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harbinde /nönü Gezisi dün büyük M~him -~ir _siya~etı an iz 

RKİYE 
~~ ·. _, yle diyor : " Enver ateşe atı im ağa ı;,Oheyya, ve zan ederim ki, içimizde mesleğine 

en sadık o... ya batmak ya çıkmak istiyor,. 

merasimle açıldı · KOYLUveBUGDA 

YAZAN: HÜSEYİN CAHiD YALÇIN 

Törende aarif, İnhisarlar vekillerile mebuslar bulundu
lar, Vali eserin kıymetini anlatan veciz bir nutuk nöyledi 

En doğru yol köyl"Oye itimad etmeli ve köyli.inC•n 
itlmadını kazanmalıdır, yQzde yirmibeşleri 

toplarken yapılacak şey budur 

SUPHI NURi iLERi 
6 [•] 

~ u gemiler m~sclesi bu su- niim. hıtimal ki şimdi artık harp 
~ retle derhal hallı>di!miş meydanında olacaktık." 
ha 11_,~lmndı. Üç dört gün da- * 
wa_:;"'-uU. Çünkü Alman sefri 
~eı-Jenheim, imparatordan red Harbin başlanoıcında bizde 
y~ ı gelmiş olduğunu bild'ri- " 
l. J~ıı_ ~iddti A.Jn:an amir~- siyasi faaliyet safhası 

/Nı.. lmanyanın harbe girme
~ miz için tazyikleri art-

ması üzerine, sadraz~~ 
mm konağında verilen karar 
mucibince, Talat, Halil ve En
ver, Alman sefiri Wangenheim 
ile görüşrneğe gittiler. Sefire, 
bizim ne gibi şartlar altıntla 
harbe iştirak edebileceğimizi şu 
suretle anlattılar: 

lnönü gezgisi dün saat 17,35_ 
de büyük bir törenle açılmış _ 
tır. Milli Şef İsmet lnönü'nün 
adlarını taşıyan ve gezinin kü _ 
şad merasiminde şehrimizde bu 
lunan Büyük Millet Meclisi aza_ 
sı, askeri ve mülki erkan ve ga_ 
zeteciler davet edilmişti. Bütün 
şehir halkı da gezinin açılmasını 
görebilecekti ve bu şekilde ter _ 
tibat alınmıştı. 

Törende şehrimizde bulunan 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, 
GümrUk ve lnhisarlar Vekili Ra 

İSPANYA 
Nereye gidiyor? 

t tıJCntısin.n sancagını ve mu. 
~1ııı atını değ;~tirmq';e ra.zı 
l.iç 1i;'~rmuş. Fakat bunhrın 
~ .rı 'l'iirk nazufo.rını tat~'n 
~:.~kat edemiyordu, rnranian 
lı-.;c~rnediler. Sadrazam da bu 
ları Ust":. tanıamen diger naz·r
tııa ~ muttehit kanaatte idi. Al
lıa ıı. ar, biz.imkılerln metin h:ıttı 
· ~etleri karşısında yelkenle
ııı:d%a ındirdiln-. Gemilere Os
~L bavrağı çekmcğ"e ve ls
lt :•~la gelmcğe razı olduhr. 
8<ı;:rettcbat nıesele.ııinin h"1.l\ 

taya •bırakıldı. 

Bulgarlar yürüme!! ve Ro
menler hakkında. bir emniyet $. 
luı.sıl olmalıdır. Başka türlü, bi
zım için harbe iştirak imkilnsız

Sunnerın hDkOmet ve 
partiden ayrılması çok 

manalı görülüyor I• • 
~ Alnnn harp ıremisirın 
q«lt. kaleden ga-ınesi htancul
bu,,h ecnebi mahfillerde bit'abi 
lı I k. bir heyecan uyandırmış
ı..ı· t;gıliz ve Rus sefiTleri Bab'
~. t~ ınürae:uıtta bulundular. 
ır./ at l'ürkıye ile bir mesele çı
y, J ışl rıı:ıe gelmed,ği i~in 
, uı. Jp k uvnınıyorlardı. ~•u
€ ;aa tlannın tarzı'ldan iled 
" ıstı:' :ıdıklc.nn~ hükırı~
tc '· Yalnız gtm·ıerdeki Alman 
t 1" lltbahn mutlaka değı•tı. 
ı t • hıı:.ıısu da ısrar etfler 
1 ' net za erı L fıkirrle o!Jı.ı
~ 1 •n ınuı e telır.tın d<~ ~ e-
• ıakkında scfirkre wmın,lt 
't' 

L ~ hidises; Tilı'kıycyi t~r-

dır. 
Sefire bunu söyledikleri sıra

da, bu mesnili hallederek mual
lakta bir şey bırakmamak üze
re, Tili.t ile Halilin Bulgarista
na gide-ceklerini de haber ver -
diler. 

Bu beyanat W angen'lıeım'i 
ıe.skine oldukça hızmct etmi~ti. 

O gece sadra.zııınm konağın
da içt.ma ed.Jdi. Bulgaristan ve 
Roru:ınya ile ne gibi şartlar da
hilmde müzakere ebleceği ko
nuşlıldu. Bulgnristana ~eyah~.t 
fikrini Talat ileri Biirıııüştli 
Çünkü lstanbuldaki Bul?.llr se
fııi Tuşef harbin şiddetle aley
lı,.ndeydi. B;zimkilcr Tuşef'i 
fıKr.nden caydırıımamı la.rilı. 
Talft~, Ilu1gar sefirinin, Bul~ar 
hlik<lmetınin siyasi filıirlerine 
terceman olmadığını zannedi Yl'r 
ve BıJgarlarla bir anlaşma yap
mak üzere Sofyaya g-ltmektP.n 
baş'!a bir çare görmüyordu. 

Oç Nazıl' daha 
istifa etti 

Ankara, 4 (Radyo Gazete
si) - Japonya hariciye na.z!I"ı
run istifasından sonra İspanya 
hariciye naunn.ın kabineden 
çekilmesi dünyanın alil.:ısını ti-
2lerinde toplıya.ıı. bir hadise c.ı. 
muştur. 

S. Sunner, Falanj partisinin, 
General Frankodan sonra en 
mühim bir şahsiyeti idi Şi·ndi 

. Sunner hem hariciye~ 
hem de milli partiden "ynı.,.ış 
demelıtir. 

S. Sunner'in Mlh·ıer memle
ketlerini d.olııştığı, görii~eler 
yaptığı maliımdur. Böyle bir 
şahsiyetin hem hiikfunetten, 

(Sonu Sa. 3 SU, 3 te. 

1 nıamıştı. Fakat Alman
ın lierln. kesnu,-nrlar, har

I· ll'rıem • ~·n tazyık ynpıyor
,.. •lı. ll'.l taz_ ik Agustornn bi
n cıırna g h.ü sadrazamın L~ 

ıeın,ıe b·r ıçt'ına yapılınaoını 
~Cleek k , .ır zıyadde~ti. 

Maksat Bulgarları derhal hare·l-------------ı 

(' \'d .. J ı· " . rwye (;yor. 
t., l!.'nv{!'.r ateşe r,tılmai!:a mü 
, "" ı . \ zaııneder.m ki icın,izl " ,[ ğ.ne en ~ ıdık cı;- Ya 
~: 1 k ya c;ıkme.lı istıyor. Al-

' b;y<line ıtımarlı tan·mı · 
la; h () 1 rla b rıJ<te n:C-Unıek, 
1, ır onların tW.ıh·nc b&ğla-l,, . 

• ~uyor . 

'I'aıaı ta l'cki ~Yk ve ate~ten 
9~ • 
Ela Yok. Hal.I &>y de keuı.. 
~ <..ra~aım ise büshülilI' kazan
Iıııtın. \ e telkinattan hiç hali kal
b..Y~'"nı. Mcmlek"t' bu ~uretk 
, u:·uk h'r hizmet ett'ğime ka-

kde sevketruckti. 
Halil Beyin Bükı-eşe gitmesi 

kararlaştı. 
Yunanlılarla da bir itilaf al<

dedHecekti, bu tasavvur edilen 
tiliüın esası şuydu: Adaların da
lL!i idaresi Sisamın statüsü tar
zında olacak; gümrük, posta, 
rluyunu umumiye drilerine mua
cLl senevi bir \•ergi alına
cak· vali Hıristiyan Osmanlı ol
mak üzere parişa.h tarafından 
nasbolunacak. 

(Devam edecek) 
Hilli?>}'in Oahid YALÇIN 

(") Bıcndmı e1'1Jelki yazılar 
31 Ağus:os, 1, 2, S, 1ı EylıU ta_ 
rihli ııii,sha/lanmwdadır. 

------

Kömürden sonra: 
· ------

Şek-:r tevzi ve satış işleri de bozuldu, şeker şirketi 
l"rıüdürü vagonsuzluktan şikayet etmeğe beşladı 

Bulgar kabinesi 
altı saat süren bir 

toplantı yaptı 
Parlamento ekseriyet 

partisi içtimaa 
çağırılacak 

Sofya 4 (A.A.) - Bulgar ka_ 
binesi dün M. Filof'un reisliği 
altında uzun bir toplantı yapmış 
tır. Saat 17 den 23,30 a kadar 
süren bu toplantıda M. Penef 
Yahudi işleri komiserliğine ta 
yin edilmiştir. Yeni komiser ya 
hudi işlerinde ihtisaslı tanın _ 
mıştır. 

Diğer taraftan hUkUın.et, par_ 
18.men toda istinat ettiği ekseri _ 

(Sonu Sa. 8 su. 8 tt) 

if Karadeniz, Parti Reisi Suat 
Hayri Ürgüplü, meb'uslar, şe _ 
bir meclisi azası ve bir çok kay 
makamlarla gazeteciler hazır 
bulunuyordu. Halk da gezinin 
iki tarafında ayrılan yerlerde 
toplanmıştı. 

Törene başlanmadan evvel ba 
zı parçalar çalan Şehir Bando 
su saat 17,30 da İstiklal mar _ 
şını çalmış ve saat 17,35 de Vali 
be Belediye Reisi Doktor Lfıtfl 
Kırdar sık sık alkışlanan bir 
nutuk söylemiştir. 

Başvekilin 
seyahati 

Saracoglu Erzurumdan 
sonra Aşkaleye 

hareket etti 
Erzurum, 4 (.A_A._) 

Başvekilimiz Şükrü Sara
coğlu ve sayın eııleri dün 
saat 10 da, refakatlerinde 
Orgeneral Orbay, Umum 
Müfettiş, Kars Valiııi, ko
mutanlar olduğu halde Kımı
tan hareket etmişlerdir. Yol
da bazı köylerde tetkiklerde 
bulunan ve köylülerle konu
şan Başvcl:ilimiz saat 13 de 
Snrıkamışa gelmişlerdir. Or
duevinde bir milddet i.stira
batttan sonra öğle yemeğini 
orta okulda yemişler ve 
14,30 <4 vali, l:omutmlar ve 

roi_e .,.,,,. ·ne t " k 
yollan.na dewm ebıı~lerdir. 
Başvekilimiz sa at 18 de Ha
sankaleye gelmişler ve bura
da Erzurum vali vekili, bele
diye reisi ve halk tarafından 
karşılanmışlardır. $ehlr bah
çe.ıinde bir müddet istirahat 

(Sonu Sa. 3 SU. 6 da) 

Perşembe gUnU 
gllneş tutulacak 

Gelecek Perşembe günli ınem_ 
leketimizin batı bölgelerinde bir 
güneş tutulması başlangıcı gö • 
riilebilecektir. Tutulnıa güneş 
batmadan biraz önce başlıya _ 
cak ve güneş kısmen tutulmuş 
va.ı:iyette iken batacaktır. Tu _ 
tulına Anlrarada yaz saati iti _ 
barile sa.at 18 i u9 dakika geçe. 
İstanbulda saat 18 i 57 dakika 
geÇe ve lzmirde saat 19 u 4 dı\_ 
kika geÇe başlıyacaktır. Güneş 
Ankarada saat 19 u 5 dakika 
g~ İstanbulda saat 19 u 23 
dakika geçe ve İmıirde sn.at 19 u 
28 dakika. geçe batacaktır. Tu_ 
tulırna Avrupanın diğer memle_ 
ketlerinde de görülebilecektir. -~1 ~irkaç gıindenberi ı;ehrimız düı-ü bize şu izahatı venniştir: 

ı "~t.'lda ~eker bıılunm&mak- "- Son birkaç giin zarfmda 
l'r r kısım bakkallar ıla 250 bakkallarda şeker bulur.amwı
lc'Q.' laıı fazla şeker vermemek- şıııın sebebi E"kişehir fabı"ka
llıe 11 l~.r. Bunun sebebini öğren- sından şeker nakletm~k üzere 
•aa ~ ıızere ıııalumatına müra- lüzumu kadar vagon bulunama-

Almanlar muzafferanıı ilerliyorlar.,. (Gav.ete!er) 

t Cltig;ın.iz şeker şirketı n.ü- (Sonu Sa. 3 Sü. 4 te) 

ürk gazetecileri 
~----~11111~----~ 

Şükrü Esmer: " Çekilen ıztıraplarla birlikte 
lngilizlerin yenilmez cesaret ve azimle-

rini de müşahede ettik .. dedi 
"a~~dra 4 (A.A.) - Britano_ı.;;;-- ----------

b;:!'ürk gazetecileri Londranın I I 
ta!rında açılmış olan yaraları IKT SAD MESELELER 
!'ala atıı.iJe görmüşler ve bu ya _ 
tllltıı rın Çabucak sarılmış ve kur 

tar ıış olduıfunu uçak savar ba. A m e r·ı kan 1 n 
9e talann ç~vre kontrolörüne 
Ola en~ilerine refakat etme~ • • •. 
leın~ 'l'iırk Ataşemiliterine soy_ g Um U Ş 

nışJerdır. 

na a;; Esmer arka~~lar~ na.mı_ siyaseti 
.,,ııoz alarak demıştir kı: 
<>ız r k"I . 1 • ~an 1 • .e. ı mış ıztıra.p an, ug -

tür~ı_nış felaket ve harııbıleri 
itil; 1iik. fakat ayni zamanda tn_ Yazan: Ord. Pro'. Şilkrü Bah;ın 
· z crın "C ;j '}'Tİ -------------~ın , n n•ez ccs:ın. _ 

Doktor Lfıtfi Kırdar alkışlar_ 
la yer yer kesilen bu nutkunda 
ezcümle demiştir iti : 

"Aziz Ye muhterem dinleyi _ 
ciler, 

Geçen asırlatın karanlığı için 
de müselsel bir şan ve oeref şiın 
şeğl halinde akan Türk tarihi 
zaman zaman eşsiz kahraman _ 
lıklar, büyüklükler, ulvi ve kud_ 
ıı! hama.set levhaları göstermek 
le beraber yer yer, şükran ve 
minnetle karşılanması liizım ge_ 

(Sonu Sa. 3 Sil, 1 de) 

AFRİKADA 
son vaziyet 

Mareşal Rommel kuvvet· 
leri soluk almıya çalışıyor 

hava faaliyeti arttı 

Yazan: 

D oktor Refik Saydam kab:
nesinin kendine göre ıyi 

fena bir buğday ve ekmek siya
seti vardı. Eski Başvekil ölün
ceye kadar memleketimiz bu si. 
yaseti takip ve tatbik etti. Bü
yük Mlllet Meclisi bu siyaseti 
tamamiyle tasvip ile kabineye 
ittifakla rey verdi. Hele mat
buatımız bu siyaseti methü ı.e
na etti durdu. Şunu da unutrnı. 
yalım ki eski kabine ademi ih
mat reyi alarak iktidar mev
kiinden çekilmedi. Ancak Dok
tor Refik Saydam birdenbire 
vefat ettiği için yeni bir kab;ne 
kurmak ve yeni bir siya.ııet ta
kip etmek icabeyledi. 

Saracoğlu kabinesinin yeni 
!buğday ve ekmek siya.seti bu
rada okuyucularımıza izah et
mezden evvel kısaca eski kahi
neı)in güttüğü siyaseti hatırlı
ya.lım: 

Eaki kabine zamanında Top· 
Pak Ofisi ıneınleketin her nere-

Bu fiyat ise köylünün hoşuna 
gitmez ve miitemadi şikayet\'li 
mucip olurdu. Bunun için de köy 
!il Ofise mahsulünü ucuza vcr&
ceğine saklardı. 

Fakat gayri fenııi bir suT.,tte 
saklanan bu mah~uler Uı b:ati
le oldukları yerter<le çüruyüp 
giderdr. 

Köylü bu ıwrellc hem uı ıız.ı 
satmakla ve hem de çüriiL pğe 
mahkfuıı. etmekle hf:'r şıkla zıı.. 
rar gcnni.:.ş oluyordu. 

Bir de saklac:ı.ıı mahsulü mt>Y 
dana çıkarmak için tabii Ofı• 
memıır!arı köyltiyil bir hayli 
tazyik ederlerdi. 

Blı da kafi ge!m.iyormu~ ı,>ibl 
köylü ucuza satınaga mc bur 
olduğu mahsulilnü Ofisin g-bs. 
terl'Ceği yerlere ka<L-ır gö ür üf 
te.slım etmekle mükellefti. :ı.
ni kendisine bır de bedava mıl<
Iıyec'lik ettiriliyordu. Bu ha
nıallık ile de fuzuli vakit ve na
kit kaybed;yordu. 

M"h • d- t ııinde buJ1:day bulursa hemen sa
l verın OD Or tın almak salli.lılyctine maliktı. 

Hele mesela bir cumartesi 
gllnü köylü mahsulünü tkslıııı 
ede;:ek olsa kendis;ne -

ğ d h d M t • Fakat Ofis sa.tın alacağı hui:da. 
UÇ& 1 a a Uf U yın fiyatını kendi tayin ederdi. 

Kahire, 4 (A-A.) - Dünkü , 
(Sonu Sa. 2 Sü. 1 de\ 

gttn çölrle önemli hiç b'.ı· hAılise 'r,:::::;===.;:;;::=======;========= 
olınaclıln g~ir. Hiç bir nıil
binı har~ket yapılınamı.«tır. Diiıı 
öğlcde.n eonra Kabir" ile lsken
deriya arasında.ki çöl yolu ilze
rinde uçan bir İtalyan tayyare
si iki av uçağı tarafından kar
şılanm ve B;ırgelarab'm 80 ki
lcmıetre kadar CeAu.bımda düşll
riilınüştür. 

.ln'l!vl'ır Kuvvet •r\ '1PJıil 1 
Kııhıre, 4 (A_A_) - Rbyter 

aja.ruıının sekizinci ordu nezdiıı
deki husus! muhabirinden: 

Rommel ı,oluk almağn çalıııı
yar. Çarşamba - perşembe ge

(&onu s •. :ı SU. 4 te) 

Alman iktisat Nazın 
Or. Funk dün 
Bükreşe gitti 

Alman Nazırı, Romen 
hükümetile müzakere

lerde bulunacak 

BUkreş 4 (A.A.) - Alınan ik 
tisat nazırı M. Funk dün Bükre_ 
se gelmiştir. Alman nazın bura_ 
da Romanya hükfunetile ehe _ 
miyetli ticaret müzakereleri ya_ 
pacalı.br. M. Funk'un refakatin_ 
de büyük bir hey'et vardır. M. 
Cladius ile Alman devlet banlta_ 
sı müdilrll M Publ bey'ete dahil 
bulunmaktadır. 

ram ov 
o 

Stıalingrad, Novoro;;i l<i ve Kafkaslardaki Alınan taarruz 
lı>tikıımetlııl gösteren harita .•• 

Stalingrad varoşlarında çetin ve 
kanlı muharebeler oluyor 
Kafkaslarda Alman tazyıkı arttı 

Sovyetler, StaUngrad ve Nof!oro&islli 
de yeni mıevzilere çekildiler 

Berli:n 4 (A.A.) - Alman or 
duları başkwnandanlığının teb 
!iği: 

Bir Ey!Olde harp filosu teş _ 
killeri ve hava kuvvetlerile iş _ 
birliği yapan Alman ve Rumen 
kıt'alan Kının istikametinde L 
!eri hareketlerine devam ederek 
Kerç boğazını geçmişlerdir. 

Taman yanın adasında bulu_ 

SABAHTAN SABAHA 
~~ 

nan düşman kıt'alarile çarpış_ 
matara devam edilmektedir 

Novorosisk'in şiınııli garb~'in 
de başka bir sıra teJ>!'ler ili.erin_ 
deki müstahkem mevkiler alın_ 
mıştır. 

Stalingrada yapılan taarruz 
şehrin garp mahıillelerine kadar 
götürülmüştür. 

(Sonu Sa, 3 Sü. 6 d~l 

Tarihte Kafkasya 
Bu topratJın zenginliği, biitün sakinM 

larine saadetten ziyade felaket 
"" şeamet getirmiştir 

A imanlar K>.fkasya.ya so _ 
~ kuldular. Fakat Kafkas 

en zengin kuyularıdır. Fakat 
Kafkasya yalnız pl'trolile zen _ 
gin değildir. Buranın her türlü 
toprak mahsulü o kadar zen _ 
gindir ki bu servet bütün kom_ 
;ıularıı:ıın hırsını tahrik elmiş 
ve Kafkaslıları bu yüzdeoı 
bedbaht etmiştir. 

ııu, Y_c _sarsılmaz azimlerinin de. Bugün 2 nelde 
tını do nı·· hed tt"k u;ı. 

uşa e e .. ., -----------(Sonu Sa. S Sü. 5 tc) OW:--ıZLY..L<ı-UJLLLW . Munıff.er Alman askeri - Bakalım Berline ne vakit girmeK nasip olacak? 

dağları önünde harekat 
bir duraklamaya girmiş görü_ 
nüyor. Bunun sebebi belki Al_ 
ınanlann daha şimaldeki ordu_ 
!arının çok geride kalmış ol _ 
masıdır. Stalingr-Ml dti~tükten 
sonra. Kaıka-•yndak i ası 1 hedef 
!erine, Jl':."(rol kuyıılnrım. do~rıı 
ytit"ümek istiye0c-kı~rıne ;.he 
yok. · vveke de ya""1ıj;ıııJz ı;ibı ı 
Kaflrns uPlrnlleri eski dun nını 

İki bin senedenb~ri Kafkasya 
rah:ıt yiizü görınc.ııiş, elden ele 
geçmiştir. Kafkaslılar yekpıı 
re bıı· kütle ı~,k:l t•ılı•bildiklori 

CSonu Sa. 2 SU. 5 lo!) 



• • • • r s yaseti ız 

- Bq taraf1 1 ine de -

- Bugün vakit geçti, öğleden 
80I1m tatildir~ yarın da. pazar, 
~ gün.U gel, diyor

lardı. 
.Köyünden uzakta kalan köy

lü cumartesiden pazartesi gü
nüne kad:ır nerede kalsın, ne 
yesin, ve asıl neyo bu kadar 

- et ve zahmete katlansın? 
cmur ii:hnıyeti ile hareket 

eden Of.iscilcr bu noktalan efil. 
aünc.mediklerlndcn tabiatiyie 
köylünün canını sıkıyorlardi. 

Eğer o va.kit Toprak Ofisi 
köylüden daha Jilllvafık. ve in
saflı bir paraya. satın alsaydı ne 
köylil mahsulilnü saklar, DB 
trujyik edilir ve ne de nakil ve 
teslimde bu kadar zahmet çe
kerdi. 

B,lakis o vakit köylü memnu.. 
fy.etle Ofue malını sa.tnrnk için 

h:ıtta .acele bire ederdi. Fakat. 
Ofisin ucuza. buğday satuı 

a.bna.k siyaseti, hatta yanlış si.. 
ya.seti o vakit bu .hatırlattığımı% 

cmnuniyetsizliltlcri mucrp o
hıyordu. 

Bununla lbe.raber. itir.a.f edet•m: 
Doktor t"' f ık Saydam kabine.:;i .. 

bu siya i .o vakit her 
rcınru m ram tasvip ediyor ve 
bcle matbuat methü sena et• 
mcklc bıtiremiyordu. 

.... ratbu:ıt bu kadar a.I~n
ea merhmn Başvek ·ı ile sabık 
T ca et Veldli de takip ve t:ı.t.
b..li t tt kleri buğday siyaseti:ıin 
mlikemmcl.iyetine .inaıımrş bu
l uyarlardı. 

Bugün ise i.<.\basına Saraco "i-:U 
b r geçti ve yeni T ~et 

'\ e.htlımiz de :yepyeı: b'r b • 
sıy~etı takip ve tatb'lrine baş 
Iadi. Bu ycnı siyasete ~öre köy
li.ın.ün mahsuluniııı yüzde 25 i 
Toprak Ofisi tnrafından satın: 
alı acaktır. Kalan yüzde 75 n-ı 
den yüzde 50 sin köyW bir e .. 
nel k yemeği ve tohumu iç.:n a
lı.koyacak olsa. elinde serbestçe/ 
satmak üz re yüzıdc 25 kalmış 

ulu nacak. ı 
Fakat köylU bu yüzde 25 i ki-

me ve nasıl seri>cstçe satn J.k? 
Herkese ve dıledlği fiyııt le mi, 1 
yu: :t bınm da y ne Ofice ve 0-1 

in verdiği f" yatla mı sata
ca.ı ? İşte mesele ... 

Eğer bunu da. Ofse tm~a 
nıecbur ecl2lirsc .serbesti nerede 
kalır? Bu cihetler henüz meçn L· 

lüml.izdür. 
Bu yeni sistem yani kovlt.i 

nim mahsulünti.n yüzde 25 nı 
O ı n kendi tayin ed .•· fi 
la J.tm alınası usulu b ıu r ılı
m :tlı aşara pek k b n mıı r 
mu? 

Eskiden, yani b günkii an t 

ver ısindcn evvel memleketi
mizde asırlarca t tbi • edıl n i. 
~· s temi de 1 ydl. K ıyl"ı 
m hsuliınun yüz .u onunu, 

n b rıni devlet v gı ol 
veı 1·id~ mükcı fL ı• k t ·ct-
1 hunu do~ud n doğ u t.ı · 

u mey"p b r Ut ım mtI • -
z : re m kt "-fi h!l.va ' e ı .. 
O ı.r d ır:.ı.r tm k ı n t 

ıyhiy'ı.ı hi.ıküm t \ 
mrl :Y'El> yi.ci:: b 
ta.llli 1 ebnc :.le ~ lar 
ebnek çares n.e b karı rnı. 

Fnkat Cüınlıur y l r i m"mız 
kendisinden ok s k ". e n 
bu fı.şar usu tlmi k rd v~ -
rine toprak ve " .;ini kovdu. ı 

Aşar zarrın..'l.ndJ. ır. ol '" 
sa. vergi tuhs 1 d lırd toµr c 
vcrgi~ıt si ... temivle malı ·ul ol'-u.. 
veya olması 1 vergi vcrılır. Darın 
do rusu m.DJ ul d • u, topıak 
vcr,,ıı;c taı:.d'l' kı: bumm da bı
surlIA olduğu görıilmektf>dır. 

,. ıd bugun yen dı>n biz, k ) 
l j lı.ınun yfu 25 
Toprak O · e s tmnğa. mC'C'b,. ... 
swı diyoruz. B 1 s u:mde v ı
lik l zi~ C!llrilik var. 

f; eli bu ya.zıillUI b t"zınc-
b de pren ri bı -ak 

re: •·yat v tıtb"k ·ta g lel m · 
Koylü ne istıyor? Kövhi ~rı
degı alacağınız şu ) iızde 2S s.ı... 
z:n olsun, t:akat. n:ıkil v~ m .a 
Caza kü!fetlerı var, bIL m..ahs tl 
yine siz"n ol..,un ve ıstf' 'it uz 
vaki ~P' bend n alım?., F.~cr 
· d d n alın k iste n'z ner.e

ye koyacaksınız? Kuf m•ktarda 
fenni silolarınız olmadığı · ~in, 
zaten eski kabme za.ma.rıınd ol
duğu gib4. iyice koruy :ınıyac:r 
ğın n bu malınullin r mı 
çüru, rck. atılacak; yazık de:ğı1 
mı? B<-n i8e' s·ııı ·n n mı b ı 
yü: Je 25 i muhaf ua edebilı!·ını. 
B ı: eti r. siz bu yüzde 25 · al
dı\, tan sonra cğel: bana. hır tı
ğınız ylizde 75 benım bir sent~
lık yiyeceğime ve ekeceğ..m kar 
fi gelmezse o vakit siz baruı bı ~ 

y vcrmeğe meclı •r ol • 
ruz ki b r n:rkliye ktiı ı d 1ı 'i 
t 1 etmez mı? 

K'ôylUnün bu m ·· l}ea ı V'.l • 
aa n lılam:rz. Eğ r n 
ta a.m ve k"'ilı m'!rt.1.r .ı 
ol ydi i b"r naJ 1 
den ıb. ret kahrdi. F 

u • malı ulün m 
dfü ~ "' · yüzünde. 

n ı 'htim;ıli 

verdiği bu ma.knl sözleri d r le
meyip Jrfd.fi mıktar sılosu olma
dan bir saat evvel bütilıı bu 
yüzde 25 leri birden köylünün e
linden almak siyasetini takip 
ediyor. 

Bir de bu yüzde 25 i hesap e
dip satın alm.nk i~in memlekette 
pek geniş bir teşkilata ihtivaç 
var. Acaba Ofis bütün köyliile
rin mahsnlünun yüzde 25 ini 
hangi t~kılfıt vasıtasiyle liesa.p 
ettirtip satın alacak Bu iş ıçin 
aea.ba kaç m.emu ne ka.Oar 
maaş vermeğe mecbur olacak 
Bu masraf nercdeıı çıkacak? Btı 
para ekmeğin, maliyet fiyatına 
illi.ve edileceğinden, acaba hayat 
pahaWığınıı bir sebep daha teş.. 
kil etmiyecek mi? 

Bu işi köylü heyetlerine YlP
tırma.k ve.. mahsulü köykrdı~ 
muhafaza ctmck acaba d.alı<!
baslt ve da:ha ucuz olmaz mı" 

Malisulünün yüzde 25 ini s:ıt
mağa mecbur. olan köylümüzün 
hiç olmazsa. yarısından fuzla.sı
m biraz sonra hükiımetten yi... 
yecck ve ekecek istemek m-c
buriyetinde Jrnlacnktır. CUr&kü 
zaten hu kıcım ancak kend:ni 
id:ı:ro edecek m:ktar mahsuL 
idriik ediyor. Kendi ihtiyman
dan f::ı.zla. istihsru buluruilllar 
ise iidct.a bir: ekalfiyettir. de 
a3ll onlardan şu yüzde 25 ler 
hemen satın ~ nakil ve lnf
zedilebilir. Bari öbürı.eriru:lc:n, 
yani ancalı kendilerine yete--....elr 
Ji..ada:r malısuL idrftk 
ise evvela değil, sonra aırreru 
gelse, her ha1ie dnlu ôlneli lfü 
i görülm ·· olurdu. 

H lı bu: o dar k Ta.y 
değ ldir,. her şart;cm;n:ı ~ ·r 
kJ.ı.suru. MC) IlJ. çµayor. En 
dogru iş köylüye itimat etınel: 

"'y!. . itimadını k:ı.z_"tn-

- gayl'et yl<!mdctir. K: .• y
liınün cebin fazl:ı p:ıra glrm.e
lir.[r. Köy!· nakliy:Lt ı yle iz' 
~. Kö i.ive srlm;ık 
zmıun•nda der.fuıi y ediJe
ceğı fiR:ir ve kanaati ciddi ve 
saınmri mr surette verffineiid r-. 
Yanı bir kdlıne ile hep köylü 
iç n galışudl<'tı ve hep onun men.- 1 

faati gözedildıği ke ıdrsın dai
ma ınlatıb:uılıdır. Hiç bır vakıt 
k yli.ı e al h nde bir iş gorul
d ü fu h v kruıa.nti v,erilmen-,1'

70 milyon kilo zeytinyağı stoku mevcuf olduğu na de 
iaflar g "nd n güne yii sel erek 140 l<ur ~ u buldu 

Pirinç 150, 
mad • 

yıyece 

• eyn r 
el eri 

kuruşa sat hyor d. ğer 
e mütemadiyen yü seliyor 

Ticaret Veka:ı-Oti tarafindiın lirken bir }{aç gün evveline im_ fiyatlar fevkinde satış yapanlar 
bil!1.mum gıda maddcfcri sa.tış.. dar pi.r.i.nç fiyatla.rı toptan 110 _ hakkında ta.ldbat yapılıı.cağına. 
nın serbest bırakıllnasından son 120, perakende 120 _ 132 kuruşa söz vermişti. Bu karara göre 
ra fiyatlar..ın: bir aralık d~til.. kadJI yfü lmişti. Son günler_ peynır toptan 120, perakende 
ğünü farcat kısa bir müddet son de tekr .... r yükselerek toptan 140 kuruşa satılacaktı. Halbuki 
ra tekrar yül.sclerek eski kara l 23 _ 130, perakendC 140 _ 150 her zaman olduğu gibi tilecat" _ 
Borsa fiyatfannı aşt1g1ın &ehrt.. kuruşa kadar fırlamışhr. I:ır bu kar.arlarında.. da sabit 
miştik. Son bir kaç gı.in zarfitı. Beyaz PC'l.]11.ir Fiy.a:tıa.,, kalnıamışlaı: ve derhal fiyatlan 
dn fü1'hassa zeytinya,;ı, pirinç, Beya2 peynir fiyatlnrına: ~ _ yfiksef~erdir. Dün toptan sa 
peynir gibi bır kısım yiyecek lince~ Geçenlerde Tiaarat ve Sa tı.şjar 130 __ 140 •. perakende 150. 
maddeleri teftrar yill{selm.Ş'.ir. na'"·i Odasında umumi ·r irtima 16 .. 0 k_uruş uze.riııdezı muamele 

Bu fiyat yükselış!eri o ma:d :r "' "!: tU:r 
Ierin azlıgında.n di - ir, afakada.r _ da bulunan peynir.eller komi - gormuş • 
lar tarafından fiyatların kontrol si bakk<ıl.la.rın ötedenberl. şilm - Bütün bu flya.tyükseli~eri ~ 

"C i olduidar:ı; dara. meselesirJ laka.da.rJarın kmı-1 iainde .,..;;.,. edilmeYl§indcn il n gclmeKtc _ "' u.-U ~ ~-
d.i halletmiş. v peynire bir PC'CD.i.. terdikleri Wrnydiden ileri gel _ 

~'ılhnkika bugün zeyti~1yağı _s_·_Itm __ ar_il_e_fi.;,.y_a._t_ko_ym_uıcş1ev.•:e•b•u..-•mektedir--··-· -------

ınmırran 
stolru 3iJ mifyon fdloyu, ve ycnf 
rekoltenın yckümr cfa 40 milyon 
'Kiloyu oufmalita.dır. Böyfoce 70 
milyon lillo zeytiny~ me.v~ut 
olduğiı halde .fiyatfu.r gWıden 

güne Y';ikselmekte devam et -,ı ı aydanberi av-
mektedfr. Toptan 123,5 kuruşa J 

Ka .. Fi 
vurguncusu 

satı1maaı jii.zım gelen ek.stra, ık :yor armış 
ekstra zeytınya ~ son bir kaç Blr musev1 yağ k~ğıdımn 
gün cvvelıne ka ar toptan 130_ !aşe Teşkilatının ~övı ile bu kilosunu 115 k 
135, pcrukend 130 _ 110 kuru.. teşltii tın Belediye tl'-tisat ııım _ .uruşa 
şa satılmaktadır. Manmafih ba_ dlirlüğune devredilmesinden BOn. sa tarken yakalandı 
zı 'flakKallarclıı zcytinyağ"ı !23 :nı. kaza. ve: nalliyeleme bufunan Tahta.kalede Baltacı h:u:nmfu 
kuru'ia kadıı.r satılmakta ise de i -e bürofarı kadrosu lüzumu k8.ğıt ticaz:ctile iştigal eden t 
bu yağlar~ ~ hıairllmiş sa kadar do.ralmıştı. Bugt\n bura.. sak Bohor ndiııda; bir Yahur:t : 
bwıluk yağlardıc.. cf.a çalı bir hayli memm: var. n.i.n yağlı kağıt. satıwndnn ihtL 

Pirinç Fı1,atl!m da... dir. F"afcat bunlar her nedenBe .k~r yaptığı haber alınarak kn. _ 
D - r taraftan.. pirin11 fi:~ .r_, ._....ı ...... ı.. • ık ----ı:. çakçılık btlr.o3u memurlan tara;. 
,,._ .... _ d' " 1·--1 - 1• uu. u..r""""' ..... Ul'l ayl alalilAilı.ıı.a. - f dan dün b h ı..: .. U n ....... muı:cma ıycn yu:u;~mCA.- _ ın sa a uır curm • 

tedur Fiyatların est bıralhi.. ta:dirla_r Fr-er bu:nem.urla.ra..ma m09hut ya.pılmıştlr. Yapıhın bu 
ma.ınndaıı. önce ku.rSJ. borsa.da aş verilecek tahaisat yolraa neı.. cümıil.meşluıtb.:. Boboı: yağlı; kil. 
1G5 _ 120 kuruş ı.ı.rasıud satı _ den bu nemurla.r ~~ ğ)dın kilosnnu (US) lmruııt!!.n 

satarken suçtistü yakalanmış _ 
tır. ~ tilcca.nn mağagasın 
da bulunan kii.ğıtlar milSndere 

' edi!miş ve. kendisi de.: Milli Ko _ 
nınma mahkemesine verilmiş _ 
tir. 

• er ş 

Gamoş ~'~pmacık ler:fe de~erinden yüksel 
bir s:ev!ye zornki şekilde çıkarılmış~ da 

bu pai't~~ ifl"tE tmiş v gOmOş anca sı~ai 
mahreçterla kendisir:ı mecra bu1abilhıiş ir . 

Yazan: Ord. Prof. 

B und::ı.n evvel dokuzuncu a
sır boyunca gilınllş Ilayll 

yüksek itıöa.r.a. malik bir ma
dendL Fizik ve kimyevi vasıfln
n, muk.:ı:vemeti, cr.ıtılmesiırln 
gü~ v.o altmdan sonra en 
ziyade mcelebihnek hassasına 
sahip olması kendisine allına.. 
müv.azi olnrak paralık vmrrmm 
verilmrns;n oob..."']> ottiu. Bu ye
ni pay..-ye çıia.şı da, .:a.rnretle ve 
umumi iktısat kaidelerine uva
rak değerınin yükselmesine se
bep oldu. Çünkü, her.hangi bir 
nıata.ın kullnnılış aia.lJJ. gen~Jcr
se kıymetinde hır çoğalış gor ü
lür. Fransa gıbi büyük bir mcm.
lclret. hem altın ve hem gilm~ü 
nakit olarak kabul edince bir 
takım devletler de. bu yolda yü
rüdü ve bu yüzden de bireok 
gümüş~ cdc::ı ınanlclcct;.. 
ler, fa.rnza. Mel.mika veya.Iiut 
güm~ par.a. ofaxak kabul et
miş bulunan Huıdistan vo u .. 
mwniyctle Asya mcnıI ketleri 
A.'VXU.pu; ile tıcarl müna"' b tlen 
bakımrnda.n bü)!'Jk istif:ad;ıter 
temin ettiler, hatta Büyük Bri~ 
tanya gıbi tek albn madeni sis-

1 ~ine bağlı bır memleket bile 
esvarınaa çiff: m,.. enci Fran. a 
gibi bır menılek tın bulunma
sından kamu yo balrunın .. an 
fuydıılannıakt<.i1 bifü k Jmn<lı. 

Bu durum gümüşün mad4'n 
olarak dcğe:r nm, istıhsal fıuln
lığr cfolD:yısıy!e, sarsılmng. baf"
lachgı zammın kadar sürdii. Fa
kat sonr:ı.ları artık ~ft mntlen 
sisten1hıın mcclmri tJ.r nH:nü 
olan. altın ve gtımiiş nrasındairi 
kanuni nısbet korunamaz bir 
halo gelince derece derece wır 
tedbirlere başvunuarak vuziy~t 
kurtaı·ılmak i~.iıı ugı:aşıldıidan 
sonra gfuntls p:ıra.lık tahtından 
indirilcü. Gümüş mlD de v~
sıtam olmak rolwı·ı ka-ybed nce 

klymet.iiıdo esırslı suirutfar bllt 
ladı. 

Esasen lnymeti azaJd~ğt içi!' 
paralıktan çıkarıhnı§ ıdı. para' 
1!ktnn çıktığı için dea- d:lit 
tü, böylece bir takım ıkt.ıf,at.q)' 
lıı.r bilh::ı.ss:ı gtimüş mo.dea °' 
malili. ollı.n mcmleketlıı ıP 
miaileı::i güm~ kıymetim ek· 
ra.r iude içia tek yolun rııV 
d_ ne te crar paralık tncım '7"~ 
dll!ll1ek oldug11 kamı.at ni ueı• 
sücdüler nnuna, madeni hayı:ıi
yeti çok oozulmus bfr metaı n3" 
kit ynpm:ık cfa kol:ıy değııdf. :6S' 
nncıım.lliyh ilk yapılacak iş #. 
muş fiy~tlllL macfe.n olara.k cJıo 
hun piyasasında yükseltmek <Jf 
bö:ylccc meta olarak .ikı.rı ı:ı.d' 
ofunnutl.tn.n sonra r.ın~ affJııtıl
ya:ıuna onu da p.:ıra olarak a1" 
lcndııŞ" yapmak... Bu du~uct 

J.ıır..sa bır gfunü.şçü menılc~ l 
olan Amerilrada ilen stlrülu} t· 
du. O Amerika fil keudısi g · 
mtiş müstah-:ııJi olduğu hald• 
ru:ıl«U allm bulunuyordu. . 

Amer ka mecfu::ndc kuwctli 
bir grup ,ilrnüşüu değerini ) ı.il" 
seltm • lıw;UE;unda. ısr.a.r ed Y 1 

ve Cü.mb!.ll"reisi Mister Ruzvt iti 
reyJer.:ı i büyle bir myaset t;alt ~ 
etmek şaxtiyle varecekleJ"!.ıı 

:> luyorlard.ı. 

li lir. Ko ili ancak bu suretle in- .#=~========t a 

Bu kuvvetli ziimrcniu:. d IeldO' 
riııe U} 'll'ak &yn.z:.a:rayın nuııB· 
fıri 19.:>1 ta.rilimde S !ver. oul"' 
c a.:e et kamuıiyle dilnva gu 
mtl ı ı:f vasu.sının ·kontr.olu.niı u.tl" 
riııc ıJJi. Cüıan p.yasnsında r· 
taJ..:ıma fiyatı ( once) si ( 4 1) 

çtnt olan bu malı sc.k.ız yıı t 
sun"ı şjı>irilmiŞ bir fıyat ıle 63 
ve. 77 çmt) a. satın almnktad r. 
-.oek!z yıldır t.nlıp edılen bu ı-0• 
lit.ka. neticesinde şu cL.1kil<aO' 
' u-ingtonda btitün diın. a gu 
mil .,.tfrısa.Iinin on yılhgına. t · 
ka.bül ed~ kadn.r (9J) tonJ.iJ1 
f~J günıiın yığünu§ buluıuna • 
tulü. :p ve ümhur"yetin fayd?.i.a- -·ıli.._._ 
A~ •ı'lm h "nesi ne kn J ıt 

zengın olursa olsun bo\ le t 
y uı da..ya:namı:ı.z. Nilia --t rı" 
fen" l dlm k ve bö~le ... 1 

b · r d L, ya con ve~melt h uu 

rım bl'Z7A':... ve b 1 ,o · anl&.
nınlıJır. Y 'll Cümhuri t r j -
min köy1 ye sevJ ı m:ek ı in el-ı 
den er ne nilir e y pmalı<lır. 

Bu koyiu leh ne her şey ve 
ltöylli yhıne hıç b"r- y düa-
turudur. 

r 
Dun }rin 272. o san 

ve2i r. li e!tm ... k 
müsadere edıtdi 

Em ·y -t cı 'ube Mtidür _ 
lügü memur lan dün sabah Bo. 
ğı.ı.zda bulwın.n b:tzı fırınlarda 
lron rol rd.-. bu un ........ ı-• .,_,_ 

B kontro r .i Bi. 
lalın fırınında 27, Büyükderede 

Sari:) erde A lJb a. ait ırın fa 
117, ine Büyükdcr de ~ shnin 
fırınında 98 ekmek eksık vezinU 
ofurak miisadJre edilmiş ve fı _ 
rın .x1lti pleri ha mda ceza ke _ 
"imiştir. Ayn!!:\ di semtler. 

cfr .. de 22 fmncı cezalandınLmış 
tır. 

Yeı · clera ne - 'JC?~ym, lhttiin ta!.e.be Gliler.ift( 'Jll.uhtelif 
okul!artn gı 7ne sartlan utan hJ)8fiar et."IJek 1iaere har gün "* 
sütuıı'lilrda. oku.ır.lelilarımıza bit akulu.n ka nt ve kama ~i" · 
biTcfir ceq"-:. Herhangı bir oJ.6/un ka t t1e kabul ~ 
gazetede nqrı iU.'11 <laJıa t:wPrlğrmırr...ek istiyenler ~ bitıe "Olcııt 
&:rıı:ı.si., nanm.a mcktu1'tıı mürleaat der.er wı 8~ kıwı'flu 
posta pufu da gcmd.CrirTer$ tıfralruu al1J''Lcr. 

le 1 t r. "' dıki btiyilk cu' 1 

- Baw tilrafı 1 incide - rrll!dax baş göst:cnnistir. Bun _ h..ı.;. ') nin nr ya gırmesi H' 
zaman biraz y\izler.i gUlmfü:ıtür. dan büyfür. kmrr.ml rı istifade Ri ~' lte içi iç:n ısteai~i far 
ÇiinlHl burada bur çeşit" m::ıbmtl etmi , Mongol, lr:ı.n, Ti' 're tı. \'{'tıni tir. Her ne kadar ,v· 
vardır. G~ ka.r.aufilden! Rus istilaları birbirim tal.ip t ın..ı~:·n /.:..meri.lrn huzınesirı 1 

bamboya, üzüm ve tütün, at, ö_ ıniştir. Nilmıy&. geç n Eüy ·k bask l alıcıları da yok de~ i. 
kilz ve manda~a kadar her çe_, Harpten sonr.l bir kere: d de far:ıza Hilldkitan bu ala • · 
şit topra.i ve h:ıyvan zenginli _ &o.fino mfü ... tleri illti'clfilmrin<.: r.ııı b:ı.şmdu gelir. 1941 y.ılııı 1 

ği ... Şlınalde "tte cenupta.. bil.yük kn.vu!jllr gibi ulnı.WJ: ı; 1917 de bi!c, ya."li harp ~çind~ bu :uı.C'1• • 
çam ormanları ve dUnyanın en Knfkll3 bi.rliiTı teşclrlrnl etmi . lt ,etin gümüş mübayaası ( . ' 
bUyiik manga.nez: madenleri, ve tir. Gcrci L:ı.ıı, Ermcni.stan, A - milw on (on ... e) den aşağı d:ı: • 
nilınyet malfiln ve meşhur bitip zerbaycan bir f ;ıdı>rn.s ııl b • nı ·rol'. Ii' ! t Ginıdi yen a ı 
tükenmez petrolleri.. lam~ gi'bi ohm.1qJar, fJ'..at 191 ta ~ tahd tl r ko mldu;:•m 1 

Ankara Yükse Zıraa1 Enstitüsü [•1 

~lks ·k Ziraat EhstitifsiI 
mc::ınleketın z.raat, orman ve 
hayvan fcrım. :ı!fihiyet:le ida 
re edeeek mut-hassıs yetiştir_ 
mek i~ açılmıştır. 

Tabıi er zm baytar, 
orman fok reler nı ıhtı \·a e. 
der. Eustit.iye pa.rusız ve pa _ 
nı:il. y1tI V V .. SIZ olmak il.. 
zere kız ve erke !ebe kabul 
olunur. 

Gi ttırı· 
1 - Türkiy, Cumhuriyeti 

vatandaşı olmak, 
2 - •Lısect n mezwı bulun -

mak, 
3 - y 11 den - 25_ 

den: ~rıı o:lrn:mıa.k. 
4 - lyi ahliıJt snlıM buhıa.. 

malt. 
5 - Bufaşıcı hır hnsta.Iı~ bu 

Iunırram!l.it, ve b den! kabilıye_ 
ti elverişli o 1n t, 

- Stı 'ıru: ve)":! tahsilini 

bıraktığı veya Enstitüden çı:. 
kanfdığı takdirde kendisihe 
yapılan a.sra:Can ödcyec~oiine 
dair D..Gterfil:ce tasıHkU trr ıte.. 
f.alet.ııa.me vermek lfıznndır. 

Yü :relr Z~t Enstitüsiinde 
tahsili kış be yaz BÖmStet'_ 
!erine. ~';1'.Ilınıgtlr.. 

Kıs sömteri l incit;eerüıfuı 
15 inden Şubatın 20 sine ita_ 
dal; yaz som.steri l®r.tın..10 un 
CU gur .. iliıd Temmuzun. 1-0 w:ı_. 
cu gıinünc kadar. devam roer. 
Her yıl tcdris.ı.ta kış sömsteri 
ife başlanır. Başka fakültcıer_ 
de.n naklen gelen talebe yu 
sömsterlerlne de girebilirler. 
NO~: 
Or.m.an. F~ askerl 

talt k yıt ve. kabul şart.lan 
2(t Ağu tos 1942 t.arfh ve m;m 
sayılı ııüshamıuhı, intiş;ı.r et _ 
mişti. 

SON 

Ziraati, sanayii ve ticareti mayısında bu fed ra r:;yon d ğ-ıl bili mahreç de tıka.WlllŞ g ı:w 
çok ileride olan. Kafkasyanın pa mmtı.r: Bu damlııı o l ım h dir. • 
zarlarında TiiHC; Ermeni, Gür_ çu1rbırer dt>vl ol • k ~a""' Ç n d Amedunın guıı·· ~ 
cü, İranlı, Kırgız, Ç,eı1."es, Bu _ farını biisbütün imkansız bir ha; dec~t.>rinı yükSE"lttiği 1931 t 1 r · 
haralı 7.Cilgin tacirler doludur. le getirmi~ !9 ... 0 yılında iki küı hindtnbcıi c!ddi bir alıcı oln1a 

On ikinci asır.da. Gllrcistan bir cük cumhuri":T t ve 1921 de de tın <:ıknuştW. 
memleketin n.acf'ıren vasıl oldU;.. Gfucietaıı So•·yet Cumhuriyet . &:n.'l •i sahasında gjimii'"iU., 
ğµ bir medeniy,et.dereceşine. çık leri ara.sına ktıtılmıştır. On bit hali g:ttikçe iy'le~.ruektedlr. ı;ıt; 
mıştı. Yalnız maddi sahada de. yıldan beri ~fovyetler idaresincfe has :ı harp yü.zünd~n nedr 
!i4 fikri sa.hada da ~k. bir. olan. dünyanın çpk zengın top. 1cs:bc·tıneğe ıbaşlıyan bazı jpt:· 
medeniyeti temsil ediyoırlu. rakları şimdi korkunç bir car daı m ddelerin yerini pek uy~uJl 
Beş yüz sene önco; bu terak.. pışmaya sahne oluyor. Acaba bir ta.rzda tutmak imk'anına nl<ı· 

ki, boğazların kapanması yü _ bu btiyüX facia: bittiliten sonra ı J • F'araza ba:kır ve kalay" /1., 
zünden bir duraklama de.vrin on1arr nasıl bir akibet, harıgi merıkad~ Japonların Asya.dal< 
girmiş ve ondan: aoıını Kafkas idare bekliyor??.. 1 muvrı.fiakıy.ctJerinden sonra et' 
milletleri arasında ilıtiliflar) ay BEHCET SAF .A za.Inm..tır. Bunların yerine ş•f.I' 

di giımliş kalln olınakt::r.dır. l' ıı.: 

T E --
hadan istifade etmek tehlikt 
olabHircfi. .A:ğaç kütükleri gl 
bir cftlşmana mevcndiyet1ern. 
kolayca gösterebılırdi; alb11 
bu zifiri karanlıkta yürliınl!k d 
çpk güçtü. Her dakika bır çu 

uc;ık, zırhlıt tank imalfıt:JP
dn. gümüş kullanılmaktadır. 1 ı· 
gen: tırrn:ft.a.n kurom ve nik< ııı 
kUUamldığı birçok harp ve h&tP 
l.l ı.rici ımcliltta dn gUmüş kull9' 
nılmald:.adır. Projoktörlerlıı Y3' 
pılınası, kon-servn kutuıarı.ıııı> 
iç cilam pek aıa gümü~e yaplı' 
labılruektedir. 

sonra Riiliıni yın ayni merdi _ 
vene cfu..yanara.k. ıı n aı indı. Biç 
ter.eddilt etın d"a \ e ·ın:lci ehle 
komnuq gibi bu k'11'1 k ~ ol~arı 
~ek;; saga; sola. kıs.ı v.rajlar_ 
la: par.ak. ell! kınJ. oldarı bu 
k::ı.yulan geçtiler. ll.C11ı d~ müm _ 
kün. olduğµ iada:lT hızla ~cçti _ 
ler. Şımdi lillçiik. ormana y:ık _ 
la.12:1yoclardı. Kayal:ı:-dan kurtul 
mu ardı ki; bırden ay ışığı al _ 
tında ~ ... ıt bir k~r~ daha: - ,-ıcy ca:nınn.! diye hayretle 
dl.ırakla.dl: 

Ve binden lıi.ınbasını yere tev ... 
cih edl'!relL eaılrildi. Rahmi gori 
&merek: 

- e var? diye soı:du. 
....... Bir kadın tnrağı ..• Hem da 

pek san'atll, süslü ve kıymet'lt 
bir ~-m:rak. 

R. ımi tarağı eliıı.e alınca: 
- Ben bu tarağı tanıdım!. 

dedi. 
- B n de tanıdım. Bu tarak. 

,, ·n tara ~'ldır. Demek ki 
7. Fer hadın değil, pren 

n el i~ üz.erinde bulunuyo_ 
ruz. 

ür.p mne uy:ındfrdı. Etr.:ıf:bi: mı_ - ~... Bfz de bir av kura tekerlenmek veya. bir kt 
rıfü gibi kalan çaka.l sesleri lta;. peşindeyiz; T~ Kumburula: _ tUğc çarpmak miimlfündü. Bu 
siliyordu. Rahmi mınldanarak: nn yofu üstünde; neri ! Bizi bir nunlrr beraber a'dım adım tır 

- Vay, biz haydutlarla lie _ kaplan alikoya.maz. Doğru yol. manm ya başladılııT. Bazı yer 
saplaşmağa. çıkarlron SD.kın dayız..... Yürüyelim. lerde lrendilerinden evvel ge 
postumuzu \·ah§! hayvanıa_ Bir çeyrek süren bir liaml . ~.enler keçi ~alları ~ınışlardı 
ra kap.tırmıyalım ! den sonra kayaların diŞılllrı t.ık. Bundan istifade edebiliyorlar 

Ccr:ışit, uzak seslere Jmlat tıfar. Ağaçların anı.sına ve on _ di. Nihayet yine ormaııın imtı 
vererek: lara bütün ufku. J·apayan bır te dadınca. bir yokuş çJlana:ğa b 

-·Hayu·, dedi· Çok azaitta ol penin karşısuıa va.rmJ.§lardı. Bu ladılnr. 
duğu anlaşılan bu kaplan bizim rada: bir mua ağacıı kalabalığı Bu göz gözü görmiyecek ka 
ta.rafa doğru gelir gibi değildir. vardı. rnnlık i<:inde dallar arası sı. 
Yol onu. ""bfrr tarnfa atacaktır. Ay ışığı, sık dalla.nn ara.sın_ ğmıru irim bilir hangi cinste 
Bununla beraber ihtiyatlı olma. dan to~ güçlükle nUfuz e _ vnhsi ~ar yabancıların ayak 
Iı. Bu vahşi hayvan eimdi ava diyor, isimsiz bazı ağaçların bir seslerinden ürkerek kendı1crinı 
çıkmıştır. Onun kükreyiş tarzı perde halindeki cfa.llannı ancak havaya_ atıyorlar. lüı 1 ıyor 
bir av peşinde olduğuna, ha.ttt. Dir nokta halinde yırtabiliyor _ haykırışıyorfardı. SUriinen vah 
kızdır~ ve ta.brik edilmij; ol du. Blı küçük orman; yUks c _ şi hayva.nlrnn hışırtrlrrrı do 
duğqna işaret ediyor.. ten, gen.iş sahrada kara bir ha:.. bunlara inzimam et.ncğc basın 

Rahmi lı.ayreöe kardeşina lı gibi idi. İçi korkwıç Dir ka _ dı. Belli ki hepsi uykulamıd:ır 
sordu: nuılığa boğulmUJtu. uyanmışlar, korku ve tecessfü 

- Y.ahu, sen 1mplanhtnn ee. Rahmi elektrik IAirıôaaını n. _ lç1nde sağa sola. eaınyorlaı-dı. 
sinden., dilinden de mi anlar. - Jaç kiftüklerine çevirdi. Bun _ Burada, bu lrn:rn.nlılrt:a., Bu se~ 
sın? lardan bir kaçındh. bazı taze ler arasında hareket etmek her: 

Böylece gümüş altınla atb~ 
para rolü oynamaktan sukut ;t
miş ve y.apmncık rarclerle dc~e 
rinden yüksek bir seviyeye çı· 
karılmalf i tenmişse de bu pO" 
litlka. . 'mdiye kadar iflfıs e.tıııı~ 
ve ancak yeni sınai nınhrec;· 

('Samı aa. a su. 5 tel 

5 
Eylül 

c -
CUMARTESt 

OOnet Ol1e tkladl 
ıo;s.ı 5.-0G 9.15 ..ııı 

fu31 13.18 16.51 v .. ıı ...... Y-. ..... 
O sırada bir kaplan sesi a.y_ 

dmlık gecede <;mlaclı ve kuI.alL 
n l:ı.-ı tırmalıy rak ıkisinde de bir 

- Eh, epeyce. •. Beıı asl mlılh :Yaraliu' görür gibi oldu. Yakın_ babayiğiön karı değildi. ffeı- a 
telif vahşi hayvaniann sesleri dan tetkik edince palalarla açıl dımda yüzlerinden ve ellerin _ 
arnsmd:ıki farkları ve bunla.nn mış olduğuna dıkkat etti. den bir yılan tarafından ısırıl _ 
üadclerini bilirim. Meseli; şu d8 - Haydutlar bu yoldan geç_ ma.k tehlikesi.le karşı karşıya i_ 
min İSiittiğiniz ses, kaplanın ta_ mişler! dedi. diler. ağaçlardan sarltan bu so _ 
bii sesi de:?ildir- Onun. bir ta.kip BU: ucu tepe.ye uzayan bu ta .. ğuk mahlfıkları ne göl'ebiliyor 
mrassnda ve hiddetli bW-uD.dnğzı tiii çadlra girdiler. B'urada iler_ ne de hiss«feoiliyorlar'dt. 
anlal"a mahsus ses... JNtıe1t ko1a.v bir ia değildi .. Lam · ~ı va) 

12.00 
19.86 

ı.aö 9.09 -..ssı 
21.13 '-46 Vas:ıfi 
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[ANKARA HA E~ LERI 1 
Ticaret, Ziraat va iktisat 
vekilleri seyahate çıktı 

(SQl'l ~-.~---1_..Jp;ı: ~T ,F!Fl~) [HER SABAH J 
Viintlef Vilki M. Ruzvemn Stalingrad Birir!!., ~~ic~~~ işkod ada 

- Tarihi kalesi ha
vaya uçuruldu 
Kudüs, 4 (Radyo - S. 22,15) 

- İstanbula gelen btr haN!ıY 
güre Ar:ııaYut va.tansc\'ı:orlel'fil 
Işkodra.dalti tarihi kale-v i lı't' va
ya uçurmll§].ar.dır. 

• K f varoşlannda A ~a~ı=: 
mesaıını ral · aruka verdi Kaiuga~=:.;._ ~~f:::.: 

hcttsat vekift, Zongufdakta köm-flt' lsühsalatfte 
maUyet fiyatlarını tetkik edecek 

Ankara nwhabhimiz telletonla bildiriyor: Bu hadisede 7. Arnavut vahın-' 
severi ölmüş ve 70 İtalyan y~: a
lanmıştır. 

M Vilki'nin Pazar günü 
4nkaraya gelmesi muhtemei 

* Ticaret, ~Vekilleri :Eskişehir ve İzmit, İktisat Veki_ 
li de Zolapldağa m.W:.weccihen fehrimi.zden ayrılmışlardır. 

.l:lWea.t Vekili orada. kömür ilmbsalitmı Ye maliyet fiyatları. 
• Wkik edecektir. 

AiliJllle tayinler 
Butaar kabinesi 

- Baş tarafı 1 inclıfe -
yet grupunun 10 Eyli\lde içti 
ımıa ça,)nlmasını kararhıştır • 
mıştır. Bu içtimada htlkllm~t 
parlamento azalarına muhtelıf 1 
meseleler hakkında izahat vere. 
eektir. 

Solıranya mutat toplantıları_ 
na 28 11.kteşrinde baş.lıy.aca.k • 
t.ır. 

ispanya 

Tokat ceza hakimliğine t.er .. liğine, terfian Kırşehir müddei _ 
llan Kastamonu ceza hak.imi E_ umumi muavini Hamıd Köse Ah 
min Gürçay, Adana ağırceza metoğlu, Adapazarı müddeiu _ 
ınahlremesi R.e.iıligine terfian A.. mumilğiııe Akş0lıir müddeiuı:nu 
dana ağır ceza Reisi Ahmet misi Rıdvan Pınar, Bolu mahke 
Şülı:rü Eş, Gıresun hnkuk lıi _ mesi azalığına Beyşehlr ceza ha 
kimliğine terfian o yer hukuk kimi Osman Vehbi Kayral, Ak. 
hakimi Esireddin Akşit, Isparta çaabad hak.mliğina Kars sulh 
bukuk hakimligine terfian Ko. hakimi Tevfik Erdem, Sürmene 
eaeli hil:Uni Sala.hattin Eriş, hakim.Iiğlne Midyat müddeiumu 
Maraş hukuk ha.kimliğine ter . misi Talat Özbek, Keşan hukuk 
fian Karadeniz Ereğfisi hukuk füikimliğine Kars maI1keme aza_ 
ha.kimi İsmail Öztürk, İstanbul sı Bürhanettin Gültcpe, Çerkeş - Bat tarafı 1 incide -

Londra 4 (Radyo. S. 19.45)
Kahireden gelen bir ajans ha _ 
berinde, Mister Ruzvelt'ın şah • 
8l mümessili Vendel Vilki nin 
bugUn Mısır Kralı Majeste Fa • l 
ruk tarafmdan kabul edilerek 
Amerika.. Cumhurreisiııin hum • 
si bir mesajını verdiği bildirili. 
yor. 

lstaıılml~ Ga.~eteei/.(}';"inden B'r 
Grup Ankara.ya Gidiyor 

Ankara 4 (Telefonla) - Aldı 1 
ğmıı.z malumata göre Vilki'nin 
ne zaman geleceği henüz belli ı 
olmamakla. beraber Pazar günü 

AFRIKA'DA 
ticaret mahkeıneai reisliğ.iM t:t:r hukuk hfdd.mliğiue Polatlı ha _ hem de partiden çek'ıl'.M9i, füe-
fian o yer hakimi Hasan Sabri kimi Hufüsi Engür, KocaeJi sulh r:nde dur.maya değer bir olay- - Bai tarafı 1 incide -

Sidar, lst.unbul ceza hikimliiine hilimiiğine Tosya hBJrimi Ra _ dır. cesi hücwn Iutala.rı doğu isti-
terfian o yer ce1.a. hAkimi Cela. gıp Kut, Eskişehir sulh hakim. Kabineden çekileu yalmz Se- kametinde bir ı1aire "izdikteıı 
Iettin Tokaoy, Gi.ttüa hikimliği. liğine Sivas mahkeme azası Ali rano değildir. Harbiye ve d<\lıi- sonra cenuba v~ ba.tı.y; gelmiş
ac Şebı.ı kaıı-ahisar müddei umu_ Noyaıı, Çeşme ha.kimliğine Ak _ liye nazırları da ist:fllJarını ver- 1.erdir. 
rni&i 11.atlı:i Kayaalp, Üsküdar çalroca bikimi Abdullah Arık, nıişlt)rdir. Her üç istifa General ~ Ta.--ı-
hukuk ~imliğiııe Tunceli hu _ Sooıa hakimliğine Tire ce.za ha. Franko tarafından kabtıl olun- 'J T----
kuk lUt.ltım.i Nasuhi Edgil, Kay_ kimi Kcm&I Dirik, İstanbul suL!i muş ve İspanya Faöı eslri .vii.k~ Kah:ire, 4 (A.A.) - ltalYft'run 
&eri hukuk lıô.&inıliğine terfian hikimllğine Gerede hukuk ha -1 sek .lromJseri olan ve 1M1 rna- h~n 1946 da harbe girdi~n
Esl6r·bir Sulh hakimi Sabr.J A kimi İbrahim Tokar, Ça.nkır.ı ym ayından beri ordu grt,>Ttelkur- denberi orta şat'kta 4-137 Mih
tay, Gıim'işbaue hukuk llikim. malıkeme balığına Burdur miid may ba~kanlığmda btılUl'fMt Ge- ver u~ğı diışil'rührrü~ttT. Çö1de, 
li&e terfian Tirebolu hukuk. deiumumi&i muavini Remzi Gir. neral Asencio harbiye, yül·sek 1 Libya muharebesi ~ldıktan: 
hakimi Haydar Onat, Muş ceza.. ner, Burdur aulh h8.kimliğiııe şfira azwndan Blasper~ de ı;ıonra. h.ava muh~ebeler. nde dü
hakinıliğine Arbaa ce;-,a hakimi Dinar miidddumtunisi Süley _ öhiliye naareıtine ta.'fJn eJiJ;. ıürillen Jlih~er uçaklarJIWI sa-
Ka.-:ım Güven~ Pahı hakimliği_ ma.n Sırn Kalayoğlu, tstanbul miftir. Yllll 600 ü ge miştir. 
ne Akca.dağ hakimi Sadık Yüce, müddeiumumi muavinliğine Per "Bundan baska General F't'an- Üç seınelik muharebede hava 
Arapsun hakimlığıne terfian tek müdeiumınnisi Nihat Toko.z, ko, bu~e kadar S. Sunner'Iıı 9aııp.ışmalarında 2572 Milıve!' 
Karaman hakimi Şemsettin Ak_ Akhisar mtlddeiumumiliğine ifpl etmekte oldu~u Kalanj uçağı düşürülmüş, buna ınuka
hı.n. 1at mbul as1iyC' ceza hftkim_' Boyabad mttddeiunrnmisi Meh -ı :parti9i si~i ~onseyi reisliP,ini :?ift;it:iıOOr. İııgillı uçağ' kaybetlil
lift"ne tertıan İzmir mftddcin . met Rndri özin. Bursa snfiı ha_ de şahsan ~rı~e. a~. A-:f: 
ınumi baş muavini Zahid ÖZbu. kimliğine Smıı~rlık sulh hffki . ı:ıea. 1'.alaa..~ partisi . ~ vniıt ...,.... .... .,..12m-
lak, Yalova. lıat:imUğine terfian mi Bedri Özkaya urvin edilnris _ I ..Tou Lun:a;mn yerme Kalanj 8Gep :J!Mıf' 
İma bul sulh hakimi Niyazi! ıerdir. · · ı .mı1ll ko.~eyı A.zas~n~~ ~aıuıa 
Kargazan, Kastamonu cezrr mı._ :Mora Fıgıeroa getırıl~tır. Londra, 4- (.A.A.) - M?SP.\ia 
kimli? e Sarıkamış laikim.i Re Yaz tafüi yapan mah- S. Sunnerin yerine hariciye muharebe durmwfiur. Bunurr 
~ad Akkuş, Mcrsi'n hukuk ha _ kem ... ler açılıyor naızırlığına Geııera1 .k>rdaua aebebi Alm:anluın alMdıkları 
kimU.Y'ııe Maraş hukuk hikimi tayin edilmiştir. General Jor- çok fazla tmk kayıpları oldtığu 
Abbas Duralroğlu, Trabzon m.üd Bır. buçuk ay yaz tatili yapanı dana, 31 sonkanun 1938 deki aşilrardır . .Bu hücum, İngiliv.le-
d iwnumiliğine Ada;pa.zar müd. mahkenıe!er yarından itibaren ilk hükilmetin Franko tarafın- nn eiım düşen esirleriiı ifadı&ıle-
deinmumisi Nuaret Tunçer, Ba_ ç: 1 şrrucya ba.,,~akiard:ır. dan tejkill mum.da. lau 'lJ1lf\ kit ı:inden <;ıb?'lfiyor. 
tık :sir icra hakimli~ine Kırk _ Ştlrayi devlete intikal işgal etmişti. 14 J&hver U'Jllit Dtişüriildii 
lrueli Hu. hakimi ömer Hilrn~ eden bir vergi işi "Had.ise yalruz üç !UWrın de- K.alıİ?'e, 4 (A..A.) - Verile.a 1 
lrn<-an, A"'....,OS '--ı.......lr tnı~'""-:li_ ğişmcsi ile kahna.ını.ç, Kahmj l'9mli: haberlere göre, Mftttefik 

ve •a.u UUJUl J\llli Gümrük ve !i1hisadar Veka - . +nn"'--. --1-- ile M h ' ğiıı~ tct'fiaıı Ela.zı.g" - sulh hak: _ partisinde de esaslı bır ~J'"" _.l,;.Wl.I, essersec m tt ler 
la:., Türkiye hududu haricine ı1 +- '-=--·:yes•~.:ı- nP 15 +n Ju tni Cahid Gfutlco, Ankarıı SOt"" _ yap nuşo..u · LU.llld. ~ _._an ...... ne n-

~ çıkarıhnıyan mallardan da ih . ••Fr ....... k--·1-- • h .. a.a .. k""'"" g-, b--ı...- ~ d ga hlkim1•R1ne terf'au lskende_ ~ ~~. ış :ı.:,.n- ~- '""'"" vuu.nı. uçn.gı ar8ılm. a 
.......,ı 

1 
rac .t ver....r- istenilditinden, Ve t..ı-"ı..-- b bu ·:_,,_ ce-'"""' ~-.:ı b ı--- wob run ceza b ·kimi 1',auakırılmaz, ,,,.~. " me.MÇ""UÇJ.a er reıwı.ucıı: mem f • ..,_,.,... o::;\l.cn ır .w:l.Vft m .. are-

.T ıra etle ta:eirler aıa9indaki bıı ınu ı k -' ld o ı.. ... -fnd An... 6 h ba Ama."""' t.'umhuny· et mtiddeiu _ mm o yan ar yo ,_,eg1 ı. a- Ua> e ..... ".mamn om uça-
r• ihtıiftf Ş\irayı Devlete intıka~ bili n--ı...-ıert.e ---1 i'. g•ı tahrip -..:J:J-;~r n~.-. ..:l-- b 1 nıurn·.lğine terfian Urfa swlb lrl. mu arÇU"t; ~an .ıı:ı- 1 • ltlUl~• • ~ aıt 

kinıi Cemil Ulueal, Zafrarıbch} f'tmıştir. ·t>&nY~ kendini toplamaya ça- 1 ka dün Messer.sclımftt 10! ti-

öğleden sonra tayyare ile şeh _ 
rimize gelmesi muhtemeldir. Bu 
münasebetle Istanbnldaki Ame. 
rı1ran kolonisinden bir kısmı Cu 
martesi aıu,amki ekspresle ı. . 
tanbuldan Ankar.aya hareket e_ 
decektir. Vilki, Ankara Palasta. 
hazırlanan d iredc ve b.ami iki 
gUn kafacaktıt" Viiki, Ankara • 
dan som·a tayyare ile Tahrana, 
oradan da Mo~loova:ya gidecek. . 
tır. 

Vilki He görüşmek üzere 1s _ 
tanbuI ga~etecilerind~ mürek _ 
kep bir grup da fJehrimi2e gele_ 
cektir. 

Türk gazatec0leri 
- Baı tarafı 1 incide -

ranılan hasarların ehemmiyet 
ve gEmişliğı karşısında hay.ret 
içinde kaldık. Fakat bu hasar. 
Iarın tamirindeki sür'at karşı _ 
sındaki hayretimiz daha az ol _ 
madı. Maruz kaldığınız hücum"" 
lar karşısında göstermiş oldu • 
gunuz ayni ceı;ıaretle, ayni me. 
baretle Londralılar için daha. 
giizcl, daha zarif meskenler in. 
şa edeceğinizi ümit ediyorıız. 
Bugün yapmış oiduğt:ızmız sa _ 
hah gemıtisin.i asla. uııutmıya _ 
cağız. 

Türk gaaetecileri evvcll Sa . 
;nt r rl ve Gu:ildhall dolayla _ 
rmdaki mahalleleri ziyaret et. 
mişlerdi. 
Bombardımanlara karşı b. _ 

haffuz merkezlerinin en mü • 
ltimlerinden olan Stepney'de bd 
led.iy.e ı'eisi tara:findan kabul e. 
dilen Tür.k gazetecileri akınla 
esnaınnda hava. miidaıfaa batar. 
yalannın ne ı,ekilde faaliy 
btllundtıldarını ve taı=am vasıta. 
hmnın bumba yağrmtrlan alttnı 
da ne mrretle i~ledikleri hakkın 
da malfunat ve izahat almışlar. 
dır. Türk gazetecileri btmdan 
sonra. felaket zedel<'rin istira • 
hatlerine tahsis edilmi!l olan biı
çe,"Teyi ziyal"Ct etmişlerdir. 

Türk gazetecileri l8 bin ki _ 
fhrin iltica etmiş olduğu bir aı_ 
ğınak gömı.. lerdir . 

d~ Medin'in fimali prbiainde :~: ~ ne yıyorsa falliiT 
düşmanın külliyetli imrletler!e T .YIY<>rmuş. 
yapb?ı ba$ka taaırrrızlar pı1 ~ buhranı mı var' 
püskiirttllmüştür. ~ de yemiyor; fakiri de: · 

Piyasada et mi görlilnıilyo.c? 
Rijev bölgesinde oldukça mil_ ~ _ :paraJ:ısı da sebzeye ya.lıtü 

hiin dlişm.an kuvvetlerinhı yap. ~ga eyvallah eliyor, az para,. 
tığı mfiteaddit hücum da. akim suıl da. 
kalmıştır. Bu taarrmılv ema L8.fın k:raam, varlıklısında.n 

Yl!lmulmıa, fabrlkatöründeıı de. ::!r ~iipnaa 83 tank aJbet; - mirci çırağına. kadar l>ütıin blı
-J ırenet aynı feda:kiriık yükün:ü 

Cem1pta cel'henih ına koea h_ yökienerek, aynı mahrumiyete 
8İminde bir Alman ~ Bmanı katla~~ zamanm gfiçlük.furi. 
na karşı dilı:;manın yaptığı bi; ne- göğOs gedyoımuş ve birbi
hava taaITuzu csnamnda taar _ n!:1e baktp inıren€'Cek bir şey 
ruz eden 37 tayyareden 24 ü dü_ goı-emod:kleri için de gül gibi 
şür.iilmü.~. diğerleri geri döıı: _ yaşayıp gidiyorlarmış. 
melı: zorunda bırakılmıştır. * 
1ımen #}lİ.İl'lün cenubunda: Sov y~nci a:srrda bh- Cerntell 

yetleriu bir c;ok mnzii taarrmu iktıaatcısmııı i....H-o "t> akim bı~ '!<"'f.IUW ...,_ 

anu .m.ümkü:rı mertebe koL ü. 
Ladoga gölünün cenuhnda m.aJc için bulmuş olduğu bu P· 

ve Leningrad muhasara çevre • zıel usulü dedelerimiz: 
sinde de düşmanın bir çak hü _ Biri yer, bir: bakar 
cwnu akinı ka.lı:mştır. Kıyamet onda.ıı kopar. 

Neva•yı ~et +-bbiisiiııda V~ile asırlar evvel kO"Cp. 
e~~ "'"'5"" rime b1r ik.tJsat düsturu haf ncie 

bulunan 28 vapurdan 20 si t&h. , bize yadigar bırakmışlardır.. Bi-
rip edilmiştir. nae."Ulleyb ha de, aa.tışııı serbest 

Scvyet Tebliği 'bıra.kılmasıııa. ra&'Ymeıı; kaşar. 
peyniri neden ikı yüz altmUfJl. 

Mıoekon 4 (A.A.) - Sa.yet pirinç niç'n yüz ot~ ve tere· 
gece yansı tl!hliği: yağı hangi domuzluk viiziinden 

3 Eylfıl günü .lttıvvet.!erimiz dört yıi.z y'r.m.iye çıkt:ı? di)~ ka-
Stıilingn:dın batı tt111alinde ve fa patlacağımıza b ınların satı.
batı cenubunda ve Nôvarosisldn '1 yasa;)[. edildi nl.i hem im.ans1&
b tı · 1 lar yola gelir~ hem de mılletin 

:ı şınıalinde şiddetli muhEU"& _ yiWl. güler. 
belere tutuş;muşlardır. Cephe • Em'n olun ki ıstırabımızın h11-
nin öbür kesimlerinde önemli yi.ik bir kwnı. filan eya falan 
değişiklik yoktur. Şl"yi alı.p bol bol y'yemed ğ'~

clen değ.il, biz. yi e roiğ mı2 
)i(oekova 4- (A.A.) - &. - halde köşed· ti mıitea.hlı.dın 

yet tebliği Ruslann tdkrar Sta_ yahut k.arşrsmdal., vu~cu 
lingrad batı cenubuna ve Novo_ nun avın filan veva. fulruu boi 
rosi.sk batı şL.,uıfüte ç.Ucfldlk'e_ 1 bnI tıfunması ytİzfuıden d~-
rini bild.irmekted:U. :ma.kbıd r. 

- f':ma cfu yok, buna da. 

Başvekilin 
seyahati 

- llaf t..atı t ind4e -

ettikten ve kaplıcaları ge. 
diltten ve haikırı di!cltle9'ini 
d.inkı.dikt.en •onz:a saat 19 da 
allu~ar ru-.. su:.ıda El zuroma 
hareket etmiRle!'dir. sayın 
nrisaftrıerünm saat .30 ~ Er
m.ımma gelmi.şier ve doğruca 
Müfettişlik Evine giderek 
a.k:§am yeme'ğiıd aznda v• 
dik.ten sonra geq. yar.mı Ae
kaleye hareket etmişlerdir. 

dtistn:ru bir kere ka.faDll7.da j r 
eıt. mı bizler de gül gıbl ~ll 
gıdenz. 

Kmafa yfilcselistn sebdbm 
scrrdum.tz mu, mutlaka makul 
b.r cevııp bulup veriyor. Ve ma
dem ki: 

-- Bir mi7. hepim'z ve het'lmız 
biı•miz · 'ıı! d'yip dlll'uyoruz, o 
lıalde muayyen maddeleri ya 
h p ber.ıber yer, yahut hep bir
lıkte pcrh'z eder:Z. 

Ben kendi. hesalnma buııdn 
b~ çıkar bir. yol göre..'lli~ 
rum. Z ı:a; henüz y~ mevsmı•u 
de bulunduğumuza r :hr.ı-n kıt 
şo.r (260J, Lerey ğı (42.0) ku 
ruşa fır !adı. h~\ku-k hakimliğine Burdur suh ------------ lıibğı sırada. harp çılmuı,?tır. pinde 3 'Uça.:k c:Wştirillmii!;tiir. 

haki ni Ahmet Çı.kr~ Siv;ıs nn~nrek yara1andl Son. zamanlarda. Al.manya ve 1- 1 Müttefikle!' 10 uçak kaybetrriş-
nın.hk m~ıi azalığına Anderin ""~ talya. 'ile olaıı. ticari münaael'IF!t'- 1 .ft!rd r. F"1kat pftotlardan 5 i 

iktisat 
meselesi 

~ ......................................... lllıl ....... e+.~ 

inhisarlar r mum MU~lüğmuien : h"J · . Mustafa. Sadrettin Öz _ fstilrbal vapuru amelelıerinden- lerinde biı' dllr&uulnk Bk!Uğ11 Jwrtulınuştur. 

.ı;. .. .T ·~ ••Iti.w... ta.raf+..... Amerika 1.'0 J ... .........___.__ - "'> ~ .._ ..._ - ~...._ L-L--
t:Urk, B~dır hukuk hakimli_ Muhittin dthı kamarasından ya_ söyleniyor. -K.O'nJltrd_BIJ __ smırB ____ - Baş~ z nc1 sa......tı..da -
ftine Çeşme hikim' Eftre:f Sa; ril tak ve eıtYala.rmı çıkarırken mü liıgılı:.-; ile, tın~PortekiZJe oı... lcrle kendısme bfr mecra. bula- -nımr mı••- ~ '"'u!>"'"" .._....,... .. ~ ~ 
Atbir, Dınar hukuk hakimli - _ vazenesini kaybederek yere düş t' • biln:uştir . .Amma, bu şekilde ve ~ W lmreş sw :Jallll~r. BiUıia te.b<-..Mr ellerindt-
ııe B vwdır hukuk b!.1-ı'mı· Mehl duğu gtbi iktrsadi ve ticarı mü_ - awıı t.11('.ı'ı f Jne n - bu hizmette ~-... ti a ... tılr 77 nıeveut ~- ...c...._ ..__ .u.....-..1'1--- __........_ __ --...-..,.,,, ... ~. ~ m'Jş ve viicudWıün muhtelif yer l...~tı ~ .... 1 "'""' 1m ..... ,,.u.c.; 1 ~ 99" ~ wLP~ -.-.rnu ...--.... ua 
ınet . Şebinkarahisar ıniid. nase~ er u~amı,...~. yıçında;n .Ier1 ge ektedir. Bu veya. 63 çın~ değ l,. ancak <.35) ftll' ~ ile (.$ Eylul) bug~ saat :U •kadar es: ya-
deiu;.mmiliğine Ui;alı: ruüdde'u • !erinden yaralarenıŞtır. Yaralı "Bu sırada, Mihvu tar..ıftan yüzden dün (evvclln P'UJl) 18tan- ttır H k katte bu f t 
rnumisi liikmet Sunel, Espir ı · hımtahaneye kaldınlnnştır. otaa a Sunnerin 1-ükUmettcn hala hiç şeker gelm di Bugi'rn ~e bi~ ~eye k~s;ar §İ~tı km t '

5 

·lıılr- illLc i&c ........... llfta elaor~ 
kimli'Tıne teı Cian Sürmene ha.kıl f,., ... f, lr""8""ısl yakalaudı ~""uarg~,~-~. 1 

çok ~~- 4!.'::_f~r~~~-~~~birteşveba·- sayılab'lir . .Ma.anr.ıfih bu yc..."li ı\!ıı m ,JJ rrıi Mustafa Nafiz ö~a. Ak • lflGA Milı\"'M/ ~ vı·uun~....... -.,wu~.: "" &""b~~- ...__. kullaıı.rl:mas saha&ı ~şliyere'k .,. M mzaı; 
tehir müddeiumumiliğine teı:fı_ Emniyet ka~k~ılık bUt'osu Acaba bu, .ısptınytJ ırivafff"tia- gon nakledebtldik. . .An1erika hükfımetinin elindeki 1' • ıg ~ 
an Ermenik müddeiumumisi Av menıınlat'ı dfuı Celal'tley ha:uın. de esaslı bir değişikliği .gösteri. Jj'ğer taraftan Eikitehir - stokların hucannıasmı mtttea-ı Kızılay deposu direkförliiğiinden 
ni Aıtwşık Sarıkamış h:ikimli * da 5 numarada i})eK tlcantile yor mu, g~yo .. ımt? Blımı Hayd~ e.-rası normql ola- kıp sa.nayideki istimali istihsal 
~" terfian Tirebolu Cumhuri_ meşgul İstefan oğlu Vartanın \söyliyebilmek i.çin vakit henüz rak 8 .at oktuftıı ha.ldt!- ŞC.tiel! miktarına tetrnmil cd r veva; Şelırimi.zi.a muhtelif ~ bıulunaıı aşağıda. .iaiD ve 
y t m~iumumisi Necati Su_ tiea'.rethanesinde kaçalı: ipek ip. er~. naktyat.ma ekseriya ~an·1·2 dıı:ima aşarsa gümüş değerinin, adıwleri y. ah bayilelfde 

· ı ~ Iigıv· buhmduğunu ha,_- al.......nrlar "Madridde çıkan lh f.spR.:ıyol talısıs ea>lmekte ve bu yilı:den 1 kt t-'1+ --~1- im · b ner, Kars mahkemesi aza ıgına ı.1\::'ı- ~···~ _.ıı.;ı kl n · ge ece e W\rnr ,. u.r.ı:ıe esı ir l 
tcrfia'l Hekimhan hakimi Mus - ve mezkur mağazaya bir bas - gazetesine göre, bu el·~~·'"' ig n sekiz sa.a.tı:e gch1ıesi Utzım ~len ı hayal sayılmıyab:lir. Bu suıı:t-, yun Kağıtları'nın ta.fa ti nal. PoYaf.lı hakimliğiue kın yapmışlardır. Yapılan ara _ ne iç ve ne dış politi'ka. ü.?.erinde ~ ~yolda kala.tak. 4 · 5 I le :Mister Ruzveltin dünyanın en 1 
ÇanJmoı nızhk:emesi bası Za. _ mada 21 kilo k.ı:wak ıp' lik bulun. bir tesiri olnuyaca.kt·ı·. güııde gelmektedir. zengin hazinesine da.va.narak [ 
h;d Tokman Gerede hukuk hi ~ muş ve müsad~ edilmiŞtit. "Taymia gazete!"!UD s-iyuiı Sütün lıu sebel>ler yi.iZÜPden takip ettiği sa.tm alına politika
Jt; i~ne Ya.lova hukuk hakim! Stlçlu adliyeye tealim edil • ~~-. d~ ~yle diyor:_ "Ru de- nakliyat gecikmekte ve doluyı.. siyle ve bir ibuçuk milyar dolar 
~kıet Onay, Ağrı ceza ruikim mi.itir. gıfIIle, ihtjiii.flar?an d~gmu~hır. siyle pi-yasada za.m:m zanum şeı- sarfederek t.emiu edemecii~ bir 
_ _ S. Sunnerle eski hnrbıye m.zırı ker darlıgı. görülmektedir;, Maar neticeyl, işlerin tabü cereyanı l 

Hüseyin Zekeriya - Büyillı Paı-
m.akkapı No. 80 82 

• General Va.Jera aQUr..ndP dahiii m.af:i:h yarın:. (.baglin) gelecek S kendi kıendiue temin etmij ~ 1 

Ino .. nu·· gezız· ,· dün ~~selelFranerde k ilıbtilafl okl:ı:~ vagoo ~lretie darlık ortadaa caktır. l ,, . . Angelidi& - tatik.laı Cad. N<>. 289 
&yık - Sara.y sı,inapaw karşısın
da No. 175 " goren o un an ~ ·· Amerikanın gümi.iıj politika;. , 

ve yerlerine başkalarını ıretir- Dlg-eı· tar-c..nn ,... • .-..-: gt"- · ö.J,uı. --~-&G91 "'"" siyle ıktı3a.t ~atw.da tabint' • 1 1 d miş .. " t niıindlm itiba.ren. ptyqava toz fa.zla zorlamanın ve para, ka.. . 

merasim e açı 1 
Yeni. Nazı-. Yedıal'!' ~ çıJcarılacaktır.·v~on tc- nun kuvvetiyle olaganüstü ~y-

Madrid, ~ (A.~.) - Yew n._., mi:n edil4iği talrdirdc her ,gün ter beklemenin ne dereceye kar 
~rlar y.emın ettikteu sonra ye- 25 va.gon toz şeker gele!cek ve: ~ tahakkuk sahasına çıkaı:ıl- • 

: lıilthat Sarg n - Ta.rlaıbaşt Cad No. 26 
: Hasan Şahin - Pangaltı Ergene-

kon Cad.. Ne. 123 1 
zeırer;ya. Üzel - Haliaskac Gazi 

·.Ali u• Cad. No. 311 C .. 
- Baş tarafı 1 ınclde -

len talih hadiseleri de ka.ydeaer. 
Nitekim Cumhurrei.aimiz, Mil 

ıi }.!fimiz. büyük ve kahrn.ma::ı 
.ta • .ıet İnönü millet ve menıleke 
timız için tahbin mttstesna lft _ 
tuflarından biridır ... 

Van bundan sonra Kurtuluş 
Sava ında daima birb.rile çalı _ 
Ban iki e&si.z kahramaı.ın başar. 
thkla.ı ı btiyük işleri selis bir li 
ilanla tebarüz ettirdikten sonra 
n.utkuna de,·am etmiş ve sözle ~ı 
tını söyle bıtirıniştir: 

·•ş._ hrin imarı yolunda ka.ral!l 
~~ vazife almış olan ben ve. Ş"' 
•r Meclisi A1.a.sı arkadaşlarım 

da hızınetlcriınizin mükftfatırıı 
hu suretle ~öriip teselli ve s3:a _ 
det hissedc<!e 'Tiz. Büyük 1. Önü 
:Bınini b ı g ziye vermek suı·eti 
e candan minnet ve bağlılığı -
~ıu göstemnek fırsatını buldu. 
~U& Milli ~fimize uzun b _ 
~urler dileriz. Onun hayatta ve 

hatte olması Türk milletinin 
re
1
fah, saadet ve terakki yolund;> 

o lllaal . B demektir.,. 
o.ıı-~ _nutuktan sonra gezinin a. 
"3'~ i iıı hazırlanan koı-df'rn . 
Yık~ işi Vali tarafından M:ı 

arif Vekili Hasan Ali Yüce!'e ni İspanyol k~in~i JJP,r~~mlN- böylece bi:r miiddettezıberi J>İ- ması milmk.ün olabildigi güzelce

1 
teklif edilmiıt ve Ve1'il bu işi akşamı derhal ıçtima etmı~tı-ı·.1 ya.uda bvlonamıyan toz şeker görttlmiiş ga,yılaibiltr. 
memnuniyetle kabul etmiştir. Yemin tör~ni Pardo sarayın.ia. l;ollanacaktır. 11\istsyht Şiikı1t B.AB&..1'1 

Bundan sonra, Vali, misafir • toplantıya. ıştirak eden Genf>ral -~------------------
leri İnönü gezisini gezmeğe da..1 Fra.nkonwı huzun:.nda. yapllr- ~--- aıu S&NEM.iN EN GOZEL 2 FiLMi BiRDEN .....:.1 ,, 

.zun - Te!J'fikiye ad. Nl 92/5 
Hilmi Eğemen -Köprübaşı .do 87 
lsınail Akkayu - Bal1çekapı Traır. 
vq durak yeri No. 40 1 

:Haydar ~aıaca - An~ara Ca~ı No. 1381 
vet etmiş ve kendilerine izah§atl_mı__;şt.u-;;...__·_________ - BEY.A.ZIT 

;~17Fi:~~~1r~::a~~- Açakpz bvstz 1 - K LE o P.A 'F R .A (Türkçe) . 
daha ınttlremmel olması için Kumhpıda Demir 80kağmda 2 - il.ADIN HAJ{/JJJ/YE""'/ 

: Kazını Adamoglu - Efkar soka.-;ı 
IroŞesı No. 25 Çenherlitaş h 

: Hacı Zülfikar - Çarşıkapı Yeni
çeri Cad. No. 68 

(Reukli) 
muhtelif yerlere heykeller di _[ 2 numarada oturan milhendis .ı · 
kilmesini teklif etnuş ve eğe.rj Aaaf'ııı karıaı ~ clliıı za. 
dikilecek heykellerin yerleri tes bıtaya mür~la kendisinin ev 1 
bıt edilirse kendfainin Güzel· de olmadığı. bir ?AmHıtJda yatak 
San'atlar Akademisi san'atkar -j odaama girilerek meçhul lrir şa. 

Haaatı Balli - lş Bankası yaru 
No. 143 . BUGON 

LALE sıNEMASINDA " KOO.U Şar - Sultanahmet paı ln 
karşısında 

larına münasip heykeller yaptı_, hıs tarafından 600 liralık bir. is.••••••••••••••••••••••••• 
ncagını vadetmiştir. Vali ve Be tikr.az bonoaü& 10 liralık. Zira.at 

FA'ttH 
KU11KAPI 
AKSARAY 

:Haydar I~ - Tramvay Cade No. 5 
: Fatma Erge.tek - Istas,.on Cal,\No. 2 

Ali Aksoy . Lfileli Cad No 
2·18 250 . . lediye Reisi Doktor Lutfi Kır. Bankası ciizdınıma ve 80. 100 ===================:====:::::;:::::::::::::::======== 

dar bu vaadden son derece mem lira: luymet!inde- iJ1,i. altın. kap _ 
mm olmu!-jtur. Gezinin gezilmesi lamafı tabaka ile kocasına ait 
e:snasu1rla izahat veren Vali. ci. bir ta.ıwa elbiseain çaiındıiDll 
vardaki apartıma.nla.rın müM _ bildirmiştir. HmBz aıramnalrta _ 

Lı.,,.-..,-/ D ,.p.d ,d--' ..., __ ,J_ BEŞl.KTAŞ Avni Alrçebol - Tramvay Cad No. 71 

sip sekilde tadil ve inşası içia dır. 

~{,;~~~islere giriştiğini bildir - Karne hırsızı yakafatHh 
Ge~i doTaşılıp beğenilmi§ ve Ma.rikaı isminde bir kadın a. _ 

ge,-Jrun bir tar.aünda haz.ırianım yak.kaplarını boyatmak içMt ka_ 
btlf ede misafirler izaz ve ik pıaıuın öıWııe ~r.dığı ae~· 
ram edilmiştir. boyacı Mahmut bir aralık içeri 
Ayrıca gazeteciler için Tak _ ginrelt eve &it 7 ekmek karne_ 

sim gazinosunda.. bir ziyafet ve. 9iDi dolap iberiııden çalark 
rilmiştir. , S114 lıfhıQe 711ık1lnmı--. 

l:l#Ct ltt.nl eı' er~lfJ:"u~.R OR'l'AKOY ld1·ıs Akcan - Uncu sokak No. 21 
&radirga Talebe YuTdu b'nasııtdn yapılacak 2916.15 Ura keşif bedelli BAKIRKôY Ali Hoşbaş • İstasyon Cs.d. No. 61 

taad'r İt'l. IC/9/9"2 Çaqamba go.inü saat 15 de Milli Emlak l\'liidud!igü"ldi BALAT Saim Ctinyiiz - Hali!; Feneri Mür-
rnü.teşekkil I'-omiayonda aÇJk. eksiltıııe ile ihale edilecektlr. Mu\ akknt te selpaşa Caddesi. 
nıiıtat 223 Hı-.1 21 kuruştur. T.A.RABYA : Hiristo Taliuris - Tarabya Cad No. 96 

istcklill'r.n en az bir taahhütte 11100 liralık bu l.i<! benzer li yaptı_ K A DIK.ÖY Mabmet sa:&ri yeneriz • P:ızar-
ğlna ~ idarelerinden :ılm13 oldui:u ve.sikalara istin den Ltanbul v lôyc_ yruu No. 86' 
~e m~r.ac.ı.aUa eksiltme tari.hinden tatil gi.inlllri. hariç .3 IZ\ın. ~1vel alın.l .a&YDARP.&IA :Şüll;rii ~ - H.aydlrpaşa gar içinde. 
~ ehliyet v• 942 yılına ait Tıcaret Odası veııikalaı:ını ibraz etmcleri muk ERENXÖY Akılc Uyguner • Şaşkın 'Bakkal 
tezidir. • !fo. S 365 

.Mukavele, eksiltme, bqmdırlık işleri genel ve hususi ve fenni şart_ BURGA;Z ADA. : Yımko TUtüncii 
Dameler· •·c pı-oje keşif huliaasile bUOa müte!erri diğer evrak Mili F.mt" J ikindi Vıe t3m Jfate yakıwb 81.J'l'Ma iJi.a. O'Neıef#ir. 

Wldw-ııııtımde &P~ilir. .o.uıı. • '9ımm•••-••a•~.ı:em;••••••••••••ml., 



YAZAN: M.S. Karagel 
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Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur t~ 2 ~ 1 1 1 l•,•I 
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Derken birdenbire kemanede 
duran Yörüğün hasmını hava. 
lancbrdığı ve, açtığı görilldü. 
A~ar açmaz da sarmaya girıne
Ki b·~ oldu. Molla, oyun vermek 
i."tcnuyordıı amma, Yörük Ali, 
ıünınsmı bil yordu. Şeytan deli
kanlı, kemane ile hasmını yan
layı kaldırdı ve, açar açmaz da 
ş ~ek süratiyle sarmaya gir
mes: bir olmuştu. Molla, istemi
yerek sarmaya gömülmüştü. 
dlıııdi &lı:ibetini bekliyordu. Fa
kat ha•mına ne oyun verecekti 
ve, ne de oyun alacıı.ktJ. Altta 
k<'Jldisini korumakla meşgul o
lacaktı. Yöriik Ali, sarmayı tak
tıırtan onra Arnavutoğlu ma· 
ıı ., .. . 111 f~e:çmf"k üzere h:..ır~~ 
ki'!~ gtt;tL 1''a.kat Molla, oyuna 
d.r rı emek ~n ayağı vermiyor-' 

dLYöriık .Ali, kol kapıyor, ala- I 
nınz.qa dönüp derhal ayağa ya- , 
pı~ıyordu. Bu, suretle boğu~nıa 
çetin oldu. M<olla, kavi ve, te
tik bır adam olduğu için ken
di.-.:n· kolluyordu. 

Nihayet kü~ük hasmının al
tırırlruı tek paça kapabildi ve, 
l'.mn yctl bır kalkış ve, kaprntı. 
Yort::!ü yeneceğinden değildi. 
Bi!;yorrlu ki, hasmı tek paçayı 
kolavlıkla -<ikecek ve, kurtul:ı. 
e:ıktı .• lolla, pa~ayı iyice geçi
rıp emniyet hasıl ettikten •on· 
ra di.ıltndl ve, paça ile doğrul. 
du. 

Yörük Ati, her vakit olduğ-u 
gibi hasmının en•esine ba'tı· I 
Dönüp paçayı söktü ve, bır2.kıp 
~ı,~L. Molla, ayağa kalknuştı. 
Yörük Ali, kar.ar kaçmaz çırpııı
d~ Vf:', nüra..c;ını savurdu: 

- H:ıyda Molla be! .. 
Moliııda cevap yoktu . HerifGi 

oğl; pa~asını bir anda söküp 
gıt.ını~ti. Şimd de üste niı.ra sa
vurııyl..-dU. Alay ediyordu. Cü
rı.ş tekrar ayak~ başladı. A
ynk boğuşması bir tempo da
lr.linde yürüyordu. Molla, şkl. 
dt•tle mudafa..ı.da bulunuyor .. 
Yörilk AL, hamle üzerine ham
le yapıyordu. Etraftan bağırı
yorlardı: 

- Ha;ı•ır Yörük !.. 
- Çaouk ol Yörük! ... 

Ayalı. güreşinin çok sürmesi 
f."Üre~i rlordüncü saate gcti:di. 
Moll;ı, daha hala müdafaada ... 
Yörük hamlede idL 

Giireş uzamakla beraber tat
sız devam etmiyordu. Her iki 
tarnf da canlı idi, Molla m\iJa. 
fan ı;i~c-,i yapmakla ber~.bcr 
bı:p maharet ibrnz et:Tl"Pkteydi. 
Mahiı ve ugta hasnuna karşı 
durmadan mukabele-de b11brıu
yoı'llu. Güreş böyle devam P 

den;e Mollarun musar::ıavı be -

re.bere götüreceği zannı çoı;al
mağa başlamıştı. Çünkü Molla, 
o derece bir müdafaa güreşi 
kurmuştu ki, ne kapıyor ve ne 
de kaptırıyordu. Yörük Ali bü
tün kuvvetiyle hamleler yapı
yor, zeki ve usta olan hasmı.n.ı 
bir taraftan kapmağa ve 1oz
mağa çalışıyordu . Mollanın fev
kalade usta ve mazbut olan mü
dafaa& Yörük Aliye pay çıkar
mıyordu. Daha doğru.su Yörük 
Ali, bel!ya çatmıştı. Yani MJl
la, küçük h!lSinl dolayı.siyle ne 
kada.r belaya çatıruş ise Yörük 
Ali de müşküliı.ta uğ-raınış bulu
nuyordu. Yörük Ali, f Pvk•lade 
zeki olan hasmının asabını da 
bozamıyordu. Yörük Ali, a•:a
nak ve, cahil olan hasıınlarnıın 
hazan asabına dokunur, babnyi. 
ğitlik damarlarını ayağa k'ddı
rır ve, kendisine zorla saldırtır, 
hareketlere geçirir ve, bundan 
istifade ederken l\1oUayı, yecirı
den bile oynatamıyordu. Mo'l.ı, 
öyle budalaca kızıp alabildi~ıı:e 
hasmının lizcrine saldırarak a
çık vererek kendınl kaptıracak 
pehlivanlardan değildi. 

Yörıik Ali, Mollayı kızdırmak 
için her türlü yola koITTI!u:;tu. 
Onun oyunla.nru bozmuş, onun 
asahilll bozmak için üsfüste, 
yerli yersiz naralar atmıştı. Fa
kat çok zeki olan hasmını bir 
türlü lazCıra.ınamıştı. Yörük 
AJ:, güreşin dördiincü saatlerıne 
doğru güreş tabiyesini rll'.ği~tir
meğc karar v.orcli. \' e kendi 
kendine şöyle dıiı;iinm üştiı: 

- Ben, neden bu ktJrnaz he
rife açıldım. Keşki avanak gibi 
açık vererek güreşe idim. Bir 
taraftan kapardım. Onu böyle 
müdafaaya sok.m'l.7.dını. 

Molla, yuılmaz bir kale ha
linde mukabele ve müdafaada 
icli. Yörük Ali, üzıiliiyo•du. Ba
ba.sı Çalık da oğlunun gtl•eş! 
çı '-araınıyacağına kat'yen ka
naat getirmişti. Cnzgır dıı synı 
kmaate varmıştı. Seyreden peh
livanlar da aynı fikirdeydiler. 
Güreş mutlak surette beraber
liğe gidecekti. Çalık eüylP.l'Iİyor
du: 

- Bu, güreş beraberliğe gi
tlecek usta! Hep kab~hııt Yörük 
te ... Herifi yıldırdı. 

- Evet... Ben de aynı kana
~ tteyiro. Molla, mü~h:~ b:r mü
dafaaya giı·dı. Ne oyuna gır.yor 
nı> de oyun ver:yor ... Habire Yö
rük Ali, sn.bp duruyor ... Fakat 
herif kaptırmıyor ki!.. Böyle 
giderse güreş tabi:ıtiyle berabe
re gidecek ... 

( Arkası \a.r) 

~---CJl.D ...... ._ ............... S!ıalm!!--ıı.ı,, 
ı~~RT!~s~ İ KOl~~mde:~~~~~.1 .. J, ! 

Hu!"ı yftler- Yabancı _dlller öaret.mıne_ önem vermek. talebesının 

sıhhat ve inz•batıle yakından ilgilenmektir. Tel: 41159 

Nişantaş Kız Enstitüsü Müdürlüğünden 
Nev J 
Duvme Bakır tencere 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

> > > 
Yuvar)ak tePSi 

Vash 
22 S. Kutru 
24. s. > 

28. s. 
36. s. 
so. s. 

> 

• 
• 

Ke.,rne bakır tepsi müstatil 
Uüvme bakır eukur sahan 20. S 

24X30X5 
Kutru 

Miktarı 

30 
30 
30 
30 
60 
30 
180 

~ Yukarıda mıktar ve vasıficırı yaz.ılı bakır Jtaph;.r açık eksiltmeye 
korııılmuıtur, 

2 - ihale ı6. Eylül. ı942 Çarşamba günü saat 14 d e Yüksek Mektepler 
Mııhas-ıı.ılıg· l.Jınas..ında toplıınacak kom;syon tarafından yapılacaktır. 

3 - ~fuhammen bedel 1:5801 muvakkat teminatı 119 liradır. 
4 - Şartname okul idaresinde gOt ülebilir. 
5 İsteklilerin ehliyet. teminnt makbuzu ve T icaret Odasının yen1 yıJ 

\ı(·~.ik;ı ıle \ı ,.lıkf,. belli gün ve ıaslte komisyona gelmeleri. (9443) 

4 1 i 1 J 1 1 1 
5 1 1 \Dil 1 ı~ı 
6' ı 1• 1 1 1 

~ ı• ıa; · ıl ı f-f 
9· ı.,.: 1 

SOLDAN SAGA DOGRU 

1 - !.stanbuld.a bir semt (8), 2 -
Bir kıt'a (4), 3 - Ortasına •G• bar
.ti konursa, bina inşaatında kullan. -
lan malzenıeden biri olur, ( 4:.), m~

hur bir Fransız ~iri (4), 4 - Biri 
saz !Jeti (2), açık göz (6) 1 5 -
cYol• un arapçast (3), iı-ti!ra (3), 

6 - \T'lk • (2), Eski bır dans h~.v ·
sının adı ( 6), 7 - K;ızalarımızd:.ıı 

b.rj (6), 8 - Bir runlrallmiz;n ı.;oy··

ad1 (4\ isım (2), 9 - Bir isim (4). 
Blr ıeyi kapah ~ek'l<le ar.ıa•mak (3). 

YUKARI DAN AŞA(\IYA 

l - Tac~rette alaup \'rril!r (6), 
Vapurun iFrazJtınd:ın (2), 2 - Hi -
cap (5), 3 - Bazı hayvanlar onsuz1 

0J·1maz 13), bo~ı hayvtınlar onsuz o
hımnz (2), 4 - Jiukukta, cUrn1ün 
tekevvünu i<:İn n1f"vt•ud~yeti muU::ı -
ka ıazımdır (4). fazla ka<;ıranlar<'l 

zarar \'erir (4), 5 - Tersin:n başır.a 
(A) harCi gelirse, bir hayvun olur 
(2), b'.igin t<1slağı (5), 6 - Pek az 
İn$8.na nasip olan bir gaıı·at (8), 7 

Fransızca citt.ihat:t dem<'ktlr. Bi~de 
de bu isimde klüpler, irkfflC'f' vr.r
dır (5), 8 - Tersi avcılık~ kullJnı
lır (21. Ter"j bir ~il5htır (4). 9 -

Ş~rabiyle n1e~hur bir yerhniz (8). 

- Dünkii bolrnooanın halli -

1 2 34 5 6 78 9 
1 MfE.1 5 UT• P AY 
2 AIH 1A LI l l•'AIZlT 
3 SIE;•IAIZl l JLl• 'L 
4 :Altı.1_lA!mlRIB·_~fBIA 
S·LJ•D NIE'SIBIE'.N 
6 ;8-F ~ • lF'A; tTz ··: 
7 18 l ,LIEIT:• R!m ' 
8 8'LIEIB'AI LIEIB • 

1. -------
9 BIE TIEIR! 'MI U'M 

Büyük k ı r balosu 
Rarıyer Çocuk Esirgeme Ku. 

rumunun tertip ettiği mevsimin 
son (Büyük Kır Balosu) bu ak. 
şam Sanyerde Canlı Balık gazi. 
nosunda verilecektir. 
Dönüş vesaiti temin edilmiş • 

tir. 

Hı rsız hizmetçi yakalandı 
Finızağııda Hamam caddesln 

de Şeref apart.ımanuıda bir nu. 
maral! dairede oturan Rifat Er. 
ronbck kızı Hicrana ait içinde 
(100) lira bulunan kumbarasiel 
iki rujunu ve bir yüzüğünü ça • 
lan ayni ev hizmetçbi Fatma 
dün yakalanmış ve hakkında 
tahkikat;• başlannuşur. 

Karne hırsız ı 
Fatihte llfacarkardeşler soka. 

ğında 56 numaralı fırında çırak 
!ık yapr.n Mchmedin ayni fJrın. 
dan 608 ekmek karnefi kupoııu 
çaldığı haber alınmıştır. Suçlu 
vak'ayı müteakip kaçtığından a. 
r:ınmaktadır. 

• z A. y 1 
İçinde biri lzınaruğda ve kızı 

Yuvana lpsilcyan imzalı 1750 
liralık, cliğeri Hampaı ;um im
zalı 800 liralık ik i senet bıı!u
nan beyaz bir zarfı Sirkeci -
Taksim arasında zayi ettim. Bıı
lup getiren memnun edilecektir. 

Taksim Bilecik, Qalolcı 

---ıaıı-ıczıı1211_11111_ımmıı_ım___ sokak No. 5. 

"' - - ---·, ----•Kır::ııı.ra-iıe111111t •A•w•ıyııllıın-111! I .. 

İ HİSARLAR 
Umum Müdürlüğünden 

f:ofra Şa•abı .. " .. .. .. " 
Misket " 

" .. 

Şişe hacmi 
CL. 

35 
70 

200 
340 

70 
200 

1 Şişenin satış fiatı 
Kuruş S. 

43 
67 

160 
244 
87 

200 

50 

5 E y ini 94-2 den itibaren idaremiz 
ınaoıulatı şaraplar•n yeni satı:ş fi. 
alli•rı ~·ukarıda gösterilmiştir. B u 
Ualhu•a nıiidafaa -vt-rgl 1 ve ~işe 
tlt•po~ hun dahlldir. 

'-------·--------m:ıı-.-............ ı 

MUSE\J 1 LiSESi 
Kayıt ve kabul muamc-Jelerine 

b~lamıştır. Her gün ruuracaat 
edilebilir. 

Bilhassa kütük sınıfllirın üc
retleri oldukça tenzil edildiğin 

den nıüracaatlllrın e<>Galacağı 

memul oldu(:u ve sınınara ka
bul olunacak talebe miktarı tah
dit ~diği için müI"acaatıarın 

b ir an evvel yapılması tavsiye 
olunur. 
MUSEVi LiSES i M 0 D0 RL 0G 0 

Saç bakuıu J:"J.1f·lU in en 
b~rinc.ı ıi*-tLdır 

PETROL NİZAM 
Her K zDnf'de satılır, 

" "" ı• • S A lS A lı:l 5 .t:l'LUl. I"'"" --
SAYIN HALKI MIZA !I RAoroPnocna~ 

Kömür alım ve satımında rastladığınız 
zorlukları haber veriniz. · 

5 EYLUL 1942 
7 .30 Program 116.t5 Radyo Ço • 
7 .32 Vücudümti _ cuk Klti.hti. 

zü ça~tıra • 19.30 A. Haberle<ir 
lım. 19,45 S< rul!&"t 11 

7 .40 A. Haberleri 
8.30 Müzik (Pi.) 

dukikA. 
19.füi Mıızil< . Kıııo 

Fas11. 

Tozlu, ıslak ve eksik kömür almayınız. Kömür 
fiatı muayyendir. Fazla para vermeyiniz. Sarih 
adre s ve müsbet vakıalı şikayetleriniz derhal takib 
edilir. 

1 
12.30 Proğram. 
12.33 Müzik Türk 

1 çe pl.lldar. 

13.45 A. Haberleri 
14.00 Müzik. 

14.:IQ tstani>uJ At 

yarışları tah_ 
Jninleri. 

20.15 Radyo Go • 
ZE:·t.esi. 

20.45 Ş~ kı ve till' 
kült>r. 

21.00 Konu ıoa 
21.15 Dır lf""fıci ..._ 

tek l<'J'1., 

21.45 (M .. lokler 

Bu hareketiniz kendi menfaatiniz icabı 
o lduğu kadar, vatan borcudur. 

1

15.00 Temsil. 

18.00 Proğram. 

1

18.03 Radyo Dans 
orkestrası. 

konuŞ"Jyor. 

orkt•stı 9f;1. 

22.00 RadJvo Salon 
22.30 A. H~ı\ıerlerl 
22.50 Knpuru~. 

Jr Dr.lbrahim Cenker 
Müracaat yeri: (Ankara ve lstanbulda) 

Tiirkige Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi 1 BHlıkh Hastanet!i . Dahiliye Mü.
tehnss1$ı. Her giın ~aı:ıt lb ten 
onra Beyoglu - A '<lC'Rmıi, Sa
~agac1 c:ıddesi Çöpluk(;t•şıTif' 

okak No. 13 . T('lt•fon: 424fiR. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezi Başkanlığından 

Su yolu ve boru ferşi ihalesi 
Çocuk E...;irgeme Kurumunun Kav;;ı.cık içme suyu mernbaından Çubuk 

şos~inc kadar takriben 7 kilometrelik su yolu ile boruları nın ferşi ve sınai 
ımahitının b.ışarıln1üsı 15/0/942 Salı günü ihale c--d.ilmck üzere ek.siltmeyP 
konn1u~tur. Keı;i! bedeli takriben f>lOOO liradır. Teminat akçesi 3825 ılradır . 

Keşıfname ile fenni şartnamelE>ri Kurum Umumi MerkeZi Muhase-bestn
den verilmekk'<Lr. Talıplerin Çocut.. Esirgeme Kurumu Un1uml Merkez.ine 
müracoatları. (7333) (9414) 

YEN • 
1 PU DRA 

Renkleri 

ÖNÜNDE 

Kadınların 

HAYRETi 
"'- ----

Bu İ'udra lar, 

bir. ·'Colorim~trlqum,, 
ınü.ino · ilo istihsal edilınistir. ..,. __________ .... 

lmkAnı- bAsı\ olmUflllr. 
' ~Bu yeni pudra, su ıe-

1 

Maliye Vekaletinden 
Maliye JJJesleh Mektebine 

talebe allna<·ah 
Maij.ye ~ek mektebine ah·.1a<:ak talebenin seçiln"ıP$i ıc;:ın _.l..inc-ı 

bir defa daha yaıılı ve sötlü n1(i5abaka aı,;ılrnışlll'. l\'1"us~ıbahay:ı ~ 

mek için 17-25 ya~ında olmak, en aşagı orta mektep ta~linı o·ı., ·111., 

bulunmak, askcrlık çağında. olanlı.ır için askerli~inl yapınış Vt)'i. ~·ııı ~l ... 

bcplerle altik~sını kesrniş olmak şarttır. "Te<"illiler cıhnın:.ı1,, ı·J .. ıl ıını

sabaka imt:hanları Ankarada Mat:ye J\.leslek l\tTekteb:nde, ı ~;ıııh•ıl. 

Seyhan, İzmir, Sıvas, Samsun, Bursa, Ame:'ya 1 Zongulı.hık, Tcıkdt, lıı

du, Erzincan, Bilecik, Çankırı, K~rOiehir, Çannk.kale, Tekirdcıg, 1'. ır~ l:ir
eli, Bolu defterdarlıklarında 10 Eylül 942 tarih:nde y;;ıpıh.ı('"Jkt.P·. 

Talip olanların imtihan gününe kadar Ankaı ada !\taliye J\h~lt'll 
Mektebine ve vilSyetlerde ısimleri sayılan defterdarlıklara nıür:ı( .. ,:ıt!a
rı }cizımdJr. Ankarad:t icrası k<.trar11ştırıl:ıu sözlü iıuti.han günu ;; EJo lıil 
&42 den 25 Eylül 942 ye alınmı:;;hr. 

Mektebin tahsil mU.ddeti iki yjldır. Talebe mektepte yaUır. f\ynt·a 
iaşelerine mukabil orta n1eklep .-nezunlanna ayda keos:nt.i!"ız 4(" ,.l, Jıl'lt 

mezunlarına 45 lira verilir. Mektehi tnuva!fakıyetle bitircn1erd<.-n orta 
mektep mezunl~n 20 lira, lise meztlnları 25 lira nıa<lşlı n-ıt•ml.ırİ'.\'t:lıt.,-l· V 

yin olunurlar. (7288) ( 94 "~ 

Kartal Malmüdürlüğiinden 

K.-ırtal kazası hükUmet konaı:ının noksanlarının ik.nuıli 'c t:lnıı r1 
7994 lira 15 kuruş bedel mukabilınde yaptırılına~t tekHrrti f'\.ıııı~ ol .. 
duğundan 26.8.tJ42 t..arih.inden itibaren 9.9.912 tarihine nHı~ •• <l' p~r

ıembe glınü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere münakasa)·a rıı..:u :ldıb 
illin olunur. Cfl3f;Q) 

lstanbnl Deniz Komutaııllğından 
ı-::ı~ı 32 den fazla olınamak üzere yedek subaylardan kubul ın'"ıb:• 

nında mu,·aff,ık olanlardan yirmisi deniz. ordusu iÇin hesaµ 't' ıı ,..ı .. ıı• -
le memuru yt'tlştirilmek üzere alınal'aktır. 24 eylül 942 tarihin( ..,.;11Jıl!' 

mürac·na. edilmMi Hizımdır. lstcklil~rin kayıt ve kabul şartları rı.ık11..ı.ıı · 

da malunıat illm;.ık üzere komutanlığımıza müracaatları. (9321) 

===--====:..==============-~=======-~~ 

Teninize eır uygun 
'gelecek pudranın tam 
v~ hak llü renı-ini ve~ 

TENlN 
·GOZELLICIN.I 

'o N l'ttİSLl 
'AR'ITIRIR 

ctnneı _."Empermeabl'' 
~ır Ya~ur ve rüz• 

&ılr11 ratmcn bütün ,.O tl 
~bıt kal ır. En sıcak bıt 
ilans • salonunda bıle 

't>u.rnun oarlamasına ma. 
ıı 
1 

Devlet Demiryolları ilanlarıl 
ren yeni bir ucolor imetriq u" " 
:makine ltat•edi lmi,liı:. 

Bu ~~ fİİiİclil'<' kad•r görOI: 
memı. derecede ' emsd.lllt t.-'"·eUikte 
J'enl pudra renkler! l&Uhz.ar t.>dilmesl 

nJ olur Tenınu. taze, 
nermın ve sevımlı olur . Yen ı Toka· 
ton pudr.aşmı bugün tecrübe edinlJ' 
ve hemen daha gent görünı.lnuz. 
'l'okalon 1>1Jdra.ı kullanmakla iyi 
neticeler .alacajlnız temınaU.ıa; 
Ak:ai takı:llf'de paranu: iade o hın ur. 

Türkiye Eczacıları Cemiyetinden: 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinden tebliğ od.ılrnıştir: 

Adana v~ Gazinntep merkeı.leriııde yeniden birer cc-Lane açılncngından 1 

t aliplerin, tekmil vesaikile birlikte, 30/9/1942 tarihjne kadar Sıhhat ve 
İçtimai :hol uavf"net VcK.lllctine müracaat etmeleri lüzwnu ilfln oJuııur. 

lstanbul De/terdarlığından 
Muhammen 

Dosya No : 
51217_1114 

191 

Nev'i .Bedel 'l'eminat 

51217_111t 
188 

51217_1!14 

M ecidiyeköyünde Balmumcu çiftliği ara_ 
zisinden mülrez 13 p<ıfta 2 ada 15 parsel 
No. lu 135-20 metre murabbaı arsa 

Mecidiyekôyünde Balmwncu çi!1Ugi ara_ 
ın:nden mti!re.t 13 pafta 2 ada 10 parsel 
No. lu 14320 metre murabbaı arsa 

184 Mecidiyek:öyünde Balınumtu çifthgi ara_ 
zisinden müfrez 13 pu!ta, 1 ada 7 parsel 

121 68 913 

&592 645 

No. lu 6600 metre murnbbaı nrsa J 3200 900 
Yukarıda yazılı gayri menkuller 9/9/942 Çarşamba gunı.i aat 15 de 

Milli Emlfık Müdürlüğünde müteşekkil Komisyonda kapalı zarf us:ulile ayrı 
ayrı sahlacakbr. İsteklilerin 2490 s:aylı kanun hilktimltT' dair«;indc- hazır 
lannu.ş teklif mektuplarını ihale gt•nu snat 14 de k:ıd<.ıı komic;-yon Reisliği
ne te \.·di etmleri ve nüfus hüviyet ciiı.danlarını ibraz eylE-meıeri muktC?.ıdir~ 
Fazla izahat için Milli Emlilk Müdti .. lüğtine müracaat. (9098) 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tiinel 
işletmeleri l'mum Müdürlüğünden 

1 - Muhtelit pirinç mal;teme pazarlık usuli ile ımaJ ettirilecektir. 
2 - Muvakkat teminat maktuan 465 liradır. 

3 - Pazarlık 11/9/942 Cuma günü saat 15 de Metro Hanının 5 inci 
kabnrla toplanacak olan Komisyon huzurunda ynpılaca klır. 

4 - Bu b u.c:ustaki şartnameler İdarenin Levazım Müdür1ügünd~ pa 
rasız olarak dagıtılmaktadır. •9598> • 

NişantaşKız Eıistitüsii l'flüdürlüğüııden 
100 xeo X60 eb'adında bir fırınlı, 4 ocaklı n1urJ .. 4lu bakır su depl)SU 

ve bir kül sandıi;ını ve 1 M. metre kaunlığında saçla yapılmış 25 adet 
m utbak yemek sobası nçık eksiltmeye konulrnu~tur. 

1 - Muhammen bedel 3750, m uvakkat U,minat 282 liraclır. 
2 - Eksiltme 1942 Eylulünün 21 inci PawI!c&i rünü wat 14 de 

YU.kı:;ek Mektepler MuhasipJiQ'i bicasında toplanan Koıı.i.syon tarafından 
yapılacaktır. • 

1 ınt:.ı. J!>.lctme n1cmıır ve mü..;t~ıhd ... ıniui i<:in kumaşı ile a:.W- 't: k:ı7.; .. 

)ini ıdart"d«r: \"t-rilmek, tel&, <lılgn11!, s1rn1n, alfın1etı !nrika vesair buLlır tı~•'11 

ve ma~rafl~rı ınıitcahhtde ait olmak ü::ı:ere diktirilecek t;:ıkrib~n 17ı1 1akıJ1 

r~nı elbise, 910 adf:t palto ve 1881 ade.t. kasketin imaliyeti i~i k:ıJ.J.ıh ı.:'r 

usuli ile eksHtıııeye konulmuştur. Eksltme 21 Eyllıl 942 tarihirıdC' Pa:l;.ırl.C: 

si günü ı-~ı<ıt 16 da Ankara istasyonunda ikinci işletme binasındn ıoplrırı;ıl: 1 H 
ko.m!,;yonda ynpılac<ıklır. Muhammen bedeli 2491~.30 yirmi döı:t L:n ttııl-..l 

yüz un dör• 'jra otuz kuruş ve muvakkat teminatı 1868.58 bin ~ckiı .'uz .,ıı 
mış st>k z 1ıra t•lli Eekiz kur~tur. Bu işe girn1ek isteyenlerin kunur '' 
şartnnmenin ta.vin ettiğ ivc~aikle muvakkat tcıninat ve tekliflerirıl ;.yı tuı 
stı.at 15 e t;.;ıd;or Komisyon Reisliğine verrnek-ri 15.zıındır. Şarlrı~.rne \t· ıııtl 

kavele projc-l('J'f Ankara, İz.mir ve Sirkeci işletme Iırlüdürlüklerindc·u p;ıı ;, 
sız alınabi1ir. (7334-9415") 

Ankara IJnivt!rsitesi Dil ve Tarih -
Coğrafya Fakültesi Dekanlığından 

Ankara dJl ve tarih - Coğra!yn Fakültesine talebe kaydına Lyilılı1 t' 

15 jnci gt.ınü bnşlanacak ve birincit~rin sonunda nih~1yet ver.i.lec-ehliı · 
Fakiiltede tedris olunan zümreler sunlardır.· 

Tüı k dlli ve edebiyatı 
Fransız dıli ,-e edebiyatı 
Jn~ıliz dilı ve edebiy<ıh 
Alnı<.n dilı ve edebıyatı 

Artıp dıli ve edebiycıtı 
ı-~n: s dili ":e edebiyatı 
R:..s dili ve cdcbiyl'lU 
Klfısılı:. filoloji 
Tarih 

Felsefe 
Arkeoloji 
SuaıC'ı·olojj 

Hitil<Jl0ji 
Sinoloji 
llindoloji 
Hungaroloji 
Antropoloji ve EtcoloH 
Coğrafya 

1steklilerin bir dilekçe ile Ihc ve olgunluk diµluııı::-Iarını, <J.; ı r 
sıhhnt roporl;ırını bağlıyarak salı ve curna günleI'i sa:ıt 9,30 dl'n ıı· "' 
kadar lalciilte nüldurHiğü ne ınüraca:.ıt etınelcri Iilz.ıındır. (7366- ft4:_:2) 

Malatya Valiliğinden 
1 - Eksilt.meye konulan iş: 1ı.1"ala~yadan t ndere:ıı e J· ıd<lr y;.ıpıl<i ı ·· 

4144. metre tulündeki tcsviyei tLirQbiye, f(lSe ve im~ .... · ınaiye ııı~r.ıah 

2 - Bu işe ait evrak: Keşi.t hul3sa cet\'eli, metraj, sıbılt'ı fıut ccı\ • 1 
u usuf;I ve fenni şart.came, m ukavelename, eksiltıne ~artu;.ınıc.si, bayıı111Jrl 11 

işleri genel şartnames1 • 
3 - Yapılacak işin keşif bed eli: 51804 lirad ll'. 
4 - Muvakkat teminat 3840 lira20 kuruş. 

5 - Eksiltme Malatya N~tia Mi.ıdürlüğünde toplanacak ihale koınC. yo 1111 

tara fından 21/9/942 tarihine rasthy<!n Pazartesi günü saat on b ~it. yJP11·1-

cakbr. 
6 - Bu inşaat kapalı zarf usu lile eksiltmeye konulmuştur. 1 
7 - t stcklilcrin ihaleden sekiz g:.tn evvel Nafia ~Iüdürli.iiilndf"n f•hl 11"' 

vesikası ve 942 senesine ait T icaret 1 'dasının ve!ı:k~sını almaları 18ıı.Jlıd 1 r; t' 
8 - Teklif mektubunun 2490 sayılı kanunun hilkünı.leri d;:ıırE'~1 u• 

hftl.r\lın9r&k ihaleden bit saat eVVt>l komisyon riyasetine \·erihne~ı ı ı ı t·;;· 
~~ . ~ 

O - POiitada vukubulac;.k gf'Cikmelcrden dol.ayı m azeret ve mes·ul i}' 
kabul edilmez. 

3 - Şart.name ile krokis1nt gomı.ek fr:teyenler~r <'kul .::.der('Şİııe ve caat ('l.ınPleri iI,":n olunur. {73ttt .. 9120) 
eksiltmeye iştirak edeccklcı'i.n de bu İşi yap.tbil~:elı: f•lllıvttı hniz olduk ..,....;..;.;... ___ ..;., _ _ .,. ____ .;..,. _____ ,,,...~-~!""'---"""'"':· · 

·rP. 
10 - Tafsi1~tı c:ılnıak ; ttyf'nler'n 'h.f.-ılı::ıt,·o. Nafia ıtüdürliiğunc 11111 

}arını tev!ılk eden vesikaları ve Tlcaret Od:ls,nın 1942 yıl;n:: ait k:ıvıt va- Sahibi: A. Cemaledd·n Sa-aro.,ıu: Ne~rıyat '1.1ı•diir:ı: r.'ı. S.amı K;r.1 ·ıel 
n-kası ı1e b.r1 kte h f".lli gün ve ı;oıJ.tte Komi1öynnd ll)ıır:ır· . . ıtl,..:ı. cJ·fi6J> - B~&ı • dıgı ye:r: (H. s .. ;..ir cu -s. t;;r .. n: A cro~ .. 1 , ,,d r. r • •l 


