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. GÜN~ÜK SiYASi HALK GAZETESi TAN J'ftD ....... l nde ve kftap91l•rc1• bal~nur • 

·' Milli ereflendirdiler 
Şef, Eskişehir, Söğüt, Bilecik, I~ 
Y enişehirde Halk Ve Köylü 
ile Ha~hihallerde Bulundular 

Gıda Maddeleri 

Serbest Satışlar 
Diin Başladı 

CüİnhİiiTeisimiz, U~radıkları Yerlerde ve Yolda Halkın Coşkun 
Sevgi ve Saygı Tezahürlerile Karşdanmış ve Uğurlanmışlardır 

Yalova, 25 (A.A.) - Dün ak- Şef. saat 11,15 de Bileciğe var- mışlardır. · Cümhurreisimizin 
şam saat 22 de Ankaradan mışlar ve burada yanm saat Reisiciimhur Milli Sef !smet ·· • 
ha_re}cet b~yuran ~ei~icümhur kalarak halkla konuştuktan İnönü, gerek tevakkuf ettikle- teşekkurlerı 
Mıllı Şef Ismet fnonu, •u :.a.. başka Halkcvini ve kütüpha- . h" k b la d d rek Ankara, 25 (A.A.) - Rıya-
b h t 8 d E k . h" d tr . . rı ı;e ır ve asa a r a .,,e t · c- h a saa e s ışc ır c en- neyı de zıyaret etmişlerdir. ~ .. se ı urn ur Umumi Katıpli-
lcrinden inerek otomobille yoL Milli Şef. öğle yemeğini sa\lt yolda, koylerde halkın can~:ın ğinden: 
lanna devam etmişler ve saat 13 de şereflendirdikleri Yeni- sevgi ve saygı tezahürlerıyle Reısicümhur ismet tnönü, 
lO da Söğüt kasabasını şeref- şehirde yemişlerdir. Yenişehir- karşılanmışlar ve u~urlanmı~- Lozan muaht.>desinin yılclönü.- . 
lendinni lerdir. Burada 15 da. den saat 14,20 de h areket bu- lar ve c::ehir ve kasabalarda ol- mü mi.inssebetiyle sayın ynrt-
kika halkla konuştuktan c:;onra yuran Milli Şefimi?., saat 17.:~o duğu ,:;ibi koylerde de halk'a taşlardan ve resmi ve hususi 
yollarına devam eden Milli da Yalova kaplıcalarına var- konu~uslardır. «."Zir Devamı Sa. 2. Sü. 6 

Hükumetin Yeni 
iase Politikası 

HükUmetin yeni siyasetinde muvaffak olması vat•ndaşların ve bilhaHıa 
tüccarın cöstereceil hüsnü niyete ve insafa bai?ıdır. Fakat dünyanın hic; 
bir tarafında fev1ı:alide kazanç hırsını yenerek sırf memleket 1ı:aycuılyle 
hareket ettiii ve el ele verdiil cörülmemiştir. Bunun önüne ceçme1ı: için 
hülı:iimetin. evveli iafe ve fiyat politikasını tayin etmeıi, meseleyi bu 
bakımdan bir kili halinde ele :ılması ve ona cöre metodik ve insicamlı 
telbirlere başvurması muvafık olur. 

YA ZAN : M. ZEKERiYA SERTEL 

Hüklımet, Tti<:aret Vekilinin !olanlar tabii bugünkü anonoai 
ağzından laşe programı- vaziyetten istifade etmekte ge. 

nı ilan etmiş bulunuyor. Doktor cikmiyeceklerdir. Ticaret Vekili 
Behçet Uzun radyoda verdiği bu tehlikc-yi de ~ezmi_ş tüccarı. 
izahata ve Ticaret Yekaletin:n mızın zeka ve dirayetine miir:ı
cfün neşrettiği bir teb!iğe gore caat lüzumunu duymuştur. 
hükumet şimdiye kadar tuttuğu * * 
görülen ve planlı iktısat politi- . .. • . . 
kasını bırakarak iaşe işlerinde D emek ~ı h.ukumetın ycrıı 
liberal iktısat siyasetine dönmüş sıyasetınde mu~raffak 

SOVYET 'TEBLiGi 

Sovyetler 
Briansk't a 
Taarruza 
Geçtiler 

- o-

t Kasa6a Almanf arcla., 
Geri Alındı 

-o-

Don Bölgesinde Alman 
ileri Hareketleri Mukabil 
Hücumlarla Durduruldu 

İaşe ve Fiyat Mürakabe TeşkilGtının 
Lağv Edildiği Dün Vilayete Bildirildi 

Ticaret Vekilliğince el konmuş bulunan her 
nevi gıda maddeleri üzerindeki el koyma ka
rarının kaldırılmış olması ve gıda maddeleri ı::a
tışlarının serbest bırakılması piyasada de:rin a
kisler bırakmıştır. Bu kararın daralan piyasada 
alış veriş hareketlerini genişleteceği muhakkak 
görülmekte ve tüccarlar arasında memnuniyet 
uyandırmaktadır. Hükumetin daha evvel hu-

bubat üzerinde verdiği karnrla bu defaki karar_ 
da Fiyat 1\fürakabe Komısyonlan, Heyetleri ve 
vilayet. iaşe teşkilatlarının kaldınlmış olması 
gibi esaslı tedbirler geniş iş hareketlerine mani 
olan vaziyeti doğuran bütün formalitelerin birr.r 
birer ve lüzum hasıl oldukca izale edileceği hak
kındaki ümitleri kuvvetlendirmiştir. 

1.?.i' Devamı Sa. 2, SU. 4 

tJUWliMl(SD 
Rostof ' un 
Doğusunda 
Novocerkask 

Zaptedildi --
Sovyetler 85 Uçak 

Kaybettiler 
-o-

Ric'at Eden Sovyet 
Kuvvetlerine Havada n 

Hücum Ediliyor 
Berlin, 25 (A.A.) - Alman or

duları başkum ndanlığının teb.ı
ğinde Rostof kesımınde muhare
be meydanır.ın duşmanın son 

Ycui Sovyet taınklan cepheye . evk~Jiliyor .. -. münferit guruplnrından temız.. 
tür. Bütün Fiyat Mürakabe Ko-I olm~~ı vatanda.~) arın v:. bı!.~a~.
m.isyonlan kaldırılmış. iaşe te~ _ s~ tucc~rın goste:.ec~gı h~sm~
kilatı lagvolunmuş, bütün gıda n~y~~~· ın.;afa ve huk~umelk c_1 
maddeleri üzerindeki eı koyma- bı_rhgı . yapmas_rna baglıd1r. ~~u
lara nihayet verilmi.Ştir. Bu su- kum~!~n en zıyade eh_e!'11mı~ et 
ret.le arz ve talep kanununun verdıgı nokta da halkı~ ıtımat ~e 
serbestçe hüküm sürmesine iın- emniyetini kazanarak onun . lj 

Moskova, 25 (A.A.) - Öğle 
üzeri nec;rediien Sovvet tebliğıne 
ektir: V~ronez bölg~sinrle Sov
yet kıtaları taarruzi harek:ı t ta 
bulunmuc:lardır Kara ku,·vctle
riyle iş birl;ği ~·apan hıl'la kuv
vetleri ccp!1~ gerisinde Alman 

1 
te~killerinc ve münakale hatla
nna durmadım hücum e~rn islc-r
dir. Yalnız bir hava te.ş~ll i;niz / 
düzünelerlc tank, 300 lrnmyım 1 
40 kadar sahra topu tahrip ve 
takriben dört tabur piyad·~ im
ha etmişlerdir. 

lendiği kaydedilmektedir. 

Ti. CA RET VE Kı· Lı· M ,. z 1 "ı M k ' ka~s;;~~I' s~k~~~~: c:;:;~~e~: 
O S Ova den şıddeili bır çarpışmaoan 

. 1 sonra hücumla zeptedilmışti?". 
1 Rostofun şarkında Don nenıi. kan verilmistir. ve el birliğini temin etmek~ır. 

• . . . . 1:1ff* Devamı Sa. 2, Su. 6 
Harp şartlan ıçınde hıçbır :t 

memleketin muhafaza etm iye ---~>---
muv.a.fiak olamadığı bu liberal 
sisteme döni.isün doğurabileceği 
mahzurlan Ticaret Vekili de 
görmüş ve bunlara dünkü m.t
kunda da işaret etmiştir; 

AFRiKA CEPHESi 
Rostof bölgtsind~ sa.vır.a ii,,;tün 

tank , ve motörlü piyade kun·et
ledyle şiddetli muharell.! d~vam 
etmektedir. Bir kesimde~ Al
manlar Rus hatlarına girmişir.r
dir. Çok defa göğüs gôgıise ç~r· 
p1şma ha'.i ni alan mu11aı·eh0ler-ı - Şimdiye kadar hükumet

çe el konduğu için gizlemm ve
va karaborsada yüksek fiyatıar
İa satılan gtda maddeleri serbest 
piyasaya çıkınca elinde parASt 
bol olanlar derhal bir yıllık ih
ti~çlannı temin hevesine ka
pılarak fazla miktarda gıda mad 
desi satın almıya başlıyacaklar
dır. Bu hücum arz üzerinde mü
-cssir ola~ak liyatlan yükselte .. 
cektir. Fakat aynı zamanda ma
lın azalmasına ve parası olmryan 
gimü gününe yaşıyan mahdut 
_gelirli vata;ıdaşların yaşayışın~ 

Mısır'daki 
Savaş 

Mevzileşt.i 
l d~ . i~~ binden fazla Alman öl~ü
rülmuş \'e 18 tank tanrio edıl-

J 

miştir. B:ıska bir kesın~de Al
tJij' Devamı Sa. 2. Sii. 5 

--
Mihvere Göre, 

Mısırlılar lngilizferle' ı 
Birlik Değillermiş 

1 

daraltmıya sebep olacaktır. Tı- Almanlar Harp Sahasına 
·caret Vekili bu tehlikeyi görü- Mayin Y erleıtirmekle, 
yor. H:ılkımızı ilk zamanl&rda , d 8 1 
bu yolda tehalük göst ermemiye ınglliıler e un arı 
davet ediyor. Toplamakla Meıgul 

2 - Şimdiye kadar aradtkla .- Kahire, 25 (A.A.) - Bugun 
rını piyasada bulamıyan resmı neı:;redilen n~ti~terek lng:iiz o~·
\•e hususi müesseseler şimdiki taşark tebliği: 
serbestlikten istifade ederek bir Cenuo ve merkez kes iır.leri'1-
kaç aylık ihtiyaçlarını b irden te- de kesif kollarımız v~ top(jU 
min ctmiye teşebbüs edecekler- kuvvc"ttcrimiz faaliyetlerine d<'
dir. Tobii böyle birdenbire art- vam ctm'~lcrdir. Cen up KCsimin.
mnsı arz üzerinde müessir ola - de kayda dt>ğcr bir şey yokt:ır. 
cak ve piyasayı daraltacakttr. Hafif bcımba tayyarelcriml1le 
•ricaret Vekili bu müesseselere av tayyarelerimiz 23 \•c 24 tem
de sabırlı ve temkinli olmalarını muzd a yaptıkları gece taarruz
ta,·siye etmektedir. larrna devam ederek F.ldaba inış 

ECJede B·ır Te+k·ık 1 Radyosu ~~ ~tı:~~ı!~~;:~~!!~tl~~pl~~ 

1 
yuk Don halkasında ve Stahn· 

Seyahatine Çıktı 1, Diyor ki: ~~!:~~=d:;h!ım;:k~,:~; 

Behçet Uz, Dün Evvela Balıkesire Giderek 
Çiftçi İle Hasbihalde Bulundu ve Oradan 

da Yine Tayyare ile İzmire Gitti 

·~~~ Balıkesir. 25 <A.A.) - Tica
ret Vekilımiz Doktor Behc~t 
Uz, buglin sabah saat 10 da be
raberindeki zevatla. tayyare i'e 
şehrimize gelmiştir. Doktor 
Behçet Uz hava meydanında 
vali, şehrimizde bulunan meb
uslar, komutan, parti ve be
lediye reisleri ve bir kıta as
ker tarafından karşılanrrııştır. 
Otomobillerle doğruca vilayete 
gelen Vekil, komutanlık. par
ti ve beledivevi ziyaretten 
sonra vilayette kayrnakam
!arla 'görüşmüş \"e hükümetin 
son aldığı kararlarla bu y~lda 
alınan tedbirler etrafında ıza
hat almıştır. Doktor Behçet 
Uz, Balıkesir vilayetinin hu
bubat alımı kararına göre tes. 
bit ve borçlandırma işinin ;;ür'. 
atle yapılmış olması dolay1c;ı_ 
le memnuniyet lcrini izhar edı:?-

rek tesekkür etmi~tir. Top. 
lantıy{ müt~akip Ofüin alım 
yerine gelen Vekil,_, orad~ mah
sul teslim eden mustahsıllerle 
görüşmüş ve ahm vaz~yetini 
tetkik ederek gereken dırektıf
leri V'=rmiştir. 

Vekilin şerefine Atatürk 
P ark gazinosunda b~lediy~ ta. 
rafından bir öğle zıyafetı ve 
rilmiştir. Belediye rebi, son 

Voronezin şimalinde ve şima. 
1 --o- li garbisınde büyük Sovyet pı • 

Vatanımız 
Tehlikededir --

Rus Vatandaşları nı 
Düsmanı Durdurmıya 

Çağırıyoruz 
-o-

Bir ingiliz Gazetesi, 
Rusya Tehlikede ise Biz 
de Tehlikedeyiz Diyor 
Moskov<1, 25 (A .A.) - l\tc.sko

''ii radyosu buıııln Rus m.·leune 
heyecanlı lnr hitabe;ı~ buluna
ı ı.k demiştıı it i· 

"Vatanım:z lP.hlikedcdir. Düş
man, yeni bir 'tarruz vt> memle
ketimizin derin ilderin"! .:S...ha zi
yade sokuln:;ık için bütün ihtl· 
yc.tlarını toı.>'ıt'!'Hstır. Diış_rıırını 
dt.rdurmal~rı, g-ö~üsleı:i ile . bu 
kale teşkil et.nP.\ı i içın ~ııt01n 
Sovyet votaıı<;~ve: leriııc oı•!rıır•a
at ediyoruz. Gec<'o 13 ay ıcınde 
Sı,vyet vatar.<:~·.,"erler! aklın a'a. 
mıyacağı binlerce k!lhramanhk 
gö:'ter<iiler. \3.t ate-;h vatanse
verlik daha .i~ artıı•aktadır . ku· 
nu memleket için çah~arak ve 
~ıwasarak ıs?•t etmek gerektir. 
Vata~.sP-v'!I'ler '>unu blllvorlar ve 
rre.nlekete oln-ı sadakatfarınt 1s
tııt edect>Jtler·fr· Oiişman dm. 
durularak ve yok <!dilPC'ektir. 

yade ve tank teşkilleri cepheyi 
yarmak :çin uğraşmağa devam 
etmişlerdir. ~foharebe de\•am 
etmektedir. Düşmaıun biiti.ın 
gayretleri akirn kalmıştır. Şid· 
detli muharebelerden sonra AL 
man kıtalarının sarsılmaz muk3· 
vemeti sayesinde düşman k:ınlı 
kayıplara uğramıştır. 130 Sovyct 
tankı tahrip edilmiştir. 

ıqr Devamı Sa. 2, Sü. 7 

ikinci Cephe 
Mısırda 

• • 
lmış 

ehurchill'in Oğlu 
Başka ikinci Cephe 
Açılamaz Demiş 

Ankara, 25 (Radyo gazetesi)
~~ ı~rd~n Vaşingtona gelen Çbr· 
çılın oglu gaze:tecilcre demeçte 
bulunarak ikinci cephenın !Vlısır
da olduğunu ve A~:rııpada ikınci 
cephenin kurulması mümkün o· 
ınadığını soy1cmiş{ir. 

Bertin, 25 ı A.A.) - "Shipp~i
mrns TinniJren" tsveç gazetec:;1-
nin Londra muhabirı tarafından 
verilen ve ikinci cephenin açıl 
mak üzere oldutunu bildi~n 
haber hakkında "Bö~en Zeı
tung" diyor ki : 

"Alman ve müttefik omn1"'!"1· 

nın muvaffakıyetleri uzertr.. 

3 _ Fakat en büyi.!k tehlike sahalaru'a iki akın yaı•nu~larJı r. 
tüccarın.~kaz;~ırs~a'tıll'n . fren.. Düşman ta) yareler i muharel:>fler 
liyen kayıtlariır 1i1.erınde bırden· esnasında aüşürülmüş. ugtukla -
bire kal~~erine bunl ann n esnada f:lh rip edilmiş ve 20 
genis öl~·~JJttikara başlamala. den fazlası yerde hasara uğratıl· 
n {htlmalidft. Fi1.8tlar ·-ve. ~· mı~ır. A,·cıl&nmız muharebe 
tışlar korP.:oı ,edilmiyeceği . ~ın bölgesinde düşman tıışıt:arına 
tüccarın ~ç hadleri. de ta~- müessir surette hücum etnıişler
dit edilmiy&ek .fmet\ir. Bu:a· di.,.. 
ııık suda balık .... Jiiİıakb usta tifr Devamı Sa. 2, Si. 4 İngilizlerin Alman hatlarına de vanılı şekilde attık lan boaıhlılar ta- Devamı Sa. 2, Sü. 1 l:lfj Devamı Sa. 2, Sü. 2 l:E Devamı Sa. 2, Sti. 1 

. 



1 TAN 

Fevkalade 
Kazançlar 

GIDA MADDELERİ 

:;;,~,_ h ...... ·-· -Y~::.:~~:~~.,YESARt Bu Akşa;Ankaraya SERBEST SATIŞLAR 
calnuıu. Manoliki, 1anıncla ıarsoıı- .Beni, nbn •üftl'teye kadar GJ· Heyetler Gidivor D u·. h.J BAŞLAD 1 
tarla birlikte nhhmda ıröriindüler. He- kardı: ~ I 
men kayılı ılSnderdlli:. Vapqrı ıclcn: - Siz, bizim &ifvcrtcye ıµ, ıelmi· Fevkalfı::le kazanç Yergisi için ev -
ler Manolftl, çrrpnuyorda: yornnaz.. Arada yasakçı yok ya ... iilee tiuırliümiıs olan j;io}e tttiffi'-

. ş d kk. b -..ı- ,_ d . d& ı..n~-ık r;ehirlerdeki tacirlerin fi - , \ . _ . . - u ü an aıı·- 011111RJ' ı, Ne zamaa ,a~z ısterse ıeçer, dola. '"''"'l~.., 1n ..+ t . t ... 1 -=-- °ft<ı"t"""f' '1 tn<.'ıdp rıvat murakabe he-vctlf:'rının ve iaşe 
.._ d • h .ı • ıra .... • - • L • k k llU&' e!'l soru ı\ı,,.u. zmır dcır er l'I ~,.. • • • • • 
uu enız ıeya ıunı çmnazuxll\ oı- ıırsınız. 011zaa ~enım uy um açar, o _ ......., ~ 1 1 

bit Kararın İlk Tesirleri teşkılatının ıatvı hııkkmdtkl karar 
nmı! ~ bir ailia-.U lrsPilılmlf -. pnj_, nokta. ca~ ar ~tes (!On VIIA1'te ~·blif ed!MıMlr AYftl 

Gülilp lloauıll70r6alr. Bir an. Pr~ ram, 1 etmişler ·ııt fsfacbul ._:irllrl1'e t~ • lrararın ilk fi.ili akisleri olarak ev· tebliğde oWcOmetçe evvel~e 0

eJkonu-
ıesin beni cektiği sibi orıa t.lr lltn& Erteli jec~ aş41d°' iızlatdan biri rnu e11ftek ih:.""' şehrlllllze ~eif' veloe hüküm~P elkonulmuş olan lan glda maddelerinin sahşı.naı da 
ra çektim, )'Üz lira vertbn: ıancilaaoilftı. Y ... ktm solll'a, itria dndeım~ler~, B!r mOdd_et . bu • ~elerden seytin:;Jfı, l'a1Ulye, no- serbest olduğu bi1dlri1Mlstir, 

- Prense51n hediyesi.. salonda toplanamadık. da kalan bu .ı;yet, proı.enın sakat but. bakla, pirine, ll\9!'cin'lek. sade - Vilavet b:ı kıran derhal Mtt.ln 
Manolilri ıatırmıı ka!mıştı: Bir gece sonra idi, Orta salonda ay. taraflarıı'll tetkık ve tesbıt etmişler yağ, peynir, kr'!ma, sabıın ve mahal- teşkilitma vP.yml"tır Bu karııırlar Ti-
- E, bu fazla.: Bütiln hesaplar nluken Prensese, gayri ihtiyari: ve bu esasa göre mukı;b!l bh' proje terinde ~lkonulnıu, diğer yiyecek caret Vekilligince ia~e Mı.idürlüjüne 

fazlasiyle ödenmi5tir. - Hiç 11ykum yok, dcdiia hazlrlamışla~dlr. . maddeleri aieitnde hemen dOn mua• H tf'blii( edlimlş1ir LAğvedllen te-
- Bana, emir bati~ 1tcii1 çdth j .. ve l$La.nbul heyetlerı bu ~k- melelere b~~-. 9u tnaddeler 14tkküllere, rntmur1ıırın ıay b:ıl8lı lr•-
- A~J,alD da kzar, - BenilB 4'·. "11' Ankaı:_vı hareket edeceklerdır. füerine jJI ~pan b~Ok firmalar 'ft cbr m11nş_larmm veri1mesi ve fl teri• 
Paraları cebine lıı:o-u•tu, fakat ıi. - Bir ,.eneyertm bakalım, Ttıtbson, AdM• ve Sam.sundan da topt-e1 tL.:..a;ı..J~ ...._ ı-sal Mt-ıe-J•~ " u t ..., ""'"' aun """ ... ~ he kadar !la b'itiln e\•rak ve muame-

ll aklı almıyordu: bu maksatla Anknra~ a bırer heye rine tt"lgraflar <:ekerf'k mal gönderil- lclerı·n Bnledlycve dePE:dilmeşl bil -
F 1 l~ b '-·' - Doktorla Ali Nafiz yatmııtlardı. Be. gidecektir · " - a:ı: a, uzumsuz a.,..ıı.. · nıesi~ 1Me~s1erdır !ahir@ bofilsın- cı ·ırllmi• .. _ •u karartı U)'Ularak dün 

B 1 ..ı... 1. nl, uyku t-.vordu. Sartmıa pardesü.. _.,ı b "' . JP en, ıarson ara .... onar ıra v-.ı _,, dıı ihı-..:ı t r araaı,...a diln tınf'n F•-at MQra'",~'---vr vukubuln .. mOr•• . · J:Dit>alaralr p..-teye çakb,n, Hava, .. ·r; ~ "'"' ~· 
mıstim. Yanınla 1"91Un& 1lrıil 1ıİll .u....: wr. alh.Te allf :vft'işltr bqlamıstır. ca~tlar Beledı' ve "'nc''-enlne oitftd.-
li k tırd .--e idi. _...ç güverteye geçtim, Va • · " r:. ""' " 

ra sı ış ıın. .a.. .ıe...... ı Hata lrt1rartn !Ik ıünlinde .-tırın rilml•t "ır. •ı·y~t 'Hirakabfll knmlsyo -
H k .. Q&-1..1· ...,._ "r' -~ ..,izin üııütıtlııL~q Cibi · .. r " " er es memumuıı, .. __ ..,. llttı71Yordıı . '"!!l" ba:d semtlerındt•lti bakkallarda zahı- nunun f'Vrcıkı da r-ırın tamamım Be-

!ar. vapurdan ayrıldılar. K , kl da b" . Ü relerden bazı1ıırAP• görmek kabil ol- 1,._dlv-. e d•vr-'--•-ktır. 
ı 1 dı B. o.ta ar n ırıne oturdum, boş nıversl te talebesinin birinci devrı> Ü "'" ..- rnuıı.-..a 
ıtanbuldan ilk ayrı ı11m . ıraz • d.. .. .. d D muştur, Mıtamaiih !ıyatlarda hen z L._lh,_ ... 11 _ dıııl-l•rdf'ki memurla· 

· · "1ıer utunuyor ıam. alinışım. Ne- asker1lk 'ltamfllat: dlin sona ermiştir. 1..:.. _.. .. ~ • ..,.. .... '"',. 
pripsemııtmı. A.li. """ L.-..: hlıııı~1unur A;ılt 19\'llkltk oımam~·ır. r- btr '"ısını ...... 0 erkenden ya7.ffele-..,... ....,., ._ .,ak aui dııydum. ,.ıttr lklnti uevre kamplar yarın sabah '""''_,..._. ' ... .. c ... 

Yat, sonuncu hareket dft!llltil1tl ele _, it ...,.. 0 Alıikaldar !ıtlhsııı1 _'<' .. rın e ınev- rfnden ilYMlmışbrdrr. faşe Wekl1Atınıı 
çaldıktan sonra, demir allaıı, Mann.. ,,,.:..::: t~a ::'::;~ ,:1~:;: b8~ae.ktlr. cut stokların istlhlAk pazarlarına gel- avrılan dairenin Belediyeye devredil-
raya açılmıştı. Gayet aiw tftly~111r. d B S 1 f miye başlaması üzerine fiyatlarda m.es·ı v• huradn !!elec!lyenln lıı~ i~-

d
uu·' dcll.ı_ildi.e. ms tap kal anın hantal viicu Erzı'ncan Mebusu lskender k k lt . t· c Bızi. bir alı:mh sürüklüyor ıribiydi. - gevseklik ve anca rt" o ı> vazıve ı- feri için bir lı!şkilat kurulması mub-

Yavaı yane Adalar arkada birer ıo. Vefat Etti nln tesirJfle zamıın,,zamaıı de.l,itblle- temeldfr, tıı~ v• ıı1at ft'l0ralı:ıı,,e i•-
l11k ıölıc olnuya baelamı,ıardı. ~ Prensese benıettim. O da;paylaaııu oJ <'f'lt deov.tml ofr "IMikrar ,ar61mi~ terinin tamamiyle vıo ıtünO g{lnüne 
men °b'j'ıları da aolu'r; urmhltb. nı&•inu 9«171 .. iftf. Biru t~n3 • C. H . P. Umıftl l~rcı'heyeti iMi• bıı.,Tıınacalmı bıldirmektedir. kcmtrolünii temin lcir iı:tanbul Vila-

l>enm!e, rece, ha•a ıeıinlf?'Orchıı, ratr beMettfin, 88!re. ağır adımlarla smdan !!rzinccın 'leburn ve Ulu! ra- Yelıı• bu ar.ıd' v.e k .. sllreoeji nt ve '81tl•diy.-ıl em•lne Ankara,tlan 
lt\içjik lı:üçbk aksmruya baş!amıştııp. yaklaşıyor@ Tanıdım, prcqşesı.i. Doj.. utpsl imµyaz sahib~ İskf'nder Artun, muh11kkıık 1t!Wil.lletı nttn't devPesl 9'• otuz. müfettiş gönderileceği ve bu 
Aplt Alona inelim. Ali Nafizle ~- nl~: uyli •amaııdal\beri ml\Pıe1' ~ğlJ rasmda jleridc )iik~fk fiyatla satmak miifetti~leri do~rudan dolrtln Tica-
bal-. ~ .. kon9Ş11yorlardr. ~111 - Si.sJle sabalsçısınr ga!ibaP hıı!italıktan kuftultımıyarak YetlUröy- ümidivlıo mııl blrlktlı-Pn1erln Mi!ade- ret Vek:\letlnln t&yiıı edeceii söylen-
cle aralarına kabldıtn. Herhalde, canı. ScY!ndi: de vefat eqtılşt;r. ve l'aİıı1mak istI-Yttflkieri de muhak - mektedir 
mıı ıılolmı1ord•. - - Pek kat'i deiil amma, bu ırece Cenazesi bul<\n Tetvlkiye camlln - kaktır Fiyııt ~ürak:ıbe i~lerini. ted,·iri ka-

Yemekten eora, doktor: ~ sizinle bulup~iınıı ummuştum neden de ögle namazı .kılmdk\an soora A.ıırl Bir tüccar hakkında rnrlaştmlan Bl'ledlvr. teftiş heyf'ti 
- Prensese bir söriiııelim, dedi, &e.,, mezarllkta ha~ırlan~n makberesine kıulro!lundan h<ılf!r ~R m~mur bu işle 
Sordum: Yanımdaki koltuia oturdu: defnolunacaktır. tahkikat açıldı me•KUl olabllm•ldevdl. Bıı kadr~n.~n 
- U111l müdUr? (Devamı var) Merhum ordu':la ve bilhassa C.H.P. Nitekim diin zr.vtJ\yağcılsr arasın- 96 miif•ttiş~ 1b1Aj:na lüzum goru1-
Doktor elini 01?\attr: nln kuruluşuncf:tn itibaren muhase - da derhal 'ivathrı yiikff'Jtmek tema- mektedir, 
- Usul, fllln c!etil. GCSrUne mem- Bir Bakkal Beraet Ettı' becillğlnrle ve me'bu•1uktan ~onra da vülleri ızikliimü5tiir '13" cOmleden o- Yeni kararla "Rflec'iyeye verilen tş-

nun olur. - Umumi İdue heyeti mf'sul muhasip- !arak' yal! ıskelıa~ı.,~ .. Aıb: Tıwll flr- ler etrıırındıı pl\rl!smek. Bl"lediye tk-
Jtallrtık, orta salona ıtttik. Prenses, Kızılroprakta bııkkel İbrahim U· liğinde bulunm.ış, çıılışkanhiı. sada- ması zeytlnya!larmı 135 kurusa yük- hsat Miiciürllii!fi:1iin calırnıa proıra -

Semsitap hanım ve ıüvester!e otaru. zan, yüksek Iıyatıa Ur.fu ydı ve pi- kat ve dilrilstlüğii ile temayGz et- ., .. ıtmt~ v~ hu fi-vattrın bir J)ıtrli de mını ve t>almt Eııcümenlfl'rin sıılihl-
:rordu: rinç satmaktan suçlu olarak Mılli miştir, Allahta'l r:ıhmet dileriz. va~ satmıştır. Bu srıtışm tesbiti icln veti cevr•ine ıiND mevsulan telbit 

- ~ldl~. aedl. Harem •ellm- ~orunma mabbmE:Sine verilmişti. tahkikat açılm~D'. etmek i1ııere yanr sr-"ah Villyette 
hk delil. V•JJUnDl m~i icabl. B-le Ibrahlm Uzan hforaet etmiştir. Yeni Mahıul. Fiyatlan Yalntz Tle11ret Vekilinin radyodald ın<lbtm bir :.Oplant: 7apıtaeaktıi, 
daltlchlr. O.hnııı s6rftttthıtlr, Wendhıi. konUf11'11Stnda t~aret ettliti gibi, dol- Vali LGtri Kc~c!ı ~ Ya levadan şehri-
ıi aratmak -ia&iyorsanıı. 0 baıka. Albn Firatlan Ankara, 25 (TAN) - BuıilDldi " .. nıc1an doJnıya a~ı1 JT,fütahsi1 ve mfüı- miı:e döndOib takdi-:-de bu toplafttıya 

Otllnn-.tulr, k--•haYerd•. ~n çok ml gazetede GJUn .Koordinas)'Oll kara. tehl11l auufınm menfaati ıöıı:etilerek Vali. eluf &akdlrdr Vr.ll Mııavinl Ah-
Matıelllrtnln bahsi ıectyordu. Pretıın, DUn bir al$m !HS kunqtan ve bir rına ırare Toprak mahı•!leri ofisi ta- v. tftcearm da p:yaırada ııerbestc;e iş met Kınık reısm• eete<:ektir. Toplan-
onunla ideta alay ediyordu: gram kOJee 319 kuru~tan utdmışUr. rafJlldan bifftnmm nemi ve ırayri resmi terilp metrU hfr k&r temin etm~I tıda Belediye :htısııt fş1e'l'1 Mad{ir~ 

- Çok pinti adıun.. Ama. llİO Yr tqelıı:killlere, hillnni ve hakiki ıahısla. !{ÖzönQnde tutu?arak alman kararlar- Sarfet Seun. ~lecUyt 'Wftl~ ~eyetı 
ot-•.ı- ot Jinı-ld '-a'"- -'-at ra -p11&Cak bafday, ravdar, mahUlt, 1 d 1 -· onan e uc ., .. r ···" e- ,. " dan fena niyetli ve fa7.la kazanç hırsı reici Necati Ctıler, RP f' ıye re s mu-
demem. Otelcilikten ç~k. işin alayın. nuaır, arpa, ~af ve ak darı satıılan besllyen klmıı~Jıorln faydalanmemaı:ı a,•ini Rifat YPnal rla bulunacak, İs-
da galiba! ....... yazılı fl1atlarla yapılaralıttır, leln, lstihs11l böl~lednden ma1 ,e1tp tanbu'İ Ticaret \"C İ1tt1•f ıatt•ii&riy-

Senihp banl9t, tatdlt ..Si7orta1 ano•ht.~0 PROGRAM Bufday 2tı, çavdar 21, mahlflt 22, mı ftvattar hıtlkrat buluncıya kadar hal- le Ticaret Oifocr umumi kAttbi de 
Gü. .. .. da "' unn. sır 22, arpa 21, wnJaf 22, ak dan 21 lıu. • - n ırormu, a m... ,_ kın fazla m11l almaktan ~ldnmesl ve toplantıya işf.jrak edecf:ktir. 

Mano'!ilrideıa IOm'a AdadakileP, 1s. ı.so Proıram 11.0I Danı orkutras ruı. IAe'ırin de ·-kl\lf.tlf mahc...u ... here-
L 1 M ... _...._ -.._ ı.u Mbilc (Pi.) 11.40 Pasıl heyeti Yukanda -zıh Toprak ır.at.sııl~eri .. ,... 'T'"''""' 

tanvu • ıwr aoa..,"!'-1•· rırcnles, 1 .40 Haberler ıe.JO Habf'rler J• keUere yol ac:acak mUbayaa har•l<~t- KartJl'ın prtla a~ri 

Türk Sulcrınc!a 
Deniz Nakliyatı 

Birlikçe Serbest 
BırakJması isteniyor 
Vapur~ wJljjl, 'l'üılv kua •· 

larında deniz nakliyatı i_§lerinin ser
best bıi'911üımasını hUktanetteP iste • 
miye karar vcrmi~tir . 

Birlik, -1'a tekH9ıDde 7aJns navlun 
fiyatlarmm hft~in rrıüra~abt ''~ · 
kontrolü alttnda~lınesına devam 
edilmesini ileri llftrecektlr, Vapurcu
lar birliğinin 30 Temmuıcla yapacaJT 
yıllık kongrede bu mrsele ehemmi -
yelle mevzuu bshşolacakhr. 

Yerli Mallar Paz•hırınm .\justo!l 
sonuna kadar tevil edilmek üzere 
halka ve-rdi~ kı.ıporiltrıa mtlrtaıf altı 
jQz .bindir. Ba ~stan ıQlll'<\ 
yazlık men&ul'at kuponu tevzii işi 
sona erecektir. Eylülden itibaren hal
ka kışttk 1'lf'n1Ucat veril"*i ~cin ka· 
ııorılarııi v.. kun\Allarıri bazırlamnı• 
sına baf)anmWt·r 

Kandilli Rasathanesi iki 
Zelzele Kaydetti 

istanbUl, 211 (AA.) -3KaniUULra
sathanesfnden bildirılmi~tir: 

Diin jı. naril :relzele kaydediı.,.iş
tlr. ReP iklli d~ ı)1d ~erk•dwı ıe· 
len ihtiıazlardır. 

Blrlnclsl yaz mıatlyle 12 yt 41 da
kika 7 saniye ((eçf', ikincisi buna 
replis olup ya& saatiyle 21 i 51 da
kike 34 saniye ge('e olmuıtur. Her 
ikisi de ?ir s.ıriye devam etmittir. 
Z•lz-?lenin meı ku üstü ruathaned•n 
50 kilomet:-e mesafededir. 

çiye bir teblii neırederelı: Çakurı>va 
da habubatınn ofise teslim müddetJnin 
ıs afustos olarak tesbit edildiiini ye 
çiftçiye çuval ma:ı:ot kanaviçe ıribi bil. 
tlin nakn vasıtalarının temin edndrflnl 
müjdelemiş ve •vlffaklyetler d~~ 
Ur. :Yali &ibriin ~k ~lal 

26 • 7 . 94! ---
r••• DJ:CIA T -
K&ğıt Y Okluğu v.e 
israf Edilen Kağıtlar 

Ayın llbllyeır9f>'•• mecmua· 
11nın eon nUıhaanda k•Mca ,deni· 
llyor ki: 

._..,.,•kette ya,ılan ve fıarlç· 
ten ı•..,l•Jl ktlrt; normel btlh· 
llkh"I• kiti oehn'1or. •• vazı. 
yetti lfe •htı~açlerı11 ıe.blt otun· 
m ... IJ•tıl•Plfl ..,eoelendlrllmeal 
ve .,.,. k8flUl ... k klllt tevziatı 
ya.Plfrn• icap MI.Yor. 

Halbuki memleket gençlljjlnt 
birinci derecede lürumlu mektep 
kitaplarının b•11lmasl için yapı• 
lan mD,....atlar yerine ıetlı'tl· 
madiiil helde. bQlca lfl•rd• bin· 
ı.,.. kfle kliiıdın lw•fına mU• 
uade ....... ıa""'cbr· , ... ,.bul du• 

• varlarının ~er gün lçklll gazino 

l ,arkicılarına rekllm ede11 ,,.,.. 
yeni afltlerle kaplının•• ttunun 
'kil,flik lıilr ll'll•lldlr. ••1 frraat 
dülkG11lerhıe .. lıol klil•t ağı· 
tılmakte, bunlar bu klilıdı kara 
borNda yUtcack kArla b•fl<al,,,... 
na devretwıelcttdlrltır, 

ftl'iıtltuat UıQm MUdDrlülli"D" 
bUyDk bip lsHetle ortaya •ttll• 
"evvell mektep kitabı ve teknik 
kitaplar., prensibine hiç riayet 
olunmamakt:.dır, Edebi kıymet· 
lerl ,O?ltell, belki de aertfHte 
"'HIP lftallfyttte eln lcltapla"" 
aahlpleri rruml~ketln tlddelle 
mutıtaw efll;.ıA,J<! uerlef'I baıtırmak 
let!YcutMtlen .. ,,. kolyltkla kl'ıt 
ll•t temin edegelmektedlrler, 9D· 
tUn bu uygunsuzluklar klllıt ftl· 
.. ı,. buıUne k:ıdar ne derece fena 
ldara odlldlllnl a~kça ıaater• 
mekte.ılı•, 

Bir memleket, bir Memleket 
kUltUrO m ... ıeal oıaralc ela alın• 
maar ve me"'leket menfaatlerifte 
uytun bir tekilde dU••nlenm•I 
gereken klOıt itini bOtOn efıcm• 
mlyetl il• SaracoDlu kablnealnln 
dikkat nasırı llnOne koyuyoruz:,,. 

\.. ..................... .-
Vesika İle Ekmek Dail*ıl 

.... ~dit Bdileeek de ~lftalilrte ve J'lrİ ekini ~ia bbR 
bir letiheal •hası 1tazırl111nı 117e.tnd9 Aftkıra, 25 (TAN) - Taptıfım 
çiftçi ile lşbirliii :npmaktadır. Çift- tah~ ıröre, Ticaret Veklle11 aldı 
c;ileri81..., Ylllldl~• ırir4 ~.._.,.,. ftld" anıtlar lartann6 mtlatalak 
da btl Jd lrir lalrıı 1'!fJı .,_ lııtrakt~ mlsta"-' ınıntüaları t.blt edenk, 
mıştft'. alka ile elmıek daiıtı!acak yerleri t 

Limo.ntuzıı i/ıtüuirı 4it .-.arttr. Mihıtahsfl '" mhtehl 

pmak :•tetlikr mıntakalar bu seneki mahsul YUi~ 
ya - ne ıöre tayin olunacaktır, A~ra. ti 

Hyasamıra çıbnlan otuz ton tlmon tanbul ve bmir vilbctlerindaı vai 
tuzunun elden ele yijksek fiyatlarla .kaldınlmıyacaktır. A70ca. Di7ar1M 
satddtit faıe mUdUrlüfilne ihbar tdlJ kır ve Mardin sibi bu ıeneki mahaa 
mlıstlr. Allka!ı makamlar b• iıln tnh fena olan ımotakaların da lateahti hl 
kilrine baılamııludtr. Bazı yerlerde fi- kilmct il.zerine alacaktır, Ticaret V 

Oems!tap kalfanın gizlice esnec!iilni ı u Marıl•r (J>l.) ıı:.o At 7ıırı1lan ofiıl tarafından yapılacak un aatı,ıarı. !erinden "eklnm.ıt tlkuml~ görill .. 
hf11etmlıti. Tatlr ))ir ırülilmıeme ile: 9 2' IMn ıutl ıt.5.S Oda mu•lklıl nın fiyatı yukarıda yazılı hububat ıa.. " 

eldi 12 Hı Prosram 20.U Kona,ma _fi ·•- ,. 1_ ... _ a . lall •- mektedlr, 
- Yatma zaroanımıs 1 aaıu-.o- 1:" 0,Uır ıııvalırr ~·ı o··o '!llo•n"ııa·ı_:·a ~ ,,.uan .... - ... - • ı;;ı""" Mu'·rak;::-ı.a:; ve /nlle 

D _... ı~ 4S H L- • - .. .. sırın ilivesi suretiyle Ofiıc;e taJia -.e .:. :u~ -Y nam.. cuı. •· a...,r.cr 21.10 TEMSiL 
Doktorla 61t1ikte Ali Nafiz, ben, u oo Sarkılar ıı.so Mllrtk tesbit oluna111ı:tır, Te•"'Ultı Mğvedlldi 

14.IO Orkestra 22.H Ha•crlcr Bil karar 17,7.94% tarilülılea lt"9 • r"' 
hemen kalkaatt*. Preea" koluma 11.00 Proıram :ıus Kapanı1o Fi- Miluulte komlqonlarlyle 

Adana, 25 (A.A.) - Hükllmetfmi- mon tuzunun kilosunu 7,5 liradan ve Jeti, bUtlln vlllyetlere~ektiii 'l?ir tııı 
.aln balnı~t haldpndaki aon karan 

1 

..... ıoulu:•u .._. tıaı .. _.. cWW ffa m•atalıtıl'l - mllat.aıtik raınta 
nın akisleri Çulurrovada devam etmek· oldu~ da ıöriilmüştür, Sahlan mad- tarı tesbit etmek üere ıaabSal vazı 
te 'l'e çlft~I sevinç neşe içındc ırenl is- denin halı:llı:aten limon tuzu mu yok•• tini sormuştur. Cevap!ar ıreldtlrten scı 
tihsal ve .. tnn bimleıııiat ıeçıni, bulun Asit Tartrik mi olduh araıtırılacak- ra yeaJkaya tlbi olacak ,.. elma;,ac 
maktadır. Vali Akif bidoi'an dün clft tır. \Uhaller taanün edecektir. 

sirmiıti: rm _,clir. ~-

• ' BIRMAN 
ı G~' Gtl'" H+BBUHI r DAHiLi HAR 

SOVYET ltBliGi 
--Bqtarafı 1 incide ~ Ba~ 1 tnclde 

Torpille mücehhez tayyarele - manlar bir ~-ıevzimizl aln11§.lar 
rimiz Yunan denizinde düşman w arazi kazanmışlardır. Kuv· 
gemilerine muvaffakıyetle taar- ,·etlerimiz ::>'Li mevzii sı>11 ere ka. TİCARET VEKİLİMiZ BAŞLADI ruz etmlıleıdir. dar müdafaa etmişlerdir. 

Maltada avcıalnmız diişman Cephe serisinde harckitta bulanan 
13!!9 Baftardı 1 lneide 

kararlardan halkın duyduğu 
bü.yük m4W1ln.uniyeti açıklamış, 
köylünün, tacirlerin ve balkrn 
hük6mete pek rninnettrr ol· 
duklannı ifade ettikten sonra 
Balıkesirlılerin bağhbk, sevgi 
ve ıükranlannm Milli Şefimi· 
ze arzedilmesini Ticaret Ve. 
Jdllmizd~ rica etmi~ir. 
Dr. Behçet Uz, şu cnabı vernri1tir: 
11Mahterem Balıkesirliler, nnıln 

"ar!ıiı ile daima bu rejimin hararetli 
israftan olaa Bahkesiri aialn lu:rrnctli 
pbaiyetlerinizde aellınlamalda bahtL 
.nnm. Balıkeairin bizim ihtiW ve in.. 
lullp bayatıDlJzda mühim rolünü hatır
lunamek mllmlriin delllair, O, çok ıev 
c1li1nıi& ve hayatiyetine inandıtımız 
bir ıekrimizdir, HiUrilmetlnizln yeni 
brarlan berinde ıröaterdifitı!J: ten. 
hlre " aamiml allbya bilbasu teıek 
.. r ederim. •ıan• çok "91mll ve n• 
te!l drtlUfhı BabkeeirHlerin ,Uatln. 
• olnululam gibi, belediJ'e retll arka 
c1apnun sözlerinden ele pek acık anlL 
70Rm. Parti n diier arkaclqlarımla 
temaslarda da ayni ,eyleri ıördüm. 
Hiiktmetinizin bütün emeli memleh. 
tine bj •e nafi lııtmnetJer cdebllmelstir. 
JlülıılnMtba ibntt olch(h 90ll W"ltla· 
l'Jn 711rdun, her yKinde oldafu Cİbl, 

Ba~ de ..... n etti~ ıör 
mek beni ımndlrdi Ye llmft!eni!lrıfi. 

rak gösterdifiniz sevgi ve minnettatlılr 1 .,. T ft or tayyarelerinin yolunu keserek cctcler 350 Macar öldürmüşler ve tren 
hislerini büyük Milli ~imize arzet • ngı iZ ara arı an bunlardan 4 ünü düşürmüşler ve !eri yoldan çıkararak daha 1ib:lcrcc 
•eyi t:ndim için :ıerefli ve tatlı bir v' Mu··sıu··ma-'•rla ~ l-.nn• birı.-mı buara uifatml§lardır. Alman öldUrınUşler ve çok mikte:-da 
xife bilecefim. Babkesirlilcrin ıröster. illa Y'lr-:•-. ...v f, harp malzemesi ele ıec;lrmlşlerdlr. 

diklet.i temiz cbı,.ul&ra tettkkiir. tdc. T ~ e· '1 Mıar 1JaiJIMfaa * 
Çim. ~ahkeslclilcrl, liıuıarunızila •evırl ara arı ırmanya 1 ar ~b· l ri al Londra, 2S (A.A.) _ Moskovada 
-"tc saygı!anmla bu vesile ile de selim L.J b d• rl f"" ır ~ mıf 
la l'llM e ıyo ar {R d t I') _ neıredilen Rus sece yarısı t.ebUii: 

r;,~kiı aaat 1 ... - da Hallrevfftcle müs. Yenı· Del"''-25 ıA. i.:.) _ _..._~!......._ a~~-" ati e • Rostof, Novoçerkes, Sinliyeska ve 
....... ~ '.l&t ~ A: • Y!hwr r,... __ ... r Voronei kesiminde ç;ırpııma!ar de • 

• hıil~. ~ccaf' Ye ~hr il•iJiler~e ayrı ter bildiriyor: Blftrıanya eyalet- MlilT hülrMaMLlca1nll9 11**"11 atra. vam etmiştir 
bır ıroruıme daha yaplılı:tan, cıvarda· !erinden Arakanda İngi'iz mu- tejik mevkilerinin ~ısı,. ~an tarn. Rosto('da Almııınlar kuvvetli tııınt teş 
ili köy Jııar1anJan.nın vaz~tİllf Stah~J hibbl 400 bi.., mi!sliimanla Janon. f dan müddİa edı!ntHI haldrfnda JrlJ1erl ile hat!arımızt yarmaca cahtmtt 
!inde tetktlr ve k01"ijerle k91as ettık .'" 'f".- --::.-- ı::...~ ,:;-.;.-. MlhiitCner btanurı 

t ,, .. a.-.-r• Bınnan·.:..'ılar a-- t .~ ..-11 "r4aı1.... ekl\·ır'- "--'a lar fakat muvaffak olamamı•lardır. LI. ten sonra ıaat 17 de::tayyare ile lıtmire - .ı.wı • J- •• ~.. ı•-•- aea -.-.. " 
d h ·ıt h b 1- t +.::l ta ....... 111 • ç . . . • kin vaziyet ciddidir. bareket etmlı ve ıeldiifndc o!duğq a ı arp aşwımış ır. nı: n tahrip etmelerıne illlnı olmak ıçın 

ıibl uiurlanmıştır. arasında 3 haftadanberi i~in için alındığını ve llerisi için ümit verici 
dü_şmanlık alametleri belirmişti.. olıa.aıitıı& ve Mıeırın tncillzlede 

İzmir. 25 (AA.) - "Ticaret :Y.kilf 
])oktOI' leb~ bı k~ ııUt 18.03 
de Devlet Hava Yoll.ırmın hususi bir 
tayyaresiyle, yanındaki zevatla bir -
Ukte İzmir tan:ıre 111eıQ&nma iel -
miş ve rnerasfmle ltlıf!!lanmıştn'. 

Binlerce P.!'kek, kadril ve ~uk birlik olma4ıfını seytüyor. 
öldürülmüştür. Ş,ehirler basılmış * 
yüzlerce köy yakıbnrştır. Takin 
kal'esio.cie mvharebe beş gij.n ıür 
müştür. Şimdi müslümanlar Ak
yabı tehdit ediyorlar. Japonlar 
Mongdaue'e bir heyet gönder • 
mişler ve silah bıraktıldan tak· 
dirde kendilerine muhtariyet 
vAdetmişlerdir. Japonlarla Ta· 
kinliler İngilizler çekilir çekil
mez iktidan ellerine almışlar ve 
en az bin müalüman öldürülmüş· 
lerdir. Bunun üzerine müslüman 
lar bir harp meclisi teşkil etmiş
ler ve kendilerini müdafaaya baş 

Kahire, 33 (A.A,) - Resmen bil· 
Cilrllclflfn• göre. fnıiliz qır bomba 
bahriye tayyarakri Çarşamba ıecesl 
muharebe meydanındaki dilşınan iaıe 
depolarma ve mo'6rl0 nakli79 vasıta
larma ılddeW Jaarruslarc1a bulun• 
muılardır. Birçok ,.trol JUim1an 
çıkırılmlfbr. 

TobruJc'clakl •apartan. Uman te
sı.ı.~,.,... ...... •barlarma ela ta -
amuı " lld vapura tam iaa• 
b.u.t UHetanm\l1tur. V.purlardaa 
b ...... . 
.... M.ıtruh•dll hedefler.,. Da'8 

inff mtfianı bombalanuthr, 

Sovuetler Brianak'ta 
taarruza geçıikr 

Moskova, 25 (A.A.) - Sovyet kuv
vetleri Moııkovanın cenubu ıarbtslnde, 
Brlansk cephesinde J'eni bir taırnn 
geçmiılerdir. Bir topeu baraj ateoinln 
himayesinde hareket eden piyale krta· 
lar~e bir tanlr birlifi müstahkem Al • 
- ltatlarma flddetle taarruz edeıek 
bir 1ta .. ba71 saptetmlılerdir. 

Muharebe clUn de artan bir stddetle 
dnam «mittir A!manlar, Alman bat. 
kumandanhlmıe VorcmeJ'in ıarln~da 
indirmek lstedill darbe için ayırdılt 
cepheye yeni .. ı. tffmenlerl muhar~ 
be:ra .Unntl,Jertlr. Scnryet bu'lrtııı al
tında Almanlar ırerl celıı:11melrtedlrler. 

1 

Millf Şef Y alovayt 
Şeretlendircliler 

klfr 8aştaratı l tncide 
kurumlardan aldıklan teb$· 
!erden mütehaaiis olmuşl.31' e 
teşekkürlerinin. ibliğına An ... 
dolu Ajansım memur etmiş. 
lerdir. .. 

Ankara, 25 (A.A.) - Riya
seti Cümhur Umumi Kitipli· 
jinden: 

Reisicümhur İsmet İnönü. 
Montrö mukavelesinin ve Ha· 
tayın ana yurda ıltihakının 
yıldönümlerinde aldıklan teb • 
iW19"11D • 
teşlkli:ürledıiht tbNıı:ae An~ 
dela AJdibti ..... ...,.. 

lerd •• 8ffle ç.,,.~ 
Franco arasında 

Ankua, »' ~) - İspan. 
yanın mUlt bayramı dola1ısiy· 
le Jteisicü!Jlhur İsmet tniWü 
ne lspaıijp cteYıet ra ~
ral Franco araitiıda tebrik ve 
teşekkür telgraflan teati olun· 
muştur. ..:;;...-...._.. .......................... . 
liükGmetin Y ellİ 
lcqe PoHtikatl 

•im~l:•o=ımı• 
l:!lr Baştarafı 1 tnctd 

Rle'at eden Rıu kuvvetleri 
lta""'11111 hüeum etliligar 

Berlfn, 25 (A.AJ - D.N.8. aja 
mım 6trendiğin~ '6re, savaş ve a 
tayyarelerinden mUnkkep kuvve 
Alman hava teı;1dllerl 24 Temmu 
Roetof'un dolu tevreslnde bü)'(tk b 
jntizamınzbk içinde rlcat etmekte 
lan Sovyet kolların~ hücum etm.ı,t 
l\lman hava kuvwtlerinln deya 
hücumları netk~lnde R~r alır k 
yıplar vermiflf'?"'.l.ir. Rostof'un cenu 
dolusunda denıiryoUarına ve trenle 
karp bomba ve mltra1yl5ı hftcumla 
yapdmlf ve bualara clddf buar 
dfrilmlftlr. M01Nddıt :rer1erde d 
mlryollarmıt tam isabetler kaydedil 
mil ve Don'un muhtelif ıec;ltlerln 
de münakale ketllmlıUr, Düşm 
tayyareleri, tamsmlyle yok edllm 
tehltlletılne mnur kalan SoYyet 
lal'lnı korumak ibere havalamnıtla 
sa da Alman av tanarelerl hem 
Ruı ucaklarına hücum etmişler 
bunlardan birkatmı dilfürmil§lercllr 

so,,getler 85 taı11are 
ltagbettiler 

Bertin, ıı ( A.. ~.) - Alkerl 
membadan 81J't'nUdtllne ıöre. d 
SOY79t bna kuvvetim tarlı: cephe 
sinde il ean-re lra:f'betmlflerdlr. 
Alman tanuem danmem'4th'. D11e 
man ta•k. lflih ve malnmece ele m- Bqtarafr 1 incide tır lı:a)'1Pla?• utr•tllmllbr. Btr Al 

1 Çok ıevdiiimiı ve üzerine titred;ii
• aı1a u~ Mjlli Sdimiz 'için içteıı duya 

Ticaret Vekil~ Balak~lr tc;tklkle -
riftd•n çok memnun lnildığıı'ıı, ne.şell 
bir ifade ile anlııtmı~-, karştJıyanlarla 
•::rrı ayn ~mli3 tt sonra VaU 
Sabri Oneyle birlikte otomobille İz
ınlre inmişlerdir, Doktoı Behçet Ua 
7aQD öile»t ~ .. r 1..cJP.r.a Maheulle• 
ri OUt;ine gid\P. me,ş&;ul Q}acak, öğle• 
,., .,ftri l\hn~n~ iridereJr tıetlrika· 

tına ,.MQ&lc ..,. ~ Jlae ulllire 
döneceiı:tlr, Vekllın şehrimizdeki tet
kikleri üç ıün kadar devam edecek
tir. 

lamıılardır. 
~~~~+-~~~-

Mrl. Çan-Kay-Şek 
HlntlHere 

Ptrteftlbe ,U'lU muhU'tlte •hasının 
mert• keelmlnde tnıWıı bcımba ve 
av ta,,,.,._. )'(lalerce taşıta muvaf• 
fakıyetll 11Qcumlnrda bulunmuılardr, 

~ ileri hareketi 
,,,..,.ultlu 

Faka' dü1,11an• lı~~ ta"· man hava bat&".•llnın parlak faııl 
fında tüccarın böy)ıe fevka~e yetinden oahsedilmektedfr, Bu ba 
zamanlara& fe'Y'kalide kazanç tarya Jrıııra mubarf'belerlne tsttrak 
h1r11m ,.erwe sırf me9#ıket aerek bir a:ıatten u bir zaman içi 
kayıusiyle hareket ettiği ve hü· de ı' ~ tankrnr tahrip etmt 

MoskoYa, 25 (AA.) - KısıJ yıldız kQmetle el ele verdiği gc'Sriılme- Stalingraı için tehlike 

' 
lmiı 

l:1fj" Baştarafı 1 incide 
Anılo $aksonlar her dfiştükll"ri 
nhim durumdan kurtulmak içln 

1 6m.itsizce te~bbüslere girlşirlt"r· 
' 1e buna hayret etmemek lizım· 

dır. 

Sallhiyetli kaynaklardan işa· 
ıet edildiğinP. göre Alman ~o

~nlılt, ikinci cephe de dahil 
~Olmak Gzere her teYi derpiş et· 

lftİf ve her ıeyi baaplarna$tJr. 
"Da• •eich .. ru.t.i de tö7'le di"°': 
tkincl eepltt ihtiesali hiçbir endi,e 
yandıramaz. ChurchiJl'ia biçbiT ıtr.,. 

tejiıl Jl'ülıırerf s•fil avlamamııur. in • 
• an ıler bit defa daha ıcı; kalnııı oJJ

,JakJanlll'. 

' * . Londra, 25 (A.A.) - Cenubi Afrika 
lan ırelen kıta!ara mensup dördiJncil 

Moskova Radyosu 
Diyor ki: 
f3r Baştarafı 1 incide 

Bir lıı11lliz gazetesine göre 
Ankara 25 (Radyo gazetesi'

Bugünkü Deyli Meyl gazetesi 
Ruıların vatan tehlikedir sesi· 
nin lngilterede akisler bıraktığı. 
nı yazarak "Rusya tehlikede ise 
biz de tehlikedeyiz" diyor. 

müfreze Bii7ilk Britanya11 ıelaılt, da 
Jıa evvelce buraya ırelmfı olan Fe1e
menk lnıvvetlerine iltihak etmlltfr. 

/,.,,Uta-ege yeni 
lcuvveılergeldl 

Bir Mesai Göndereli 
Ankara, 25 (Radyo gazetesi)

Hlndistandaki son durum Çini 
de ilgilendirmektedir. Mareşal 
Çan Kay Şek Hint İcra Komite
sine gönderdiği bir mesajda son 
karardan vaz geçilmesini, bunun 
Japon istilisını kolaylaştıracağl· 
m, müttefiklerin dav~ıru zorlaı 
tıracajını belirtmektedir . 

Yunanfstanda Dallarda 
Çete Muha.-ebeleri Oluyor 
Londra, 25 (A.A.) - Vaıfnıtonclaa 

bllclirildiiin• ıröre Yuııaıı iıtihbarat na 
Loeclra, 25 (A.A.) - Büyük bir h. urı M, MakoloPG.loı. elan Yunanistaa 

file ile Atlaotlkl gecen mUhlm mile • daflannda ve Girit adası ct.tlannda 
tarda Amerlkan lıtrtalamıın birkaç gün ~tecllerln earın•tıktarmı Ye baltalama 
evvel ıimali lrlindaya vardıkları bil • hareketlerinde balunduklarını blldir • 
dirilmektedir. miştlr. 

lfava l&lkumlan 

... etai mahabfrhün basUnkU cumar • ml,tir. Böyle olduğu içindir ki ~,or· 
teal ...... lılWlriljine ıöre Sovyet bütün memleketlerde bilhusa una 
lntalan Dea Ml...-Se arka arlıı:ıaya fevk lade zamanlarda tüccsnn VJehy. 25 (A.A.) - Rostof ~hrf 
79ptıklan mukabil turruslarla A!aıan a 

Kahire, ıs (A.A.l - Reuter ajan- ileri llartllletlal ;,ayqlatmata mavaı • hudutsuz ve gayri. meşru kazanç nln ffm•I batı!n!'lda Don nehrinin c 
smm sekizinci ordu n~ndekl hu - fak olmatlarclır. llmlfyanıkaya etn . hırsını frenl~~ ihtiyacı duyul- nup kıymmda htrlrı<i k&prilball 
aual muhabiri bildiriyor: fındalıı:I ft191arebe pek eiddetlidir. Ve muş ve ona gore kayıtlar koy- rutmuıtur. 

Seklnzlncl ordunun ııon 1lı:l tün Alman taarruları ııttikçe inatçı bir muş ve tedbirler almak mecbu.. Btalfnırad •ehrf için 
7.arfmda Mihver mevıllerlne ~ .. kil almaktadır, riyetl basıl olmuştur. Devletin ıtltlffde artmaktadır. 
yapbtı taarruzlar l\ettcnlnde Alınan- dünyanın her tarafında fiyatları Bu cephenin eliler testınlerln 
ıar mOtteflkleri ltıl,Janlarla ı..r.blr Voroneı'de te,ebbüa ~ .. u veya bu ıııekilde müdahale et· hava faaU,.e.i"dft bahaedllmektedl 
naflft• ıerUemiı\er " eepbenla bQ• R··-'-..1.- :ı al Alman ucaklan Mumıanst'al tim• 
ttın bflyunca hafit bir Alman Pb'aclMI ......,._ mek zorunda k ıpnın onun en linde bir Rııs claiıalbluua taarr 
brrakm1tlardır Öylf' ld. ıtaq.nıar hlf l.onh 25 (U) _ MeUevı rad. mühim sebebf de budur. •tnUtlercllr 

bir noktada ~lltteflk ~ JOl••ll' Mldlrdllbie dN V.rcmeJ'de Onun için btzde de yeni kabul ---··-------... 
temu hallnd• defiller•. Ba ...ı- ...,. latlJen hlll t_....al ellerin. edilen serbest satrı styaetiftdec 
ıin aebebl pllp bır lhtlmaJe ..... ... .. .......... ,.rlar. o .. ı, - cephe istifade ederek tiıccarm pnlı il fhttmalt ftl'Chr. 
ktmel ordunun ton iki b~ smm- ı..we. Almantuı JIPl'ataa tlddetli mikyasta ihtlklra sapmaların • Bunun 6ft0ne 19;a'llk tein. 
da yaptrlı kartı taarruılar ...... Mr ~ maurebeıi cer•,_ 9t1nek dan ve e1YI ftyatlarnu bir kıt tıedenWI .ıt)'~imlz ıft>l h 
pek cok ulr atmıı olmasıdır, ..Ur. daha yUkseltmelerinden korku • ldımetin. ""ll lqe ft ftyıt pcı 

Almanlar ılmd\ aynt miktarda ınrh· Alınanlar, VoroneJ'm stmal batı11 ile lur. Bu takdirde muayyen btr Htlkamnı tayin etmlli, mtll818' 
h arabaya sahip detlllerdir. Bu zırhb eenup 1alnnlar~nda bilhaıu !iır ka • sınıfın karşılık geliri muayyen bu bakımdan bir llİl halin~ 
arabalar sahil ile Gattara aruında yıplar vermlıtır. Ruslar, mustahkem ve mahdut büyük bir vatand•t ele almalf ve ona göre metod• 
pnl~. ilahalara mayi~ ııcmnaıcla met- Alman, mevsllerine kar11 .ar~ .. arkaya kiltlesinin de hayat seviyesinde ,,. 1ıı*8mh tedbirlere baı vuı 
guldur. Fakat tnıllızler de bu ma - hücum.arda bulunuyorlar. Goiüs r~ • ••h' b' dM..:~kl"k k b t I· masr muvafık olur fikrinı:lev·z 
yinleri toplamakla mesgul oluyorlar. iilse çarpıtmalar devam etmektedır. mu ım ır U~u U VU U U m 
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ii!üiii 1Pirinç 
ikinci Cephe 

Ve Pilô.v G I • H k ı Bey, adlı sert bir vaUıi vardı. e 1 S m e Ve a em e r Ciddi cesur ve haşin ta biatli olan Trab 
2onluları hem yıldırmış, hem ile onla· 

I nn ahllkına uygıın bir idare unlü tu. 
tarak bütUn viliyet halkına. kendini 

Ç 
' ' 

• E D S sevdirmiıti. 

Yazan: M. ANTEN 

Avrupada ikinci cephenin. aı;ıl~sı 
davası, cünün meseluı haline 

celmi~Ur, Daily Mail ~ibi ~.n sai ko~ 
servatör pzetelere varıncaya kadar 
bütün lqiliz matbuatı, Amerikan ga• 
zeteleri, bu µcınci cephenin açılmumı 
oiddetle istemektedirler .. 1nı~t~rede ve 
Amerikada yapılan birçok mıtmglerde 
bunun ü~erinde ıırar edilmektedir. t~ 
cün evvel Nevyorkta 60,000 ~eleyı 
toplıyan bir miting, bu cepbenm ;ı.ı;.ıl
masx için şiddetli tezahürlerde bulun· 
muotur. Roosevelt, muhtelif siyasi tah 
ıiyetlerden ve teı;ıkilitlardan bu cephe. 
nin derhal açılmasını isUyen binlerce 
mektup almaktadır. Va~inctoı ve Lon
dradaki Sovyet elçilerinin bu nıesele 
hakkında Roosevelt ve Cburchill'le cö 
rüştüklcri tahmin ediliyor. Çin ve A. 
vustralya ıiyaai mahfilleri ve matbuan 
bu cephenin açılmasının yalnız Avru
pada değil Pasifikte de müttefiklerin 
durumu üzerinde hayırlı tesirler yapa
cağı mütaleuındadılar. 

Nevyork Times gazetesi bu mesele 
hakkında ;ıunları yazmıştır~ "İnıil~ler 
ve Amerikalılar Avrupaya tayyareterJn 
himayesi altında kllslk usul il~ asker 
çıkarabilirler. Fakat pek çok mı~tard~ 
remi ve insan kaybederler. Nazi.er Gı
ridi yeni ve fevkalade usuller~e za.ptet.. 
nıişlerdir. Bunun aynen taklıt edılme., 
si icabetmez. Fakat müttef_iklerin bek: 
tenmiyen yeni vasıtalar ıcadetmeteı;ı 
llztmdır. Eier bunu yapmazlar~a In~ı
liz ve Am~ikan cfklnumumıyeslnıo 
bu kabiliyetsizliiin meıul!erini öğren· 
mek haktandır. Her memleket İçjn ve 
biitün müttefikler için tek bir kuman. 
da heyetlnin tesisi zaruridir,,, 

Bütün İngiliz ve Amerikan ve Sov. 
yet matbuatının, adeta sözbidiği yap. 
mrş ribi, Kızılordunun vaziyetini va • 
him hatta ümitsiz cöstererek jkinci 
cephenin derhal açılmasını istemeleri 
dikkati çekmektedir. Acaba hakikatte 
Kıztlordu geçen senekinden daha mı 
tehlikeli bir vaziyette bulunuyor? Ob. 
jektif bir görüşle bu suale menfi bir 
cevap vermek mecburiyetindeyiz, Fi!· 
hakika geçen sene ıynl ayda en güzide 
unsurlarını ve "yenilmez ordu,, şöhre. 
tini henüz kaybetmemiş olan Alman 
ordusu Moııkova ı&pılarına dayaodrğı 
zaman SovyeUer bugünkünden çıok da.
ha ciddi• bir tehlike ka.rışısmda buhı.nu. 
yorlardı, 

Cenupta~i Durum· 
Canup bölresinde Kııılordunun ı;ok 

tüı; bir d1ll'Umda olduiu ıüpheııizdir. 
Moskovanın "vatanın tehlikede oldu
gunu,, il.ln etmesi bunu röııtermiye ki. 
fidir Alman resmi tebliği Rostof'an 
i~gd

0 

edildiiini bildirmektedir. Henüz 
Sovyet kaynaklarının teyit etmedikle• 
ri bu haberi doğru olaı'ak alsak dahi, 
Sovyetlerin vaziyetinin ümitsiz oldu. 
ğuna hükmetmek Icabetmez. 

560.000 nüfuslu Roıtov şehrinin bü. 
yiık bir stratejik ve ekonomik ehemıni 
yeti olduiu muhııkkaktır. Kafkas pet. 
rollerini Donetz havz;aıına götüren pet 
rol boruları ve mühim şimendifer bal 
lıırr buradan reçmektedir. Rostov ayni 
zamanda büyük bir sanayi merkezidir. 
Burada harp levazımı, Lokomotif, k3m 
yon. traktör, değirmen, raz maskeleri 
ve diğer vasıtalar imal edilmektedir. 
Rostovun en modern tesisata malik mü 
kemmel bir limanı da vardır. Fakat Al 
mantar geçen aenede bu şehri zaptet
mişlcr ve ilrinclteşrin ayına kadar iş. 
galleri altında tutmuşlardı. Timoçenko 
ilk kı, taaruzunu Rostov'a kaT!lt ya~ 
mı!! ve A imanlar ilk defı burada ıerı 
çekilmişlerdi. 

Dlier cihetten Vorinej kesiminde Kı 
zılordu teşebbüsü elinde tutmakta ve 
Alman kuvvetlerini Donun öte tarafına 
atmıya muvaffak olmaktadır. Bundan 
bıışka, son gekn haberlere göre, Sta. 
lingrat istikametinde ilerliyen Alman 
kuvvetleri, Don dirseğine yaklaşırlar
ken cetin bir mukavemetle karşılaşmı~ 
lar ve bu kesimde Kızılordu bir karşı 
taarruza geçmiştir. 

Sovyetlerin Rica ti 
En nihayet, bu yu cereyan eden mu 

harebelerin geçen yazdalrlnden diğer 
mühim bir farkı da, muntazam.sn rkat 
tden Kızılordunun hiçbir ,.erde çenber 
içine girmemesi ve imha edilmeıncsi 
keyfiyetidir. Yani Timoçenkonun ~a. 
rrsindeki cenup ordusunun bir kıımı 
cenuba., bir kısmı dı Vo!gaya doğru 
ınudafaa kudretini muhafaza ederek 
cekilmektedir. Sovyetlerin merkez ve 
ııimal orduları ise müdafaa ve taarruz 
lcudreUerini muhafaza etmektedir. 
Şimdi Alman renelkurmayı çok mü

him bir karar almak ar!fesinde bulunu 
Yor Büyük Alman kuvvetleri Mosko 
vay~ arkadan çevirmek maksadiyle şi· 
nıale dofrtı mu, yoksa Kafkasyayı isti.. 
la etmek gayeııi ile cenuba doğru mu 
sarkacaklardır? 

İkinci cephenin açılması ihtimali ~o.. 

' Q JŞmG, fttlZGm 5G51na ayanan U Menkabelcri blla cfülerde destandır. 
d K ık k Öfkelendiğ zaman en yüksek makanıla.. Sporlarında Daha Ziya e a ınma 1 r• bile gönderdiği tezkerelerde "reımı 

1 • 1 f ı• kitabet,. in ifadesine değil. havalasma çin Hakem KaClrosunu Genış e me ı bile aıtdırımıyacaiı •itr tabirleri ulu 

Bütün Bir Şehrin Kanında Canında Kuru Fasulya ve 
Karıştırllmı§ Pilavdan 

Vardır. Asırlardan, 

Yaşadığımız Bu Baı 

Gelen Bir Kuvvet 
Nesillerden Beri 

ettirerek ilerliyen su orta kullanırdı. O devirde kapittlllsyon ve Hafta olma.yor iri, YAZAN b !ardan istifade ederek vilSyetJn 1lıcr iııi. 
yüzme, kiirek r··-- : -, spor!arının a • ne burnunu sokan bir ecnebi konsoloı 

N•ımet•ııe veya ye!ken yanşla. ' 1 kemleri. keyfiyet ba. h kkı d B b ~ı· d ~ .._ 
kımrndan nasıl k& a n a a ta ıye yaz rgı tandrata rından biri yapılma - Füruzan TEKiL ımle yakla~mış ta& >car11 "İdar~i.maılahat edilmesi,. yolun 

Kudret 

Gıda~ız Hakkında ıın Uç tarafı su ile ... da edilen tavsiyeye: "İdareyi konsolos Ş• d• . • ler, kemmiyet itiba. ım ıye kaplı Türklyenin, he. eline aldı; yalnız maslahat bizde ırat. 

Kadar Bir ( Pil&vname) Yazamadığımıza 
men her tarafı deniz olan bllyük htan riyle de tatmin edecek şekilde değil • dı ... diye verdiği cevap meşhurdur. 

Yazık ! bul ı;ehrinde, artık su sporları yapıl ~ dirler. Bilhassa bu kadronun utmamak Kadri Bey, halk ile lliiibnli konuşur. 
mıyor denemez. Geçen seneye kadar ta olması su sporlartnda hakem iıtlni her isteyenin ,!kiyetinl dinlerdi Buna 
bliylik dertlerimizden biri olan yüzme, bir mesele haline sokacaktır. Bu itibar- rağmen "Horıa .. k:ııı;a~mdan bir. adlru 
yelken kürek sporlarının tanınmaması ladır ki yapılacak ilk iş ibtiyaç~,arı bir türlü kol11yın1 bulup vııllye derdini 
keyfiyeti; eldeki vasıtalar, imkanlar, karşılıy~cak bir hakem kadrosunu vü. anlatamamı~ Nihayet biitÜn cesaretini 

Pirini! ashna bakarsanıı, 
'3'1 bir Uzakşark mab 

sulüdür, san renkli insanların
yiyeceğidir. Fakat onu pilav 
şekline sokarak dünyanın e>n 
güzel yemeklerinden biri ha
line getiren İstanbuldur ve pi. 
lav İstanbul çocuğunun kolya· 
ca aynlığına katlanamıyacağı 
en sevgili, lezıetl'i gıdasıdır. 

,-- Yazan:-~ 

1 Refik Halid KARAY 1 

ve "üslub-i-.lli" yapı:ırlar; yani 
Arapça Acemce kelimeler, ter. 
kipler doldurarak or.u manalı 
ve lezzetli göstermiye çalışırlar. 
Halbuki asıl pilav, Atalar ı::öı;ü 
gibi az ve tok kelime ile çok 
şey anlatması, süsü menaııında 
olması lazını gelen. k<'lay görü
nüp güç becerilen bir yemek -
tir. 

o birkaç sene evvelkinden daha çok ol cude getirmektir. torılıyarak Kadri Beye §U telgrafı çek· 
madıiı ba!de bugün artık mevcut de. * * mi~; 
ğildir. au yolda akla ilk gelen. mantıka 

Keyfiyet bakrmından ı•t mütalla en \yi bJtap eden ve tecr!l.besl 
VUi-i-d!St 
ROtbHI bllt; 

Hayır: Yağ dibe durulurdu 
amma pirinçlerin üzerinde, için
de, ağzınızda bunu sezınczdi • 
niz; hele dıı.makta ve midC'de 
hiç duymı:ızdınrz, zaten neyi du
yacaksınız? BahsPttiğ1m yağ, ne 
-maazallah- kuyruk. ne mah
lut, hatta ne Trabzon, Urfa. 
Halep, hatta Dernedir. [bu Afri~ 
ka iskelesi yağının ncfisligi ile 
şöhretltydiJ dediğim yağ, taht.a 
fıçılar içinde Kırımdan gelırdı; 
sütlü inekleriyle meşhur Kınm 
otlaklarından ... Okkasl bir çey
rek altına, yani harp piyasası 
ile altı, yedi liraya! 

etmek istersek belki bazı yanlışlıklara' en müsmır neticeyi vermi~ olan ı,. bir 
sapabilit'iz. Meseli diyebiliriı ki, ''bu- hakl"m kur!lo açmı>ktrr. 
günkü dereceler Türkiye rekorların • Her ~eyin iyi ve frna misalleri ola. 
dan daha iYi değildir". .. Bu yanlış yola bilir Futbol hakem kursu. kurq açma
sapmamak için hemen düşünebilmeli - nrn ;,,uva ffak ve mü'."bet l'll"tieeler ver. 

Ho,& eld~n ı:itdi: 
U;vu:,ıonnuıu" bilH 

Bu ~iirli ar:ruhııl derhal tesirini rös. 
termlş ve Kadri Bey şikayetçiyi merke. 
ze cetirtip derdini dinlemi$. Sık ırk 
maıı:ul kalan .. air Eşref merhum Dahi. 
liye Narın Memduh l'aş;a:ya müracaat 
etmiş , Kendisi de tilllınmıs şairlerdec 
olan paşa: 

Çoğumuz deriz ki: "Sofradan 
pl.ivsız kalkınca doyduğumu 
duymam! .. 

Eskiden, zaten. plavsız sofra
dan kalkılmazdı; yedi türlü ye. 
mek yense yine sonunda ort.a
ya pilav konurdu. HattA pek 
iyi hatırlarım: Masa başında, 
karınları çoktan doymuş, nefes 
alamıyacak hale gelmiş insan
lar pilavı görünce şöyle söyler. 
li!rdi: - Günahtır, bir kaşık ol· 
sun alalım! 

Alırlardı; Bazan da o "bir ka. 
,şık", sayısı sayılmaz kcışıklara 
varır, tabakta tek pirinç tanesi 
kalmazdı. Zira, vaktiyle pilav 
o derece güze.r pişirilirdi ki tok 
karruna bile tıka basa yemek
ten kendinizi alamazdınız. "A
tın ölümü Arpadan olsun!" de
nildiği gibi "pilavdan dönenin 
kaşığı krrılsın!'' diye de bir söz 
olduğunu elbette bilirsiniz. Y~
ğitin ölümü de pilavdan olabı
lirdi! 

* * PHGıvı şimdi de yiyoruz. 

Kazevilcr içinde 
Mısırdan gelir

di, Dimyat'dan ... Meşhur atalar 
sözü bu uzak ticaret yolundan 
ve iskelesinden doğmuştur. Ka
zeviler, reİikli sazdan maharet.. 
le örülmüş, kulplu, yumuşacık, 
pek sevimli, yakışıklı ve porta
tif çantalardı; bugün plaja ve 
alış verişe giden bayanların el
lerinde gördüğümüz bez torb~
larclan daha hoştu. Bir ta~esı : 
ni olsun sakhyabilip de şımdi 
içine .mayomu koyup deniz: git
seydim herkesin gözü üstunde 
kalırdı. 

* * 

Sayın okuyacularımızdan, Harbiye, 
de Bayan Müzeyyen yazıyor: Bu ba,. 
yan, iki yaşında sıhhatli ve neşeli 
oğlan çocuğunu Vali konafı caddesin. 
deki çoctık bahçesine ıötüriir. Orada 
başka bir bayan kendi çocuğu için al
dığı kabak çekirdeilnden beş, altı ta. 
nesini de, ısrar ederek, Bayan Mü
zeyyenin çoeuiuna verir.. Ertesi gün 
çocuk bir şerit parça.ar düşUriir. Bunun 
üzerine aktlh anne o ı:ıerit parçasını, 
kllçUk bir kavanada lııplrto fçersine 
koyarak mütehassıs bir doktora ııö. 
tiirör. Doktorun verdiği illç uyesinde 
çocuk daha bir çok ıerit puçelırı dü
şürür .-

Buraya kadar her ıey yolunda .. 
Pilavın öyle değerli. bir mev. 

kii vardı ki büyük konaklarda, 
ayrıca bir "pil.8vcı aşçı" bulun
durulurdu; vazifesi sabah v.e 
akşam yemeklerine sade~e P1 • 

lav hazırlamaktan ibarettı. Ben 
o konakların çocuğu değılim. 
Fakat, pilavı şöhretli, pilav ye. 
mek için misafir gelen bazı ev
ler vardı ki bizimki de onlar
dan biriydi ve bizde pilav .sof
raya kocaman bir güveç tçınde 

Yalnız, Bayan Milzeyyenln tanıdıkla. 
nndan bUT!an !5Crİdin ba11ı içerde ka
Jmıa gene ıerit )'apar, diyorlarmıı. 
Sayın Bayan bunu soruyor ... 

$eridin. başı içerde kalırsa yeniden. 
halkalar peyda olacntı doğrudur .. Bir 
şeridin ömrü on beş yıl tahmin edilir. 
Şerit giinde on üç, on dört halita pey. 
da eder ve halkaların her birinde 8800 
yumurta bulunur. Demek ki bir se
ridin başı yetmiş bin h11lka peyda e. 
debilir, Bu uzuvlar birbirinin yanına 

* * yiz ki, elimizdeki rekor cetve! i de yal diğine iyi bir misııldir. Mldizm ha · 
nız bir senenin mahsulü deiildir. Bun- kem kursuda bôv!edir. Lakin bu kurs. Pirini! ile karışık bir siirü tarın her 111 ancak bir veya birkac;t kı tan çıkan hôlkem'erln :v~rine en işle a. 

:!: yemekler daha ya- rılabilmi$tir. likası olmıyanlann konulması da fena 
prlırsa da fikrimce bur.hırı doğ· 1stanbulun en çok sevdiği, hatta cok bir misaldir. 
rudan doğruya pilav saymak sağlam bağlanacaiı sporlardan biri hiç M"vcut su sporlın bakemlerlmiıe 
yanlıştır. Pılav, yukarıda atı_ şüphesiz ki, su sporları olacaktır ol- gelince; tl"Crlibt'leri lle Çok iş yııpmı, 
lattığımdır; ötekiler µHilvınısı maktadtr. Bile bu, ümit şekline sokul- otorite ve telkin ettikleri s11ygı ile tam 
aşlardır. Bununla beraber her muş bir temenni değildir. müş~hede!e. bir hakem olmus bu deierll arkacfo,ıa. 
bi · · re istinat eden tahakkuku yakın bir rın da aralannd::ı. top!anara.k n~amna-rının ayn tadı, ayrı hoşlu~u tahmindir. Çünkü görüyoruz iri. yüzme meyi gözden geçirmeleri herhalde fay. 
vardır. Hele bu mevsimde, so. yarışlarını büyük bir kalabalık heYC • dadan hili olmıyacaktır. Zira geçen 
yulmamış taze domatesle yapı· canla, gürültii ile seyrediyor. Resmi sene ~ahidi olduğum bir tered'3üt ve 
lan yarı ezik, gül pembesi ve a- müsabııkalardan ba!ika Hıılkevleri ve muhteUf görül! farklartnm vücut bul· 
rasından büklüm büklüm ka- hususi teşekküller bile senede bir iki mamaeı için nizamnamenin keain mad 
bukları baş kaldtrmış ev kadınt müsabaka yapmıya başladılar. Kürele delerine mürac:ıat lüzumu vardır. 
pilavına diyecek söz buluna- sporu ayni alakayı cörüyor, belki da- Misal zikretmek l~zrmıellrse, birkaç 
maz. Yine bol domates ve yağ. ha çok riirültü yapıyor, d;;ı?ıaları dııhzı kronometrenin röıterd'ğl qıuhtelif va. 
lı kuşbaşı etle, ortasına tas ka- çok daiılan bir hadise oluyor. kitlerin nasıl bir netkeye bai!anacalı 
patılara.k tepside yapılan pilav, Yelken mUsaba~.:ıları ise şık_ ve zevk- hakkında geçen sene hakemlerin muh. 
krvamında pişınis ve oar gibi li tarafı ile her ıun daha cuıp olritak telif noktai nar.arlarmr hatırlıyorum. 
k ~ · d 1'tadrr Eldeki imkan ve vasıtalar ev• * * 
ızarmışsa, ;remes~e ?yum. velkilerden daha çok olrnadtfı halde, Bu ıiitunlarda yazdıklarımızın aami 

olmaz. Henuz Y~Şll halın~~J bu gelişmenin sebebi ne ola.bilir? Bir. mr tenkitler olduhndarı ,Uphe 
nohutla, zar şeklınde kesılıp çok muhtemel lmi!ler arııyıcağımrzs, edilmemesi kabed,.r. Su sporlarını 
ya~dan geçirilmiş patlıcaııla işleri yakından ıörünek, bu ıualin de gayet güzel idare eden a'fana olsun, ha 
lezzeti arttırılmış pilavlardan cevabım hem çabuk, hem doıiru verebL kemlere olsun yardım edebilirsek ken. 
da bir, iki kere yenmelidir, bu Jiriı: Su sporları "kaptanım,. bulmuş - dimiıi b:lhtiyar sayanz. Bununla bera
sonııcusunun zeytin yağlısı da tur. Yani İstanbulda h11 işleri idare ~ ber şöyle de cflişünülebilir. Denebilir 
fena olınaz. den Şui Teıcanm bu gelişmede biiyük ki: "Canım su ııporlarından evvel ya. 

Özbek pilavı, İran çilavı, an
berbu pirinci ile yapılanları, ri
ıetto, lapa, hele turşu lapası, 
asude -Sayt!lakla tükenm~z!
hepsi hoştur. Fakat bızc.:! esas, 
bildiğimiz ve eskiden her ye
mekte soframızda !>ulıındurdu
ğumuz İstanbul pilivıdır; kışın 
kuru fasulya ile karıştırıp, atış
tırdığımız pilav! 

Yalnız Galatasai'yJtların., Da
rüşşefakalılann, Harbiyelilerin 
değil, en refahlısından en yok
suluna kadar hepimi?.in, bütün 
İstanbulun kann:da ve canında 
kuru fa.sulya karıştırılmış bu 
pilavdan gelen bir kuvvet ve 
kudret vardır. 

hissesi vardır. pılacak daha neler varı .. 

* * Hemen ilave cdf'lim ki, bu huıuıta 
bu itirazı yapacaklarla -tamamiyJe hem 

Burün, intizamla, ~torite ile ve en fikiriz. Anc:ak ıunu söylemek isteriz 
mühimmi iyi niyetle idare edilen ki, bu ..Yaıtlarımızm esasen iyi vilrü· 

su ıporlan müııabakalannda dikkati Yen işlerde tesirini göstereceflne lrenL 
çelı:en ilk nokta, işlerin özlü bir hüküm iz. Fena yürüyen islerden uten c;olr, 
heyetine dayanmasıdır. Hepııi bu işirı hem pek c;ok bahsettik. 
i~nden daha doğrusu ta çekirdeğinden Anladık ki. bunların düzelme11i lı;in 
yetiımJ,, kafaları iyi t§lyen, ıahsyetle- yazı ile yaptlacak samimi tenkitler ki. 
ri tebellür etmiş tesir altTnda kalmıyan fi gelmlvecl"ktir. Zecri rnüdııha1eler, 
emekli spcırculardır, hareketler llzımdır. Bunlar ne vakit 

Bir de atletizme bakın gençlerin .nij olacak? 
ııabakaların~a, atletler hakem durur bu Bunu bilmivoruz v .. sadece maarifin 
nun neticesi olarak da hakem ile müsa· eliyle olur, divoruz. Bari şimdilik mils. 
bık arasında laübalillk meydana ge!ir. bet vaitlerde bulunan susporları faali. 
Bunun ıebebi, hakkiyle hakemlik yapa yeti ııibi diğerlerine örnelr olan isle _ 
cak eski ve bilgili atletlerin çekilmiş rin. mükemmel olm~~ın• ıfücıünt"lim 
olmalarıdır. Bu itibarla atletizm ic:in Edir11ede atı§ münaba.kaları 
söylenecek söz çoktur. Ancık atletizm F..<tirne, fT.\N) - Şeh..-imle Geneli'< ı-u. 
bugünkü mevıuumuıda bır mükayese lilplcrlni tdti~ etmekte olan Atıcılık Fe. 

~ • . • deruyonu lıa1kını Hakin Ul'a'nm tertin ~t· 

- Eşref efendi, demiş. Bunda güMh 
ıenin, Azıcık ttilini tut ... 

Eşref derhal şu beyti okumuı: 

O rüthe etdim icra "E:>rela" iwln·r-bl 
ı>a.rln: 

GUıılhrm t•rtılırken bavfrm oldur klrıı 
cop" mbo.n. 

Memduh Paşa gülmüş ve: 
- Biraderi Sen evvelce gitsen, ıu 

mizan kopsa da biitiin insanlarla bera.. 
her biz de kurtuls~k ne al~ olurdu? 

Di;yerek Eşrefi derhal "Sivrihisar,.ı 
ltaYnıakam tayin etmi,. 

'Slfmer Bank., ın Bünyan men11ucat 
fabr:lkasında be!f ay Ôedava çalı§arak 
ücreUe çalışma sırasını bekliyen ame. 
leden Hfkmet Özbek adında birinin 
Ankarada Sümer Bank umum müdürü 
Hulki Alisbah'a yazdığı ;ıiirll bir arzu· 
haf elime geçti, Tam eski Tıirk folklo. 
runu hatırlatan bu ıiirin birkaç kıtası. 
nı alıyorum: • 

Allıh A•ln icfn rica eyltrim 
Bcnlın de ı:!trdimi bilesin dem. 
Daban-,rn, der<limi '!na ıch•lert.., 
Bu derdime dermın oluın efem. 

* Tam beı .,. 10ılıı;ırm, h'r slJre hndım 
Sofukta titredim, arcakra y;andır:ı 
GOnd• aelciı tut tero bunıtfm 
Hakkıını aım.,..ı celcsin efem. 

* A~lann rllı-Omlln :vaşr &ul'Una 
Yurdruıııın topr~, t&fr auyur19 
Scvdltin ki,..,ıcnin bap IUYt.1!18 
ıı...im J'Ua llrunr alum dem. 

Katblcre en kestirme yoldan giden 
ıiirln llzımg~len tesiri yaparak dert 
sahibinin dill'iini yerine «etirteceğinJ 
onunla beraber biz de iimit ediyoruz. 

Milli Piyangonun 
Talihlileri 

~tfiJTi Piyanaonun, .,, 
temr..u; çel<llitıuin 
l:oiıyük İkrami:,ıuı olan 
{J'>.00()) linvı Ai· 
:vonda Belediye b.aikl· 
tlhi Hamdi HOlldı., :Ca. 
~anmı,ttr. 

Biz onun yetiştirmesiyiz. 
Asırlardan, nesillerdenberi ni

metiyle, kalor..si, kann tokluğu 
ve ağız tadı Ut) yaşadığımız o 
güzel gıda, baş gıdamız hakkın
da bir (Pilavname) yazamadığı. 
mrza yazık! 

vasıtası olduru ıçın bu babıı daha faz. t!ii muharebe atıtl•n burlln ••li Ferit 
la Uzatmıyorum N'omer. A•kerlik şnlıui ha•kanı, faarif rno. l•-~,;...::IL; . · .. .. ı dOrll, bölıre ve •ilAY<!t erkinınrn hunrlvla ••ll!l!f!JI'~ Atletızmde sayısız hakemler goru - yapıldı. Alınan neticeler ıunlardlr: Ekip 

Bu çekiliıfıı dilrt ta• 
n~ cıo.onoı lir.uından 
bıriuni Mill'lt.t Sı
hun.:u Rallm batarın 
ile belediye temıılllc 
arıbacrE Hımc!I Dım
Dh, ilıi:ndai &arık'l
auıta müteahhit Re
eep Gilr ile Cnkcı 
T evfilt Ci6kmen, üçun• 
clbilllll Hopadı Arha
vi nahl,.c m!ldürQ Nı· 
hat kuaııautlardır, 

konulunca dört yiiz metre uzunluğun. 
da bir oerit meydaııa çıkar .. 

Onuıı için, şerit dii,ürmek için bir 
illç içildikten sonra, onun başının dli.. 
,üp düF11edi(ini ar~ak llıımdır ... 
Şeridin bıı~mı görınek pek de gilç ol 
n:ıaz.. Ba§, şeridin incelmiı;ı ucunda, 
bir toplu iğne başı gibi, biraz §illmif 
gibi ıöriinür. Baş rörünınezse o in
ce uca dikkat etmelidir, oraıı kesl!mlo 
gibi olma.na JUldin boynu demektir. 
Serit düşerken ba' a:vnlmış, fakat o 
da düı:ımüştiir., O fnee uçta keıik aıbi 
bir yer rörün!irle, baıın ben(ig düş. 
memif, lçerde kalmıı oldııiuna hük· 
medi?med!Ur •.. O halde, ilri a7 ıonra 
illet tekrar ederler. 

Serit düşürmek iein, lctbık çekir. 
deii küçük çocnklara ve Hl'lf kim
ıelere i:vi bir illçt:ır.. Onu yemif nl.. 
yetine yemiye ahımamı$ olan frenlı: 
çocuktan, iltç olarak Yemek istemez. 
lerse de, bizimkilerin çoğu kabak çe
lı:lrdeğini seve 5eve Yerler ... 

Bununla beraber, sayın dinleyicimi. 
zin yaptığı gibi, çocuğu mütehassıs 
bir hekime göstererek kabak çekirde. 
iiııden daha tesirli ve daha hesaplı 
iliç içirmek elbette daha doiru olur. 

:vonu Buııa ra~meıı ı;u sporlan d ki turıifinde: 
· ~ .. n a Birinci K'fT!lr ~nelik lrultıbG, Ilrlıı.-f Av- ,....,.,,. • .,,,. 

hakemlerin adedı pek azdır. Kurelı: ııpo •ekadrn ~nclilt lrulllbil, Uçilncft lfıırtdi,.. 
ru için :ralnu: on bir hakem mevcuttur 0.-ndilı: kulübü, Diirdl.incıı; Mcrlrn Gen~llr 

• kul!lbO. Y!i~e ve yelkenin hakemleri de bu a- Ferdi tunlftc: 
dedi Ceçmediği ~ibi içlerinde hepsİl!e Birlnd Krnlttan Mehmet, I~fnd AYlle,ka· 

. drnduı Baban, Uçilnc(l Morıdı:v~dea Arıf, yettıen de vardır. Diğer taraftan fut. 50 metreden dalrell hedefe nıırlan at•~ta 
bol maçtan için §lındilik kırk altı ha • Merlre~ ku.IQlıOn~en Salim Aulmer 54 san 

• yaparak bırlncl dereeede muvaffakıyet Cb•· 
keme mallkıı ki, yeni çıkan namzetle.. tndlflnden Pederuyun maıfıtl,yasiyle taltff 

rci de bu .. raka~ ili.ve edersek bu kad.- edik':~':~~nlara .,,.11 tar1.ftndan milkAratllrı 
ronun cun jlteçtıkçe muntazam surette vorilmi~ vt ktrulil~rl trbTllı edllmh•ir. 
çoialdığım ırörüıii:ı Fedenyon ba,kanı ,.uın U,...."kllnıilde ya-

. - ınlaeak tdth atı• mll•abakol..._.n~a bulu:ı-Nıkbin edasnıı etnlfıoa da sirayet noak a~ere aehrlmbden aYTJla.calct1r. 

Ziraat Enstitüsünün Orman, 
Ziraat, Veteriner Şubelerinden 

134 Genç Diploma Aldı 
Ankara ~5 ( A A ) _ Bu sene ı C:ılıat S•çlcln, Haımıtıah Orakotıııı.n lh•an 

' . •. _ JCoklrı, H~k!u Yrlanlıoflu, Haydar Ay, s _ 
Yüksek Ziraat Enstitüsünun Orman, lAhaddin ErrOrer, R•t•t Oatılrk, Sallbaddln 
Zir"at ve Veteriner Fakültelerinden Par, Recai A;.alı. Sua~ Şahin MolUı Yuan, 

., Ihsan Acar, Muıtafa Oaleıı, Rrn Ceı~ı.ı 
134 talebe diploma almıya hak ka - ltıfat Ko:rdı1<, Bektaş Atalııy, Ahmet 1o.ı.d. 

,_ ..a...r ır:en. ffiheırln Akaoy, Sıtkı Doluca, Hli.,. .. ,, ıanmıı .. rw . Altunaıı ve Novut GW.dOa.. 
Orlfta" P•killteslnden muun olanıı. y\lk•elr Slvll vet•rin.,rı,r: Nihal Kılışbay, Jtlmu 

Orman lWtllıendlsl Ak1.demUı l!n·nn ,.. dlPl<>· ran t1y_.urer, Mu1td8 Glll<ı,., Behice At~ 
fflHmr ahın'!- hak 'h•n•• 40 ,.Olıaek Or- man Nevıaı Güralp Ali Kaııbal, /\'1nan 
l"aD Mtılııınd••l lf1Jnlıt•4rn Köksal. Abdll$ıettar Berzenci. lumı Soya•, 

Ali ıta,..af.ç, Omer On11. l'alıml Toker. $.abrl Urr>ekll. 6a~I A.rr, Tevfik Orlt.,. F•ll 
6abahttlıı Albı,....lı: hrrııil Gil11et. Ktmd rrye Oııuf, lbralnm Turan. 1'afrp Onar. 
Şenol, r~. Binır51. Nuınedılln lllnmH, Y•.h- Klrım Ekenler, 1\ıl'.uhttin Klltahya, Halil Al· 
ya Alankua. Omer 'ltrtman. Zalıl Co~ı. tındaf, A.ıi:ı: Yrldrrnn. ı 
Yonuı Oc:e1, S01e7tllaıı Erol. Ahmet I'kıı, Zlu~t FakOltulnden mezun oTaralı: Yftk· 
Besim Ofar:a11, nın11 tplılı. Faik c;~ku:, ıck Zıraat MDhendisi Akademik ünvan ve 
Orhan Yamanlar, ıumn Rilııar, Ali Ri'a d,lplomuınr almfJ'a hdı lrannaıı 45 )'Okan 
Kaptan. Maatda Oncel, hm•O Toprak. Htl· zıraat rnUhendlal ıunlardır: ı 

aametıln $ener. Mnatefa TıTı>an, Vah<lrıtln Hıfzı Cll"er, Ihsan Eğ.,cioihs, Celil AY· 
Dayarba~. Faruk Se•lnç. lbrahlm E.ııemen. aydın, Afi Aru, Levent Akman, Hali• Ala· 
Yalrnt> CillNıı, Jlııluıtıfa lUoım, Mahmut r.-t;0• ıöz. Meclt Çafata,., lbrahim Gllkpınar, lıfu· , 
1u, Abdullah Toku, Abbaa Cillnn, Halım ılll Taptılı:, Yakup Oruiaru, Jıfu1tafa Bay· 
UrUmcli. Yuıuf GllrdH, Dursun ŞenırUl, Hık- ul, Cahit Akal, Fuat Suner. Abdi Doroflu 
met Onar. Muzaffer Etlrer, Şeref Yilnten, Nuri 'Benli, Recaf Ta~~n. Adnan Ba,aran. 
Hilıeyin Alpat ve Ahmet C•iatay. Himl Kuyrukçu, Yatar Sökmen. Abm•t To· 

VETERiNERLER ro .. tu, Muzlfer Kol, Nurettin Altınkaya, Sa· 
Veteriner Fık111tnfnd~n menın olaralt •e· 

terlncr heklın a~11.demik u .. ~~n .,. dloloma. 
lfnt almıya '1•k kazanan 20 J~hri ıc 141 ıivil 
veteriner helı:lm ıunludır: 

DördllncO 011 bin lira da tzrnirc cıkmı~tır 
Fakat bu talihli vatand•t buırflna l.al'.!ar 
mOracaet cderelc ikraıniyeıinl elma..ıtatır. 

Bu c•klli,te s.ooo lira kuanan talihliler 
de fUnlardır: Eski,ehirde Alrçaoflan ma
hallulnde .ı\rif o .. topçu, Nazillide berber 
Muıt&f•, ııolör Mehmet, ıuaon Enver ve 
canon Nuib, Ankarada tehirler ~rasr 11nt
ralında Kemal Sualp, Mınisaı!a ıı ..ırtak. 

İstanbul Matbaacılar 
Birliğinden 

Birllğinüze k..~yıtlı olup da h~nüı 
kAğrt ordinosunu almamış olan mes
lekdaşlarımtzm 2717 /942 akpmına 
kadar ordi:ıoıartnı ve 29/7 /942 Çar
~mba günü ak~:ımrna kadar da ~A
trtlarıru almaları lAtımdır. Bu tarıh
ten sonraki nıüracaatlaı kabul edil
mlyecekUr. 

Sadıkzade Ruıen'f n 
MEVLODü 

Kaldığı ve müttefik hava. kuvvetlerJ • 
nin tazyiki cittikçe arttığı bir zam;ın. 
da Atman baokumandan.Jıiırıın da pek 
endişeli bir vaziyette bulundulıınu ıöy 
lemek mübalaga ıaYJlamu. 

Askeri mütehassııların kanaatlerine 
töre: Şark cephesindeki Alman taarru 
~ll herhanııi bir mUdıfa~ batt~nda d~~: 
durulduğu ve Mıaır iıtıll edileınedıgı 
tılı:dirde Almanlar hırbi bu ı~e hy. 
h-:tmı~lerdir Aksi takdirirde h;;ıl'l' ~ok 
tıı:117acak fakat neticede Alman!ar yıoe 
lbağlüp olacaklardır, 

getirilirdi. . 
Babam -ancak çatal ucu ıle 

pek az yediği halde- he_: ye
mekte pilav güvecine kaşıgı so
ku, dibine bakardı. Görmek 
öğrenmek istediği acaba neyd1? 

' • Gedükpaşa : 
AZAK sinema 

Yazlık ı~ 

bahçesinde 
Her akş8111: Profesör 

AS KERT VETEP.TNERLER: - lckl Ka-
rari;ll, Osmııı Kottlrlı:, l•~•U Kalcnd~r. ı\h
met K•vıf, Abdlnhap Orkıın, Mehm~t Yrl· 
dırım, Sadettin SUldUr, Ahmrı T(lr\om•ya•ı. 

adet Bayıor, Ha"'• Daban. Mehm~t Orıle 
firmen. Sabıhttln Tanca, Semıettla Balta. 
HOaeırin Colalr, Faruk Akarca. J'J110hmet Ta 
ril"· Ahmet Çetiner, Fıilr Demlrdaf. Pu~~ 
Ş.,ndur. Mehmet Tunalın, Sallhıd~ln Tür 
Nail So~ırin. Vell Beyı:lrci, Enver Zepel 
!!:11. Emin OOr, Oım•n A:rıor, .Mebmıt .:;' 
Faile Colpan Mehmet Salim Gölctune, c; 
:F'al:eoylu v; Rauf Bahçeciotlu 

Mahrukat Ofisi Umum Müdürlüğünden 

Sevgili hahrası kendi~i· 
ni tanıyan ve sevenlerin 
kalbinden hiç bir zaman 
silinıniyecek olan habn
mız, SAOlKZADE RU· 
ŞEN'in, l\fevludu 7 nci sc
nei devriyeyi vefahna te
'iadüf eden. 28 temmu1 
942 salı günü, öğle nama. 
zını müteakip, l\1açkadn, 
Teşvik.iye camiinde ı>ku. 
narak, merhumun aziz ru· 
huna ithaf edilecek ve 
hatırası taziz olunacağın. 
dau arıı:u edenlerh1 teşrif
leri rica olunur. 

Merhumun refika" 
ve nti:nf1:ın Yağl 

E"-et! Pil'avm dibinde muhak
kak bir, iki santim yağ bulun· 
mas1, yağ s11.mış olması lbrmdt. 

- Berbad şey! Ağır şey! De-
ğil mi? 

ZAT i SUNGUR 
Temsillerine nıuvaffaktyetle devam ediyor. 

... ; 111 saat 8 da başlaı 4141••••••-lll' Temsiller tam 

ı _ Beşiktas Fmdıklı, Kastmt'aşa, Aksaray, Haliç ve Beyoğlu, A
dalar, Hayduııaşa. ve Üsküdar Bakırköy ve Yeşilld!T' :mmtakalartnda o
dun ve mangal köm!iril satış §Ubesl açılacaktır, 

2 - Bu Jşe ait ~artname Ofiı muhaııebesin.dedlr. . _ 
3 _ Blyi olmak istlywer eartnameyi ıördilkteıı eonn tek!iflerlnı 

en geç 30 Temmuz 9'2 akıamma kadar Ofis Umum :r.Iüdürl.üğüne ver-
meleri, ~ · ('lih) 

RAŞIT RIZA 'l'lYAJttU~L 
HALiD! PISKIN Bl!:AABIR 

Harbiye, BELvU ba.bçeslrıde 21,30 da 
(•obetll) Vodvll S perlf• 
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M EV 1 N CEV 1 Z YAGI 
Güneşin ve denizin saf ve 

bir 
HASAN GÜNEŞ PUDRASI 

yakıcı güzelliklerini cildin derinliklerine nüfuzunu temin ile sıhhat ve hayat fışkıran tunç gibi esmer ve cazibi ruh 
renge tahvil ettirir. HASAN DEPOSU ve ŞUBELERiNDE ŞİŞESi 60, BÜYÜK 100 KURUŞ~ 
cevız yağının evsafını haizdir. Cazibeyi ve güzelliği ziyadeleştirir. Gençlerin hayat arkadaşıdır. Kutusu 50, büyük 90 kuruştur. 

İÇKİSİZ SAZ-
Her Pazar Saat 14 den 19 a Kadar 

CAGALOGJ,U ÇİFTE SARAYLAR BAHÇEEStNDE 

20 k4lllk tıınımnıs Bayan w Bayludan mOrokkep 
Saz Heyeti De b!dllde BillbOl Sesli 

"ÇiFTE FASIL. 

MÜZEYYEN SENAR'ı Din~.~!,.';::"' 
Tem.iz hava. B~aza NlzD' •e eşsiz manzaralı bahçem!.ı tçklslrdlr. 

Glenlerin İstirahati Temin Edilir. 

Bah~emiz 8 ağustos cumartesi günü ze.ngtıı programlı bir 
Sünnet Düğünu tertip etmiştır. Çocuklarını kaydethnnek 

• • • • 
n~ır ~INI~UJJIL . b\IMirn:~n~&INI ~@lbrn:JJD 

Z tsM AllerlhoKııl•l•JI • l oborlhlrj ER.,.EK .,.15111 K_I K_ 1 : _ anı"!tkOy._~eL 36.160 Bebek. leL 36-3 :~ ft ft 

KA YiT GÜNLERi ! Yaz Tatili Zarfında Pazartesi ve Perşembe Günleri 
Saat 9 dan 12 y:e Kadar, 10 Eyli'ılden Sonra Her Gün 

Bu Yıl Erkek Kısmı (Robert I<olej) e Girmek 

MÜSABAKA IMTiHANI iLE OLACAKTIR 
MütJabaka imtihanı tarihleri: Ağustos 3 ve 1. F.ylül 1 vıı 2 
imtihan Şartları Kolej idaresinden Yazı İle İstenilebilir. 

Derslere 24 Eylul Perşembe Sabahı Başlanacaktır 
Kız kısmında yeni leyli talebe için yer yoktur. 

İŞÇi ALINACAK 
BÜYÜKDERE 

l KİBRİT FABRİKASI 
1 ~t~b~<t~in~a!ıd~a~ı !rl!r ~it~• ~k~ :ad~ 

ı·e çocuk i~ci alını:ır;ıktır. 

1 - Tekmil fabrika isr.ilerine iş günleri parasız sıcak ö~e 1mıej?i 
verilir. 

2 - Ücretler: · fi istiyenler Dördüncü Vakıf Han Borsa Kıraathanesine 1 
' müracaat edebilirler. Telefon: 22308 - • ~ 

Müdürlüğünd:.J l '-11 -_-::-B_A_Y_A_N_L_A_R_v_e_B_A_Y_L_A_R_ ..... -~I istanbul Emniyet 

•) Erkek l~Uere~ 

Normal me!ai saatleT"i ıçın erk:~k iısçilıll're yaphrtlac~k fşll"I Mah.i· 
yetine o:öre "aat başına ücret he!abiyle güa.de 100 kuru:ta.n 170 ku
ruşa kad3r. Polis süva'"i hayvanları için alınması kapalı zartı~ eksiltmeye ko

nulan azı (77400) çoğu (85001>) kilo el ile azı (61920) ocji:u (65000) kilo 
sap samanın ihalesi 31/7/942 ıünü ıaat 15 de Müdüriy,tjmiz bµıasmda 
kurulu komisyonda yaptlacakta. 

Muhammen fiyat otun beher kilosu 8 Jıturuş, s3p samanm beher ki
losu 6 kuruştur. Mcvakkat teminatı 802 lira 50 kuruştur. istckliJcrjn 
mektuplartnı ayni gün ve saat 14 e kadar komi!yon reisli~ine vermeleri 
ve alınaca!t maıl2rrn evsaf ve ~eraitlni &örmek ıçin ·d~ S. 3 mildürlilğiı-
ne müracaatlar-l. (7723) 

iş 
BANKASI 

K, TASARRUF 
HESAPLAR! 

:? lkineitetrln 
K"!~!desine ayrılan 

ikramiyeler: 
1 adet 1000 liralrk 
1 " ~00 •• 
2 

14 
10 
40 
60 

.. 
n 

n 

250 
100 
50 
25 
10 

.. .. .. .. 
·~···· 

§_İnhisarlar · Umum Muaürlüğü · ilanlar·ı 
1 - Müteahhit nam ve hesabına olmak Oıere nilmunesi mucibince 

3000 adet bira kasa.ı kulpu paıarllkla satın almacaktır. 
2 - Pazarlık 28.7.942 Salı günü saat 10.50 de Kabataşta Levazım 

subesindekl merkez al.un komiıyonunda yapılacaktır. 
3 - NUmtıne her &Un sö•ü ıeçeo $Ubede görUlebillr. 
4- - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif ede

cekleri fi7at Uz~rinde:n ,-. 7,5 ıüvenme parasiyle birlikte mezkQr komls· 
yona müracaatları. {7709) 

ı ldrolik Pres Satın Alınacak ' 

1 Elinde yeni veya kullanılmış idrolik yağ presi bulunup ta sal. I 
mak istiyenlerin İstanbul Tütün Gümrüğü Kemerli sokağı 

No. 21 de Nazif Özarca'ya müracaatı. Telefon: 24197 _________________ ... ___ ... , 
P. T. T. U. Müdürlüğünden 

Sayın halkımıza kolaylık olmak üzere P. T. T. td:ırf'~I şimdilik An· 
kAra, İstanbul Vf' İzmir şehirleri için her ha\•ale bn~ma yalnız beş ku
ruş munzam i.icre~ mukabilinde 25 liraya kadar olan havc;.lelcrin ikamet
giı:hta ödl!!nı"PCSi mur.ımt·lt"sine başlanmıştır. 

Posta pakctl('riyle kıymetli mektuplartn mutedil bir l"l"!.unzam ücr~t 
kar~dığında ikametgahta tt"slimi muamelesi ise her verde yapılmnktadll'. 
Bu hususta po•ta gişelerinden malüınııt alınabilir, (7993) 

Mahrukat Ofisi Umum Müdürlüğünden 
1 - lstranca vnkrf ormanlarmda n Halaclı, Alator.., Sayalar, Yayla.cık 

maktalarmda y:t.ptırtlacak 145 vagon kömürün fttaftin~ tE-vfikan beher 
kilosu 1stanbulda istasyonlarda teslim 7 kur~ 10 parıdn talibi uhdesin
dedir. 

Bu işe 'V'Üzie on ~. noksaniyle talip olanl::ırm ~'7 7.942 günU !laat 12 
ye kadar Ofis Umum Müdürlüğüne mürac;:ıatta ':'.ekllnerin; 'vernırleri 

2 - 3irinri maddede yazılı saat ten sonra vukubulacak müraC'aa.Uar 
muteber deJ)ildir. (7993) 

ÜNiVERSiTE REKTÖRLÜGÜNDEN 
İkinci devre kampına iştirak edecek talebelerin 27 .7.942 P azartesi 

günü saat 7 ,30 da kı:mp talimatındaki kıyafet ve ıatl •JT• ile saçları k.,. 
silmiş olarak ve hüvıyet varakalariyle birlikte Universitf> bahçesinde ha· 
2ır bulunmaları. (7954) 

Müessesemizde daima KADJN ve ERKEK kol, ceb saatleri, ma>a 

duvar saatleri, altın ve platin nişan yüzükleri, ktyroctli taşlarla 

süslü ÇİÇEK ve PLAKLAR ve yeni "Şevali;ve" yiizüklerinin zen· 
gin çeşitlerini bulundurduğumuw bildirmekle seref dnyartz. 

N. 9 Ba~ak 
144 elmas 5SO lira 

No. 9/A. 

120 elmas 12 pırlanta 620 lira 

SiNGER 
No. 21 No. 25 

Saat Mağazaları 
ADRES: ISTANBUL, EMINÖN"Ü CADDESİ No: 8 

23 elmas 
2 pırlanta 

345 lira 

19 elmdS 
ı pırlanta 

265 lira 

~----------·---------------' 
llM GENÇ 

GÖRÜNMEK iSTiYOR. 

nsumui 
UDfUAA 35 İrDf 
501uWEllLllUR 

Clld h.Ute)'l'ele· 
rtnden tıtlhrac; 'e 

llplo ııhhaUI bl• 
ıenç kız; cildinin ha

J&t.ı unsurlarına muıa· 

IU TECllJICYI blh olan 1enı •• tıymeUI 
YIJlllZ bir hüliısa ... Butun dün· 

7ada taıunmLt Vlyana 
U.nlversltesi profesörü bir cUd mli\.e· 
huaısı tarafından keft •e buyuk bir 
ıun.a ne aeçumı, ıenQ hayvanlardan 
taıthraç ve •BİOCEL• tabir edllen bu 
hillisa timdi clld 11duı olan penbe 
renkteki Tot&lon Kreminde mevcu\• 
tur. Her at.fam. yat.mazdan evnl bu 
!<remi tıllanınıs. Sla UJUrken cUdl· 
nıs bu t.ıymeLlt cevheri ma6s~ettk 

bnlenlr. Her sabah uyandıtınızda 

clldlnl•ln daha açık , daha tue, DA· 
l!A GENÇ, daha yumuşak oldutunu 
goreceksini.z Gunduz1er1 için de tt>e
ya.ı renktek.1 yal!.IZ ) Tok.alon Kremi· 
n ı kullanınız . Bu basıt •e tol.ay tatil 

tedavi ıayeıinde her kadın 10 yaf 
ıençle.,ebUI~ ve butUn ıenç kJzla.rın 

cıpta naıırUe bak.ac atı tayanı hay. 
ret bir c11d Ye blt tea temın edebUlJ'. 
Totalon Kn!mJ.erlnın memnuniyet ve· 
rıcı ıemereleri carant llıdtr . Aksi tak· 
tirde paramı iade olurıur. 

• Fs• t ... mı. O 

' 
... GG .. ö,,'!- s~-.~ 1 

uze n' · u u J 
CiLDi BESLER, GERER 

VE TEJfiZLER 

Saç l>ak1mı .-ıı~ .. ltll!in en 
birinci şartıdır. 

PETROL NiZAM 
ffcr eczaneci~ sotıJır. 

Beyoğlu ÜçtıncU Sullı Hukuk Hl · 
kl mllO lnden: ~42/79e - Hüseyin ta
rafından Beyoğlu Kltip Mustafa Çe-

-------• B U G Ü N il\ 
B Ü Y Ü K D E R E 

BEYAZ PARK'da 
SAZ-CAZ 

·KONSER • DANS 
Varyete Programı 

BEY AZ PARK yüzme havuzları eğlen~elerine iştirak ediniz. 
Rahat koltuklar. ucuz meşrubat, ECLENCJO:Ll 

,, _____ lHR GUN GEÇIRELIM -----

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
inhisarlar Müfettiş Muavinliği Müsabaka lmtihani 

İnhisarlAr Umum Müdürl(lğü teftiş kadro~unda rrıilı;hal bulunan mü
fettiş muavin! i::CJ~,·i jcin yazılı ve ı:özlü bir .nüsatilk"l imtihanı Açıla
caktır. 20.8.942 Pazartesi "ünü saat 10 da Sirkecidıı- tnhl~arlar teft i ş he
yeti binaı:ın-ta :voptlacrk olan yazılı imtihanda ,.caz ~411anlur söılU imtiha

na gireceklerdir. Her iki imtihanda kazanoınlar araı srnd,a en fa7Ja derece 
alanlar inhisarlar rr.ü!ettiş muavinli2'ine alınaC'aklar ... ıır NoflardA mü~avat 
halinde lisan bılenlcr tercih edilecfklcrdir. Ücı-etıcr 36!16 saydı k<ın\,lna 
göre .veril?c~ktir. "• · · 

MUtabakaya girebilmek için : 

1 - Memurin kanununda vazıh ışartlarrl<ın başk ı fltt~at ve Hukuk · 
~akülteleri yeya Si)~f?l Bilgiler okulundan , yahu~ Yil)r~ek Ticaret \ ' f! 

Iktrsat m~ktcbinc!~n Vf"yı:ıhut da muadillikleri ?ı.1aar f Vcl..~leUnce ta ~dik 
edilmiş bulunan yabancı fakUlte veya yüksek nıckt•pler :n birinden me
zun olmak. 

2 - MüsabPka t<orihinde yaşı 30 dan yukart olr.ıamı:ık ve ~~kerliğini 
yapmış bulunmak . 

3 - Sıhht v&zi:lE'~ı iklim tebcddHllerine ve her 4";,.?rlil yoleuluk z;ıh· 
met ve me,;ıkkAVerine day:ınmıya m ll~11.it olmak, 

4 - Ahl~k VE: !Cciyt" itibariyle müfetth;llk tnes~eiir.~ ·~ıınma~mR m5.ni 
bir hcıli bulunmaınaı.., (bu husus idıırece y::ıpılacnk tahkikı:ıtJa bclirtile· 
cektir.) 

Mtiraca:.lt -.n ~eç 10.8.942 ak~amına kı:tcl;,r ve İnhisarh;;r Umum ?ı..1ü· 
dürlü~üne !1 it~p edca bir dilekçe He vaoılacaktır 

S u dilekçeye: 
1 - Mektep şahadetnames;, 

2 - Nüfus hüviyet C'lİıdanı, 
3 - Askerlik vesika:ıııı, 

4 - Sıhhntç-e meml~kt>t in her taratrnda va71fto s:-c'mı i ,•t" ve •evah~t
ler yapmıya mü~:;.it bulundu~ hakkmd.a. tam !eşekküllü resmi bir hasta
neden alı~tRcak r~por, 

5 - Poliıı;ten a11nacak iyi hal k~i::Jdı, 
6 - 6 tane 4.5 X F bovunda foto,lft'aC, 
7 - fTal tcr<·ürnes j t"kl<'necektir. 

i ı.tE>klilerin ımtih<on prograın1nı Sirkecide İnh isarl~r Tf'fti ~ Hryetı 
rjya-;etindcn al.,, ı::. I.-rı l~zundır. (7CJ62) 

, : .'· · iStanhul ' Levaiıni '; Amirliği .-:':..· 
r·-'~~'.{-. \: ' ' "' •' t". » •t. • : ' ~ .. ,, " • ; • 

·.:·· satınalma ·Koniisyonu IJanlcio ,: 
~~ .~ . . . ' , ' '. . "' -

Beher :0.losuna (30) kuruş tahmin edilen 10,000 kilcı patates alına
caktır. Müteahhit nam ve hesabma pazarlıkla e~siltm.t"si 27.7.942 Paı.ar
tesi günü saat 15 de Tophanede Levazım Amirliği '!atın alms komisyo
nunda yapdaca""trr Kati teminatı (450) liradır, lıteklilerlıı belli v::.kiltf" 
koml:ıyona relın•!eri. ( 101) (8016) -

Bf"het' 1'dedine 2?i kuru:, tahmin edilrn 15,000 ~det sak?ndırak knyı$f 
mütei:lhhit nam \'e h~abma pazarttk1a satın alma ..: <ıktır. ihalesi 29 / 7/ 
942 Çarşamba .r{ÜnÜ saat 14.30 da Tophanede Lv. Arnirlif'i satın alma ko· 
misyonunda yapılac11ktlr, İlk temintı tı 281 lira 25 kuru:;tur Nümune.si. 
komisyonda görülür. TaJip1erin belll vakitte kom~yona geifneleri. 

(99 - 7969) 

1 L N 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- aparttmanm izal~i şüyuu hakkında 

1 

lebi mahallesi Anadolu sokak 23 No, 
Ori!u hastabakıct ve hemşireler okuluna leyli ve mec<,.nl tale~ alı· 

nacaktır, l•teklilerin en ıeç 30 8.942 gününe kadar Ar.karada Ceb~i 
Ordu Ha~tabaltıct Okul nıüdilrlüğüne, okul kayıt, ko.bu! şartlarını havi 
vesikalarla birll.kt~ mih·acaaUar1. 

, ._Dr. İHSAN SAMİ-, I açılan davn netioetinde kabili taksim 11•••• .. •••••ı••Qı ... olmadrtl anlaşılan bu gayri menku· 

1 GONOKOK AŞISI Dr. Bedri Gürbüzer ,.ilin satılması suretiyle ~ü:ruunun lza-
Bel•oi!uklufu TP ihtiliU.rın• ı •eşine 24 , 7/ 942 t•rihinde k~rar ve-
k;ır:ı pek te111frlı Vf' taze a.ıdrr. Suadlye, P IA; yolu No. 8 rlldi~I hi~~eda !· l~rri ::- TI Jkıımetş-Ahlan 

Dlvanyolu Sı..:lt;,.nmahmud tOr- ~1uııyene her gün. Tel: 52.33 mec;ohul olan Ah'liet ,-p Fatma ve Ze-
"9 besi No. 113 ,, ı va ::ıttz.:ııiyle l ı ki ve Saide be:-s3b1k ilanen tebliğ o· 

lunur. 

Kayıt ve kı.bul ::artl~n Ankara Lv. A.mirll!i v~ İ!tanbul Lv. amir-
r~i sat1n phna k0Mi~yonfar1nda p;erülı1r. (:51' - 770~) 

Sahip ff neıriyat mtidilrll: Halil Lütfi OönlUMll, 
Gnzefttilik ve ne~riyal T. L. Ş. TAN Mothaaın 

b) Kad'in f~clfer 

Normal rncsai saatlerj için kadm . işçilere . yaptlnlacak isin tnahi
yetine !:Öre 75 kuru~tan 110 kuru~a kadar. 

c) 12 ya51ncian 16 yasma kad~r olan erkek \•e klz cocuklan.: 
Norrnal rııesai saatleri için cocuk isçilere :aat baş.o. ücreti heu.biy

le 65 kuruş 

d) Ta,.,,,..,f! ve Taıtıllye, Avlu lıçllerl: t 

Bu .knbi ı J$1erde çalışanlara iiin mahiyetine ıör&ı 
170 kurusa ko:dar. 

ışo lrunııtan 

e) Fa2:hrı Me1".ı Ocretlerl: 

Koordinaı:::yon Heyeti karariyle fabrikanfn gü:ıG.e yapacatı S ıaat
lik fazla ça11~mah;;rm % 30 l'amnıı ilAve edildikte nqrmaJ mesai ile 
100 - 170 'rruruşı::- kadar ücret alan bir işçiye 150 d en 2~ kuruşa 
kadar. 75 - 110 kuruşR kadar alan bir işçiye 110 - 160 kuruşa kadar, 
65 kurus al'ln b;çiyt" 95 kuru$; 150 - 170 kuru-;a k~dar alan fıclye 
220 - 250 kUTUS!I kadar gündelik verlJecektir. 

3 - Knnun.1 \•ergiler i~lerf' ait olmak ÜT.ere ücretler, :tabrJka 
d~hiU talinıatnatr.t5linde yazılt hükümlere söre h"!r 15 ,.0.nde bir ö
denir. 

f - İşç'ler yetacak: yerlerini kt"ndileri ttomin ed~rler. 

1 

5 - '!'~!ip olarıların Büyükd~rNle Büyü! ... dere - Bah('eköy yolu 
ü"Terind;o\ti k:br!~ f;;-brikası müdüriyetine r.r~fus tezkereleri ve altı 

1 f~;i;~~i: mf ~~~~~~~eri F~e
0

;~~i Alınacak 
l Kihrıt im'll edf'rı d::afre1erde ve-:ra fabrikı tamlrhaneFinde makinlıtt 
l ve m::akini .o:t munvini olarak eı-ılJşmcık lir.ere birinci sınıf tesviyeci, 

1 
tornacı. ve frf''l'f!!!.Clyf" ihtiy~c vardtr Fabrikad~ yapılac2'k imtihan. neti
CC!ılndr l?Ö~tererPld€'ri E"hliyf'te ~ört maaş \."~& s:ıat l::-aş1 ücretleri b
vin f"d~l"!<"ekt·r, Talip nlan1f'rın ve piklyle birllkt .. BüyilkderedekJ kib
rit fcı \:> rılrrtıo:ı m ilr! i ı .. h ·pt ir,,. miir'\r""r tl., .. T i13"l C'lltınur , .............. _ .. ııiiiiı _____________ ., 

Hozat Satın Alma Komisyonundan 
1 - A~alıda mn".'t~r VP muhammen bt'dellerJ ve flit temfnat1ariyle 

ihale." ırün •e !.lla<ıtıf"r. y~1r1t mtovat a:vrı olarak 2490 f:Ryılı kanun rmıei-
blncf' ktn.,ah za·.-1 ve acık eık!liltl'T"!f' hükUmlert d!ıır-•undl!!: {hale ednece
ğinden taliplerin mttktlr günlerdf" Hoı:at satm a:m:ı komt~yonlarrna mü
racaatJarı. 

2 - T:ılipl~rin ihale F:-tfltinden bir Eaet evvıPline kadar kl\nunt temi· 
natlarfyle teklif rr.f'ktuplal'tru komisyona ~ehrme;erl. 

3 - E\•saf v• şarfn?meler 5at.n ttlma komiryonund? ıörülebillr. 
4: - P o!';taiakt gecikmeler kabul edilme~. (7622) 

CiNSi Mlktarr Tutaır ı Teminatı ihale gür.il Ve aa1ıtl 

Beyaz peynir 200Cı 2300 172.50 718 94> S•at 14 d• açık 
t"kı iltme 

Süt 
Yoiurt 
Sarmısak' 

S. Y•i 
K. soğan 

B. peyrıir 

S. ya~ 
K. snean 
B. pPYnir 
S. yaı? 
K soi!:an 

uoo 
l.IOu 
500 

14000 
14000 

1000 

7000 
7QOO 
10110 
71\fıO 

700<' 

2~9.nO 

274.95 
350 

17flfifl.!!O 
4~50 

1150 

~"'R3 . 10 

2'75 
1150 
8083 .10 

. 2~7~ 

18 74 
20.52 
26.25 

1347.46 
341.25 

86.25 

573.73 
170.62 
sı;.25 

671.i3 
170 S2 

n • 

• • 
• • 

• 
" 
• 

• 
• 
• 

" .. 5:.:-at 14 kapalı zar t 
.. • • .. ıçtk 

ekıt.iltrne 

713/"42 Saat 14 aoık 
ek8iltme 

• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
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Türkiye Cümhuriyeti 

ZİR AT BANKASI 
Kurulu, T•rihl: 1888 - Sermı1eıl: 100.001>.000 Tllrk c..ır .. ı. llube •• 

Alan• adedi : 285 
Zirai ve Ticari her nevı banka muameleleri. 

r~ra biriklirenlett 28.llUO lira ık.rami,.. Yeriyor 
= - - -

' 1 

Ziraat Ba.nkasmda ln.tmbanth " Dtba.ıın:f tasarru.t besıpl.a.rmıık en 
u 50 Llruı buJunanlsra genede 4 dehı cekJlecelt kur'a Oe .,.ttdakı 
pllna aöre tkramlye dnJ:rt!l•etlkbt'. 

4 •det 1.000 Liralık 4.000 t..lr• ı 100 adet 
4 il 600 • 2,000 • 120 • 
4 • 260 • t ,000 .. 1 160 • 

co • 100 • 4 ,000 • 

&o Llrahk 
40 • 

20 • 
1 .000 
•.ıoo 
a.200 

DiKKAT : Hesaplarmdald paralar bir sene lçtnde 50 Liradan aşa~ 
dOıımJyenlere tkram!Te çıktığı takdirde 'J. 20 fazlastyle verilecektir 
Kura'ar senede 4 defa 11 Eyllll, 11 Birlnclkinun. 11 Mart •• 

ıı Da:drıuı tıırlhlerlnde ~klleeekttr. 

Mahrukat Ofisi Umum Müdürlüqünden 
ı - Odutı vf' m11ngal kömürü olup da Ofl~e :verinde 11&tmak İ!ltiyen· 

terin me \·kilerint, miktarını, n~\·i ve vasıtlartnı ,:011t .. rir bir ltste ile o
dunun 250 ve \förtıOrihı beher kf1oru itin t!'ltt"dlkit-ri 11-:::ıı fıyatlarını ~Ö"· 
terir teklif mektuplarml Temmuz 942 sonuna kaiar Oi.ia Umunı ~füdür· 
liigiinc \'ermele<ri. f7'l'i7) 


