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FUAD AKBA~ 

idare Yeri 
•• il anın lllllllUI M&Hlt 

Perşembe 

23 
Temmuz 

1942 

GÜNDELIK SİY .ASİ H.AEER FİKIR. G.AZETESI 

Aııka.ra, 22 ('•.") _ Milli ~t1f h
nıuı İuföıii lıugiiıı 1-i:ut 9,5 da K.orJ. 

y•yı şerofleııdı rmişleı dir. H alkevinde 
me~gol ohnn~lar ve Ereğliye hıLreket 
etmişlerdir Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. 82 
Yılı 1 Sayı 
14 . 4262 

• 

gilizler 
Rus yanın 

ıkılmasını 
bekliyormuş 

1 Alman Tebliği . r'"oe:o.c:.ô~·;d7:ooc=-c ğ Amerikanın kaybı, Yahudiler Belediyenin 
ı Rostofta Rus- ---~ ---~ 44143 1 yerinde bir 
la ın mukave· Harp k. . çahşıyor kararı 

meti kırıldı kat"ı ışı Nevyork, 22 (a .a )- A•-ı Aukara v~ hte.nhoJda ol-
-- - rupada iııgl\l altındaki 1 nıil- dulla g!l.i şehrimizde de ban-

B ı . 22 (a a) Al Vaşi ı11,ton, 22 (a a.)- d 1 • er 111 • - man f h " yon Yahodi:ıin znJum altın- ırn >ôyle ı.ebze Te meyve 
tebligi . H.ostoftq, Rus ordusu- sa ada Haberler _lıiircıırn hagiino da oJdur,nııu proteRtO içiu top fiatları belediye tarafından 

Aolcora, 21 (R.G )-Rusranıo mm mukavemeti kırılmı~tır. kadar Auıerıkauııı kaybrnın ' 20 h " y h . tayin ve ilAn edilecektir 
b -ı · d k . h b .. .. Jını mı~ olan ın a adı-

ceaup o g e ın e ı mu are e· Almarı ve m ~ tt f'k k "" 1"3 olu Y"'r .. Jı ve ka1:1p ,. S b l u e ı ~~, ~ 1 ~ .. J 1 . 1 da Midter ç·· e ze ve meyve erin top-
l ar güaüo en öoemlı mevzuudur }> . . . UV- ı . . - · uın top antııun ı or-
Bıl hasea Alm.onların Don nehri- vetler _,.ostof şehrmm ıç kıs . Mmıkova 22 (a a )- oldagnnu bıltlırmektecıır. Bo- · ı· .. okunmoAtur tl\n s tış fi atları üz.arine yüz 

d k 
' . · . ' I • • 91 111 ıneR3Jl v • 

nıo hudut kısmın ı Douej nehri· mm a ı yarım daireye kadar Pravd11. gazete~ının cephe nun 36 bıııı kayıptır. Miqter Qilrçil ha mMlljın- de 26 .um yapılarak peraken 
nıu cenup kesiminden genıe bır varmı~tar. K öprü başları tu- deki muhabirinin çekti~i bir \ Ja Yahudilerin Fılistine gide d.e &atışlar yapılacaktır. Btı 
oııvhede aemasile harpler Kaf- tulmuıtur. telgrafa giire, v.ıror:t1jde Ki\• ' A m ,. ral Lı· hı· r<>k aı· ,..,.d"ıden yardıma haşla.- fıatlar H&l dahilinde bo-
kasro bölgesine intikal etm ıe 1 " v .... J B buluumaktadır. Dorıejle Don nehri arasın· va~lar knti Rafbaya girmiştir. dıgını, lO binden fezla Yahu on~n ~Je~iye zabıta kolü-

lk ınoi cephe meselesi de alev da geniş bir cephede kesilmiş RaR hava kuvvetleri bn R!lV8~ yeni vazifede dinin asker ve 20 binden faz beRJındekı 81Y'.ıh tahta üzerine . 1 aın arak ilin edil kt" 
ıenm ı ıı görünmekled ır. tır. t a lyan kıtaları 19 Tem- da faaliyet gH~termektedir. ·--· la Yabudinin Filistinde polis ~ce ır. 

Bu hususla mıhver ueeriıa· muzda Dorıej dir. eğinde ahım Mo~kova, 22 (a a.)- Kı tA 
1 Vaşington, 22 (a,1\.)- V<lZifeı.ioi gördüiünü bildir-

tıoda merdon okuma haveeı m iyetli muvaffakıyet göstere- )arımız Voroşilof~radın ce- j Aı~ir~l .Libiye y.e~ıi . vazi - miştir. 
oku ouror, MüttefıkJer ikinci bir rek Karazilof ıehrini almıştır nop doğasandtkı müdafaa fe verılmıştır. Kendıeıoın A-
ceL>he aQam ı vacaktır. dırorlar d k 1 Bozı Mıhvercı ler de Iagi lıere: Donej dirııeğinde zayıfla- hattın a R&vllşma tadırlar. merikan Rilablı knvvetlerinin 
o in , R usranrn r ı kılmaeın ı bek· yan düşmırn ba1ıdada taarruz Kıtalar11nız yeni mevzile başknmandam oldogo MiAter 
ledı Qıu ı eörlüporlar. etmiş ise ne püskürtülmüştür. rine çekilmişlerdir. Bazielt tarafından söylen-

Boslon radvosu Rusl arın 25 tank tahrip etfümiştir. !\foAkova. 22 (a.a .) - TaR mi~tir . 
mede niret dünyaeında hakiki 8 _ 20 Temmuz arasında ajaost r~dyoda neşrettigi hir / Vaşingtou, 22 (a.a.)-Oo-
hır Am ıl olduQuuu eörlUror. habere göre Ros kltaln.rı Vo-

1 
n6lkurmay bllşkanlıl!ına ta~ 

lkıaoi cenhe nıeseı . k 829 Rus tayyaresi düQürül- ·· :ı · ·1 A · ı L . b. 67 .. esı arsı· _ _ . . k v roueJın yanın · a. mühim uir jYlll edt erı mırn ı ı 
l ı !tlı bır propaganda va z i ret ı u- muştu!'. Aızım ayıbımız 71 yeri Zl\ptetıni~lerdir. Alman- ya,ıudatlır. MıLtbuaıt koııfe-

Çinlilerin 
muvaffakıyeti 

Quogking, 22 (R.,&:)~ Q~u 
askeri ısöıoüsü Qınlılerın 
Henı?Regengi geri almak ırnre 
tile Japonların iaşe yollarını 

La.atik tevziatı 
yapıldı. 

Y alimiz dün beJerliyede 
l&stık işlt\rile me,gol olmuş
lardır. 

Relediye rei"iuin de ba

ln~dn~u hu içtimada listık
Jerı_n t?vzi edilmeRine karar 
verılmış ve teTzi listeRi •ali-

m~z _tarafından ta11dik ediJ
mıştır. ı.J Qalkanmak&adır. Umumt ka· uçaktır. Iar ölülerini hırakarak b1ttı- ramnnda Ruzvelt ~orolan Kn-

0 Ja t eud~rı l941 senesinde At· GündQz batı Almanyada ya dogrn 9ekiliyor. İlci ge"it ali ere, Amiral Lihinin baş;ca Etle t' 
r upada bır cephe a 1 .h . l . . -Y 

1 
Qı maeı ı tı· ngılız uça~ları muvaffakıyet- elimizdeılir Diğer go9ide d~ ıu ıuıcJanlık tJ'erıelkurmı".· baıı- L ı· • 

keıttiklerini söylemiştir. 

Dl a lı g avet zarif .. d eta imkan- . ' ,., y Hollanda tıfO ıçesı H 1 
ı;u dır. DıQ'e r· taraftan bu cephe s1z . teşehbü. le~ yapmıtlar ve u9aklarımız tarafından ıı;abet kanı oldugonu ~öylemi~tir. a e geç 
aç.ı madıkQa Sovret ordularının Duızburg üzerıne oldukça mü li bom balar a.tılmaktacln·. Bo•tonda 
r ıııuız baeına mihveroııere kareı him infilak bombaları atmı~- Avustralyalıların geliyor 
ko vmnk mecburiretinde kalaca- lardır. Halk arasında kayıp Rus ve Jngilizlerin . BoRton 22 (a.a.) - Hollan n· 
k 1 Sovre tle rın buna muk:lvemet vardır İn T l . 

6 
• teşekkürü da kr»liçeııi dtin ,Boston deniz ır okuynonmuzuo dileği· 

ed m ı rece ğin i ılerı süreıı ler de d- ... :
1 

" gı_ ız erın uçağı haberlerıne karıı! · ve 9ok "!kış- . HA.le et saat sekizde ge~ 
va dı r. u~uru muştur. Va~iııgfon, 22 (&.a .) üs111ünü ~ezmış hyor. 

Berlin, 22 (a.".) -· Voro 4 ATtı tralya e)ı\iıü dön Rei laoınıştır. R .. 
Bır tarahen Rusranın d iğer Ma nşda merkez mühare- " ------------- eRmı devair Naat yedi 

lar ftıın mihverin iktisadi duru besiude birliklerimız zay1f ln- nejdeki harpler hakkında Rus sioombor Razvelti ~dyart't ! buçukta açılıyor. Kiiylüler 
mu propegond neeriratındıı T b ve lngiliz kllYflak i arrndaıı ge ederek Birleşik Amerikaınn Tar susta mallarını şehre dört bunuk. 
r eı almaktadır. gı ız irliklerinden bir top ç~· be~t · " ' 

k b len habe rleri" kargı Beri in A vuRt ı alyaya kaı •ı ) aptığı L • l Y e getıriyor. Altıya kadar 
Mihver, Rueyanın bu ba- er atırmışlar. diğer bir top .., Montr6 za~erı 'Vl <.ıat 

1 k baeıuı bir h•rİta neı1rederek yardımdan dolayı te~ekkiir ı~ını yapıyor. lbtiyaçJarıuı 
nmdao oökmekte oldo Aunu söy çe ere yaoaşm111. olan bir top Y . • t " dtSnümı; k"•tlandı teın11ı ed k k ,. eımış ır . ... ... . ere öyüne dönmek 
lerk o müttefik karnak ta mih çekerimiz bu lngiliz !op çe- resmi tebliği de kaydetmekte ıstiyor . 
çercı lerin bu dur umda olduQ'u- --
uu sörlemektedirler. kerinin bayrağını almış, aske- ve bunların yalını olduğunu Amerikan hükU.me• ı Tar~os [Buıt~Ri] ~. Monltrii JıJrkcn vı.zifesi başrna· git-

rini esir etmiştir. göstermektedir. t · . h . t ' ıaferi yıl<l()niioın mana~e ıe- mek :U'lcbariyetinde olan mo-

Son 
Askeri 
Durum 

Roıtof hakkında 
umumi malumat 

rne )'enr ta sıaa ı tile Halkevinde büyük bir mur, sebzesini ahbiliyor fa-

Sı ra Rum mel Vaşington, 22 (a.a) - Hii t(iren yapılmıştır. ...~t eti beklemek lazım . Köy-

k A b' . k ' .. 1 I:Ialkevi reisi Avukat Fik in ot almak için birknç saat 
umete ır mılyar !le · ız yuz . . f 

de l"'mı·ş 1 . .. r · ıtii:ıhl hır hıtabetle azla şelıirde uurm&k meohu 
milyon tabsidat veren layHı" rı uıı 11 

"' •• •• 

1 h b ·· .. ki ·· riyetinde. 
Berliu, 22 (a.s.)- D.N.B. Ayan tarafından kabal edil- bulonı.rak ngunun uyu u. S 

b"ld " k R M'h · . B .1 1 ~-· 0·- anlıünııştır. ahob pok eı ken olduga-
Anka ra 22 (R.G.) _ Do- ı ıriyor: Rnsyanıu en mü- An ara 22 ( .G.)- ı - mıştır. ımıın 120 mı yonu 150

11 rıa; lı lkın et almak ihtiyacı 

gu cephe İl'den gelen en mü- biın şehirlerinden birisi ola.o ver aleıni Mısırda bir hamle fiat mnrakabeye Marfedileoek· Antalya cezaevinde bulu11dağnrıa gi>re helediyemiz 

him haber Donej havzs~mda Rostof 500 hin niifoslndur. beklemektedir. Yapıl•ın neşri- tir . eti daha erlceu satışa <;ıkar-
aşağı Don da cenuba doğru M·· k 1 t b - · · "h okııtulanlar tı r arnaz mıt 

J. una ·a e merkezidir. '""i- ya unu gogterıyor. Bır mı - A merı"ka Harı"cı"ye B 
Alma nların geçmiş bnfuoma- li K v unun temi11ini g .. nQ he-
larıdır. ma afkasyadan Moskova- ver radyosu mihver taarruzu AT t k Antalya, 22 (a.a,)- Oeza Jodiy~ reiı. v"kiliıııizden <lile-

. . . ya ve Doneje gönderileu pet- Volga ve Nil eibi biri Avru- lYfOZırı nu U . yoruz. 
Ce:ıup kesımındekı mu- rol R t t . . . .k. bQ /" k . e9inde Halkevı tarafmd1Uı 

harebeieri n Don havzasından lirn foi\ 0

1
. tat~ geçer, Oanlı panın dığerı Afrıkamn 1 1 aöy ıyece 1 nçılaıı okama kunrnnda ma- .Yeni Mersin: Bu dilek 

K fı . l k · t ' k ı an aa ıye 1 vardır Mode Jük nehrine RltS Ye Mısır V · ı 9.2 ("' R)- l:la· , yerıudec.lir. Ve vanılm""•.nd"' -a Ka8 ar mınta asına ın ı a . · rn a'ıııg on, "" .... 'vllffıık olanlara belge veril- J r , .. , .. 

etmicı. de~ebilir. ônümüzdeii tecbızat, rıhtımlar vardır. milletleri tarafından mQtema- rioiye Nazırı Hordel Hani ·· da bir gfü;lük Y()ktur . Me"-
,. B d roiş, bu monafıebetle Valimiz . 

3-4 gün içinde Ruslarıo karşı ng ay mnameleai yapı· diyen teretmüm edilen iki ef- yarın radyoda bir ııntok MÖY· 1 • •• •• • ıum Mıcak olduğundan herkes 
taarrnzlarile geri atılamadık- hr. Makiae sanayii halen sanevi nehre do~ru mkiiaf liyerek Niyat1i dorumu belir- Oeıaevı kutuphanesıoe 100 ancak günlük ibtivacını ala-

ları t a kdir de aşagı _D?nda Ti harp nnayii haline inkıl&p ediyor diyorlar. Ve sıranın t13oe!<tir. 1 oiit kitap heuiye etmiştir. biliyor. Bunun da .nazarı djk. 

Çenko ku ti nln .,.,..,.uka· • · · 1 kate alınmaRı ı· calıoder. 
mo vve erı ~'" eımıştır . R 1 d ld 1Yupu söylü- • 

· · k k ı kd umme 8 (\ u. K d d U ·v •t h fı Bel d' · · b h d V')melt ım ~Dl 8 mıyaca ır. Ro"'tof ll!b ana a a 1 nı erır e a taıı e ıyumızın mez a a a 
" ıııi ~ tabrika11 yorlar k · ı · t l"k d k" · /( K eın en hayvanları erkence Bır le 1 ı e daha var ır. ! bomba, mermi, bomba . atar - omünist/ik arata ba,lıyor H J •• 

o da Oonej ile Azak denızı . .. . G •• b 1 a a gondermeye emir vere 
arasında Rostofa talısiı edil- lar, zıraat waesseaelerı çok- 0 8 S serbest oegini ümit ederiz. M ~ l KarK, 22 (a a)- D "l T 
miş ı>lan askerlerin cenuptan tor. ühioı fabrikalardan bi- Otta"fa, 22 (ıt..a) -Kanada ı "h f k'"l . . . ı • a- ·-----
çevrı lerek Ka fkaslara çevrile- risin e 27 bin iş~i çalışmak- Gazetecilerimizi müdafaa komİ14VODU koIDiinist 1 r~ ... a n tesı ve Zirf\at En~ti- Mesut bir 
memesi durumudur. tsdı r. kabul etti partiııinin fa&liyetinİ JRRllk I t~SU _profesör}erind~n OD kiŞİ· doğum 

Hmıtof cenubi Kafkuyaya Ro tofta her çeşit otoıno· iptal 6t-j lık hır heyet Ü uiversite hd-
Be l

. 
22 

( ) S' eden nir.aIDUl\IDflYı 
kadar düz olup motörhi kıta- bil, lokomotif müesseseleri r m a.a - ıvas . taımıl "Çmak iizer6 şehrimize 

h k · · l"d' vardır. mebusu NPcmeddin Sadak'ın miştir. 1 larm are etme eıverış ı ır. gelmişlerdir. 
Almanhrm AzRk d eniz kıyısı BaekanlıQındaki Türk gazeteci Gandinin sözleri l 
na varmaları ihtirnali kuvvet Roıtof üzerine ler heyeti bu sabah Berline l L M ;ı,/ -d 

l · k ı l d ,&.o .. nut•uz UR Ug a a yer aar· 
lidir. Aşağı Dondan Kafkasya hava hücumu ge mış ve arıı !lnmıı ar ır . 11 ,.. I 
ya çekilecek Ruı kıtaları için Alman propaganda nazırı doğurdu ı aıntıaı 

l Berl io, 22 (a.a.)-Aakerf m e, • T" ·1 
nz yo vardır. Motörli Alman h fld bild irilıi!Qine göre kut· Doktor Göbls nrk gazetecı er Loodra, 22 (a.a.)- Gandinin M~~la 22 (a.a) - Dün 
kıtaları tarafından bu yollar ,:ıı\ ~:va teekilleri Rostof üze- b.eyet~ni kabul etmiş ve misa eöriediali eon nutuk Lcmdrıt ' saat lt>.30da Mu~lada yer sar 
kısa zamanda kolaylıkla 1utu- rino taarror. etmiulerdir. Müna· fırlerıyle uzun uzadıya görOı · mahfellerinde hoenuteuzluk do· l smtısı olmuştur. Zayiat 1ok-
!abi}ir. kale rolları bombalaomıatır. mü§lür. aurmootor. : tnr. 

AnkarR Askeri fabrikalar 
Kimrn laboratuurı Kimra MıJ. 
hendiei Nureddin Berkın eei ve 
gazetemir. tahrir aileainden Nu
reddin Kebecioğluouo bemeiresi 
Nermin Berkın dün bir erkek 
çocuğu düoraıa gelmiıtir. Ana
sınn eıhhatler. dof(an rurura 
uıuu ömürler dilerken Nureddın 
Berke gözünaydm der te Nu
redd ın Kebecio~luno da dorı 

olduğundan tebrik ederiz. 
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Fiat tesbiti, mura
kabe işleri 

O
• J Neler oldu 
Uny8u8 Neler oluyor 

• 

Bir Garsonun istatist i ği 
Almaayanın Düseldorf şeh

F iat takdiri talepleri ka~şıaında yapıla- riLde bir lokantada 30 seneden 

cak muamele hakkında beri çalışan bir garson her g ün 

'l'icaret Vekaleti Tebliği 
yaptığı işler hakkında bir lııta· 

tiıtik tutmu,tur. Bir kaç gGo 

evvel, bu istatistiklerin şu umu• 
Bazı fiat murakabe komis· tayin olunmamış ise . ötedenberi mi billnçosunu yapmıştır: 

yonlarından ahnan yazılarda, ev o ticaret şubesinde cari olan Garson 30 sene zarfında 450 
velden aatm alınmış olup halen kir haddi göz önünde bulundu· bin fincan kcthve, o kadar tab k 
tüccar H esnaf elinde bulunan rularak, komisyonca bugünkü çorba, 270 bin litre bira, 1,3 bin 
bir kıaım ma.llan, bun!arın fa- şartlara tevfikan muhi~ kar had şişe muhtelif içki , 27 bin li t re 
turası ve malıyet tesbltıne yara· di tayin olunur ve malıyet fiatı· şarap, 180 bin şi fe muhtelif is-
yacak diğer Ycslka •e kayıtları no zamedilerek malın rnuhik sa· . t 1 l k 'I 270 bı· · 
bulunmadığından, fiat takdirin- taş ftatı bulunur. 

de tereddüt edildiği ve bilbaua ihtikar me•z:uu olan malın 
f~at etiketi lro1mak mecburiye · faturası, defter kaydı veya diğer 
tınde kalaa esnafın komisyonla· vesaiki bulunmadığı ve bu ae· 
ra m~racaat e~erek bu gi?i.mal bepten maliyet flatı teıbit edi· 
lara fıat takdır edilmutnı ıstc- lemediti takdirde, IDalın mahi· 
diğl bildirilmekte ve bu hu•usta yetine göre muhtelif ,eklllerde, 
yapılacak muamele sorulmakta· maliyet tesbiline gidilebilir. 

dır. l ı·t s· l"k • 
F. tl V k • ı t• 1 tha a cı ır ı lerı mevzuuna 

par o u ç ı er, n porsıyon 

yemek taşımıştır. 
Bunlar için garson 800 b in

den fazla hesap makbuzu y .. z· 
mış ve bu şeyleri müfterilerin 
masalanna kadar götürüp ge tir· 
mek için 135 kilometre yol yü
rOmüştür. Böylelikle garıon, 

müşterilerin keyfi için dünyayı 
üç defa dolaşmı,ş demektir. ıa arı e a e ım zce •eya j 1 ·ı ıı:.h' t • t• d k giren mal arın muayyen zaman 

•erı en ıa " ıye c •• ına en o• . f' 1 .. 

~byonlarca ve va aalibiye!t~r 1 ~7;~:~· veıa~:~·~y:~mt:~~hıg:~::: Maymunlar ef en~ı·ıer·ın·ı tak-
dığ•r makamlarca tesblt vr ılan . . • . U 

İR ad y o· i 1 
Isl{end eı-uı 

Türkire Radroeo ta Il l J g.., ) Il dan: 
ANKARA Redrosa 

a n 
I)eı iZ Ol l U-

Pereembe - 23.7.19•2 Telefon hattı te is n it l a 
7.30 Program te memleket sut 1 - Tasdikli keşifuanesine v.ore Arsus ı e Kaı ş ka-

ararı rakolu arasında bir devreli telefon h Uı t dıkc ktir 
7.32 Vücudumuzu çalı etıralım 2 - Fenni ve husu l şartname3ı l ke d ruı D nız ko-
7.40 Ajana Haberle r i \ l • d 

M - ·t : K k nrogram mutan ıgrn ad ır. 
7.55 ur.1 ar ı ş ı .. > • • l k · · · l k 

(Pi.) :> - Bu işı üz rıne a m ı tıyeu eı ı a güt ur 
8 35 Evin s aati ! dar şartnameleri komutan!.ğım zda ö bıl rler. 

12.30 Program ve Memleket saat ._.! - ihale 27 Temmuz Paz rl(I t 16 da lsk ı d rmı 
arn:- ı Deniz L:omııtanhğınd yapıl c ktu. 

12.33 Müzik: Karıeı k earkılar 5 - Muhammen hed fı 2081 li ol n go 
12.46 Ajans Ha bari er i isteklileı in belli gün ve saatte 157 liı ad n b ret ı temı 
13 30 Muıikı Şarkıl ar ve bera- atlarile fskenderun Deniz kom utar hRma müı acaatlaı ı ıla.n 

ber türküler olunur. (945) 14 19 23 26 

;;;;; ~~~~:~:~~:<~·~·~:~:~~:: f . Göz Hastalık! r 
icnıalı) .. h 

18 45 Müzik: Dene mü:ı.igi (Pi.) mu a assı 

19.so Me:nteket s aat Ararı Dr. Muhtar Berker 
aje us bfl berle:i 

19.45 Müıik: Yurttan aesler 

20.15 
20 45 

R9dro Gazetesi 
Müzik: Mızraplı sularla 
saz eserleri 

edilmiş olan mallar, işbu iıami dılmek şartıyle bu Bırlıklerden 

fiatlara müsteniden bulunacak her zaman öğr enilebilir. Bu şe· lit etmişler 21.10 
mahalli azami fiatlardan yukarı kilde elde edilecek fiata yukarı 

1 
30 

21 00 Ziraat tak•imi 

Müzık: earkı ve türküler 
Konuema (kahramanlar 
aaeh) 

ersinde: Yoe-urt pazarı civarında 
Doktor Abdullah Ersoy nıuayenelıane
sinde her gün. 

Tarsusta: Sah giinleri ö~leden ev, el d · b d'J d Viyanada Profeaör Kaplan 2 • ya ıahlmazlar ve bu mallar üze a ız:a e ı miş ol u§'u veçhile 
k ·ı fl t b't d · ı inaanlarla maymunlar ara11ndaki rine konacak etiketlere bu fiat• na ı mura arı ve es 1 e ı • 21.45 

· 1 k 1 t k münaaebetin dereceaini anlamak Müzik: Senfonik program 
(Pi.) lardan daha yükaek bir fiat ya- mış 0 an veya om ıyooca a • 

1 . dir edilmesi icabeden kir had-
z:ı amaz. 

leri ilin edilmek suretiyle mu
Henüz: fiatlan tesbit edil· j 
i b 1 dd 1 · f• t hik aatış fiatları balunabılir. mem ş u unan ma e erın, ıa 

- • Henüz Birliu mevzuu olma· )aranın maliyet esaıı uzerıoden 
. B • . . k yan ithalat eşyası veya yerli 

tiyıni asıldır, u tayını yapaca 
1 

h Hl f " l 
olan da malan bizzat 1&hibidir. mb amu veyadma su bn ıatları, 

b 1 
u eşya nere en mu ayaa o un· 

Zira fatura veya kayıt u unma· . b ld k. F · t M 
sa dahi, malın hakiki maliyetini kmubş ıKıe o .ma a e ı 'f ıati l ura-

} a e r, mısyonu marı e ye yu . 
yalan: aahibi bilir. Bu sebep e k d k. 1 d h·ı· d 

arı a mel. ur uıu a ı ın e 
her tacir veya esnaf, elinde bu- . . . 
l f. h _ t bit dil yaptırılacak tetkıkat netıceaınde 
unan ve ıatı enuz: eı e • _ il b·ı · 

t oğren e ı ır. 
memit olan malına, mevcu 
meyzuat esaslan dahilinde •e Hülasa: Komisyonlar tacir 

ve eana.f taraf ıad~n viki olacak hakiki maliyet fiatına göre, 18• 

tıı fiah takdiriade ve 0 fiah m6racaatlar üzerine herhangi 
bir maddeyeye fiat teıbit veya 

eti~ete ve tiat llsteılne koymak 
ta •erbeattir. Bu suretle fiatın. takdiri ile mükellef değildirler. 
muhik fiat olduğu bizzat kendi· Ancak bir maddenin satışı ve 
al tarafından temin edilmiş olur. •abşa arzı ihtikar ınevzua teşkil 

için inaana en çok benziyen 
Urangotana cinsinde n iki büyük 
maymun tedarık etmiı ve bun• 
ları villasında beslemtttir. 

Maymunlar, son derece zeki 

olduklarından az zaman zarfında 
efendilerinin muhabbet ve iti-
madıoı kazannuşlardır. Profesör 
bir müddet sonra maymunları 

kafese •okmamağa Ye evinin 
içinde ıerbest bırakmağa başla· 
mışhr. Maymunlar, efendilerinin 
bütün hareketlerini taklit ediyor 
lardı. Bu da Profesörün ilmi t et 
kiklerlni kolaylaştırıyordu. 

Bir gün oda hizmetçiıi, Pro 
feıöre sabah kahyaltı ıını bir 

tepsi içinde getirmiştir. O sıra 
da maymuolar laboratuvarda 
bulanuyor ve efendilerinin ye-

22.30 Memleket sai\t ayarı H 

ajans haberleri 
22.50 Yarınki Proaram te 

kapanıe. 

Haşarat için 

Tesirli 

Flit 
UCUZ SATILMAK TADIR 
Kilosu: Toptan 120 

Perakende 130 kuruştur 

Doktor Sal:ıhadd in nHıa) eııehaııesi nde 
1 

göz hastalarım kabule bıışlanıışur. 

DOKTOR.. 

ASLAN VA UP 
Türk iye ve Rrıaya tıp ~ kült lerin· 

den diplomalı ve lmcı yada 
tahsil etıniş. 

Hastal«\rmı her gürı saat 9-12 ~e l5 <leu 17 

ye kadar kabul 'e tedaYi e e ·. 

M · Yo urt Pazara 
0f81Il Telefon : 172 

o 1 
Bu e1aı dahilinde sahibi ta ettitl takdirdedlr ki, komisyon 

rafından heıaplanarak etikete lar hakiki maliyet esau dahilin
yazılan veya müşteriden istenen de o maddeye fiat takdir etmek 

Emnireı MüdurlüQü ciurın• 
mek yiyişini tetkik ediyoılardı. ..._______ ·--------..:ı-~----..:,:; 
Bir aralık Profeaör, bakkalın d a SoQuk hua deııosu bit iei -

fiatların muhik olup olmadığı mevkiinde bulunurlar, Bu itibar 
hakkında, resen kontrol, şikayet la her tacir ve esnafa kendi 

aıalının muhik fiatınırı b izzat •reya adli makamlarca müracaat 
kendiıi tarafından tayin edilme· 

neticesinde - komiıyon - müta· •inin icabettiği ve bu icaba gÖ• 

lia beyan etmek mecburiyetinde re her tacirin mubayaa fatura11 
kaldıtı takdirde, aşatıdaki şekil ve aaulüne uygun maaraf vesa· 

de hareket olunması icabeder. ikını bizzat teminle mükellef 

Şiklyel mevzuu olan veya bulunduğa telkin olunmalıdar. 
ihtikar yapaldıtı sanılan malın Tetkikler esna11nda n.uba. 

faturası veya defter kaydı veya yaanıa fatura verip alma mec 
buriyetinin vaz'ından evvel veya 

maliyetini teabite yarayacak her sonra olduğunun tayini ve lca-

hangi bir vesika bulundağu tak hına göre bu yönden de takibat 
dirde, alım fiatına muhik ve lcraıı lazım gelir. Herhalde fa, 
makul nakil masraflarJ ilave turaaız mubayaa iddialarının •a
edilmek ıuretiyle, evnl emirde hibi lehine bir hareket tarzı ol· 
mahn maliyeti hesap olunur. O madığı komisyonlarca daima 
mal için henüz bir kar haddi göz önünde bulundurulmalıdır. 

Ekim 
hazırhkları 

Yunaniatanda Ya
hudiler çalııtırılıyor 

SeJiııik, 22 (a.a.) - On 

Ankara - Ziraat Vekil· sekiz yaşından 45 yaşına ka
ligi öuiimüzdeki ekin meni mi Jar bütiin Yahudiler nafıa j' 
için gerekli hazırlıklara ha•- Jerinı!e kollaııılacaktır. 

laınış bolunmaktadır. Veki- Koıtarikada 
lin bu ekim mevsimirıdo dev 

let eliJe yapılmakt" oian ır.i- Mihver kampı 
raatirı genitlemeeıine karar Ko11tarika, 22 (a a.) - Al
vermiş vo yordun muhtelif manlar, ltaiyan ve mibverci
b<Hgeleriııde devlet çifıikleri ler için yeni kaoıp yapılmış 

ile tarlalar koro iması "trafın tır · 
da icab eden iııoelemeler bir 

hayli ilerlerni~ti. Bu oümle

dtm olarak Vekilin elde bnln 

Cebelüttarıkta 
fırtına 

nan ıairaat Aletlerini dağıtma Oeheliittarık, 22 (a.a.) 

ya devam etmekle ırnllok ya Oeheliittarıkta çok ışidcletli 

pıın ve dağıtma i~ini de hız- fırtına oldugondan gemiler 

· Jau<lırwış bulauwaktadır . liınauR y11kla~anrnmaktlldır . 

hesabını ödemek için cüzdanı n · !i~:aeca!;.ürk ie) tioaretna(~:~;ne T. 1· ş. Banka 
dan çıkarmış olduğu birka ç ban 

kootu tepsinin içine koymuş ve .......... .,,,,....,,,~==--==-----===~ 
1 

ellerini yıkamak için maaada n 
uzaklaşmıştır. 

Bu far&ah kaçırmıyan may
munlar, Profesörün yemek yiyi• 
şini taklit için tepsinin bulun
duğu masaya yak1aşmı,lar ye 
banknotlara yakaladıkları ıibi 

çltneyip yutmutlardır. 
Paraya düşkün olan Profe

ıör, bu kayıp üzerine maymun• 

lar üzerinde tetkikler yapmak 
•evdaaandan vazgeçmiş ve bun
ları bir s irk'e ıatmıştır. 

Harita, Plan, Ma~ine ve 
inşaat Resimleri 

Tecrübeli bir Resaam 

tarafından kroki üzerine 

eb•en fiyatla Harita , Plan , , 

Makine ve inşaat resimleri 
, yapılır idarehanemlze ma

raeaat edilmelidir. 

12 den 16 ra keder mü-

Ka~ak yetiştirilmesi artıyor =-e-sse---satt-=-a Qaheebilir. 

Harp senelerinde Avrupada 
kabak lıtihaalih da artmalrtadır 

Danimarka bahçıvanlara, bu yal 
kabak ekim ıahalarını arthrmıf 
lardır. 

Kabağın çekirdelderl yağ 

iatihaall için kullanılmaktadır. 
Yağı ahndıktan ıonra kalan çe
kirdek posa11 hayvanlara yedi· 
,ilmektedir. 

Almanca 
Dersleri 

Gençlerimizden Almanca 
öğrenmek iatiyeulere ehven 
fiatla maayyen zamanlarda 
ders verilir. 

Nafia dairesi Muhasebecisi 
Sıtkı Avcıya müracaat. 

PHiLiPS 
1942 

Altın Jübilesi 
gelmiştir 

lcel Ace11tas1: SELVELLi Ticarethanesi • 

Aüçüh tasarruf hesap arı 

19 42 
ikramiy e p la nı 

KEŞİDELER 
2 Şubat, 4 ~l ayıs, 3 Aonstos, 2 lkiıwi teşrin 

TARiHL~Hi DE YA PILIR 
___ 1942 ikramiyeleri---. 

1 adet 

> 

> 

3 > 

10 » 
40 > 

50 ) 
200 > 

200 > 

2000 Liı alık 

1000 ,. 
750 • 
500 > 
250 > 

100 > 

50 • 
25 ) 

ıo ) 

2000.- IJır , 

- 8000.- > 

- ısoo.- )) 

- 1500 - .. 
- 2500.- » 

- 4000.- )) 

- 2600.- > 

- 5000.- )) 

- 2000.- » 

Türkire le Bankasrna para ratı rmakla r alnı z para biriku r 
mitı '8 faiz almı" olmu, arni zamand a ta liinizi de denemı ll 
oloreunuz. (1) 

Yeni Mersin 
.. 

NUSHAS:I 5 KUR. UŞTUR 
Abone 
Şeraiti { 

Senelik 
Alb aylık 
Oç 
Bir " 

" 

Tiirkiye 

1200 kuruş 
600 " 300 ,, 
100 t • 

Resmi ilfmatın satın 15 

I eni Jd.ereiD 

için Hariç için 

2000 ktıruş 
1000 ,, 
500 

y tur 

1 
~ 

1 


