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r iaşe meselesi .. --'( lngiliz 
imparatorluk 
milli bayramı 

lthalô.t ve ihracat 
f Vatandaş, sana bozuk mal primleri kaldırıldı 

• J veren bakkalı ihbar et 
Gıda maddeleri tevziatı 

Hindistan nazırı 
J\ınerilJzakşark 
vaziyetini anlattı 

ithalat priminin kaldırılması 
garın başlıgacak 

ithal edilen mal fiyatlarını 
8oa oJarak yapılan gıda maddeleri tevzia- 1 ziata başlamadan Mıntaka Iqe Müdilrlllfü bak

bnda btızı aemUe.rde plrin<:in kUTttanrn~ ve eti- kalların vaziyetten istifade etme&ne meydan 
ğer gıda maddelerinin de kanşık olduğu halde 1 ver.ınemek için tedbir almrf!ır. Fakat, bir tara!
t'e9'1J6 edlldi#f ha- { l tan da halkın 

İngiliz donanmasının 
zrgıflığı, l.Jzak 

şarktaki kayıplara 
sebep olmuştur 

yüzde 48 ucuzlatacak 
::;...,:·-:,~~: ı Plrhaç 53, Taryatı 155, Peplr ı ~:2~!':eaınta~: 

r----7.'-~;;:::::::=::::;;;~-----.-f Prime göre satış ya. 
panJar primden isti· 

fode ettirilecek 
~~~ 100 kDl'llf8 satılacak ~~ek~~~ H::ı~ f 
zaman durduğu l J man dikkat edip 
lçin lmrtlanınış blıhırı.an bazı mallan değiştire- kurtlu veya bozuk mal dafıtan bakkalı derhal 
rek halka .k6ttt mal ?ermişlerdir. Yarın yeni- ı en y.akın ia~ mercilerine ihbar ettiği takdirde 

1 den gıda maddesi tevziatı ;,oa.pıla.caktır. Bu tev- (De,·Mıu 8 a : 4, Sü : 4 de) 

\, ~ -re- - - - - - - - .,.- ---- ............. ~ ... _;v-·-----.....-
Sayın 

Maliye Vekili 
Fuat Ağralıya 
Bütçe müzakereleri 
vesilesiyle bir dilek 
l'azaa : A1m1et ......_YALMAN 

1 H2 - 11M3 seneme -;ılt böt-
çe müzakeresi b-.gün sizin 

b'r nutkunuzla açthyor. Bu mü
zakere ves1leslle mcbuslarımızdan 
bir çoğu zihinlerinde yer alan bir 
takım meselelerden bahsedecekler, 
size ve arkadaşlarınıza hıtabcn bol 
bol dert dokccekle!'dir. 

Benim de bir derd im Yilr. Bütçe 
müzakcreıf nln } nrattılı hassas ha. 
vayı bir fırsat bılerek, gazeteci ve 
vatandaş sıfatile bunu size bildir
mek için ızin dil~trm. 

MahlUt yağ davası 
Tecrübeler gösteriyor ki matbuat 

kanununun bir maddesi 
tadile muhtaçtır 

' 

Haber aldığımı:aa ı:öre Belediye 

l 
Memurları Kooperatifi bize bl'9J ye

Z a k ' a r il nı bir dı\va &çrnata haz.ırıa.nmakta-
wr. Bundan maksat. hak ka zanmak 

b ar it I --·-...:: ve temize çıkmak değlld>r. :Matbuat 
kanunundaki bir kayıttan lettfllde 
ederek dava başlar başlamaz blzi.m 
susmamızı temin etmektir. Nitekim 
geçen defaki neşriyatımız, dtva a
çılması suretile k~itmı., ve muhal keme aylarca sUrdUğU için Belediye 
Memurları Kooperatlfl maökesi al
tında mahlQt yağ dolabı serbestçe 

(Devamı Sa: • , Sil: S ile) 

TOrkiye ı-ı 

Londra, 24 (A.A.) - Hlndıstan 
Nazırı Amery, bugün Britanya im
paratorluğu milli bayramı müna
sebelile bütün lmp.'lratol"luğa h i
taben radyoda söyled iği bir nutuk. 
ta ezcümle Hongkong, Singapur ve 
Malezyadan bahsederek dem•ştir 
k i; 

B u güzel toprakları bir milddet 
için kayl><!tmlş olmamış ve bu top. 
rakların har abiyc uğrayıp köleliğe 
dil,şmüş bulunmaları ne ahalisinin 
sadakatslzlığinden, ne de idarecile
r imizin salatı·yet veyıt anlayış nok- . 

(l>evMRt : Sa. 3 ; sa. 6 da) )+( ı 

( ) 
1 Alman barp 1 

teltUll I 

Harkoftaki 
Sovyet Kuvvet-, 

leri sarıldı 
lçerden ve dışardan 
yaptlan teşebbüsler 

neticesiz kafıyor 

1<arv.ılsk 
o 

0 
Somino 

' vologola ,, 

0 
YAROSLAV 

IJv/ 
o 

. 0 
IV~NOVO 

(':) .. 
STALİNO 

Ankara, 24 (Telefonla) - Ba.zı 

ihracat ve lthal!t primlerinin kal
ı dırıid ığına dair Tkaret Vekaleti

nin bugünkü tebliği hakkında nıu. 

temmlın ma!Qmat \'ererek mesele
yi aydınlatmayı faydalı görüyoruz. 

llga edilen primler, lsviçre fran-
gı, Isveç kronu, dolar gibi serbest 
d&:izlerle yapılan ithalat ve ihra
cata Takas Limited ŞırkeU tara
fından tatbik edilen primlerdir. 
Bir de Merkez Bankası tarafından 
Inglliz liralarına tatbik edilen prim 
ler vardır ki, bunların bugün ilan 
edılen Ticaret Vekı\letinin karan 
mevzuuna dahil olmadıkları anla
şılmaktadır. 

Kaldırılan primler ihracatta yüz.. 
de k ırk, ıtha!Atta yUzde •18, Ame
rika ile tıcaretle ise ihracatta ytlz

( De\·anıı ·a : 4, Sü.: ı de) 

( 'ı 
SowyetBarp 1 

TellUll _J 

so·vyetler 
yıpratma harbi 

yapıyorlar 
Yarım asrı geçen ömrümde şahsi 

olarak mal sahibi olmadım. Bun
dan sonra da olae&ğımı sanmıy0-
rum. Fakat bundan dolayı en kü
çük 'blr mahrumiyet hlss.1 duym u
yorum. Çünkü kendimı on sekiz 
milyon vatandaşla beraber bir çok 
malların, toprakların, ormanların 
ve ağaçlıkhırın sahibi bıllyorum ve 
bu sıfatla hudutsuz bir zenginlık 
hissi duyuyorum. 

futbol 1 Şampiyonluğu limen gölü çevresin- , l~~iiiilli~~~~~=~J deki Sovyel taarruz-
ları püskürtüldü 

Harkof cephesmde 

azgın çarpeşmalar 
devam ediyor 

lJ r zengin, nasıl şahst malını 
benimserse ve üzerir.e Utrerse ben
de de öyle bir benimseme ve tit
reme var. Büyiik şehrin boğucu 
havası içinden ara sıra kurtulup 
kendimi mescit\ Adalardaki scvgl:ll 
Çamlarımın arasına attığım zaman 
arazisini gezen bir zenginin ferah 
ve huzuruna kavuşuyorum. 

D aha doğrusu kavuşuyordum. 
ÇUnkU bir müddettir huzurum bo
zuldu. On sekiz nf.lyon vatandaşla 
beraber hissel şayıa llc sahibi bu
lunduğum malların en seçmelerin
den biri olan Ada çamlıklarına te
ı:avuzler var. 

Bir kaç ay oluyor, Heybeliadada 
oturan bir kaç vatandaş matbaaya 
gPld':. Yana yakıla anlattılar ki. 
Heybeltnin o canım çamları kesill
Yor, Yerine evler yapılacak. Şunu 
da ililvc ettılcr: 

- Maliyenin çamları arsa diye 
satarak ağaçların kcsllmesine se
bep olması, esk'ı ve yeni orman ka
nunlarına bir tecavüzdür· halkın 
u ' 

Japonlar, Çine 
mütemadiyen 

asker çıkan yor 
21 Jopon harp gemisi 

sahildeki adaları 
bombaladı 

Mareşal Çankagşek 
gardım istiyor 

Londra, 24 (A.A.) En son alı-
nan haberlere gôre, Çinde Youçay'a 
Japonlar yeniden bir asker çıkarma 
hareketlne tl',ebbUs etmişlerdir. 

Çunklng, 24 (A.A.) - Çin tebliği: 
(Devamı : Sa. 3; SU. 2 de ) X 

Harbiye, Gözte
peyi, Beşiktaş 

Trabzonu yendil 

Bagla, Tlrldye I 
ıamplyoaa belli 

olacak 
Ankara, 24 (A.A.) - Türk iye 

futbol şampiyonası maçlarına b u
gün de devam edildi. Müsabakala
rın birinci günU alınan neticeler, 
b u karşılaşmalar etrafında topla
mın aUıkayı arttıracak mahiyette 
idi. İstanbul şampiyonu gibi kuv
vetli bir takımın, İzmir şampiyo. 
mına mağlCıp olarak netice üze
rindeki şansını aşağı yukarı kay
beder vaziyete girmcsı Anka r a şam 
P·yonu Harpokulu Gücünün de ra
kibine büyük b ir fark ile galip ge. 
lerek avantajı kendi tarafına al. 
ması, Türkiye şamplyonoısının bu 
sene, dah a tilk ·gününden itibaren 
meraklı bir safhaya girm esine se
bep ol muştu. 

(Devamı S.. 8: Si. 1 &e) § 

Alman <'enup ordtıtarı kurnandellla
rıodan Maretal Voa Bock 

Berlin, 25 (A.Ao) - Alman or. 
duları başkomutanlığın ın tebliği: 

D ün Harkof cenup çevresinde 
( De,·amı Sa. 3, SU. l de) -

il il 

f Askeri Durum il 
il il 

Almanların mukabil 
taarruzları 

Alman. Rumen ve Macarların bütün müdafaa 

cephesi üzerinde taorrwza geçmeleri, tekmil 
Doneç cephesi demektif" 

l 
3 - K erç yarrmaılası tıwnamHe 

( Yazan : ootaltıtm"'. 

1 ilam IOIAK 011('e bunların aruanda birbirini 
L. -----------~ tamamla_van !haberleld ayıklayalım: 

D onf!Ç hM-uııında dev.,. edeıa Almanlar Kerç'de &eml:ıleme hare-
nulharebeler, ~I atratejlk ketlılln llOll& erdiğini ,.e Ruıılar da 

bir duruma gJnntftlr. iki tanılın ~dlldertnl söylüyorlar. Muhare
teMIA'lerinden Jlk tıkardıfımı& net i,: be artık httmlf, AJmaalar bu yarım 
<'e bodur. iki taraf da ınahaffbe ada topraklarına hMıılm 01111.,ıar
meydanına böy !H< kov,·etler eımnllf, (Devamı Sa. 1, Sü. 1 de) »--« 

Almanlar en büyük 
tanklarını ileriye 

sürüyorlar 
Londra. 24 (A.A.) - Annalist'ln 

askeri muharrirı yazıyor: 
Doğu cephesinde bir haftadan

bcd y<'nldcn başlıyan muharebeler 
şimdi mücadelenin stratejik mu
vaffakıyetler güden bir harpten zi
yade bir yıprı;tıne harbi mahiye. 
tini alacağını or taya atmaktadır. 

Muharbcnın bu ~ekllde gelişmesi, 

müttefikler !çin şu sebeplerden do
layı çok elverlşlidır. 

ı - SovyeUer Birliği, harbi bü
tün yaz müddetince ve muhtemel 
olarak kışa kadar uzataeaktır. 

2 - Rus kaymıkları azaldığı nıs

bcttc Alman kaynakları da insan 
ve malzeme bakımından tükene
cektir. 

3 - Alman muvasala hatlarının 
uzaması mücadele üzerinde yıldı. 
rım harplcrınin sebebi olcluğundan 
daha bOyilk bir bozgunluk Mısıl 
edecektir. Azak sahilleri boyu nca 
Rostok - Taganrog demiryc>lu üze
rinde başladığı bugün bildirilen 

(Devamı : Sa. 3; Sti. 3 de) XX 
rnumi haklarına ve memleketin 

CSaslı menfaatlt'rine aykırıdır. Bü
ruk bir şchr n civarındaki bir çam- ( 
ık YÜZ binlerce insanın sağlık kay
nağıdır. Bundan başka Adalar mem 

1 
lcketın b rer ı nclsld•r. Yarın iç ve 
dış lurızm hareket le memlekete 

1 
~ervet akmasını ıstiyoruz. Bu ba-

F edakirlık moda olunca 
tanklar, :ıırlalı birlikler ve tayyare- - - --------------------- --

:mdan da Ada çamlarını gôzümüz 
g bl korumamız Jlızımdır. 

Bunun üzcrlr:e Ht'Yb ltadaya bir 
~otografçı gonderdlk: Kes len ağaç. 
arın rc•sminl aldırdık. Bur.ları neş
rcttık, Yapılan zlyankarlığır> m!i-
~ası hakk ı nd:-ı 'ıır yazdık. Bir 1 

anun adam 1 , ı rck l.:ln ka- 1 

nıınd ki ;} er nı de bclfı <'ttik. 
illç aldıran olmadı. B lmem ki 

Ttıeınlek<'t n v h;.ılkın bir menfaati 
Zedelendiği z nıan memurların ca
~1 Yanması, dt'rtlcnmesl ve kağıt 

lirdıı 

hır bllytik ölçüde muharebeye J'lr-
m6'. mücadele kaak ve Myük ka

) yıplara mal olan tam bir hareket 
hamı llallni almı,tır. 

Muhart>be bakkıada Alatan tebH
f laden fWlları anlıyoruz: ı 

l..o!I Anceleıı Kızılbaç merkezi, yaralılara kan 

' ·ermek ü zere bir laue defteri ~ııaca iki bin kı.,ı 

bu ,,atanı vazifeyi göl'Rlek maksadlle merkeu. JıU-

('om etmı,ur. 

«Hürriyet ıtıi.\-aııı ~in ka n ,·erml'il'» ta lip olan-

ıar ara&ında ıılnema yıldızı Carole 1..anılhı ,.l' rıım 

rejisörü Cedi B. De !Mille \'ardı r. Rcsnılml:ı rejlsur-

den ka n alındıtını göıı~rl) or. 

Akt.rlıı, batladığı bir filmi ta mamlar tamamla
maz kanını \ e recektir. • 

Amerika Kızıllıaçı, tam bir milyon litre lnııaa 

"'anı içi• iane defteri açmı,hr. 

J - Rwılar, Harkof ctıplaetılllde 
ııi111dlye kadar 29 piyade. 3 eüvar l 
~·e lıl zırhlı tümenle taarnu edlyor
larnııt; 

2 - Bu büyük Sovyet taar r•• ta
mamlle kınlnu'; 

s - Alman, RuR1en ve tMıw-ar kı
t.aları bütün müdaf- ceplıeııl Uze
rlnıle mukabil taarruza geçmı,ıer; 

4 _ Su ka!1'ılık t-rruzunda ,ım
dlden en önemli Ruıı ~pwıun M'ka-
111 ku,.tııoıı, ve geri Ue lrtlhatı lı&
ı.Uml, • 
Kutların kısa ola n tebllğladen de 

t ualan (iğreniyoruz: 
ı - Ha rkof <'epheslnde elde edi

len mtwzller kun·etJeıullrlloılf; 

oldurmnkla k lmıyarak hart'kete 
g~ın<' için l:t' yapma'ı., Ah bu
nu leının edecek bir serum tc:ı t e-ı 
dllcbUse dunya ne kadar düze.. 

<ne.... .. '· sa. 'de> •r '----------------------------------""" 
2 - I Z)'lllll i•Ukametl• de yapılan 

eürekll AhıMa llücumlan pl»ldlrtW-

Müessif bir k aza 
daha oldu 

Sarıgerde 3 çocuk buldukları bir cisimle 
oynarlarken cisim patladı 

illı çocü ildi, iç ldşl yaraladı 
Diin Mbah saat d&ku:ıda Sarıyerln Kısırkaya !köyünden 

Mutttafa O.bey ltımlnde>kl faliMn tıekJz ya,ındakl ottu Nihat , .e 
yedi y~ındakl oflu Mehmet ile ayol koJ de knm'ıaları bulunaa 

F aik oj'lu Sflklz ya~ıııdakl Ou·an, denW. ~ahlllnde oynarlarken 
ll»lr «."3 im Hlarak Me getirmlı}ler, ınde IMı clııim ile oyaanıala 

(Devamı Sa. 8 su. ı de) <=> 

1 
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! topır©llk <dlavcııso 1 Şehir 

Haberleri 
942-943 

yatılı mektep 
ücretleri 
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Bilgi noksanlığı memlekete za
man ve milyonlara mal oluyordu 

Yazan: Cemal BARDAKÇI 

- 23-

1 908 uıktlabından sonra AY
mrvutluk, Yemen ve Dur

zu Hıyanları. Trablusgnrp ve Bal· 
ıcan. muharebeler•, fırka kavgaları 
J'(idindeıı yurdun ımarını, kalkın· 
nasını düşünmıye va~t ve imkfın 
oaJamamıştık. Dc~rkcn Birinci CL 
ıan harbi kopt.u. Memleketimiz )"'e-
1iden ve dört tarafından altı yıl 
uren yakıcı, yıkıcı h ... ln istilalara 
.ığradı. Bır kat daha v ran, peri· 
:an oldn. Milli savas sonunda bu 
stililardan kurtulduk. Fakat va· 
anımız, bu sevgili anamız baştan 
ışağı yaralar, bereler içinde kal
nışu. Büyük. lrilçük heplmız onun 
>asına üşüştük · Yaralarını tımar 
~tmlyc koyulduk Ona yeniden can 
c kan vermek C n didiniyor, çır-

..lınıyorduk. Her yurdda.ş bir şey· 
er yapmak, miımkün olduğu ka· 
dar az zamanda 'bir eser ortaya koy 
mak maksadlle çalışıp cabalıyor
du. Ama çoğumuz, öğretllmedii:;i !. 
ç n, yurt ve mnıct hakkında derin, 
esaslı, .snğlam ve doğru bilg' lerle 
donanmış değildik . Bir de ortalık· 
ta, her seyın mıitcllassısı kesilen· 
ler, ötedenberı tuttuğu, çalıştığı 
meslekle yakından, uzaktan en u
fak bır münascbcU bulunmıyan sa
halarda at oynatmıyn kalk~ın Don· 
kı,oUar, kaplarının üzerinde gör· 
aüklerı re~lcrckm hoşlanarak al. 
dıkllll'I, fakat yapraklarını kcsmiyc 
bile O~ndıklcri kitapların adlarını 
sırahyarak butün dunya bilgınle
rlne ders vermek' ıddlasında bulu· 
nan ctlretkfırlar, saatçlhkten dem 
vuran nalbantlar, en şöhreUi ikh· 
satçılaı-la alay eden, türlü müta
laa ve muamelelcrile onlara hay
retten parmak ısırtan mağaza, bıık· 
kal katıpler , yurdun coğrafyasın
dan dahı habersiz oldukları halde 
gazinolarda, khiplerde. şurada bu
rada devletın ve cihanın yüksek 
siyasetler nden sıoı. a~an sokak dip_ 

su Uiz.ım olacağını hatıra getırmı· 

yerck susuz yerlerde fabrikalar 
kurmuştuk. BUmcm hangi mem· 
lekctte bir ikı yıl tabaklık tabSıl 

etmiş bir sıvri akıllının küçilk bir 
kasabamızda yüz. yüz elli kişiden 
ibaret tabakları ve daha başka
larını kandırarak etekler dolsu pa
ra harcctı'irip kocaman bir tabak 
fabrikası kurdurmuş oldugunu gl:ır 
müstüm. Fakat fabrika işlemiyor· 

du. Kapısında bi.ıyük bir kilit ası· 
lıydı. Çünkü bu fJbrlkanrn lşliyc
blle<:eği ham der lcri ta Uz.akşark 
memlcket1erlnden getirmek, İstan. 
buldan altı yüz kilometre mesafe· 
de bulunan bir 1stasyona trenle o· 
radan da yi.iz kilomctrE' lçcrde bu-
1 unan fabrikaya arabalar, kam
yonlarla nakletmek lfızım geleceği 
evvelden dtişünUlmemlş1i . 

Vilayetlerin idaresinde bir a· 
hcnk, ittırat yoktu. Dlyebll.dm k'ı 
ne kadar idare iımlr• varsa o ka· 
dar da idare tarzı, düşünme. çalış
ma ayrılığı vardı. Bu yüzı:Wn ge
len gideni bcğenm'iyor, onun yap· 
tığını bozuyor, başladığı işi yarıda 
bırakıyordu. Memleket lktısadtya· 

tının bir but.Un teşkil ettiğlnl dü
şünen yok gi~ydl. Herhangi b r 
fabrikanın kendisine lazım olacak 

Yeni ücretler iktisadi du
rum göz önüne almarak 

tesbit edildi 
Ögrcndlğimlzc göre 942·43 yılın· 

da ücretli yatı mekteplerinden a
lınacak senelik tlcı·eUcr, umuını 
muvazene kanunile tayin edilmiş. 
Ur. Bu kununa göre. Adana lise· 
leri 245, Afyon lises 200, Antal· 
ya 240, Balıkes r 265, Bursa 245, 
Çamlıca kız lisesi 275, Denizli 200, 
Diyarbakır 245, Edirne 230, Eren 
köy kız lisesi 375, Erzurum 250, 
Galatasaray 400, Gaz.luntcp 215, 
Haydarpasa 375, İzmir 300, Kaba
taş ve Kandll1l 375 şer, Kars 230, 
Kastamonu 215, Kayseri 245, Kon 
ya 230, iKütahya 200, Sıvas 230, 
Trubzon 230, Yozgat 215, Bursa kız 
öf:reımen okulu 375, Aydın 215, 
İstanbul kız bğrelmen okulu 375. 
Bilecik 200, Bolu 215, Buca 300. 
Çanakkale 230, Mani•' 230, Ma
raş 215, Niğde 200, Yalvaç 140, 
İsmetpasa kız cnstitlisü 300, Üs
küdar kız sanal okulu 375, sanat 
okulları 200 lira ücret alacaklıirdır 

Mensucat fiş\eri 
dağıtılıyor 

iptidai maddelerın en çok, en nefis Yerlt Mallar Pazarları memurla.. 
yetişUğ. en ucuza mal olduğu yer- rı tarafından yapılan mensucat fi:ı 
!erde kurulması icap edcccğı, bu dağıtma işi Üsküdar ve Kadıköy 
hususta daha b' r çok şeylerin b!· kazalarında tamamlanmıştır. Da
linmesi gerekli bulunduğu, tersine ğıtma esnasında evlerinde bulun· 
hareketin bir lşgı.izarlık değıl, mem mıyanlar, bulundukları kuza ve 
leketin umumi menfaatlerine kıırşı nahlyclerdekı iaşe memurlukları· 
bir suikast olacağı gözönhnde tu- na müracaatla fişleri alncaklardır. 
tulmuyordu. Her V.lfıyct kendin Dün, pazar olmasına rağmen Beşik 
diğerinden ııyrı, müstakil bir vnr- taş, İstanbul ve Boğazın iki sahİ
lık sayıyordu. Köylillcr n f!jlcrinl linde tevziat i~f n<' devam edilmiş· 
kolaylaştırmak maksadilc üç beş ur. Bu işle alAkalı bir zııtın ver· 
köyun bir vtlfiyetten ~hnıp diğe· dığı malumata göre, bu hafta nl
t ne bağlnnması için ılgilller tara· hayetinde tevzlatın hitam bulaca
fından bir müracaat vfikl olunca ğı ve esas şubelerle isim ve semt· 
klyameUcr kopuyordu. Bır vlla· '!eri ayrıca llfın edilecek olan mu· 
yetin ·ktısadi, zirai, tıcarl kalkın- vakkat şubelerde eşya sat.ışına baş 
masının komşu haltfı en uzak vi- lanılacaktır. 
l:iyetlcrin bu kabll !şler;le ilgili 
bulunduğu hatıra get r lmiyordu. 
Köylüler sıtmadan kırılır. ekinler 
susuzluktan yanarken ve bazı yer· 
lcrde her ev gcnış bir bahçe için
de bulunurken bi.ıyük masra!lorla 
parklar yapılıyordu. Huldsa bll
g. noksanlı~ı ve bılirlm iddiaları 
yü:zunden mılyonlar ve çok kıy-

Devlet konservotuanno 

talebe kabul şartf arı 
1942 - 43 ders yılı içlin Ankara 

Devlet Konscrvatuarının bUtiln ~u 

belerine imtihanla parasız ve ya· 

omatları ve daha bunlara benzer 
nelcr, neler gorUlur olmuştu! Hay· 
dl bunların şahıslarına değer ve 
kıymet verdırmek düşünccsile de· 
ı;:ıl de memlekete faydalı olmak 
~ygusıle hareket etttklerlni kabul 
edclım. Fakat o bilgi noksanlığı, ve 
bu gar'.p davalar, iddialar yUzün
:len, bilmem nasıl anhıtayım, çalış. 
'lla, 'ş gormc alanlarmda çok za· metlı zamanlar heder olup gidi· 

rarlı bir anarşi başgöstermlştl: Ta· yoldu 

tılı talebe .alınmasına karar veril· 
miştir. Konscrvntuara girecek ta
lebeleri okul idareleri seçecek ve 
bu çocukların türkçe, edebiyat, 
mus ki derslerindeki muvaffakıyet 
ve istidatları bılhassa gözetilecek
tir. Bu suretle seçilen talebcnın 
mUsabaka imtihanları b rlncltcşrln 
ayının bir neı günU yapılacaktır. 

Okul idareleri yapacakları scçım 

netıcesı ile seçukl ri talebe hak· 
kındakı mUUılfıanamelcrinl o za· 
mana kadar devlet konscrvatuar 
mudürlüğüne b ldlrcccklerdlr 

'l'\•rhanclcr yapmadan, makınlst bu 1 şte butun o karışıklıklara, kes-
up bulamıyacağımızı ve bunları meke~lere son .verecek. bu zar~rları 
' tıştirmek zamana baglı olduğu. durduracak bır teşkilata katı blr 
nu, bcnzlıfn petrolUn dışardnn gel· htıyaç ve zaruret vardı. 
llğ nı duşunmcdcn, hattcl arazisi (Arkası ''ar) 
küçük parçalara a} rılmış bölgele· c. BARDAKCI 
re bıle Anıerikadan traktörler gc
Urm.ş, setır lme!fni teşvık etmiş. 

tık. Bunlar uç ~3 gun çalı~tıktan 
~nra bozulmu lar ve b r daha kul
anılamıyara k otedtc beride çoru· 
~ up gıtmlşlcrdı. Bu husustakı şahsi 
hataların cezasını traktor sahiple
~ ne tazmırat vcı mek zorunda ka-
1an devlet hatıncs ı,;ekmlştı Bol 

Ankorodaki tasarruf 

~ergisi 

Dağıtma birlikleri 

intihabatı devam ediyor 
Mahallelerde kurulmakla bulu

nan halk duf:ıtma blrlıklerlndcn bır 
çoğu teşekkül etm!ş ve faaliyete 
geçe<:ek bir hale gelm ş bulunmak_ 

Sabunluk zeytinyağı 

tevziatı 
tadır. Dun ı>.azaı· olmak mur.as be· 'l'ıc-.ırct Vekfileti, muhtelif yag 
t le şehrııı bır .çok semtlerinde par- mıntakalarında bulunmakta olan 
tı ve okul bınalarında toplanan beyannameli zevtin vnglarından a 
~alk birlik dare heyeti scç:mıer sitlerinln Inzl.ıl~g. s~bebilc ~e;1.ı: 
) apmış~ardır. Bazı yerlerde ve bll-ı mlyC' salıh bulnııyan 12250 to • 
~~ssa Üsküdar, Kartal ve Bakır- nu satın a4rak sabun imaline t~~
:~Y kazalarında bu seçimlerin dog· s.s etmek kararını vermlstlr. Bu 

dan doğru) a partı ocakları ta· mıktardan 3 bın tor.u şchr' mlzdc 
rafından ta tıı 1 v • -

1 
~ n sure <'. yapı dıgı, ki subun !abrıkalarına ver lecektlr. 

) ~~ ~n şikayetlerden anluşılmış ve 4 bin ton İzmir 3 bin ton nolıke· 
a u: arlar hu semtlerde yen.den sir ve Ayvalık,' 750 şer ton Aydın 

i
n t ap yapılması luzumunu karar_ ile İçel. 500 ton Mudanva ve Gem· 
aş ırmışlardır • lık fııbt katarına :ıyrılmışt•r 

YATAJf 

== 
Kahraman b · r kızın menhus 

talihle mücadelesi 
1 936 da (Atbn\tik Sfti) de 

yeptlan güzellik müsaba

kasını Jcssi Sımpson adında zarif 
hoş b1r kız kazanıyor. Bu yetim 
kızın yüzüne bu sayede ikb::ıl bir· 
denbire gülüyor. Zengin tal.pler 
etrafını alıyor, gençler pervane 
gibi etrafında dönüp duruyor. Ka. 
bare ve i'lm acenteleri üşüşüyor, 
onun için yapılan bir dans hava
sı bütün bir mevsim radyolarda, 
dans yerlerinde çalınıp duruyor, 
ve her vakit iç.n meşhur oluyor. 

On yedi yaşında bir kızın bu 
haller karşısında başı dönmemesi 
glıç ... Fakat J~'nin annesi akıl· 
lı bir kadm ... 

- Hayır, kızın. diyor, giızclll· 
ğinl satmıyacaksın. Geçicı maddi 
zevkler ve şatafatlar içın ruhunu 
körlctmiyeceksln. Kolay gelen pa
raları reddedeceksın. Kolay pa
ra !insanı baştan çıkarır. Güzellik 
müsabakasına benim haberim ol· 
madan nasılsa g.rdin. Şlmd'i artık 

benim nasihatimi dinle ... 
Ne dersiniz, kız ~ok aklı başın· 

da bir şeymiş, annesini dinllyor. 
Bir büyük mağazanın bUrosunda 
iş buluyor. Vazifesi, müşteri $'.
JWyetlertnl tasnif etmek, ıcabmı 
talcip etınck ..• 

Pek fılfı geçinip gidecek, fakat 
o ela gözlcl"'l, zarif halı, neşesi or
talığı yaktp tutuşturuyor. Herkes, 
etrafını alıyor. Arkasına dilşen· 
ler arasında mağazanın neşriyat 
müdllrü, üniversıte mezunu, çok 
sevimli bir genç var. Adı Jim Ste
vard .•• Kız da kendisinden çok 
hoşlanıyor, :fakat niyetinin temiz 
ve ciddi olduğuna inanamıyor. 
Gence gelince o da 'birdenbire ev
lenme kararı veremiyor. 

Jcssl bu gençten ve diğer {ışık
lardan kurtulmak liçin işini bıra· 

kıyor, telefon ~irketinde memur 
oluyor, :fakat Jim yeni adresini 
keşfediyor, arkasını bırakmıyor. 

Bir akşam kırlarda gezerken kız 
itiraf ediyor: 

- Ben de seni sev'iyorum. Sev· 
G:imdcn korktuğum için senden 
kaçtım. 

IC:3) ir sabah Jessi vaz.ifcslnc 
19 geç kalmıştır. Annesi oto· 

Jkr tJacalltan ımahrwn dnnya ~ı 
Jessl ile kocası 

diğeri baldır yerinden kcsi•:yor. 
Zavallı anne bu facıanın seyircısi 
oluyor. Kıı.ın yanına koşuyor. 

Jessl henüz kendinde... a:Anne, 
derhal Jlme haber ver» cliy<>r ve 
bayılıyor. 

Jim koşup ge!:yor. İlk sözü der 
hal evlenmeği teklif etmek olu· 
yor. Fakat kız şu cevabı veriyor: 

- Ben ınsan halinden çıktım. 
Sana yük olamam. İlk hissime ka
pılarak seni çağırdığıma hata et
tim. Buglln bana acıyarak delice 
kararlar verebilirsin, yarın piş.. 
man olursun. İkimiz de cehennem 
hayatı geçiririz. Ben merhamet 
istemiyorum, aşk istiyorum. Gü· 
nün birinde tfa mucize oJur da 
senin aşkına lfı.yık olacağıma nk
lım keserse sar.a haber vcrir.m. 
O vakte kadar bana gelme ... 

n lm'in ısrarları boşa gidiyor. 
eJJ Saatlerce dansetmeklcn 

zevk alan uıvnllı kız., hareketsiz 
bir yığın hal1nde yatıp duruyor. 
Günün li:rinde b ir gazeteci kcıı-

d.silc mülfıkata geliyor. Diyor ki : 
- s:z boşuboşuna yaşıyacak in 

san değlls.ntz, güzel yüzi.ınilz, diş· 
terin' z ve cllcrıniz var. İlan rc
slmlerı ıçin b~r ahbabım model 
arayıp duruyor, sizi sağlık vere-
yım 

Resı;am gdıyor, modeli begenı 
yor. Turlü türlü reklümlar "çin 
sayısız rcsımlcrlnı yapıyor, !otoğ 
raflarını çektiriyor. Kız, magaza· 
da kazandığından Cazla para sa
hıbı oluyor. Bununla en meşhur 
b·r ustaya iki suni bacak yaptırı
yor. Bundan sonra bir kadın ber· I 
beri diilckfinı açıyor. Zarafet', ne· 
zakct ı-;ayeslndc çok müşteri tu
tuyor. 

Bir tvrdtan da makus tallile 
demir gibı b r ırade arasındo lfr 
mUcııdeledir başlıyor. Kız, yap· 
ma bacaklanlc talimler yapıyor, 
mükemmel surette yürUmiye, hat 
tfı drınsctmlye alışıyor. Bütün mu 
hltınde acınacak b'"r insan hal n· 
den çıkmak. sakatlığını bir tu. 
haflık diye göstermek için elde!'< 
gelc!'I yapıyor. MeseHi blrtnin ba· 
cngını sıvrls nck ısırdı mı, lcendi 
baeagı da ısırılmış gibi kaşrnıyor. 
Bu tuhaflıfia kendisi giilüyor, kar 
şısındaki gülüyor. Boylece yavaş 
yavaş muhitleki acımak h issine 
galebe ettiğ ne ve sinirlerine hfı· 
kim olduğuna aklı kesince sev
gilisine bir mektup yazıyor. D'
yor ki: 

uJim, ben seninle evfonmlyc 
hazırım, f.krlni değişt.lrmcmi~cn 
gel .... 

nıın'in ilk ateşi belki de b. 
oJJ ra~ sönmüştür, iki baca· 

ğından mahrum bir zavallıya ha
yatını lbağlıyncağına belki de piş. 
mandır. Fakat yiğl.tılk belası ko· 
şup geliyor. 

Bir de ne baksın, karşısında 

kocaman bir müessese idare eden, 
neşeli, mesut. iki bacaklı, normal 
halli bir dünya güzeli kız var.Göz_ 
lcrlne inanamıyor. sev nçten deli 
oluyor. Derhal kAğıtlar asılıyor. 

Nikfıh oluyor. Bu acıklı hakiki ro_ 
man, böylece çok mesut bir neti
ceye varıyor. 

mobille trene yetlştit·yor. Tren ı---------------------------
khalkmak üzere ... Güzel kız atlı
yor, fakat ayağı kayıyor. Bütün 
btr tren bacakları üzerinden ge· 
çiyor. Bir bacak diz kııpağındnn, 

Bir kadın tarosadan 
düşerek öldü 

Bcyoğlunda Agaççlleğı sokağın· 

da Arkadaş apartmanında oturan 
Lenkuya adınruı 35 yaııında bir ka
dın cpartmanın altıncı katındaki 
tarasada çamaşır asarken aşağıda 
bir tanıdığının seslenmesi iızerıne 

konuşmıya başlamış, fııkat Cazla e
ğildiği jçln muvazenesini kaybede· 
rek yere düşmilş ve derhal ölmi.ıs· 
tür. Adliye doktoru Hıkmet Nomcr 

(;~.~l!.\ 
Bilmiş olsaydım ••• 

fe ğC'r böyle olıtcağ,ını bilmiş ı ı;t<ıku ıvannı-:. lUuhakkak ki doğru

~ oha)"<lını IDS!J E~ lülUııden d~r .. Ge.lgelellın geçen hafta lıaııgt 
ooşlıyarak bugfüıe kadar muhulp tiltUncUye başl·urulsa kolay kolay 
mllletlerln ~ıarı> 1ebllğlerlııılc döşü- kibrit almak kahil olmuyon:lu \e ln
rülcn düşman ta;r3(arclerlnln, batı· ııaııın: cEllnıe bir kibrit geçirip yıık
rılan hal'Jl "e Uc.aret gemilerinin, ım. sam tla i~ Sl'nellk ldbrlt stoku bulu
lıa edilen HimenJerln, ~r edilen as- nan bir ntt>.mlekctte ~ıkgöz.lerln 
kerlerln sa3,smı gönU gUnUne not klbrHlerl lıangl karanlığa gömdük
edcrdlm. !erini 'bir bulsam :ıı> '11Je<'eğl geliyor-

- Not ederdin de He olurdu 'l de- du. 
meyiniz. TA:\"KTA • DA~'JCA 

cesedi muayene ederek defnine ruh 
sat vcrmişf'r. Şu ohndıı ki, dU,Urlilen, batırılan, 'ark cePtıeslnde lbu barbin en tt-

T d 
iilıtliriilt•ıı, nslr etlllen ~·ekfınlıırı; az zun tınık ırııuharebcsi olul or Ye on 

ramvaydan üşen !)Ok hlllneıı, az t:ok akla U,H~'Un o)l\n 1 il d be 1 Ü Ü J)l<l-g ıı ı•n r s r yonım-:. ber ta-

b h 1 d 
rakamlarla nmlrn~·esc l)Cllnt.-c atmıuı-

İ r İ fiyar Ö Ü yon rekorunun kimde olduğunu an- raftan Alneanlar c('!lllıede sıcaklığın 
Pangaltıda Seymen sokağında 

0
• larılım. birdenbire !iıfırın listllndc otuza ~ık· 

turnn 65 yaşında Yani adında bir Hoş böyle bir ı .. tatiı:ıtlk hıtmıuıııı;o tığını 'c 11 ıu•ri tlıt'lz ettiğini bildi· 
adam, bir kaç gün evvel Emlnö- I ohnaı,ıa. da mnhıırlplerlıı atış ııls- rlyorlar. Bir taraftan iıüyUk bir sı
nünde tramvaydan düşerek başın betleri lıakkında, geçen tecrlibeler e.ak, dl~cr taraftan cOO.eımeml bir 
dan ve ayağındıın yaralanmıs ve "~nuıla, ,,Oylc böyle bir fikir edinme- ateş urtaı;ında on glindenbcri sliren 
Cerrahp·şa hastancs ne kaldırılmış mı, değiliz. \·e daha ne kadar silrf'.ceği de bllln
tı. Yaralı ıht.yar dUn hastanede ="'e olun;a olsun t•ıı fazla ntaıı, ı>O· ıneycn bu tank muharebesi sonunda 
blmüştfir. Adlıye doktoru Hikmet nundıı batacak olan taraftır. taıtktakllcr dank illetine tuhılmaz-
Nomer cesedin defnine ruhsat ver· OL'l'J~ ŞEY DEG11. J a hen bir şey (bilmiyorum! 
mlştır. Moınlekctte tam liç senelik kibrit 'l'ATl,1:5~1.' 

A nkaradan gclCfl bir do~tuın

dan duydum. Milli Tasarruf 

SOHM YEN ATES 
OemlyeUnln !lergl hln:u;ında açtığı 

!H'rl'I pek gllzeımı~. • ( 1 n"an ' ücıııHi
nü) A.dm hlr nııtklne farzederck 
lttuna NMlıl bakmalı, nıııııl t!'mlzleme
ıı. nlM!ıl •~ıetmeU, na><ıı ~ı.;lf'llllcll ... 
lıf'P"lnl reslmlerll', a.,;ık ) a:ı:ılarla' 
pek güzel gd!>terl.)onnu~. Kim~enln 

tam akıl erdlremedifl kalori hcı.ap

l11nnı l~lre anlatıyonnıı'!. f;\ll'rdekl 
eski eş) adan ) eni ) eni Şf') ler ya1ı
mak ıçln naıııl lstıfad(' edilir, t'\dC' 
n1tt1ıl lron~ne, "'unıp, llkor, kuru 
meyva H~ ebzc ~apıtır, bunun Jçln 
) ol go-.tcrl~orınu.,, lnönıı Krı. En .. -1 
titUsU de sl'rgl3e dl'stek olu3or, ı ... 
tc~ enlere bu meseleler hakkında 

der 'enııt·~ 1 iş cdlnl3 orınuş. 'onra ı 
hlr taraftaıı tıı,"Uk, ada ta~anı flli\n 
) etl'flıMDE'.) 1 te!j\ lk ~:in model kU- j 
me .. ~r Oliınlar 'arnıı.ı. l 
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hakkak... Sevgiden ziyade, merhamet
ten doğnn bir hisle karyolaya eğiliyo
rum· Kocnma, bu şımarık çocuğa ayık· 
ken zhar edemediğim bir şefkatle de· 
rin, çok derin b r veda busesi kondu
ruyorum. O, halA uyuyor. Yaramazlık. 
tan yorgun düşmüş, hırçın ~ ı.izlti, afa· 
can çocuklar gibi uyuyor... Parmakla· 
rımın ucuna basarak gcrı dönüyorum. 
Odadan çıkıyorum. Gözlerimi siliyorum. 
BnhçE'yc cçılan kapıdan ve mermer 
merdivenlerden a~gıya ıncrken ahçıba
"ı ile kar5ıla1pyorum. Bu adam. dUn ak
şamk rezaletlerin hepsinden haberdar ... 
Kend stnc b'r şey sormadan halinden 
ve yiizundekl üzı.intüden anlıyorum. 
Elimdeki zarfı, ahçıya uzatıyorum: 

Diyor ve elimi öpmek için başını u· 
uıttığı zoman y.aşııran gözlerinden b'r 
kaç damla yaş climın üstüne dökülü
yor. Bu temiz. ruhlu ve tcmfa ahlaklı 
Eıdama söyllyecck bir tek söz bulamı· 
yorum. Çünkü, a~zımı açacak olsom 
muhakkak k. hıçkırıklardan bogulaca· 
ğım, plAnım da allUst olacak... Onun 
jçln susmak l{lzım... Sokak kapısına 

Uerliyorum. D.'1er!mdek'i de.rmansızlı_ 
ğa rağmen son bir gayretle asfalta fır_ 
lıyorum ve silralll adımlarla tramvay 
istasyonuna yollanıyorum. Tramvaya 
nasıl biniyorum. Vııpurdan nasıl inlyo· 
rum. Halamın cvinı nasıl buluyorum. 
Bunları ben de bilmiyorum· 

Ta!mrrut Cemlyetİnın sercısı iyi 
diı~lın•UınU.:. çok cmeklf' hanrlan
mı'l'. lıakı.t maddı bnkımdan bunun 
a3 nlnl ) apmak bU3 ük lblr külfet de
~11. he!" 1'1111i Tm•ftrruf C~l3etı her 
· "' 1 IK•~ il' tt-rı rrt1ntınıı kadar haT.ır
ı::ulrkhm ,.onru... J;ıt.ıınbw 'e dlfer 1 
';'"lılrlrrlnıb. Aukaradakı, C.ırneJ<ıen, 

'n:r.ılarcl n, r~lmlerden ~tırade ede
rek hu ergln!n ıhlrcr bt'nz,.rlnl ~ap
~:ılar bela bu ırada \'ö!< lııtlfa<lelı u
:acak. 

Sana daııııa, Ş('ref ve he~ slyelınl hıı· 
tırlatmaktar., tcrtcmız yuvamızın nez. 
hetı. korumaktan ba~ka n" gilnah ı;lc. 
mıst m?. Bu tün gayretlerim bo :ı gıtt 
&-nı meş'um bir akıbett' surükliyen ld. 
rnkslz f! n nihayet bu gece blıtUn ı.cı· 
lığ yle meydana çıktı. 

Ben artık kendimi. senin evınde ıu
zumsuz bir insan olarak gorUyorum. 
Sana karşı yııpılacak vazifelerim bitm ş 
ve yollarımız tamamen ayrılmıştır. Bu 
mektubu el ne aldıgin dakıkadan it;ba
ren b z, bırbırlm~e tamamt>n yabancı 

ki ınsıınız Nihat.. Ben şımd' halamu 
gıd yorum. Orıa, bi.ıtun hr.klkati anlata
cağım ve bana evinden bir oda (harı 

da ma b.ı.şıma kaktığın tek odu) .sıiye. 
cegım. Bu odanın, hur, tem,z ve saf mu
h1Ur.c çekılcceğlm. 

Sana olan rabıtumır son te1ı de ko· 
parken, yazdığım şu mektup seni lntl
balu davet c:derse bcnım içın buyuk 
tt:Sell. olacaktır. Allaha ısmarladık N ı. 
hilt ... Fcraı:.n. 

M klubu ult rdtktcn sonra çantam· 
dan ç kıırdıgım wrfa koyarak kapadım. 

Ortalık ıytden •yiye agermıştı . Mak· 
sadım, N hat uyanmadan köşkten uzak
la'imakll· Derhal h:ızırlandım. Son defa 
ol rak kocamın yattığı odaya girdim. 
Kocam hAla o derin gaflet uykusunda ... 
Adeta baygın g b ' yatıyor Gözlerln1n 
altı ne kadar da morarmış. Avurtları 

da lyıdcn i~ iye çökmiiş... Şakakların

daki tek tUk beyazlar, küme halinde 

çogalmış... Zavallı Nihat... Blçurc ko· 

cacıgım... İçkı, kadın. kumar, seni n(' 

hale sctırnı•ş. o güzel çehrenin bu ka· 
dar kısa bir z· manda büyle harap bir 
hale gctecc\!ıııı km tahmın ederdi? .. 
Kafam ısyan cltıği halde, ay klarım 
h slcrınıe tAbl o'arak g:tyrııhtiyari ko
camın 'karyolasına doğru sürüklenıyor
lar. Göz'erımden ııkan fasılasız yaşları 

dlndırmeğe lmklrn y':lk ... 
Bu ııdnmı sevmemekle bcra~r kul· 

bimdc ona ait !b.r t.ırafın ol\iuğu mu· 

- Ahmet ağa! . Bey kalkınca clıne 

Vl'rirsln, diyorum. Ahçı yutkunuy-0r. 

Gözleri dolu dolu oluyor: 
- Boyle sabah sabah neden acele 

ettiniz hanımefend.?. 1\Hisaadc edını:ı:. 

de size b!r kahvaltı hazırlıyayım, d yor. 

Ahçıya çok acele bir işim olduğunu söy· 
llycrck biran• evvel köşkten uzaklaş· 
mak lst.yorum. Ahmet ağa arkamdan 
seslenıyor: 

- Hanımefendi! . Musa de edın.z dc
barl elinizi öpeyim. Çı.inkü birazdan 
ben de gıdıyoı"Um. Keı!dime yeni b r .ş 

buldum .... Ne yapayım?.. Ben s ~den 
ç<>k hoşnuttum, Allah bill)t.Or ya .•• 

Yalnız yolda, beynimi tırmalıyan bir 
nokta oluyor. Halamı, bu kaya gibi sert 

muhakemeli kadını nasıl ikna edece· 

ğim. İnsanlığın bütün şerefini, sabır ve 

tahammülde, her ne p.-ıh.asına olursa 

olsun yuvaya sadakatte ve '-'~'ıkta 
bulan halamı nasıl kandıracağım? .. 

Hunun. kolay bir iş olmıyacağını ben de 
b li) orum. Fakat o kadar bunalmış ve 
bitkin bir vaziyeti.ey m ki, ıcap cders<' 
halamın ayaklarına k~panarak gözyaş. 

ı ırımla, onun merhametini celbetmeğe 
çalışacağım. Nihadın, birbır•nden baskın 
ıhanct ve hakaretlerin. birer bl.rer an
anlatacağun. 

• 
emır 

rnerikalı beş hin Mker ta· 
fıyun bir '-apnnın Cebeli· 

tarık'a gelıli~i hırber vcrlldlğt sı
ralarda hlr mec:~ıuada. B. Boose
,·eWJn Urir lrkülcr'inln fotoğrafı· 

nı gbrıllını. Anıeıika ClimhurreM
ııln lınzıısıııı ta,ıynıı \'e yüz bin
lerec basılmı-: olan bu sirlcUler de
nlza!jırı merrt'ckctlere gönde..rllP.n 
her Amerikalı :ıskerc ,·erllmekte· 
clir. 

SlrkUler, glınlUk hir emir mahl
yetJndedir. l•'akııt her gün okuna
bilecek ~lıluf;'u ı~:ln buna cBüiün 
hıırpllk 001lr» demek dalla doğru 

olur. 
Bu «"Blltün harpllk Clllln, Kilde 

kuı1rcU balnmından tharp edebiya
tının ı;ade ,.<' sadeliği kadar da t~ 
f'lrll bir örneği olduğu için a.,tıağıya 
nakletmclrten keDdJml ıMMMadım. 

«BEYAZ EV~ 
o:\' AŞlNG'.l'ON» 

cBirl~lk Amerika ordu!Rdtn de
nha,ırı e\"kedllen kU\vetlerl men• 
suplarınaı> 

«Slz Blde.'ik Amerika ..ıas11· 
nun bir a.skcrlslnJz. 

«llı:ırhin yapılı1ığı tr.ak ,.er~re 
gitmek tncre ,·apura blndJıdz. 

«Kendi hürriyetiniz, sntn ftltlllfa 
gibi sovdlklerlnlzln, henl!}erilerlnl
z.ln, mllletlnltlıı !hUrriyetl de ttıı 

hamin ısontK'.uaa. bağlıdır. 

dlilrrlyet dil"1tanlan lllçblr za• 
man bu kadar ullm, lbo kadar köe· 
talı, bu kadar lı&.::oln olnıamıtJla.rClır· 

cSlz itikatlı, 'Vakarlı, Cfll§IU'etll 
,.e tarDıl boyunca hllrrlydl her p· 
yenin (inüne g«;inıılş Wr mlllete 
menımpsunuz. 

«Memlekette !kalan bizlerin; ye· 
rhıc getirilecek \'a'Zlfclerlınlz, bti• 
ylik !im.mı ısl'Linlc ilgili ~aı.lfelt>rl· 
mlz var. Siz m.llletln bütün :ımvn~· 
tinden ve bütün kudretınden yar· 
dım göreoekshıu. Kaz&naıl"ağınız 

7.afer ibUtiln mDletln zaferi ve her· 
kesin ortaklaşa zaferi olacaktır. 

«Siz allelerlnlzln. helm!erlle.rlnl· 
zin 'e rels:lnlı:Jn thnldlnl, ıttmadı· 
nı, mlnııetlnJ '\'C dualanru berabe' 
rlnizde gütürii~orsonUL» 

KÖR KADI 

Velit 
Teşrifatı KAmll Bey JnfJrhumurı 

kerimesi, Midilli mutasarrıfı nıer· 
hum Rcşıt Paşa zevcesi, BUyllk El· 
çl Bay Behiç Erkin'ln kayınvalldcsl, 
Mühendis Mitat Recalnin bUyUk va· 
lldesl, Divrlk demir ma.denleıi rnU· 
e.sscsrsl mildllrU Necil Erkinle tUc· 
cardan Vecih Erkinin büyük valdeleri 

BAl:'AN HAOER REŞIT 

vefnt etmiştir. Cenazesi lbuglln1dl 
P.:ızartesi öğle vakti NlşantaŞJndıı 
Emek npartımnnmdan kaldınıara!C 
Teşviklye camllnde namazı J<ı· 
lındıktan sonra. Edirncka.pı şehlUi· 
t;ınc def'ncdllccektlr. 

r-TAKVIM-ı 
25 l\1AYIS 942 
PAZAR'rtiSİ 

Af 5 - Gün 145 - KiZiR ıt 
RUlUİ ı::ss - l\IAl.'lS ız 

HİCRİ 1361 - Cemaziyelevel 9 
YAKIT :UVALl SSA~I 
GÜNEŞ 5,34 9,06 
ÖGLE 13,11 4,-'2 
iKİl\'D1 ı 7,09 s,fO 
AKŞAM 20,!?9 12,00 
YATSI 22,24 ı.56 
İİMSAK 3,23 6,55 J 

\. _/ 

======================;:;:::::; 

(VKÖS~iLJ 
Strongilos balığı 

tavası 

B u snbah !Balıkpazanoa. ı1of'1' 
yürüdlim. Taze balık -~ 

tue 8trongiı.l5 l~.Llığl bulddf1J· fi' 
men;lmdc çok yHMı 'e hidlr· tJJ1 b' • • .. 

buçuk klJo alllxıo. Ogle '\e a1c1aoı " • 
meklerlne ta\ a&ını yaptım. o-yte ı:, 
:r.ctll kU ki bolca blr J eşil 5alata• ~ 

1 

de uı.i.ınıle knrı.'jık erik tıo~• ılt ..
etUm. Çocuklar bu J emeği SC"-e 
' e yedDer \e güzelce duydular· 

* Çok •likiır nu; ucldi. Biitiİll -" 
• "" (il' 

, ,., lcrde kapuıuuı insanlar ~·~ 

l cuk a<:ık lııı\'a'a f'lkacakJar, J .... ,U· 
te gı•:ıc<•ekler. iıı. .sıl·aklar, bel~. 

1 ncş dl'riyi ertll'ı:tlrlr, Cıdeta ,, 
'ilmine de leke ~ıasar. i31J11UP .,,. 

ge~mek lı;.ln a~·ık ha\ ll(1ıtn fl''e ,it• 
niın• c yli'u hlrttı. ~ oğurt sftıd ,_. 
Bir Naat kudur ılurdnktan twıl:...-: 
llunsu.z tıadc ım ile yıkayıp J,. tJ11 
Ertesi s:tbah sııhonla yıkanafıdlt• ~ 

1 

şekilde hl'f gilnM;ten ı.onr• tıü1it' _,.. 
pılırsa cilt J uıııu~ar 'e lcıkl'! '11'1 

™· """' BV&i-
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VATAN 

1 f :ff=ıi·] hl ı:ıt1;ı11:tJ:]33!s1 ~:~~;:: 
A k d 1 8 J Vekili Fuat • 

Türkiye futbol SiYASilCMAL 
ca=-r: 

_:_ ~:iznnurum e ediyenİn dokuz Ağralıya Ş<;t_~Pı~YH~'~"~·~"'"'"•· [j 1 t b •• •• ) kt <Baıtr 1 ~ ııış• 1tk ~ :&eşiktaııla Trabzon 11· ro ile çıktı: 

; 

Meksikanın 
harbe karışması 

Yazan: M. R. ZAL Ilı an BOR~/ o o usu yo a çı 1 İstanbul ValıHI ve Bc}edlyc Reisi sesi ~krmı oynuyordu. İstanbul 'Muzaffer. Hadi, Hayri. Necdet 
Doktor LUtili Kırdara gittim. Si- şampiyonu bugün sahaya oldukça Mcl.h, Cemal, Süleyman, Sııb!l-ı 

Doğu cephesinde; fıthi surette dert döktüm· İst2nbu.. değişik bir kadro ile çıkmıştı. hattın, Cahit, Muzaffer. M 
lun gobeğlndc blruz yeflllik yarat. M. At - Feyzi, ~ani _ Rıfat, Göztepe de şu kadro ile oyırn-

(Ba,ı l htclde) >--« Amerikoyo sipar:ş edilen otobüsler gelir mak için milyonlar sarfedllrrken, Naza', Naci - Nail, Hakkı, İbra- yordu· 

eok;ı;lkırnın tnlh\ ere !karşı 

hıırıı ilan et11ğlne dair ha
hf-rlrr {;"dıll. Bu sureUıı mllr\·r..re 
karşı harı, ilan eden , CJa mllnase
bctJı-ıinl lıescıı yJrml aıtı ıınemk
kett' bir ~ lmıl yedinci katıhnıt o
luJor. 

dır. A~ ııua Shaıttopol'a «elrnl,- tablatin asırlarca uğra~r~k. öze· him, Şı.ikru, İbrahim. Mahmut, Reşat. Alfıeddin, Sayar, 
Ur. Alman tayyftll'eler:I bu dentz. tts- gelmez faaliyete geçecek ncrek yarattığı bir servetı. göz gö- Trabzonluların biı·ınci maçtaki , Maclt, Yusuf, Mehmet, Emin; Fu-
ıtü.nü boınbardMlUUl& -~. ıunıslardır. i ... b ı re yok etmenin caiz olup olmadı.. kadrolarını muhafaıa edlyorlardı. at; Halil: Alttan. • s..on u Bcledıycsinın. Amerika· ı rerm 90 yolcu wokletmesine imkan 1 İ ş 1 T L 

Alnıanlar :u--kof -..t.eıı.luıle bü- d v ğını sordum. Alaka gösterdi, ka. Maçı Necdet Özgüç idare edı ... ·or. Maçı, stanbuldan az ezcan I ....... "vı-' a ayt fabr.kasu:n sıparlş ettiği olacaktır. " 
.rllk So~-eı taarrmuıııun kırıldığıDJ t b sJ .. _ nuni yol aranacağını ve bu yol ara· du. dere ediyordu. 

. .., 
0 0 

u er-.n:n dokuzu !ki hafta ev- Slpari§ edHmi,5 olan digcr 13 llk d kik d b l 
,.e ltll&lar da f!ldrı edilM Dle'"'l.llerin vel Amer kadan yola çıkmıştır. Bu h • • _ nrrken Adalarda ev yaptırmak için Oyunun llk dakik ... larındn Trab- Oyunun; a asın an aşı-
kln"\-eUendtrildlM..J blktlmı"'tlr. Şu otobüsl . k otoburun ne zaman ;>ola çıkacagı &ğaç kesmenin yasRk edllmcsı ça· zonluların sakin ve rcıhat bir tem· ysrak, tlı sonuna kadar baş dö •

1 

&... ...,. erın ısa b r zamanda tran. ~· . l t · ı k d t ~•ide Harkol Jtmk~thıdekl So\• slt lımanınn çıkarılıp memleketi- henüz belli degıldır. otobüslcı· gc- resine bakılncağını temin etti. B.r Po ile vaziyete hakim oldukları diırUcü bır hıza geç ıgın ay e -
H~t •u------ du Alma maka · hl · ı d ~t k taraftan da Defterdarlığa telefon gorillüyor. Genç ve azimli eleman- mek lazımdır. Her iki takım, tam bU _........ nuUlj. 0 

• mızc gelmesi beklenmektedir. Bu I ' r gelmez ~ r ıç n e ,,.,.cu na • i 
taa..ruzana kaflılawak irin Mare- otobüslerde 41 yolcu için otura-, llne bıışlıyacak ve ilk gelenler ıh- ed P ıneselenın not şeklinde bildi. !ardan müte<ıekkll bulunan bu ta. b·r şampiyona maçı ercrj ve hey -ı 

ffoa.lk. l'huO!;lenko Barlınıt eephe8hıdekl cak :ver vardır. Fakat bir kısım sı.. tiytcın en fazla olduğu hatlnrda rilmesinl isten •. Bir kaç gün sonra kım. blr gün evvelki ı:ğır ımığllı· canılc oynadılar ve muvaffak ol 
ln"\'etıerUe mtldataaya geçmiştir.' rahırın çıkarılması suret le otobüs. çalıştırılacaklardır. da aldığı notu bana verdi. b!yetı hatırlatmıyan gı.lzel bir o- ı dular. jı 

Mare,aı 'l'lmeeıenko, AhnanlAn ilk Bundan anlaşılıyor ki, Emliık yun çıkarıyor, kısa ve dalma )'-- B şlangıçta, Harblyen n uzun 
ha&&anadan aımaıa ma,•affak ol- Bankası kurulurken. Malıye Ve- rini bulan paslar, hesaplı deplas. paslı ve eennl~lard:n ~knn bir sis· ı' 
lnlllJ, biraz arazi kazaamı~. fakat ,......,.~ ı H •• F kalett sermaye diye bir takım ta· manlar Be~ktaş mildsfaasını şa· tem takip ettığl gorOlüyordu. Bu-
stratej.lk bir netice dde edmuemL<:· o•• d •• •• •• ) ur ransız ar pular vermiş. Ada çamlıklarının şırtıyor, fakat kale oniıne kadar na karşılık. Göztepe, mOdafnasrnın 
Ur. Ş&mdf M.,..ı Foa Bocl< ~ ~ urucu )1 h k ti • • bir kısmı da bu arnda mlş. Bura· pek güzel inen Trabzonluhırın. ka degajmanlar, hücum hattıı:dn d. 
hu.tı ele •hnıf, Raslan ÖQ('Jf) mlkla- d il are e erını ların çamlık olduğu bilinmiyerek, ti vuruşu yapmak mesullyetlnl da- muavinlerle tam bir işt rak hnl'n. 
, .. DIUllanıbelertle kayıplar vordlr- 1 m o e rn arsa diye satılığa çıkarılmış, yıtni ıma başkasına yilklctmiyc çalışan de, baza o kıs ve bm:an der n pas· 
mif, bundan eonra hem cepheden 1 genİş)etı•yO J mesuı kim olursa olsun, orman ve 1 bu paslı oyunu. Bcşlktıışlıla· ıar kullımıyorlardı Her iki t:ırııf 
taarraza ıeçmitf \e hem de Jzyuın ·ı ~hl r ar arazı kanunlarına ve halkın umu-, r•n rahat ne!es almasını kolaylaş· 1.a kendi t~rzınd:ı muvaffakıyet! • 
11't1Qmetblde bir k.,.tnaa hareke- Si a ar mı menraatine aykırı btr 1111 ve b r tırıyor. ve her ,.azıyette tehllkeı yd. 
tııae &ir1'ndfUr. Bu arada Roslann ) ) suç fşlenrnls... İlk anlarda, Trabzonlular oyu- Seyirciler drnk kuvvetler arasır.-
önce 38 piyade Te zırhlı tömenle ta- J ) G/. De Gau//e, nu Beşiktaş yarı sahasından dışnrı da geçen bu mllcadelcnln akışını 
kl btsce btlnu rakamla ~Jlemek J 3 tc geçilerek hatanın düzeltilmesi lendirmektedir. Çilnkı.i İstanbul b<>t'I ve zaman zaman !utbol fnce-

'\lekslka do~rudaıı doğruya bir 
tccın irıe uğraın:ı.dıı:!"ı halde _, di
;ı c lılrdenblrC' ker\ana katılıyor? 

Gt>Çcn lklnl'lk nnnda Şhnauı, 
~Jerl.czli \ e <'<'nuplu ü~ yüı; nıJJ. 
yon Anıcrlknlın f<'ınsll eden yir
mi lılr hlilıfımctln murahh&8lan 
Rio de Jnnf.'lro'ıhı bir toplantı yap. 
tıklan zamnn olup hltcıılerl yakın
dan takip ı•tmlş olanlar iç.in bu bir 
sllrprtz detrlldlr. nıo de .Jane.ıro 
konfcr.ın'<ıı.ıln mllner düşmanı \t 

Amerllm tcsııntıdllnün hararetli ta
rafdrırı sıfotllı- k!'ndlnl en ç,ok göıı
tereıı oclnııı, i\!ek ıka HarJclye Na
zırı ı-:1t'kuil 1'adllln idi. Padllla, 

•rruıt et.mı., oldutu tabmln ediliyor,! Sovvet~er, ueni J önemli bir demeçte Hakikat haber vcrilınce hareke- çıkarm maları Beş.ktaşlıları sinir- ze,•kle taldp ediyor! r. Favlsız. ıs .. -
ınlindrıtn 4letfldlr. l\laaqafRı, böyle! bir sllib imal 1 bulunacak ve kanuni duruma dönülmesi bek· şampiyonunun Türkiye blrlne.li. llklerinl or~ya koynn haklkatPn gO-

blr kuYVet kullanmaları ikam gel·/ ettlklerl:al !enir, değ1l mi? ğini kazanması ıçı t k {' t ol ul bir mhsnbaka. I ıll dl~ Londra, 24 (A.A.) - Zannedll- a\•nnt"jı h < l n ele d ımı .,g Gol çıkarmak için sarf edilen gay- ' •o lln çol< nllnşlanan nat&unda 
Al blayc".a anlafılablllr. Her halde d' . .. G 1 Ben her halda böyle bir yol a· " » c>sap arın 0 ır. Bu he- 1 f.Oi, i.• I" dnnıı .. tı·. N\\'akc -"--ında , .A b ıgıne gore, cnera de Gaulle ı k "' ınnı'-·or ve bu mllcndcle ' ' • ., u ......... • 

undao ~az olmua gerek, tra- blld- 1 ' ı·andığını, fnkat !5in k•rtasi usuller sapta, Be~ ktaşın sahadan hl ol ıct er ar.,ı ., 'ı' rnııılnlertlr <'Un ,·eren Amerlkalı-

Amerll, t 1.ıt.ı~ınııı adına söz ııöy

lrmek lmkkııuı lııızır bulwııuılann 
hepc;lmJen :r.IJ nılo :ıhlpti; çünkü 
hu kıta) :ı "" kt'ndisl, ne de cedlerl 
mulıaclr sıfııtlfo gelmeml';'IJr; Ame
rllmnın c·n eskı Jerlilerlnden bir 
kırınızı derili o.llcnlıı ~utuCJur. 

~Jlk blr --••- -•--•· a..an Alman-1 .. rf vor ar Büyük Britanyada ve Arnerıkada .. ü d bl tn , d km ç g eıyunun hızını p,rtt.ırıyon Harbiye -~ _ .. ._ ~· rl' b 1 büt" F yuz n en uzadığını, fakat r - ~eme en ÇI asını zaruri hale gc· lar ~alnız lUrleşlk Amerlkauın 
lana iMtlht kll'V\etlerle taarruz et- u unan un ransız zümrelerL raftan da ağaç kesilmesinin yasak tirfyor. knleclslnln nefis iki plonjonu, lzmlr 
•elen nln mümessillerini Hür Fransızlar -"'"ld'ğ' . muharimlerlnln ayaklarmdakl topun ha~ ly<'tlnl \I' h.ıldmlyetınl miida-

dofru "lr llarelcet olur. Sovyel nıu··hı"mmai hareketine ithal etmek ıızere bu \.'U ı ·nl sanıyordum. 12 ınci dakikadan sonru slyRh, ıı.ı t-'·ılnuısına mılnl oldu fau için olmcmh:lerdlr. insanların 
J.'akat ,.__....._" __ ,_, L..ı........ıer ' Bir de bu sabah Bilyilkadaya, A· beyazlılar vaz!yete hı·ıklm olduler, a" arıı W' 

1 
ilk Gö tep · ...._ ...... ~ _...,..,. . 'Jı hareket esaslarının genlc:Jetllcccğ; Oyı.ın ller e' ,.e z enııı <'\"• en 111iıhlm diwnsı olan hürriyet dı\-tanıamue birbiri- _ _. .. ,r, ~r ~ lSft" sa{a"'fz harpten "' ... şıklar yoluna dog·ru ''Ürüyünce ne oyunun ag~ırlığının Trabzon mu··da-

1 
" t '-

1
f 

I _, ....., - ..._.. • ne dair bugünlerde önemli bir de- . " f . veldcn karar aşmış arzı mm· ..... a- Hısı 'e AmnJJm kıta ının ınoklMl-
lkfT edJmnek kM>ll deflldlr: j 1· 1_ meçte bulunacaktır. HUr Fransız· göreyım? Yol kr.ybolmuş. Bi.ltün aasına yüklcı:d irni göriiyoruz. b'k ttııı-ı ö Ulll 1"11 dcrntını korumak az.mile blmü~Ier-

A...._- evve Kine nazaran saha bir lr."""t yerine "evrilmiş, Be:tjktaş muhacımlerı ""\'I rık•r- klyetlc tat 'b c 
1
° g r t hylolkr.ı· - ıU ne hl ..... oıar Harlltırf Ue Jzyam ara-ı ların bir sözcüsü Britanova ajansı ~ ,.. . ""· ,.. .. hakıka Har ıven n en c c 1 o- r. n ır Amnlkalı diye o ada-

"•nda flll &ıemıı bir Bas gTDP8Aml daha .fazla 1 ~uharrirlne su sözlcrı söylemi~- c;1~ıa:.., katledı.lkn~lş. cı:.:ı!~t bsüat~~- ;ak lçın tcnerjllerinl sarfcd.yorlar. I lan Sııb:ı.hatti~ QOk yııkındıın kon- ıııa ılerim kJ kıt.asının hllrrJyetJ 'r 
arkaa• ~ ~e get'I ile ırtı- J 

1 
) tır: sn a 11Jr ev, ı ı ev ..... o', un 1 u gayre , on beşinci dakikada ilk 

1 
edil ktedlr Ve diğer Harbiye- ,!'rcfl itin yllrl'ğl yansın '" w 

bat.ıtt k---.ler·, fakat ha...; nolı:- j ""- G IJ · bir mahalle kurulmuı;:. semeresini verdi. Hakkıdan derin tro mle b' · bile dem"rke bı ınaı. atla fedakArlığı göze almak-- ···"'i' -e· Moskova, U (A.A.) - Moskova .J,J\! au e, mılU komiteyi ge. İ ta b 1 1 
b" 

1 
ll oyuncu ıır. ır an .. • 

tada! .Mfl!:'huJ. BayJe bir ff':Y ol.<ıa bl- radyoslle yayılan bir demecinde n!şletmeyi öl.edenberi arzu etmek· s n u halkı Ada çam nrının ır pas alan brahim, kuvvetli bir k 1 Sabahat tinin vaziyetini 1 tu ihaz. du~ sıın. Biz. ını~terek an,. 
le bunun 81M'ak Harkof ttopu11da Sovyet Rusya mUhlmmat komiser tedlr. Bugün mukavemet eden bil· ne bily~k hir nimet old~ğunu ilhcr 1 şu~a ~~pu ağlara ta~tı ~:s~b:a~:~ada~ topu daima ona mano kan:ı tanare, tank ve cemi 
olaıbtlecett hlltn>a celeblllr. 7.ılra, Al· muavini M. Pioulkln şöyle dem~tir: tün Fransız zilmrclerlnin kabil ol. zaman . avr~mış ve ~n Mrın zc- i eş taşın tazyikı gittikçe artan açlrme(çe çalışıyorlar. Netice: lz- 3apılınosına ulaJca doymakla kal=.,. makaltQ taarnnıa .,..ıayaJı <Halen düşmanın elinde bulunma- duğu kadar benzeri bir tim~! ha. rind~ tıtremışttr. Eskı gazete ko.. bir şl~~etle devam ediyor. Trab- ~lr mUdafnasının vazifesi kolaylnşı. I ınıyoruz., hlzl en çok ilgilendiren 
Uzen etin oldutıı halde, Doaeç nehri yan öldUrUcU modern slllhlıır lmAl linc getirilecek bir mllli komite leksıyonl:ırını ezberden bilen Hak. zon mudafaası, bir sel gibi akan . me.""ı'-'. Mir \merlkıdı tipinin ge-

aldlk~ balu.n iz.yam mevkilnl ı ediyoruz. Şimdi Sovyct Rusyanın onun her zamandan daha fazla ö· k~ 1:~rık Us'u şahit gösterebi?:rim inişleri durdurmak için blitün gay yo;O uncu dakikada Fuat'tan gUzcl ııı:mcsl, terakki«] \C kıt'a t.esanü-
~~tıl;"•' ~ ~ lllıhrbtf fiıoMe mtlhimmat lstih»all muharebeden nem verdiği bir hedeftir. kı, uç çeyrek asırdır Ada çamla~ rctlle karşı koyuyor. Fakat 18 inci , bir as alan Halit. Izmir şamplyo- dilnün bir ıııııııe\i bOt.ünlük Maa-

ltttnı lteok bUdtmwıdller; bu- evvelki devırde birç k d fal d rının tırtıldan kurtulması hakkın· dakikada sol acık İbrahlmln orta- nun~ galibiyet limidl veren güzel zarn , gösterrbllmcsldlr.» 
na nıuvatra&ı: olnlantı, bu önemn ha fazla oldu~ s'fbl o hen~ a:unı:: f , , daki makaleler gazetelerimizden ladığı topu demlirke vaziyette bu- bir gol kazandırdı ve devre bu şe- Bu kafa \C ruhta adamlar tara. 

:~~~~ ~~eetr. , .. ktinde Azamı nisbetinc de varılmış değil- ı SOVVlt •~- f hiç eksik ol~amış.tır. . l~nnn İbra~ım, vol.;; bit- ,,,uta tah- kilde, ı - o Gliztcpenin lehinde bitti. fındaıı tcımırı edilen Meblkanın, 
~ucır"'""· y--ft ..-aııı 'imdJld 1 dır> J .._. P N~ çare kı bugun çamlaru ın. anı vıl etmek ıstedi, fakat topu ayak· ikinci devre. birinci de\Tenln bU- Anıcrlka kıtaııı ~in mil!lt.enık -Y· 

halde ..,.._rebemıhı ea can alacak · teblljl . şekT.11~ tırtıllar ilşüşmUş~ür. O c~- ların.ın a~asından kaçırdı. Bereket 1 tün vasıflarına malık bir inıtldadı <lığa mukadderat hesabına :ftUen 

::k::.:.::.~ A~ ~t~=n)lıım,.~ İtalya - Fransa <Batı l Jlldde) xx nı~ ag~çlara kıyarken cınayct ış.ı vcrsın kı Hakkı, t~pu .yakalnyıp. oldu. Harbiye enerjik ve sür'atli hU- mücııılele)e ksnşnıası hayre& edl-
~ "' ... 

11
• " ledıklerını duymuyorlar. Orman beş metreden sıkı b.r !;utle kaleye cumlarınn. de\•nm ediyor, Göztepelı- lecek bir şe~ değildir. 

ilreklt AJmaa ilk •a._ püııktu- münasebetleri Alman hueumu ihtimal ki Timo. muh;,ıfaza tcşkUMı b r çam dıı.h ı:;9kmı~·a muv.affak oldu. Jel" S&bahatUnln peşini bırakmamak --------------
tilld61tb18 Mevl) .... r. çenkonun Harkofta yaptığı ağır koparmak isüyen adamlara göz Üstuste kaydedılen ikı gol, Trab-

8 
tile topu hep merknde topla- J 

Yalnız Mr Rolı:ta ctadıt~ yay... Londra. 24 (AA.) - Ögrenildl· bı!skıyı hafifletmek maksadını gü. açtırmıyor. Fakat koca çamlıkta· zon lisesi taJttmın_ın yine büyük y:.e H~rblye h!lcum tarzını dıUmn a pon yanın 
dır: Almanlar R9IOelt - Macar n gıne ı:ore, Fransız hududunda mil- düyor. rın kesilmesine, yok olmasına bü· :farklı bir mağlüb•yetın yolu aze- semeresiz bırakmağ'a muvaffak olu-
Almaa lntalann1t1 (btiliio miidafaa him miktarda İtalyan askeri bulun. Bar.kofta uııa çal'JMl.!l11Mr tün devlet tcşkıUitı seyjrci kalıyor. rinde olduğuna işaret sayılablldığl yorlar. uçak gemı·ıerı· 
•·eplıesl llzerlnde) mukabil taarr1JU maktndır. Moskova, 2 4(A.A.) - Reuter İstanbul Belediyesi, çoımhk saha :halde. Trabzounlular tempolarını Fakat r}e avuca srg-mayan Saba-
g"Cftklerlnl blldlrdller. IRu, Tagan- ajansının hususi muhabiri bildiri· jçln inşaat müsaadeleri vermekle ı hiç bozmadan, soğukkanlılıkla o· hattın, nrtıayet kendisini adım adım 
rog'dan llarkol'a kadar taanan tek- r yor: hata etmlstlr.ZaU!n bu sırada veri. yuna devam ediyorlar. Bir çok hu- laktp eden Meddi yormağ"a. muvaf-
ınll Dofte!: °"~ı de olabnır. l'eya Uz&Jltz~llk barbl)j Harkof cephesinde Sovyct ve len inşaat müsaadelerine de insa· susıyetleri b!r tarafa bırakılsa b le, fak oldu ve onlln. kontrolllnden kur- Sof yadaki Japon deniz 
lfarket • Izyum arasındaki cephe T- Alman kuvvetleri arasında cerc· nın aklı erm"yor. Malzeme tasar· temiz bir sporcu yüreğlle, hiç kı. tulur kurtmmaz oyun Uzerlndekı te- ataşesi müttefiklerden çok 
kıeoııdır. Fakat btrlnel thtımaı bh:e yan eden azgın çarp!Jma dün bazı 1 rufu için devlet kendi inşaatını rı1madan V<' enerjilerini asla kay· sırını derhal hissettirdi. Bundan son- uçak gemisine sah· 
dM&a ku-.'Vettı s-cl.lyor. 7..aten Harkof (Ba!Jı 1 

incide) X kesimlerde Almanların elinde bu. tahdit ediyor. Darülfıcezenln inek betmeden her vaziyette oyuna de· ra Harblye,•l hep hllcumda, hem dıı ıp 
• Batı Yunnan'd ç ııı ı ., 'd ki ·· ' d.' dokusandMJ R4ııı ıowveHerı ~ül- a ın er Tengoyu unan daha başka müdafaa mevzi- ahırı gtbi hayırlı bir inşn 'için K0- vam edeblmeleri, Trabzonlu genç. delici ve sllrllkleylcl hücumlarda gö- il Oı , U arını soy ıe I 

''"'-le '-flayınca, Tagaarog _ sıaıı-ı tazyika devam ve şehrin dotu9Unda 1 lcrlnin büyUk Rus kuvvetleri ta- ordinasyon hayır diyor, sonra fert.. ler için, takdir ve hürmet toplı. rtlyoruz. Sabahattin 28, 30, 3S ,.e Sofya, 24 < A.A.) - D.N.ıB. : 
no hattındaki ıAJman kon etlerinin stratejik ehemmiyette birçok nokta-ı rafından hficumla zaptı şeklinde lere hudutsuz inşaat müsaadeleri yan mükemmel bir vasıftır. -t2 ncl dakikalarda Göztepe mUdnfa-ı Japon deniz ataşesi Albay Matsu
halA müdafaada kalmaları ~k yan- ları ifgal etmişlerdir. neUcelenmiştlr. Almanlar, piyade verHlyor ,istedikler, kadar demir Birinci devrenin 31 inci dakika- asını Adeta yıpratarıtk 4 gol çıkar- Jıora, Zor.ı gazetesi muhabirin J • 
lış olur. O hatt.akt lnıwetJerin de .,. Çekınang'da Japonlar Kentcn ve kuvveOerinin kesif Rus ateşi kar· bulabiliyorlar ve çoğu vurgundan sında Hakkı, ş mdiye kadar oyna· dı. Buna 34 Unctl dakikada Süleyma-1 . e, a 
ta&rnııt f'!tmeııl, bir taraftan f1ma1 "Yiwu ~Ukarnetlnde ilerlemelerine şısında sarsıntılar geçirdiği ke- gelen paralarla bol bol kAşaneler nan dört maçın en güzel golünü, nın attıfı gı>1 de eklenince Harbiye pon)anın, Ingiitere ve Birlefik Ame 
dota .lıd.Jllatnflttnıle Doneç nehri ti· devam ve, Japon uçakları durmadan slmierde en büyük tanklarmı kır- yapılıyor, ağaç kesip çamlıkları kaleciyi de atlatarck kaydetti. sabadaR f) • ı galip çıkltı. rfkanın mllştereken ellerinde bulu-
ınaıınc1e1<1 Bus ka\'\etlttlııln gerisi- Çtn. me\'Zi,crlni bombardıman etmek-j ~arlık ve altmışarlık gruplar ha· tahrip etmelerine orman rnuhafn· Beşikta5lılar, üç gol kı:zanmayı şuurlu bir mlldafaa sistemi ıle nanlardan daha fazla uçak gemisi· 
ne Derlernet.J. dlfer taraftan da Ros· tedırler. hnde muharebeye sürmektedirler. za te~kllatı da, belediye de seylrc': kaCi addetmiş olacaklar ki gevşe- jklnci de\Tenln 28 inci dakika.sına ne sahip olduğunu söylemiştir. 
l<ık tiaerne sarkmaeı Jbım l""lfr· Al· Fuklen'dc, deniz topçusu ve hava Sovyet ıteblıtı kalıyor. diler ve birinci devre 3 - O b!ttl. kadar bir sıfır galip vaziyette bu-
nıanıar tt.lkl de bil)Je bir ureket~ bombardnnanının yardımı ile Japon. Moskova, 24 (A.A.) - Sovyet ge-ı İkinci devrenin başında Beşik· lunan ve Tltrldye birinciliğini M k •k h Jk 
rlr!ftm.ı,ıer nya «frirmek Uz.eredlr-, lıır Mm nehri m mıabında Şuanshlh ce/arısı tebliği: 1 Çamlığın tahribi işinin asıl )rny· taşı yine hücumda görüyoruz. tt- ilk defa kazandırmak şerefinin eşi- e Si a a 1 
ler. 

1 

adasını işgal etmlşlerdlr. Japon u- idd;:'m Barvenko\·o istıltametınd-0 nağı Maliye Vekaletidir. Emliık çUncü dakikada Nailin çizgi üze- ğlne kadar erlı,en ızmir'ln, 17 daki-
çakları Fouçen ve Mamdi'yl bom- !u U SaV11~lar olm~, kıtalarımız Bankasına çamlıkların tapuları, sa. rinden orialadığı topu, geriden ye-• kada bet gol yeme5i bir hayli garip 

[ 

- bardıman etml.şlerdlr. kü~a~ın mukabil taarruzlannı pli.! tış maksadlle ve?'llmekle kanuna tlşen İbrahim nefis bir şutla gole sayılabilir. Mecklin artık SabahatU
AlmaD b&r~l 21 Japon harp gemisi, Fukien kı- ler r:~;e düfmana karşı hareket- ve umumt menfaate aykırı bir hı:- çevirdi. Fakat hakem, her neden· nl tutam1.1acak hale gelditf anlaşıl· 

yısı açıklarında Santu, Pi.ngta Y P ştır. rekette bulunulmuştur. Kısmen iş sc bunu ofsayd addetti. Bu maçı, dıktan sonra bu vazifeyi meselA Re-
i8bllll 1 Manjlk adalarını bombardıman :~~ Krtalanınız, Sovyet ~kumandan- işten gcçm!ş olmakla beraber bun· baştan nihayete kndnr dilrUst ve ŞQdın Uzerlne alması, Göztepe lı;in 

1 ml~erdir. lığı?ın enırtle Ken; yanmadasındtm dan sonrası için olsun, fcnalığm bitaraf bir zihniyetle ıdare eden ha lhmall caiz o1mayan bir taktik zaru-
<Beıtı ı JIKllde) Vf.şl 24 (A.A.) Çang-KaJ-Otıeıt ~.!:;~lsjlerdlr. K.ttalarm teohizatı önlenmesi Maliye VekAletindcn kemin bu hatasını, o anda vaziyeti retl idi. Göztepelller hatalarını çok 

heyecan içinde 

Yap~dığı bıldlrilen karşılık taar- ace'e olarak yardıma ihtiyacı ln in ye edıhnı,tır. Tahliye tam bir beklenir. yakındnn takip etmemiş olması.na ağır öğrendiler. 
ru~lar sayesinde önemli Sovyet söylenmektedir olduğu tizam içinde yapılmıştır. Milli hazlınelerin bir bekçisi, b.r vermemiz daha doğru olur. Bcşık· Türkiye şampiyonluğunun sonun- l\f~kslko, 24 (fA.Ad .) : .. ~. dendiz. 
kuvveUerl artık tamıımllc sarılm"' 22 Mayıeta 00 Alman tayyaresi Neliye Vekili, Adalarda bOyümüş taşlılar gol çıkarmak için didindik. altı gemisi tara ın an vıuunuen e-.,, .Japon tayya.relerl faaliyette lahrlp edil lM' B cu karşıla.şınaları yann yapılacak-btılunmaktadır. Kendilerini saran m v•ır. iz H tayyare bir İstanbullu sıJatllc bu işe yürc- ce, Trabzounluların müdafaası da tır. Bu şampiyonluğun kuvvetli nam 

1 
nlzcllerln ~aze merasiminde hazır 

Cumhurreisi, Perşembe 
günü halka hlfaben bir 

nutuk söyleyecek 

çemberi kırmak maksadile içerden Tokyo, 24 (A.A.) Çeklang cep. kaybetUk. #inizln y&nacağına, derdi derin de- enerj~lnl arttırıyor Ye gol lmkAnı zett bugün için Harbiyedir. Yannkll bulunmak Uzere Meksikoda muazzam 
ve sarılan kuvveUerl kurtarmak i· hee!nde har!'ket yapan Japon tayya. Moskova, 24 (A.A.) - So?yet ı'in duyaceğrnız:a ve çamlık elna. v:rmıyordu. Bu vaziyet 25 ı~ı da- Be~lktq • Harbiye maçı eğer bera- bir halk kütle ı top'anmış ve bağı-
çl0 dışardan yapılan d~man teşeb· relerinin dUnkU g11n Çin mevzııeri ıece Yarısı tebllfine ek: yetlerine nihayet vermek için ha· kıkaya kadar böyle devam ettı. :Ni- berllkle, hattA. 

2 
_ 

1 
Beşlktaşın a-

buslerı neticesiz kalmıstır. üzerinde 100 den fazJa akın yaptık- Batı şimal cephesinde Almanlar rekete geçeceğlnizl ~uyo~um. hayct Naci dördüncü Beşiktaş sa- liblyetı ile biterse, gol averajı he!a-ı rarak mihvere karşı harp ilAn edil-
İilllen gölilniin cenup doğu çev- !::r:~ar~c;td~~ı~aed~ Ç:ng~ng kı- ~nemli bir mevziden tardedllmlş- Şunu da ilave edelım kı bu l:ı, yısını, uzaktan bir şutla çıkarmı- bile Harbiye yine Tilrklye şamplyo- meslnl 1 tem~lerdlr. 

~;'inde dilnkü dil:ıman taarruzla. açtıkları haber verıım:k~ı:;. a ateşi ~dir. Bu cephenin bir başka ke- yalnız çamların kurtarılması m.c· ya muvaf~ak oldu. nu olacaktır. Beşlklaşın şampiyon Meksika işçileri federasyonu tara-
nın hepsi akamete uğramıştır. • 

5 
mindc Rus piyadesi Alman mil- selesinden de ftbaret değildir. Bu ış, Oyun bırdenbirc çok heycc:ınlı. olabilmesi lçJn rn&Çı en az 2 • o ga- tından tertip cchlen bu göalerldo 

Dolu cephesi gerlsınde Macar kıl Amf'.rlkan gt"mllerl nırınanyadakt dafaasının dış hattını yarmış ve alAkalı devlet teşki~lHı için bir iın. bir safhaya girdi. Canlanım Trab- llp olar&k bltlrmesı lAzımdır. 100.000 den fazla insan hazır bulun-
taı.rı kuvvetle sllAhlanmış b:r bol- yaralıları tahliye ediyor önemli bir cepheyi jşgal etmiştir. tlhandır. Büyük bır şehrin göbe. zonlular oyunu Beşiktaş yarı sa· --------------
Şcvik çetesini, glınlerce süren bir Vaşington, 24 (A.A.) _ a 6 rblye Harkof cephesinde hareket ya· ğinde orman kanunu gibi b r ka- hasına, hattA Mehmet Alinin mil· Jngı·ı;z ı·mparatorJuk muştur. 
~rpı§Tnadan sonrıt tahrıp etmf&ler Nazırlığının Cumartesi akşamı neş- pan bir Rus birliği Almanların bir nun bir devlet dairesi tarafından dafaa ettiği kalenin cıvarına nak- • Buenos Aires, 2

4 
(A.A.) _ D. 

Ve b!r "Ok harp malzeme.., ele .... retUgt tebliğ: çok hücumlarını püskürtmilf, düş- göz göre bozulursa, memleketin letmlye muvaffak oldular. Rlfatla •ti" b l\" k 'k 
" "'ı .,,.. ö d 1 mi 1 ayramt N,B: ıe sı oda, b ldırildiğlne gö· ~lrrnıııerdir. Hindistan: General Brereton liin- mana 'nemli kayıplar verdirmiş çarottk gibi yeri o maz bir ha· Feyzinin adam akıllı yok olmuş ol. 

distandan Harbiye Nazırlığına bu. 850 düşman subay ve erini öldilr~ zlnes'i yok cd~lirsc, ~atandasla:-ın maları, Trabzon sol açığı Hayrlnln ~ı ı ;ladıie) >+< re, kongre perşrmbe gilnli olaC:r.n
sün \ crdill bir haberde, Birleşik A- müştür. Külliyetll miktarda mal.. muhtelif sekillerdekl ıkazına raf. vaziyetini kolaylaştırıyor, Mehmet sanındandır. Bunun sebebi plAnla- usta toplantıya davet cdilml&tlr· 
merlka gemi crvisinln kendi ~rfn- zeme tahrip cdilmiıtlr. men mesul dalrelerdcn hiç biri ı.şı Ali mü~kül anlar geç riyordu. Bu rımızı İngiliz donanmasının sulhü Bu cel"e esna ında Cıimhurrc si 
de olarak haftalardanbert Blnruın- Kalinln cephesinde bir Sovyet üzerine alıp davayı benimsemezse vaziyet on dakıka kadar devam et· tekefüll ettiği faraziyesı üzerine M Camat>he, rndyo ile bı.itun mcm 
yadan yaı-nlı ve sivil tahliye etmek silvarl birliği, düşmanın gerisinde halkın nazarındaki imtihan her hal 1 ti ve Be.,iktachlar yeniden vazl· kurmue olmamız ve bu :faraz'ye. 

Müessif bir kaza 
daha oldu 

h k t d 1 il " " l " lckctc yayılacak bir demeçte bu-iş!lo meşgul olduğunu blldfnnı,ur. are e yaparak çok flerlere kadar de iYi ~r şekil e gec r mlş olmaz. yete Mklm oldular, fakat fazla go nin hfıd!seler tarafından yalan& çı· 
(Başı 1 

Jllclcle) <=> Gemi servisi Ingüız han orduau ile girmiş, ant bir .akın neticesinde mes Ahmet Emfn YALMAN çıkarmıya muvaffak olamadılar. karılmış bulunmasıdır. Ayni :ıey, lunacaktır. 
~lanu.,ıardır. Bir ara tocuklardan ve Çin havR kuvveUerı mıuı birliği k1ln bir mahaldeki bir Alman ıar· T k Al Mac 4.0 Bcşikta5ın galibiyeti lle Birmanya için de varlttır. Birman- --------------
ııJlırı fh11 citınıl ııu,urtır dUşürmeı. el- Uc mUştereken çalışarak içlerinde nlzonunu dağıtmıştır. Ur - man bitti. yadaki devlet memurları vazlfele- zncac· k. 

n nflh\k etmiş Ur • .Mm;tafa Oı.be- Hintliler. lngillz melezi Hintliler, Moskova, 24 (A.A.) - Sovyet Son maçı, Harbiye Göztepe oy. rinl yaptıhır ve halkın büyilk ek. U ye ve 1 m• 
~·ın °klu Nihat parçalanarak derhal Blrmanyahlar, Ingiliz melezt Bir- tebllfine ektir: Kalinln, Leningrad il d f • t nuyordu. Mııçın neticesi eter Göz· serlyeU İngiltereye sadık kaldı. 
ölınu,, dltrr otlu Mehmet :ise ıııhhl manyalılar ve Avrupalılar da bul balgeslnde 2500 Alman subay ve as- ma arın a ıya tepenin gallbiyetı şeklinde olursa. F.akat lstııtl karşısında acze diiş· yev"ı maddeler 
lınıtat •rabaııı ile ha8taııe'"c nakledl- nan binlerce sıvı! ve askeri Birmau- kerl öldlhillmllştUr. Birliklerimiz •k Tilrklyc şamp.yonluğunun bu se· 
llr)(e J n. dört tank, birçok hafit tank, sekiz ı•st• rarı t l 1 k tU. Crlpps Hlndlstanın müstakbel a ~okla öhnU,tür. Bu Jkl çoru- yadan nakletme yardım etmı•tır • ne zmire nasip oldufu an aşı aca , b • ı · ""• k • 
(h ... n baballı lleanneltırl "e kOMlfU ~o-ITahllyc edilen 8615 kl41den 4228'"Yini. top. yedi kamyon ve 39 mitralyöz eğer Harbiye kazanırsa, yarın oy~ hilrrlyetl hususur.dakl maksatları- ır ıgı urUJ,Uyor 

ki tahrip etmiştir. Bundan b ... ı.a mit. (Telef ı ) hl u h .ıötu"rmez samı'ml . •n hulunan Oı.can hafif ııurette Blrle~ık Amerika gemi servisi ta•ı- ....,... Ankara, 24 on a - Al. nanacak Harbiye _ Beşiktaş maçı. mızın ç i p e .. -
la .. ,_ Y ralyözler havan toplan ve 20 bin üdd t•- · r_,.nnı.,tar \e tNa' ı edilmek nııştır. Ingllız hav ordusu tayyare- manya ile blr ın e ı.cnberı de· bir nevi kupa flnall mabıyctıni a- yetini .sbat !(in Hindistana gitti. 
~.re llı•ta.~e kaJ·'-ııılnıı•'--'ır. !eri tahli'"·e işine "'ardını ettiktAn mermi e c geçirllmlştlr. Bu cephede vam eden ve iki memleketin mal lacaktı. Fakat Harbiye takımı bu · ol s J ... .,...... " " ~ Rus kıtaları dört Alman tayyaresi Teklflmizn reddedllmış ınası Hin. caclyc ve kımyevl maddeler eşya. 

&nJ'er Cömhurlyet MUddelumu- başka mUıtccı grup'anna ıoo bin dll llrmU., ür f•yatlarında l;,r istikrar temini için finale, mühim bir gol averajı a· distanın Büyük Britanya lmpara· 
rnuıtı hAdJwı hakkında tablcikab kiloluk yıyccelt maddeııi atmıflar- ' t · yapılan müzakereler bugünlerde vantajile girecefl için, Beşlkta&rn 

Ankara. 24 (Telefonla) - Zuc. 

..._lam tır Ol Koskova, 24 ( A.A. l .Bu a.kfam- son~ erecektir. Hüku· metlmı'zln tek T ki 1 1 ~ f ta b torlutunu teşkil eden milletler bir---, '' • enlerin ~e8t'tlerlnl dır. ki M .... ür ye şamp yon u
6

unu s n u. 
~~ene Nlea adliye doktoru defin- Başka bölgelerden verilecek haber Si d :k;: ~a.dyoeu, merkez cephe- l'flerlnl hamil olarak Berllne gl· la götürmesi, normalin üstünde bir liil içinde hür ve müsavi bir UZU\ 

~-~ ~· yoktur. n e a eğer nlııbettıo ~azı~ bir. den Alman delegesi hük1lıne~ınln muvaffakıyet kaz.anmasına bajlı sı.fatile şerefli mevklinı alması hu. 
!aallY.et oiduğunu bildirnı~ ile· •'klifleriat ~Ur. kalacaktı. ıusundakl azmimizi azaltmaz. 

sı tein de b r b rl k ku:-ulması ta· 
karrur etmiştır Bu suretle İthaJAf 
b rl kleri · n aha ı ve ıthal4t mal
larının tevzi ve f yat kontrolü .... 

ra~U ıe~lcmektedir. 
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Türkiye Ciimhıırigeti 

Ziraat Bankası 
G. Saray, Pera- Şişli 
muhtelitini 8-1 yendi 

Kunıluış tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk lira.sı 
Şube ve ajans adedi: 265. 

ZıraJ ve Ucarf her ne\'l banka muameleleri. 
Para bıriktll'enlere 28,000 lira ikramiye verıyor. 

<:ıaiatasaraylılar dün, Şeref stadın
~ Şişli Pera muhtelit[ ile husus! 
bfr karşılaşma yapmıştır. 

Ahmet Ademin idaresindeki bu 
oyuna san kırmızılılar şöyle bir kad
ro ile "'kmışlardır: 

Osn . Salım, HU.seyin - Eşfak, 

Arif, Kemal - Hikmet, BU!ent, Ce
mil, Muzaffer, Gazanfer. 

Pcra - Şişli muhtelit! de kuvvetli 
bir kadro ile Galatasaray kartısın

da yer ahnıştır. 
Oyunun delta ilk dakikasında ha

kim bir vaziyete giren Galatuaray-

lılar daha bel)lncl dakikada Cemil 
vasıta.eıle Uk gollerini kazanmışlar
dır. Bunu Muza.ft'erin yaptığı ikim:! 
gol takip etmı., ve bir dakika sonra 
da Cemil UçüncU go!U yapmıştır. Ve 
arka arkaya Qç gol daha yapan sarı 
kırmızılılar devreyi 6 - O lehlerine 
bıtirmişlenllr. 

Ikind devrede hMma ehemmiyet 

vermlyerek oynayan Galata'38.raylı

lar bu arada bir de gol yemiı;lerdlr. 
Ve tekrar hOcunılarını arttıran sarı 
kırrmzıhlar iki gol daha. 'kazanarak 
sahada11 8 - l ga.ıtp ayrılmıflardır. 

Baş,diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

tCABJND.A. G'ÖNDK S KA.fS .A.LINABİLİB 

.· . . . / . . .. :, .. . ·.•. ... .· ... . .· . . . . :. ·, . ' ... . . 

BULMACA Devlet Demiryolları ilanları 

Ankara at yarı'şlarrnın 
neticeleri 

Zire.at Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hcsaplarındıı. 

~n az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plana göre lkrarıriye dağıtılacaktır. 

4 adet 1,000 llratık 4,000 llf'a 100 adet 50 Ilrahk 5,ott Jira 
4 )) 500 » 2,900 » 

Muhammen bedeli ı 20278) !ıra olan :;s adet s.ıcak hava 1111lrme cıha .. 
zı 6/7/ 1942 pa1.a.rtesi gUnU saat 15 de kapalı zarf usulil Ue A.nkaı-ada 
idare binasında toplanan Merkez 9 uncu komisyonca satın alma.oaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin ( 1520,85) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun t.nyln ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gUn saat ı.i de adı 
g~en .komisyon reisliğine vermeleri ınzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anknrada Malzeme dairesinden, Hay-
darpaşuda Tcscllllnı ''e Sevk Şefliğinden temin <Kunur. «5620> 

Ankara. (HuJıısl) - At yarış

larının dörduncilsU bugün kalabalık 
bır seyirci J<Otlesl önünde yapıldı, 

teknik netıceler şöyledir: 
Blrlncı koşu: BJrincl Sifkap, ikln

cı Heybeli. UçtbıcU Alemdar, Gan
)'an 300 kuruş verdi. 

Iklnci ko.,u: Birinci Pehlivan, ikin
cı Soydan, Uçllndl Tiryaki, ganyan 
490, plA.ve 235, 230 verdi. 

UçllncU k09u: Birinci Hümayun, 
ikinci Destegül, üçUncU Btgo, gan
yan 215, pl&ee 100 ve 100 verdi. 

DördUncU kOl}u: Birinci Sava; 
ikinci Bora, liçUncU Bozkurt. Gan
yan 215, p1Ue 110, 130 ve 120 ku-
ruş verdi. 

Beı}incl k~u: Birinci Yavuz, ikin
ci Şenkız, üçUncU Hahman. 

Çifte be.his 425 kuruş verdL 

49 120 )) 4,800 » 
4 )) '?ı;t • 1,009 • 

40 )) 180 • 4,000 » 160 » 21 S,200 » 

DIKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşa
ğı dUşmlyenlere ikramiye çıktığı takdm:le % 20 fazlasıle verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylül, 
11 Blrlnclkftnurıda çekilecektir. 

AM*H 

Türk Matbuat 

lthalit ve ihracat 
primleri kaldırılıyor 

Hasan Hayrinin 
cenazesi kaldırıldı 

Eski Baro Reisi Hasan Hayrlnln 
cenazesi diln sabeh Beyoğlunda El. 
hamra pasajındaki apartmanından 
kaldırılarak Teşviklye camilnde 
namazı kılındıktan sonra Z'incırlL 

kuyudaki mezarlığa gomillmüştür. 
Cenazede 200 kadar avukat ve 

20 den fazla çelenk bulunuyordu. 
Şehir bandosunun matem marşı i
le toprağa bırakılan öli.inün hatıra
sını anmak ve son hürmet selamı. 
nı lfa etmek üzere bir dakika sü
kut edildikten sonra yeni Baro Rei
si Mekki Hikmet Geobek kısa bir 

T eknisiyenleri 
Birliği kongresi 

Soldan sağa : 1 - Gelinlerin hoş. 
!anmadığı, Eski lJ r Türk kaymi. 
2 - Karadenizde bir skelc, iriyi 
ufağı ııyırma, 3 - Diken, Bir nota, 
4 - B ir musiki alet , Ş ddctli arzu
lar, Birinci. 5 - Çocuk yemcgl; 
Maden kiri, 6 - Tersi: bayram, 
Kedinin ortası; Bir uzvumuz, 7 -
Bırakma. 8 - Fırlatan. Bilgin, 9-
Bir nevi muslkl tıletlerl. l O - Ka
lın sicim, Bir hayvan, 11 - Tersi: 

TUrk Matbuat Teknisyenleri Bir- 9 r nevi ıığnçlar, Bir soru. 
llği senelik kongresini dUn Emin- Yukardan aşıığıytı: l - Dlr mey. 
önU Halkevi salonunda yapmıştır. vanın olmamışı, Zikreden, 2 - BU 
KongTc rt'.'!sllğine Ethem Onan ve yiik felaket, Ufak dağ, :l - Facıa , 
k6.tlpllklere de MUnir ile Rahmi sc- 4 - Kanuna uygun; Cins. 5 -
çilml.ş idare heyeti namına reis bir Barsakla:.-, 6 - P1şmerılık. 7 - O. 
seneli~ f&allyet raporunu okumu~ lagan .üze~2, ~arbi Anadolu, 8 -

(Başı 1 incide) 
de 25, ithalıUta yUzıde 38 dlr. Jh. 
racata verilen primler lthalAttan 
alınmak suretlle temin ediliyordu. 
Bu suretle 100 kuruşluk mal ithal 
eden kl.mtie 48 kuruşluk prim öde
mekte ve böylece hariçten 100 ku
rup alınabllen mal bize 148 kuru
şa mal oluyordu. Bu primler ihra
catımızın teşvike mühtaç ve itha
lAtıml.7.IJl kolay o!dufu zamanlar 
konm~. O va.klttenberl bu prim
lerden beklenilen lhlzmet elde e
dılmlştir. Fakat harbin ilerlemiş 

bulunduğu, birçok !Jerait ve vazi
yetlerin değ19Ugi şu sırtlarda ar
tık ihracatı primle teı,vlk etmeğ" 

ihtiyaç kalmamış ve asıl mesele, 
lthalAtın teşYlki olmuştur. Böyle 
olunca ihracata prim vermek için 
ithalAtı ağır bir prim kUlfell altın
da bırakmak doğru olmazdı. Tica
ret Veklletlnce bugUn yapılan teb
liğde eski şarUar değiştiğine göre 
prim tatbikatının da ona göre tA
dıll !Azım geldiği yolundaki ifade 
ile bu yeni \•aziyete işaret edilmek
tedir. Başka memleketlerde artık 

ihracata değil lthalflta prim veril
mekte olduğıınu zikretmek lAzım

dır. Tebliğe göre ihracata verilen 
primler derhal kaldırılmakta fakat 
ithalAttan alınan primlerin ise ta
kas limitedin primli veriş vaziyeti 
tasfiye edildikten sonra kaldırıla

cağı beyan edilmektedir. 
Bundan evvelki vaziyete göre 

Takas Limited Şlrketl, mevzuu
bahsolan serbest dövizleri yüzde 40 I 
prim vererek satın almıştı. Demek 
ki bu mUcs.cıesenln elindeki resmt 
kurlardan yllzde 40 pahalı döviz
lerden mUrt'kkep bir atok vardır. 

Taka.ıı Limited Şlrketı bunlım it
halAtçılara satarken şimdiye kadar 
verdiği primleri geriye alablllyor
du. lt!ıalAt prımi derh:ıl kaldırıl· 

dığı takdirde bu müesseseye mü
him bir zarar gettrllml9 olacaktır. 
Buna mahal kalmamak için elinde 
me\"CUt primli dövlzlerı şimdiye 

kadar olduğu gibi primle &atacak 

Radyo, 
BUGCNKÜ PKOGBAll 

SABAH 
7.30 Program ve saat llyarı; 

7.33 Radyo salon orkestrası; 

7.45 Ajans haberleri; 8.00 Rad
yo Mlon orkestrası programının 
devamı; 8.115 • 8.30 Evin aaatı. 

ÖliLE 
12.30 Program ve saat Ayarı. 

12.33 Kadınlardan fasıl şarkıla

rı; 12.45 Ajans haberleri; 13.00 
13.30 Fasıl şarkıları programı

nın devamı. 

AK~AM 
18.00 Program ve saat Ayan; 

13.03 Radyo dans orkestrası; 
18.M Müzik: Geçit programı; 
19.30 Saat Ayarı ve ajans ha
berleri; 19.45 Serbest 10 dakika; 
19.55 Fasıl heyeti; 20.15 Radyo 
gazetesi; 20.45 Bir halk UlrkU.sU 
öğreniyoruz - Hattanın tUrkUsU; 
21.00 Ziraat takvJmi; 21.10 Şar
kı ve tUrkUler; 21.30 Konuşma 
(GUnUn meseleleriJ; 21.45 Rad
yo senfoni orkestrası; 22.30 Sa
at Ayan, ajans lıaberleri Ye bor
salar; 22.45 - 22.50 Yannkl prog
ram ve kapanış. 

ve böylece bu dövizleri tasfiye e
dince artık prim tahsiline mahal 
kalmıyacaktır. ithalatta. prim tah
sili durdurulduğu zaman serbest 
dövWe yapılacak lthalAt yüzde 48 
nlsbetinde ucuza mal edllecektır. 

Bu nlebetln ehemmiyeti a.şlkArdır. 

Tebliğde serbest dövizle Jthalllt ve 
ihracat politikasında bir değişik

lik yapıldığına işaret edilmektedir. 
Ticaret VekAletl 941 senesi başın
danberı fthalf.tta geniş nlsbette 
serbest dövız akreditifi temin et-
miştir. Bu yolun münasip bulundu
ğunun anlLtılmUı çok mühim ve 
memnuniyeti muciptir. 

hıtabede bulunmuştur. 

Merhuma Allahtan rahmet diler, 
ailesine ve arkada~larına t-aziyele· 
r lmizl sunarız. 

Mahlut yağ 
davası 

ve alkışlarla kabul edilmiştir. Gcnişlık, rcrl!ı: rengi atar. 9 -
. Masset! Ilir nevi dokuma lleim 

Kongre mbnakaşalı geçmiş. Bir- maddeleri, 10 _ .l\lünad , Cerahat. ! 
çok kimseler söz almışlar \'e geçen 1 11 _ Mihver; Ümit et; Bir edatın 
sene yapılan müsamerede birliğe ~ k 

bUyUk yardımları dokunan ve birlık Eı~~LKİ BUL~IACANP.11 BALl,İ. 
hakkında sltaylşkl\r neşriyatta bu_: ' SoldHn sağa: 1 _ Araklamak. ! 
ıunan zatlara kongrenin teşeltkUru 2 _ Anemi; Sena. 3 _ Şamandı· ı 
bildirilmesi kararlaştırılmış ve mat- ra 4 _ Enin; Lfıne. 5 _ Tel; 
baa i~ilerlnin diğer memleketlerde G ' E 

6 
S E 7 Bi , am; ge. - ıra; r. - - , 

olduğu gihI atır işçi sınıfına dahil . lk 1 8 1, . CD) ve 9 
rıc n1a . - ıız, c . . -

edilmesi, pahalılık zammı için Ilı.- Tamir; Krema. 10 _ Avurt; Nem. 
zım gelenler nezdındc teışcbbUsatta 1 

11 
K . 1 k . - az, rma . 

bulunulması içın yeni idare Jıeyetı- y k d ,, 
1 

(II) 
. u arı an aş<ı6ıya: -Bir sfstemden diğerine geçlllr

ken da.ima müktesep haklar mese
lesi meydana çıkar. Tebliğde mük
tesep hakların da korunduğu gö
rünmektedir. Bu kayda nazaran 
prime güvenerek satış yapmış o
lanlar primden istifade ettirilecek-

(Başı 1 incide) 
devam <'dip gitmişti. Ancak mahke
menin bcraet hUkmti kat'I bir şekil 
aldıktan sonra bu bahse avdet etme-

ne ısalılhlyet verilmış ve vaki olan 
1 

B t k 
2 

A • (K) ı 
. , . aşc ; a a . - nancvı ; a- , 

, ,. . . va . - cmı , ıuz. -
yın Dr. F ıkrl TUzer ın bırllk daıml A S hl 

5 
K ' Gı t marn· ı r. - ın; cır ı. 

teklı! Uzcrine Dahıllyc \ ekıllmlz sa- (k) 3 R .
1
. l\" 

4 
1 

fahri reisliğine lntlhabı alkışlarla 
6 

'A 
7 

A 
1 

k K 
. . - riZ· - sı ma ; um. 

mız mUmkün olmuştur. kabul edilerek idare heyetıne, geçen 
8 

"'I , ,.,, ( ) 
9 

A 

Türkiye 1 Ş Bankası 
Küçük tasarruf hesapları 1942 ikramiye plam - ... er a; .mer can . - rıa-

Bu mesele lsbat etmiştir kt ka- sene mfisamerede birllğe bUyUk yar- . A k 10 - K· ( k). Eğ -
nunun hakkı korumak v.ın kov. du&.• dımları görlilen sayın Bay Refik ne, ven · E • a a • e 

~ ö~ leme. 11 - r; Ama. lerdir. bir kayıt, umum! menfaati çiğne- Ahmet Sevcngll ve Dr. Hafız Cemal 
Tleard VekaleUnin tebllti yenler tarafından suiistlmale uğra- Lokmanheklm alkışlarla intihap e-

İstanbul, 24 (A.A.) - Takas makta ve zedelenen menraatleıi ko- dllmlşlerdlr. 
Limit~ Şirkt~tinden bildlrllmlş· rumak için açılan gazete mücadele- Bundan sonra. hesapları tetkik en-
tir: lerl akamete mahkQm edilebilmek- cOmcnlne Münir, Rahmi, Mehmet 

Ticaret Vekaletinden: tcdlr. Kanunun bu maddesi tAdile Dizmnn seç!lml.şler. On beş glln !-
Ticari mübadelelerde lthaliit- mUhtaçtır. Neşriyatın devam edip çlnde hesapları tetkik ve bir rapor

tan prim alınarak ihracata prim etmemesi hakkında malıkemeye bir ıa arkadaşlara bildlreceltlerdir. 
verilmesi yolundaki tatbikatın takdir 'hakkı bırakmak veyahut da- Bundan sonra büyüklerimize bağ. 
dünya harbinden doğan bugünkü ha şiddetli bir cezanın mesuliyetlnl 1 Iılık ve tazim telgranım çekllmesi
~ktısadl şartlara uydurulması lii- göze almak şartlle gazeteleri neşri-1 ne karar verilerek intihaba geçil
zumlu görülerek aşağıdaki karar yata devamda serbest bırakmak IA- mlştır. 

alınmıştır. zımdır. Intihap neticesinde idare heyetine 
1 - Serbest dövizle yapılan ti· Meselenin esasına gelince mahlQt Taldt Delldağ, Şeref Hlvel, Ali Ge-

cari mübadele, h zmet ve muamc- 11 H s hl ŞUkrU Berkmen 
yağ imtiyazının ne demek olduğu, ra , ayrı ~a ner, • • 

lelere Takas Limited Şirketi tara_ Ethem Gürdal, Feyzi Glineşkuteri, 
fından tatbik olunan primler, (Belediye) adının ne gibi suiistimal- Rahmi Ersin, Silleyman Ersöz, A. 
mahdut tasf•ye muamelelerine in lere uğratrldığ'ı Cuma gllnkU baş- Mehmet, Ethem onan, Bedri Ata. 
hisar etmekte olan ahdi takasla- makalemizde etraflı bir surette an- man, Hamdi Gö~r. :MUnlr Dizer 
ra yine Takas Limited"ce tatbik latılmıştır. ıstanbul Belediyesinin intihap edilmişlerdir. 
edilen primler a§ağıda yazılı §e· tavzihi, bizim (deve) ve (kuş) hak- Yeni idare heyeti ilk içtlmaını 30 
killer dairesinde kaldırJlmıştır .., ""' 19•'> Cumartesi rrHnU yapa-

kında yazdıklarımızı teyitten ' başka ..... aJ - "~ " -2 - A) İhracattan : Tıcari hız- caktır. 
met ve muamclelerdC'n müteveJllt bir şey değildir. Sonradan haber al-
scrbest dövizlere Takas Limıted dığımıza göre bu m~ele ?.aten hUkQ
Şlrketlnce prim tediyesine 25 ma.. metin dikkatini celbetmış \'e ihtisas 
yıs 1942 tarihinden Wbarcn n iha

iaşe meselesi 
yet verilccektır. 

Ancak müktesep hakların mu
hafazası maksadlle bahis mevzuu 

serbest dövizlere, ihracat için a
lınmış olup 25 mayıs 1942 tari
hinde merıyette bulunan ıhraccıt 
lisanslarına müsteniden ve yalnız 
meriyet müddeti içinde yapılacak 
ihracata mutat prim verilecektir. 

Keza &hracı memnuolmıyan 
maddelerden llAn tarihinde satış 
akdi yapılmış ve akreditifi açılmış 
olup ta henüz lisansı alınmamış 
olan satışlara 48 saat içinde Ta
kas LlmHed'c tescil ettirilmek ve 
bir hafta içinde lisansı alınarak 
ihracat lisans müddeti içinde ya
pılmak şartıle mutat prim tatbik 
olunur. Kezalik ticari muamele 
ve hizmetlere alt dövizler bu ka
rarın il{ını tarihinden evvel Tilr
klyeyc bilfiil getirilmiş olmak şar 
tile 20 gün içinde mutat prime Is
thkak tevlit eder. 

B Ithallttan, ticari hizmet ve 

muamelelerden alınan primlere 
gel'ince, mezkur şirketin primli 
döviz vaziyeti tasfiye cclllinclye 
kadar bu primlerin tahsiline es
kisi gibi devam olunacak ve fas
fiye sona erince bu primler de der 
hal kaldırılacaktır. 

3 - Bah s mevzuu primler kıl 
dırılmakla beraber bu serbest dö 
vlzlerle yapılan ithalata ve ihra
cata şimdiye kadar olduğu gibi 
devam edllecekfu"· 

sahiplerine esaslı bir tetkik yaptır- (Başı 1 lnı·ld!!) 

mak suretlle işe el konulmuştur. Va- Jaşe MUdUr!UğünUrı vazifesini hafif
li ve Belediye Reisinin Cumartesi 1 letmış olacaktır. 
günkü gazetemizde çıkan beyanatı Ru hususta. Mıntaka Iaşe Mlldlir-

dl · •·endi d it d lüğti aşağldaki tebliği ııeşretmlştır: da Bele yenın IA a ı a ın a 

halkın sıhhatinin tehdit edilmesi ve 
mah!Ot yağ imtiyaz ve lnhisarının 

yl\rUtUlmesl yolundaki çok garip 
vaziyete artık nihayet verileceğini 

gösteriyor. Zaten bir taraftan da yağ 
meselesi seri ve esaalı bir surette 
halledilmeğe mUhtaç bir manzara 
almıştır. BUtUn bu meselenin yakın 
zamanda halkın menfaatine ve ka
nunun !hUklimlerlne göre tasfiye ve 
halledileceğine şüphe etmiyoruz. 

Aksaraydoki koza 
yaralılarından biri 

daha öldü 
Aksaraydaki mermi infilakın

da yııralanaıılar9en beşinci yara
lı Fikret, tedavi edilmek üzere kal· 
dırıldığı Cerrhpaşa haııtanes'inde, 
kazada karac'iğeri parçalandığı için 
kurtulamıyarak ölmüştür. Cesedi 
muayene eden Adhye doktoru Hlk 
met Nomer defnine ruhsat vermiş
tir. 

Sahibi ve Neşriyat MUdOrll 
Ahmet ıı:mıa l'" ALMAN 

Vatan NC4Myat Türk Ltd. ŞtL 
vaı.. Matbaua 

l - Halha tevzi olunmak üzere 
bakkallara verilen pirinç, Turycığı 
ve beyaz peynirler 26.5.942 salı gü
nünden itibaren şehrhn ızdeki bü
tün bakkallar tarafından halka tev-
zl olunacaktır. 

2 - Her şahıs ekmek karnele
rinin Mayıs ayı yazılı köşelerini 
kestirmek surcUle kendi nahlyesi 
dahilindeki bakkallardan yarım ki· 
lo pirinç, 100 gram Turyağı, 100 
gram beyaz peynir alacaktır. 

3 - Pir'incln perakende kilosu 
53, Turyağın perakende kilosu 
155, beyaz peynir!n perakende ki
losu l 00 kuruştur. 

4 - Tevzi olunacak pirinçler te. 
miz ve karışıksız, beyaz. peynirler 
lse geçen sene mahsulü ve yağlıdır. 
Bu evsafı arzelm yen küflü, me
vaddı ecnebiye ile karışık pirınç, 
yağsız ve taze peyniri satmak Is· 
tıyen bakkalların iaşe mercilerine 
,hbar edılmcsi sayın halkımızdan 

rica olunur. 
Diğer taraftan mensucat fişlerl

ınin de evlere dağıtılmasına dün
den ltıbaren başlapmıştır. Vatan
daşlHr bu f!şlerle Yerli Mallar pa· 
pazından beğenecekleri ~yadan 
heşer metre alabJcccklerdır. 

Yeni neşriyat : 

İslam TOrk 
ansiklopedisi 

Mühim islAmt tetkikleri ihtiva c· 
den bu bUyilk eserin 3~ üncü nüsha
sı intişar etmiştir. Mi.inderecatı: 

ı - Fıkıh bakımından avarız: Pro
fesör lsnıail Hakkı Izmirll. 2 -
Şark ve Garp hukukunun mukaye
.sesi: Temyiz Reisi Ali Himmet. 3 -
Malive, evkaf, belediye, maarif ba
kıml~ndan avnrıh: Mektupçu Os
man Ergin. • - El'arız: M. Şakir. 
5 - As: Ashaptan. 6 - Asap: Dr. 
Mazhar Osman. 7 - Hazreti SUley
man ile Belkısın tahtı bahSlnde Mu
hittin Arabl'nln, mllfessir ve mü
verrlhlerln, muasız ısınm füeması
nın muhtelif fikirleri: Omcr Rıza. 
s - Asaf HAn. 9 - Mehmet Asaf 
Paşa, 10 - MUşir Asaf Paşa. 11 -
Süleyman Asaf: M. Zeki Pakalın. 
12 - Asıırnddevle: 13 - Bağ'dath. 
Asafiye caınıi: Bağdatlı Abbas Az
zavf. H Asar: Diyanet reis muavi
ni Ahmet Hamdi Akseki ve Profesör 
Ismail Hakkı Izmirll. Hi - Asarı 
atika: Afdaleddln. 16 - Mllsliiman
lıkta beş vakit namaz - lsmail Ha
bibin fAhlş hatası: Profesör Ismail 
Hakkı Izmirli. 

fJlk 1 
Milli kült~r dergisi 

On beş günde bir Ankarada çıkan 
bu kliltur dergisinin 16 ncı sayuıı 
zengin bir şekilde çıkmıştır. Bu sa
yıda: Romana hasret: Nafi Atuf 
Kansu. Medeniyet ve teknik: Dok
tor Milmtaz Tul'han. MorcC'e Proust 
ve eseri hakkında: Yakup Kadri Ka
raosmanoğlu. Dlltmtz Uzerfnde gö
rUşmeler: Doktor Tahsin Bankoğlu. 
Musiki dAvamız: Ahmet Adnan 
Saygın ve daha birçok kıymetli ya
zılar bulunmaktadır. Okuyucuları· 
mıza tavsiye ederiz. Fiatı 15 kuruş

tur. 

ıı Mayıs 
Samsun kültür dergisi 
Samsun Halkevl tarat'mdan iki 

ayda bir neşrolunan bu derginin rn 
Ma;,s nüshası zengin mUnderecatıa 
çıkmıştır. Fialı 15 kuruş olan bu 
kıymetli der.giyi okuyucularımıza 

tavsiye ederiz. 

KEŞIDEI.ER: 2 ~ubat, 4 layl!'I, 3 Ağu:-ıtoa 
2 Iklnelte,rln tarlhlt'rinde yapılır 

1942 IKRAMil:"ELERI 

l adet 2000 liralık:..: 2000,- Jirl 40 
3 > 1000 > = 300(1,- > 50 
2 > 7M > = 1500,- > 
3 > 500 > = 1500,- > 200 

10 > 250 > = 2500,- > 200 

> 
> 
> 
> 

100 

50 
25 
10 

> = 4-000,-
, 

> = 2500,-
, 

> = 5000.-
, 

> = 2000,-
, 

ASKERLİK iŞLERi J 
Beşlkta~ Su~lnden: l lu Hasan Istlnyell (53808); Vetcri· 
Şubemlzd; Jcayıtlı olup 942 Yd. ner Tgm. Ali Haydar o~lıı Nurcttııı 

Subay yoklamasına gelmeyen aşağı- Oynan (53565); Harp Sanayi 'TS""': 
da isimleri yazılı subayların nüfus Halit oğ. Cemal Dursunoğlu (47023l· 
cUzdanları ile bLrlikte yoklamaları MI. Me.ru S. 7. Aıif oğlu osrrı•; 
yapılmak Uzcre pek acele olarak şu- Fahri (3,U/18 Dz.); MI. Me.nı s. 

1 
bemize müracaatları ilAn olunur. Hüseyin Bedri oğlu Mehmet }{aY'" 

P. Binbaşısı Abdullah oğlu Refik (332 • 35). 
Çelik (329 - B - 351); Topçu Albay 
Memlş oğlu Zıya Vehbi (316 E - 18); 
Süvari Yzb. BUrh3llettln oğlu Nazif 
(:137 • 65); Jandarma Yzb. HUseyin 
oğlu Ahmet Hamdi (;;351); Jandar
ma Yzb. Ziya oğlu lbrahlm (2487); 
Ml . .Me.ru S. 3 Ahmet oğlu Mehmet 
ŞUkı·U (318 • 4:1); MI. Me. m S. 5 
Emin oğlu Hasan Rıfkı (318 - 1 l; 
Heı;ap memuru Tufan Necatı oğlu 

Mehmet Şevki (325 - 47): Muzıkn 
s. 3 Hasan oğlu Mustafa Kırar 

(319 - 13); Muzıka S. 8 HUseyln 
HüsnU oğlu Mehmet Nuri (316 - 8); 
Muzıka s. 5 Bahattin oğlu Basri 
Yayçeken (309 - 10); P. Tgm. Ra
~it oğlu Mehmet Rasim (14150); P. 

Tgm. Osman oğlu Hasan Geze 

(51154); P. Tgrn. Süleyman oğlu 

Şevki (51588); P. Tgm. Halit oğlu 

Ferit Uğla (53648); Top. Tgm. Mus

tafa oğlu Reşat (41312); Top. Tgm. 
Setahaltln oğ. Ahmet Rasim (32039); 
Top. Tgm. Ahmet HIJnıl oğlu lsmail 
li'erit (43050); Top. Tgm. Mahmut 1 
oğlu Rıza Turmm (50567); Top. 
Tgm. Hilmi oğlu Aydın Tunçay 

* Fatih Askerlik Şube8indeın: ~ 
Kurtuluş cad. ~o. li3 cuırnc~) 

Apart. da oturduıs.•nu bildiren. JıC" 
b" ıııı· 

nUz bulunamıyan Olçme Tgm. 
11

• 

mit oğlu Rıza (46318) in hemen ~ 
b<'ye müracaatı. ·o * Aksaray Kemalpaşa cad. ~ıı· 
84 de oturdu~nu bildiren ve bll et 
namayo.n Veteriner Yarbay )tcbııı 
Servet ( 15 - 326). rıa' * Izmlr Liman Ambar mentıl gıı· 
rından vazifesinden ayrılan Yd· 11t 11 

Oll' bay P. Tgrn. HUseyln HUsnU cil 
Bahattin Sezen Ezine 313 ve 111 U· 
No. 115159. hemen şubeye m~ 

VAT AN GAZETESi 
İLAN FiYATLARI 

Başlık 

1 inci sayf• 
Z nci » 
3 üncü • 
t üncü '' 

1'11~ __.,.. 
15' 
50• ,,, 
ı&• 
51 

(52551); Top. Tgm. Fethhllau oğlu :;:::::::::/ 
~ecatı Durdağ (56008); SUvarl Tgm. ----------
.Mehmet Sali'lı oğlu lbrahlm (50750); Abone Ücreti 
SUvari Tı;m. Esat oğlu Mehmet Ce- Ttirktye d&llJUDl'9: 
na (28338); suvart Tgm. Hasan ot- .fi! 
ıu Raik Sadettin (553): Muhabere Senelik 6 aJhk ı aylılE 

181 
~ 

Tgm. Servet oğlu Halil Servet HOO 'l'.IA 41)1 

\ 43534); Deıniryolu As. Tgm. HU- Harie memJM~Uerde: 
scyin oğlu .Nurettin (37849); Leva- A>1"". 
zım Tgm. Abdullah oğlu Hasan Ali 8-dJk 8 aylık 1 aytıll __.fll 
(39040); Levazım Astgrn. ŞUkrU !1'to HH IOI ~ 
oğlu J<~ehmi Yok; Levazım Astgm. ~ , 
Kasım oğlu Seyfettin (48739); Le- Oueteye göllderilen e;_... fj' 
vazını Tgm. Ka.mil oğlu Cemal Kö- edilala eOllmeeln iade ol ~ 

ne (53158); Levazım Tgm. Nuri oğ-Jamclan mee'ull~ı kabul 


