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Vlir(Juncular Fırtınadan· 

Kazalar 
~:: ~~e. bana arkadaşlık edecek- riyde:~:ı~ :~=~e~]J~y~:::R~.. Sirkecide Antrepo Bunları y akalamak için yeni Bir 2 Sand;ı-Kurtarıldı, 

siniz. Y!llmz. uykunuz ıeld ii zaman Gece yarmnı ıc~i&ti Hg>, Mı ırdiın Darlığı Başgösterai Usul Tatb.ık Ed·ıım·ıye Başlandı Bir Tanesi Battı 
h .. ber verınız. Gider yatarsınız. konıınyorduk. J3enim, boynumu büke- Avrupa ile kara yoliyle naklinl 

- Ben, pek o kadur uykucu defı- reK dınleyişimden şüphe!endi: gün 1:eçtikc;e verimini arttırmaktadır. Evvelki gün F1r ın:ı yÜzünden şehir-
! md:r. Oturmaktan. konuşmaktl\n zevk _ Canınız sıkıldı. uykunuz Jeldi Sop günlerde bu yol ile günde ıs . 120 Biil!?e faşe Mü(iürliliO, vurgu.ncu- kendisinden ~ömilr almışlar ve fbra- de bazı kua.lar o!<luğunu ve iki evin 
alırım. galiba! vagon muhtelif ithııl!it eşyası gelmek. Juk y~panlar h;ıkJunrfa atkı takyıdı:ıtıı himi suç ü!ftünde yakıılamış1ardır, }'lkıldılını azmıştık Fırtınn deniz. 

Kollarını nçtı, sonra ellerini çırptı: Gayri ihtiyari slllt'ndim: tedir. Gelen vaıonlara •tır cat malla- ve t.akıb:ıta bn5larnışlardfr. Bu dcra Kömfirler dokuı ~uruşhıp j{ömürcii- ferde de ban kazaları} 11ebep olmuttur. 
- O halde mesele yok. Oturıır. _ Hayır! Sızı dinliyorum .• Hem 0 rı yüklenmekte ve sevk ed lmektedir yaı:ıılan onlroller semtlerne tarama lere satılmış ve pnrssı bankaya ya- ,Fırtınanın "'ôdc>tlendlji bir sırada üt 

konuşuruz, kadar lezzetle aınliyo m ki,, ı Bu suretle hemen ~emen Avrupnnı~ ! sureti7le yapılniaktndır, Bu işe me- ht11mtştır. snndııJın sulara kapılıp nçıklarp doM 
G11ldü: 'Elini, umar s bl salladı: her tarr1iyle tlctari munmcle yapıl m4f ednenıer o semtin ve arama ya- Kıııltoprakta hakka' tbrahlm Uzan lilrfik1e.nditi ve icind~ilerlq istim. 
- Hava da güzel,. Boğucu sıcak - Çapkın! maktadır • p:ıcakları dükknnm vnziyctine göre kıynfctlni deglştirmlş olan iaşe me- dat etmekte oldıık!art e5ki Giilhııne 

değil... Yorgun giı!dü: . Demir;oliyle nakliyat ba§!amadan k1yafet deği7tirmektcdirler. J\u suret- murlarma Urfa yağmt kilosu 450 ve hastah:ınesi müc;tahd 'mleri tarafınd:m 
- Boğucu sıcaklar nerede? Sonba- - Çok tatlı dınliyorsunuz. Bıızan evci deniz ve karn yollyle Rusçuk ve le ~ı:naf dilkk5nma gelen men:ur~ pirinci 120 kuruşa sııhırken yaknlıın- ıı:öriilmii!; ve vaziyet liman rclsti~inıo 

hann başındayız. Durup ıdururken bir Uı_~a~~an? dini.emel.eri sınire d~kunur, Burgaz lim ~lariyle Sivillngrnta ıe- ka ıyen ta.nıynm;'\m:ıktrı ve suı;. ustu mıştlr. Diikkfında bulunnn 16 kilo bildirilmiştir. Liman idaresi derhal 
bora, bir fırtına. ne pençere. n~ 1ö2 !~:ıu turlu Ukl n vardır. oyllyen, Urtilen muhtelıf ~şyaıpn ld~ buralar- ya)rnlanmakta~n\ Bu ~radıı diln de sade yağ ve '75 kilo pirinç müsadere bu istikamete bir tahlisiye motörü 
a mazıımız. MevSim geçmek uzere. . uzulur. da vagonlara yilkletilerek demir y0o Behrln mulltclıf semllerınde cürmü - edilmiştir, Hı:ıınr ı.-keleıılnde Tuzcu- ı.?"dndermiış, bu sırada Hmanımu:dan 
ı- Bız ecleli beri, havalar hiç boz· - Çok dofru sö lüyorsunuz. liyle ıetlrtilmesine ba$lanmı tır Bu mı;şhutlar :y:ıptlmt1 ve y;ıkalnııan dört hırda 13 numarada Şevket de bir vl- Karııbigaya hareket eden Bartın vapu. 

ın dı .. Ortalık, iyice atarını tı. Pr:enses, yüzden Sirkeci marşandiz garı he; giin esnaf 'milli korunma mahkemesine ll'ıyetin iaşe müdürüne 52 teneke zey- ru siivıırl i de vaziyeti görmüştür. Htr 
- Belli olmaz. Geceleri serin olu- ayağa knlktı: artan ticari ihtiyacı ;arrılamıımıya vcrllmişUr. tinynğt satmış ve teneke bsoına 80 ikl Yardım savl'!slnde akıntıya kapılan 

;yor.. - '3u ıeceld arkada&'ığınıza çok başlaııuı;tır. İJk müı;kıilllt ıelen mal- Su arada lşçı kfyafetine giren tne- kun.ııı teneke pıırası ııldılındnn yn - ye frrtına yüziinclcn b:ıtmak tth11kr~ı 
- Evet. biraz .. O serifilik de be. teşekldir ederim. Artık. odanıza ıtldip !arın derhal boşaltı!masr zarureti kar. murlar Kumkapıda vagonla kömür kalanmı~ır. Ayni semtte 7 numnra- geçiren Tophane iskelesine bafi'ı A11-

n·m ho.şuma gidiyor. s,nnıyorum, tit- yatabılirsinız. Ben de yat cağım. Ya- şıııında mevcut antrepoların kUi gel •etl~n lbr~hlmln kilosunu 11,5 ku - rta Cemal DeıjCQğlu kun.ı fasulyeyi nln ve Mevvahoş iskelesine b:ı~lı İb-
reye tıtreye yatıyorum. Mısırda uy- rın akıam, yJne korıuıuruz. memesi suretinde tezahür etmiştir. B\ı. ruştıın kl:lmOr sattığını hal'ıer al:ırrık 38 kunı~tan satnrkerı tutulmurttur, rahimin aanclaUarı ve iı;lndekller kur. 
ku bir azaptır. Sıcak ve ter, insanı pel· Uykum gelmişti, sngır ve ahm:ık ol_ na mukabil deniz yoliyle nakliyat dur- tarılmıştır. Yalnıı daha evvel Sala. 
te eder. Fakat alışılıyor. Yalnız, mü- muştum. Odamıı glrınce soyundum, muş oldufundan gümrük antrepoların· M t H lk K cıık iskelesine ba~lı MustaFanın ııan 
saadenız!e soğuğa ahııamıyorum. Av. ıattrm. Uyumuşum, Öflp•e uyandım. dan bir c;oğu boş durmaktadır. Gelen on reux ve a a umaş dıılı batm11 ise )de Mustafa da'ıalarla 
MP dakı cmlilkı~zi göıüm görmüyor. Hafif bir kahv hı ~W . Biraz -deniz mnl!ar arabalara yütlener~Jt bu !lntre- bofu,a rken kurtanlmıştır. 
Beni, soğuk yıldırıyor, kcnarınn çıkmak istedırn. polara ıevkedilmekte iıe ile bu hem 1 1 Gu••nu•• D v f 1 k 

Havadan, sudan, Mısırdan. ,,$eyahat.. Ali Nafiz: işlerm ağır f;itmesine sebep olmakta .. ozan GCJI 1 aca 
lerınden bahsetti. Buz içine owrtul· - Ke§ki, l>tm d gel eyrJim,_ne jyl hem de masraf nrtmaktadır. Devle~ 
muş küc;ük krist..ıt surııhlyl aldı; olurdu! Dedi, Amma, çorbacı, gozü - deınirY.olları iduesi Sirkeci marıan. 

- Ben. bu gece rakı içeceğim. Si nun önünden ayırmak istemiyor. Pren. dız garından Reşadiye caddesie doi-
z n. rftkı ile aranız nasıl? ilesln ilrifatınd n sonra, size o!on mu· ru bir hat uzntılması jçin bir prQje 

- Mupteli ı ôeiUım.. amele, teşrifat, bu butun deiili ı. Çor hazırlıunıı; ve İstanbul belediyesine 
- Ben Clc • Öyle ise, katşıhk!ı bir baCt, çocuk gıbı ndam. Gel gelelim, teklifte bulunmuştur. BcJO(!iye kabul 

lr ç kadeh içeriz. çıkannı bıliyor. Dünyadan elini ete- ettiği takdirde hattın uzatılmasına 
Kadehlere doldurdu, QZattı: cini çekm· i:O tcnnesı de lif ... Kar derhal başlanacak ve bu caddede şeh-
- Buyurunuz... mı, zarar mı~ Metelik &ıha havada rin mutat nakliyatı qurduğu saatlerde 
- Şerefin!ze!.. iken hesabını yapıyor, vagonlar antrepoların önüne sürWerelıi 
Gayet tatlı, sindire sindire ıçiyor. - İşten yetişme .. , boşaltılacaktır. 

du İçki içmeyi kendine yaraınırıyor-- Başımda, hafif bir uğultu vardı. De. , __ ....,........_....,... ___ ......_ 
do. Sevi~liydl. ca~;;ı :talcındı. niz kenarında bir kahveye oturdum, Altın Fiyatlan 

Üsküdarda Büyük Bir Patiska ve Basma 
Merasimle Kutlanacak Tevziatına Başlanıyor 

Üsküdar Halkevi Lozan sulhünfin 
yıldönümüne rastUynn 24 Temumzda 
tnı büyilk günü kutlemnk i~in zengin 
b r provam haz.1rlıınıı•tır. 

Niıanlısını Öldüren Polis 
Hakkındaki Karar 

Bir milddet evvel Fatihte nl anlısı 
Hayrunnisa ile nişanlısıntn :arkııdaşı ı 
Silkrnnt öldilre~ potiıı Ali Rıza Öz -
demir 30 sene ihapse ve l>liilerln aile
sine 1000 er lira tanninat tidemlye 
mahkfun edilml tir. 

Temyiz tarafından :ıınlczedllen bu 
davaya diin yeniden bakılm11 ve ll\ah 
keme eski karaı·da ı"rnr etmiştir. 

16 • 7 - 942 

Okuyucuların ~··-.. 
1 

p• • • .. ·• Şikayetleri l 
ı l * Balıkull'der lstanbula hastı 1 

g~tlren bir okuyucunıuz dert ya• 4 
nıyor: ı 

"Sen mahdut ıünJe,. l~I• mo• ~ 
zunlyet alabilen bir momurum. , 
Hasta olan reflkamı fstanbul has 
tanelerinde tıdavi lcln getirdim, 
Vapurumuz lstanbula gece geldi, J 
Karı111, ,;ocuğum ve ben, sabıh· 4 
lıyabilmek için blr otel aradık ' 

• j 
BUtUn otellırl dolaştık, hopıl do• ı 
luydu. Otelcllere, holde oturup 
sabahlamamıza m!!s.'1ade etmeleri 1 
için yalvardım, buna da razı ol· l 
madllar VJ ben 11rtımda Onifor- j 

mam bulunmasını raOmen, al· l 
• lemle beraber k11ldirımlar Oze· 1 

rinde ubahı bekledim ve hasta· ; 
haneler açılırıcıya kadar ıokak· ' 
farda dohııtım. Aeoba b8yle ya· • 
tacak yer bulamiyan yolcularrn : 
bırınmaıı lr.ln yolcu aalonurıda ' 
olsun oturacak bir oda veya bir ; 
hol tahıla edllernez mi?., 

* 1 * Bebekte Lh.arnlıı aparlırna· ı 
nırıda oturan bir okuyucum uz: ; 
yuıyor: ı 

"Bebekte bir kurt k5pefjl ov· ' 
velkl gUn ikinci defa olarak bir 
koyurı parçaladı ve yedi, Kurt ' 
köpekler! mutlaka kurtlaııyor ve 

' bir aakatlık çıkarıyorlar. Buna 
raflrnen ıokaklarda serbestçe do· 
!aşıyorlar. Kurt k5peklerl bir 

i f0n ln:sana da uldırlr, bir yerini 1 
f<oparablllrler, Bllhuu çoluk 
çocuOun vo kadınların bu köpek· 
lerln hUeurnundan kurtulmalan 
hemen hemen lmklnaııı:dır Bu 
ıebcple kurt k6poklerlnln ta~ma• 
ıız vo aGııı:lık11r: olar11k bap boı 
blrakrlmalarına mOaaade edilme• 

- Mısıra dcineccğim dedi. Ben Mı- akşamı ettim. Akıam. otele dönünce, 
" rdakı hay ta alışkınım. Günlerimiz kahvaltı Htnarlııdım. Dinlenmi•. ra • 
fC"U geçmez, eğlenır:iz. Bakalım Şem- hattım. P rensesin çağırmapı, beni kor. 
ıııt.-ıb kalfa. kaç cariye bulıtbilecek. kutamaıdı. 

Altm düşmekte devam ediyor. Diin 
bir altın 3085 ve bir grnm külçe 431 
lfurusa satılmıştır, 

Bu arada o gün gündiiz "Lozan 
rllzmc ynrışı., ııdiyle Uııldldar Halk 
plfıj~ndq güzel ve mük(ICatlı bir y:ınş 
tertip edilmiştir. Bu y a r T ş her 
sene ayni gOnde tekrrrlanacak ve bu 
ııuratle yeni bir anar.enin teme\lerl 
l.tıtmts olacalttır~ 

Ankara. 15 (TAN) - Ticaret Ve
klleU vilbet!erln ihtiyacına göre a. 
yırdığı mensucat mnddelerinin dııiıttl· 
masını kararla3hrmııtır. Aralannda 
patlskıa ve basma da bulunan bu men
sucat maddeleri buglinlcrde halka 
dağıtılmıya başlanncokhr. Tevzlatta 
bundan evve?ki satışlar esas tutulmak· 
tadır. 

Vilbetler bu mensucatın nerelerde, 
hangi semt halkırıa ve hangi giinler
de 11atılacağınr flftn ede<'eklerdir .• 
Öğrendiğimize göre v liyetlere tah. 

sis edilen mensu<'ııt maddeleri 3,S mi!
yon lira kıymetindedir. 

melidir . ., 

GazetecHer Heyeti TAN: Bu ~il~nda n~şrl iste· 

B:n, sekiz tane isledim, Be!ki nltı ta- Ali Nafia, kolama airlverdi: 
:ne bulur. Artık bahbmıaa... - Doktorlar ıoves er geldiler. 
İçim Boktu: Bu, biraz keyfimi kaçınnıııtı: 
- Cariye, bl:r derttir. Kızı, gene;. - Halleri nasıl? 

k•n alırsın. Eli işe yatar. Muamele Ali Nafiz, kolumdan aıyrılmııtı: 

A ;ır işş · Karneleri 
Tesbit Ediliyor 

Programm en mühim maddesi ı;aat 
13 de ~rofesör Suph\ Nuri heri ta
rafından -ıveril~lt bil' ko'nferan ltr. 
Suphi Nuri bu konferrınsmda, m ıtat 
olauıu Ü1o~re ~zaı:ı kor.fcran&lnın na ------

oıirenir. Artık, hlıtbfr kusuru, noksanı - Nasıl olacak? Hep ayni soiuk - Ağır ışçl karnelerinin tesbit 
)oktur. Fakat, biz unuturuz oma, s~- lukta... ve 

l imza l<idlldl ıni anlataC'aktır. O, 
Milli ŞeQn dilnyanm ~n tanmm~ ve 
tecrllbcli diplomaUarlyle I.oıanda 
yaptt~ı çetin slyıı$l milcadeleyl ve 
bunda n:ısıl muvaffak olduğunu 'be
lirtecektir. 

Dişçilere Kauçuk Verilecek 
Şehrimiıdel:i ÜÇ depo namına ge

len kauçuklar lf ürk dii ta bipleri ce
miyetinin dellıletlyle dişellcrc müsavi 
surette dağıtılacaktır, Kauçuk almak 
için İ:jtanbı.ılda bul~naJl flij tabipleri 
ve dişçiler Ünvnn tezkerc,letiyle cemi
yete mOracnat edeceklerdir. Anado1u
rla pulunıınlar da on gUn lçiııde mek
tupla milracııatlarını yııpacaklardtr. 

r ler bizi unutmaz. :thtiyarlıunıya buş.. Holde konuşuyorduk. Yemek zama. kontrolu için VılAyette bir toplantı 
1 lar. Yaşlı cariye, zavallı bir mah· nına doğru yukarı kota l:Jakan garson· yapılmıştır. Corü,meler neticesinde 
J ktu~. Konaktaki vazi~eleri bitmiştir. !ardan blrl hürmet!e sokuldu: ild kişfllk bir komite teşkil edllml~-
K !fa olup odal:ıtına çekılenler olur. (Devamı var) tir. Bu komite İktisat Vekilliğinin ta-
Ama, pek ender, kimini evlendirirsin. 
k miol ~vden ~aknrırsı~. Temelll dur· 
mazlar. 
~ize. caı;iyeleri. hep Şemsitab kal

fa mı bulmuştu? 
- :e;ve\_ Bıı, üçüncü arayışı .. Tanış. BUGU1''KÜ PROGRAM 
m mn: bir tesııduf olmuştu. Onun eski 7.30 

lı ı tlard n oldutunu anladım. Yanıma 7
•
32 

7.40 

Proıı:ram 
Spor 
Haberler 
IMIUllı (P11 

19.15 
ı9 30 
ıou 
tOH 
:ııo 45 

Dans muzifi 
H ~er r 
llılk tilrlcülcrl 
R•dYO b zeıcs aldım. Çok aksidir. Kahrı çekllmcz a- 7.55 

irin ti rna çaresiz göz yumacaksın. Ya!nız 1 ~:~g 
y anıh:ııyor. Bakınız. Pa~nın ölümü. 12.u 

n• . Yaşaması Ue ölümü müsavi idi. ~:.~~ 
H lbuki öyle değil. Aramızdan eksili- ıs.oo 
verince iş değişiyor. Şemııitab, kendi. ıa.o3 

19.00 
n aratır da.. Çok beceriklidir.. Ca. 

Proııram 
Saz eserle i 
Haberler 
Tllrk lu 
Proıırır:ı 
Cifıe Puıl 
Konuıma 

21 00 
21 10 
21 30 
ıı ıs 

ıir' rlar 

%J iO Haberler 
:12.45 Kapaıpı 

1 ömür Is 
Arttırı ı 

Ereğli 
Olan 

Limanında 
Gemilerin 

30 rSenedenberi Batmıı 
Çıkarılrnasma Başrandı 

Ankara, ıs (TAN) - Miinakı!lt 
Vcklli Amiral Fahri Engin kömür 
havzasında yaptıfı tetkikler hakkında 
beyanatta bulunarak demiştir ki: 

"Havzada kömür istihsalinin artlı· 
rılmasr için milhendislerimlz faaliyet.. 
le çahşmaktadırlıır. Bu husuııta icııp 
eden tedbirler a~ınmaktadır, Kozluda 
,tihsal edilen kömürlerin, Zongul 
dak'ın liman vasıtalarından iltifade 
edilerek gemilere yüklenmesin) temin 
i n Zonguldak • Kozlu tünc!Jnin ta
mamlanması için çalışılmaktadır. Bun· 
dan başka. h3vzanın d"fer mıntakala
rında istihsal ed len kömürlerin de 
Zonguldak'a nak!l için icap eden bil-

tün tedbirler alınmaktadır. 
Ereğli limrınınd:ın da tam istifade 

temini için burada 30 scncdcnberi 
yatmakta olan gemi en~azının çıia-

rılmıı.sınn knrar ver~~tık. JJu husµa
ta yaptıiımız tecrübeler ırnilsbet :netl
celeı vcnniıtlr. Linuının enkazdan tc. 
mlzlenmesi amellyc ne ba,lannuı ve 
bir çok parçalar da. c;ık:tnlmr~tır. Bu 
husustaki faaliyete devam olunacaktır. . 

Yine istihsali arttırmak maksadiyle 
Çamlı ve Kandilli kömürlerini Ereğli 
limanına çabulı: nakletmek için bir ha
va battı lnşıısı Jçin tetkiklere bnı!an
mıştır. 

Y E Nİ BİR KARAR 
1:1f!9 Ba~tarafı 1 incide Turfanda meyva ve sebzeler 

.. her iki gurup manavlarında yüz
• Bu şurupların ayrılış~.nda dük de 30, seyyar satıcılarda yüt:de 

kan kıraları .. v~. ~ale gore olan 20 azami karla satılacqktır. 
mesafeleri goz onünde tutulmuş- H d""kk. ·· t · h"ld er u an, muş erıye n e. 
tur. - .. .. _ .. . ki satışlarda aldığı faturayı kös-

Bu ~urlu meyvalarla uz~m, çı- termiye ve azami had esasına 
lek, kıraz, . knyısı, . şef talı yaz göre dilediği sekilde satmıya 
annutlarıı ıncir, erık, yaz elma.. mecbur tutulncaktır. Fazla fi
ı, muşm~la birinci [:tur1;_1pa dahil yatla satış yapanlar Mılli Korun. 
erlerdekı manav dukkanlarmda rna mahkemesine verilecekler. 

hiıl satış fiyatına yüzde 50 aza- dir. 
~i ~ar, s.cYY.nr satıcı~a~ d~ yüzde Halden geçirilemiyen meyva 
3o azamı kar, ve ikıncı gurup ve sebzeler de o semtteki .fiyat· 
yerlerdeki manavlarda yüzde !ardan fazlaya satılrnıyacaktır. 
kırk, seyyah satıcılarda yüzde 
30 azami karla satılacaktır. 

Kış mcyvaları, armut, muz, 
portakal, mandelina, taze fındık, 
kavun, karpuz, kestane ve ceviz 
birinci gurup yerlerdeki manav
larda yüzde 40, seyyar satıcılar. 
da yüzde 30 azami karla satıla • 
caktır. 

Aynı meyva ve sebzeler ikinci 
ıupa dahil bölgelerdeki manav. 
rdn yüzde 30, seyyar satıcılar. 

da yüzde 25 azami karla satıla. 
c;..ktır. 

Bulgar Matbuatı Ataşesi 
İstanbul. 15 (A.A.) - Dl5rt buc;uk 

senedenberl memleketimizde Bulgar 
matbuat ata~eliği ile Bulgar ajansı 
muhabirliğini yapmakta olan jorj 
Matif. Bulgar hıriciyeıinde yeni bir 
vazifeye tayin edi!mştir. 

Çinde Yeni Seferberlik 
Londra. ıs (A.A.) - Çlnde, attı 

milyon Çinli dalın silah altına alına
caktır. 

limatı dairesinde ağtr işçilere verilen 
ve vcrılecek karneler; bu <ıYrn on al
tısına kadar kati ~ekilde tesbit ede -
cektir. Halk birliklerine tev7J için 
verilmiş karnelerden artakalonlorın 

loplnnmasınn b~lanm fır. Bu birlik
lt'rln aylık hesaplarının da kontro
lime başlanacaktir, 

Ekmek karnesi kaybede.nleı· 
Diln Vill\yetc m!lrt c1Jr.t edip ek -

mek karnesini kaybettiğini bildiren 
315 kişinin istekleri rcddedilmi5tir. 

Bundan ba kn 21 Temmuzda da 
Montreux zaferi mfinaı:ebetlylc Üs
küdar köylerine birer heyet gönderi
lecek ve halka boğazların ehPmlııiyctj 
ile korunması yolundaki mi.lcadelcler 
hakkında fa:ahat verilecektir. 

Ormanda Yangın Çıktı 
Sartyerde S:ırıbnş mevkinde odun

cular yemek pişiıınck için yaklı~·lnrı 
nteşi söndür:memlsler ve bu at(:ş bil
yUyerek fundalıklnrıı atrayet ctmi'itlr. 
Bu yüzden 100 kmtal odun yanmıştır. 
M!lddeiumumilık takibata bnşla

nuştir. 

_,. -
Beraet Ettiler 

Eski ~iman1:ır umum müdürü 
Necdet ile Eski Deniıbank umum mü· 
dürü Yuıuf Zjya Öniş ve DC'1)i~ban1''ın 
dlicr şefleri haklarında blr @VafY:\ 
meselesinden ıiolayı a~lan sonuncu 
dava da birinci at1r c:aa mnhkltfttcı.· 

s ir de dün n~tlceltruniş ve hare1'etleri 
suc mahiyetinde gt:irülmlycrclı: beraaL 
!erine karar verilmi5tir. 

Ganclt'nln Teklifi 
~ Baştarah 1 incirle 

Berlin, 15 (A.A.) - Alman or. 
duları başkıımandanlığının teb. 
liğinde liilhassa şQyle denilmek
tedir: 
Şark cephesinde Alman ve 

mütet:ik ltıtalan bütün taarruz 
cephesi genişliğinde sür'atle iler 
lcmektedirler. Düşman artçıla_ 
rı mağllıp edilmiş, kısmen ise 
dağltılmış ve imha olunmu§tur. 
Durmadan devam eden bir takip 
esnasında te~illerimiz dü!iman 
k9llann• bozguna uğratmışlar ve 
dUt.,cman gerilerinde sark ile irti
batlarını kesmişlerdir. 

Hindistanm müdafaa1r baktmın-

EI Alemeyn dan sür'atle tam istiklalini eJdc 
etmektir. Kongre, Hindistan mü. • d dafaasının ancıık silahlı kuvvet-ç e V re S l n e lerle temin edilebileceğini ta.. 
mamlyle kabul ve tasdik etmiŞ-

--- tir. Gandi biızat bunu bilmek. 
Mihver Kuvvetlerinin tedir. Ben §ahsan mecburl MB-

.. kerlik hiımetinin Hindli tanda 
Taarruzu Uzerine Ye ni ı.tbildno taraftanm, Fakat lngL 

liılerin Hlndiatanda bulunmahı. 
Bir Muharebe Başladı rı bu t edbiri imklnıız hale ac

tirmektecJir. n 

H:ıva kuvvetlerimiz geri çckiJ
mekte olan düşman kıtalarına 
karşl taarruılnrma devam et
mektedirler. Rosto a yapılan bir 
gece taarruzu neticesinde şehir_ 
de ve demiryolu tesislerinde [jC. 
niş yangınlar çıkarılmıştır. 

Voronez köprUba,ınn kıırşı yapılan 
mühim düşman taarruzları geri püs
kürtülmUt ve Sovyetler 38 tank kny
betmlşlerdir. Piyade ve tank teşck· 
külleri Vorone:ı:'in ıjma1! garblsinde
ki Sovyet kıtalarını yok etmişl er ve 
12S dü~man tankı tahrip eylemişlerdir. 

Cephenin merkez kesiminde düş-
manın mevni taarruzları • akim kal
mıştır. 

Orc!'in sim:ıl ve ıiınaU rarblsin-
dekl kesimlerde S • U Temmua: ara· 
sında cereyan eden ma•affalnyetll 
çnrpıımalar esnasında 44& Sovyet t an. 
kJ tahrip edilciıittJr. 

Alman hava kuvvetleri Marmansk 
b::ıva meydanınıı tnj!rru:ı: ederek tıan· 
garlara ve garajcla bulunan tayyarelere 
tam isabetler kaydetmlşl~rdir. 

Son iki ay içinde 
Roma, ıs (A.A.) - Popoto di Bo

nıa gazetesinin i5arct e.ttlğlne göre, 
Ruslar iki ay içinde 706 bin esir ver
miş!er, 3940 tankla 7100 top kaybet. 
ınişlerdir. 

Bıı ay başındanberi Sovyetlere gön. 
derılen malzemeyi taşıyan SS ıeml ta. 
mamiyle tahrip olunmustur. 

Stalingrat ve /lostof 
üzerine ilerliyorlar 

İngilizler Geniş Hava 
Akınları Yapıyor 

Kahire, 15 (A.A.) - Çnrşaın. 
ba giinü neşredilen mü~terck 
Ortasark harp tebliği: Şimal 
kesiminde .akşam geç vakite }ta. 
dar hiçbir faaliyet olmamış, fn_ 
kat ondan sonra diişı~an tankla
rı ve piyadesi Tel El Isadaki ileri 
postalarunıı:a taarruzetmlşlerdir. 
Muharebe gece de devam etmlŞ
tir. 

Merkez ve cenup kesiminde 
devriyelerle keşif kolları mah. 
dut ölçüde faaliyette bulunmu§ -
lardır. 

Bomba tayyarelerimizle, hafif 
av bomba tayyarelerim~ ve av -
cılanmız diifman kuvvetleri ü. 
zerinde geniı ölçüdeki taarruzla. 
rını devam ettirmişlerdir. Tank
lcıra ve asker nakleden taşıtlara 
isabetler kaydedilmi~tir. Zırhlı 
otomobillerden ve taşıtlııdan 
mürekkep bir kaflleye yapılan 
taarruz nctic~smde bunlardan 
b:r kısmı tahrip edl'.n'\istlr. 

---~-O 

Franıada Yahudiler lçin 
Alınan Yeni Kararlar 

Paris, ıs (A,A.) - l11al altındaki 
Frnnsada yahudiler aleyhinde. derhal 
tatbik eaııınek üzere buı tedbirler ... 
hnmış ve yahudilerin umumi 111üesse
ae?erden herhangi bir ıuretle istifade 
etmeleri menedilmiştir, 

Ankara, 15 (Radyo Gazetesi ) Yahudiler bundan sonra kahve, ti. 
Rusyadan gelen haberlere göre harp yatro, sinema, konser. varyete vesair 
vaziyetini şöyle hülasa etmek mümkUn. ıibl eğlence mahallerine, umumt tele. 
dilr: fon yerlerine, haftalık veya senelik 

Voronez'in 220 kilometre cenubunda puarlara, banyolara. kütüphanelere, 
Don nehri boyunca Stnlingrad iırtilra· sergl!ere, t ariht ıatolara, sirklere; 
metindeki Alman ileri hareketi devam parkları; •Por, yarıı ve mii$'lerek ba~ 
etmektedir. Alman?ar burada bir çok his yerlerine seyirci veya müsabık ıı. 
mühim mevzileri ele ıec;lrmlşlcrdlr. fatiyle giremiyeceklerdır. 
Diğer Alman kollan da Rostofa doğ. s ~ _ m 

ru süratlc ilerlemektedlr. Bu kol, Ros. bö?gede ~us kuvvetlerinin Don neh. 
tofa 180 kilometre mesııfede mllhlm rlnl a~mak fı;fn mfiııklllitla karşılaşa· 
bir kav5ak noktasına varmıştır. Bu cakları sanılmaktadır 

Gandfnln aiılerl 
Vardha, 15 (A(A .) - Gandi, 

kendisine 11<>rulan •uıllcrc şu 
cevabı vermiştir: 

"İngilizler müzakerey_i kabul 
ettikleri takdirde bu, Ingiltere 
Krallığı içln çok iyi olacaktır. 
İngilizler Hint istiklalini parti • 
leri hesaba katmaksızın tanıdık
larr tAkdirde miizakcrelcr hiç 
şüphesiz mümkündür. İngiliz 
otoritesinin çekilmesi tam bir iyj 
niyetle yııpılırsa değişiklik hiç 
bir kargaşalık çıkmadan yapıla -
caktır. 

Mesul basiretlı adamlar bir nraya 
toplanacak, muvakkat bir hUküınet 
teşkil edecel<lcrdir. İngiliz çcldlme
sinden sonra kongre partisi de dahil 
ol(luğu halde partiler otomatik bir su
rette dağılacaktır. Yeni partiler teş
kUl ve hatt~ ayni partilerin kalması 
mnmlcilndlir. Fakat bunlar haklı bir 
surette birlikte ve birbirini tamamlı
yan şekilde çalısacaklardır .• 

"Hür llindistanın mülteflklerlc da
v• blrlı~l yapacatınt ~~liyebilirlm. 
Fakat Hür Hlndlstanın bu militariz
nıe mi iştirnk ('decef;i, yoksa şiddete 
baş vurmamak siyasetini mi seçeceği 
belli ıieğildir ... 

I ngilteredeki akl8ler 
Ankara, ıs (Radyo gazetesi) 

Gandi t.ara!md<ın iler' süıillcn teklifi 
diğer Hint liderlerinin ve bilhassa 
ınitıı!Oman liderinin 1yl ırnrşılomadığı 
blldirılmektedlr Londra radyosu bu
lfiin karar haltkmda mnlfunot vermiş 
ve şunları ~öylemi~tir: 

Kongre partfıılnln \•erdiği kararın 
akislerine gelince B.D.C, nln Yeni 
Delhi'deki muhr.birimı ıöre, kararın 
neşri Hindlstanda fazla bir )1eyecan 
uyandtrmış değildir. ÇlinkU bu bek
lenmiyen bir şey olmadığı gibi tatbi
kine de hemen geçllmiyecefl malllm
dur. Sonra Hint Üniversite talebesiy~ 
le bir kısım liderle,.. buna asla !tant 
etmlyeceklerdlr. Olsa oısa halk vergi 
vermekten, askere gitmekten kaçn -
cak. buna karşı de fngllizler katı ted
birler alacaklardır 

Al G
•d• nflen mektupların ıarlh adresi manyaya a ıyor ve okunakfı imzayı ihtiva etme· 

1 lerl IAzımdır. ı 

Alman hü~fımetiniT\ dnvcti üzerine \.. ) 
Türk gazeteciler heyeti bu akşam Al- ••-• • • • • ·----

~nnyaya hareket edec~tır. Heyet ı { ,..ÜJ", LIADt:RlER 1 
Sıva& ~US\l N ıp ttin adJk'ın ~ n µıı; 1 
qaskap~ıjrDda Mebus :ve. gazeteçi A
ımn Us ile ,ga.zetecl adir Nııdl ve 
:Nevznttan mQrekkeptır. 
D iğer tar:ırtan Matbuat Umum Mü

dürü Selim Sarper de ayni trenle yi
ne Alı_nan hGkfımetlııln davetlısi ol<ı
rak A1manyaya Rldecektlr Selim Sqr
per d""n ,ebrimize grlmi~tir, 

"' 
Adapazar.ı Dikiş Yurdu 

Mezunları 
Adap:mıı.•1, (Tı\N) - 103;; yıltn

Oa kurulan Ülkü dikl& yurdu 1942 
mezunlarının diploınalan kııuı btı
yüklerlml;in huzurunda Halkevlnde 
t vzt edllrnlıı ve bu mUn:ıs,.betlc ho
ıırlanan ~ergi mernstmıe açılmıf ve 
gok be~en·lm(ştlr. Ülkli yurdu kurul
Cluğundanberl 186 mezun vermiıtir. 

İkinci Cephe 
JtW BaştaTnfı 1 incide 

şanamaz. Son ay içinde harekfı. 
tın gelişme tan:ı Timeçenko oreiv 
lannı lam bir hoıgun tohdidil"C 
mAruz bırakmaktadır. Bu takdir 
de. Avrupaqa pir ikipci cephe 
kurulması için Rusyanın istekle. 
rini ısrarlil yenilc:ımcsinc hiç de 
şa§mamalıdı~. Netlceti bu kadar 
meşıtuk bu hareketüı tahakliu. 
ku büy!ik zorluklarla çc.vrilmi.ş 
olabilir, fakat bı.ıgün Rusya üze. 
rinde tatbik edilen muazz<1m 
baskıyı hafifletmek için bir şey 
yapılma.ısa, ~irleşik Milletlerin, 
yaı !bitmeden felaketli hir d~ 
rum karşısında kalacakları p~k 
acık bir hakikat olarak bQlır. 
me~terlir," , 

New-YoT'k Herald Trjbun guetcal· 
nin alikeri mijtohnnısı da §Öyle demek· 
tedir: 

"Rusların cenupta, ls\lhkamlar. ma
yın tarlaları ve topçu mevzileriyle i 
klncl bir mlldafu hattı teıhı edebil
miş olmaları ihtimali pek zayıftır. 
Dilşmanın tınlı: ve uçak bııkıınınC!an 
UstUnlUllinü belirten Ruııya haberleri. 
Timocenko1nun karşılılı: taar.ruı yap;ı.. 
bilmek için iercıkll kuvv~!cre sahip 
olmadığını ve yeni malıeme ile tnze 
ihtiyat kıtal"rı toplanıncaya kadar Al. 
manlarr Volga hattında ve Shılingrod 
önünde biraı durdurmlya nlyet?i bu.. 
!undufıınıı gösterme1'tedir. Bu yeni 
müdafaa hattında mukavf\met g8ster
mek çolı: güç olmakla beraber lmkin
ı;ıı delildir ... 

Pravda'mn bir makalesi 
Ankara, ı~ (Radyo 1"7.tıteııl) -

Moskova radyosu bugiln Pravda ga-
7.ctesinin bir ıruı.kaleiini nesrctmlştir. 
nu ~nknlroc \>azı sanayi mile "C~elc· 
nnJn ve 'bazt parti fıı.1stn1n iyi çalıE· 
mam:ıstndan şiküyet cdllmı:kte ve 
şöyle denflriiektcillr· 
"Bazı sanayJ müesseseleri faoliyet

lerinl Plfın üzeHne tahaıtkuk Pttirmek 
için diğer müesseselerin muntn7.nm 
çalışmalarına mfıni olmaktadır. Bu 
hareketler vatana ihanet ıı:ıyılacııktrr. 
B~zı müessese müdiirlerl de vatan i
çin çalışmanın ne olduğunu henüz 
anlıyamamışlordfr Bir klsım pnrti 
Azası da i3leri ciddi tutmamaktndır -
lnr. M\lharel)e bizden demir glhl bir 
disiplin ve beraberlik istemektedir. 
Parti az~ıan ~mbcllik ve lfıkaydlye 
mAni olmalldtrlar. Demlryolları, su 
yolları idareleri muntazam çalısma
lıdtr Harbin neticesi buna bağltdır. 
Hab~t b:ızı mıntakolarda buna e
hemmiyet verilmereektedlr. B:ızı de
mlryolu işçileri yükleri boşnltmam:ık 
ta. veya istedikleri yere ytlklerl bı
rakmaktndırlar. Bir kısım siyası şu
beler de üzerlerine dü~en vazifeleri 

* YOK UL ÇOCUKLARA YARDIM ""' 
Parıl mtrkrzındc okullardaki yoksul çocuk· 
lara yardım lıl etrafında bir toplanu yapıl 
auıur. 

+ MANIFATURALAR DAôILIYOR _, 

f ~anbuhı oyrılı;ıı ıı olan manifatıırala.nıı bil 
Ilı.lor urafınd n tevzilne baılanmıttır, + DEL&DIYE MUFETTJ6J,I Rl ÇO· 
ôf.LTıLIYOR - Belrdiyc teftlı hey~ti I>•~ 
roıuııa 7cnidc11 $0 mtırctı!ı ahnanktrr. * YENi IHRLIKLER - Balı:kallırtJ 
mnn•!a\vracılar birlildcıi birlllc ıtaılilcriııl 
Tlc:aret VeJıUetlne dııdcmıl !erdir. X11ap· 
lar, ftnncıl11rı o<'un ye k6ıniirill•r d• ay b• 
~ına kadar birer birlik v Ucudc ıcılrocc~· 
lerdır. 

• BIR ÇOCUK BOOUX.OU - Dcykoıııı 
Aktiaba lctıytınılen Alınıedın 2 .Ya11ndakl o 1 

Iaınoı bostao l'1l:YU$Ul\I dQ~mP1 tıofulmllf' 
tur. 

BEYNi PARCALANDl - Praım• haaW 
hanr ınck t•da•i edilen llaldaı caddutn4' 
otaran Sabtb d!in SKncercden h.abrkon el 1 
mllı w b•Jllİ parolanaral: ölmllı;tOr 

• VALiNiN TETKIKLERI - Vali d 
B5fao Iaıe MOtlOrltılllcde !{"• C\ll cılmuııur· 

li.!•l'mEEttCfll 
l:ifj'" Baştarafı 1 incide 

ek tebliği şöyle demektıedir: ~3 
temmuz günü hava kuvvotlcrı· 
mi2o mensup birlikler cephenin 
muhtelif kesifıllerlnde 64 Almar. 
tankı, asker ve harp ınalzeınes 
yiiklü 165 kamyon ve beş top 
tahrip elmiş ve hasara u~ratmıt 
lardır. 

Voronez çevresinde savaş şid
datle devam etmektedir. 

Yalmz teşkillerimizden biri 
tarafından bu cephede elde edi
len netice Almanların muazznrf 
kayıplarını göstermiye yeter· 
Bu te3klllıniıin iu:al ettiği çcV' 
rede 10 gün süren savaşlar sı
r.asında Almanlar ölU ve )'arnl 
olarak 35 bin şubay ve er kaY• 
betmlşlerdir. 

Kuvvetlerimia ayni çevrede 167 tan1' 
on bir zırhlı otomobil ve lS ksmyot 
tohrip eyleınl:ılerdir. Tanklnrl:ı taşr 
nan nişancı slUihendazlarımıı VorO' 
nez cephesinde Almanların itıalin~ 
bulunan bir k8ye gelmiıtcr vı derh 
burada sokak muhıırebeleri ~lamıf 
tır. Tanlclarla dc:stck!eneıl siUihend:ıt 
lannuı Almanları köyden atmı,lardıt' 
Boruıar cenup cevresinde blrlltdet 

rimiz, sayıca üstün düşman motor! 
piyade ve tanklariyle 1iiddet!l ~uıııt 
rnalar yapını&ludır. Bir ketimde ku~ 
vetlerimiz, bir yan hareketiyle A1mnıt 
Jnrın kendilerini sarmalarına mani ol< 
muşlardır. Almanlar burada 17 taıı) 
kaybetmişler, 900 den fazla ııubay '11 
er telefat vermişler ve ancak Almst 
ihtiyatları getirildikten ııonradır 14l 
kuvvetlerimiz yeni müdafaa mevzii' 
rine çeldlmiı,letdir. 

Sovuet mukabil hücumu 
Londca, ıs (A.A.) - Moskova ra6 

yosu Voroncı: rephesindeu a?drfı bl 
telgrnfı zikrederek şöyle demektedit 

"Kuvvetlerimiz düsmanı nehre kadal 
p(lskUrterek birbiri ardı lllr& büttlf 
Alman mcvıilerinl geri almıya muvaf 
fak olmn,lardır. Almanlar bir lcetılllt 
de bosguQ halinde geri çekilmek ıo 
runda ka?mışlardır. Bu savaş esnasıt! 
da bin kadar Alman öldürfllmüı. 

1 
tank, 41 tankta•ar top, 11 ıahra, ı 
havan topu ve 46 mıtralyöı tahrip ~ 
lonmuıtur. 

Kalinin - Rjev arasında 
Londra, ıs (A.A.) - Dofa ceplı' 

sinde vaziyet nezaketini muhafaza ' 
diyor. Askeri vaziyet şöyle bülisa 1 

dilebilir: Almanlar Moııkonıun et 
nubundan, Kalinin'den Rjcv'e kaC' 
125 kllomdrelik bir cepheı:!e taarrııjl 
r.emılısll'rdlr 

yapmamaktadırlar,,, 
Bu yazı. ,Rusyada harp gayretleri' 

nln g6 tcrdiğl hissini vermektedir. 
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Iicarı~t Ziraat lslerimiı BÜYÜKADA YA LÜKS 

Yeni Vekiİden ilk ME~~~~~ıa=~~~~~:ine 
N T A 

ABONI 
TDrkfye icnebl 

1400 Kr. 1 Sene 2800 
750 " 1 Ay 1600 
400 .. 1 " 100 
150 M 1 R aoo 

Adres de!j1~1rmek <25l 

Kr. 
• 
• 
• iki Patlıcan 

Yazan: ULUNAY 

Değiıen 
I Ol k Her Şeyden Önce Denizyollam 
~ Q r Q idaresinin El Koyması Lôzımchr 

Küçlilrpazar yaııcınmm maullyetl, 
mevıbnine uysun ıclclili için, 

patlıcana yillcletilcli, 
Bu lezzetli aebse, "kunıbkçılık,, ta 

-zabıta tibirince. "Sabıka -i- mülıe~ 
rere" eshabındandır. Bütün bu ateıll 
vakalann hepsinde de patlıcanın ka. 
bahati var mı? Zannetmiyorum. B11 
ithamlar bana biraz da: ''Bir ıeyin 
adı ça~acaiına canı çıksın,., meselini 
hatır!abyor. Memleketimizde itfalJe 
asrlleşmeden evvel her yanama bir 
sebep bulmak Adet olmuıta. Fakat 
bütün 7Ulcınlar patlıca.n meninunde 
olmadıiı için hatıra ıclmu ''kundak. 
çılJk., riYa;petleri icat cdilıt'di. Hattı 
bir breaiode eaki devirler itfal7ea1. 
niD baııncla bulanan Ziçni Pqa ile 
yaptafım bir müllbtta bana: 

Manzara 
Yazan: M. ANTEN 

Fransız mil!eti, baş döııatlrtcU 
ve ani maelublyetin ezici ğar. 

besi altıncJa 1940 14 Tepnıamı bt• 
lulamak imkanmı bulamamıştı. 1941 
14 Temmuzunu nisbeten daha :r:i)'9de 
kend ne gelmiş ve Jatik1ıa1 haklnnda 
daha ziyade limit?enmiş bir haleti ru· 
hiye içinde kutluladı. Fakat kendisini 
büsbütiın toplamı:ı olan Fransız mil 
leti 1942 on dört Temmuzunu, ıüphe
sız gözlerinde yıııılıır, fakat kalblnde 
büyük bir ümit ve itimat olduğu hal. 
de kutlulamıştır. 1941 Temmuzunda 
Almanlar şark cephesinde, propagarı. 
da ile fazla büyütülen galibiyetler ka. 
zanmakta idi İngiltere istila tehlike· 
sınden tama~yle kurtu!muıı değildı. 
Amerika fı im harbe iştirak etmem1:-

ti. Ve Alman işgali Fransada pek şid
detli bir surette kendıni hissettlrıyor
du, Ba şartlar içinde Fransız milleti 
çın istikbal pek aydın gbninmüyordu, 

Akşamları Köp.. duyulıır: 

Halk 1Veler Bekl!Jor? f~::i{~~::~~~G~;:~~~~f~i~~;i;~:.= 
vapura b ner ve yer bulmak ümidiyle Beyoğl~na çık. Manilcüre uğra, 

Fukat bugün Amerika muazzam lı:ay. 
naklariyle, lng[lterenln; Sovyet Rus
Yanın ve ıava&an Franumn yanında 
harbe girmiş bulunuyor. lnııııtere Al. 
rnanyarun karşısında bir taarruz lı:uv. 
Velf ve bUtiln müttefiklerin bir taarruz 
Ussil olarak dikılmektedir. lnıllls ha. 
va kuvvetleri kütle halinde Alman sa
nayi şehirlerini bombardıman etmek
te ve l::üylik tahribat yapmaktadır. 
$ıiphesiz şark cephesinde geçen Tem
muzda olduğu gibi bu ıün de Alman 
Ordu'arı taarruz ve kızılordu ricat 
h lındedir. Fakat şu btiyük farkla ki. 
Ceçen sene Alman ordusu bir kac; sün 

inde yuzlcrce kilometreyi süratle 
katedebilmiştL Bu sene her kilomet
reyi on binlerce ölu ve pek çok tank 
ve tayyare kayıbı pahasına pek güç. 
lukle kazaııabılıncktcdir. V c taarruz: 
nu ayni ş"ddetle devam ettirebilmed 
ıc; n Fr11nudakl. BelcibcJaki ltsal 
kuvvetlerinden hır laammı ıark cep~ 
Stne çekmek mecburl7etiııtte blmqtır, 
Bunda12 baıka Alm~, ıeçen sene 
olduğu sıbl, tek cePbede harbetml~r. 
Oldukça mti~im kara ve bilhassa ha. 
va kuvvetleri Akdenlzde ve Mısır cep. 
hesinde meşguldür. Diğer bir kmm 
ku\>Vetlerfn; ikinrl cephe tehlikesine 
karşı garpte tutmak meeburiyetlnde
dır. "S;ıva,an Fransa .• ismini alan Hür 
F nsız kuvvetleri de müttefiklerin 
l\ ihvercilerc karşı mücadelclerınde 
buyuk b • rılar görmektedir. lş~e 
Fransız m11Jetf bu f rt?u ıctnde ıMı 
on dort Temmuzunu Jnıtlulanuşbr, 

Gönderilen Mesailar 
Rooscvelt bu yıl dönilmü münase

b~Uylc Fransız: milletine gönderdiii 
hır mesajda, Fransanın vakında hür
t Yete kavusacağı ümidinde olduğunu 
b ldirmişUr, 

İngiltere hariciye nazın Eden Fran. 
sız mı!letine gönderdi~l mesajını ih· 
tıva eden S m iyon beyanname İngi· 
1 z hava kuvvetleri tarafından Fran. 
sız §ehirlerine atdmışhr. 

Eden'in bu mesajın~n şayanı dik
kat olan kısımlarını buraya kaydedi. 
Yoruz: "Fransız milleti 2 senelik bir 
zanıan içinde yalnız samimi dost değil, 
{adılı: mllttefik o~dufanu ısbat etmlş. 
ır, "Siz bizim için hranlık. alidft i~n 
d<tJıa karanlık olan bir zamanda mü. 
cadcleden k çmadınrz. 1.tillcılara kar
iI haıumet ıöıterdinl.I, onlara 1ar
~ç1Jık eden pol t tacılara itlmat et· 
lntdiniz. Fransa, hiç bir ıUn harp sa. 
~ndan eksik olmamııtır. Fransa dı. 
~11lda ve bizzat Fransada düşmanlara 

Ziraat VekiJi tJ, R. Hatlpoğlu 

yeni Ziraat ve Ticaret Veknled 
bir c;ok zorlukları gidermek 

nz:ifesıyle işe başladılar. Her iki 
Vekilin ilmi 1ah11yetlenne, baıancı
lık meziyeUerine güvenimiz vardır. 

Ziraat Vekili Hatlpot!u bir köy 
çocuğudur. Köyden ıehlre ve ıC'hır. 
den ecnebi dıyarlarına kadar uzanan 
kültür hudutlarını muvaffakıyetle 
aıuııt olsun bir ziraatçidir. Yurdun 
zirai durumunu yakından bilen, için
de yaşadığı hayat şartlarını bı:nım
seyen bir Vekil, kal'fılaı;acagı zor
lukların ı;arelerini bu!rnakt.a ~üçlük 
çekmiyecektir. 

Ziraat Vekaletinin teşkilAtr büy\ik, 
tahs"şatı bol. ve s;alııma &hası ıe· 
niş olduiu halde bu işlerin tam bir 
raiiC11mm ........._.ta eeblplerini 
araıtu-iMIC Jtippdır. S~eri 
inllW .....ıthın iietlcelerla lailnin. 
klr olama41ılr jllley<t.ndadır. 'litaat 

.ifleriili •= llbOrataaıa .Utet
me11fn fa ... bfr lrendım ,&ter-
rr.i,tir. Senelerce dcvaın eden 11rarh 
bir bürokraslllk, masa baı;ı z!raatçi
liiini takviye etmlilir. Bu siıteml 
senelerce tenkit ederek pllnsıı zi. 
rant olmaz nazariyeıııni güden zira. 
atçi arkadaşlar iktidar mevk ine yük .. 
seldikten sonra bıirokrat oluve:di
ler. 

Muhli• Erlanen arbdasımısıo •e
nelcrce modern Vekiletl bu alat-eruin 
yaşamasını idame ettirdi, İlmi çalı3-
malar mahdut müesseselere inhisar 
ettirildi, Ziraat davasını hal!etınek 
için esbabı eübutiyc hazırlıyan kon
grelerin kararları tatblk ettırilmedi, 

Ziraat işleri zamanl:ı ileri gider. 

11 •• 

MEMLEKETİN 

EN HAYATİ İKİ 

MESELESİ İÇiN 

KP\RARLAR 
VERİLMELİDİR 

• •• 
.. Yazan:-~ 

tfi Arif Kenber i 
-'!------------------------! 

~
lı: imkin!an mevcut iken mıl:ı;eme 

etınilmesi düı;ünülememişUr. Bü
k Millet Meclisi Ziraal v .. kileti
n her istediği t:ıhsisatı rnemr.uoi
tle veriyordu Tohumluk lila• ti'· 
rik ederek ~aletinde tevıl etmek 

lrabildi. Fakat bürokrasi'ifin çöriış 
vi1esi dardır. Mnsa b::ışından ha

rita 'zerinde bile bir mem!Cketı ta
ramak ve i::; y*maı;:ab!I değildir,. 

ziraatte mevsimler hakimdir, Ta
biat kuvvetleriyle daima müca· 

le zarureti vardır Müstahsil kiıt. 
leyi hiç Jhmal etmiye gelmez, Bir 

y samanında verilmezse dafıtı!an. 
lan ayda beklenmemı:lidir. Bu dört 
4fistaru tatbikat aahasında liyıkiylc 
Jaalle muvaffak olıımıyan bir ziraat
t;:tniq mC'Slelinde b ş-ırı gösterebil. 
~esİ11e maddeten fm\ı:an olabilir mı? 

Ycısıi Vekil Hatipoğlu arkadaımuz. 
n 'beklediğimiz önümüzdeki kış:ı:c 

siraat ıseferberliği için Uk is ol:ıt'ak 
'dert;:~!azırhklara başlnnmasıdtt Bu 
ılı aıtırabllmek iı;-ln de her vi
liYetin tanmmıı m!ıatahılllerinın, 
J;ift!'1t sahiplerinin, zira.atcilerinln 
,.-at~ fikirlerinden istifade edilmesi 

tydth olur. 
Bq suretle zirai faaliyeti -tercihan 
ruri gıda maldclerinin istihsali Ü· 

serinde temerkliz ettirmekle en ha
JJrlı ve en önemli bir başarı elde 
elilebillr. Aı söyleyen ve iyi düşii

pen yeni Vekilin mevcut teşkılau 
pıanlaşnuş bir ziraat sistemi üzeri:ı
le çah5tırouııa mMYiifak olacaimı 
lıuvvetle ümit ediyoruz. 

Bir ziraat rnütehassısmın her türlü 
satahiyetlerle icraatında serbest bı· 
rakılan bo! P"ralı bir iş:n başında 
senelerce kalma11na racmc-n terakki 
ve tekamül eserleri gcistermiye mu
vaffak olamamaıu, onun lntiaasma 
ait umumi kanaatleri zayıf d"iıürilr. 

Ziraat işlerinin Jüzum11 kadar ve• * * 
rimli olamamasının ba!ilıca sel:ebt, yeni Ticaret Vekili bir doktor-
lşlcrin zamapında yapı!mamı:sıdır, dur. Yani hastalrfı teşhis ve 
Memlekete lüzumu kadar ziraat a- tedavi usulleriyle istinas hasıl etmiş 
Jetleri getirtilmemesi l;ııiyıik bif_ha- ·r mütehassıstır. Onun lzmirdeki 
tathr Mftsta!ısUe fayc!!sı pek az o. .. şma!arını yakından gördiığümüz 
lan kombinelere traktörierin doldu lcin azimkarlığına. cevvaliyetine ve 
rulması i!c ne fazla ck'lis, n'! de t1it'11!1iwitt ~cıhima itimadmuı 
fazla mahsul temin edilebi!lrdi. ta.. büyüktür. Ticaret hayatımızın son 
~e maddelerinin esası olan topra!i *-... !Ollcle'W"'"111i Uklatılt uf. 
mahsullerini arttırmak tedbirleri za llalarda ba,hı;a amilleriu nelerden i· 
manında alınmamıştır. Ziraat sefer lıarııt oWlliqıı• ,elbett• ki bilir 
berliiinin lüzum ve ehemm'ye!i hık İzmir gf},i Tilrklyenin en bÜyflk 
lttnda 1reçen aenedenberl yapılaq Pfyasa :ıehirlerinden birinde belediye 
neşriyata, ııazırlanmalara, kıyme relılliinl muvaffakıyetle yapmı~ o
verllmemiştir. Deniz aşırı ı•·em!cket. lan, görütfl ve lravra:rııı kuvvetli bir 
lerde ahval henüz normal ~eklinl ilim adimının ticaret hayatının ak
kaybetmemiı ol~ bir z;ım~nd:. 11.klıldannı görmemeıi kabU değıl
blr 'ok slrut ma..__eşl ithal et- ifr ... 

_,.. ' r 

Ticaret Vekili Behçet Uz 

Tıcaret işle..ooimiı henüz kurulmuş 
rasyonel bir sisteme bağb değildir. 
Devletin büyük bir hüsnü niyetle ve 
her türlü fedakar!ığa katlanılarak i. 
darcsine çalışılan iktısadi mevzular 
iizerinde Tiraret Vekile.ti c;ok yanlış 
tedbirlere kıymet vermiştir. Bu yüz 
den memlekette umumi mahiyette 
bir ihtikar hayatı yaratılmıştır, Nok· 
san teşkilat, yarım tedbirler, tecrü
be mahiyetinde kararlar. serbest p~ 
yasalnra karşı tazyik, elkoyıı:ıa, fi. 
yatlandırına. zayıf mürakabe, ihracat· 
ta zorluk tevlidi ithalatta tüccara 
itimatsızlık ve ~üıküllh ticnret ha
yatımızın normal ve müstakar ııck
Unl tamamen bozmuşur. Halk kara 
borsaların, vurıunculenn dine düş. 
müştür. Varlık iç"nde yokluk çeken 
bir durumda bulunuyoruz, Butün bun 
lar Ticaret Veka!eti organizıısyonu
nun zayıf olmasından ileri gelmek. 
tedir. 

Devlet IG7.umlu gördüğü bir mad· 
deye el koyma karnn veriyor, bu 
malları ya kendi hesabına mübayaa 
ed~cektir, veya tevzie tabl tutac:ık· 
tır. El koyma kararı üzerinden gün. 
ler, haftalar ı:eçiyor. O mal hala 
fiyaHandırılmıyor. Neticede yeni bir 
durutn. yeni bir vurgunculuk fırs:ıtı 
meydana çıkıyor. Mnllar saklanıyor, 
narh Vf! azami fiyat takdiri :llrtıudi 
kaplara uygun olamıyor. Bugün ve. 
rilen bir karar bir müddet sonra ya 
tadil veya tash!h ediliyor. 

Serbest ticaret piyasaları yerlerini 
kara borsalara kaptırtmrştır. Bilh.ıs.. 
sa inşe, giyim gibi tez elden satıla. 
bi!en maddeler iizerınde hatıra gel
mlyen şekillerde satışlar oluyor. Bol 
kazanç temini için keşif denilecek 
kadar keskin zeka eserlerine tesadüf 
ediliyor. Rekabet denilen meşru ti. 
cnret çerçevesi ortadan kalktıktan 
ııonra meydanda hudutsuz bir vur
gunculuk sahası kalını5tır. 

Bu sahada iş becerenler çoktur 
Bunlara karşı hiç bir tedbir fayd~ 
veremiyor. 

* * yeni Ticaret Vekilim'zln önünde 
teşhisi konulmş ve tedav'si 

yeddi ihtisasına hıraln1mıı mariz bir 
vücut var, Behçet Uz. bu vücudü zin
de, sağlam ve kuvvetli bir hale ıc. 
tirmek için geniş ve enerjik fa'lll· 
yetini ıarfedccc:ktir. Tam bir sall
hlyetle ve bir iş eri o!aralc çıhşın 
bir Vekil için muvaffakıyet ümidi 
daima meveuttuT, · 

Yeni Ticaret Veldlimizln yapacafı 
ilk is de iaşe zorluklannr önliyccek 
tedbirleri rasyone! olarak ele almalc. 

~~ 

•rtı mücadeleye devam etmiştir. 
~•linin, Parlsln, Vic:hy'nin meharctle 
Jdare edilen propagandalan Fransız 
lnl1Jetinln aklı aellınini bozamamış 
kararını da deiiotirmıemlı. hürdyete 
.,,~ kurtulup itimadım sarsamamıştır. 
Fransız milleti mllitarist A!manyamn 
bı.ı canı komıu~un Fransa içln saınhni 
bir ıcrik olacaiına liıanmam11tır. 
Fransız milleti, Almanyaya iıçl ıön. 
dcnnekle kendi esaretini ziyadelesti. 
rceeğint ve Almanya mağldp olma~ 
ta bitmiyecefi muhalı:lı:ak o!an bu bar. 
bi 11zatnıaktan başka bir fe7e 7aramı
Yacaiını anlamıştır. 'Frımsız mlllcU' 
ıaarından istifade ederek. İ~leriti 
ltıiftemlekclerinl alacalı llaklmıclald 
~alanlara da bmııa11111tır. Pnmtaıam 
1su1c1au •• b871lkUiP bir saıvettlr. 
Bö1le bir Fransa ohnabnmı harpten 

Çeviren: ULUNAY 

HİND DİYAAINDA 
JL:u.q Karış .. 

Tefrika N o. 40 
h}8:1iği cesur ııtrhh muhariplere be.n
r:tr~lar; .şeflerinin zaferi şere!me 
delik deşık zırhlarmın Jçinde ayakta 
caa gekjfi.yorİarl 

lııklar Altında. .. 

ıonra Awapayr, heplmilin mtl!ltere• Sbn\I dur• tnacla atlaınak iatl
ına1r olan medenlıret esaaJan üur!nt 10nıın ve tl ~ lala aduDlarlll 
kU!'nıaJc mflmkiin olmıyacalrttr. 1940 harabelere dolrta ,t:armanan Wr flUrı 
'l'ctrinenellnde ChtırcJrin l'ransaam tıadn,te eı.tak be de "lldı Skı.r 
tııhu.n111t atmedifinl sfl7leıqieti, Ço• meşille1i Jruleli~.J "GOJW OlflDlll•, 
tehlikeli sünlerinde s81lemnij oJan bu •AslaJi ka~ &ibl e&el ~ ~ Gece yükseldi, Vdaipur'a yat.laş
,b~atin doinıJufa bacUn tamami1!e ıa· ıt_ıan t,a§ ~dlmnııı. aralllldaa bu tıkça Hollicott'un ainirl artfyor Mut
-pıt olnnııtur. 'ile J>ugUn 14 jl'e!'lllllıan nnıbarip lala ıkarak ~~ alt-- laka kendi kendine soruyor: 'Acaba 
~ ~sanm kurtuluıu için bbük lıU 1'81da taU.I.& glbel JQ1ılt~ ,_ Desdemona onıı istasyonda bekliyor 
llınft Ye itimatla kutlulu10l'U... yaşa~ıp~· 1""onm. mu? 
r- G İl • ılakr 7"D t6:rar kallttı ~ İstasyona girdik. Genç kadm orada 
r-ranSIZ eml 8fl bltaa ~ ft -~ elıllılş olmalı; çünkü Hollicott trenin kapı-
Vaşingtondan gelen haberlere göre: beldenin mütevazi lstasvonunu val- smda ikiye tölünmUş olarak her ta-

ta al R ıt- + ...... _ .. _ =~ k" ._..,_, rafiyle bir takun hareketler yapıyor .... v ooseve - .u.e......,ryvue ı .~or. Gö · ı.~ · 
"'t:anaız donanma11 haJr1anda1d teklifle , rmıye ça-..,ıryorum: Ziya yok. 
riııl reddetmi!jtlr. Roosevea'in 3 Tem. Pençeretnden sarkarak hAIA onu Yalntz çocuk almalı bir başın üzeri-
~llZda, dlişmanlann eline llü:ımcal ih. bir daha g&rmiye çalışıyorum.. ... onu ne kahve rengi bir ppka koymuş, 
tılbali olan Fransız donannıaunm A- evvel! ormanlar. sonra da gece örtfi.. ince uzun, beyaz bir hayal farkede
bıerlkaya veya bitnraf bir m.ı•ete 1oı: ••• Yalnıa sanki batan güneş onla biliyorum. Fotoırata elverişli bir be
tCbıderilmesi hakkında faptığı teklif son ~ v~a ·~ selAmlryormuş gibi bek. 
tavat taralından kabul edi?m.nıft. t llentlıı,ıırl tatıı pembe bir ışılda Haykmyor: 
~randa ayni donanmanın Marti- ıydmlanıyorl - Aralan nerede? 
llique•e gönderilmesi hakkında nptt. l79'm. saman, tamamen n:11k>llın Hollicott lle Gwendollne trenden 
h teklif de reddedilmiştir. RootC"Velt. taya kada!' bu cesur 'ft yaralı du.. atlıyorlar. 
tıılı:enderiyedekl Fransız harp gemile- varları H;:J'nttim. Onlardan şimdi ar• - Oh! Jeffry şl b too mervellous! 
tiııin bu emirlere riayet ederek hate. tik hiç bil' teYl mtıhafaza edemly5 Hayret feryatlan, okşamaı tırma-
'lret etmedikleri takl!irde lnglllz!erln lnatct bir bekçilik havası taşıyor: on !anma, hafif gerileme ve takdim me
~lırı!an batırmıya Ulllara ol11ıeıi1m ıaı"r bu ~-~ebeda ~ rastml. 
111ildinni!itir. len ba:ıbuğlannın arttk kumaiida et- Termos'un teslini1: Yeniden hayret 

feryaUan, fakat bu sefer daha ııaml
mt ... 

Bir otomobnıc eşyalar için blr o
mnibill blzl bekliyor, 

Hollicott sonıyor: 
- Gwendollne'i bizimle beraber mi 

alacağız? 

Madam Van den Ba.ult içini çeke
rek cevap veriyor: 

- Gilzel yavnıeakl E~alarla bl'?'a
ber olursa elbette daha ziyade bahU
yar olacak! 

Otomobilde. Holllcott benimle ora
da mevcudiyetini bile unuttuğum 
Desdemona arasında baeaklartıu dl -
kerek tavşan gibi oturuyor. Bazı za
man kendine dikkati çekmek için en 
güzel vasıta susmakttr. 

Etrafımdaki manzarayı seyretmek 
istiyorum: fakat yoldar başka bir ıey 
&örmüyorum. Tamamen çıplak arazi
den geçtiğimizi sanıyorum: Racalar 
memleketinde istasyon &ehlrlerden 
daima fersah fersah uzak, 

* * Otomobil sğn", baharatlı, tekAsilt e
den meçhul koktılu bir yaza benzi
yen bir havayı yararak ilerlfyor. 

(Dev•mı var) 

on, on beş dakika evvel d:wrıınarak Salıya bana ıelslnl 
luks mevkide gitmek isterseniz. ba Ve ''Arabacı bu tarafa! .• " edbiyle, 
mevkide oturanlarla karşılaşınca hay yüzükle'rle dolu ellerini göstermek 
rette kalırsınız. Maksadım yanlış Rn- maksadiyle ve daha tiz perdeden bağı. 
!aşılmasın: Bu mevkide oturanlar de- rarıık parmak sallama!ar: 
dim, giden!er demedim. Çünkü otu. - Sakın unutayım deme ha,., Yok. 

- lıtanbul yangınl'lrını çıkarua ranlarla gıdcnler tamamen ayrı kim- sa karışmam! 
le7leklerdir J Demiı ve çebremiıı aldıiı 
ha)'ret manası karııamda ıu iıahatı 
vermiıti: 

ıclerdir. Lıiks mevkide Adaya gitmek, kese-
Bunlar lıiml üniformalı hademe. ki. sine giivenene bir fazla 'fstfrahat te· 

mi hırpani bir uşak, kimi genç lıir mln etmek içindir. 
- Leylekler bacalara çalı çırpıdan 

yuva yapıyorlar; ocaktaı:: bir Javıfı.. 
cım bu kuru çalıyı tutuşturuyor; ru.. 
eıt ateıi etrafa saçıyor; mütbiı bir 
yıingın baılıyor, .• 

Rum veya yahudi çocuğucl:ır ve değil Fakat her kesesine güvenen lstira
l[iks mevkide oturmak. ikinci mevkide batini başkasının rahatsızlılında an· 
dahi Btiyı.ilıadaya gidebılecek mali ta- yacak olursa o zaman anartl olur ve 
katlan yoktur ve hakıkatte de, onlar hadiııeyc cemiyet el koyar. 
bu vapura Adaya gitmek için binmit Bana öyle geliyor ki, Ada vapur 

Bu bahiste patlıcan ne kadar aaçl11 
iae, Haa baba leyleğin de o kadar 
kabahatli olduğunda şüphe yolı:, Sanda 
aıııl suçlunun "dikkataiılik,, olduiuna 
bir türltl kabul edemiyonıı veuellm. 

değillerdir. l:mnın liıks mevkilerine cem!y:tten 
O halle? M~scle basittir: ifademe- evvel Denizyol'an idaresi el koys:ı 

ler, amirlerine. uşaklar efendilerine, daha pratik bir neticeye vanlmı~ 0-

lrüçukler de çalıştıktan yaı:ıhanekr- lacak. 
deki patronlara yer kapmak için gel. 
mişlerdir, 

Sakın ola ki bu hareketin mıınasız· 
lıiım, haksızlığını iddiaya lı:alkıım:ı
yın, Çünkü, vapur memurlarının r.öz 
yumduğu. ses çıkaramadığı veya far
kına varmadığı münasebetsizlik bu se
fer de kavgaya müncer olur, eğo:r e
fendi sağlam ise ondan, değil ise u
şağından dayak yersiniz. Eier hakaret 
görür, küfür işltlrııeniz, işi hafif at
latmış sayılırsınız, 

Peki ama, diyeceksiniz, Çeşme mey. 
danında mıyız? Hayır, 

Ada vapurunun luks mevklindeıiniı 
ve şimdi burası, yeni zenginlerin 
küstahların müstemlekesi haline gel. 
miştir, Buraya, kazara benim glbl is
keleye uşak ve hademelerden evve' 
gelmlye vakit bulabilmiş blr, iki müs 
tehlik sıkışabilmiş ise hayret, korku 
ve utancından sandalyasına mıhlı kn
lır ve yerinden kalkamaz, Esasen bin. 
diğiniz vapur tamirden yeni çdrmıı 
ise. liıks mevkiin yeni cilalanan kol
tuklarına yapışır ve filen de ka1ka-
mazsınız. 

* * Lüks mevkiin vaktiyle Samıtya 
hattına işliyen vapurlara d:ı ben 

zer tarnfları vardır. Bunlarda. alqaın, 
don üş postalarında, çarşı esnaf ıcıd:ın 
bilhassa Ermeni vatandlşlar buluşur 
ve o zamanm tabiri ile "Bir kol c;cngi,, 
teşkil ederlerdi. Birbir!erine d&~a 
"Baron" diye h.tap ederler, •. Pariz" 
den dem vururlar, m'lyondan aşafı o. 
tursa servetten bahsetmezlerdi. 

Bugün de lüks mevki, hitaplar vı: 
şahıslar bertaraf, ııyni tarzda. ayni 
mevzu üzerindedir, Bir fark var: Sa
matyaya vapur işledıii zamanlar. gııy· 
ri müslim bayanlar dahi ''muhadde
rat'• tan sayı!dıiı için perde ile ay
rılmış kadınlara mahsus yerlerde o. 
tururlardr, şimdi. erkekle kadının mıi. 
savi olduğu bu devirde bayanlar d ı 
baylardan a5ağı kalmıy,>rlar ve ıı:ık 
sık, boyalı bir ağızdln, kalkmak üze. 
r:o bulunan vapurdan çıkmıya hazır. 
!anan uşaia şöy!e emirler verildifl 

Çünkü uşağı, hademesi, ttarası. ba
rosu ve küstablıfı var ıdiye kendile· 
rinde cemiyet ve muaşeret kaidelerinin 
üzerinden aşmak salahiyetini söreıı· 
ler ancak bu diJdl!fl anh:vabilirJer, 

Ne olursa olsun patlıcan bızlm 
memleket sebzelerinin iSn safında ıo
lir. Aslan nasıl hayvanlann kralı 
ite bizde de patlıcan sebzelerin kral,. 
dır. Zenginine, orta hallisine, fukara. 
ya ıöre her keseye elvcriıli 7emekleri 
ziyafette bir nekre.ye: "Pathcanıus 
tarafmdan bir su,, istetecek ludar ço 
ıitlidir. 

Korta denilen salataaından tutunu 
da, ıillı:mesi, oturtması. karnı yanlı. 
bejendis.i, böreii; dolması; pilivhıı: 
imam bayıldııı; tavası; baıı!tımaaına 
kadar her yemeği; hele turıusu en. 
festir; meraklılar reçelini blle yapar. 
la, 'Xll' yemeklerinde k1uu puryam 
llc irmik helvasının yanında patlıcan 
dobnasının Jeri sayılıdır, 

Atalar slizünde patlıcana dair bir 
tabir vardır; ufak bir lıuadan müte. 
eaair olana: "Patlıcan kavgasında ı• L ıüa mevkiln hiç bir •aman içti- bit düımüşl" derler, Tabfrln hanıf 

mai bir seviye teşki! edemi.ye. menkibeden celditinf bllıniyoram, 
ceğıne en kuvvetli miaalt de J'hii a)'id Bilmece faslında da: "Kısacık ~ 
Ada vapurlannın iklncl me'lkl\crinde ı. Jraclifı cloala., patlıcana pek unun 
görmek kabildir. Burada o~ra~ va- bir tanirdir. Ba tarifle fnsanm ıösfi. 
tanda!lların hemen l:ıepsl, Mki tlbır yle nün önüne yüzil ıüaet yanıklı. tım 
"Çelebı'• kimselerdir, Hft Ahali fi- stlçlll kuwotli bir k~ylli kaaı sclm~ 
derken. ve U18JD dönerken &!'alane- mf? 

Hemen bir akıam ıcçmiyor ki, bu. 
radıı bir hadise olmasın, Bu satulımn 
muharriri mün:ıkaşadan küfürleşmiyc, 
küfürden dayaia varan vaka!ara ı<ıhlt 
olcluğu gibi bir keresinde de böyle bir 
had1scye fiilen şahit de yazılmı!Jtır. 
t in es<'f edılecek tarafı vaka kahra
manlımnın içtimıi bakımdan değilse 
bıle mali b:ı.kımdan "yüksek seviye .. 
denilen sınıfa mensup bu :-ev::ıtın, uşak 
ve hademelerden arla ta.lan ~· O. 
turabllen mümtaz şl!ıhsiyetlerin, hart": 
ket ve bak1şlnri7le kendilerini tenkit 
edişlerine aldınş bile etmemelidir. 

·* * 

da gruplar tertlp cdettk snhbet eder, Halk sofrasında damaktan lenetlca. 
güler, eilcn_lr ve .hot nkit •aciriilcr. cllien pat!ıcan halk edebinnıda ela 
Lilks mevkıde bırer kuruş fark v~ mevki tutnıuıtur· iste birkaç ·u.ı· 
rerek, servetlerine rai1110., sünclelik ' mı • 

1 · 'd d x ı· ek • · ••lce!nde ııatlıun gazete en gazetecı en e ... ş ırm ıc;ın Yui cördn mııtlu:•n 
mukaveleler yapanlar da vark~n. i- ,,,rı sana lcurb.n olsa 
kınci mevkide sidcınler, ıruetelerhd Slnedckl tatlı caa. 
aralarında değiştirmekle iktifa eder. ' * 

P.tlıcan oy•madrm 
ler, Talıaf• lıo)"llm•dım 

Sınıfsız olarak kurulmasına ç1.bıt?. 0111 :vıırtüııı, kömllr c5zllat 
b• ~~-~~ mıs ır cemiyette mevki farkı oluşu * 

seviyenin yüksek mevkide oturanlarda Bafçclcrde vatlı..an 
fcap etmediğini CÖStermd.,1en llYfİ :ika uhre :VUtİ-•m 
bl . Ben askerden celiııce 

r ışe yaramıyor Kard•n benli kız ahun. 
Umumi bakıtl}d~n yazılan b?J ya:ı:ı. 

nın mevzuu şu veya bu şahsı hedef Hele son mani §İve ve eda itlbart:rle 
teckil etmemektedir. La\ıin pek en· "folklor'' umuzun şaheseri aayıhr. 
di e ediyorum ki, yakında ayni mev. Pathcan bahsinde Nasrettin Hoca. 
zu, gazetelerin "polis vukuatı, sütun- nın da tatlı bir fıkrası vardır: 
larında yer alacak ve bu ıcfer :ıncak Hocanın beş altı yaıındalı:i otlana 
küçük bir muhit içinde küıt!Ü'lıkla. patlıcanı cöstererelı: ne olduimıu sor. 
riyle tanı?an kimselerin isimleri 11_ mu~lar. Hazır ccvaplıkta bab&sına CC. 
muma ifşa edilecektir. ken çocuk: , 

==================~====~====-= "Onu da bilmiyecelı: ne varl Deml1t 

ı ~Jrı:~ ruvt=:tmzn ıözü açılmadık sığırcık yavruıu?" 
Bu buluşu Jşlten hoca merhaın oJ. 

dutu yerden iftiharla atılmıı: 
- Vallahi amcalan! Dcmlş, Ot!ana 

banu ben öfretmediın, Kendiıl zihnin. 
den buldu! FINDIK MAHSULÜ PaUıcan dalkavuk bildyeııinde sfbel 

Biz:lm caz:ete geçenlerde yazm13h, 
Bu yıl fındık mahıulünii ceçen yıl 
dakinin iki misli olacak diye tahmin 
ediyorlarmış ... Yenilecek 3eylerln hep. 
tinin birden o kadar nazlandıkları bu 
zamanda fındıfın böyle l'!'<:!!k ı;bnül. 
liilük ıöstererek geçen yıldaklnirı iki 
kıtı nisbetinde ıelmesl ı!ı:ırusu, her. 
kesi sevindirecek bir ha~ir 

Bundan dolayı ' 1mal mal funduk'' 
diye fındıiın deierinl her şeyden lis, 
tün tutan karadeniz uş3ğı yurttaşla
rımızı. bir kere daha, tebrik etmek 
Uizımdır. 

Fındık, tazesi olsun, kurusu olsun 
insanı pek iyi besler Yemişlerin he
men hepsi insana sadece vitamin"eriy 
le ve madenleriyle faydalı o!duklan 
halde, fındık vltııminlertnin ve maden.. 
!erinin çokluğundan baıka, a:ııotlu, yağ 
lı ve şekerli maddelerinin çok'uğundan 
baıka insanı beslemlye de yarar. 

Pındttm terldblndeld su J)ek az:dı r. 
O da )'alnııs taıeainde. yüıde 3.5 nlıb .. 
tinde bulunur, Kurusu büsbütün su
smdur. Onun için besliyecek maddele
re fındıkta bol bol yer kalır: 

Azotlu maddeleri ortalama hesap!a 
1flıde 15, yağlı maddeleri yine öyle 
hesapla. yüzde 60, şeker olacıılc mad. 
deleri, hep öyle hesapla, yüzde 15. 
Demek ki yüz gram fındık insana 
680 kalori verecek gıda getirir. Bu 
lıadan da, bu zamanda insanın bir 
günlük gıda ihtiyacının üçte, nihayet 
dörtte birini karıılar, 

Fındıfln bi!hassa :yağh maldeleri 
deferlidir. Bir kere. bol nisbette. Son. 
ra da fındığın yağı acın•az, mideye 
dokunmaz: ... Yatları b .. kımından fın. 
c1ık cevizden üstündür. 
Fmdıim vitaminleri de hatırları pek 

iyi sayılacak niabettedir: Bl vitaminin
den yüzde 200, B2 vita"!linfnden 270 
~l~ü. C vitamininden de kuru fındıkta 

bir mevzudur: 
gram, :yanı ba!Jında mangane1! de bu- "Adamın biri dalkavufiyJe aofrada 
lundu~ndan kana pek fi!J'IU.lı o?ur. otururken orta7a patlıcan 7cmeil c• 
Fosforu 300, kireci aoo ilritıl11hl an- tirmitler. lliru )'edf ı 
aındalı:i nlsbet 0,66 oldufundan ftn.. - la "tlıc.n ne leu:etll •bsecllr. 
dılı: ktmlklerin ve ditlerin pek iyi L lnaana bayat 'Hrirl 
şine 7arar. Fındıktaki potU78111 .... Der demu Dalbwalrı 
deni yüzde 600 mllf&'fam oldufundan - Hakhıını.z efendimi tnaanıa ye. 
etlere dolıunluk. 198 m'igrıım :ılsbe· dikçe Jiycceji cellyor. Adeta cennet 
tindeki kükürt madenJ d~ cilde riizel. taamı ... 
lik ve bUtün vürude çevik'lk ~ . Dan tutturarak yanm saat metheL 

~ • • erır •·• miı. Alrpm 7cmeiinde yine ıofnn 
F.n~k~ sözu de, onun terklb!ndeki patlıcan ıelmis; bu aefer mlru :pedL 
kukürdiln bol olmasınd,m ileri cclıe nin: 
ccrektlr .. , Zaten, erkekleri çoculc ba- - ş11 patlrcın ne mınr ıcbıec!ir 
bası eden çinko m;ıdeni de yüzde ı mi- insanın mıdesini bozuyor.,. • 
liıram niıbetlnde oldufund:ın fındık 8örttne 'dallraYUlr: . 
yemekten erkekler de 'hcıılaıurlar. - Alhan ef111diml Bu da ıebze ml1 

VENi NEORIYAT: 

FOTO MAOAZtN - Jl'ilrlr, nloıı ve il• 
ııem• mtcmıı .. ıru" ıı inci .. ,,., nnefn lılr 
ıııllnderecat ve tllzel tablol•r "' alı:tllalh• 
rcaımlcrle snsıtı olar•k çıku. 

Ne :raman yesem öğllrtü ıcllyor 
Deyince efendi: -
- Ulan 1 Demiı. daha bu aabü 

patlıcanı cennet taamı yapınııtın, linı. 
dl aleyhinde ba?unu70rsıuı 

Dalkavuk. bir temennah ~tmfı: 
- Efendıml Demıı. Bendeniz ıizbl 

dalkıvulunuımm · n~thc::ınm deffl.. 
JLK OORETJM - Maarif Vcklllifl tara 

fı1ndan ne,reJılir 1 S sUnlıık ofretmcn ,,. e'. 
i tmcn ıazc1 .. ıı1ır. ı ı S inci aa:vıu çıkmrıtır 

l!LKU - Milli lctıltnr dcrciaL!ir. Yeni ---------------urınln 19 uncıı sayısı dci•rli ıo~&larla A•· ö 
karada neıredılmlıtlr. 

JSLAM ANSiKLOPEDiSi - MuaU••· 
~an her ilıl ayda bır çıkan hllıa Anılklopc· 
d ılnin l_klncJ cildir:in ba,tancıcı oı.n ı ı ıncı 
cOz:O intıı:ır ctmiııir. Bu cliade birçok lll(ihlaı 
makalleler arasında telif olarak Ferit Al· 
Dın Atılr: Dr. Ritter. A'azO·Bllllb: Prof. 
S•rmlcddın Yaltkaya. Avlru: Prol. Omtı 
LCltfi Berkan. 6•ir Avfi ve Avpr: il. Fııat 
Kl!prillCI. A:vlnı Fuat Klipr!ilil ve lanı.ti Hak 
lrı Uz:uncaroıh. Aya.rp•ıa: M. C•vic Bt.r1ıııı. 
Ayuofya: Arif Xtlflt 11-. ._ıılulu Be· 
ıiırt Darkot. Ayb~c Kutb Al·Dlıı :Pu.t KllP· 
rülO. Aydın: Mükrimin Halil Ylııuç ft ile· 
ınnı Darkot. A:vet · Ahmet At.. 4nrıtap: 
T•hrir Hcntl. A,ynlı MGlı:rimla Hdll Yi 
n•nt. Şair Ayni: J'evrl:ve Abdutt•b. Ayvaz 
Sabri Eut llyawacQ wdm4•n l'qılııııtır. 

RAŞIT RİA TtY ATROSU 
Halhl• flllfKIN Beraber 

Harbiyede, Belvfı babcetinde 21,30 da 
SAÇLARINDAN UT AN 

Vodvil - 4 - verde 

L o M 
Şebrimlzln tanınnı~ kösele tnccar .. 

larmdan 

ALEKSANDR POSANcts 
vefat etrnıştir. Cenaze meraslmi bu• 
g(ln Perşembe UI Temmuz 1942 saat 
17 de Beyoğlu Iş Bankası clvarmda 
Pnayia Rwn kU!PSirJde icra edtıe
<:ektl.r, 

Refhca11, o!i11fl••f. kıırdealer1 

TE~t;hKÜK 
SIVIW bU:rQlünıü.t kıymeUi baba .. 

mu Dı. f QMiye mühendislerinden 

15, tazeslnde 50 miligram KAYIP - XatldrlJ' hi~slnden •ltlıfu11p 
. "'d • 629/72 uyıb dlirt •det B kuncalnl uyl 

"İHSAN AT."-S>.YAR., JD vefat! 
ao~ıe bbıdt ıelmek lQttunda 
bulunan ve kederimize iştirak eden 
muhteftıtil ıevat:l sonsuz teşekkürle· 
rlmlzi ayrı ayrı bıldinniye büyült 
tayıbımız mAnl olduğundan muhte
rem ıaıetenWe ar.zetmeyi vazife bf .. Onan madenlen de il eta bır ha- cttllı.. Hllkıal "lın. 

:ıineclir. Çelik madeni yüzde 3 mlli- r Jı(Clııilro Sevim. :Fikri Se,kira ~ Ailesi ve Çocukl•n 
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işlerimiı . . G O Z E N 
tt,'l}r Baş taraf~ 3 iincUde • Güzellik Sütü 

trr. Bu arada serbest pıyasaJan ye. I 11 
nidcn canlandırmak, ticaretteki tak- Ci LD İ BESi.ER, GERER ( 
yidatı kaldırmak, ekmek, şeker, pet- · VE TEMİZLER 
rol, yağ; kömür ve sabun gibi en "9.- fi , 
zaruri iaşe maddelerine devlet tara
fından el konulması ve bunlanrı 
kl.rne usuliyle tevzie tabi tutulması, 
d i:'cı' bütün maddeler üzerinden nar
hın kaldırı!ması ve serbest piyasada 
rck::ı betle karsı karşıya bırakılması 
gibi eı::aqlr noktalar vardır. Piyasala.. 
nn murakabesini de tüccar kendisi 
y:ıpar. 

Takyidat kaldırıldıktan sonra vur. 
Rllnculuk hareketleri de tesirsiz ka. 
lır. Gizli mutavassıtlar. fatura hiylc. 
!eri, mal giz!enmeleri birer birer ve 
kcnd!liğindcn ortadan kalknuR olur. 

Cr. NIHAO TOZGE 
Cild-Saç Fren~ 

ve diğer Zülirevi hastalıklar 
• BlJH:-ICI 51:-!ff •JIJT"'ff"l'51S ı 

hnr u Ptrftmteıhn mlda tıergUn 

1& '••• t?.90 ••adar (T•l•fo11 1 •••••> 

Mübaşir alınacaktır 

CUMHURiYET MUDOEIUMUMIL.1GlN· 
DEN: 
Mem\ırin Kanununun 4 üncii maddc•indc· 

ki (Mektep mezunu) $1lrtı na.tara alınmıya· 
rak d;jter va~ıfları hilliz talipler m~ynın<fa 
17 temmu~ q42 tarihinde saat t 0,30 da mu
buirlik mıh~balr:a imtihanı yapılacktcr. Ta· 
linlerin · İmtihan ctınilndcn bir ~iln C'l'•eline 
l-"'adır Adhye Encümeni kalemine muraca:at 
etmeleri. 

KAYIP: Şebei;:emi k;ybettim. Ye
nisini alacaf;rrndan 'eskiı:inin hülrn1ü .,. 

.. , '':lktur. Fen Fakültr::ıinde 4540 No. 
- \hmet eahir Omurgil . 

Amavutkö~ İskele gayı f -
f .satıhktır Müzayede Cum 

..,,; op ... l<~as mabkemf'c ~ · • 
.;anıp V'e Neşriyat MOdürO.: Halil 
~uttt Oördüncil. Gautecillk ve 
Nesrtyaı T. L. S. TAN m.atbaas:ı 

Amerikadan 
Türkçe Radyo 

eşriyatı 
Aılierikadaki Radyo Sirketleri Türkiyedeki Dinleyicilere 

Türkçe Neşriyat Saatlerini Bildirirler : · · · 

16 • 7 - 942 

Müstahzaratı 
Kulananlara Veya Satıcdara 

B•yatlamıı veya bo:ııulmu! Hatan özlü unlarını ~oeuklara ve yav• 
rulara yedtrilmuinf ve gönefte veya :ılyada veya teneke iç inde uzun 
zaman kalırak ev111fını kaybeden t-iHan Zeytinya~larının mld• ve 
karaciğel' haatrhklarmd• içllme•i rrıuvaftl<ı • ihhat olamıyaeaOlndan, 
keza her l'le sebebe mebni bozulmu'§ veya teaallOp etmiş Hasan Kuv• 
vet Şurubu ve bu ıtib i Huan mi.istahzeratı Hasan Deposu ve şubele· 

rinde tazeterıyle df.ğ1~irlleceği il~n olunur. •••••fl1 
ASKERİ TIBBİYE OKULU 

"T ~bip. Eczacı, 

ve Öğretmen .. 

Talebe Kayit 

Kimya; Dişçi: Hukuk 

Sınıflarına 

ve Kabul 

Allnacak 

Şartları 
l - Türkiye Cumhuriyeti teba1ı:1sından bulunmak, 
2 - Soyadı ve fotograft kendi nüfusu ile birlikte ana ve baba!Jnm 

ııufus kağıtlarını ib'ra:!' etmek. Bunlardan her}).angi !:>irisi vefat etmiş ise 
nü1'uı- kaydmdaıı birer musaddak suret getirilmesi 1azımd1r. (Ebeveynine 
:.it itıbu taınmma vesikala'l'ı mektepçe görüldük.ten sonra hemen iade e• 
-iilir.) 

3 - Liseden ~k iyi \Teya iyi derecede nıezun olmak, 
4 - Liseyi bitirme ve olgunluk dlplomasr \'ermek. Hr.zıı·lanmaml.'Şsa 

1ise müdiriyet;nder1 bir musaddak vesika ve askel'l tam el· ·:yctname gös
+'!1,11ek, 

5 - On seY-iz yıısma baıımJı; "le yirmi üç ya~na girmemiş bulunmak, 
6 ~ Çiçek aşı vesikası göstermek ve tam teşekküllü i.işkcri bir sıhhl 

heyet tarafından muayene olmak (Okurun ra9or ilzerind:ı tı;sdikli !otog
rafr bulunacaktı:r.) t4t'!Sı::::!G ;ıılacakttr_. ı.• .. l\L,_. ,. 

Sümeır Bank İplik ve Dokuma Fabrikaları 
Müessesesi Nazilli Basma 
Fabrika'sı Müd~~lüğünden 

,-----------------------------------------~ 
7 - Kendisınin ve ailesinin fena hal ve şöhret ~ahibi. olmadıği oku

' ru'!'l nisanlı ve ııik~hh buluıunadt"ı hakkında m&halli zabıta tarafından 

1 - Fabrikamız sahasında mevcut ve mahzettleriyle Çırçır dairesin
den çıkacak olan pamuk döKüntüleri bir sene müdde-tle açık arttırma ile 
~atıla caktır. 

:vı:uzayede 3.8.942 tarihine müsadi! Pazartesi güni: öğleden ~onra 
~aat 14 de fab,·ikad::ı yapılacaJ{tir. Taliplerin mukarrer günde fabrika- j 
mızda hazır bulunmaları. 

2 - Satış ı;artnamesi Muamelat Servisimizden tedarik edilebilir. ı 
Posta pulu gönderildiği takdirde taliplerin adreslerine d;ı gönderilir. 

(7575) 1 

~ ~, 

1 ~ d~~ ~a ~onede~~ ~ m~"~ !,;:? .. ! I: 
••••••• 'laman Ecza Deposu'na mllracaat. 1 

Antakyada: 
Satın 

CiNSİ Miktarı 

Kilo 

Koyun eti 39000 
Sığır veya er-
kek keçi eti 39000 
Odun 933000 
Kuru ot (tel 
b;:ılyalı) döküm 
halinde olursa 
beher kilosunut 
muhammen fi-
yatı (7) kuruş~ 

Gümrük Muhafaza Taburu 1 

Alma Komisyonundan 
Ta hm ini Muvakkat 

tutan Teminatı İhale günü ve saati 
Lira Ku, Lira Ku, 

42900.-

19500.-
17727.-

3218.- 4/ 8/ 942 Salı saat 11 de 

1463_- 4/ 8/ 942 " saat 17 de 
1330,- 5/8/9<l2Çarı;amba saat 11 de 

:ı 

tur.) 22000D 19800.- 1485.- 5/8/942 " " 17 de 
1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı dört kalem yiyecek ve yakacak 

madesi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme tabur satın alma 
komisyonunda yapılacaktır, 

2 - Tahmini tutarları ve muvakkat teminat miktarlariyle eksiltme
nin gün ve saatleri hizalarında göst.erilmiştir. Şartnameleri her gün ko
misyonda görülebilir, 

Türkiye saııtı Program 

8:10 - 8:30 Müzik 

8 :15 8:30 Müzik 

8:30 8:45 Haberler 

Günler 

Sah, Çarşamba, Perşembe, Cııma 

Cumartesi, Pazar 

Pazartes .. 

Sah, Çarşamba, Perş~mbc, Cum'l 

Cumartesi, Pazar 

Pazartesi 

Her gün 

8:45 - 9:00 Haberlerin tahlili Sah, Çarşamba, :Perşembe, Cuma 

18:15 - 13:30 Haberler 

18:45 - 19:00 Haberler 

19:00 - 19.15 Haberler 

19:15 - 19.30 Haberlerin tahlili 

21:30 - 21 :43 Haberler 

21 :45 - 22: 00 Haberlerin tahlili 

Cumartesi, Pazar 

Pazartest 

Her gün 

Pazartesi ve Perşembe 

Pazartesi, Sah, Çarşamba, Pcr:ieıntB 
Cuma 

Pazartesi, Sair. Çarş;ımba, Perşeınb2 
Cuma 

,, 

Pazartesi, Sah, Çars~n1ba, Per,eultie 
Cuma 

Her gün 

Her gün 

Dalga w:unlı:ığ 
Radyo med:eıiKilosikl mctr 
~~~~~ ~~~· --.!-

WRCA 

WNBİ 

WRCA 

WNBI 

WLWO 
WRCA 

WNBİ 

WLWO 
WRUL 

WRUW 

WCBX 

WCRC 

WRUL 

WRU\V 

WRUL 

WRUW 
WNBl 

WNBİ 

9,670 31.Q' 

11,890 25. 2: 

9,670 31 .0~ 

11,890 25.2; 

15,250 19.7 

9,670 31.0~ 

11,890 25.~: 

15,250 19.7 

15,130 19.8 

17,750 16.9 

15,270 19.6 

17,830 16.8 

17,750 16.Q 

15,130 19.8 

'17,750 16.9 ' 

15,130 19.8 

17,780 16.8 

17,780 16 .. 8 

~--------------------------------------~--""'· 
(Bu Listeyi Lutfen · Kesip Saklayınız} 

3 - İsteklilerin teminat makbuz yeya banka mektuplariyle kanun
da yazıll vcsikalariy1e beraber ihale günü ve saatinden bfr saat evveline 
kadar tekli.C mektuplarını komisyona vermeleri. 

4 - Kuru ota ait bilcümle kanuni resim ve vergilerle taahhüdün i
fasından mütevellit mukavele vesair masraflar tevsik edilmek şartiyle i
hale bedeli üzerinde~ müteahhide anıca tabur tarafından ödeneceği. 

(7607) 

'-.caa• IQ " ______________________ , 1 ,... __________________________ , 
' ... P~~!~t:.P~~_iry~ııarı ve, limanlar!· isretn;~· f ğ~~~şYtr&n1a~rr .. 

. . . . 
Muhammen bedel! (62000) lira olan (6200) metre murabbaı yün 

keçe ile (1000) çift keçe çizme 30 Temmuz 942 Perşembe günü saat 
15 de Afyon Yedinci İşletme Müdürlüğü bianstnda kap2h zar:f usullyle 
eksiltmesi yap1lacaktrr. Bu işe girmek istiyenleri::'L (4350) lira muvak
kat teminat ile kanunun 10 uncu maddesinin (F) fıkiast gereğince lü
zumlu ehliyet ve T icaret vesikalariyle teklif mektuplarını ayni gün saat 
14 de kadar komiı;yon reisliğine vermeleri lazımdrr. 

r. 

Şartnameler İşietme komisyonundan (310) kuruş bedelle satılrr. 
(7483) 

M. M. VEKALETiNDEN 
1485 sayılt 1.tanuna göre tiu sene Harp malaner!yle şehit yetimlerine 

isabet eden ık!'cımiye miktarlar! aşağ1da gösterilmiştir. P aralarm dağıtılrş 
müdleti 4 ay olup günleri mahalll ikramiye tevzi komisyonlarmca aynca 
ilan edlleceğinden istihkak sahipleri tevziat zamanında (rapor, resm.t se
net ve ellerinde1d ikramiye tevzi cCizdanlariyle birlikte) ilgili oldukları 
ikramiye tevzi komisyonlarına müracaatları. 

• -. • Llrı Ki', Lfra Kr. 

MAKSİM Yazhk Bahçesinde 

MÜZEYYEN SENAR 

Kemani NECA li TOKYAY 
ve 23 ki-;Uik muazzam Saz Heyeti 

s. ATILA Takdim Eder 

ŞARK RÜYASI 
BüyUk Ravü 4 Tablc. 

Yarın akşamdan itibaren tanrntmş san'atkarlarımızdan İ. TOTO, CELAL SÜRUR!. ·SEMltfA, 
ALİ SÜRURİ ve 60 kişilik kadronun iştirakiyle zengin mizans-en, yen:i dekor ve kostümler, 

büyük orkestra. BALE: MİŞEL - MÜZİK: KARLO DALPİNO KAPOÇELLİ 

~---------------------__ , __________ Iİllİll __ , ,,, ______ ,, 
iTTiHAT DE G i R MEN C· l ·l l 'K 

1 

1 

1 
1 
1 

ı. ci derec:ı Subaya 
2 " n iM 

276 50 ı . ci derece Ere 
248 85 2 • • • 

3 • ,, • 19S 55 8 • " • 

138 
110 
82 
65 
27 
27 

25 
60 
g5 

KÖŞK 
Snrtyer, Hidayetin bağı nam 

mesire kar~ısındo; 87 numaralı 
takTiben bir buçuk dönüm ç<1m, 
Manrılya ve yemiş ağaçları ile 
bezenmiş bir bahçe içerisinde üç 
kııtta vedi oda ild sofa. Harem 

Türk Anonim 
FEVKALADE İÇT11'1A 

Şirketinden 
1K1NC1 lLAN 

· t 
4 • ,, " 
; . • 
l • • • 

165 90 • • • " 
I 138 25 5 • • • 

110 60 9 • • • 
de 31 rer Un alacaklardır.) 

so 
65 
65 

(Beher şehit ai11.!sl 
(478 - 7579l sdfınılık .stibi iki daire olaralc 

&91ıııımıııımıın•t11ı•ı111•1111•1111•ı111•1111•1111• rnı•ıu' kııllaııılabiliL' . Ayrı iki· kapilı. 
- • • • ' 1 On sekiz Temmuz Cumartesi 

i 1 D E A L B U R O -_.:. saat on birde Beyoğlu dördüncü 
ıc sulh hukulc m::ıhkemesi t::ıra(m-

- Yazan· l~tısat Do~toru GASSON 1 dan ' katı ınaıesi yapıllp s~ttıa-11 • - caktrr. Muhammen kıymetı se-
= Diyor ki: 0 Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanmak l· '\ıı._ k.iz bin liradır. •lllllİ•-' 

istiyorsanız, '1DEAL BnRO" yu okuyunuz.. :: 
Sahf yeri.: TAN lstanbuJ-.;. i 1 

•• 1 
Jj Salrş yerl - TAN M~tbaur. - l slanbul ~ 
lııı 11111111111 ıı•ıııı •ı ııı•ıııı•ırıı •t ıiı• ıııı• ıııı •ıı ıı• rııı•I 

Fiyatı 50 Kuruş 
KAYIP - Eyilp la~ Memurluiundan 

Fev•iye ve Bahaeddin namlarına 33617 ve 
q6;& ı :ıumaralr ;ı.ğrr i~çi ekınct, hrne$İ}·I~ 
'iılmaz \'C Sa~ov•t namlarıM aldığım IB) 
967Sll. 33289 numar~lı ümck kar;ı•leril.i 
k•ybcttlm, Yrnilnini alacağrmda., ~•kıl~ · 
rinin hükmü ııo1<ıur. 

PcFtMdkr Alaca çe~mc 22 numarada Fev
ı ziye Alou1 

İttihat değirmencilik Türk Anomm Şirketi hiss~a~lar• Ticaret ka
numınun 368 ve 369 ocu ınadcteleriyle esas mukavelenamemlzin 38 nci 
maddesi hükmüne tevfilrnn sermayei Şirketin onda bir hissesine sahip 
hissedarların İd11re Meclisimizin 25/5/942 tarihli kat'ariyle kabul ed'ilen ' 
tekliileri mucibince e,;as mukavelenamenin 4 ncü maddesine- aşağıda ay
nen yazılI Ukrayı müzakere etmek (izere 30/ 6/ 942 tarihınde toplandı. 
Nisabı ekseriyet hasll olmadiğından 6 Ağustos 942 PerşembP günü saat 
onda Galatada Ömer Abit hAnında 1 nci kat 12 - 15 numaralı yazıha
nelerde fevkalaı:le olarak toplanacak hey'eti urpumiyeye davet olünurlar. 

MÜZAKERE EDiLECEK MADDE: ı 
1 - (Şirket yukarıda ya.ztl! muamelelerlen başka ithalat .ve -ihracat 

ve bilcümle ticarl işlerle de ig;tigal ve sınat FabrJkalar teııis .ve ,bu. gibi 
müessesata iştirfJk edebilir.) 

MUHTIRA: Hey'cti uınumiyeye dı:ıhil olma kic;in hil!lsedı.rlat·ın i~tima 
güni.inclen bir hafta rvveline kad{.lr hisselerini Şirket veznesine ·t~!':llm 
etmeleri ve mukııbilitıde dühuliye varakaları almaları l~~rmd1r. Banka
fara tevdi edilen hisseler için alınacak makbuzlar dühuliye varakasi1le 
deği~tirilir. Bir hissesi olan İ§bu içtimaa İ§tirak cdcpilir. ; r 

1 
1 

tasdikli' bir ,,eşıka gö.<:.termek, , 
8 - Baba ve -ana ölmi.ı~ ise büyük baba ve ana, amca, dayı, hala, 

h-;r;ı:e, kız ve erk!'!k' brdeş veli olabilir. Şu kadar ki, ana \Te babanın 
öldllklerine c!air resmt bir kAğrt getinne~idir. 

9 - Kabul edildikleri kendilerine tebliğ edildflden sonra velisi ta
rafmdan ve notet"llkten musaddak okulda örneği yaziJı taehh~t senedi o
kula verilecektir. 

10 - 4 X 6 büyüklükte 6 krtııı foto,,"?'af, 
11 - Mektebe katt kayıt muamelesi yıh:ında Menilen v~saik veril· 

dikten soı'ı.ra {EylUl ayı) !!onunda yapılır. 
Liseden pek iyi d-ereeede mezun olanlar bilaimtihan alı:rırr. 
Liseden iyi derecede ıne.tun olanlar kad,rodan fazla talip olursa ıs .. 

tekliler arasında (yabancı dil ve riyaziyeden) müsabaka imtihanı yapı
lacak ve en t:l'.lk numara alanlar seçilecektir. İmtföan E:;lCıl ayı ilk hal
taııinda ya.piltr. 

12 - Liı;ede-n bir sene evvel -ve daha evvel me~un olarlar bu müı"
deti nerede ve ne suretle geçirdiklerini bildi.rm.iy·e ve tP.v~ika mecburdur-
lar. ' · · (489) (7611) 

· İstanbul L~vazım Amirliğf·.~,r;·. · 
Satınahiıa Koinisyonıi İJanJal;i:, ... 

• • • 1 ....... 

Beher ki_losuna 2050 kuruş tahmin edilen 300 kilo Tıınnalbin sinonlın 
alınacaktır. Pa:ı.arhk.la eksiltmesi 2217/ 942 Çarşamba günü saat H,30 da 
Tophanede Lv. Am"irJiği satın alma komisyonunda yapllacaktır. Kati te
mirıatt 922 lira 50 kuı·uştur, İsteklilerin belli vakitte kcmil'yona gelın'"-

ı ıto - 7ı;5:n - · ... 
Kilo 

25 Asit asetik pUr 
5 fosforik pın 

100 " sülfirik pür 
10 BH:i dö metilen 

200 Ek~tra jansiyan 
%000 Enstilin 100 ünitelilr 

-S9 Gliserin bidistil" 
2Pi Potas kostik 
25 Sut kostik 
15 Pudr dö belladon 

100 j Sodyum sülfik anid? 
5(100 Sodyum sul!at 

1011 Sömans dö lerı. 
Yukarıda yatıılı 13 kaletn il~m pazarlıkla eksiltmeler: 22/7/94% Çar

şamb;; gt\nil saat 15 de Tophaned~ L'l. Amirliği satm aim;; komisyonun
da yapılıı.caktır. He~ınjn tahmin bi?deH 6257 lira 50 kuru~. ill~ teminatı 
·469 lira 31 Jrurustur. Her kalemi ayrı talibe ihale edilebilir. İsteklilerin 
belli va.kitte komisyona gelmeleri, (90 - 7654) 

l<o R K.1 'İ .E· ı ş 
Küe.ü1< TasatTuf Hesap1an 1942 ikramiye Plim. 

- . 
Keşldeler · J Şqbat, 4 M&Y•. 1 Atwıtos, 2 bmclteırltı 

· tarihJerinde yapım. 

ı . . 1942 · 11crcnniyeleri · 
. : ~·- ---... 
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