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1 O'LümoEN BETER 1 
No. 112 

- Tarsuslu, nesine cüvenlyor da 
kaçırıyor? Boyle efelikler, para 

r, Tarsu !uda para nerede? 
- Herllın gözli dônmtiş. Ba:ıka tür. 

yen r halt degil. 
- Kız da çok güzehniJf 
- Evet. Yaman Çerkes kızıymııl 
- Fakat. kim ne dene desin, mi· 

zm 1 Salıh bırakılır da Dana A· 
c kaçılır mı? 

- Sa' h. memnun edememiı demek! 
Bir kaç gun sonra, ağızlarda dola.
ordu: 

- Tarsuslu, Fatmal'I Antebe gir 
mu:ı. 

- Or da barınabilir. Antepte. dost. 
ı. adaml n vardır. 

- Salıh Sadık'ın Antepte bonıstı öt
cz. 
- Salih, ııtmdilik, ba işin ÜZC'rine 

muyor. 
- Çomar Recep. Anteplidır. Tarsus· 

her kolayhfı göstcrır. 
Tarsuslu Dana Allnbı Antebe git. 

tahakkuk 'tmişti. Ben. otelden he
nnı kestim ve dof.,.. Antebe git· 

Antepte bir tas han odosı kiraladım. 
dalriler1e, kahvedekilerle gün geç. 

çe ahbap oluyordum. Antebin yeral
meyhanelerl vardı. Oralar.ı gitmek 
mdı. Çunkü, içki içilirken. açılı· 

r. bol konuşuyorlardı. 

Yazan: MAHMUT YESARi 

- Riııtü, karıyı nası! tutacak? Rüş. 
tü, parasız sayılmaz amma, yine yuf. 
kadır. Bu çeşıt karılara, para dayan • 
maz. 

Ben,, kendime şaııyordum. Çünkıi 
alışmıştım. titrem"yor, sallanmıyor • 
dum. Kafamda, bir tek fikir vardı: 
llatma, benim olacak! Bunun dııında 
hiçbir şeye kul k asmıyordum. 

Şımdı, Comar Recebın yefeni Rü:,
tünün nereye gıttığıni oğrenmek la • 
zun geliyordu. 

Ertesi akşam, meyhanede, yine Tar. 
aus'unun lilnrdısı oluyordu: 

- Dana. çok kızmış. Karıyı da. oğ. 
Janı da, ôldurecegim ı D ye tuttur -
muş! 

- Bırak! Onunkis" bo laftır. Ara. 
da Recep var. Bir şey yapamaz, 

- Rıiştti için, Tıı.rsuır.ı ııttl, di. 
yorlar. 

- Yanlış olmalı. Tarsuıta barın;ı • 
maz. 

Iki gün sonra, doğru h:ıvadis geldi: 
- Rıiştii, Antalyaya gitmi ! 
Ben ne yapaoaktım? Ne Ruştüyü ta

ıııyordum. ne A°* qayı bi1 yordum. 
Büsfıütiin karanlığ:ı ıridıyordum Ora. 
da, nasıl tahkik eder de oğreneb lir • 
dim? 

Fakat, valizimi bptıflm gibı An _ 
talyaya gıttim. Yo1d : 

Bu yeraltı meyhanelerinde arkadaş - Bu, benim cesamdır, d"yordum. 
mak d kolaydı. Çunku, hemen he., Para ise, cebimde p ra var. Fakat. bu 

en butun masalar birbirleriyle ya.. ~arayı hırınzlıkla elime ıeçird ~· ~a~ 
k edıyor'ardı Giınlttr haftalar n dokunma10ı-. Prensese ettıklerımı 

tı. Tarsuslu Dana Ati He Çomar ~kiyonım-. Prenses, aldığı para ile 
cep hakkında, dı:ıe dolcunuı- bir §ev az sız! nınamı~tır. S•md , ben, surıinlL 
enemcdim. Birine sorsam ni•'n yorum. Klmb'lır, daha da ne kadar sü. 
duiumu merak edecek di~e ı:ekı- rüneceğim?. Gulemlyecefim! Oh! diyo 
ordum. r~h:ıt bir. soluk alamıyacağım. Prense 

Adan dakl hayatımı arıyordum. An. sın parasıyle Fatmayı elde edccet m. 
te Adanadaki ferahlık yoktu- Ne- Fakat Allah bırkmı>·or i te. 
s~ yerim yadırgamıştım. Fntmanın An.ta:yada bir otele indim. Artık 
ede olduğuna b lseydim hiç sıkd- kf'ndımı. tamam yle tesadufe bırakmış 
yalaktım. · tım:. Y_alnız, otelin geveze g .raonu, ba 
Aylar geçti, Tarsuslu Alinin Ulkır- na umıt verl~ordu ÇU kıl hıç dannı.. 
ını duymadım. Antepli olmasına dan, bır tevıye ve her ııeyden konu. 
men. Çomar Recebi de göremedim. ıuyordu. 

(Arkaaı var) F kat, şeh rde bir hadise olmadığı 
halckalctı. Çunlcü. meyhanelerde, gii
n vak ları konuııuluyor ve yen! bir 
y soy!enm yordu. 
B r ak~am meyhanede heyecan var 
. masalara yumruklar atılıyor, yer. 
e tukürliluyor, kufü'l'ler ediliyor-

- Vay d"nine yandığım kansı! Gü
l genci görunce. pualayı ltrvırmış," 
- Dana Ali, baltayı belinden yedi. 
- Satıh Sadıfa yaptıfının cezasını 
k yor. 
- Çomarın yeleni Rü11tü7e de afe. 
n 
- Kız. yamanmısl 
- Adanada. soyliye söy~iye bltlre-
yorlar. 
- Ruııtü. nereye kaçırmışi 
- Daha bel!i clclil. 
- Pek uzata gitmemitltr. 

iTiZAR - 1/9/942 tarihli 117ımırda tef 
rika numarası t 01 olacakken sehven ı 09 
olmuıtur, Buı;Onlı uırımı ın numarası ayıtı 
olarak bıralı:ılmııur, Böylece ı ra numara11 
tamımlanmıı oluyor. Or r d lerir 

J ~ADVO · 
BUGÜNKU PROGRAM 

S llO Proı:ram 
1.12 Martlar 
1 40 Haberler 
1 5S Mar !ar 

U ııo Proeram 
iZ llS MUıllı: CPL) 
12 45 Haberler 
13 00 Sarkılu 
14 ao Orkestra 
l 8 00 Proeram 
11 03 Da or e traar 
il 45 Şarkılar 
l!>.00 Kapat1J1 

1 
J!I 15 TDrlıOlcr 
19 30 Habtrlcr 
1945 Serbe t 
J 9 SS Fa.ti heyeti 
20 15 Kon ,ma 
20 llO MOrllı: 

21 00 E• n saıti 
21 15 liu!War 
21 O A rı•tarr 

22 00 1ıoW k 
2l 30 Haber er 
22 44 ltapanıt-

1 GJ:.CE. GE.LE.M H•BERlE.A 1 
BAŞVEKiL TRABZONDA 

l:lff'" Baştara& 1 incide 
S at 11,30 da Başvekilimiz Gü

neye gelmişlerdir. Burada da bir 
asker, mektep1ıler ve halk tara
n rsıl nmı l:ırdır. Hnlkevinde 

mUdjct · tır:ıhntten ve öğle ye -
g ni bur da yedikten sonra saat 
de halkın tezahürleri arasında 

zon'a hareket ctmiılerdir. 

Ziraat ve Ticaret Vekilleri 
Eskişehirde 

Ankara, fi (TAN) - Şehrimize ıe
malCımata göre, bugün öğleden 

nra Es't ehı Halkev.inde Ziraat ve 
c ret \Tek llerlnln huzurlyle ve bü
n c var çıitçılerin işt"rr.kiyle mühim 

topl n ı vapılmı tır. Bu içtimada 
çDenn dılckle .. lnl dlnllyen Vekiller 
tımetin icap eden her ttırlü yar

e .ıtoı ylııı;ı göstermekte devam 
celinl ~öylemi"lfrdir. Çı~llerimlz 

Gazetecilerimiz 

Sivas, 5 (TAN) - Münakalat Ve
kili Amiral r' hrl Ens: n. şehrimize 
gelmiştir. Vekil. cer ·tölye inl tetkik 
etmiş, Paş:ı t brik ında şeref ne ve
rilen ziyafette bulunduktan ve Sivas 
kongresinin 23 üncü yıldonümü mU
nasebetiyle yarJtl:ın 4 EylCll tö enine 
iştirak ettıktcn sonra M latynya gtt
miıtir. 

Bu Yıl içinde 
Yurdumuzda Yeniden 

1 O Kadar Sanat 
Okulu Ac;ılacak 

Ankara, 5 (TAN) - Memleketin 
sanatk&r ihtiyacını gidermek için Ma 
arif Vekillıği, hazırladığı programı tat 
bike devam ctmekted r. Bu sene de 
yeniden 10 kadar san~t mektebi açmı
ya kad r verılm $t'r. Önumüzdeki ders 
yılında faaliyete gec,celc olan bu mele 
tep'erin ile kısmı Kayser , Esk ııehir 
ve Çorumda olacaktır. 

~1.~nda'da Sokal~ 
Muharebesi 

Londra, 5 (A.A.) - Dün Belfast'
da hakikt bir soknk muharebesi ol
muştur. Pol memurl rlyle sılAhlı a
damlar ar.ısmdn ateş teati edilmiı, 
polis takviye ve zırhlı otomobil gön
dermek zorunda ka~mı tır. Bir yaralı 
hastaneye kalc!trılmt tır. Miltearrıılar 
yuvalarından çıkıır•lmv;. şehir etra -
fında zırhlı otomoblllcrlP kordon ku
rulmuştur. 

bağlarla b ih bulunduğundan ve bl
z'm ad Jet \i !lllrriy t d va nın ka
zanılac:ı. mi n e bulunduğumuza 

suoheslz ıtımadımız .,;aıdlr ,-

İstanbul 
Cezaevinde 
Dün Merasimle Biı 
İmalathane Ac;ıldı 

Röportaj <>ı•tunumuıda 1st nbul 
tevklfhane<;mdeki mohk(ım ve mev
kuflardan Sc\'18t s hlbl olanların ça
lrşmı:ık lmktınL•uı nuılık olmadıkları
nı, bu yuzden nç ve sefıl bir vaziyet
te knldıklarınt, bcı u boşuna devlet 
butçcsine ba• olm lıır.n rağmen ka
rınhırtnı da doyuramadıklarmı yaz
mıştık. 

Bu ne~iyatımı1l gözönüne tılnn 
Adhye Vekll?etı, bırlta gun gibi kısa 
bir z mand:ı. tcvk !hanede lazım ge-

'J'AN 

Ceza E\•i terzilik ateJyesinde !;ahşan mahkômlar 

Deblokai ve 
Serbest Döviz 
Bu iki İş 

Kararlar 
İçin Yeni 
Verildi 

6 - 9 - 942 

r- DiKKAT -'\ 
Kıyafete 

Kafaya mı 
Etmek Lazım 

• 
mı, 

itibar 

Llmanl81' idaresinde tafıakkuk 
ve depo memurıuğu için btr im· 
tlhan açrlıyor, crtamektep me• 
zunlarfnın rılrebllecebl bu lmtlhı• 
na lise taıe!ıelerlndtn fakir bir 

len tertibatı almıs ve eskiden mevcut r-
makine, .ez Ah gibi dC>mirbaş eşya - ı Ah l .A k 1 ç k 1 
~:~a~: ~:~a!~ı·.f'derek diln bir ima- a s 1 z a sa n o c u a r 

Şimdilik bır başlangıç ve ancak el- I 

Fransız. İ&-viçre ve Belçika serma
yesiyle ;ı:urulmuş ve hükümetlmize 
intikal etmış olan bu mE-mleketler tc
bııalarma ait şirket ve müessesatın 
menkul v~ gayri menkul mallarına 
mukabil 6ılel'\eC"'~ Turk parası yerine 
T!irlc mallarının verilm~; kabul edil
miıtt. Harpten ı:vvel Tiırk matıarın
dnn birkaçı bıı meml<>ketlere gönde
rilmişti. Bu defa Ticaret Vekilliği 
dcblokaj ı;uret1yle her üç memlekete 
kuru üzOm ve f:ndık gönderilmesine 
müsaade e~miştlr, Bu suretle bu iki 
mahsulilmfü;fin ihracı için yeni mah
reçleı- temin ec11lmtşt!r. 

SerbeRt dövizle ihracına 

genç de glrnıek istiyor. Fatihte 
Slnanaöa mahallesinde imaret ao· 

ka!l"'da 37 numarada oturan bu 
gencin adı Mehmet Edip SUrme· 
lldlr. Eı;r<"!kı tamanı olduliu tçln 
imtihana glrmesl tablt g8r01en 
bu genç, tııın .. ICM'ldan ~rl gl· 
rerken mtmurln mlidürU butun· 
duğunu ı6ylfyen ve isminin P'ey:zl 
oldu!lu ISOrenHen biri, genof ko• 
lundan tutuo dıvarı çıkarrnft ve 
hakaret ederek: 

- Bw kılıkla Tmtfhana girilir 
ml7 deml,tır. Fakir bir lise tale· 
besi olıın genç, daha iyi glyfne· 
bllmek fçln lıir fıt aradıOını Ye bu 
arzu ile l!'ı'!tlhana girmekte oldu· 
öunu stlylr.rnlş, fakat derdini an• 
latamamıştrr. 

li m hkümıı t.:ılıstıım•ya k{ıfi gele - y •ık•• d k• y tt bilecek olan bu ımalfıthane kundura, 

~~i~aan:.;n~:~ ·~: ~~~~ı. ı~:ı~~ie~~~ e Ş 1 0 Y e 1 Ur a 
müsaade edilen mallar 

Hususi ta\tasla ihracma mllsande 
edilen veya lhr&cına mQsaı:ıde edil -
miyen ma11ardan bir kısmmm ser
best dövizle ihraclna milsaade cdil
mi,tir. Bu rmıJ!ar şunl:ırrlır: Zeytin -
yağ, pirine yilğ, tiftik, palamut ve 
palamut 'ıGll\s:ısı, pamuk döküntüsil. 
küçük baş hayvan derileri, keten ve 
kenevir, ayç1çejtl. susanı. yer fıstı~. 
soya fasulyesi. 

ihtiva etmektedir ı• 1 A h o 1 k 
fmalı'lthııne?e ç Jrşnnllirm knztıncı 1 s a u n a c a 

kendilerine a\t olncek1ır. Ancak tev- Umum MlldUr fi'iuavlnl Aefadın 
kifhanedeki 1100 mahküm arasında • tavanuluna, kendisini memur· 
110 kadar htç kimsesi V<' geliri olmı
ynn f kir ad :nlıır vordır. Bu lmaUlt
hanelerin hasılutmd:ın ayrılacak bir 
kısım para ile. hunlara şimdilik haf-
tada iki .r;ün bırknç zaman sonra da 
her gün ı.tca~ yemek verilecektir. t
malAtbaneye ileride yeni atölyeler de 

Çocukları Himaye Yurdu Zamanın 
icaplarına Göre Geni,letilecek -------

t fardan Bay T a 1 1 p J o be· 
raber frrtltıan ııalonuna g8n· 
dermeıılnc rağmen, menMJ • 
rln mUdDrU bu genci - la· 
lıkıfzh§ınc:ın dolı)'t - hfttlhana 
almamakta ıarar etmlıtlr, Bu 
genç de lmtthana girmekte ... ar 
etmekte ve 09 gUndOr Llıftanlar 
ldaruir:e gidip ge!mektedfr. Mu• 
ameledeltl garnb<te hayret ettik 
ve anlıyamadıl<, Umanlar idare• 
ılnde it ltıltkla mı, yoku kafa 
ile mi gl5r01Ur. Memurun temb 
giyinmesi ıart olıbHlr. Fakat bu 
prt memur olduktan, maaı veya 
Ueret aldıktan sonra baılar. BI· 
zlm memur nımzııdlnde a!'ıyaca· 
Oımız vasıf, kilık ve kıyafetten 

ziyade bllgl, dUrOstlUk ve nımua• 
klrhktır. 

IUlve edile-::ektir. 

Gümrüklerdeki 
Mallar 

Hükumete Geçti 
Gümrükler..Je bulunup da sahipleri 

taratTndan alırımıynn m:ıll r hilkCı
mete lntllt 1 ct'lllştlr. Bu m:ıllnrın 
Tic ret Ort9ınh• scrm yeslyle nlınnrak 
bedeli muko•. 1lnde bir kısmtnın m
m d y n "'Üf e el re ve diğer 
kı mmın dl SC'!"be t olar k piyasaya 
s tılmnsı lr rıırl rlır•lmı!lttr. 

n • 

Sahte Bono Sucluları 
Salıverildi 

Sahte milba1i1 bonol ~ tanzim et
mek, sürmek ve cııtmnktan suçlu bu
lunanlar ikinci gn• cezn mııhkeme -
sinde muhtf'lif 11 ır C'ez•lara mnhküm 
edılmişlrdl, 

Temyiz mahkeme i bu kararı boz
mıış ve duruşma yeniden b:ıslı:ımt tı. 
Dtınkü dııruşrr.nd uçlulnr tahliye 
t lep ctmışlet4Jl'. M:ıh~mc bu isteği 
kabul edercıt birçok ağır hapıslere 
malıkOm olup mevkuf bulunan Hils
nU, Hnlıt, Nihnt H ı1evı" Avni, H v
va v .Rukl i bhl.iye tmljlır. 

Duruşm mt dd iumumfnln dosyı:ıyı 
yeniden .etKıki için b şkrı gune bıra
kdmııştır. 

lngiltere Harbin 4 

Belediye Ycş lköydc-kl kimsesh: ço
cuktan hlmay~ )Uıdunu genlşletmlye 
ve yurt için ye~i biı talimatname 
havrtamıya karar verrr.lş, c;altşmalara 
başlnmıstır. Bir mUteh11ssıs doktor 
yurtta bulu.,ıın gerek moral ve ge
rek bilnye onktmmdan muhtelif sı • 
nıtlara ayr•ıan çocuklar ilzerlnde tıb-
bi muayeneler yapmış ve bu çoeuk
larm yurda alrnrlıkt11n sonraki halle
rini gösteren dosynlıın etUd etmiş, 
çocukların normsle doitru g!isterdlk
lerl inkişaflar1 tesblt etmı,ttr. 

Yeni yapılacak talimatnameye ko
nulacak m ıddelerle yelnız kimsesiz 
çocuklar detll nna ve babaları ol -
duğu halde sokakfaro dökülüp muh
telif karamelA satrc•lf:ı ile dilenme 
yolunu tutı1n dejenere. kimselerle te
maslnn netice inde ahlAksızlaşan ço
cuklar da yurda :ılma<'nk ve tslah e
dilecektir. 

Ortaköy i" l<urulmııst knrnrln tırıl
dığt halde, malzeme yokluğu yUr.Un -
den in~a cdilemiyen ı;ocuklıırı himaye 
yurdunun gayesi de gözönUndc tutu -
lnrak yeni bllmatnnmeye mnddeler 
eklenccclc ve 7t1rdu., genişletilmesi 
için yapılacıtk pavycrıJ.,rtn yerleri ve 
~kli tesbit cdilecPktlr. 

Maarit Vel:l\:eti de bu yurdıı psi
kologlar vermek ve kadrosundnki 
doktorlardan birkacmı ıöndermek 
sureti7le ~u.kları ur\e.rılroaama 

yardım edecektır. DJ~cr tr.raftıın bu 
yurtlarda 1.ilr.ıh edilecek dejenere ço
cuklar yat•h :lkokullında tahsillerini 

üncu y ıhna yeni l:lir Baştaraf1 ı incide 

1 tUn tank ve makineli piyade kuvvetle. Bir man, Yeni Bir r.r.c karşı mudafaa sava ıarı yapmış . 
!ardır· Sovyet topçusu Karadeniz filo 

Azimle Giriyor suna mensup harp gemlıeriyıe destek-
sr. Baştaraf.ı 1 ıncide lenerelc Alman ve. ~umen kıtalannı 

jf d · d' , I bombardıpınn ctmıştır. 
a0esıy 1• . • , Novoroılsk cephesinin başka bir lre 

çun~u yıl ~ırd~ ve ~alkanları slıninde Sovyet kıtaları yeni mıidafaa 
kaybettıler, Şımalı Afrika ve U- mcvzi!crine çekimiıleı-dr. 
zak Şarkta talihs zliklere uğra. 
dılar. Butun bu birbirini takıp 
eden felaketlerden sonra Ingiltc• 
renin dörduncu harp ytlına yor. 
gun ve ümıtsiz gırdiginı sanan • 
lar varsa gelip buradaki havayı 
ve hayatı görmelidirler. 

* * 
1. ngiliz toprağına ayak bastı• 

V oronej cenubundtı 
Moskova, 5 (A,A) - Almanların 

Don nehr batı kıyısında kaybettlklcı i 
bnemli mevzileri geri almak içi'\ Vo.. 
rcınej cenubunda inatla uğraştıkları 
cepheden gelen bir telgrafta bildiri) • 
mektedir- Bu keslınde çarıamba ve 
perşembe ıünü akşama kadar aavat
lar durmadan devam etmiıt.ir. Alm~n
!ar Sovyet ileri hatlarına her yakla~ 
tıkça Rus kıtaları bir kartı taarruza 
geı;mi&ler ve göf üs ıöiüse çarpış:nıı· 
lar<ian sonra bunları pliskürtmUşlcı 
d r. 

Lo11dradaki mütalôa 
Londra, 5 (A,A-) - Reuter'in askeri 

muharriri diyor ki: 
.,Stalingrattaki vaziyete ümltalz di. 

yemezsek de vahlm diyebiliriz. Fakat 
Ruslar çok büyük bir inatlı döfüımelı 
te ve ancak çok ıtır b111tı altında ıe. 
ri ı;ekilmektedır. Ruı kıtalan Alınan . 
hıra korkunç kayıp!ar veı \lriyor.,, 

gımız gündenberi şahıt ol. 
dugumuz manzara şudur: Bugün 
İngiltere, yeni harbe girmiş bir 
memleket manzarası arzediyor; 
hdyat her tarafta ve her bakım. 
dan tamamiyle normaldir. Ge. 
celeri ortalığı karanlığa boğan 
karal"tma müstesna, hayatta bü. 
yük bir değişildik gön.ılmüyor. 
Alman tayyarelerinin aylarca, 
hatta senelerce uğraşarak yap. 
tıklan tahribatı görmek için baş
tan aşagı batıt.gını sandığımız 
Londrada Cıty ve Esat end semt 
lerine gitmek l8zım. Bu iki sem. 

tin dışında ı.ondrada yanmış ve. Vichy·v1 Protesto 
ya yıkılmış binaya pek az rast,. '" 

l:lfr BAştarafı 1 incide 
Londra, 5 (A.A.) - Yahudile. 

rin çıkanlması sırasında Pariste 
kadınların binaların altıncı ka. 
tından çocuklannı fırlattıkları 
ve sonra da kendilerini attıklan 
görülmüştür. Yirmi sekiz bln 
kişi arasında 300 intihar vaka'sı 
kaydedilmiştir. 

yııpUktan soma ~knlk okullarında 
birer mesle-!< edineceklerdir. 

Yeni Ekmek~ 
Çeşnisi 

Yarından itibaren 

Arpa Karıştırılıyor 
Yarmdan it;bsıren •~:mekler kTsa 

bir müddeı için arpti unu ile kar~ık 
olarak çık:ırtlacaktır. 

Misafir karneleri 

Yucıoslavya Kralının 

Doğum Yddönümü 
BugQn Yugoslu7a Kral! !kinci Pi

yerin dotum yıldönilmUdilr. Bu mü
nasebetle ötleden ev"eJ ıehrimizdekl 
Yugoslav klilbunde bir merasim ya~ 
pdacaktır. 

İkinci I'lye~ 1923 ydı EylCılilnUn 
altısında ıbğmus ve fnıııterede tah
silde bulu'1duj!u sırada pederi Alck
ııandrın Marsllya suikastında ölümü 
üzerine 11 ya:ıtnda tahta çıkmıştt. 
Yugoslavyanm fstllAsı üzerine Piyer 
lngiltereye tftmistlr. 

Parti Kongreleri 
Parti OC.ik kongre1erlne devam e

dilmektedir. D'.in "Üsküdarm lnkilAp 
ocak kongresi ile Şllenln Ahmetli, 
Meşrutiyet, Kızılca, ÇPtaklt, Karakl
raz, Karaca Vf' Osmanköy kongreleri 

\.. ••••••••••••••••••••• .1 

Mangal Kömürü 

Hariçten 
lnSan1 

Getirmek 
Kalmadı 

Her ay şehrlm:1.e ta~radan ve ha
riçten ge1e'l misafirlerin ekmeklerini 
temin için ayda yirmi bin karne ve
rilmekteydi, Son bir ay fc;fnde §ehri
mize elli bine yakm misafir geldiği 
gözönüne almarak ,carnelerin aı-tttrtl
masına ıhtiyeç hıısıl olmuıtur. Bu 
hususta Ticaret Vekilli#lnden müsaa
de isteni\m~ı;tır, 

Kapanan fırınlar 
Noksan eknek s:.ttıklnrtndan dola

yı kapanan famların a~ı:1ması bir 
müddet go?:"i k:ılmısttr, 

yapılm11, halk dileklfri tesblt edil - Bul~ndnn mangal kl5mQrQ ge. 
mlş ve yeni idııre hf!yetlerl seçimi ya- tlrtmek lıin yapılım teşebbüslerde 
pılmışttr. lluıün 47 yerde kongre ya- Bulgnrlırr kar ılık olarak balmumu 
pılacnktır. ve kemik f t lı;lerdl. Bu :mevzu et-

Altın Fiyatları 
Diin bit' atım 3320 kuru&tan ve bir 

gram külçe 400 kunı§tan satılmııtır. 

Bu arada :ıaat 10 da ttsküdar kaza- r tında yapıl n öı üşrneler iyi bir 
sıruı bağlı Ba1Uarbaşı Muratrels Ciltn- netice v rn ek illere iken Bulgarlar, 
huriyet Halk Partfsı ocak kongresi de kömürlerin kllcısuna on kuruı iste -
yapılacaktır. Bu ocak gençleri kon - mi 1 rdfr. Bulg r limanhırmdan veya 
greyi her yd llyık 01du~ alAka ile 1 t yonlnnnd n ı;ehrlmizc kadar nav 
karf!lamakta ve nmtlft bOtOn mese- tunun kilo baıma 3 - 3 5 kuruş 
lelerini kongre ie bahis mevzuu et - tuttuğu hes plnnmısttr. Bu neticeye 
mektedlrler. Bugilnkü kongrenin de nazaran Bulg rlstandan il mOr ala -
hararetli o1a,.ağı anlaşılmaktadır. 1 bilmek Jmktım knlm mı gibidir. 

Bremen'e Akın Bir Ay Sonra 
Londra, 5 (A.A.) _ Hava na. l:'li'1P Rııııtarafı 1 incide 

zırlığının tebliği: Cuma akşamı, larr ayırmak gibi meselelerden 
bombardıman tayayrelerimizdeıı ileri gelmiştir. Buna rağmen 
mürekkep mühim bir tefkil Bre- başl~yan. ı:nuayene. ve tesli.?' al. 
mt!n limanına taarruz etmlftir. ~a ışlen ikmal edılme'k uzere
Çok miktarda bomba atılmış ve dır.. . 
hedef gözden kaybolurken birçok tkıneı mesele bu malları paketleyip 
yangınların devam ettiği teyid İ!'l~iıar malı olarak t~vzic ba:ılam~. iııl 
d'l · t' ldı· Paketleme ialerinı yapacak atolye 

e ı mış ır. A • ... terin kurulmalan ve bir an evvel !ıe 
Alman reamı teblıgı başlamaları işleriyle meşgulUz. Yaptı. 

Berlin, 5 (A.A.) _,."Tebliğ" fımız tetlclkattan, te~nik zorluklardan 
Uzun menzilli bataryalarımız Do dol~~ı .bu iti~ bir mud~~t d ha gecike 
uvre şehir ve limanına ateş aç_ celını öğrendılc. Bunun uzerlne yu~dun 

şl d 
her tarafında tele fiya'1n tatbiki ıçln, 

mı ar ır. k ti ı d ı · h' 4 5 l"l · 1 'li h acık satma sure ye e o sa, ın ısar 
- ey u gecesı, ngı z ı::.va mallarının satışa çıkanlmasına karar 

kuvvetleri Bremen ~hrine bir verdik. Bir ay sonra eski halde devam 
tethiş akını yapmı~lardır. Yük - etmekte o!an sah;ılara nihayet veril~ 
sekten atılan yangın ve tanrip rek her tarafta çay ve kahve mllnhatı
bombaları ezcümle müteaddit ran inhisar idareleri tarafından inhisar 
kilıse ve hastahaneye agır oır fiyatlııriyle satılacaktır. Kanuna ıöre 
surette isabet etmiştir. Gece av• intıisar mallarının ne zaman aatııa çı. 
cılarım.ızla uçaksavar bataryala• karılacağının bir ay evve! ilinı mec
nmız 11 bomba uçağr düşurmü~ buriyetl vardır· Bu ilanı şimdi yapıya. 
lerdir. ruz. Paketleme ı,ıeri de ielrledikc;e ted 

Büyük Britanyaya karşı savaş- r'cen açık satma ortadan kaldırdacalc
ta, Alman uçakları kısmen pike tır. 
olarak cenup ve cenup doğu ln• Her tarafta çekirdek kahvenin lcl _ 

gilteresi kıyılarındaki taşıt ve sa• tosu 500, c;ekilmiş kahvenin kilosu 630 
kuruştur. Çayın kilosu ilci nevi olmak 

nayi tesislerine hücum etmişler- üzere 13 ve 17 liradır. Bu fiyatlar pe-
dir. r!kende fiyatıdır· Ancak 17 !.irahk c;a-

Budapel}te bombalandı yı paketsiz olarak piyasaya çıkarmak 
Moskova, 5 (A. A.) - Rus bomba 

uçaklarınm dlln ıece Budapeşteyi 
bombardıman ettlklerını Moskova 
radyosu Cumartesi akıaını teyit et
miıtir. 

* Budapeşte, 5 (A.A.) - SalAhiyet-
tar askeri maknmlardan öjrenlldlği
ne &öre, dün gece Rus bomba uçak
larının Macar!stana karsı yapttklan 
hava akını neticesinde 8 kişi ölmllı 
ve 21 kişi ağn· yaralanmqtır. Vukua 
gelen hasar ehemmiyetslzdlr. Taar
ruzu yilksek irtifada _ve dalgalar ha

istemediğimiz için bunun piyasaya ar
zı belki biraz gecikecektir. MalOm ol 
duf11 llzere hilen satıldıfı yerlere ı& 
re çekirdek kahve fiyatlan 515 kuruı 
tan 600 kuruşa kadar deilımekte ve 
çay fiyatları da malların nevine ve ıa. 
trldıiı yerlere göre 1550 kurulila 22 
tıra arasında temevvüç etmektedir. 

ll!!!:f!l~lii:l!@. 
~ Ba tarafı 1 incıde 

rip edilmiştir. Gündüz ve gece 
hücumlannda, Alman kuvvetle • 
ri Volganın şarkındaki taşıtların 
ve hava lJleydanlarınm tahribine 
dm•am etmişlerdir. 
Knluganın cenup batısmda çe

tin miıdafaa savaşları devam e. 
diyor. Mcdinin şimal batısında 
ve Rjev'in cenup batısında Sov
yetlcrin zırhlı tanklan' ve çok 
büyük hava teşkilerinin destek• 
lemesi ile yaptıkları mükerrer 
hücumlar akim kalmıştır. Gece 
düşmanın bir hava üssü muvaf• 
fakıyetle bombalanmıştır. 
İlmen g81ilnün cenubunda •e Lenlo 

gart önünde düşmanın hUcumlan akim 
kalmıştrr, Finlandiya körfezinde bir 
Sovyet mayin gemisi bombalanarak 
hasara uğratılmıştır. 

Novotosisk'te sokalC 
muharebeleri oluyor 

Stokholm, 5 (A.A.) - Mare5al Von 
Boclc kıtalan diln akşam Btallnırat 
şehrinin ka!abalık mahallerine girmlt
lerdir· Burııda sokak muharebeleri 'baı 
lamıstrr. Bu suretle bu büyük çelik 
ehrlnin akibeti taayyün etmi5 aayıla

bilir. Stıılingrat esasen bir harabe ha.. 
1 ndedlr. Alman menbalarrndan re1men 
bildirildiğine göre Sovyet mub•emetl 
fimdiden kınlmııtır·· 
Şehir devamlı hava taarrudarma 

ul!ramaktadır. Birkaç gilndenberl mu 
harebeye 1000 Alman tayyaresi fşti
rnk etmektedir. Kara kıfaları 25 tQ
men olnrnk tnhmin ediliyor. Alman 
i.lstünlOğil ezlcldlr. Cenuptan gelen 
Alman kıttılıırl drı Volga dirseıtfnfn u
cundaki m{lhim mahaJlelcre girmiş 
bulunuyorlar Stallngrada yapılan hQ
cum Sivastopol t2arruzu gibi takrl -
ben 25 g{ln ıUrmüıtilr. 

lanıyor. Sokaklar normal zaman• 
!arda olduğu gibi insan dolu; 
butün nakil vasıtalan harıl ha.. 
rrl iş'liyor. Oteller, lokantalar, 
sinemalar gece gündüz dolup boa 
~alıyor. Mağaza ve dükkanlar 
sulh zamanındaki gibi işliyor. 
Ekmekten, tavuktan, balıktan, 
pastalardan ve zerzevattan ba~a 
her şey kuponla veriliyor. Fa. 
kat herkese ihtiyacı nisbetinde. 
Lokantalarda vesikasız üç kap 
lezzetli ıvıe gıdalı yemek verıli• 
yor. Herkes neş'eli, rahat ve 

~~~~~~-~~~-.-~~~!25!!!! linde uçmakta olan Rus uçaklarından 

Her tarafta inhisar mallannın bulu 
namamakta olm11ma ıelince, bu vakıa 
ekseriya bertaraf edilmeli elimizde ol 
mıyn sebeplerden ileri ıelmektedir 
bunların blrlıi istihsal zorluiu. diferi 
de nakliyat 1,ldir. Sonra, amumiyet!.e 
inhisar mallannın istihllki artmakta • 
dır· Biz Mart ayı içinde fiyatlara zam 
yaparken lstihllkin azalscatını tahmin 
ediyorduk; böyle olmadı, billkls aza· 
lacak yerde artmalı başladı. Diler 
taraftan malilm olan sebep!erden dola 
yı bilha11a kıı a7lannda fabrlkalan • 
mız her tarafta tam randımanla lıllye. 
medl. Bu yüzden bazı mıntııkalardsld 
mamaJlt stokJamnlZ eridi. Bu vaziyet 

Kafknsrada Al'llan - Rumen kıta
Iıın, dUn akşam Novorosisk'in garp 
kL~mma vnrmışlardır. Bu şehirde şlm 
diden soknk muharebeleri ba:ılairıış ve kamyonlarda zengin aile kız. 

larının şoförlük ettiğine p]ıit o. 
luyoruz. 

istikbalden emin görünüyor. Ar. * * 
tık "mutlaka bir Ingiltere var u·. ç yıllık harbin İngilterede 
olacaktır" diye değil, "harbi ka• husule getirdiği d-tği-
zarunak için taarruza geçmek ıa. şiklik bundan ibaret değildir. A. 
zımdır" diye konuşuluyor. Or. ınerikan askerleri sokaklarda ge
d usu, donanmaSJ, hava kuvveUe- çit resmi yapıyor. Sinemada Sta• 
ri taarruza hazırlanıyor. İnbilte• Hnin resmi alkışlanıyor. Herkes 
rede esen harp havasının en bil• Sovyet dostluğundan, ilı inci ccp
yük ve en kuvvetli sembolü ü. henin açılması zamanı geldiğin• 
niformalı kadın ve kızlardır. Or- elen, harbin taarruzsuz kazanıl• 
duda, hava kuvvetlerinde, fabrı_ mıyacağından bahsediyor. Söziin 
kalarda, tarlada, trenlerde, lo- kısası İngiltere, harbin dördü11cü 
kantalarda, huliisa her yerde ka• yılına daha kuvvetli olarak yeni 
dının vatan hizmetinde yer aldı. bir iman, yeni bir azimle giri. 
fı ~öriılı.iyor. Askeri otomobil yor. 

mllteıekkll tesklller yapmıılardır. U
çaklar evvelA hava fıaekleri ve son
ra da infilfı=t bombalan atmıılardir. 
Budapeşte 'Ye varoşlarına tam 17 bom 
ba dil§JT!Oştür, Bu hava aktnma işti
rak eden düsman \.içaklannın ıayısı
nm 30 ill tO oldutu tahmin edilmek
tedir. 

Atlantikte 
Müttefik 

Bahrllan 
Gemilerl 

Berlin, 5 (A,A.) Amerlkanm 
doğu sahlll sulnrmda iki Amerikan 
yuk gemisinin Alman denir.altıları 

tarafından b tırıldl .ı ııskerl bir k Y• 
mıktan blldlrlllyor. Bir İtalyan de
nizaltı gem!ııt fnıllz l:andtralı orb 
büyuklukt~ bır yük aemlıinl batırmı • 
tır 

olması muhtemeldir. .. 

* Bertin, 5 (A.A.) - Stalingrad 'ke• 
siminde batı şimalden gelen Alman 
kıtalarmtn batı cenuptan ııelen kıta
larla irtibat tesis ettikleri a kert bir 
kaynaktan bfJdirlllyor. 

karşıımda fabrikalardan tam randıman !!!!!!!!!11-•!!!!!!'!'!!'"""!"'~~!!!!!!!~~~~s 
almak 'H lstlhaalln arttmlm111 tçin 
cır.aslı tedblr!er aldık. Bu tedbirler ve
r·mH olacaktır· Ancak aldıfımız tedbir 
!erin tamamen tatbik aah11ına ırlrebll 
mesi kafı zaman lıted il lc;ln b r mıid 
d"t d ha bu sıkıntıları çekmiye mec 
bur kıılacaiız ... 

Alınacak inhisar reı"1ıi 
Anka-. S (TAN) - K h e V(' c;av 

dan alınacak inhisar rcsmı gumruk ve 

inblllr1ar Yeb11iiince tesblt edllmiı ve 
Veldl!er Heyeti tarafından da kabu' 
ola......_ tf ~redllen kararname.ve 
g&9 lllıstru 942 tarihinden Uibareıı 
h ...ı lrfloaundan asg r! 
300 il r nevf çayın kılo 
u dan 29 111 94! tar h ne kadar a<ıo 

gapt 500 •• ı mart 043 tarihinden fU. 
b en de g ri 750 ve az mi 1000 ku. 

nh s r resmi alınacaktır. 
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Y-eni Seyahati 
Yazan: M. ANTEN 

oemokr t fırkasının lideri olan 
Roo cvelt, memleket nln yult. 

t'k menfaatlerı bas bma, muhalefet 
u surlarınd n d3 ıstHade etmesini bi. 
ı .. n çok d rayetli ve uzağı gören, bir 
de !et ad mıdır Kabinesinde iki mil. 
h m nezaret ' Cumhuriyetı;ıler,. tara. 
fından gal edilmelı:teclir, 

Roo eve1t 1940 Reisicümhur seçimin 
dt:n sonra ma lCıp rakıbl W lkie'yi hu. 
su~i mume s lı sıf tiyle !ngiltercyl' 
gonderm ti, Şimd' de Mısırı, Türki. 
ycyi, Sovyet Ru yayı, Çıni ziyarete me 
nur etmht r· 

W lk e, bu uzun ve tehlikeli seyaha. 
t n gayesı b r hafta kadar evvel şöy 
le nlatmı tı: 

' Epeyce z mandanberi Orta Avrupa 
meml kctlerıni z yaret etmeyi duşünü 
yor ve Almanyada, Japonyada ve Al
manların işga' altındaki memleketle. 
rin en buyu unde y ni İtalyada mıli
t ,. zm ez'! ne ye kadar harbin devamı. 
nın ortaya koyduiu meseleler üzerin. 
de bu memlekctlenı:ı halkt ne 1örü1-
nıek istiyordum. Mareşal Şan.Xay.Sek 
ile goruşmck beni pek ı;ok memnun 
edecektir. Unutulmaz Rus müdafaası. 
nın ılhamcısı Stalln ile konuşmak im
t yazı h tıra'arım arasında en mühim 
yer. i gal edecektir. Bu büyuk ıefın 
kıymeti ve tecrübesi bütün Birleııik 
m lletlerin h yret ve takdirini uyandır 
nııştır. Sadece bir Amerika vatanda:iı 
olm kla ber bc-r geçen Relslcümbur 
e ım nde ık buyuk partiden birini 

temsil etmek! fım, Yakın Şark millet. 
leri ve butun dunya nazarında Ame • 
r k n B rl g n n sarsılmaz olduğunu 
ve blitun Amenkalı'arın harp gayrctL 
ne tamam yle ştirak ettıklerini teba
ruz ettirecektir. Bizim, sulh içınde ya. 

} c ımı bütu bu mıtleUerl dnha 
yi t nımamız llzımdır. Ben' onların 
rıe yaptıklarını, ne diı~ündüklerlni, nıı. 
sıl mücadele ett klcrinl ve harpten sol'l. 
rnsı için neler umıt ve temenni eyle • 
d k'erini oğrenmek ve bunlan Ame . 
r kaya ani tm k istiyorum.,, 
Bırkaç gun evvel Kahlreye gelıp 
has P a ıle gorüşen Wi kle g zete

c ere vcrr;l ğ beyanatta da: Müttefık 
lletlerin z fere ttlmatlannı göstc _ 

h kiki v kı lan ve rakamları bil
l mek ç n orada bulundufunu söyle. 

tir 
Ötedenbl'ri - lnflrııtçılann ınddtna 

o'arak • Amerikanın mütecerrit bir 
v z yctte k imasını lstcmiyen ve "M L 
!etler Cem y ti,, nin hararetli bir ta· 
rartarı olan Wilkie. müttefiklerin ni 
h i ıaferındcn sonra dünyanın yeni • 
den kuruluşu meseleleriyle pek yakın 
d n aliik dar oluyordu, 

Rusyayı Ziyaret 
W!llde'n n bu seyahatinin bilhassa 

So'liyet Rusyayı .&lyaretinin hakiki :ni. 
nasını ve chemmiyetıni tebarüz ettire. 
bı'mek iı;ın şu ı.zahat faydalı olacak • 

--- - ----- ·-

İstanbul da Bir Lokanta 

Bakımından 

Listesi Yemek Çeşitleri 

1939 Yılmdakinden Farksızdır, Fiyat 

Sütunu İse Akıllıyı Deli ve Deliyi ise Bir 

Heyecan Darbesile Akıllı Edecek Kadar Müthiştir! 
/ stanbulda bir lokantada: r- y azan: _, 

- Garson! Ver şu lıstcyi' l 

[goz gczdırerek k<'.n. I 1 
di kendınel Allah Allah! Bugun Refik Halid KARAY 
de ağıza atacak adam akıllı hır 
yemek yok! Hele balıklar kısmı 
bomboş... Canım, nıçin her za. 
man Kalkan yavrusu bulundur 
muyorlar? Halbukı pek seve
rım; bu umıUe gelmiştim· 0 
bembeyaz, hem dirı, hem' yu. 
~uş~ etı en~estır; luferle boy 
olçuşur; hatta Jımon .sıkıp da 
lczzetinı bozmak ıstemem... Sa
dece bırkaç damla çıy zeytın 
yagı ... O kadar! lokurJ levrek 
kağıtta, asma yapragında ateş 
balığı ıskarnsı, pısı tavası, bar. 
bunye, kılıç şiı:te ... Ha işte ;;;u 
fena değıl: Kırlangıç haşlama. 
sı... Utanmadan bir de Kefal 
pilakisi koymuşlar; hamal ye. 
mez! Hayır, bu lokanta gitt.ık.. 
çe çeşitleri azaltıyor, bak bu• 
gun 1Stakozu bıle atlatmış ... 

- Emriniz? 
- [Listede etler kısmını sü. 

kıp ve sofracıbaşıya, ne teşck. 
kur, ne tekdir, bır şey demeden 
uzaklaşıyor. 

Sulh zamanı lngilteresint bi. 
len bir insanın butun bunlara 
gulecegı gelıyor; şayet narp 
zam~~ına ., e nızamlanna, harp 
teşkılatına, harp ıcaplarına uy. 
mak, nulli ahengi bozmamak, 
ferdler arasında bır ayrılık vu. 
cude getırıp de manevıyatı kır
mamak, fer.a ornek olmamak i. 
çin yapılmasaydı! 

Hele, o memlekette yalnız sa• 
bah kahvaltılarında on çeşıt ö. 
teberiden,. etten, baldan başka 
d~r~. t.~rlu balık da yenildıgını 
gozunuzle görm~ iseniz! 

* * Henüz harpte olmadığımız 
için bızım o derecede 

sıkı, sert tedbırlere baş vur. 
mamızın tam zamanı gelmemiş• 
tir. Fakat, devlet adamlarının 
sözlerini dikkate alırsak ve et. 
rafımıza ibakarsak her dakika 
harbe girecek gıbi hareket et. 
mekte olduğumuza ve bu he. 
sapla ordulaı;ımızı hazır tuttu
ğumuza şüphemiz kalmaz. Har. 
be askerce hazırlandığımız gibi 
sivilce de hazırlık yapmamız, 
sivil cepheyi de harp icabına 
göre nızamlandırmamız '\ e harp 
haline alıştırmamız pek tabii ve 
lüzumlu bir sıyaset değil mı. 
dir? 

Roosevelt, geçen gün demiş 

Evinde, kendi sofra-slnda, ço. 
luğuy~e çocuğuyle beraber bu. 
lundugu zaman bır çeşit ete, bir 
zerzavata:. nihayet bir de pilfl. 
va rıza gosteren adam, neden 
tt;k başına lokantaya gittigı va· 
kıt bunların her bırinden onar 
çeşitle karşılaşsın ve balıklarla 
kebaplarla, tatlılarla nefsını 
memnun etsin de aılesinı bol 
ekmek içli uydurma kofte, ka. 
bak kalyası ve sade SU)a pılfıv. 
la oyalaşm'> ...... 

Lokantalarda yemek çeş tle-
rını azaltmak ve tabldot 

usultinu koymak fıkrı etrafın. 
da uzun zamandanberi gazete. 
ler feryad koparmaktudırlar. 
Bir aydanberı aynı fıkır etra
fında rc•smi makamların tetkık. 
ler yaptığını okuyoruz ve: 

Cok saman aabretttm, hicran ıOklnmez 
Yıllar ıı:eccr, ~aber gclır, :var celmu 
N cylc;ycyım clım ennu, cOç ;vcun•a ı 

şarkısını çağırarak Koordinas. 
yon kararının çıkmasını bckli
yor;ız. . Zira lstonbul beledıye. 
sının elındeki salfıhıyetle bu iş 
başarılamaz ve ıatcn hı.ikmun 
bütün memlekettte yürumesi de 
şarttır. 

Demiştik ki: "Her lokan
ta üç türlü et veya balık üç 
türlü yaş veya kuru sebz~. uc 
tµrıu pilav ve benzeri yemekler 
hazırlar; muşteri kendi tabldo
tunu bunlardan birer tnnesıni 
beğenerek kendi seçer. Mezeye 
gelince salata ve peynirden ve 
bir de lısteye girmış yemekler. 
den başkasını isteyemez; ıste· 
se de bulup tılunamaz." 

Atletizmi Kaparken Göze Batan 
Noktalar ve Futbol Mevsimine 
Takımların Girif Vaziyetleri 

01ruyueutarım11 r-YAZAN· _, 
dan Şi~llde Ih ' 

C. imdi ıelelim at -
~ letizmdeki e1ı: 

~~ ~::;~pfaön:e~d:a 1 FÜRUZAN TEKiL 1 
nıyor ve "sporda llü 
balilik,, ba~lıfı a1hn-

klerlmise1 Haldka • 
ten ba sporun caıı 
daman olan ne 
me9eleler vardır ki 

da yudıtı- uzunca bir yazının neırlnı 
ıs•iyor. 
Sayın okuyucunun dileğini tamamlv 

le yerine getirememekle beraber. dert 
d'yc ııaydıklanrıı, kı11ea errı!anam 
mektubuna ve dolayısiyle temas etti. 
ti noktalara lllrayıt bulunmadığım 
hakkında bir kanaati olacaktır, sanı

nm. 
Mektubun üzerinde durduğu mevzu 

umumiyetle at1etlzm ve hususiyle Tür 
kiy .. ferdi atletizm b rıncilii dir Gor 
mu ki, böyle c ddi ve btiylik bir mu 
ıab:ıka \ile guniınden ac;ılac:ık iken so 
nuncu gun kuşat edılmış; Spiker'ln 
kul! nıiıgı lisan. boyle ciddi b r mıi 
sah k ya yakısııc k bir spor lisanı de 
g lm's ve bundan evvel yapılan mıiu 
bakalarda kırı'an birc;ok rekorlar y:ın. 
1ı o çulere laubalı tetkıklere isUnaı 
cd'yormuş. 

Okuyucumuz, htklıdır. Hakikaten 
Turkiye birhcilığlnde gördüğü bu 
haller birer kusurdur· 

Rekor ölc;ülerine gelince, bunların 

her yerde olduğu gibi, ince e!cyip sık 
dokuyan bir komitenin ıiızıec;indcn 

gec;tıkten sonra tasdıkl elbette elzem 
dır. 

:Fakat sayın okuyucumun, biraz ti· 
tızlik heyecanlyle olacak, yanıldıiı 
nokta sudur: Rekorlar göz kapalı tas
dik etmek ne kadar yanht ise. bun. 
!arı rakkamlandıran ölçUlerln doğru 
olmadığını, sırf rivayete bakarak ve 
ancak şüphe dofurması lizımge!en bır 
aksi ihtimale tam kanaatle inanarak 
hliküm vermek de o kadar yanlıştır. 

etTI kararlarla at!etlzm bünyesinin 
her gUn biraz daha za}'lflamasınr. bir 
tiir!ü tam 11hhatli bir hale relemem~ 
sini mucip olmu,tur. Bunlarm en mü 
hlmmi hakem· meselesidir,· 

Şimdiye kalar birkaç defa ısrarla 
hahsettifimiz atletizm hakemi derdini 
federaa,.on halletrliine kani ribldlr, 
Baıüne kadar, akla ıe'en eıki atletler 
rnuıabakalarda ıtadyoma ı;afırı!ır, kL 
mi celir. irimi ıelmeı ve neticede 1ı:ro
nomctrelerle ölçüler onun bunun elın 
de kalırdı. Nıhayft federasyon bir ha 
kem talimatnamesi hazırladı· Fakat 1 
liİn yanlış tarafı, bu meıclenJn de böy 
lece hal!edilmiş oldıaiuna 1ı:anl olma· 
•;ınır. 

Bu talimatnameye ıöre ba'keml-:r 
birkaç sınıfa ayrılmttlardır. Bunlar 
ba' hakemler, milli hakemler vesaire 
gibi bir takım sıfatlar taşıyacaklardı 

Evvell bu hakemin piyesi neJe da. 
yanılarak verilecektır, en iyi sporcu en 
Yi hakem midir? 

Hakem!lk ve sporculııtan aJTI ay"ı 
işler olduiunu henüz anhyamadıksa 
futbol l~lcrine ıcri,.e doinı şöyle bıı 
bakalım. Ne kıymetli futbolcüler ıor. 
diık ki, hakemlik ederken ıslığa tutul 
muılardır. Atletizm nizamnamesinde 
kı madde adedi futboldekinin yedi te
kiı miı!I oldutuna ve biz bir atletiı:m 
hakem kursu aı;mıya bili karar ver 
mediilmize göre vann siz bir hüküm 
verin· 

'F'ederuyonun hakem talimatname . 
sınde en ean alıcı nokta, başa değil 

t::lfr <Devamı Sa. 4. SU 1 de) 
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Dikkat ! S A R A y Sineması 

Yeni Sinema mev&imini 
10 el liil önümüzdeki perşembe akşamı açıyor. Açılış programı: 

SAADET GECESİ 

zerek] - Pirzola, şiş kebabı, 
kotlet panc, bcgendı, kızartma, 
tavuk dolması, piliç ıskarası, 
beyin tavası, İzmir köftesı, dö. 
ner ıkebap, tandır kebabı ... Ya• 
hu, yoğurtlu kebaba hasret kal• 
dık. Beş, on pide ile un i.ktısa· 
dı mı olurmuş! Et diye kuzu 
ciğerini de yazmışlar... Bari 
bıldırcın mevsımi gelse de bi. 
razcık av eti yesek! Sebzeler. 
den ne var acaba? Hıç... Her 
günkü yemekler: Kabak ve bi
ber dolması, çalı, ayşekadın, 
barbunye fasulyeleri, patlıcan 
kızartması, guveçte turlu, bam. 
ye, hep ıvır zıvır şeyler! Ar. 
kasından piliv.- Fırında makara 
na nerede? Sılinmış! Salçıılısı• 
nı sevmem. Tatlılar kısmı ise 
büsbütün yavan... Topu topu 
dört çeşit! Şu harp dünyanın 
keyfini kaçırdı, vesselam.' 

ki: - Haftada bir pin •t ye.. Bu wıuliln faydaları çoktur 
mekten vaz geçersek daha otuz, sayalıın: 1--çeşıtler azalınca ye• kırk vapuru harp işlerınde kul• mekler daha dikkatle, daha te. TUrk(e aösla .-he.erleridir. lbıt Rollerde: 
lanabileceğiz! miz hazırlanır. 2 - çeşit dewı CHARLES BOYER ve JEAN ARTHUR 

* * Viyana ue Peştede: 
bir lokantada: 

- Garson! Nedir bugünkü 
yemeğimız? 

İngiltere ticaret nazırı da şöy• de nefaset hususunda rekabet '~---•••••••'••••••••••••••J 
le dedi: - Çorapsız ve şapkasız başlar; 3 - Bir sürü yeme~ er. - ••••••••••••••••••ıııııı.. 
gezmeği göfe almalıyız! tesi güne kalarak bayatlamaz 

Almanya yıllarca tereyağı veya atılmaz; 4 - mezelerın çok BU SENENİN EN GÜZEL 2 FİLMİ BİRDEN 
yemedi; gazyağına kavuşmak ıuğu yi.ızünden uzayan içkı a.. 1 • K L E o p A T R A 
için... lemleri daha erken sona ermek 

Fransada telefonu olanlara suretiyle halkın ciğerleri ve mi• 2 KADIN HAKiMiYETi 
ayakkabı verilmiyormuş. İngil- deleri korunur; 5 - kim~cnın 
terede paket ve kese kağıdı ya. gözü birbirinin yediğinde kal. B U G Ü N 

(Türkçe) 
l Renlcll I 

TAKViMDEN 
iR YAPRAK 

"lnönü .. Geı·si 

Ve LuJ. if.'rdar"' 
• • Yazan: ULUNAY 

• 
DUn, ıehrin ilmrani sahasmda cıs .. 

terilen faaliyetin meydana co
ttrdtli erı mühim eserlerden blrl olan 
1'1n8n6 Geziıi,, nin açılış ı:neraslmloe 
davet edildim. Törenden ıonra Vali Ye 
Btledlye Reisi Liitfi Kırdar, gazinonun 
ceniı taraçasında bana Taksim bah~ 
ıinln, bastığı yeri adım adım mama
reye çeviren, yürüyüşünü an'atırken 
lr:ollarını açarak Çamlıca tepelerbıt. 
Marmarayı, Bofuı ve ergann rensl 
ıiılere bürünen ufuklara kadar bu cfJ. 
ıel ıehrl muhabbetle kucaklamak lstt. 
yor gibiydi. 

Yaptıft işten cunır duymasnu blı 
hak gibi gördüfüm bu mütevazi adL 
mın nazarlarında, başarmoğı üzerine 
aldığı muazzam imar işi ufacık bir CD.o 

dışe ve tereddüt izi bırakmıyordu· 
Dr. LQtfl Kırdarda hastasını 171 

edecefine yakından inanan bir heklm 
hali vardı, 

O, artılı: yaptığından bahsetmiyor) 
bana raztnonun duvarından tl ıahile 
k dar inen sabada başarılacak iman 
anlatıyordu. Ve bu snhaya bakarken 
gözlerinde muvaffakıyet lmanmın ıım
şek!erl çakıyordu. Ben bile artık ıün. 
d den oralarını bürüneceği mamare 
kisvesi altında görüyordum. 

Istanbulu derdine deva bulmalı: icio 
hayli doktor değiştiren t'tiz bir has. 
taya bcnzetlrim F'kretin (Bive-LB4r 
kir) dediği bu 11ehrin tedaviye ihtiyacı 
vardır: Sinirleri yorgundur, mides'nia 
hazlmsizliflnden sızlanır, baraaklıuı 
temizlenmiye muhtaçtır. damarlarında 
far:!i' faaliyet ister.-
Bu suretle onu iyi etmlye çahtan do1ı: 
torlamı her biri türlü tt-davl uaulll 
tavılye etmie'erdi. Halbıık' "FertiiU 
rrıusahhlr., ln hastalığını Dr. Ultfl Kır 
dar pek güzel teşhis etti ve tabelisı:na 
öyle yazdı: 
"Bakımıtzlık ve nefes darhft., 
Ondan ıonra söktürücü ilac;larla ı. 

•anbulun ciferleri temlzlenmlye, nefea 
boruları açılmağa basladı: 

Eminönü meydanı. Tozkoparan cııcı 
deıl, Tepebaıı "skuar .,ı, Beya%tt • Ak. 
"aray caddesi ilah. 

Her tem z!enen, ~çtlan. genişletilen 
sokaklar yollar, caddeler; yosunu ka • 
ıınmış, küfeklsl avıklanmış hayat da. 
marları gibi, ccvelana, dt-verana mil • 
'lıtıt b'r sek 1 alıyor! r· R r fC'J'Bhhk bır 
luyorlardı Şehir artık rahat teneffuı 
etmiye başlamıştı, 

Mllıait zamanmd bir iki saat ru. 
neş banyosu y p rak kendini d'nle • 
mek iı• yen b r adam Dr. LOtfl KırcJa. 
rın sonıuı ufuklara doğru actıit ba 
c~zel taraı;a'ard n b'rinde 79n gelip 
bir ıükUnet "kür.,ü yapab liyordıı. 

Tepebaır, Taksim g bl belediye ball.. 
çclerlnin duhuliyeye tabi oldufu ..hattl 
yoldan madut olan köprüsünden b le 
para almayınca kimseyi geçirme,.en 
ba ıehirde asırlardıınberi halk böyl; 
eserler görmli$ müd!lr? . 

Bu «ayret sayesinde lstanbuJun yll. 
ıü rUldU. 

Evve!kl gün töreninde har:ır bulun. 
dufum "İnönU Gezisi,. de lstanbuluıs 
şülrran ve minnet tebessümilnU temıll 
eden hem maddi hem mBnevi lcıymetll 
bir lbides1dlrl 

tır: 
Amerlkada Demokrat Partisi lideri 

olan Roosevelt daha ziyade mütavassıt 
sınıfı ve mutcrnkti. son temayü)lerl 
temsil ettigi hal& Cümburiyetçi Par. 

saktır; aldıklarınızı file içmde maz; 6 - yemek porsiyonları.. L A- L S • taşunağa mecbursunuz. nm ölçüsü ve fiyatı bcledıyeler. E ı nemasında 
Biz, şüphesiz ki ve hamdolsun ce kolayca tayin edilebıleceğın • ..._'11111 .. •lliİlll•••••••••••••:••••••-~ B k 

ge. ki o devletlerin vaziyetinde bu• den lokanta ve meyhane vu~ ... a ırköy 
- Soğan ga~rıtiırlı.i patates 

kızartmas! ile -..cınış olarai\. bır 
tek elma! 

- M.ıkemmel! Çabuk 
tir ... Acele işim var. 

t n n lideri bulanan Wıllr.ie'nin arkasın 
d:ı Amer kan lcapltalumi ve truıtlaı 
bulunmaktadır. Amerikan maliyeclle. 

·* * 
ıunmuyoruz; bulunmamız ihtL gunculugu onlenir; 7 - pis bo. ISTANBUL DEFTERDARLljJ. INDAN H S • • 
mali de azdır. Biz darlık değil, ğazlıktan gelen israfla beraber ~ GVVG pahalılık çekiyoruz. Derdimiz füzuli masrafın da çanına ot tı. Muhammen • n er~ısı 
yokluk değildir, israftır. İsrafı kanır; 8 -- aile topluluklarına Dosya No, NEV'i bedel Temlnat 
önlemekle pahalılığın bir derece ve ev mutbağına rağbet artar; 51217_11141"i7 

·~ 

Madrit veya Lizbonda 
rı ve sanayıcılcr1 de İng'!tere maliye. 
cilerl ve emperyalistleri gibi Sovyetle. 
re kartı bala şıiphelı ve endişeli nazar. 
tarla bakmaktadırlar. Roosevelt'in si
yasetinde komttnistllk kokusu duya 
cak kadar kapltahst imliyazlanna bağ 

bir lokantada: 
• 

- Garson! Bugünkü ye. 
meklerımiz nedir? 

- Tütsüli.ı Ringa !)alığı, do
mates salatası, kavun. 

- Desene bir ziyafet' 

* * 
it bu1unan bu grupun Rooseveltin Sov 
yetlerle i b rlifi siyasetini hoş görme 
melerl gayet tabii idi. Sovyetler B!r- • 
1 ğı hlildlmeUnin- Atlant k· prensipleri. 1 

rü kabul etmesi, Sovyet Şeflerinin baş Londrada Kral sofrasında: 

önüne geçmemiz mümkün ola. 9 - çarşıdan ne bulurlarsa her 
caktır. Nitekim harp dışı kalan hangi yüksek bedelle alan lo. 
devletler -Isviçre, İspanyıı, kantalann rekabetinden kurtu• 
Portekiz, İsveç- böyle yapı- lacağımız için gıda maddelerin. 
yorlar. Gıda maddelerinde .is.. deki aşırı pahalılık, kaçak gıda
raf kaynağı lokantalardır. Balık lar, ekmek karnesi hırsızlığı 
ayırd edihrs~ nc1' :tirlü yıyece. bir derece tavsar; 10 - halk 
ğini hudutlarıdışından getirme,k harp icaplarm.a uymuş, harp 
zorunda 1mh:nar. İstanbulda halini benimsemiş ve dünya gı. 
bir lokanta listesi, cıhan harbi dişine ayak değilse de ağız ahc• 

k memleketlerin topraklarında go% -
l~ri olmadıiını Te harpten ıonra heı 
memleket n kendi rejimini bizzat ken 
d sinin tayin etmekt<- ıerbeıt bulunda. 
i:U bakkınd k beyanatları, İngiliz ve 
Amerıkan kapltalıstlerin n endişeler~ 
nı t mam yle m'tadan kaldıramamıştır. 
Alman propaıandaın da bu vaziyetten 
istifade ederek onları Sovyet Rusyayı 
kar ı tahr ke pyret etmektedir. Daha 
birkaç giln ene! Goebbels İngiliz ıL 
yasetinin Kremlin tarafından idare e. 
dildığini iddia eyJiyecelı: kadar i!erl 
g'tm!ştir. 

Wılkie'nin Stalin ve dlier Sovyet 
şefleriyle göruştülrten, hallı: ile temas 
ettikten, Sovyet Rusyanın muazzam 
harp gayretine ve kahramanhklarma 
b zznt şah t olduktan sonra alacaiı in 
tibaları blitlin Amerikayı bilhassa ken 
di taraftarlariyle bi!dirilmcsi. Ameri • 
kada Bolıevizm korkusunu azaltmağa 
ve Rooıevelt'io iş!nl kolayaştırmağa 
büyük ölı;ude yardım edecektir •• 

Suner'in istifası 
Milfrlt mihver taraftarbft Ue tanın.. 

mı~ olan Japonya Hariciye Nazın Tn 
go'nun lıtifasından birkaç &Un sonra 
ayni temayiilde bulunan ve birkaç za
man evvel Berlın ve Romayı zl7aret et 
tikten sonra harı> kokan nutuklar sö7. 
liyen Suner'in Hariciye Nasrr!ıiınclan 
çekilmesi ve aynı zamanda ıimdbe ka. 
dar Suner tar fın4an iıgal e4ilen Fa.. 
1 ı\i partıal s yaat konsey n n reitliji.. 
nl blzz t Frankonun üzerine alması 
gunun en mUh m ı ya t hldiaeler ni 
te kil etmektedir. Birçok tefsirlere 
yol aç n ve yeni sürp ızler doğurması 
ıhtim 11 ol n bu h d seler n rnahiyt:ti. 
ııl yarınki ya:ı:ımızd i:ı:aha ı;alı,.acaiız. 

Aynı gunun yemek mônüsı.i dördüncü yılına bastığı sırada tırmış olur. 
şudur: Rozbü, pancar sa. yemek çeşitleri bakı:rnından hL lşte size ve Koordinasyon He. 

latası, peynir. ıa 1939 yılındakinden farksız- yetine yeni çıkarılacak olan ka-
Peki amma Kral ile Kraliçe dır; fiyat sütunu ise akıllıyı rann gerekçeri, yani mucip se. 

bunlan yi~o;sa hademelerin deli ve deliyi ise bir heyecan bepler mazbatası ... 
y~mefri !'~dır· Tamaıniyle . eşi. darbesiyle akıllı edecek kadar Benim elimden bundan fazla• 
dır. n~~z Sfl'ayında. her ogıin, müthiştir! Si gelmez! 
herkes ıçın aynı çeşıt yemek------------------------
çıkar ve Kral ıle hademe de bu•\ 
ne yer! Fakat sanmayınız ki 
her gün et bulunur... Et, haf. 
tada ancak iki gün sofrayı süs. 
ler. Öbür günlerde ne memle
kette, ne de sarayda etli yeme. 
ğe rastlarsınız. Daha rnı.ihimi 
şudur: Kralın yiyeceği de • gi. 
yeceği gibi - vesika veya kartla 
alınır. Gazetelerin yazdığından 
anladığımıza göre Kraliçe, ken. 
dine bu yıl için her vatandaş 
gibi ayrılan giyim vesikalarını 
tüketmiştir. Fakat Kral, henüz 
esvap ıvesikalarını kullanma
~ıtır; zira ünüorma giydiği 
ıçın sivil elbiseye ithiyacı yok.. 
tur! 

Belki bizim gazeteler de yaz
mıştır; okumuşsunuzdur; fakat 
tekrarı faydalıdır: Kahvaltıla. 
rmda meyva yemesini seven 
Krala, bir gün sofracı başı kü. 
çük bir sepet dolusu portakal 
takdim eder. O, bunu, kendi 
hissesinden haftalarca imsak e. 
dcrek biriktirmiştir ve efendi
sini memnun bırakacağını san. 
maktadır. Hayır, Kral sepete 
clinı uzatmadan masasından kal. 

ıc•):t:a~wa•m 
Ç 1 L L E R E 1 L A Ç ••• 

lzmlrdelri sayın okuyuculanmızdan 
bayan Nezahat oradan ıasete7e bir 
mektup gönde~ı: Çi!leri geçirmek L
çin iyi bir illç var ınıdır, diye aora-
yor... 1 it ).1 

Çillere karır, her memlekette bin
lerce illç saflık verirler. Kimisi aleni 
satılır. 1ı:imlıi ıbll verilir.. Biitlln 
dünyada, çilleri geçirir diye ıailık v~ 
ril~ iliı;lann hepılni aa1ar1&I11z, en 
az bir mllyona çıkar ... 

Bu ilaç!arın o 1ı:adar çok uyıcla ol· 
nıası, onların hepsinin ne kadar te" 
sirli olduklarını ı:k iyi anlatır. 

Fakat. bu yakınlarda kinin lllemrı:ı 
çillere karoı fa1d111 oldulu pek çok 
söyleniliyor. Kinin hem krem içinde, 
hem purda içinde, çillerin 16rilndlllrle. 
rı yere sürtitebilir. 
Bunların ildıinln de terkipterlnl 78' 

_. • ..J!..-~. zayım: 

Kininli krem: 
Chlorhydrate baa!que de qninine 

2 ır. 
Axonge fraiche Lanetine a:ı. 50 gr. 
Bıı krem, çıllerin ıörunduklerl 7er. 

!ere, ovuşturularak ve cildin arasına 
ıeı:ecek surette, ıiiriiliir, Oıeriııe ıa 
pudra sürülür: 

Kininli pudra: 
Chlorhydrate baslaue de quinine 

~ 3 gr, 
Kaolin blan lad 27 ır. 
Tale de Venitc atlrlliı6 70 il'· 
Compleze de vlolette citrat~ o, ır. 50 
Bunları, tabiidir ki, ancak eczacı!ar 

yapabilirler." Bu ııra kinin epeyce 
nasb iliı; olduysa da, çilli güzellere 
Yetltecek kadar kinin elbette bulu· 
nur. 

Evlenme Töreni 
Tanin EfUr, tkdaın Te lloıı Telınf ıa· 

ntelarl makine aefl B•>' Zthnl Ildır Ue NU· 
tmlne :Bafı Hhlbl l!la,. :Renıd lhluahnın 
kızı Bayan Hikmeı Jhfuahıını nltııme tll
recııerl. dQn alrıaııı Ytal Yolcu Salonu ıa· 
dnoıunda Hmlml bir aite topluıuıu lcinde 
kutlannu,tır. MH'Ut oh11nt11. 

NiŞAN - Arkadıı;iımız Foto ŞUk· 
rU Saracoğlunun kızı Müzehher Sa
racoğlu ile Ü teğmen Yusuf Erten 
ru§anlanmışlardır, 

MccidıyeköyUnde 4 pafta 2 ada tA par- 543 41 
ftl'] No. lu 181 metre murabbaı nrsa 

70 M C'idiyeköyllnde 7 pafta 51 ada 1(1 39SO 2'7 
parsel No, lu 3g5 metre murabbaı ırsa 

93 Mecldiyeköyilnd~ 9 parta 81 ada 2 302,12 23 
parsel No. 1u 1182 metre murabbaı arsa 
Meı:Jdlyekö7ilnde 9 patı. 81 adf\ 3 1511,90 12 
pars~l No. lu 615 metre murabbaı arsa 

96 Mecidiyek6y0nde 9 pafta 92 ada 3 1550 117 
parsel No. lu 1550 metre murabbaı ana 

97 Mecldlyeköyünde 9 pafta 82 ada 2 2733 205 
parsel No. lu 1822 metre murabbaı crsa 

99 Met"idiyek8y0nde 9 pafta 83 ada 15 1158,80 81 
parsel No. lu 2897 metre murabbaı ana 

100 Mecldiyeköyünde 9 pafta 63 ada 14 1278 98 
parsel No. lu 2130 metre murabba.J usa 

101 MeddlyeköYilnde il pafta 63 ada 2 1993,60 150 
parsel No. lu '984 metre murıbbat ana 

105 Mecldiytkö7iinde • pafta se ada 5 ,125 310 
parsel No. lu 1375 metre murabbaı usa 

109 :MecJdiyeköJiinde ı pafta 63 ada 17 6'0 48 
pıırJcıl No, lu 1140 metre ınurabb•ı arsa 

Yukarıda yazılJ pyrimenkuller 25/9/941 Cuma ,OnQ aaat H de 
Milli EmlAk MUd!lrllltfuıde mOteıekkll komll)'OtlCla ayn ayıt ve acık art
trnna ile uıtıJacaldır. 

isteklilerin ntitus hOvfJet dltdanlan •e temhlat makbuzlariyle blr
lilde ihale a11atlnde komilyona ve fazla izahat için MWl Enıllk MQdür-
lilğ(lne m!lracaatlan. (9688) 

BiLECiK ViLAYETiNDEN 
... 

1 - Eksiltmeye konulan fş: Bllecllc Halkevi binasınm inşaatı olup 
keel:f. bedeli 73481 lira 15 lruruıtur. 

2 - Bu it'n mavaltkat teminatı 41H lira 18 kuruştur. 
3 - Eksi!tme 21/9/H2 Pazartesi ıGnO saat (18) da CQmhurf~ Ballı: 

Partisi binasında tt>&ekkW edecek komisyon tarafından kapah zarf wıu
liyle yşptlacakttr. 

4 - tst&tıiler nıukavetenatne projesi, ekanıme prtnameıd. husus! 
şartname, y:ırı işleri umumi fen ıartnamesl, baytnclrrlık lıltrt ~el .. ~ 
namesi, bina projesi, k~lf cetveUııl her ıün Bileclk CQnıhuri7et Halk 
Partisi rels'Jğlnde görebilirler. 

5 - İııteklilPrin ekailtme tarlhinden en az Qç f(ln evvel bir istida ne 
Bilecik vil!yetine milracaatla bu gibi inpatı 7apabJleccldcriM dair ehli
yet vesikasr almalan lAnmdır. 

6 - Eksiltmeye tıtırak edeceklerin 5 ncf madde-1e ,-.zıh vesika ile 
942 mall ytluıa aft Tıcaret Odası vesikası ve muvakkat teminatıarmı 
havi olarak 24~ sayth kanunun tarffab dairesıııde hazırlr,vacaldarı ka
pall zarfiatmı 3. <"il mtıddede yazılı vakitten bir aaat ewcllne kadar 
kom lyMı reisligıne mnkbuz mukabilinde verm,.lerı lt'ıı1mdır 

Postadl vukubuiacak gecikmeler kabul edılınez. 

Bu S~ne Sergiye 139 

Hayvan iştirak Etti 
Bakırköy altıncı ehli hayvan ıer

ıısı dün açılm1ştır. Sergiye bu sene 
!Jecen sene1on fazla hayvan iştiralc 
etmiştir, lyt yetiljtirilm4 olan bay .. 
vanlann saytsı 139 u bulmaktaydı_ 

Sergi, VilAyet Veterltıerinden LQt
flnin hayvan neslinin ıslahı ve bun-o 
dan alınan iyi neticeleri belirten lı:ısa 
bir hitabesiyle açı'm!itır. Kordell 
Giresun Mebusu Fikret Atlı taratın
dan kestim! , davetliler ve halle ser• 
(iyi gemılşlcrrdlr, 

Çi!tçlleri.mlzuı yetiştirerek serlfde 
teıhlr etttıdeti hayvanların da daha 
evvelki Jtllara nazaran daha dikkat 
ve fUna •le bakılıp yetiftlrildJği göze 
çarpmalda7dt. 

Ta:vlardan bfr hayvan blrhıcWJ!. 
il hayvan ik\nell!ği ve yedi hayvan da 
Oç{lndllOğ{ı k:ızanmı"lardır. Diler tay 
sahfplerlne de mfikMatJıu verflm1ştfr 

Stlll'lardan 10 hayvan bfrfnclUIİ 
kazanmıştır, Bunlsrm sahiplerine o
nar llra milldfat ve yirmişer lira Dı:• 
ramiye verilm1şitr, Buclardan baıka 
lkfncJllğl alan on beş h&yVana yedi,er 
" otuı aıyvnna da beşer lira mnkl
fat verflmlştır. 

Mecburi lı 

Mükellefiyeti 
ltaıayon '" kalll)'Oaetlara tatbik edlJmd 

te olan ücretli it mllkcllefl7eıhıla Uıhıo 
ıl••!-•1.ne Hh cQnlS baılaaacalrtır. 811 l1n 
renın tik poıtaaı otan a1Afıda pllka uuma 
raıarı )'arılı kam)'Onıarıa bırlncl dnndta 
artakalanlar o l((ln Sultaaalımet mcydall19 
d' topllnlclkıardt1'. 

lnlr atına kam,ıeauııw setlnn9"a nntı 
•alılpJeri haklıında llllll Konınma Kanvm 
abUmuıa tnfikaa kanuni takibat ,..pı1•~• 
tır. 

ilk Polta ptlh numaralan 111nıardrrı 
1746, 1754, 1766, S774, S776, 1790, lllf 
1119, 3196, 3905, 1911, H2S, 4041, 4 4 , 
4011, 4102, 4!08o 411!, 4126, 4ıH, 4 U, 
4211, 4204, 4296, 430.5, 431.5, 4U4, 04 
1407, 1411, 1414, !424, S4S4, 84!5, 144 
UU, Ull, U20, 3.522, 3523, S.5 4, Ul4 

sss8, 3571, 8580, 3585, s&3S, ı&so, ııı., 
3665, 370ı, 3702, 37ıı. 3714 
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Kapanan ve Açllan 
Spor Mevsimleri 

If-1tr (Bıs~tarafı 3 üncüde) 

1 KUÇOK HABERLER 1 
* ŞARAP FiYATLAR! - Inhinrlar Ida 

ruı kendi yaptırdığı ,arapların kilosuna diın
dcn ıtibaren on kuru1 zam yapmıştır. 

yı-~:ı bakılmış olmasıdır. 35 yaşm'3aıı * KAHVE VE ÇA v _ Inhi•arlar Idı· 
aşağı olanlar baş hakem olamazlarm~ş. re11 ı:elecel: ayın ba,ından itibaren yurdun 

• M Al ' T f.k h t- her tardında cekırdek kahve ve ,ay saıılma-Y ıını, Semıh, ehmet ı, ev 1 3 sı içın tedbirler almııur. 
ta bizzat Federasyon mütehassısı baş 
h~kem olacak yaşta değillerdir. rın*ak~~~~~!'~M:;,/1r:ı~~~~;A~~1;;-;; 1.~; 

Atletizm kalkınmasını yapmış o~an imt.ihanla_rı sona erecokıir. Salı ı:ünü de li•e 
·d ·ı d"ır Bunlar baş- bıtırme ımtıhınlarına ba,ıanacaktır. lrr hep genç ı arecı er . 

h, kem oluncrya kadar demek bir ke
nara çekilip yaşlarını doldurmayı bek 
lıyecekle~ ve diğer taraftan atletizme 
on seneden fazlıı bir zamandanberi u 
z::ık kalmıs eo;ki atletler, müsabık hii.. 
letı ruhiyesini çoktan unutmuş insan
!ar. ııfır ağır gelip sahalarda halledil· 
mc:yen teknik meseleler~ adil kararlila 

Yeni Belediye Seçimi 
Şehir .\Jedıoı azalığı için yapılacnk 

intihapta reyini lculh~nııcak olanlartn 
adları yarın kazalara gör.derilecek ve 

• 
TAN 

SAYIN HALKIMIZA 
' 

Kömür alım ve satımında rasladığınız zorlukları haber veriniz. 

Tozlu, lslak Ve Eksik Kömür Almavınız • 
Kömür fiatı muayyendir. fazla oaravermevini., 

1 • 

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

Müracaat yeri: (Ankara ve lstanbulda) 

fÜRKIYE KÖMÜR SATIS 
1 

6 - 9 - 912 
~ ............................ ~ .. .... 

1 

1 

Kızılay Deposu Direktörlüğünden: 
Şehrimizin muhteJif semtlerinde bulunan aşağıda 

isim ive adresleri yazılı bayilerde 

Oyun Kağıtlarının 
52 lik bir destesi 230 kuruşa satılmakta4ır. 

BİRİNCİ LİSTE: 

BEYOCiLU . 

,, 
Hüseyin Zekeriya • B üyük Parmakkapı 
No. 80/ 82 

b. glıyacaklardır. 
Bu memlekette otuz bir yaşmda bir 

genç mebus seçilebilir ve ellisini geç· 
tl1 ş nıce muallimlere amirlık eden genç 
mektep müdürleri vardır· Bu zamanda 
g~nç!eri mühimsememek nasıl tevil e.. 

Salı günü <fo ı:~tefoı in asılmasına 
başlanacakttr, Hu ~<·hırde nüfusun 
artlfgı anhşıldı;::rndan. bu devreye 12 
kadar faı:.a :'ıza .ı;eçılı •c<'gı sanılmak
tadır. 

1 
~~r ........................................................... 1 1 , .................................................................. , ve TEVZi MÜESSESESi .. 

" 
ŞİŞLİ 

Angelidis . l stiklfil caddesi No. 299 
Hayık • Saray Sineması karşısında No. 175 
Mithat Sargın • Tarlabaşı cad. No. 26 
Hasan Şahin - Pangaltı - Ergenekon cad. 
No. 123/1 

d lebllir? 
Baş hakemlik babında karar altın~ 

al nmış b r nokta da müşavere heyetı 
aırnsına bu unvanın verileceğidir. M.ü 
§ 11ere heyeti aza~T fahri İnsanlar_dtr ki, 
sık sık değışebilirler. Bu takdirde o 
muayyen yaştan aşağı bulunanlar ne 
c-1 ıcaktır? 

1"'-• KIMY AGER 

1 tdr~~~~s~~~l~r~~-
nönü, Eml.Ak V f. Eytam Bankası 
lrnr~ıqnub tzzet Bey Han ı ? ~· 

' k:ıt No e , • 

.,. f 9 K I S H- I Ameri kan K ı z Koleji 
~ .. : ArnıvutkOy, Tel. 36.160 

Leyli 

Derslere 
ve 

25 
Nehari Bütün Kayıtlar Kapanmıştır. 

1 il M~ÇKA 
GALATA 
SİRKECİ 

'3EYAZİ'I 

.. . . 

Zekeriya Üzel . Halaskar Gazi cad. No. 3'll 
Ali Uzun _ Teşvikiye cad. No. 92/ 5 
Hilmi Eğemen _ Köprübaşı No. 37 
İsmail Akkaya - Bahçekapı tramvay durak 
yeri No. 49/ l 
Haydar Karaca . Ankara cad. No. 138 
Kazım Adamoğlu . Efkar sokağı köşesi No. 
25 Çenberlitaş. Okuyucumuzun mektubunda işaret ,- Dr. ABAHUNI .. , 

kında bahsettiğim hakem mc:sele!eri ı V'azı1esindeıı dötımilşt~r. Kum 
eıtıgi rekor Hiühcıfil·ği, benim de yu -

1 t, ti 'o:l•rim'zde kapanması lazım apıdakı mu:ıyeneln:ne•ınde heı 
Eylul Perşembe Günü Başlanacaktır. • 1 ,, 

Hacı Zülfikar _ Çarşıkapı Yeniçer1 cad . 
No. 68 
Hasan Ballı • İş Bankası yanı No. 143 
Kazım Şar - Sultanahmet parkı karşısında 
Haydar Kılıç • tramvay caddesi No. 5 
Fatma Erğentek • İstasyon cad. No. 2 

a r zm ı., ~ ·· h t k ı. 
~ len .ikı bıiyük ve muhim gedıktiı. ~un as ;ı a.,,:.ıJ ve tedavi eder 
~ md ye kadar iızerinde durduğumuz -..,. 
l rcok meselelerde dedii:imize gelın
rn ştır. İste talebe işleri. miıes~.ese 
kl.ıpleri ve nihayet klüplerdekl mukel 
lrf yet idman!arı. . 

KAYJP - 14/ 8/ 19H ıarihınde hıınbul 
ihracat GilmrDiilndon aldıfım 7674 lira 46 
kuruşu havi 5371 S No.lı makburu uyı cttım. 
Yenısinı alacaiiımdan eıkislnin hukmu yok· 
tur. 

Adres: Austro Turk tUıun Limited ıirketi 

l.eyli Talebenin 24 EylUI Çarşamba Günü Akşamı Mektepte Bulunması Lazımdır 
TECDiDİ KA YiT: Erkek kısmında 22 eylfıl pazartesi ve 23 eylfıl sah günleridir. 

Kız kısmında: 23 eylôl salı ve 2! eylül çarşamba günleridir. 

Yeni re eski biitii11 talebeni.n bugiinlerde !M11 kafi' t · için miiracaatlaı-ı ge1·<'klidfr. .... Atletizm fc:lerasyonunun da tenlc.ıt. 
le den kaçınmasr. münekkitleri suı; 
tuı maya değil, aöyletmiye bakması ve 
hoy le hareket etmek isted. ğıni biraz da 
frnk tleri n;:ızarı dikk;ıtt' :ılarak isbat 
etn:csi lazımdır· KUPONLU ·VADEU· MEVDUAT 1 işçi ALINACAK 

* * A tlctizm nıevsımin.i kaparken fut-
bol mevsimini bugün açıyoruz. 

Fı tbol bizde en çok sevilen spor oldu. 
gu ıı;ın, bu sene tam o!arak tatbik e 
dılen uç aylık istirahat meşin topa e
P<'Y hasret çekt•rdi. 

Mevsimin, iki eski ve kıymetli iduc 
cinı'l kabiı !ermin inşasına yarıyacak 
kııdar hayırlı b r organizasyon ile ac;ıl 
n·1sı butıin senen n de h:ıyırı had"se
lcrle geçmesını akla getirıyor. Bunu 
temenni ettikten sonra takımların va 
z. vetine ıreçelim: 
BF.$1KTAŞ: htanbul şampiyonluğu 

mı son and3, tam ~porlmt<nce çarpışa 
rrık ve kelimenin tam manasiyle bir 
l<ue d;ıh~ hak ederek a?an siyah beya2 
lılar. bu sene takımlnrında pek de faı 
ı 1 değişiklik yapacağıı. benzemiyorlar. 
Fl r bakıma da bunı ıhtiyaç yoktur. 
Takımının en zayıf hattı olan beklerin 
drğ eceği söyenmektedir· Uzun za -
m ndanberi resmi maçlarda Beşiktaşı 
temsil edemiyen Hristo ve hatta im· 
ltar. bulunursa eski bek Yavuz takım 
d 1 yC'r alacaklardır, Bu suretle Beş ık 
t ~~ takımı bu sene gerisini daha kuv 
vctle emniyete alarak sahaya çıkmak. 
t.ıdır. 

GALATASARAY - İstanbu! ikin 
cı!\· Galatasarayın bu yıl esaslı değişık 
~ l·' eı le sahaya c;ıkacağr kuvvetli bir . ri
v yet mevzundur. Ankaralı Keşfi ve 
İ zmirli Sait Sarı Kırmızı formayı gi 

VARLIC11NIZr f EMIN EDEP 

~. 
~· J 

TÜRK·TfCARET· BANKASl·A·S· 

lstanbul Elektrik, Tramvay 
1$1etmelerü Umum 

ve Tünel 
Müdürlüğünden 

İşletınelerinı iz Siı:li kınirhaneosi icin .ıtöst~rpceği ehliyete ıröre saatte 
40 kuruşa kadar iıcrcl \·edlmek suretiyle 12 maramıoz, !l tornacı, 9 te
nekci. 3 pl:inyarı, 3 kıı~n<ıkı;ı. 3 rlökıımcü ve 9 bobinöre ihtiyaç vardrr. 

Askerhk1e alaka'ı olmıyan i!:teklilerin niifu~ !ı tiviyct cii1danf. hi.i!\
nühal kagıdT. 4 adet \'P"ikcı rotoızrafı \·e simdiye karlar ralı~nıış olduk
l;u-L müesse~el~rden alınmış iyi hizmC't ve~ikal~riyle birlil--te 9 9.!H2 Çar
samba ızun{J saat 14 rlen 17 yf' lrndar idarenin Metro hanı zfmin katın
daki Zat İşleri \'C SiC'il Mudıirhiihine ınüracaıı.thrı lfö:umu bildirilir. 

(9522) 

#). .. _____ _. ~LK - ORTA - LİSl· ·------·, 

K ı z 

E r k e it İSTİKLAL LİSESİ Yatıst1 

Ya tılı 

Talebe kaydı kin hı-r ır\in müracaat edilehilir. Eski talebı> kayıtlarl · 
nm yımilrnmesirıe 10 Eylüle kada,· devııın criilE'<'ektir. 
SEHZ.0.DEBA$ 1. POLi S KARAKOL U AR l':Aı:ll 

ı '----·-- 1' ıı et ı rı 22534 ______ ,., 

ı,,------------,- I 'ı ~~. Y E N İ K O L E J Va~~:z. 

1 !ık - Ortıı - Lise Taksınıdp Sırasl"rviler 86 1 
'lu~usıyet ıeri \ ;ıbancı diller öğretimine ci-ıF·nı n~ı "lıf'k talebcsinı 

c:ıhh ıı. ' '"' İn?İh·1! ·-·1• v'llc•n•l,rn i ' ıııle'l>n( ktır. 

"··-··-------------- rr-lcf.ı· ı 111:;r. _, 

ycceklerdir. Bu hususta umum müdür k I" V k "'I t• D 1 t D • (/ı S•P""' 0210 a.ı 
ltiğün müsaadesi :ılınmrş mıdır. bilmL Müna a at e a e 1 ev e enız· ~~~NAUN HUSRü~'iif..,.. 

, ___________________ ._., 
Bursa Pazarı yC".•uz. &ayet bu rivayet tahakkuk ede ~ ~ 

<"ek olursa şiıphe yok ki . Galatasaray U Müdürlününden · · :.".4", . ';saPaı~('~~.·. 
bel ve kıymet!i oyunculara dayanan yolları mum ':1 e.,: -~..ı .... ._ ,;A 

b takım cılacaktır ki . bu şekilde ve. L"·IP'.li. ·~-~, •/. 1~~~ 
t b h b ı d 120 lira aylık üı:retli bil' memurhık a~ ..,.. ~.:.~ r m:n artacağı muhakkaktır· zmlr ~ e mu ase es n e 

1 

; ıı 
FENERBAHÇE - İstanbul üçüncü çıktır. • 1 _ 

liasan Hüsnü Sipahioğlu 
Sultanhaınaın caddesi 4 . Tel: 20625 

;. ve butun memleketin sevgilisi Fe. Muha~"be l<:lerlnde çalışmış ve barem derecesı uyF?un ve askerlik le 
rerbahçe, şu birkaç yıldır geride kal· ilişiği kab111mı; taliplerin vesikalarlyle birlikte Denizyoll<rrı Zat İşleri Yatı m e k teple rine g ic.lecek .çocukların ızın yatak, yorgan, 
n1.1ı.ın vcrd ği teessürle artık belini Müdürlüğ':i:ıe mUraC"aatl<rrı. <9555> b a tta n iye, çar~a{, h avlu, pike ö rtüsü, çamaşır \'e bilumum hı. 
ıloğrultmağa azmetmiştir. Ayın on Ü hafiye eşyasını e h ven fiyatlarla mağazamızda bulabilirs iniz. 
ct•nde kongreyi topl~~~~ya çağ~r~n ida.. UCUZ SATILIK EV .._ ...... _ .. _____ .. ______ llllİlll ___ , 
re heyet nın duşundugu en murum me # ~ ' ı ~ 1 

se'e budu~. . 1 Bı.iyi.ikadada Donanma sokağı No. 26 k2ı ~i:- yeni ikı katil ust 1: fi E Y L İ ve N E H A R İ ............ .... 
Sarı lacıvert t~kım bu sene .~ak.ıple- katta 1 009. mLJlbıık. sofa, banyo, su tesisat~, 21 t.on <:arnı~, alt. katta .,- 4\ 

r. den daha genış kve ~.aha Tk~t ı ~ır :e üç oda. mutbak, :-.ofa ve bahçeyi havi üzerme bır kat y .. pılabılecek Sen Benua FRAN sız Erkek Lisesi 
kiide kuvvet!enmc te ır. a tm a u ı surette s,,ğlam y:.ıpılıntş, İçindekiiere mi..ıracaı:ıt , 
luıımasının netıceler üzerinde büyük ' ---•••••••••••••••••••••' bir tesiri olan kaleci Cihat bu sene -· 

blitün mevsim oynamak ~stemektedir. . Gu·· ZEL SANATLAR AKADEMiSi 
~ nıdiye kadar muntazam ve ciddi bir 
şrk·lde altı ıdman yapmış olan Rebii 

1 
ş t 1 

ıle takıma yeni iltihak eden Halit ve T lebe Kabu ar arı 
Müjdat ve buyuk bir ihtimal ile eski a 
G.ırıeşlı Murat Fenerbahçenin müessiı Akudcmi <llcı>leri için talebe kayrt Ye knbuHine 25 Eylül 19-l2 

İstanbul Cc:lata posta kutusu 1330 
i lk ve ()rta M ~ktı:bi Bitiren ler içi n İ hxari Fransrzcd K tırları vardır, 

K L A S 1 K ve 1\f O D E R N T E D R 1 S A T 
Olgunl11 t lrntıhanlarina hazırlar 

ye ka-Kayıt mm:melesi P<>zartesi ve Perşembe giiııleı ı ~ııat 9 dıın 12 
dar y:ıpr;ıı-. Okul !fi Eyl(ı! Çım;anıba gunü ı.:crlacaktır. , ... ; .............................. .,, lwcumlarla ve kuvvet!ı bir müdafaaya 1 - • ktt 

t~r' hı'ı1de b~şlnı1:\C'aktır. Kayıtlar 7 İlkte~rin 1942 aksamı kapanaca r. 1( 1 Z 1 L A Y C E M 1· Y E T i el ı)anarak oynıyacağını göstermekte • u ~ ,, ••• 

d rlet. 2 _ .\l;ııdeıni Yuksek Mimari şubesine Lic:~ olgu;ıluk mnun1arı, or- I• 
Daima önde ı: lden bu üç takımımı- ta resim, orta heykel \'t. tezyini sanatlar, Türk tczyırıl Sanatlar şubele- tJ l\I U M İ l\I E R K E Z İ N D E N : 

zırı gerisindekl bırinci kıime takımları rine ortaokul mezunlıırı imtihanla kabul olunur. 

da mutemadiyen hazırlık m::ıçları yap 3 _ Bu s rne suhelere az miktarda talebe alınacaktır. Yi\ksek Mi- A T E B R ı• N 
nı .. ktadrrlar· Bıletlerin kırk ve yetmiş marlık şube ,ıne yeniden alınacak talebe sayısı 40 ofarak !.es bit o1un
beş kuruşa çıkarılmış olmasına rağ . muştur. Bu sı>'::oıJle ;ı.apılacak girme imtihanları tamamen musabaka ma- SATIŞI 
men bu sene maçların çok heyecanlı hiyetinde olocr.kttr. . 
ve çok kalabalık olacağı an!aştlmak • 4 _ Yüksek rc~;m ve heykel şubelerine Akademinin Orta res~m ve 
tadır. Şimdiden uğurlu olsun. Heykel Şubesi mezunhırı kabul olunur. Lise mezunhrl bu şubelerın ih-

zari 8usımlnrına namzet sı:fatiyle alınırlar. _ , 
5 _ Kabul ınilbak;,larmın tarihleri ve şube talımatnamelerı Aka-

demi dahili11cie ilim edilmiştir. 

Y ENi N EŞR I Y.C.i: 

GtTANJALf lbrıhlm Hoyi bUyilk Hint 

lstanbul'da Depomuzda satılmakta olan Atebrinlerin 
anbalaj şekillerile fiatları aşağıda gösterilmiştir. 

Lira Kr. 

6 _ T,ıliplC'ı in kayıt müddeti zarfmda A~~arlem1 :vfüdllrl~ılüne birer \. 
dilekçe ıı2 n•iir:ıı'~wtları. kendileri- ne idare l:ır:ıflnd.m vcrılecek be- • 

O, 10 X 15 Atebrin Komprimesi şişesi 1 10 
O, 10 X300 Atebrin Komprimesi şişesi 21 

~ıırı Rabindraaııh Taı:ore'un OTTANJA!..I 
a-llı ve ıurin Tanrısına ula~ın çağırışların_ı 
bır araya toplıyan ncfulerınl dilimıze ~evır· 
mış Reıtuı Kıtabevl ıardından ncşredılmış· 
tır. 

HAVACILIK VE SPOR - Turk Hav~ 
Kunı-,unun dü,üncelerinl yoyar. 318 lnc ı 
uvuı Ankarada çıkmıştır. 

yannamcyı ci •lrlurmaları Hizlmdrr. Dilekçe ve bPy:ınn:ımeye bağlanmASı ~lll••ı•••••••••••••••••••••••••r' 
kap eden Hslkalar ~uıılıırdtr: 

VARl,TK Milliyetçi ve mcmltketçl fıklr 
m•~muaaıdtr. 219 uncu sayısı Ankarada nclj• 
r .. lmi$tır. 

KOYE DOGRIJ - BlltUn köy meselci• 
rınden bahseder 15 ı:Unlt.k mecmuadır. SJ 
lin U aayııı lstınbulda çıltm•litır. 

YENi ADAM - Hıftalık fikir guzete~i
dir. 401 inci sayısı lstaabulda çıkmı5ıır. 

YAl'l - Guıel San'aılar fikir ve lıultür 
deraısıclır. 20 ncı sayısı lstanbulda nc~re
dilm11tlr. 

AVIN BIBLIYOGRAFYASI - Unıvcrsiıe 
Kıtabevi tarafından neşredilir . . 6 ncı say:sı 
hnlran ayında çıkan bütiln eserlerdeo sahıp· 
lerlndcn ba1ederek çıkm11tır. 

FOTO MAGAZlN - ~un.un valt'alırını 
alı yaıı ve resimlerle 88 ıncı sayısı latan. 
ltaldl çıkmıştır. 

TURK DiL BlLOlSINDE DEVRiM OR· 
NEKLERt - Aydı bir çıkar bir mecmua
dır. Birinci aayıaı Ankarada çıkmııtır. 

ÇICTR - Ilım, fikir. nn'at mecmuasıdtr. 
11 ~ inci sayıll Aakarada çık~ııtır. . 

ULKU Milli kUhUr deriısldlr . Seçilmiş 
,.,. , şiir ve res~mlcrle 23 UrıcU sayısı An

r d,. nc~rrdılmu:ur. 
iLK OCRETIM Maarif Vekllliiii tara-

fından ne r<ılilır 15 ı:ünlük oğretr:ıcn ve c 
ııımen EUCLUİdır. 113 ünc!I &iYiSi çık· 
mı tıT 

a - Nı.ifus hu\'iyı•t cuzdanının ta~dikli sureti terkcklcr son asker
lik yoklamalar•nı yap:ıı·mış olmalıdır.) 

b - Slhhat ı aporu ve çiçek a~ısl (Resmt t:ıbiplerder. alınmış olma
lıdır.) 

c - Re .. !l1l tahsil vesik:ısmnı aslı (Husu!:t c.ku11Jrdan mezun olan
lar muadele+ <ieret r.lerinl kendiler! te,·sik etmE:k ınecburiy<'t'.n~edirler.) 

d - 12 tan.? ince kilgtda çekilmiş vesika fotografı (alammut olma
malıdır.) 

le _ Hur.niilıal kaf,ldı (tahsile fastla vermıyenlcrdC'n istenmez,) 
7 - İst;ınbul r.;ırıcinden müracaat edenlerin "\"eSİkal:ırmı taahhütlü 

olaı-ak gönde•meleri In1ımdrr. Bu gibilere vesil{;al:ırı tam~m ~ld~ğu ve 
posta pulu ı?Öndermiş bulundukları takdirde yoklama t:ı.rıh1erı bır mek
tupla bildirlhr. Talep vukuunda beyannameler post:ı ile gönderilir. 

Münakalat 
işletme 

( 9673) 

Vekaleti Devlet Limanları 
Umurn Müdiir.:lüaünd::ı 

Kaptan, c:nrkçı, fOför , yağ~t. gemici, atesd amacaktır. Matlup e
t"atti haiz olonlaıın G•latada Idare mcrkzindeki B<iS Enspektörlüğe mü-
racaatları iliın olunur (9599) 

TELEFONCU BAY AN ARANIYOR 
Bir M!ies$escniıı husust telefon santralınt idare t>dect'k kadar tec

rübe sahibi \'e Fransızca bilen bir Türk Bay·ıra ihtiyaç vardtr. Talip
lerin T~lefon jd:ınsinden mu$addak ehliyetnıımeyı h~mil bulunması 
tazundır Miirncaat: Posta kutu~u 1505 Gal:ıt.:ı 

" FENNİ SÜNNETÇi EMiN FiDAN 
Evlerinde sünnet yapılması mUseft olmıyanlarla taş

radan bilhassa sünnet için gelen ve gayri m üslimlerden fen 
nen b u ameliy~ye ihtiyact olan yasları biiyük. kürük ol
sun ameliyatları muayenehanemde kolaylıkla yapılır ve isti-
rahatleri temin olunur. ıı· 

Kabine: Beşiktnş Erip Apartman! , Tel: 4439~. 
Evi: Suadive. İı;ta~yon arkası, No.17 Tel: 81773 

' Sahip ve Neşriyat Miidüril: Halil L6tfi Dördilnd' 
Gazetecilik ve Neşriyat T. L. Ş. TAN l\fatbaas• 

, 

.. 
1.<'ATlh 
'{UMKAP~ 
\KSARAY 
-\EŞİK.TAŞ 
J RTAKÖY 
'3AKIRKÖY 
1 ~ALAT 
l'ARABYA 
KADIKÖY 
HAYDARPAŞA: 
F~RENKÖY 
8URGOZADA: 

.. 
1 : Ali Aksoy • Laleli cad. No. 248/ 250 

Avni Akçebol - tramvay cad. No. 71 
İdris Akcan - Uncu sokak No. 21 
Alı Hoşbaş . İstasyon cad. No. 61 
Saim Günyüz • Haliç Feneri Müsel Pş. cad. 
Hıristo Taliuris - Tarabya cad. No. 96 
Mehmet Sabri Yeneriz • P azaryolu No. 86 
Şükrü Üçer - Haydarpaşa garı içinde 
Akile Uyguner • Saşkınbakkal No. 3/365 
Yanko Tütüncü • 1 

lkinci ve tam liste yakında ayrıca ilan edilecektir. ' ............................... ,, 
Ankara Üniversitesi 

Coijrafya Fakültesi 
Dil ve Tarih 
Dekanbğından 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesin~ talebe kaydına Eyltllüıı 
15 ind ~'inü . başlanaf'ak ve Birincltesrin sonundll ..,ihayet yerilecektir. _ 

Fı:ıküitede tedr;s olunan zümreler şunlardrr: 

Türk dl:, Vf! e:hıhJyıtı 

F ranıT;ı: d lti ve edtobıyıtr 
1 ngTllz d ili ve edebiyatı 
Alman d iıl \' e edebıyatı 

Arap d111 ve eıleb ıyatı 

Farı dHI ve edehıyatı 
Ruı dlli ve edebiyatı 
K l.hl i< f !loloj i 
Tar ih 

Felı:de 

Arke~io,1 . 

Su:ı-ıe ro lojl 

t f ı titoloji 
Sinoloj i 
Hlndofl)jl 
Hutıgarolojf 

A ntropoloji ve 
C ol\rafya 

Etnelo.fl 

tstekli!e:-lıı bir dılPkçe ile lis~ ve olgunluk diplomalaımı, aşı ve sbr
hat raporlarrı•ı b!tl:ltyarak Salı v Cuma ı.?ünlerf ~mıı.t 9,3f. elan 17 ye ka ... 
dar Fakiilte miiclürlü~iıne müracaat etmeleri Jazın.d:r (736G - 9422) .................................. 

1 

Türkiye 

ZİRAAT 
Cümhuriyeti 

BANKASI 
:(uruluş Tarihi : ıssa - Sermayesi: 100,000,000 'l'ürk Lirası. Şube ve 

· Ajans adedi : ~6~ 
Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 

P,..-a biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyo). 

--i-ı·~ 

1 

_ıı 
Ziraat B211kasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 1 

az 50 l.Jirası bulunanlara senede 4 defa çeki.l~ces: kur'a ile aııağtdaki 
plAna gör~ iınamiye dağrtılacaktrr: 

4 adet 1,000 Llrrıhk 4,000 Lira 111100 aclet 
4 •• 600 .. 2,000 .. ı 120 .. 
4 " 250 .. 1,000 .. 160 " 

40 " 100 • 4.000 .. 1 

60 Liralık 15,000 Li ra 
40 " 4,800 .. 

20 111 ı s,200 " 

Di KKAT : HesaplarmdakJ paralar bir sene içince 50 Liradan qağı 
dtişmiyen:e:-e iKTlimıye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 
<ur'alar senede 4 defa 11 Eyllll, 11 Birincikanun, 11 Mart ve 

11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

" . .. ,/ 

ÇEVAL YE SATIN ALINACAK 
Münakalat Vekaleti Devlet Limanları 

işletme Umum Müdürlüğünden 
Yıllık ihtiyaç olarak 15000 adet Ereğli 5000 adet kok aooa adet orb 

paşa ve 1000 adet ktlçükpaşa çevalyesi satın aiınaf'aktlr, 
Talip: ,..r!n J5 f9/ 942 akşamtna kadar nümunelcriyıe birlikte (telle ı;a• 

ı-rlmak suretiylı> takvıye edilmiş ı;evalye tekl1fleri tercihan tetkik edi• 
IC'ct>ktir ) Tt>t.J,.::lerini iaare merkezindeki Levazım Müdürlüğilnı:ı tevdi 
etmeleri il~n olunur. (9703) 

Askeri Fabrikalar 
Ticaret Şubesi 

Umum Müdürlüğü 

Müdürlüğünden 
Askeri Fabrfkalar Umum MildUrlüğü teşklliitmda lst:cdam elllmelt 

üzere memur1n kanunundaki vasıtları haiz ve en az orta tahsil (Tlca· 
ret okulundan mezun olanlar tercih edilir) görm~ memur alınacaktır. 
İsteklilerin dHekçelerl, iyi durum. vesikaları, bes adet vesika fotograf!, 
mekt ep dlplomalr..r!nı ve: eğer evvelce bir yerde cabşmış iseler bonser
vlslerinJ ve en geç 17/9/ 942 tarihine k adar Ankarada A:;k~rı Fabrikalar 
Ticaret subesine göndermeleri ilan olunur. ( 9675) (7538) 

lstanbul Levazım Amirliğinden 
72 lik B.arison bpl mUceddet veya mUstamet c:orap makinesi alı~ 

nacaktır. 
Bu makirelerı <atmak arzu edenlerin mufassal teklif mektuplarını 

bir hatta zarfında Tophanede lat. Levazım Amirliğine vermeleri. 
(9633) • 


