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Könıur nakliyahnı 
tanzin1 için 

Münakalat vekili alına:ı 
tcdbfrleri anlattı 

(l'nzısı 2 incide) 

l'ELEFO!li: YAZI l!ILEKI: 281112 lDARE: tıısıo ~ SENE: 12 

Şarkta 
Almanlar 

80 motorize 
tümenle 

taarruz ediyor 

\(Alman şehirleri 
Uzer ine 

&merll!aa va lagic: 
ı llz tayyarsıerınıa 
aııınları Jalunda 

başbı;acak 

M~sırda 
lngilizler 

Dün nıahdut 
bir taarruz 
yaptılar 

--o--
Ayrıca 4000 tank, 3000 

tayyare kullanılıyor 
--o--

SovyeOer itil ıe11rı 
da~a bo,aıttııar 

Relıdcllmhurıımuz Mlll1 'Şef hönll yeaı kablne aaalarlle bir arada 

J.ondra, 16 (A.A.) - Don ceplıc 
1:jnde gok ~id1ctll muharebeler 
<.leva.m et.'l'leittedir. Almanıa:r 2 lf) 
!tllometrelik b:r .:ınızi üzerinde 80 
motor!?;: ti.'ım'!'n, dört bin tank ve 
üç bin tayyare l:.ullanm:ıkta ollluk 
lan tahmin edilmektC'r!ir. HükUnıeıin kararı 

sevinçle karşılandı 
(De\'amı 3 Uncüde) 

İngiliz avcı 
tayyareleri 
ŞlmaJI Fransa 
lzerlae 40rt 

btcam yaptılar 

'(üccar, Ziraatçi' ve pigtisa 
adamları ne diyorlar? 

Londra, 16 (A.A.) - İngiliz 
avcı tayyareleri dün Şimali Frar• 
s:ı. ilzcr"nde 320 kilometre ik bir 
cephe uzeri.nde dört taar~ hare
ketJıde bulunnıualardır. 

Köylü kendi mahn~n tursız! o!maktan 
... - - - ,--: . . . kurtulmuştur, piyasaya bo! mal çıka
Harp meseıe~ını :yı caklır. Köylü refaha kavuşacak, yani 
Muhakeme e,meı< ·hir şevkle ekecek, kara borsa ölecektir 

200 den fazla !lipitfayır tayya • 
resi kıtaata ve top mevzi'erine 
hücum ctmi§lcr:lir. Alman subay• 
lar nın taa.rruzi harekAtı inkişaf C"' 

d~rken s:ğrnaklııra ka.ç1ştı:k lan gö 
riılmU~tur. Bir itamptald barakalar 
yakıimı~, 500 tonluk b r sahil gc • 
m i ba.tirı !nt§tir. 'Üç Alman tay • 
~·are'!i düşlır'l'milstUr. 4 lngıliz 
AYc.ı b!iya.resl kayrptır. 

Ltztmdır 
Hüseyin Cahid YALÇIK 

~ B (A.Af - ldıtmıız haberlere göre yeni rıcaret VekU!mlz, 
evvelki gftn kl'a Veklllerl Heyetine geni§ izahlarda bulunmu§tur. Bu i%a. 
hn'ı dinleyen Vekiller Heyetr, en başla ekn1el' bulunmak Uzcro blrfaç 
muhım 'c m1.l .klU me•leyi bir nn evvel halletmek için bunlan blr kere 

' (UC\'amı S tin<'Üd~) 

•• * 

RUS\"ADA &n-'etler Birli~i 
ile A!nanya arasındı\ cere. 

'1&n etmekte o ar har[' mu .. 1 akU 
'e mlanferid bir harp ıleıtilolr. Bi·· 
1arul~an r.u:.)a 'e nıüUefll>~eri, 
cliı;;er t:ırart:ın ı\lmaına ''e mtitt~. 
flkleri ar! md:ı mc\Cut ;;cniş 'c 
wuumı ltr lı.ırbin bir pıu·ça,..ıdır, 

Başve~'<-il 
Son üç ay zufında 

lçgaı ali!n.t!akl 
rrar.sada 

Londra: 16. A .• 4. - Ha\'a neza
ı ctinin hııccrler ser\'isi tarafından 
verilen nınliımııla gorc 9 'femmm 
gecesi ) np:lıın nkınılan onra Al • 
man~ anın crı mütıfın d.niı inşaat 
IC'zg-!ılıl,..rıııdun lılri olnn \'ılhclm~. 
bO\Cll [ızerindc CcJ,!lcn fo•oı-r n:ır 

la hu ussiin hu~ iik hasarlara u(ira• 
dı"•ı teshil edllnılşlir. 

l ı..e bu hıık:~.:ıttlr k1 Ru~ • Al. 
man hP rbinl' tamamen ba.. .. ıca tür. 
H; bir ın:ı!.İH~t 'ennel<te<llr. F.[;er 
t.u nokta gh•deıı kaı;acak 'e i_,i :m. 
la.şılmı)a~ .. l• olur-.:ı h:ı.rp hat.ı.ında 

~·ar.!tş l:l!!.l1:ı 'c knrıs:ıtıcre ılü·. 
mekten kn•1u!tmının tmk:rn: bu'u. 
n:un'P, t'i'er Alnının :ı tı" f.'lt"' ıt 
\ ıt inı1. b!\,.lıt.rınn mu .. ta kil '411rC'lt.f; 
tluğU elerdi lıt"!' fld de\ lef ılc pC'I\ 
tııbii ol:ı.rak muharel.>e sahue!erin• 
dı: ~:dip gcJınivc çalı~uık nu'rhn. 
ro etlnf!:: idi. "r:'k:ıt :;ııs Jıarolııiıı 
~ ıılnız ba"lnın bir har!' o' m:ım:ıs1 
hu m::<'b~r·yetl ur,:isHrnıistir, Hu"'4 
tar harptc•ı ~llp txknı:ık i~in Rm. 
topraklıınndA \°t'l a nı.l'!te\ ti A1• 

nuın ?.uneaerinl püı;okUrtcrek a..ı. 
nıan to.rral.lnrmda diicmınılarına 
L.ıtlebe ç.alnııya mul1tar, ılei:ildlrler. 
r:uslar ken•li hıırplerlndt' mııığli\ıı 
nlabilirJer, fakat neticede ı:ai'p 
ıne' kle ae rmabi..trl•T! f"ünklı Rıt')O 
lar maf·uJl o1ur1'& etetle müttefik. 
lert vard.:r ki harbe dc\f.nı cclc.-e~ 
Ler ve mu11t~rek ılıi.~mana c;alebı: 
c;ahna.k yolunu bulacaklardır, Na ıl 

ki buJ!Ün \·uc:O"hn-y:ı, Yunani .. tan 
"e•:ılre _gibi blrcok de\ Jetler '\·ar. 
dır ki ya hupte ma.ğ:fıp olmu~lar. 
<lır, ya h~rbetrneclen i~tlla altında 
kalm~hM1T, fakP.t btma rağmen 
mutt-efiklerinin ~"Rnıba"'ında re"S• 
men harh" <levam etruekte ~·e filin 
ı::ı.feı1 bel<leıneUed!r!er, 

I?:ısh\r ic::tn \"a7.İ;\·et bö:-:·'-:: old-::ta 
halde. AlmıınI::.r !c;:ln tamamı tama. 
mma b5yle C!ei!ildir • .ı\Jmanya Rt.'
harbl n:ti<'e-.incfo mdliip olnl'!4rı 
onu kurta!'ftCtl'İ( ma..-.ka bir müttefik 
;vnktnr. A \'rupnıla art ık muharebe. 
ve de\am edecek bir cle\·Let ka'. 
~ Ma<"arlar. ltomcnler, Slonk. 
lar HırYatla.r atesi ~iinii dı1rm11-

' cbtınık o!u!'far. ''akıa Almanya • 
nrn Uıakc1orrl!da bir mi\tteflki yani : 
.J:ıp~r.yıı \'1lrtlır, Fakat Uz:ık:Joğu. 
dakl Japon~anın Avrupa.daki A'. 
many:ıyı oldüktcu sonr:ı dlri•trniye 
lftl'1retf \•oktur. Gariptir l.i .Japon. 
~a r:ııı:.ıloğudrı n~i{liıp ol--a A\TU• 

(De\aıLt 3 lln\;U~e) 

ismet Paşa ~ız 
eaıtttlstlnt1n 

sergisini gezdi 
Aııkar..ı, 15 A.A, - Snl ın Baş' e

kil ll, şn'krn Sarcıı;oğlu bııgiin saat 
15 le . nkar:::da İsmet Puşo l'•~ en 
ıitıl"Ondc uı;ılnn serıcivi teşriC lıu· 
)Urınusl:ır \'C m:ınri( \el.ll!iiH mü• 
tco::ırı, b.ız llknik <ıijrcliın nıüıJiirü, 
enslitlisiınun ınüıluı ıı, 'c öğreııncıı 
kri hırıırıııdan k:ırşıl.ıııınışlardır .. 

Snyın ll:ı~vcl•il serı;inin blitlİn 
~nloııl.ırını oyrı ayrı ~eznıl.,ler 'e 
her ~nlon<le nıiıtııhn'\sı~ ôğr<'lınen• 

IP.riııJen etrıını iwlıal almı')lar<lır 

~farın B:ışvc!:il t=~hir edilen clc~cr 
li c crlerrlen ,.e em.ıilüıic ııörülr.n 

hu) ük iııkişaflan clula~·ı enstitüniln 
idare \"C öğ~tmerı h<'~·cllerine hıl· 
ha~sn ) fıl;c;ek tnkılırJcrini İ7.lıar bl'• 
ıuıoıek sarıl Hi,30 ılu sergiıll'ıı a:.• 
rılııuşlardı r, 

,-

400 alman 
askeri 

öldürülmüş 
-0--

Paristc i!ti geslpo ajanının 
cesedi bulundu 

---o---
Felemen.lt HindiatanınJa 
mukaı;emet hala d cvam 

ediyor 
ım:Hıurn, 16 (A.A.) -

tnrafmdnn gönderilen bir 
Fdemcnk Hlndlstnnında 

Japonlar 
telgrafta 
mUtt.,!ik 

muharip gnıplarınm muka\•cmcte 
devam cttıkleri teyit olunmaktadır, 

I.owlra: 16 • .t1,.1. - 14 Temmuz o 
ba)·ramı ınUnnsebclilt~ rrans.ıda K:it:1 /talyada mektepler 
cereyan eden hndıselcr lı:ıkkında kapanacak 1 
:ılınan ilk hahcı·lcrıc ~on• Marsll~n Romıt, Hl (A.A) - Yakacak lcda. 1 
do ıııu:ızz.:ıın hir lıall> killc~i Can• riklndckl güçlükten dolayı bu kış 
ncbicrc caddesinden r,eçmi tir. 1.. 1 mcltteplcr bir mUddet kapatılac k 1 

<Devamı S Un<'Ude) ur. 

Vurguncularla ge
ni mücadele şekli 

ikinci 
cepheiçin ·Kıyafet değiştiren memurlar vurguncu-
~ ları muvaff akiyetıo yakahyorlar 

Amerika ve 
l ngillerede 

mühim 
miktarda 

silah 
qapılıyor 

Haz:iranclaki silah imalatı 
may11talıini pek geride 

bıraktı 
(Yazısı S llncOde) 

Ilöl.ge iaşe müclfirlü~ıi, 'urgun· 
t cular hnkkında sıkı lıir ICıklbc gi. 
1 • . k 1 1 rı~mı~, ?n rolleri semtlerde tarıı • 

1 ıııa surclılc Yapmağn lı:ışluıııı~tır • 
1 Hıı ı~c meınur edileıılrr, o smlin 

,.c arıınıa YDJlııc:ıklıırı <lükkHnın \il 

ılye:inc göre kıyafet dl'~işlirmrk • 
teclir'cr, Du sıırelle r.snnr dül kan· 
ııına g:lcıı memuru knlhcıı tanı • 

1 )aınanıoklo 'c sur; ilstn ; ukalaın:ıJ, 
, tadır, Bu aradn ılün de ŞC'hrin muh 
41 telif scınllerincl{! cfirmüıne5hiıtlıır 

r:ıpılm•ş 'e yak:ıJ:ınan dorl csnıır 
ı milli korunma nıohkemesine ,eril

ınişlir • 
1 füı arc1a işçi kiya!cline girC'n 
ı mcnmrlar l\ım1kaJ>1d11 \ gonln kö-
1 ıııür ~tiren lhr:ıhlnıin kilosunu 

ı 11,5 kuruştan kömür s:ıllııiını ha· 
..., ___________ _. her alarak kendisinden kömür al. 

nnşlar ''e lbr:ıhiml suı; üstiinılc yn
k:ı lornışlardır, 

Könıurler dokuz kuruştan kömür 
dil ere satılmış ve · parcısı b:mknyn 
yalırılm1ştır. 

Kızıltoprakln b:ıkkııl, llıralıiın 1 • 
z:ın kıy:ıfctinI dC'#i~lfrııılş obn it>. 
şc ın.murl:ırına rrru ~Jğ:nı, (,ilo<;u 
450 ve pirinci 120 kuruşa sııtnı 1.:c:ı 
Ynknlnnınıştır. Dükkiındn hulunnn 
s:ıılc y:ığ ve 7G kilo pirinç m'isa • 
•lcre edılmistir. Hasır iskelesinde 
Tıızculnrda 13 numarnd:ı ~h' ket 
de bir Yiltıyclln iaşe mildürünc 52 
!enek" zeylinyıığı s:ıtmış ve tene • 
k" lı:ı5ına 80 kuruş teneke p.ırası 
nldıliınd·ın ~ak11lanmışlır, Ayni 
scır.ııe 7 numarala Ceııınl Dcclcoğ • 
lu kuru r:ı ul~ eyi 36 kuru~tnn sa. 
tarken tutulmu5tur, 

----0--

Bombalanacak tez.gala ve 
labrikalar teıbit ediliyor 

Londra, 16 (A.A.) - Amerikan 
Asoslclcd Pres ajansının hava mu • 
bablrl İngiliz ve Amerlka.n filoları 
tarafından yapılan hava alunlarınm 
temelli §ekli almak üzeredir, 

Yüksek Amerika ve 1nglliz hava 
subayları yaptıklan mUzakerelerde 
mihver tara!mdan Rusyaya en ziya • 
de yardımı melhuz olan tczgo.h ve 
fabrikaların tahrip §eklllerinl esaslı 
bir aurettı; tcsb!t etmektedirler, 

Şimalde Avustralyalılar 
milavercilerin 'taarruzlarını 

püskürttü 

Yaniden bir llQD 
eılr abllcb 

I.ondra, 16. A.A. ,.._ ?trı.sınn 
Garp çölünde müttdttk kU\"\"cUeri 
Elalemeyuin merkez kesiminde fa• 
nl harekette bulunmuştur. Dün bü-

(Dcvamı S llneide) 

~vnıpadakl barekı\&a 1ttlrak edecek .Amerikan bomb:ı tayyareleriaden biri 

leladlyeala mlldm bir karal'I 
-... ...... _..._--=---=------...----awa---..--=-----=-----------..--... 

Manavlar Fatura 
göstermige mecbur 
Semtine göre muayyen kar haddinde11 
fazla ya satanları polis9 haber veriniz 

Meyva v~ sebze ımtıı:larında bn1• 1 Formlil-: göre şehir ikl grup& 
km al~a~m~ı~.~sı irı•.~ beled!y.e bkt • i aynlm...~ ve mesafeler ile clUkkiın
sat ~udurl~,,u bu~undcn .hlarcn 

1 

larm kirabn gownilne alın~t.Ir. 
t.at·~tk~ b:ış anan b r formiıl knbul Birint'l grup•;ı meyvalnr dükkan • 
ctmı~t.ir. (Devamı S ünotlde) 

Kanada 
kıtaları 

~ftylk b!?' taarruz 
e l:stllfı manevra12 

yaııtııar 
-o-

Birçok zırhlı IG§ıtlar I ngil • 
tere .a/ıillerir.e çıktılar 

Lomlra, l6 (,\, ~.) - Piyade kuv • 
vcUerl ile zırlılı alaylardan ınUrek • 
kep I\:anadıı l:ıtalar: tura!ından ln. 
gıllz deniz ve hav kuv\cUerinln l§ • 
Uraklle yapılan man.:vralar s:>:ıa er. 
ml~tlr. Bu manevrı.lar şimdiye kıı _ 
dar Avrupa sularında yapılan ta&r • 
ruz ve lstflA mane\'l"alıırmın en bU. 

yU~clUr. Bu harck!.t u:;un hnltaıar. 
dsnb<'ri y:ıp:?!l!'.l tallml::rın netl.}esl. 
dlr. Talimler esnasın'.ia piyade kuv • 
veUerl tarafından desteklenen bir 
~k zırhlı taşıtlar lııgiltere aahllle • 
nnln muhtelif noktalanna çıkı§ ha. 
rckctlerl yr.pmrşlardır. 

HinJiatc.nda i~yan ha::rlığı 

Geçen ay zırh:ull 

Amerikada 
66 şilep yeniden 

hizmete kondu 
--<>-

Gelecek aene 25 milyon 
tonluk gemi yapılacak 

1 Nevyorlt. lG (A.A.) - Birl~ik 
1 Amcr Juı. gemi inaaat programı 

p'an mucibinr.c devam ctmcktcd1r. 
Gc"en n.y z:ırfmda. WO bin fonilıi• 
tc tutarmd:ı 66 ~llcp ve gaz ge'Jlli. 
si fae. liyete geçmiı;:-tir. 

Ömimüzdekisene zarfm.da 1.Utlin 
tletıiz tez~h ru'f!'!tn devamlı calı:ş • 
mal:ırı nct"c!.\.31 25 milyon tonilıi. • 
toluk g~mi inşa edileltJeccği bi dl" 
rilmcktcdk, ---o---

l:gil!zler 
MISIRDA 
Teni tipte taalla 

llar,ı lloyma 
tcpa !!.llllını;ı orıar 

varml§ Kahire 16 (A.A.) - Alın:ın 
nerlin, 16 (A.A.) - Yarı resmi b k ' -'ard .. Rommel kuvve1.• 

1 
ırco rapon .... 

membadan blldlrlldlğlne sörcı Hin • , . '·A""ı kuil nılan ve ııltı Jıb-
.erıne ..,...y • 

dlstenm durumu Berlln mah!lllerlnln relik obilstcr atan ta'lk karşı k.->y• 
dıkkatlnl çekmektedir. Hin~ mllletı • , nıa topalnn:n h:ıy-ret verecek dere 
nln isyan haz:rlıkbrının bıtllğ.nden 1 cede te~rM ol1uklan kaydedilmek 
bahsolunuyor. 1 te~. Raoorhrda. tsfmJ.at veril • 

o m kte mis~ller zlkro'wımaktn w 
Sıhhiye vekili geldi bu tC'nlarm Alm.,.nl3rm dunttü ., 

Sıhhiye Vekili Do•ctor Jlullısf A• rund:ı kalrr.runn'ldn. bU\ük bir A.1nil 
l:ıtaş, bu ıııahahkı .-kspresle Anknrıı- CI d u1~lan netic.e.<Uıe ~ arılouılı:~<:. • 
dım ştlıriml:a:e gclmf~tlr. dır, 



Balıklı 
Manastırı l 

Kimse bilmez ki bir TUrk Prensinin 
ruhu için inşa edilmiştir ! 

.Benb Peypmberfn ptadJtl 
Wı uın8'lda, Bians tahtım, 1m -
........ ........,, ~ eiiyctn.. 

1raaWar ile BizansWar arasında 
ki ,.....,...ilk - lııaılMine ~ 
1ı. İnil bir t&NI• Blum tmpe. 
ntorloğa berine atduken, diler 
......_ chı, Ands' ..... tıyw, 
....... - ............. .... ... rQ. 
)"ordU. 
İmparator bu beıt.dan kartal • 

muıua, -- İl'MID nıajl{ilıiJett t. 
le ~ .... iri t.elrdiı eA 
YOIM. Oııcı.s•aa bqma g., 
lliaat ....,. idare etmek için, bir 
pmlye ~ ll'lara _... afIL. 
~ ..,... ......_,.iti I.eü ... 
..... ffUI .... 

o....,.. ı... .- anet.ıi o. 
... ona..... t.elı .... ,...~ -
,. ....... pek iJI ...,. .... lhmen 
..... 1llık ....... .... 'la&;. 
ftlfl RMu-, ~ iledir• • ............. , ................ ................... ..,... _ ,.,....htd. 

Hüaadp pleta,.,... aypa lılr 
.,,., ......... De .... sa. 
Jl:wtt ve an'apııdl lclJl 'IUlt 
,....... Wt& ftllı ..... ..... 
..... 1Mo .......... .... 
Wı. s.cJitlld iMr ........ .. 
,_ ........... hMMAfJp a. 
... ti. 

..... JUDldaDJetllr.el 
ltir le,._'r ftl'dı. .. PDO o b
eler 8lseldl t:I, ............ ela ........._,......_,.._11,-da 
......... .. ,,.. ltaJJD ...... 
•J&t.ı. Nibayet Jllkudaa; 

- Bu ıonç JdJa f · 
D.lye sordu. 
- Oik191l I.. J 

Ooaei ~ 7anma çalınlrt 
Ok~ Koynondul imi güz.el lı~v. 
dok.q.n.m ••llnl g9tf.er. 
di.ı 

- Bam "edt. Besendln mi! 
S. çok gtlwldt. Güzel prenı 

llW: 
- Eıreı oo1ı ..... , 
Cevabtnı v~rdl. 
Rerakliu!I arslan PreMe IUil'ifi: 
- :stıt Udl. Allah bhieŞtlrdi! .... lrelld• evJW ppa~..,_r 

Eğer benimle ~raber dütmaıılan. 
JIM ................. 1Erımlı 
'i111'eoeitm! (1) 

Pren!I, elinden gelen her teyl 
ppuaint• •aa4 eMl. ın.uator, 
Jmmn ı;.etlrllmeal itin ı.tanı.ııa 
..,. ghderl....., IJlr tanft411 
... ·flııtaııbel ........ ,....... ... 
t...ı.. al-. ~rda. BUUbı 
Tllrlr ıilvarileri tmparatorua em • 
rblN t4 l...,ler .,.,cw, lıaleI,r 
feda.,_, inam ket m&he4le • 
rint flkıJOr JMıyoftlu! ,,....., .... ...........,_ ... ..._. 
clilded lfill Prens JfıristtyaJrir .. 
...... ~ ... m,leee ........ 
.... ..t,rikla ~ •in· 
mü beUyıesto.• ~IQordq.. 

Yazan: B. f .. 
EwdoklQruıuı 7ola çlkanı.atn 

•lrlrıwAeld haber tllfenlMl&s gelir 
ıeım... 1m1a ......._, ....._ Slfty 
halkı da allamafa badlamıtJardı! 
Onl- Tilrklell ,.._. ve vah!Ji 
zannediyorlardı! Otbel prıensia bir 
\'Hfb'e verilllleshıe ili~ kim.. ra
zı oa.nıyordu. 

Paket ena1r kati idi. Ev4ouiJa 
~ ftl't&ında gemi)'• 1ıla -
tlbiJ«U. l'.!Uk Hikaama verilmek 
UJere Kafkasyap ıönderlldi. 
Göz~ kum gaz f8f)an Titl9e 

gelinceye, civan pfeD.Iİ görtiueye 
kadar dev.aın attı. FakN b.._. 
prensba elhıW. tut:ıralı: 

- fıte JÜlaD].m ! 
Peylnce Evdobiya ••Jretler 1-

clnde kaklı. ~ ., gibi 
parlıaJ·• bir .wib.n)I vanlr. İ•ee 
belini gören kOotunaııf altındaki .,ık 
...... dane!erl7'e hlla 111 .. 
-.ama lılr 1191 al11or, Lew-4 eu. 
.... ... '11, dm llzel gkftltt • 
, ... ........,._ lmma clhdtl: 

- !fllld. tledl. ..... mi? 
Ol'lel°'b IOk'an rk J'•tlaf'IDı 

du ....... .,, M gtten cladtıJdarpıı 
g41141 ....... lleWp ....... ile: _.....,.... ....... , 

Bklltll ......... ..,~ 
llelllen aMhlan laJtMr, 41iin. 

Jeıt ppddı. "'"* • .,....,.., 
- ....,..__ • ....- lıadlm ........ , ~ 
Baptt.a .... llllMted -- ... 

G Q f.-lp•frtı. Bir hupte, güzel 
levdl lloeMI lllr tok pıalg aklı. 

Olla ,.,... dhll Sn1ollllf• .. 
dJnJOl'lk laçW. ,o1.ııp1, .. 
~Dl '811ftFOıdu. Qlpa ~ 
lbı sevdiği kocMmı kollan ıra4!DI& 
&ldı. lla ,._ ...... .._ Gttzel Türk 
pr...ı ıe1llW Jlıl.mmın lmcalmtl• 
;öılerint bir daha ~nıaıuk Uzer. .. ,. 

Ev4oktl'fıi aıta1arak arnk'lliJ 
tst anbula, yine atlayarak döndü. 
ı·aımız evva1c-e '\'anna1' iıtemedJğl 
Tiık 1""" ici• d01dl1- ,.ı,ı.ır 

>' ....... &19ıli onJarcba ıı.tıa '°' , 
kan ya&'ar akıyor, dUin(len M\'• 

~ Rikanuun kmi bir tt\rlü d""
IPU7ord11. 

-•llıu1a• w,ı .... ..-
zindandır! Dedi. 
hldllı HM11tırmı Y&pf.n'ttJ •••• 
kattanı1ı. Btr daha dııanya f."lkına. 
clL BUtlln ömrlinU E,·J!va ismini 
verdtil kocMltm mht'lna lncll oku· 
makta ~oçlnJI. (2) 
Büdl1ıcla. ha l!Nll)-a19 'J9)ftfl • 

yort1w. Pllkat hk ~ wı...,. •• 
lar ld(Btalıkb) llDl taalJbld ..Wen 
191vanlan evllyuı l§te bu THıtr 
prelMfdlr. Bu ftt'k Rft.1rannna .,.. 
hundan nıedet f'l~İ•l •• , 

1) lli9toire c1e Ccmtttantinop•e: 
tradutıe 1111r ı.. •lfıdıwıx ıuet 
par: Cowada; IJC. M9 

2l Ed. (,'lt~unıuıes · Pocanıeats 
.. ... .,.~ tc'd4ellt..Q 

... -·· ...._ ... _ -- ...... ~· ------~------.-.._·------~------ .. ----

A~~UPANIN. 
-mtlHIHHIRRIHtı 
-·---~ ....... " 

. 40 liraya lıatlar nuıaı 
alanlllrut ~arına 

Çocuk başına yaran kılodan 
4 aylık istihkak birden 

ver.tecek 
8lbUt 'Ve tgtJmıd Muawmet V c:• 

kAteti, dUu ~e"rdiği bir tebliğ• 
de, faltir .ai1.e çoçuklanıJa mecca • 
nen teker dağıtılma9 i~n vi11,et 
c.m.ıine 45 büı lira verildiğini bit. 
dirmifltr. 

Otuz lira maap olup S y&fll!S. 

kadar Uç çocuk sahibi ola.nlan, 
kll'k ün muti olup d&'t çocuk 
sahin oılaallm ~ ballrJ.a yaran 
lri1o heısabi}'2e ve dört aylık ist:iılı• 
bkJe.rı 1>'..rden verlleeekti.r. 

"Kımıldamak, bağırmak yok. Çabuk 
bana 25 lira var~ Yoksa kamayt ciğer

lerine saplanm. Sonra karak~la 
giderseniz kendinizi 11111111 bilinl " 
- ~ (.Wml'• ıla. ı• lf*d'e ±scrtı <• .......... 

_.... ....,...._ oınim ~ ..... ,- • rlzrıaw -.. ..... .--a-...- ... ...,..... .................... ....,. " .... ... ........ ,._..Aiti. 
...._ eltasmfı......,. 8111111 •••>·-. 
MQlmll, .. fı"an ..... MI. - Seıat ........ .W _. .. ._ 

_ .... ....,. ....... 111 ......... , 
...... de ........ lriılW llılr. - ....... .... 
"1• lldliOJla.. A,., ... 1111,... - ..... , 
...... t ,... ...... llr,..,., .... - .... ., !lellil ~ 

-·~--..... J'ek· -•-'-4..u~uda! ._k....., ........ ,._ ... -P-.WL 
idi. - ülr _, 
.............. io.,.,.... _ ..... w.a. 

... tl7le ....,., ..... lılr.... - ........ , 
çı.lqmp masaya ~ı - Ne ..._ elMelg, ...... iter 

- Hem dunadmı, hem seni öL nman fazla para bulanmz. Bir ıle 
Miin«lıalat wlıili aı.,..,. dlireoeiön. EHmden kurtaı..zsı. fa u. bir defa 50, bir' defa da ıoo 

,._,.1&..Lı~ -•-u. ... al&. 

KömUr nakliyatını 
tanzim için 
usausncn ~ - YA°VIWD, oglmn, De ,.,..,r. u.da l»il'lrac: alb,_.. De lır. 

._ ne Weor:-, lıhl ne için aı. raller pllJerh. CeMnde 1wnuı • 
düreceb!n. dedim lae c1e dinlete • nm kmmı bana doiru döndldyor, 

KDnskallt Vekili Amiral F.ahrl 
Engin, k&nlr ha'IHlllllda yaptığı 
tetklklerJ.en Anka.raya dönmüş ve 
pset.edlere lll beyuatte. bulun• 
muet.11r: 
"- Kozluda istihsal edilen k:S. 

aıtıleri iea'>mda ~ğa nak• 
ledınn:k bu lılmanm taıımıl ve tah• 
u,ıe w.tllvmdan iltif~4e etmek 
i~n halen yapım.akta! oku ZQ'll • 
guldak • KOiia t8neU tıııpatımn ta 
mıuıılıumıaa için tedblrler almtpıı.• 
.... t.eYwlU ..... Aynı eu• 
retle lııağzmda iıı!ıt.ihal edilen kö. 
lll8rJıeıt demiry,)Jarile ~ye Ye
).. Zorıgu14afa tapnak için inp• 
atı ~ ayda bitirilecek bir k~ hat 
Tc 1!hlbıına tae• ııa bqJemrıası ı. 
çla ~ ~·:lftlr. Kanctillı, 
Çaılt,1f, ~~ 'l'eflenU maden
jeJ'tnden ~ edllel'tk k&mtırUn 
fena havatuta "8ıldl iQln, bu mırı• 
talam"D. 15 • 20 ld'lometzte mesafe• 
elnde 1'iılU11Am. Erelli limanına bir 
hava hattı itıe ~ llzerfade 
-~ tdfDUI '\t'e bım'lbı tap•. 
labilmea iç.iıı etftdler ya.ptınl111a-
11M. brv veritmt}tir. 

v eldl, llreit1 1tmaımnn temtz • 
lenme.tine de"8.Dl edildilbıi, fellı& 
lla-..laJıda bif.e bu tünan~an ge
mtı.re gl\n&.! i1&t lıln ton k8mflr 
>*lenebt~ 4" tllv eetmt9 • 
tir. 

•edim. Bıçsimı ~ göğsllmün göstereordu. 
tkerİlle dafa41: - Sebep, ..,.. .,......, ..... 

- Oi'le r.. eüak ., .. il llra ..._ysinia .... ._ ıı. ev1-dla 
,_.•er! dedi. dl1e mit 

!5 liram Yoiudu, 15 Ura vere. - Yek. Be Alhtnaıun a.blsısı ile 
y•m, dedim. Parayı aldı ve d~ıtan evlenmltim, bana dediği,. Jdl: 
~b.rkt111: · AiabeJ'lndn Adviu ile ewl enme"'· 

- Eler arbmcl• koşaısana, n.e mini ollae. eOldr aelr JibQD.. 
merdivenlerde bana1darnuzı 4e§e. den k•di.nl bybettA, ,imdi oalqa. 
rim, eaıuınıı aehenneme gönderi • 11U7er. Halbuki ben ondan para .. 
rbn ! diye baiPdı ve kattı. lenlanl. Oan Jcfll •is .._ para 

tıd il~ dlldb ~ ıavatea... '-encıellslllhr. 
pıdan baktık, ki gjtml§tl. Hemen - Davacı mıına sen de f 
karakola koPuk, iti aulttı'k. Bize - Tabft. ama. asri ksnleei le. 
polise c1e litmememisi IÖJlCml§I. 

1 
bulat.u llaQClfft. Z'ln eMemtz Ö., 

.... sedacle ~ llflar ..tttm11e 
- Pelrl, nigin böyle yapmYŞ. Se. tir. 

'9ltl lledlr .-.? 8lrf ,_.. mıf - O.• llaldnnda &wa yö. 
- Y°", yok eannn, lnıMlll kar. Dk lnrruma kantmaJJS. Kalk ba• 

d~ kızımdu nıpnlt idi. Soma kabın Aatıalk. Neler ,.... .... 
•11anı la4e ctUk. itte baadaa 4e. le!ll ~ baclbti DılNl1e zaa. 
layı bize dll,ma.n kesildi. F.\·e JJ• uettin r 
llr, anlan tllllar, taarns ...,, l'lde. lllCltkt.all ol4wla ,.-., Jaa. 
bdlc!i41er savarar 141.. ~ 1ialu Ata ... lir«,.,_ 

Çıok <!eta beıı <ll!ttlncJa. )'oJIJ<eıt le fttıittt 'Ye )+iria"n 'hb<araJC 
de ......,..,dua, yarım Ura, bir U. 7UBidaldleli ıa--.nııu 
"' p&l'a]g aluulta. - Yalaıı koanloorJ• dedi. Ben 

..._ Borç olarak mı? •Jaıs tJlkHn- gitmelllm •• 
- Ne Jnlnsel>et, tehdit ederek. ~ama vellkia kendi paramı 
J>avaeı iladıar. ~ za}'lf, aJwain- ... 'ti••. 

Aşot admi'a bir kunduneıydı. "da - Ne ~r 
nıadml" clediii cJ. J'MlllClskl 07.P - Aanemin parumı. &şot km 
boyla. temlı ld1inm•ı Kene adam. Ahi.ayı lardeslnı SIJolte JlJee.a • 
dı. Dil da davaorydı. '-ikiı tlllfMn anneme gıeldh 

M8DIRcat feW&latl Suçla pek perltaa hlr kıynfct • - Nllu yapalım. koaUJ'S kom. 
teydl. Her laa1de ltaphane~·ıoo ''"' .. fll)'a kup ayıp olm. Bl.e &o lira 

Ankaradan haber verildiğine gö- Uikten soun a!IP.91 tRrafıadan dla ve.ılnis, 8bAt tlOllN ide:rlz, ded!. 
re, ticaret veMıleti vilAyetlerln ih· re4detlitmllt ve t:ır~l!ll anntu1 • N'e vürt., 1d nlşanı ia4e ettiler. 
tiyac•na a,-ırdttı ıaen.eQ.cat nıadde• mUffto. Srrtmc111 kir iç'n~e bir ıı;Ö'J' lıis d., lnı 51) Dra71 lltedlk. 
lerlnin dtılıbJ.oıasını kararla~tı1' • lek, a}'8klannd$ etJel'I ~iirltn~" Ama venneol'larılı. Her gldltlın. 
ntt•ttr. 1'~ pa.~ Nn bir 1MUJfa1 on , .• ,. de %5 kuruş, 50 kunaıt, '7S kuııq 

Aralarında patiska ve bas:na da dı. SMlal'I GAlllllJ, tlmıl!nıh en•e. .,.erlol'ln?&_ Böyle bet h öde4L 
bulunan ıunlCıeat maddeleri bu llnf fmamf!O 'kapJsnı~llJh S .. faJl'!t • Jet. Ben cJe bu sıraJa.ft'!a ha'JtaJan. 
gtlnlerde 1ıa1ka dalthlma~a ha,ıa • ten oe~ft", 1'1tmlırtl. F..,";f!.ınt""''A mıt fdim. US Hra verin de hasta
naeaktır. Te.ıl6tta bundan evvel· 11.YDR c1s J'A]ıalıtımmıtı ır.D-iftt 11e,>e yatayım, '1edim. 
ki satı,ıar esas tutulmaktndır. Pilll biNl" "-'"' Gl'l'lllltb F"n'l '~'"" · - Pekiyi sah glnil gel, veıirls. 

Vlllyetltt bu menstıcatların ne- kokuvordu. A•nc!(,eJ' r)ttı!rlpq H Dediler. Sa'ı gllnil gltt1Dl, Art.in 
relere ve hanSf semt halkına ne ~tiıJ. ;;,ı.ıı.tt~ıt1'Wl•. ~"""~.. P t )·cf..ıtu. A'4)t 15 Un verdi. Aldnn, 
flfbtJepde sahlaealını ilAn edeee1' • Mtntfr. .. f.t>,. ~~. ~·-~ tt• ""' • gittim. Sonr:ı karakola g!tmilJer, 
tir. Bu mrtlUCtlt maddeleri 3,5 mtı. 1 moııı. fYm•M~rUe ntMftTI r.Jrv1tr. haklotnda bu fttimlan lltmıtJJr. 
yon Um kiymeUndedfr. hil' tell!lftswt 4"' r,..,., -~. lr' .... 1: - PekJ niçiıı sena iftira atı)'or • 

. - - . - . 'ar hiiyfc? 

-·-·-· ... ·-·-· ...... 
111111111111u~nımıınııııııııınm~n~ın~ 

HUAMMASI 
- Eteudb?ı, bunlar bize allece 

•!tt~~n o'ınu,lal'dır. l'(igru b'z 
bozCluk, annem ;ııttemeıll. Sebuhı: 

- EJer bu kuı alıı laea &eni 
"eddoo~rim, 4~i. 

-Neden? 
- Çüııkil Jnz tiri f(tl& ıapm.,_ 

•• ızmır tarlld" ae ................ 
l m8& irsMfıiii w ....... 

............. .. İlllAI var. 
dlı:...-u.. ....................... 
... 'ıhlıt8 bir,..... .. t1cıe. 
mde 1111'* ....ı..,. w; bir 
tok ..... dtt omıla ...... - gD. 
... ,...... &ltdlllil - bile. 
hMlltr 1Dn ztMiine n wı .. 
....,. ..... :dı•ı&&e 1 !Mitine, 
b.dz1llinv .... ..., .. ,*. rer 
~ .... • Juıded('•dP11-.. ....... ·Jma-1ıtrwıp-.. ,........ ~-~ ...... ........ ~--,....... 
n... .,.. •• ,_ ,.. ....... 
P.WI ,.,..._...._.dan 
--~ .......... de • .,....,& ..... -.dük . 
"·hr..S- ............ . 
... ............... bin 
tUlt ...._ .,._ w..,, rel., 
leli lıillıir N1 )ilPWQW' da; 19. 
tıellk llı1lİrllP .nı-k ... BOL 
tuklan ebıyoıdu. 

Belediyenin batma bir ~ .... 
-.ıdarı .. .....,.... Mhaa ge. 
tirlldljial lticJelller ............ 
lerdl• be ....... lıio ~ 
G1aa h..ı.t Wrte7WbewJıl ki 
bir 191 yapablhlll r Hldiaeler lri1 • 
ro1arda t1111eleree oaı.m"lllll ldo • 
blrkqmetidrıı ................. 
J'ellİll ııeld., bYdJl'f ve __, ol. 
~ltmu g&terdl. Sil& Wr ....._ • 
da İzıplrln ylzil deli§ti; vapaldı, 
perlıa.n saçlı, pis ve yırtık )oya • 
fetli Ep gU7.eltniD flıhll)-etl mey • 
ıJana §Jkb; uilk mMtap gibiydi; 
Jakm Te DÜ Jıtdrelf .,.... edt. 
yordu; herkes ona kofu7ord11. DL 
yoJen clJıl glbadUs fenerle arandıp 
llaJ4e ............ beledlJe timdi 
en tr.enar mahalle Ve soblclarda 
bile derlıal '" tik ba1alta ..,. l&r. 
t.riyoFflu; tzmlr '.rlirkİyeaia iınek 
Mhrl haliıle rı..,. ve .... !lce 
doğrudan clolmJa Bellcet Unn 
phamıJan, enerjik Ye h111W-1J CJ
h!malarmdan do~ hmlrla 
tuJhe ..... ..... ....... pil 
sokaklanıwı, liri btiiı't1 t!lıdclele
rinla pıiade ı. Hltr• ....,_..-en 
........ parlak ıaımru• ,.._..Q'W; 
JıMQ'Or. 

O nmurhr .,.,.......,,.He..._ıJlllllll 
hul .-.t.eterbıde ~c-

- Niein blltibı rtlrkiJe lelılrle. 
l'İIMle .... Wt& ....... -- Beh. 
oet 11z yukf 

Diye k11lyordlık. ille olmuea 
İzmir belediye nWnl ..... cenlt 
ölQIUil ve memıent PPllldald bir 
it ba1m4a gönoelı •Ü7oıdalr. Ba 
&>INda mebus olanca, fzınir ..... 
sız kaJacak diye cıaamz llklhaa • 
c1ı Celil; fakat oıama aeda4ıiı l'Q • 

ha devamını ö~ ~Is,. 
itte lkndl JSebf:et bagtbdrl 

'.l'ürkiyenln bdDeD Jaenaea - mil • 
laiın davıwnm _,...a g~tr. 
Merhum Refik Safdanu bile uj • 
rattll"an il'e:t yeal i'lcaret Vele.it. 
aha bdretn elleJ'lni bekliyor. Yale 
ım lst..ı'buJllD ı::llMk hleaelesi w.. 
le hast.abim ae yaman olcıatama 
aıaTatı,or. Karaeler aoa umucla 
haltl birlikleri ~ ftiltd • 
IWya baflalUDCA IJlllde altı rils o§"
\'al DD t.saft'Pf edllıınlt. o.nell ki 
piyasaya llati~aa ve afalnda11 
faıla iki yllz bin brne •irllmlit; 
ekmekler Dm•hı: ve topfall yirmi 
k'1J'Qa utılchiına 1rire atrcı'arın 
ellerine Jh'll'i bin Ura ftCıiroma. 
l'anu o •llfos ghtel'dlere 
aJtse OJI bin liradır, .ayda lf yllz 
hin Un eder. 

\' ... aı 

'JUi, ltOMIN .. ' ~· LUTFI Ar: 

~ bir me\":dt ''rdı, onu dtı btra.k 
tı. Çt\ııkD berke81 görebilm:k, 'er. 
bınd:ı bP.ş'!u memlek.etl<!ra gldebU· 
nıek icia t4bU IDs:aanı bltUn vakit. 
leıille sülf olması liıun. tşı. bu 
)'tizden sdont.,. dtiftllk. Ba itten 
dola11 katl7on _,,.... alauııll l•t.eml • 

J 
,...,., --- ldıasenbl tahll lıl• ıneq,, 
faat ~ bil itlere girdiıtai zan • 

tır. Amaem lllr ... ~a et. 
derken, Ad"'-JI bir erkek l)ea 
~innU,, im ....,. .. 'IAnı bile ver. 

Yeni Ticaret Veküi Belt~et 
lla'uu 111 ook aiır •• •litabndlr; 
İmllil' tuihİll9 llJaaDJa POM" va. 
taevlUnum,,........._de• ........... , ............. ..... 

Abetz iteni keld .,.._ daw,t ...... .....,.ı. .... ..,. .. r 
.........,..~ .... ..... 
da, Jelli ..,...... olu ........ . 
...... laidnde, ,etillikler lcWeld 
kllik 1llr ıewlll lllt qtıpda ot111• • 
,....._....,.. du ve en marud et-

Ja • -. ba telll1de d6'NbDI" 
hilllllc ~ bb' .... idi. Evio l· 
C._ hlmMtd ıiremedlm. lladaın 
A:betz, LIUe'li ........... Wuu. .. 

fak tefek.....,. llenizH, bakıfla. 
...- ~• ...... İM'MU. fecJMAr • 
hk, gayret l't ..nıat okullJUl blr 
kadmdı. JJlrh'rlerbte e»k ballı gö. 
rUni!yortan1f. tkishatn ba ldit:ftk ev• 
de4d bayatı ..._ll1', ••tpuıau119 
da, yahut da ~ 'Mol\hc>urj!ı et. 
\-armda )"ll'" ıç~rincJekl bau1a 
vaşıyan r...:4fıe11ektUe1 ı:e.._rl •e,a 
fnkfıo sana•klr çfft~lerl hat1Ptata • 
yor<)q. 
.... klotHr f'Ofllllıl.,ını ır;We,. 

dfler. p-.., tr'la vtt t.rh~~I Nr ot. 
l•ll ~°"iqJda, 1WtactUfl bir •Pot 
lu~ dtlll1 f&1&at k11tdileriııl 

' netmadnl c1e !at.emiyor. Qarefll:B ka 
birbirlerine Jaklqtmua bir ldealbı lınca l'lıuaM4aW an.mcıe11 istik • •••llQltl o1aa ba eeewill IMV .. ktll ru .-... mee .. r oldwm. ~ 
mUte..,. olm..-.k Qbil clelll- h11 ....,.., ltirdtlğUnllz ıdhi. mil • 
di. tev• bir 11.,.ı ~ıv .. Bet 

• ara Abetm'i telefona '8lır • ctln ltlbbentropla beraber eabıtı • 
mı.r. 'lc&efon ,g6rll§lne8inde11 son- iı vo ou bllylk ldızn.etlerde ba • 
ra hna: huuluia halde Jdiolk b.'r maq aJ. 

- BMta llatb'aç1Rrı -.wm..._. ora l1UU'I bile kabQl etmlfw. Y•1ntı 
fa tdtııa... ...._, c1ed1 (oraya Jta.. &ıfltıha,t nuwraflamun keıutt.ıne 
dar cledlftl Jer, saıuaedenıom :çıb.t verihneslnl JaWul ediYor, CUnJdl 
bentroJ"ID NNiD<'le eabşuı bir ha. kendi p!ll'QQala 1aa .. yahatleri dtı 
rlcf mlbıatffhtler alili ldl) .4t»a )'aP!llJY• ta!ııll ıuddetea ~ 
ı.z1a Qlac.1c ClcltllJm. Bet cm dr. )'ok. 
~lkt.ldr hfr it. Bea timdi ;cJirim, lau balan taldr hlr taıelJe o.
ben p.tilleeye kacbr bftlD IJa• ar- ıJıma bemfı:ea ba odada. ldltıftJI 
bdat?W eder, oilua 9&l'dmll, __. ... denlll '* 

,__.... .\1letl benimle, cıecaias • •tefle yanank !ll11ttfowıd .. Ve ha 
lıa berai. .. 1, Jab11z llabncıa mtltffik töllerl .,..., ....._ cHU..la ll8Jll -. 
bbt ••,,...lıkla kacıNmdan baJa • ya ••e iti• Jl'nnem lıadJlu1ch. Ba 
.. uı. mamıara brşmnda heyecaft duy. 

- H..._t1ellmhl anuada oir ••mak, 111,.ı..._ .a.ıeltn 11amimt. 
JaklqııQ ...a. etmek itin htltlln li~ hanma•llr ""8 1manm bP.-. 
nteveu4"retAJle cabttJor, 4edl. o ldbt.en ile• '9)'den ftiplae edecek 
bilar alieenp ve b'llllr N •rf bu a• evllamlı olnuıllt ll111111dı. 
gaye airuu4a oaı ... Nlmelr itin U.. !D•Vfllrlr Mr) 

memlş. Ona ifla ..... Y1ınle - • P' --1• ., ... ru 
Jendinnedi. Soda bir ha.'1ta çoc:ak ı----~--;.,..._........._.,... __ ._ 

dır. 

ellelld;r., ,..,.... .... l'aluat hnn 
lana~• 6' ~ ttte 
bunan lçia .,..ıar bana iftira at • 
mışlardll'. 

- Sea aaUaa clttllia ...._ 
ldnuıe vd..,.., 

- voıaa11. 4Rak tstetan ur 
dfı« ite yalaa kC111...,r. 

_ Pekiyi otar )'erine. 
Antralllk ol~afta Jere ç&kttt ,.. 

kaç"81l sinekler Jfne 1IJ1IS eDeıi • 
aeUltittU. 

Sanayi birDderl lmrulacak 
Bu da 7'P"44a bir "Geael _ .. 

Y1 l>lrlilf,. " bmte .allQl birlik
leri kunılmuı için tkUud Veklıe
Une salahiyet vereıı blr braraa • 
me çıkacakhr, Ba kararla bfttmet, 
tthalAtı ve ibraoatcı t&clrlw ıra • 
ıında oldulu stbl saaaJt erWK a
rasında da birltlrJer 'fle6.de setir • 
mektedlr. 

ÇnıaJr tst.pu _..4L Çain'd • 
dı. Bo 18 JatJlarmcla bir eoeuktu. 1nattr-• 
Hiıllseyt ..... A)Otan söyledlll Jlelıtüa gefba .......... 
glbJ anlattı ve: re ~ olc!lllw ~ •• 

- ~ ....... dllkkha laldt ~ ~ Mıl& 
l.i\elk bir coeuk geldt. btr mektvp trelmedlil •Jeplaiü ........... 
getirdi. Me1ıt'alh: Param bitti, heb lıU gtble .,..,......, 
lua nne blfbk ..... : Ala • Antnallr quda, .,.... ...... 

.. ... ,, J'al1Qdr. (loe'* UNOI' • •i ~ 111attr1ı 1m1.,..,. 
da, ben c1e ubemdan kottum, Jile il~ ne .--. - t1e .bt:I. 
kaladma, fakst bir beg, neden '°" allin ,.nzune lıakamJıoi, &ftmek 
cata •~•a, diye bula lılr ~la aeele ediJ'onla. 
te1rat .,...., .-ıır .. ......_ NiHAT IAZI 
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ABOD ŞAB'l'L&B1 

Senelllı 

a'llrk1ye Ecneb! 
ıt.oo Kr. ı1.oo K.r, 
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4.00 • 
L60 • 

K.00 • 

ILOO • 

Mısır cepbeslaile Amerikan Şark cepbeslnile 
(Baş tarafı 1 nclde) (~ 1 nclde) BiR ŞEY BAŞARAMAZ ' 

tün gün bu kesimd'e muharebeıler bomba Loodra, 16 (A.A.) - Ge.'.:e ya. . • 
olmuştur. Reuter ajansı bunun ;. .rrsı M.oak()vadn :neşredilen. Sovyet 
~ln "mahdut taarruz,., diyor. Müt· • tıehllfri: "Ruıs kı11>Jaırı Voronez sa• lnııanları idare etmek meukiin.de bulunan bir İş ada-
~fikler bu taan-uzıda mıiv'ıı.ffak oı: tayyare erı oosmda Ç~ devam etm.i§• mı, müessesesinden, her §eyden evvel korku Jenen ii.Amif'l;I 
mu:;lar, bir hayJi esir ah:iii.,lardır. 1tT<lir. Sovyet kıbı.la.rı: ağ.ı.r çarptŞ• söküp atmalıdır. 
-sn.ıv ;ıpurllr!WJ{ [&lir!§ UJ~ıtOaJ BIB•azlre tU malarda.n SC>Il.ra. Bogucar ve Mille· Çünkü korku, hichir i., başaramaz;, TehJit •. ...J.~ 
traly\llılar mihver lrnnctıerinin U rowy,u boşa.lıtmı:ş1ardır. Cephenin Y J'U""; 

tekmil hücümıannı tardctmiş- ve bir aklD J8 fti ar ~ 1ı::esimlerinde değişiklik yok• inşanları zorlama yoluyla bir netice alabileceklerini u. 
,.mevzilerini muhafaza eyltmişlcr .. tur.' manlar, aldanJıklarım, sayet,,bu t!lhdit yoluyla btr şey 

------------- dir. Müttefik tayyareler garp (T~blağd'e adı geçen Bogucar kazanabilmislerae onların Ja ellerinden ııcup gittiğini 
Müttefik bava kuvveti büyük ftQ• çölünde büyük faaliyet Stalin~d!:bı;ı 320 ilrilnn:ıet:re me • gördükten sonra anl<ıTlar 

~ark cepbeslade 
taarraz ı•nlşllyor 
Şark cepbeainden gelen haberler 

:Alman taa.rruzımun günden gUne 
inkişaf cttiğinl gösterm.ekledlr. DUn_ 

'tcil Aıman tebliği şu malô.matl verL 
yor: 

Alman ve mUttaı:ık kıtalarx bU . 
tttn cephede sUratle ilerlemektedir, 
4>U,ı:nanın a?"t91 kuvvetleri yenilmiş, 
kısmen dağrt.ılmı§ veya imb& edilmiş 
Ur. Motörlii te§killeı' fa.sıı.ıuuz yapı • 
lan ille takip esnamıda. dllşma.n kol. 
:Ltı.rını da~tını§l&r ·ve düşmanın arl<a.. 
larına düşerek doğu ile irUba.tını 

kesml§lerdJr. Rostofa ka.rşı yapılan 

tıir gece hücumunda. §ehirde ve istas. 
7on arazisinde bilyUk yangınlar çıka.. 
~lmıı,ıtır • . Voronej köprU başma kar. 

I' So\'Yetlerin giri,tlği ehemmiyeUl 
hücumlar ina.t.çı muharebeler netice. 
ilinde pilskürtillmUş ve bu esnada 
fi8 tank tahrip edilmiştir. Piyade ve 
tanıt te§ki.Uert Voronejln şimal batı. 
•mda kU§8.tılınI§ dtl§ma.n kuvvetıerL 
111 tmha. ve 124. tankı ta.lırip et.miş • 
terdir. Ore11n aimalindeki muha. 
rebelcrde kara Ya hava. kuvvetleri 
tarafından talmp edl1on Sovyet tank. 
Jarının sayısı: ·Utl yı bulmU§tur • 

Alman başkumandanlığı ayrıca. 

•unları da. bildirmektedir: 
Doğu ceph~nin cenup kesimiıı

-<lc yenilen d'firjman cephenin bü .. 
tün genişliğince duıımadan kova
i}Nı.mak.t:ıdrı·. BO:tün bu muharebe-

..ırln mtl.meyyiz vasfı, Alman kıte.ıa.
Mrmm 8eri kıtalar tarafmC!an ric:ı.t 

ol!.a:r.ı kesilen dUşman topluluk • 
iarma birdenbire lıilcu:m ctn'ıe'eri
dir. Şiddetli ardcr sa.va§ları esna
t;mda düşnı.a!l. yokelid;ı:nemege ça
lrflllll" ise de her türlü mulmvenıe
ti kmlmtş ve bu esna.da yalnız; bir 
'tek Alına nt.e§kili 12 düşman tan
kını harp drşr e-tnri~tir. Bundan 
başka yiizlerce esir a.hnmı13, .kiilli. 
yetıi m:iıkta.rd:ı. top iğtinam edil • 
mişUr. Bir Alman :ınhlı tümeni, 
l•ir mnağı zorlamış, bir köprüb:ı.:ır 
te~ıs etmiş ve dü.~ teşkilleri
ni yok ettikten sonra. hareketleri
ı ı c devam etmiror. Stuka ve tah
rip uça.'lcla.n rlcat hal:i.ndelı:i bolı;c

vık krtalarm::ı. birbirini t.akin eden 
dalgalar halinde tıtarruzlar yap. 
ınt lım:lı:r. 14 temmuzda şimal: Do
ncG ılc Don e:rasmda tıkanan yol
] rda 500 a~lm tahrip edilmiştir. 

Tahrip uçaklarının mit.ra.lviiz a
t.eşi yığı-Jan düşman !kollarrnm ş:ı.ş 
kmltğnu daha zi.yad" artırmış ve 
bu kotlar, hava taarruzlarında.n 
kacm:ı.ğa beyhude yere çalışmış -
lardır. Bolşe\ikle'r, bombala.nn ~m 
isabetine UciTrayan külliyetli mik • 
t<ırclı. top ve tank teııketmeğe mcc 
bur olmuşlardır. 
Alman hava kuvvotleri bolşevlk oep. 
besı gerisinde dUn de ağır haııarlar 
ynprol!flardır. Sapa. yollardan ilk 
hatlı tutma.la te§ebbUs eden ta.şrt 

kolları yokedllml§, birçok trenler 
tam tBabetle lntilAk etmiştir. 

Df#er taraftan dün neşredilen Sov. 
yet ek tebllltlnde Almanların Voro. 
tıej bölgesinde bUyUk kayıplara uğra. 
clıklan bildlrlıiyO?', Bir kesimde Rus 
:.tuvvet.lerl Almanlan geri pUskUrt • 
tUkten ~ra mukabil taarruza geç. 
nıl§leT, birkaç .saat süren muharebe. 
<lo 11 tank ile birkaç ytız suba.:ı.r ve 
er 6ldn rnıtl§lerdlr. 

11nsm <JEPHE...c;fNDE: 

DUnkU İngiliz tebliği §imal kesi. 
mlnde evvelkf gün hiç bir faaliyet 
olma.dığmı, :takat gece mihver tank. 
ları ve piyadesinin Teleiradalti İng1. 
llz mevzilerine ka.r§t taarruza geç • 
tiklerin! bildirmektedir. Mııbnrebc 

gece de devam etmiştlr. Merkez ve 
cenup keslmlnde devriyelerle k~if 
kolları mahdut ölı;;Ude fe.a.llyette bu. 
ıunmu~lardrr. 

JAPON°BARIOIYE NAZIRININ 
NUTKU: 

Japon ha.rlclye nazırı Togo, slSyle. 
di~I bir cutukta, lnglllz • AmerJkl!-11 
• Sovyet cephesinden b&hsederek ez. 

rnle demiştir ki: 
(larkt Asya muharebesinin b8§T!lda 

Amcrıka. ve İngiliz propa.ga.nda.sı, ö. 

aliyet göstermektedir. Tobruğa y - safededir. Millerovo, Bogucann. 
ni Ye.büyük bir akın yapılmıştır... gösteriyor 120 kilometre ce-nıtbımdn ve Voı·o- , .. ____________________________ ., 

Salı günü müttefik hava faaliytti Kahire, 16 (A.A.) - Resmen ~ilofgracb-:ı. şarlanda.dır. Bu son HUk•' ı· k · 1 k .ft' d 
rökor teşkil etmiş, bir gün ev-ve!Kin b~ldi;ı:i]diğine göııe, salı gilnü müt• §elıir şiıındi büylilk tehlı"k.ededir.) ume m ararı sevmç 9 arşna.n 1 
den yüzde 60 ciercceslnde fazla o'• tefik h~va kuvvetler.i taraf.:ındsn Londı-a, 16 ( •• A.) - Rus teb- (Ba.'tamfı ı ncide) 
muştur .. Tanklara, motörize vasıta• garp çölün<i~ dii~n.m kara kuv• liği: Voron-ez sııh.asmda muharebe daiıa tetkik ~tmiş ve icabeden ledblrleTi birbiri arkaaından almağa. karar 
Janna h~um tdilmiştir. En ıız 6 vetlerlne kıu'ro yapılan to.arruziar gittikçe şkid-:t.ir..i artırıyor. Birçok veımi§tlr. 
tank lnhribedilmiştir. ıbfrçak lıasaııl.arı mucip olmuştın·. müstahkem ve meslrim ye'rler c1 • Bug.Qn memleketimizln birçok yorlerini yenı mJı.h.ı!ule kavll§wıc&J'& 

LOlldra, 16 (A.A.) - K&hlreden Gündüz bomba tnyyarele.::ıi düşman 1 dıen ele geçiyor. kadar darlık içinde göre!1 Vekiller, 1§6 hububattan başlamak ıa.zım geldi.. 
gelen telgraflardan öğrenildiğine gö. ta§ıtııa.nna en at:ııağı altı tam :sa • Vcro'l.ezin ~nde teşebbüs ğinı görmU§ \'e öte.öenber:i bazırıanmt§ ola.n raporları ve teklifleri bir Jteııe 
re ElAlemeynln şimal kesiminde mih. I bet kaydet.nti§lerdlr. Bu taşıtlar•/ Ru'!J.arda.dır. Almanlar sol yanla • 1 dai1a gözden geçirerek bir karanı. va.sıı. olmuştur. HAdiselerin seyir 'M 

ver tarafından İngiliz mevz;.ıerlne dan /biri infitak etmiştir. Altı tan• rınt korumaık için yeni kuvvetler hareketlerine intibak Jçl.n aıman bu karar her zaman olduğu gibi bu defa 
karşı son iki gün içinde yapılan ta • ka ve ;ki z~r~t ~-a~ıta. tam. ifiabet• getirtmeğe mecıbur olmuşlardır. da. millet menfaati, bak ve adalet gÖZ ön1lnde tutularak almm!§lır, 
a.rruzlar akamete utra.mıştır. ler kaydedilm1ştir. IiIZIL YIJ .. DIZA GÖRE Bıı karar, :ır.üı;tahallleri hemen k.Aıln.ilen TllTk köyıUsU olan hubtlbat 

Londrada temin edlldi~ine göre AlID.3.Il hava kuvvetleri ımütt.6o ALMANLARIN M...\KSADI :C.ya.Uarma takriben yti.zde ~ıu zam yapınağt hem hakka. hem adalete 
Mısır cephesi kUçWt ölçUde bir mu _ f.ık lbo~ba.. f.aY'Jaııelenn.."'n yolunu Londm, 16 (A .. A.) - K'llZtl ~ıl• bem do mllll menfaate uygun bulmaktadır. Bundan ba§ka. bu zam, bu .sene 
barebe olaraı-: kıı.lını~tır. Bu çarpış _ keımıege bıı1mç k\?re ~üs et • dız \g'a.Zet!Si Alm::mlarm Stalın· a.lumıl§ ve alınmakta olan 1942 scneııl ma.Jısullerlne de teşmil eclilmiftir. 
ına!ar hakkında taarruz tabirinin mişle~e. d~ :bun~ av rd'a:kat ta~.. grad üzerine alaı.rok Ru.syaııı;n Ce• YLıe 'bu karara. göre küçük çiftçiler ınahsUllerintn ~de yirmi be§inl. orta 
kullanılması doğru değlldir. Bunun • yarelnrun ve muttefik ikeşif filo- nubla r.ıuvssalasm.r kesmek ~te • çiftçiler yüzde otuz be~. bUyUk çiftçil~r yUzde ellisini hUkô.mete bu 
la. beraber Romelin piyadesi ağır ka. larmm. tımrruz:ma uğT3.trUŞlardrr. clfklerini s~ylüyor: "Bu Al~an yUkı<ek fiyatla satmağa ro<Ecburdur. Bu yüzdeler ekinlerin orağa geldiği 
YIPl&ra uğratılmxştrr. Birkaç Alma.n A~tı mih:·er ıt.ayyal't:si tahrip edH• plinr,. şimr?ye ka~ar tatbik e~ .. • .zaman yapılmış veya yapılacak t.ahıninler üzerinden heaa.p edilecek w 
tankı tahrip edilmişllr. Sekiz gUn llll§ ve bil"•ta.Ç ta}"Y'Sre ha.sara. uğ • mek 1steniıleın. pliinlartn en huyu• mU~tabsiller bu mikdarlar için borçla.ndmlacaktır. 
evvel bir tek çıkış hareketi esnasın. rat.rl:mr§trr. _ . ğUdur:· .dJyor.. . HUkumet, bu ylizdel~rle reşıxıJ t~ekkW11'Tiıı ye mua.yy~ bUyUk ,e. 
da l4 stuka ve bir Mcsserşmit tah. 12~~3 tı;mmuz gecesi agır ve or• Kalin.in .ke~ıramde mub:~~beler hirlt'rin i~si•ıi Uzerine alacaktır. 
rip etm.tş olan İngiliz av filosu dUn ta muttefık boro;ba tayYareleri B~n de\-ant ediyıor. Almanlar !büyük 1'3• Müstahsil borcunu öde<iıkten sonra elinde kalan blltün hububatı la§eıd 
de be§ mihver tay.ya.resi dü§ürmilş ve gazi ve ~ohrı,ığa ak:m. e<bnişle-rd:lr. yıpla:-3'. rağm~ RllB cephesin~ yar• hUkQmet tarafından yapılan şehirler haricinde M.tmakta serbest ols.C&kb::r. 
birkaç tayyanıyi de hasara uğrat • Bingaziy yapılan akma Amerikan ma'k: ~ı;ın taa.M'Uza de'\ra.ın edıyor • Yukardaki .kararlar a.Immıi>dan ,.vvel memleket hububa.tmın, rne~ 
ınrştır. !:mJ:.a t~yyu.17ı::i de .lştir~k et • lal", ... . . • • ket ihUyacmJI. yetip yetmeyeceği tetkik edll.ıxıi§ ve yetıneyecekı:nlıı gl1:i 

Maltaya akınlar § ••• Dört lbüyük hron:ba. li.tııanda Kızıl Yıldız ı:oazetesı dıyor kı. dtışOnUleri!k kararlar almnıasmın daha ihtiyatlı olacağında. ittlfa.k edQ... 

rundemirlı bu1'una.n büyük blr vapu • "Ruı';~r .. için iki yo~ vard:rr: Zafer ml..ştir. 
Malta 16 (A.A.) - Neşrednen yanıma düŞerek yangı:n çrkaT• '\'c}ııa. olum. Bunu bıl.erek harbet Bu iyi hal)erleri oblze \'eren menba. §U ta.v.siyede bulunuyor: 

resmi tebllıı.de kaydedildl}lolne göre, mJStır m"'l"viz' 
t> 6 ' oD · . " ıJ • · '•Haydi çiftçiler, iş b%ma... Harmanıa.rmızı 1st&diğiniz yerde ya:pl11Z 

sükQ:netle geçen Uç gecedeınsonra ~ ~ 1ımanrnds. gerni1ere, te • Stokholm, 16 (A.A.) - Alman• ve neşe içinde yeni ekim hazırhklarma koyulunuz.., 
salı ak§amı m!lnferit bir dUşman ta.Y sıslere Ve doklara taarruz edilmiş lar ~-.ı.nrog • Staliırıo hattınd& 
yar.esi Malta. Uzerl.ne birkaç bomba l:i1· gem"ye tam b!r i3abet kr.y<le ~ ta.srruza başlamışla.rdrr. Alman TtlCOAR, ztB.AATÇt ve PİYASA ba.t etmeğe yanyaca.k bu ka.r&r, dıe. 
atmıştrr. lnsaaea. zayiat ve hasar dföniştir. Bura.da. bn"kaç ynngm zırhlr kuvvetleri. Stıinonun ızo iki- ADAMI.ARI ~""E DİYORLAR'! eliğim gibi köylünün aevinç ve §l'Vkı. 
yoktur. çı.knı:ı:ş ve infüa.kJa.r olmuştur. lometre doğusunda Robenke V'.il'• BflkWnetln bu lta.ra.rı karşısmdıı. m arttıracaktır. Fiyat iyidir. Bu • 

Çarpmba g9nü dUşma.nı:n faa.llye • Doııa.nma.ya. mensup tayyareler nnşlardır. Bu kuvvetler şimdi Roe tnccar, ztraıı.~ı. çiftlik sahibi ve pi. glln yerinde buğdaym klloau 13,5 1m.. 
ti. öğleden aon'l'IL birkRÇ av ta.yyal'$ • aynı gece m1lha.relbe b01gesinde toflan llO kilometre uzailtta. bulu• yasa adamlarının ne dlişUndUklerinl TU§tur. Ytlzde :ıo zamla 19,5, 20 lr.u.. 
sinin yapttğx ffl'I taarruza inhisar et. düşman tankhrmı ve taf\ıt toplu • nuyorla.r. merak ettim.. Bu aa.bah yaptığım kU. ru11 eder. KöytU için 1yl blr paradır. 
mi§tir. luklarmr bombal~lar, yangmlar ROSTOF VE STAL1NGRADA çük bir anketin neUcealnl okuyucıı. Arpanm yerinde fiyatı 16..16,6 kil • 

Fransanın diğer millederle 
yaptığı müzakerelere ait 
metinler nqreclüecek 
Paris, 16 (A.A.) - Pa.riste bu

hınan ' viı.J, l!lOn raman:ı&rda 1 • 
manya, 1t.a.ıya ve A,men1u\ ile ya• 
pılan mfö:aık.?Jtt!ere ~it metinleri 
neşredecek tir .. 

-------------~ 

ikinci cepbe için 
r..oodr.ı 16 (A.A.) - !yi haber 

alan mahfillerde gizli olarak söy .. 
lendiğlne göm, tngiJiz ve Ameri• 
kan ailli.hh.n o kadar çabuk ve o 
kadar sok imal e<lilmekteıiir ki 
ikinci cephe i«;in 'bu silahlardan 
munzam ımiktarlara thtiya~ olsa 
bile ~ine Çine laz:m olan miktar 
da gönderJlebilecekUr. Aynı su • 
retle si1aJılar büylik :rıiktarlsrda 
Rusyaya da gönderılecektir. Rus • 
lar kaybcttiıderi fa.lırikalarm bari 
cinde yeniden fabrikalar kaybet• 
eeler bile !nfiliz ve Amerikahlar 
tarafından ken.dlerine gönderıle • 
cek olan ısilaJ:ıla.r ve cepnane, ihti 
yat orduları ve Uralm öbür ucun· 
da talim görmekle olan orduları da 
dahil olmak üzere biitiin Sovyet 
crdularma. kifayet cd ecektir. Si • 
18hlann ve cephanenin tevzii fai 
V~ingtonda yapılan topl.-ıntr~ar
da ibiiyük bir hararetle hesaplan • 
mrş vo geleook senelel'dc elde efl-t• 
lereık tecrilbeler 1çin de büylik bir 
pay ıayrrLrmştJ:r. Demokrssiler harp 
ten evvelki de"V'i.roe sillihlanma bı:ıh 
sinde müı1a.hede edilen clar görüş• 
lillüğün bütün mahzurlarını uzak• 
laştıracaık surette hın-ekct etıni§ .. 
lerdir. 
Mayıs aynıd.a. silfı.h kınn miktan 

memnuniyeti mucip idi. Haziranda 
mayıs mlrn.m.lar! ~lk geride brra • 
krlmt§tll". 

nUmUzdekl. 3 sene zarfmda mlltte _ 
fiklerln barp hazırlıklarını tamam • 
Jıyacaklaruu, sonra ta.a:-rııza. geçe • 
ceklerinl iddia elliyordu, Son zaman. 
le.rda. bu memleketler, içinde bulun. 
doğumuz senenin en nazik sene ota. 
cağınt ve harbin akibettnl tayin ede. 
ceğlni söylUyorla.r. Bu yeni durum 
Anglo Sn.kson meı:nleketlerinin doğu 
Asyada.kt devamlı hezimetler neti _ 
eesJndo çok sabırsızlık dııyma.ğa baş 
ladıklarma ala.mettir. 

Nazrr, mihver devletleri durumu • 
nun elA.n çok mU.ealt olduğunu be • 
lirttıkten sonra Blrmanya yolunun 
kapanmasını müteakip Çul1klng re • 
jiml vaziyetinin pek gtı~leştl.ğint söy. 
lemi§ ve ııözlerinl bitirirken Japon • 
yanm durumu, kaya. gibl uğlam 

olduğunu ve haklı dava uğrunda vu. 
ru,.cıan Japanyanm zaferinden hiç şUp. 
he edil~ınlyeceğini na.ve eylemıııttr. 

~1ardrr. DOCRU la.rtma .sunuyorum: ?'U§tur. Ytbıde 50 zammı ilLwı ~ 
J.111.ttcl"ık avcıları 1~·14 temmuz Londra., 16 (A.A.) - Rus kay. Faik Uırtar (Tüccar) - Karar pL fena. mı? Fa.rzr:muhal, bu .sene elCb):ı 

gecesi Ak.denizde diŞııan donan• naklarmdan alman haberlere g5 • yasada gayet iyi .karşılandı. Bana. &Zdn' bile dense, lkl üç ay sonra. tek. 
rnasma tmenm.ıp küçü'k gemilere re Rost(\f ve Stalingrad istikame• göre bu, iyi bir ba.§la::ıgıç teıa.kki •- rar ta.Tl&ya tohum &tıla.caktır..ı 
alçakt.1.n uç:na.~ suretile taarruz tindt" Alman harokeU gittikçe şid dllmelldir. Başlangıç malılyetinde de Bahtiyar Yuanlar (Çiftlik ~ 
etmişler toplamun ve ma'kinelitil• dctleırlyor. Ru.C\lann bu seneki çe- ol.sa iyi netioelere v&nlaca.ğl mıı • bi) - Ben ibila. bedel da.h.i malı.sıı
feltlerms'.n ateşıni ibitÇOk defalar kıli'i muntazam oluyor. Arnıım!ar bakkaktır. Her §eyden evvel (ma.b... l lilıı yüzde 25 ini seve seve hükA 
'hedeflerine isa.bet eıttirmi~lerdri, kilometrelerce zittikleri h?lde hig suJUmüz azdrr, aman gıdasız kala.oa... me<te ta:bsi3 edebilirim. Değil ki. lm. 
12 temmuı pazar ~'kımmmdanheri bir ~eye nı.3amryorlar. Krzılorduyu ğız) gib! helecan verici aöZlere ar .. mısi ilıt.iyıa.ı;la.n:mm kal'§lltğr bana 
12 müttefik tayyaresi llmybe<l!l • imha planı bugUne kadar gerçek• trk mahal kalmxyacaktn'. Zin, bu ka.. bır&kılacak. 
mlı;-~ <le hunhrdan birinin Jrilotu• leştlrilememiştir, ra~ manası §Udur: tstatistiklerlmlz Rab.mi 1şm.eıı (mmüdci:p) - ;mı. 
mın sağ olduğu öğrenilmiştir. -----c---- ma.h.sulümlizün iyi olduğunu meyda. kfunet. ha.kkiatte ihtiyacı yi12'de 

lngiltere üzerinde hava na. çıkardı ki hilkO.met alım satımmı 15 olmakla beraber sanki bir lcrt.• 
Yunanistanın buğday 

meselesi 
Loııdra, 16 (A.A.) - t.lç İsveç va. 

puru Kanadaya varml§tır. Butilar 
Ymıanlstan için yiyecek ve 15 btıı 
ton bu~day yükliyecektlr. 

• 

her akşam 
(Baş tarafı 1 nclde) 

parlaki miitt.efiki Almanya. onu 
kortarahflecek bir me~eılir. 

İşte bu hakikat karşısında Rus• 
yanın en birinci hedefi Almanya. 
ya behemelııı.1 galip gelmek <leğil. 
«lir. Şüphe ~ok ~d galebe cdebilin.e 
Jıem kendi lıesabmn, hem mütte • 
fikleri lH'ISa.lıma ço ki;ri olur. Çün• 
kü harp biran cwcl biter, faks.t 
Rusyanm mağliibiycü Uc harp 1.>it .. 
nıez , ·e btitün mütt<>fiklerln mağ. 
lübiyeti mi'Ula<>ı çıkmaz. Rm,yadnn 
bıı harpte beklenen hizmet asıl 
hizJOOt, en bü! ük hizmet Alman 
ordusunu aza.mi nisbette yomı:ıl<, 
hırpalama.1< \'e nteŞgul etmektir. 
Bugünkü dnı-umrla. Ru"ya bunn ya. 
pıyor mu, yapıyor. Fevlmlaile bir 
surette yaptJğt göriilii;vor. Alman. 
Jıırı durduramıyor, geri geri ceki· 
liyor, ~irleT ,.eriyor, faltııt ga. 
yet ya\·a!I ~ekiliyor, !;Ol< büyük za. 
yfat Yerdiriyor ve lcerufü;i hiç peri. 
şunhk fzi gö~terntlyor. Asıl lazım 
olan da. budur. 

Kopenh:ı.~dan gelen son haber. 
Jer Rusyayı pek peri5an, ii<leta 
mahvolmak tizerıe gibi t:ısan'Ur e• 
diyoT, Jla.n~ bynaı.tnn çıktığı 
bilinmiyen bu Jil.flarn. inanmah mı'! 
Rf".alite ~:ı.ha<imda Rusya bir boz• 
gunlok ~eri :ı.r1.etmeme1decllr. İn. 
glliz muhabirleri Ru'>lıı.rm son clr. 
~e intiza.m il.O? !:-ekildiklerini ~e. 
min ediyorla.T. Raslar geri c;e1d!· 
sinler, ~birler ve pııytnhtfar kay. 
hetsinler, bunun hiı:.bir ehenımi~·eti 
clanınz. Eherir ki botı:ubna..cmılar. 
Ordularmı muhafaza ettildcri \'e 
c1övü.,mekt.e tleıl1lll >t!ttm~crJ ta'k. 
dirde biitün rlcatl.,rino 'e zn.yiat .. 
Iarma .rağmen zafere rloğru aclmı 
atıyor gibi tellidd etınelcri tahii. 
dir. Eu bat"b·~ garip husu iyctlc • 
rbıtlen biri işte budur. 

HVSEY1N CAntT l.'ALÇIN 

harekatı olmadı eerbeat bıraktI. Bundan beı;ıka köylU. Jık olaea.km.ış gı"bi ihtiyath daVl'fP 
I..ondra., ıs (A.A.) _ DUn Bri• de.n tutunuz da ka.aabala.ra, §ehirlere nara.k yüzd~ 25 ıi:oi satın alryor. Bu 

t..'lJlYa. tizer.mde ıhsva hareıkatr 01 • kada.r gt.zli un veya buğday sakla • kuvvei ıma.ne~yi yüık!ıeltecek, e
:ınaımşt.Ir. mak dıye bir §ey dcalmıyacaktır. Hal. kimi artmı.caık, gizli malla.rtn mey 
--------------·ıbukl. §lmdJye kadar bu ,guretıe eğer dana ~ yarıyacaJttır. 

saklanan mallar varsa emin olun ki Köylüye ilşt.Jğı hayatı yaşatmak 
bir iki senelik ihtiyacı k'ar~ılıya.cak 18.znndrr. Bugiin köylü, esltisl gibi 
miktardaydı. Bunların kUflenmesi ve değı1, zengin sa.yılacak haldedir .. 
bcmılmasmın da önUne geçilmiş ola.. Tabii, fakir, fa.k.irdi.r. Onlaıdan 
caktır. KöylU, birçok yerlerde sa. bahsetmi)'Omm. üstelik de ~ 
manlarlle birlikte buğday saklamak Iara yüzde 50 zam yapılıyor. Ba 
mecburi,yeti.nde kalmıştı. KöylU A.de. vaziyette lröylü,. ihtiyacmdan faı
ta kendi maımrn hrrsızlrğmt yapıyor lasmı s.a.kl;ı.yıp küfletmekt~...ıı ne 
du. Karar ,eııkl ve yeni mahsule te§. aıılıyaea.k? M.a.lmı satıp pc.ra kaza• 
mil edlllyor ki bu suretle eski stok • tıack. Serbest pjJ.1ı.-sad:ı batday ~ 
lar da meydana çıkarılmı§ olacaktır. yüksek lbri fiyata hic.l:k zaman Ç> 
Zannetmeyin ki köylU, birkaç se • J.rama.z. Alreı bu~:Üna.z. Alıcı, köylü 
nelik ihtiyacını stok edemlyecek vazı den bu kadar gayri tabii denecek 
yettedir. Blllkls mUstahsll k11ylU, fiyatkı. :buğılay aİrp da. lkime sat.• 
cumhuriyet devrinde, eskisi.ne naza - sm? Hulasa, çok i,s.:ıbetli bi'r karar. 
ra.n. ungin sayıla.bUeoek bale gelml§. O~ma.n Ust.a.r: - Bn knra boma 
tir, Bu muhakkaktır. Kiı;ııe sorarsa - larm öntine rreçmek için 'bir t.ecl'Ü" 

Manavlar ıatara 
öster~~yo mecbur 

(Ba.5tarafı 1 ncide) 
larda yüzde 40, seyyar satıcılarda 
yiizdcı 30 ıı.zami kfö·la satılacaktır. 
!kin ci grup:ı dııltil semtlerde ise 
dük..~l.1.rtla. yüzde 30, seyyar sa• 
t1c1larda yüzde 25 karla satılacak• 
tır. 

Turfanda ITJ.eyva ve sebzeler her 
k ! .grup .manavlannda yüzde 30, 
seyyar rotrcıbrc.1a yi.izde 20 azami 
lill rl.3. ıSatdaca.ktrr. 

Her düil.fuı, mü~teriye haldeki 
sıtııılarda aldığ: faturayı .göster • 
7T'Öye ve ::ı.zami had esasına göre 
c.1llediğJ. şe'tiide satrnıya mecbur 
tutuıaea.kt.ır. l"azla fiyatla sa:tJş 
yapanlar Milli Korllilma mahkeme 
.t.inc veııileceklerdir. 

Hfı.ld.en geçirilemiycn meyva ve 
sebzeler de o semtteld fiyatlardan 
faz .aôı!. Sılıtıtmıy::ıcaıkttr, 

Şehrin birlrıc\ grupa ayrılan mm 
ta.kalım şunla'rdtr: B:!yoğlu Baltk .. 
pazarı, Şiı;ıli, Macka. Ayazpaşa, 
Boğaziçi, Adalar, Kadrköy. Anado
lu şimendifer giize-rgahı, Yeşilköy 
ve Bakırköy. 

1kinci grupa dahil mmta.kalar da 
f:Unla.rdrr; !~tanbu} Balrkpaz11n, 
J{nsnnpaş3., Şişhane. Eminönil. Fc• 
ıiköy, Topıvı.ne, Beşiktaş, Fatih, 
Beyazıt, AksıırR.y, Eyüp. Samatya, 
Uclirnekapr, Topkapr, Kumkapr, Ye 
ı•i};apr. 

Halk bu mücadelede, bu mmta • 
lcalarclaki manavlardan elış ve?'i~ 
<'derken fa.tura:y'l gör.meli ve malı 
alc'lrğr fiyata. göre m11ayyen kar 
:rJsbetinden fazlaya sattığı a.n laşı· 
lmca polise haoor vermek suretilc 
>belediyeye ya.rdmı etmelidir. 

ZAYİ - l940.1941 ha.ziran devre. 
!inde 'Ka.b:ı tıış lisesinden aldığım llse 
bitirme ve olgunluk diplomaıa.rnnı 

zayi ettim. Ycntslnl a.lacağımd:ın 

eskisinin hUkmU yoktur. 
Kabataş Beytulınaloi sokak 3-l No. 

Abld.Jn Kap (16868) , 

nız sorunuz, size bu cevabı vere • bedir. Zir:ı. köylüye ortada hiçbir 
cektlr . tehlike ve kıtlrk mevzuba.hs ol.ma• 

TUcear da, serbest piyasadan ısu • dığmı nnhıtmaktadrr. Bu vaziyet• 
fılde edip yeniden ııtok yapamıya • te köylü a.rtık ihtiyacından fazla 
caktır. Yaparsa kime satacak. Buğ. mal saklıya.mı.y·acaıktrr. Tilccr da 
day ve hububat artık ihracat ma.tar fazb. hububat alıp speküle etmeğe 
değildir. tç piyasada da tlcaret ma.11 kaUm;nryacakbr. Zira, bu takdirde 
olmaktan çıkmıştır, Serbest rekabet, lkcndis.1ni bliyük bir zarar bekliye 
lhtikA.l"! önliyecektir. Eğer, tUccar cektir." 
elinde spekWA.syon rna.ksadile sal< • 4te yeni karn.rnı Iıiı)"S..ımda. 'tl• 

lanmış :ına.Ua.r varsa, bunlar da blr ya.ndtrdrğ: lıava, .. 
kaç gUne kadar piyasaya çıkanla. • R. M. 
caktır. Hele, mal ıııakla.maktan mQte. 
vellit cezaların a.ffedildlğt, fak&t bu. 
na rağmen saklaya.nla:- olursa bun. 
lann §~ddet11 ve görülmemiş eezaıa.r. 
la tecziye edileceği 11&.n olunursa hiç 
mesele kalma.%. 

Ahmet Kocabıyı:k (A!yonkarablsa. 
rm Tazlar köyünden zlraatçi) - Ka. 
ra.r çok isabetlidir. Şlmdi öyle kJ 
kuzum, köylü de buhrandan kurtul • 
muştur. Bu karar, köylUyU mal sak. 
lamakta.n kurtara.ca.ktrr. Daha doğ • 
rusu memlekettaki eun1 yokluk hava. 
SJDI yrrtmış olacaktır. KöylUye bolluk 
vaadedlyor, Bu sayede köylUnUn ken. 
di kendine, seve seve ça.lışımına yol 
açılmıştır. Köylü ekmiyor, mahsul 
azdır sözleri yalandır. Ekiyor, aldı ve 
ekecek ama. belki şevkle, sevinçle 
deg1ldi. Şlmdl bu karar, kuvvetme.ne. 
viyeyi ve şevkı arttıracaktır. Köy!U. 
yU, ka!a..amm almadığı bir takım he. 
saplardan kurtarmak, kendtslnln aç 
kalması lhUmaU bulunmadığını ls • 

Fransada iHd«lrllen 
Alman askerleri 

(Baştarafı 1 ncide) 
]aya iştirak edenler ellerinde kii· 
çiik bayraklar laşımrıktn idiler. P<ı· 
!is memurları alayı d::ı~ıtınek iste
mişlerse de muvaffak olaınamışlar-
dır. Birçok kişiler tevkif e<lilmi~· 
tir. 

Visi de halk biiyük harp ö!ü • 
leri ·için dikilen abirldPrln önüne 
giderek ıezııhürlerıJe btıltınmuştur. 
fngiliz tayyareleri tarafından atı • 
lan risaleler elden ele ~cçmckle idi. 

Fransa da gizli olarak erkan 
France Libre gazetesi son üç il) 

içinde işgal :ıltındald Fronsnda 400 
Alman askerinin öldtirüJdti#i}nü 
yazmaklndır. Pamte bir Almm ıt " 
keri dcpo.'!U talırib <"..dilmiştir. y ·. 
ne Paris de iki Gestapo ajanın 

ce5cdi bulwımuştnr. 





16 TEMMUZ - 19'12 H A B E R - ·~kşam postaSJ 

1 rda birleşik 
e ıetler Arner·ka-

llAYAT AJ,TMIŞlNDA BAŞLAR d d 
SAN.FRANSİSIW'NUN bUyük s 1 n a 1 r 

binnlarım'lan birinde, üç dal. 
.A.l\IERİK \DA llER ŞEY 
~L\llDL1'"DEN F • .\ZLA 

-124 .. 
:reyi işg:ı.l eden, bir mcJd.c:p nr. l /'5PA~YANJN en bHyiik g:lu. 
Do _melrt.ebin d.~ny~a, hiç biı: ben. ı ı-~yesindt>, Bideşik Pe\

0

letfer Ame. r Spiker, belediye rei ·inin söliinü tco;i A.&.C., muharrirlcriıı • 
ıerı yohtur. Çunku bunun yüzl'!r. rıka!!ında binlerce lhtı)"&r ka<lın keserek: el n blrinl Birlec;il( De,·cttcr Ame. 
ce talebe ini, altmı.:ı ynsmdıın ll)a· • ,.e erlıek 60 ya'iından ~onra hay:ı. - Hiiyle umu uzadıyıt anlata • ri~u.,ım t;tlıike gön<lcrml • 
ğı bulunıruyan bdınl:ırln erkekler ta ycni<len baş\nmrş bulunuyorlr.r. eağmua, işaretin nu...ıl ol.:ı<-ağım 1 r: 

1 
rl ..,.ıı.z"tc ine telsiz. 

kil tm 1 .a._ Al k a.· taklidi il ·· • ı '" mu \Rr r, " ·- " ' ıcs e • e ttc~. tmı~~r.ı nş ~ ,.ır ~~:. 
1 

r e gusterseruz, c a. 1 ~ ~ıinıleriliğl dört satırlık y:ı:ı:r • 
olan bu ) llzlerce tıılelıenın atdıı,'1 J:ELEDİ\'}~ RElStN:iX l\IAJ:ll·"ETt ha ı) l o u • .

1 
b"'t" . t"lıalnnnı so·· ~·Icc:c 

ders te, ''h:ıyat.n yeni en a.5Ia.. İRLF.ŞfJ{ De\"letler 1\nı··· • De. noe, ıı ıudy,,, hı<: terecl t 
1 

/ b 
1
. , . r· d b B vf L • G . '-lllua. u un ın ı , _ ., 

nınk" tan ibarettir. düt ctme<len ~esi şöyle taklid etti: op amıs u .m.t.!O ·d 
1 kıı ınm Ne\"york, Va-:ingt~u. "P r ı 1 n o nr Dcrshn.neler görülecek şe~·dir- - İ!'laret düdilğli· Hu hu hl' c..< ı;o' mı yo ,, 

• " · lloJh·ud. Sn.n.li'mnssI'Ho ~ibt bü,•ük - • • •• • "P k t • ı to•ı'l"'"~ Burada sıralaril"- Tm.1'k1nrı1nki ser. ~ ·• Jıu bu hu, diye baf.ırır. eli ~o )ID er • 1 ıı."'·ı 
• ...., A'- • dıirleri, tayyare hücumlarından ' t . , "' ''P ı " ·· 1 r tanlı 

!,;CICTe n.rl<:tdn.!'llrk eden ired sa.lııp. lwrl,u l~iııde y:ır;ı~·orhr. - yı. la tchW>c kalmadığına e < ~o .. yuz.(' " 
lcri erl<elJ.erlc, Jıilrldü jhti~·ar !rn. işaret! "Pek ~.ok <lilzine nutuk,, 

" Am~rikanm t'n biiyük rıHlyo k!lm İ ı tı <l 
<lınbr '-r.nyaıın oturnrok ders öğ - 1 .... _ Tehlfk'! J..:ılnlaclı~ını ..,.0~steren sp._anyol. gaıetec, un an sonra ., 1ıanya :ırı, .. , e.,.~·ork beleıliye re•s:. ,., ,.. 
renmektedirler. nl, rndyo hn5mrla "alarm ı,uetl,, i~aret, ~,·amh \'e a~·m ahenl<te da ~o~·le dıyor: 

Mektebin mUcliresi, 88 yaşında ile "afar.nın hH:un İşareti,, :ırasın. bir sestir: fluhııhuhulıu 'Pek ~ok konuşuluyor. Bunclun 
ak s:ıç!ı bir l;ıı.dmdır. Doktor Li&. daki farkı nnlntmıya dn,·et <'iti • Bu teerübeler tah"at·ıe radyo faıia da h:ıre!•etlrr yapıh)·or. 1\ii. 
yan l'llartens ismindeki bo kadm, ler. basında ynııılıyu~ ve ·~üt~ radyo ğıtlanı, ra.kamlıır t<trnlnmnl((an va. 
\atiyle Stanford linh"crsitcsinin Nevyorl< belerliye reio;j La Gu. mUşterlleri <],. ıı·nryorlardr hut ~nları lrnnfcranslnrd:ı üinlet • 
psikoloji ıırofesöritydli, Mı:~tcbi f nrdys. bu dıl\'etl kabul e;krck, rad Spiker giile;ek:t ı. • rnekten çok hı>~lanıhycr.,, . • 
~~~ıısm~aki gıı?·.e, ."~tlya~Iarm, jo merkezine ı:ittl ,.e ra•h·o iha. - Mültcmınel! BiitUn Nt-\york, Gazete de, muharririncn ~litnl~. 
ıhtı~ttr ırnd. salııplerı ıle. mutekıı. ~ındn ~u cfı7leıi söylcıJI• · istediğini ö&rrendl. asının altma., ~u cümleyi ilııve edı. 
ltlerın ~imdıyc k:ıılar lnu.Janıuna." - Alarm b:ısl:m~rr.r, "fasılalı De3ince, Xevyork belediye reisi yor: 
rlıklan kablliyetl~rini i~k_i~nf ettr. hir hö.l:'iimle,, an •nt ır. Bn l:öğiirme l.fı Gurdy:ı; işaret düdiiğünü rnn • "Ilir harrı, !l<'alıa btınfarll\ kaza. 
rereh lnymetlenclınnek dı_r. .• de se<ı, fac;ılah olnrn.k, 3 i1.tseftr, aı. Yaffaluyette tarif ve tatbik eclebiL nılabllir mi'!,, 

~ot.tor l\Jartens . J•cnd.:si, !nki~> ~alrr. 1 di~iuden mcnınan, çekflip gitti. 1'1. RASOI l\ZGJ<~ 
eltıği n'iıılUn en mükemmel bır nıi 
mun.e'iidir. O, 76 yaı:ıınılnyken, ~al· 
nız eiJi ders mul•abllindc, owmo • 
bil se' k ,.e idareıoini öğrenmistlr. 
O :z.:ırnandıınMri, bütün Bir-Ieı:ik A 
merlknyı, 10 defa clenetmiş ve \'O. 

bnmı kullanarak Cenubi Ameri • 
l•ada 82,000 kilometre yolcultık 

) apllll,'5hr. llattit, bu s~yr.bt-e gi • 
J~ metfen c\Tel, bir sene ı.-.ulı~mı::;, 
Jspanyolcn.yı üğrenmiştir. 

Bu mt'lttep m\idlresi, nltmıs yn· 
bJDdnn. fnzJa yn<ıb bulunan diğer 
dört arkada ı ile birlikte, 2-1 hek
t :ırlık bir çiftliği ıle ldru-e edip ekip 
biçiyorlar. O, çiftliği atın ıılnıa • 
dan e\'\'el, s:ılcsıbnnda fesleğen 
ım.-ınel.1~n fazla r.irnat bilf;islne 

Amerikadan Türkçe 
,Radyo Neşriyatı 

::~~~:~r:~üd~t~~:di~::: Amerikadaki Radyo Şirketleri Türkiyedeki :: 
~:n~~ııı;;a::e~~~,ı'i~~~~n,.;~~~n,~~; dinleyicilere Türkçe neşriyat :: 
bir i5 ~clmiycet-j:tine ıurnııat g~tlr- ti b • ı d • • ! ~· 
nı!c:tl. Haföıı1d, bos otunna1<, .udc. saa arını 1 ırırıer; ~~ 
H değilcli. 'nunclan dolayı, iinı\'er. . ~ 
sif eden ayrılır ayrılmaz, çocuk ro. ~4 
hiyntı l1c uğrn.smıya ba.5ladı. Bu ~~ 
mc"'!".t11İy<?t, e-;kl profe!Kirii. i ıti - ~~ 
~·erid• mc elelt'r'ne sürüldecll: '.:im ~~ 
kli ~0<·uld•ıhl:ı ihth·nrlık nrRc;nula ~ 

- Orasını lıen bilmem. Sanın J 
siizlcrini .snna aynen söyledim. mı. 
ıliğiııf ~ap. 

- Ben üc onıııı dcd1~1nl yapa• 
c:ı~ım. nuna ıofiphc Yok Fnknı :_ 
kinci bir kilid 'vurmakltı İumgi ı ·, 
likeyi ünlü.} ccc~iıni Lıilrnllorum .• 
Acaba .Sıın bunu nasıl bir fhlil·· ç 
duy~rak SÖ.} lcdi? 

- Kimbilir'l Belki de son Fıclcn 
misafirlerden birinin l.nçınn teşe~,.. 
büsiindc bulun:ıc:ığını düşunmüş • 
tür. 

_ Böyle bir ihtimal yokıur. O
radaki mi ufirlerin h~si lrnpıı 1 

tut ulınuş farelere benzer. l\lcıhzen
deıı bir kuş bile uçamaz. 

- Pek Aliı. l.hı liıfı hımkalun ar• 
tık, Sen ııeredeydın? Onu söyle •• 

- Ben mi'l Gezmcğ'e gitmiştim. 
- lnanrnom. St>n gezmekten hoş 

!anmayan lıir adamsın! 
- Çarşıdan bir şey nlmağa ··• 

tim. 
- 1nnnmam. Sen alış ''eriş e!· 

mesini b(Imezsin ! 
- Beni çocuk mu sonırorsun? 
- Cocuklıır 6endcn b ecerikli • 

dir. 
- Ne tuhaf lromı,uyorsun b:ı 

giln'l 
- Her günkünden fart.'.h de#I · 

lim. Ve kendimde bir dealşikllik 
görmilyorum. 

- Çok değişmiş bir adamsın? 
O bumunda şişlik nedir? 

Ba~ın da hfiyiinıüş.. HcJe şu bir 
su ı:üpünü andıraıl lcarnına bir 
bak! Çok ııclıip görünf.yorsun ha· 
nal 

Uşak kendinden şüphelenme~e 
boşladı: 

- Tuhaf şeyl Sen beni neden 
böyle görüyorsun '1 Senki beni hc:
kesten iyi !anırsın 1 

- Evet, Ben seni herkesten iyi 
tanıdı~ım için şaşnorum ya hu 
işe. Gözlerin yuYasmdnn b:ıknn b!r 
Yllan başına benziyor. AdelA kor • 
kunç .. 

Dahcivun yan gözle uşağa baktı. 
Ve bir iki adı.nı gerivt çekildi: 

- Evet .. Evet., Sen cok korkunç 
bir adam olmuşsun! Bu kılıkta sc. 
ni Tiyenfo ~örürse evden kovar. 

Uşak odıısma do~nı yüriidil .. 
bir r."Üllll! ebet, bir benT.erlik l>c5. Dalga Uzunloğu l• 
fctnıisti. • p G l ~ BI . h • r saatı rogram Ün er Radyo Merkeı:l Kfloslld Metre • .... - zım btı cıvanın şu a yon 

Onun !tt' .fottiği müşterek nol• • " yutma iplilft.,ı olmıısa, ne iyi adam• 

Kendi kendine güldü: 

talar. "<b ·isiklikten rnemnuni:ct • ~~ dır. Yine dalğaya clüşmilş. Cinler, 
~'zlilı", "l :ı'!erlnden boslanmn,, 'e S:10 • 8:30 Müzik Salı, Çarşamba, Perfembe, WRCA 9,670 ~~ periler ona r.tler gösteriyor! 
"kenılilerinc gih·enınemelt,, ~ilı: Cuma, Cumartes;, Pazar ~ a~'llaya sokuldu •. 
..,c,.·lcrdi. Çocul<lnr ~bi iMiyarlıır ,} k' 

" "'~ Oılayn girer girmez dn·nrda • 
<la, bu nıhi hnllcrln tesiri altıml:ı 30 Müzik Pazarte.{ WNBI 11,890 f,"' Yüzüne haklı. bulunu;orbrclı. 8: 15 • 8: ,, 

l'ıU: TEP DEP.SLtmt ~~ O ne?! 
Dolıt,or l'ltartcmı, t.alebcsinC', "hıı 8:30 • 8:45 Haberler . Salı, Carşumba, Per~embe, WRCA 9,670 ~~ - Uşağın dı·dikh!rl dolinı. Hur-

t • C - C t • P ntıın bir Somntro muzu kadar şiş· yata yen'd"n hn<ılamal< \'"e is ılıb:e. uma, umar esı, azar ~ 
le hazırlanm~l(" oerslrrl ,·eriyor. ~~ mfş .. Bn~ını kocaman hl rknnın:ı 

WNBI ~ benzi:)or .. Hele ş11 karnıma bnlnn! J!u derslcr-e ~i.ire, her t~lcbe bir Pazartesi 11,890 ., 
~ Yirmi otur: teneke su alan küple: µnyeye s:ırı'~cnk ve bu _gnyeye vur ~ 
~ kadar şişkin. mıye ~ttlıc;-ıcnk. H ·· WL WO 15 '>50 19 7 

Her tnk'~, ,·lictıdunu h:ırekete er gun ,,,., • ·~ Karnını yokladı: 
ı:e1 irmel• iı:in l<lmıın yapıyor. Bu C •~ - Evet karnım o kadar şişmiş 
tc1manbr, ~iirihn5 h:ırekC'tlerin • 8:45 • 9:00 Haberlerin Salı, Çarljamba, Perfembe, WR A 9,670 .,~ kı .• B!ısıtı~ım yeri söıemiyorum. 
llen lh:ı:-ettir. l'ıı.lııız, talebe, ı::mıı Tahlili Cuma, Cumarteıi, Pazar ~. ·ırrune baktı: 
llZIJn yilri:~iişler ~ll!'maz, 3ilz h~t. ~~ - Ya sözlerim •. Aman tanrım. 
\'f!lik tahnk ~·ı~rüyiic;"er y:ırımuk sıı Pazarte.ıi WNBI 11 ,890 25.23 ~~ Sl :ı henı koru! Ş!mdi nerdcyse ak• 
rctir'c t l'm ~örürler. ~ lımı oynatacaljım. Ben bahçlvonı ı 

l\ffütire, on
1
11n toplar, hiı: git • Her gün lVLWO 15,250 19.7 ~~I :ı~~on yuttuğunu sanınıştnu. Hal, 

mC"lilrlerl mal ailelere ~otürür, o ~ ~ ~~ doğnıluyor. Bana ne olımı~ höylc't 

rı•la <likkı~ snynn ~ördillderl -:;ey i 18 15 18 30 Haberler Pazartesı· r..ıe Per••embe WRUL 15,130 19.8 ~ huki gözlerim de onun dediklerini 
ı"" ı'z"h cttirmclt1e eucfüıcc mele. .,<! : - : • .:ı ~ 

.. ~ " 17 .?50 "~ Aynkta <liişündü .. 
lcclerlni lnk!<:~f ettirir. ~~ n WRUW 16.9 ,.. D(işündü .• 

1'1ilıllre. dul ~rkek ,.e ımdmlarm ~ ~~ \'e eline, tel kamçisini alarak av 
h'l~·u reni• clblsc "İyme',zrlnin 3 

• ~ 18 ·4~ 19 ·OO Haberler Pa:ıartesi. Salı, Çareamba, WCBX 15.270 19.6 ~~ nnya vurdu: 
le\.•hinıt~lr. Onlnn ecık renk ellı'. ~i · " · · ' ~ 

" f>..er~embe, Cuma .,~ - Ben afyon içmedim. Sarhoş ~ glymei(e teş,ik eder. mr lhti: ı•~ ~ de~ilim. Snkc de i~·tiğimi hatırla-
vara "U:t' 1 renMi bir ı.rn•-nt heclı. ~ WCRC 17 83" 16 8 ~ 
· • ~ ,, ' v . • mıyorum. Beynimde hic bir uğuı· 
l:C e•mc!:~;:. lı:?.y:ıttan zevk nlı:ıası. 'I ~

1 
tu, sersemlik yok. O halde kaba • 

nı trmln ~tmi tir. Bn ihtjysr, ln-r. • p • S b U/RUL 17 750 ~ 
,,,.11111 l<cııclis;nc clalın fyt ~'ll'k:ştır!.1 ,. 19:00 • 19:15 Haberler - :ızartesr, alı, Çarşam a, rı , 16.9 ~ hat bu aynada .• 

~ Per§embe, Cuma, ~" A}·nanın canılıırı p:ırçnlanch ve ı jlm.-k ıı::n c;n!mlını fc•l::.yn r.m o~- ~ t>." yrre dıfkiildü. 
nl't<ıtur. Bn ihtırar .. :mı:~' .. ıte;~n- j~<c ı:~I Uı,ııı. pöbcğinl hoplatarak E;fi1m~4 
rr, on .'.\'!lS "'enrJ<>c:m!c; r;on•!lmu-:. ~~ WRUW 15 130 19 8 1 "' ~ ı ~'4 ,, ' • ,} nl' b:ışıat11. IH"ttlloıi, ,._.,lz ve lrnt..-ız bir acfom ~ r: 

(<4 ,} Uşak odasındaki aynayı kırdık· o <lui'.''1.ı İ"·n, bu sayeciı>, rnel:t{'Mn ,ı,. 19 15 19 30 H b l · P,,,•arıe.: S l Ç b WRUL 17 '150 16 9 " I 
~ : • : a er enn ...,..., .. ~. a ı. nrıam a, , . ~ tan sonra: 

m'unau"ı.ı biua.ya knpı<'ı olıırak I~ ı ~<j T hl'l. p b C • 
bttl!ılıil~işHr. ı~ a ı ı erıem c. uma.... ~ - Bu aynn:n sihirlidir, derJrr. 

Dolclor ~ıırtenc;, ihtiynrlar· . ~ .,~ di, 1.ri ki, l.ırıp parı;ıılnrlım. 
~~n<:'estiı'nl"' uı,uıii l'e biiyük ;;ı;:·. ı~~ " WRUW 15,130 19.8 ~~· Elile burnunu yokladı: 

i ,, .. 1 - Garip sey! nurııum, a\'UC'llnl!l 
ret J,aznnnıı"''ir. Hnl•, ora mıla ll • I "~ ~ <:ığnıarncak knrtar bfivilnıüş. Bu n,• 
vnn'.lı"<h~ı i~l-nac!a tı~.ın. ki. foh. ı) 21 :30 • 21 :45 Haberle1 Her gün WNBI 17.780 16 8 
ı·ikn'.ır. bünılt m.~nzalar. ı~ıt;yıırln. ~~ 21 :4S • 2.'?:Cü Haberlerin Her giın WNBJ 171780 16:8 t: 1~~:; 1'i:nbah:ıt ayırnda mı, hcndcı 
cl "ılarmı , e bu ~-~flen knlıılıyetlc- i " 

· ... ı .. _ _,..\'·ı · ~ T tıhlili ~"' n.ıhçede b:ıhçi"anıa konustuk • rt i k:nlıctfjlM~un go."ıt" r>rı r_ ,, . 
d:-mla~m "ihti ·p,rl:ır mektebi,,tıc ~ ~~ rını düşündil •• 
r • •1 ıc..:n ım1 'at r•tirdlkt en sonra ~ ~ - Bıziın güıel S:ın C\"de yok 

r ı ~·ı ~:~==~================~======================i~ ~ tht:ı~ı~poounhfi~kPna~ ı!.terine ~ , 11m pHi,,.n•ecttu•r er. ı;jı.ii ,. " ,, ,, w 

"İbl hı::.rbr n!lktebi,.n'n Yer<liğ: 8 ~~ b: l.:•yı:n. Herlı:ılde kl\ndiml orad • 
netf('el~r ~ilk l~idir. • : S .. ~ olılujlıını gibi göreceğim. 

• 1ıtı1:ım :uarten , si111dı . ıht1~:nr • l t~ <c Karnı sercckten bir su kfipü k:ı 
ı."·'" tm\'\cı .. · , '" ıınre?•t't!eı·n:=ı ,14 ( Bu Lı·ste'·' 1• Lu" tfen Kesı·p Saklayınız ) 1 d:ır 1,n,·nınns gibi, r.uçını·ı(' ~iirr .. 
» ı•i ı:ortt. ır. c•lııc r.ıi:ıncn. lıu · c )/ S yerel, mcrc:ivcnleri çıktı. _ 
, 'r' 'i .,,- • ~ ı;ıol. ·., c::~rebilcccJ;- l "' 1 i'st J,rıtın Tiycnfonun tu,·alcl 

, odasına sinli.. A. nnııın önünde :erı11: iclıl':ı rf'"l'"l,tc-Ur. - .. p ~ durdu. Ali kııtttı kullondısı tel .knın 
~·1~~: • •' · rı•"i•· l~ •ırofosııru ~ 

,.. ı.tc: r ~' .O:>m Lil .l Pil ,,1art cnsiıı: ., '"':.:"':A>""-:..; • """':.:'"\,."",.,"',.."':a.'""""'"""""'""'I "" .. '"',.""•"",.."':a:"',..""•"'•""'"'' 1 çi elinde duruyordu. 

Yan gözle Tiyenfonun ::ıynnsıoa 
baktı. 

llk ônce bir şe) sezemedi. 
- lhtiyar sihirbaz benden inli· 

kam ah)·or sandım. O, istediği nd:ı 

mı, köpek, domuz, fil, çakal şekli· 
ne solrnhılirnıış_ Yahut başkaları. 
n:ı öyle BOstemıesini bilirmiş. 

Di} e söylendi. Ye nymı) a baktı. 
- O ne?! Alt knttaki aynada ken 

dınıı gördÜb'Üm gılıiyim. Burnum 
siUıkcc uzu} or .. Karnını giltikcc 
şişiyor •. llaşım darnl gibi büyüyo •• 
:)imdi anladım lıu değişikliğin sır
rını. Sihi rlııl'z 1 
muş. Balıçh·aoın eledikleri yolan 
dcğılıniş. 

Uşak Tiyeııfonuıı aynasına da 
kamı;isini kaldırdı; lam vurocaı!t 
sırnda aynad:ıo bir el uzandı, 
CıuU U§ak .kendini gtri cckti .. 

Ay:ıonın içinde. sihirbazı görmüş ~ 
tü. 

- Mclun herifi Beııiın aklım~ 
ba!>ımdan almağa mı 

Di>c bağırdı. Hayıilet aynada gn, 
jp oldu .. 
Uşak knınçiyi oynaya \'Uramadı. 
Ye ters yüz5ne koş~rnk bnhccye 

indi •• 
Bahcivanı buldu: 
- Dediklerin doğnı imiş, Bur • 

num uzamış., Başım büyümOş •. Kar 
nıın şişmiş. Çok korkunç bir mah. 
lCtk olmuşum. Kendimi aynada eör 
düın. Fakat, beni .bu hAle sokan 
o mc,hılr sihirbazdır. Aynada o da 
göründü hane. 

- O halde ona git, yul\'or do 
seni eski bfıline soksun ve sn.kı'l 
bu halde Tj~ en foya görünme 1 
Uşn·;: kamcisini sallayarak kcn • 

dini sokağa attı .• 
RUS CASUSU SİHİRBAZIN 

EY11'"DE 
Bektay o gün ihtiyar Lamanın 

evine gitmişti. 
Sihırbnz, llektayi görünce gü • 

lünısedi: 

- Dediklerini yaptım, Bckta} 
bay! Bu ıriin yine bir derdin mi 
var? 

Dek.tay yoriıundu, sihirbaza sr. 
lam Yerip karşısına olurdu: 

- Tiyenfunun uş:ı~ı h:ıkkındıı 
verdiğin sö:ı:n h:ı.tırlntmağn geldim. 
Bu herife haddini bildirmek isı 1 

yorum. 
İhtiyar sihirbaz gülmeğe boşla • 

dı: 

- Ben onunla dün konuştum. 
Buraya gclınişlı. Canımı sıktı. O. 
na ö:rle bir oyun oynadım ki.. E
#er aklı başından gitmcdiy e ne 
mullô. 

- Dün ne icin gelmişti sana? 
- Tcmoı;inin sırrını öğrenmeğ~ 

gelmiş. Sarmasapnn bir rok .şe;\ lcr 
söyledi •. 
-T~mocinlc neden meşRul ol

duAunu sor:madın mı? 
- Sordum. Bana: "o, çok csrn 

Tengiz, bir adamdır. Onun karası• 
nın lcindcklleri öğrenmek i$tiyo • 
rum.,. dedi. - Sen ne dedin? 

- nu, z.aman meselesidir; Çnbuk 
öğrenilmez, dedim. 

Bektny düşfinmeğc b:ı.şladı: 
- Fena bir fikir değil. Uşak bu 

n:ı neden lfü:Cım görmüş acnbli 'l 
- Snnınm ki, Tiyenfo öğren • 

mck lstl}•or bunu. Dana aı;ıkcn s~y 
lemedi nmma konuşmasından böy 
le sezdim. 

Bunu ondan önce ben öJırenmek 
isterim. Tcmcinin kafasındn neler 
nr? Bunu bono söylilyebiiırsl'n. 
sana bir miskal mukaddes koku \·c. 
rlrlm. 

- Bu kadar f~dakürlığa hflct>' 
yok. Söylüycylm: 1'emociain ka • 
fasında bir dü,üncc var. Yanarda/:i 
lara benzeyen bir yangın irlndl' 
daimn yanan bir baş. 

- Ne demek istedi~inl anla:rn
madım, l.Amnl 

- Beni dinle: Du adanı bir ka. 
dın seviyor .• Fakat, aşkını itiraf 
elnırmrk icin. hl'r dakika ''icdnni· 
le mücadelr etmektedir. 

- Ne dedin. Bir kadın mı se
viyor? 

- Evt>l. Giizrl ince ho;\·lu, ze • 
ki h:ıkışlı, siiliin gibi bir kadın. 

_ Belki memleketteki nişanlısı· 

dır. k 
_Hayır. Bu kadın ona co ya-

kın görünüyor. Adetli bir catı alıırı 
da yıısayorlıır. 

nlktny \'ilcOdfinde hr.fif bir Ü'"· 

pcrme duydu: 
(Derıamr var) 

isveç kibriti 
HikA.ycmlzl 

özür dUerlz. 
bugün koyamadık 
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~ Köşk ,_,,,~ır -"\ 
~~ Saırıyer, Hidayetin b:ı,;ı n:ım~,, BORSA 
~mesire karşısında ın numaralı~~ 

~:«takriben blr buçuk dönum çam,~ 
ö4 manolya ve yemı, :ı;a.çlarilt! bl". ~~ 1.:i.i.942 l\tUA.l\IE.LESJ 
~~ zenıni, blr bahçe lçerlo,ılntle 11~·~'4 
~ katta yedi oda iki '!Ofa. Haren.~ 
~~ seliı.mlık gibi lkl daire olarak l{ul-ı ~ 
~~ lıınıla!>lllr. Anı iki kapılı. On se-~~ 
~ kiz temmu:.ı: Cu::wırtesi ımıı.t on. ~. 

l'i1 birde Heyotla Dörı.IUn<'li :Sulh bu."~ 

1 
kıık mahkemesi tararmdMı kat'ı~~ 
lbnlesl ;) ap;hp satılacaktır. Mu.~-!( 

ham'nen kıymeti eeklz bin liradrr. ~ 
.. ~~ ... ,.,""~ ~ 

Edirne C. Müddei umumi. 
liğinden: 

942/47* UAm, 
Tarla3ından biçtiği arpayı kaçır . 

maktan mllll korunma kanunu hil. 
kilmlel'ine ınubaıl!etten suçlu Edirne 
n!n orta.çukur mahallıeı!lnden Ali oğlu 
46 yaşında Hüseyin Vezlrhanlı hak • 
!nnda Edirne asliye ceza ma.tıkeme _ 
sinde yapıla.o d•ıru5ma sonun fa m-ız 

nu.na !:mat ol:.:nan f!!li sabit görUle. 
rek milli korunma kanununun H, 55, 
G3, ve TUı·k ceza kanununun 29 un. 
cu maddesine tevfikan yetmiş k~ruş 
agu- para ceza.sile mahkümiyetlne ve 
para ce7.asına tevbihi adli yaprldığ"ı 

na. ve hUkUm hul!sasmm masrafı 

mahküma ait olmak Uzere neşrine 

dair verllen 25.6.942 gU.nlU karar ka. 
tıleşmekle ııa.n olunur. 

r:.~~~.!~~~~.cüm. 1 edilml~ olan lıu eser, Niua:i Ah 
met tarafından doğrudan doğru· 

ya Gürcü dilinden tercüme edil 
mişlir. Baştan sona kadar a#r. 
·nacera vt kahrnmanlık menkıbe. 
Zeri ile dolu olan bu neti• eser 
Tii: k matbuatında ilk niimıınedir. 

Fiyatı 40 kunıı, olan bo Mer, bu 
llliru keaip g-etlrenlere Vak1t KJta.. 
bevfnde yil.Lde CiO teıızJll.tla 20 ku. 

ru .,a verU.n.ıelrtedl.r. 

(rAevcudu azalmıştır) \.. ________________ , 
t:~~l"' ~~ U Q K T O li ~ 
~: HAFIZ CEMAL :~ 
~~ '"LOKMAN HEKiM,, l· 

ı..ondra 1 
N'evyork 100 
Cenevre ıoo 
Madrıt 100 

sıerlın 

Dolar 
Frank 
Pezeta 

Ci.24 
132.20 
30.70 
12.937J 

:>tokbolm 100 lsvt~ kr. Jl.16 

Evveıkt,Bugür 

lkra:ntyeu %ıi. 93b 21.150 -.-
1kr. Ergani %5 93:! 22.75 -.-

<ı;7 1/2.9~:i 1 .borcıı il".l 2t.!15 -.

%7 1/2 933 T.borcıı Tr.2 23.56 -.
% ., vı 9~ 1 t>orcu tr..S ~.30 -.
::>ıvıu~ _ r~;zurum 1 19 9~ -.-
divas • Erzurum 
% 5. 9;s" Haz.tarı.. 

%7. 1941 D. Y. 1 

2.7 19,92 20.-
27~ - .-

%7, l!l41 D. yolu 2 
Atıl\dotu :)_ Y. fth 3 
"naaolu D. voltı % 60 

1951)-.-
19.58-.-
51.50 -.-

30.50 -.-
Me~·:ez oanlıa ı 

A.naaotu D. Y. Mllm. 
151. 50 152 

l~ tıankasr naoıa 

tzm!r E!Dat • Aba it B 
lm~r Bankası lıl!!l'l' 

Aslan çımento 
A.~:a:J ç!nıeotc m!les.sl.ı 

Şark deı?trmenleı1 

[ttihat de~rme.rı. 
l. k6ro11r mı«.ıen. 

% 8 T. oonoıan 
l'ürk U. Tiya trc 

62.- -.-
15 
ıuo 

'Z2.--
l2.80-.
l).~o 

~.ao.-.

zs.:so-.-
ıs.--..-

9t..---
69~.--

I!'t. Umum sıı;orU!I 29.- -.-
Şlrketlhayrıye ~.- -.-
Ştrketi.l'ıa vrıye temettU 8().--..-
Rıhtım tahvlll 11.Sl -.-
tııt. Su tabırUJ 8 .. 26 - .-
tst. Su lll.Sı.e. 6.- -.-
Tilrk borcu Tr, 1 -.- 24.13C. 

llorıa harici altın liyatı 

Reşadiye 

OOn:.D Bo~nkt' 

31,20 30.70 
Klilçe aı~m gramı 4.33 4.30 

Edirne C. Afüddei umumi. 
liğinclen: 

942/4715. ilAm. 
Tarlasından l>içliği çavdarı kaçır. 

maktan milli korunma kanunu tıU _ 

1 

HA B ER - ~kşam posfast 16 TEMMUZ - 194:? 

istanbul Defterdarhğından: 
Sıra 

No. 

)Iahallcsı sokağı Taj 
No. 

KütU 
No. 

Pafta 
No. 

Ada 
No. 

Parııel 

No, 
Me!abai 
sathiyesi 

Tahrir 
No, 

Cinsi Mu'k:"dder Mubyıntn ihaleain ihale ' 
kıymet adı ve Silnil ::ıaaa tarihi !!..arar 

No. 
31.1.0~2 137 M. Köy Kervangeçmez 53 

138 
139 
14.0 

14 l 

112 

143 
144 

115 

146 
147 
148 

150 

ı:n 

152 

153 

154 

155 
156 

157 
1153 
150 

Asfalt ca.:I 47 
12 

l:13ki Osmanlı 4. 
6/1 
3/8 

I{ervR ngeç;mez 3 
49 

M.köy Hlirriye~· 
ebediye 

Es~i Oamtınlı 

Sivrlta::ı 

Zeı-top 

Latilokum 

178 

179 
180 
181 
1P2 
183 

181-
165 
187 

188 

1El9 
190 
191 

102 

196 
lfı7 

19; 

Hl9 
200 
:?02 

204 
205 

2, '1 

2 8 

o 

10 

1 

2 
3 
4 

5 
6 

7 
8 
l 

2 

s 
4 

5 

6 

1 
2 .. 
" 
~.it 

4 
2 

3 

M2 D.s. 
3155 

312 
1211 
202 
7.50 

2003 

473 
205 
311 

71)3 

1199 
289 

2lô5 

789 

1613 
ınt 

su1 

$1 
1036 
1369 

295 
802 
001 

Lira Kr. adresi 
arsa 6310 Mustafa vere. cuma H 

i .. 

.. 
" 
,1 

" 
" 

.. 
" .. .. 
.. 
., .. 

" 

" .. 
" 

62·! 
24'.?2 

sesi 
lsmall 
İbrahim 

' . . •• 
" 4/J Hamdlye;Ruldye .. 

675 İsmail Erssn ,, 
1602 10 Uehmet Ali .. 

" .. 
" .. 

331 10 thsan BüylE<erol ., 

4.10 R2~!t, Şeref llayriye .. 
659 80 r.Turi ,. 

1265 4.') İbrahim Türk 
Ömer \'e İhsan 

1798 50 Ali Rıza Yener ,, 
443.1 .)ı) " 

2165 Abdull<ı.h Dört. ., 
er 

789 Abdullah Dört 
er 

~24 Rukly" Uysal 
97 Halice ör;P. . 

2rıo so I.ulfi, AbduL 
lah Lülfl 

40 50 'T'~vyıt><ı Clct 
1518 Celil variı.i 

s:n 40 Lütfiye Edioç. 
gil 

118 40 .. 

" 

" 

" 

" 

.. 

151 
491 

Hııyrly~ Arık ,, 
GU!sUm kocasr ., 
Mehmet Reşat 

" 

" 

" 

" 
" .. 
.. 
" 

.. 
160 Çıdcm 207 u 1 52 28 Seyit !ı.km 

" lGl w~ Z 60 ,. 18 FJmıne İrfan 
162 209 3 72 21 60 Nazmi 
163 210 4. 8:5 ,. 12 :50 A.bmet Bayraktar 1 ,. 

3~ Asfalt cıı.d. 12!? • 39 1 1303< ,, 3034 Cemal ve Selim .. ,, 
352 ~falt cad. 424 3 3:538 318-t 20 Hulaiyr D.:?mlr .. 

" .. 
" 

.. 

" 
.. 
,, .. 

.. 

.. 
" 

.. .. 
" 

" 

" .. .. 
MUlkiyeli hazineye ıı it olup Mecidiyeltöyünoo vaki ve Balmumcu ~i ftli~i namı iP maruf gayr!menkul d"hitın1c!tl cUzUtamıardn.n yuka.r<la. 
vcins ve ev safile im-ırnz olarak muka 1Jer kıymetleri gö3t~rilen par .>el.er icra ve'Kiileri heyetluln 16.4.042 1'. ,.e :!/17729 s . ıı kara rnameaine 
bağlI ta:ımatname hülmıtioe müsteniden ve 2490 S. lr kanunun 4.6 ncı maddcsinla D frkraaı mucibince muhyilerl nam:na lh:ılesi icra ~dilmek 
üzere ııatrı;I\ çıkarıimr,tır. 

~ - Satış yukardll sütmı·J rr.ahırusunda güsterUen gUn ve eaa.tte 1.stanbu l cle.fterdarhğında (~l!ll E.ml~k MUdürlU~U) mtiteşe!:ldl komiayon tara. 
!ıncan icra ~·l i lecehtlr. 

3 - Satış h.!<.kll bJrioci la ksiti ihale tarihinden itibaren 15 gün ve mUte bakt taksitler rle her yt!m haziran ayı içinde 
1
tedye edlmclt ş:ır~ııe 4. talt. 

sltte ödt!r.ecektlr. 
4 - Müşteri, !baleyi mütefl kip 15 gün zarfrı:ıda numunesine uygun ve Notere tasdik e~tirilccek bor.:; senedini tanzim ve itaya mec~urdur. 
5 - Muhyi veya (lllm!.lş IEe varisleri, bu Ua.nda gösterilen gUnde satış l<omtsyonunda bizzat veya bilvekAle hazır bulunmazlar veya. lhaleYf mil. 

teaklp 13 gtin zarfında borç senedi vermezler ve ilk taksiti ödemez terse 13.2.936 'l'. ve 2141115.7: S. h ve!{lllcr heyeti kararnam'!~l!e tanınmı, 

olan büt.lln hakları sakıt olacak ve gayrimenkul 2400 S. 1ı kanunun uro;;nı1 hUktiın!eri daJresmde a:-ttrr':lla .ııurc~llı? sa~ışa çıkarılacaktır. 
6 - İşbu llAn alakadarlara tahriren yapılmış tebllg:ıt bUkmUndedlr. (7G~O) 

lstanhıd Defterdarh.!?ından: 

Dosya No. Nevi 
' . . 

Muhıı.mmen 

bedeli Tcmınatı 

l/~000 F'a.tıhte KUçükmustarapa~a maballeıılnln eski 
Fener yeni AbC:ulczel ca1clcslnde eski 2'17, ye. 
ni 263 No, lı 112, 15 mttrc murabbaı arsanın • 
1/3 h!sııcsi 175 

Askeri Tıbbiye Okulu 
"Tabi!>~ Eczacı. Kimya. Disçi, Hukuk. ve Öğret· 
men~, $lll1Iflarına alınacak talebe kayıt ve 

:tabul §artları .. i DAHl.Ll\"1!; MUTEHASSJSJ ~~ 
~ ~ 

uıvaoyolo ıo• ~ 

~ moın·eırıe 1143tleri: 2,5.6.Tel: 22398 ~~ . . ~ 

ııumıerine muhaliietten suç;tu Edir • 52:?(11/2712 
nenin orta.çukur m:ı.h:ı.llesındcn Ta: • 
naş oğlu 325 D; lu Petro teke bak _ 
kında Edırne Asliye cez't mıı.hkeıne. 
sinde yapılan cluruşm:ı. s:ınu;-ı:h maz. 
nuna. isnıu olunan filli işlcd•tl sabit 
glSrUlerck milli korunma k;ı.nununu.a 

H, 55, 63 Uncu maddesin~ t.!\"!llU.'l 

bir lira kırk kunış az:r p:ı.ra cez:ı._ 

slle mabkQmiyetine ve bükUın hU!i. 
aa<ıınr::ı mas:-afı m1hkuma ait olmak 

lı.zere neşrine da.İl' 23.6.012 günlü \'C_ 

rilen karar katlle~mz!de iH1o olu • 
nur. 

~:.!lcymaniyec!e Tiryaki çarşısı .sokağında es. 
kt ve ~·eni 13 kapı sayılı ciUkk!nm 3/4 hısse:si 
Fr.tlhte Atiltalı paşa mahallesinin eaki Blh. 
çivano~lu yca; ı'uter sokağlllda en eski 61 

l, - ·nr-ınye cunıu•l:-tyetJ teltaasnıden bulunmak. 

~~~~~,,. 

1 
OP.t;RATÖR 1 

Halid Ziya Konuralp 
IKINCJ c.'ERRAHJ OOÇE:sTl 

Beyoğlu lııtıktıll Caddesi Elhamra 
Apartımam 1 Numarada 

i ller g-ü.o öğ"ledt'o sonra l ye l<adar 
'l"elefon: 4.2204 

_.seu 

[ latanbul Belediyesi ilanları= 
tie!Amlçe~me • Bostarıcı yolunun katran tam!ratı açı!< ckslltmcye 

ko:ıwmuştur. Iı:eş!! t-cc!nll 8ül52 lira 715 kuruş ve ilk teminatı 603 Ura 96 
ku?'uştur. 

Keııit ve eartname za.tıı ve muamclM mUdürlüği.l kaleminde görtile. 
biliT. İhale 20"l.942 pazartes! gUoU saat H te daimi encllmende yap~lacaktır 

Tailplerlı: ilk temtnat makbuz. veya mektup:arı, ihale tarihin1en (tiç} 
giın ~vveı vıı:ıyet • ·ana mUdUrlüğüne mUıacaatla aıac:ıl:l:ırı fenni ehhycl 
\'e kanunen İl'razı Ul.zım~clen diğer veslkaları!e ihale gtinü muay:,-on sa. 
alt~ c!aimJ cı.tümende b.ı:un:nnları. (7201) 

Siimerbank iplik ve dohuma labr~llaları müessesesi 

Nazilli basma fabrikası müdürlüğünden: 
l - Fabrikamız sıthasınc!;ı mc\'cut ve mahzenlerlle çırçır dı.iresinden 

cıkaca~ olan pamuk oöf{tlntUlf!ı·i bir s0n~ m'l:ll-::tl;) a:;ık arttıö."lll<ı ile 
satııacı:ı.ktı=. 

1'.!.Uzay"'d~ :ı.s 942 tnrılıinc mU.Saui! pazartesi gllnU ôğleden sonra sa. 
ıı.t H te fabrıltada ycpılacaktır. Taliple:-in mu!tarrer ;;!.l:ılc fı.bri'ta. 
nı:zcla nazır bulunmaınrı. 

Sat!ş şartnantcsi rnı..am.ı:ılt servi~imizden tcdarık cdıleoilir. Posta 
pulu gi:ıı d<'rlldtğ! lnkolrde tııliplerın ıırlrı'!slerine de göndcriıtr.(7571'.i) 

Distabihlcrh~in nazarı dikltcı.tine: 

TUrk dlıı~abı~lcrı cemiyetinden: tıışe müdürlilğlln i•:o aldığımız emir 
ırıu:.!blnce İbrnhım. Asri, v~ ı;:ıırk ıli'.,' tlepoları.na geleıı ırnuçugun h.ılen s.ı_ 

, .ı.. ıtra cuen •.ıcnektaı;ılar11 mUJavateıı takaimı kararlaştırıl.ı11~tır. (!starı. 

t.:.ıı·.!aJ 1;ı.;twnn di;;;tab.bl rı ile dlşç.ıedn lG,7.042 ;ı .. :-ııeml:~ 0.!::ı.Jndcn a. 
Z'.l'?!!! ~!.7.01'.? cı.;.fa ~Uı:Une kadar p:ızarcl'.'l.n m:ı.ıc!a h~:-;~n s1:ıt ıı den 
1J ';) l.cdar Cı.,a!c~lu EtıLoa cc!asını.ı.a cemıyct merkezı'le (!ll2 s~ncııı ün. 
'ruı te7.kere:;ı} !lı- mUracnat etm":eri ''e 1\-::naileı loe b.er de!l·•;:lan ı.erlle. 

Cl!k !tauçuğun nıuamcıes .. ı ) o.pLırmaları lazıındLr. tınva:ı t z~eresi getir. 
mıy(nl,,re k':l·;çuk vPrilmty€<;cluır .. 

ı Anado ı..cn ı halen Elıbba eıuaıarına kayıtlı butunan ve ~ir.ı.!ly:ı ı:a. 

d : C:ı§tabibleri cemiye~l~•) matbu rcr;ete k Lğıdı ile kauçuk t"l le,!)nı:r.rnesl 

.,onderınenıış l;ulı..ı.an cllı;!:ıl:ilblcri ııe dlşçllerl:ı :ız:ı:nt on gün zıı.r.:ınJ.:ı 

ınalbu reçele ı,~~ıtle.rm:ı. \"azlh (ldre!'lerinl ve Etıblıa o la<ıı lcayıt nam:ı. 

r::.•.-ırile !142 t~nvon tPz'•ere~I ı.uınnıalarını yazarak birer lmuı::uk tnıepna. 
m~~ı gt!ndern.cıeri lı1zımtl•r. Cemiyet bu matbiJ !'eçele kaSıtıarın'l t<Jtına_ 

den Uç depoya. verilece'< ı uuçuk için birer ı:araka g1Sn1ereeek ve k;ı.u~u. 

ğun teselliımUr.e dair prıııln ma:,buzları ile kontrol yapılacaktır. 

168,75 13 
7-1/9710 

1''.2/1145 

52301/093 

t/6aı6 

77/ 32lH 

e«hi 65, yeni r,3 kRpı sayıU arsaom tamamı 

KRdıköyUnıle Caierağa mahs.Ucstıln Bademaıtı 

.s'liağında ~2 pafta 150 ada 11 p-:ırseı eski ıı 
yeni 19 kapı !ayılı 74 metre mur:ıbbaı arsa. 
nın tamanıı. 

Aksar;ıydıı. e.~kı Kovacıdede ~ni İııcbey ma. 

lııı.ll<'sinln eski ı<aı s. Mahmutpaşa yeni İn kıl ip 
sokağında 200 pafta. 8152 ada 7 parsel 13 kapı 
s~.yıh ıoo, 5 ı:ııelre murabbaı arsanın 2V36 

75 

hlssesi, 1067 

EmlnönUndd Zmdankapı mahallesinin çıkmaz. 

\-ı;ığC:aycı s:>k•' ğmda eski 33 mtikcn-er yeni 41, 
43 kapı sayılı 128 pa.tta 356 ada 10~ p!lrscl 
sayıu dükkanır. 4/24 hisRe~i 

Sarıyerde Ayanıl•ola m:ıha!lcsinin çifte kas:ı.p 
sokağmda c:. 1ti ve yeni 10 J.:apı sa)'llı 100 
rrıı:ıtre murabbaı arsanın lanıamı 

345 

100 

1, 637S Beyazıtta. .ıı;mınbcy mahallesinin Hasanpış:ı 

harakolh'.me stkağında c.:d 73 yeni 71 kapı 

.ı;~,yılı G71 adıı 11 parsel 25 metre murııbb:ıt 

u:·:k\:An haJP.ıt fmnL'l 18'/ 690 h!S3-:!!ll. 690 

!i:!l51/70 

3/620~ 

5;i1Cf}/11~ 

Eyuptc esl\i 13,,bahayd:ı.r yeni dökmeciler ma. 
!ıallzslnln C'illtı kllise reni karakol sokağında 
.-::!:! ve yz:ıi 17 kapı sayılı evin tamamı 

Bcyo~lı.:nda f;ehlt Muhtar mahallc:ıinin c.ski 
eğri yeni ı:orb~cı sokağında eski ve yeni 3 ka. 
pı sayıir 9 p'.'.lfta ~ 14 ada J 6 puset No. 1r 

330 

evin 2/4. blssesl. 16!i0 

ı•ercrde Tevki icafer mahall~~inin eqkJ Z" m bı'ı 
yeni tst?rumcn. 6oka~ .. 1Ja. cııkı 22, yeni :;o 
::apr sayı it 2312 atla, 17 parsel No. cv;n 
·ıı :J hissesi. 

Şehrl!minind~ eski Aydın kethüda yeni Uzun_ 

yasuf mnhaJh·ııinln Çarıkhane sokağında en 

es'..:i 7, e.:ı::i 2J, 2.1 yeni 10, 21 No. it (501,76) 
ınelrz murabhaı evin lam:!mı. 

l~O 

313 

6 

82 

26 

8 

52 

28 

1!?1 

11 

Yulrnrclrı yaz•lı gaJrımenkuller :3.8.942 pazartesi güoli saat 14 te Mil. 
lı ı::mıak r.t<;cıilrjüğünde müte~ek:dl komisyonda. ııyl'l ayrı ve açık arltır. 

mu !le satı:ac: .. klır. tıılokLlerin nüfus hilviyct cUzdanlan ve teminat mak. 

b'.•;:ı11rıle blrlıkte ilıale ı;ııetıı:de komisyonrla ve !a~ia lz:ı!ıat için Milli Em. 
ı!i:: 1:udilrll\~·lrı~ miırata<tlJarı. (766~) 

!st~r.~t!! Jand:rma Satıırnlma l{om sy~mmdan; 

lf)'I nı!cdı ~ihcnıol ı.:...:-ııftt, ~11 iki>;cr a.letli tenor ve l\llO ~:ık~ifrn 

J,uıııışı. he·~ şi~e suk.\İİoıı yağı, beş kilo k~ol, :<:eki1. kokulu >ıinge yıığı, 

!.ir da\lt! \ııyışı, Jılr ıli.i\Ul !o!rnı:ığ1, seldz d3\'UJ derisi, :.'.2 lakım fH:t 

ld:ına l'.rr ıç!ıı Hiiılı·ri lanpoıı , iki tenor sa~:siron iı;in \C iki de ııi!u 
~ ık•, •f·ııı ıı;ô11 gi~deri lıınpon, 12 kornet h,lczon perde y:.yı \C altıda 

Tr:ınlır ıı lıcl~wıı pcru~ )ayı ılc dürt :.ı<lct horu \'t' <tôrt :ıd<'I lrnmpct 

2•J.7.!ll'.! p:ı .. arlc'i ı.ııiıı~ı s:ı::ıt lj ıfr t~ı:ınhul Taksiınıle J. Sa. Al. l\o.nJ. 
ıı 111.uıı ı,ufuıııhı;!u ııı.ılı;ılıle 111ıl.ırlıl.;.., :ılınac:ıl,tır. 1h~leyi nıiitcııkip tc3_ 
ı;ı.ı c·llllrn malzeme 111iı<.IL·~.na olııııık üzere ih:ılc bedeli üıeı·i11ı 1 eıı i~tc·!;· 

2. - So~·adı v~ fotogr&fı kendi nU!uau ile 'blılıkte ana. ve bab;ı.smın 
nUfus kıl.ğıtlanm itraz et;nek. Bunlardan hor ha.n.ı?;I birisi vefat etmı-:ı ıse 
nUfas kayd~dan b~rer musaddak suret getirilmesi lAzırodır. ''Ebcvcy:ı!:ıe 
ald fşbu tanınma ves1kaııı.n mekte~e görllldllktcn sonra hemen iade edtıir. 

3. - Lls~.een pıe-k iyi veya iyi derecede mezun olmak. 
4. - Li~eyl bitirme ve olgunluk diploması vermek. Hazırlannıarnıi!S& 

li!!e mUdUr!yet!nden bir muııaddsk vesika ve askeri tam ehliyetname göıı. 
ı.0r~,ek. 

6. - On St>ldz yaşma ı:ıusm~ ve yirmi U<; yaşına gtrı:ncmlş bulunmak. 
6. - çı.:; ... k ası v.!ıt1katt ~östermek ve tam teşekkUlltı aııltert bir slh!ı! 

h.?y'!t tarafınd:ı.n ı:::uayene olmak "Okurun rapor Uzerlndc ta:ıdfüıt fotog. 
raft bulunacaktır ... 

7. - Kendla!nln ve s..!le~ının fena bal ve şöhret sahibi oimadığ'ı okurun 
.nlşı?.!llı ve nıkAlılı 'bulunmı-oığı hakkında mahıılll zabıta tııraftn1an tas. 
dlkll blr \'e14!ka göııterme\ı'_ 

8. -- Baba ve ı:ına hlmfl1 lı:e bl!:yllk b:ı.ba ve ana, amc:ı., dayı, hala, 
tey:te. kı.z ve t-rkek karcJe} veli ola~!llr. ~'..I kadar ki ana ve b'ib~ın Ö!dUk. 
ler::ıe dair resmi bir kt.:;·.~ eetlrmelıdlr. 
· 9. - Kab:.ı! ed;~dık~zri kcndJlerıne tcbl'ğ edilrlil<ten l!l)nra veH•l tara. 
fınıl3n ve noterlikten musadca k okulda örne!! yazılı taahhllt senedl okula 
\·cr!'~~ek!lr. 

10. - 4 X 6 b!lyilklflkt~ 6 kıt·a totograr. 
11. - M'!\ı tet~ kat'! k&yıt mu:ur..eles! yuka:-da istenilen v-esalk verU. 

dik~4'n ımnra "Eyli!.: ayr,, l'<'nunda vapı.ır . 
Liseden pel~ iyi derı:?cedf' mezun olanlar b!IA.lmtihan aımrr. 
İy! derece.;e mezun oianıar kadrodan fazın talip o!ı.;rsa ı~tekaler ara. 

"ll'l~ıı "yabar.c1 dil \"e r!y:ı.;-;ye~cn .. mili!abaka lmtlhanı yapılacak ve en 
ÇvK tıumara alanlar scç!lcc?ktlr. t mt:han cylill RVl ilk hRft.ıvnnda yan•!ır. 

12. - Llzı?den l;ir s•:ıe evvel ve d!!hıı evvel m:ızun olanlar bu ruU::ldetl 
r:oerece ve ne ~uretıe geçiı<.:iklrini blldirme~e ve levsıka mecburdurlar. 

(4R9 - 7611) 

r.. · 
Dev Jet Oemiryolları ve Limanlar1 l~letme 

Umum idaresi ilanları 
. 
r 

~.!.: l ıa ı::ıMD !::deli J117ü (on 1..ıir 1..ıin yilt yctı.ıiş altı> lira "15 

(n·lıui~ l•c::) kuruş olan muhtelif cb'allı:ı 0175 (:ıllı hin yüz yetmiş he,) 
!\.; pırmç ~·:.ıbu'.• (27 Tcnııııuz l!l42} p:ızarlesi Biinü saııt (16) on :ıllı· 
ci:ı ır.ı:\ t!:ırj)a~od.:ı Gar l>inasL <1nhiliııı.le komisyon tarnfıntl.ın kapalı zarf 
mulık ~atın nlııı:ıc:.ılilır. 

J !tı işe girmek İ'>tcyenlcrirı 838 (5cldz ) üz u~uz sekiz) lira 20 (:yirnıi 
:ıllı) kun.~luk mııvııkk:ıt lcmınat, kanunun tayin elliği \'C!.ikahırla t~k· 
lı fknni c•ıuhlcvi zarri.ırmı aynı gun saat (15) on beşe kadar komisyon 
rci~li~ıı·c 'ermeleri lazımdır. 

Bıı l':C .ıit şartnameler k0misyonılan ıı:ırasız olarak da~ılıL-ıı:ıktadır. 
(7449) 

İstanbul Jandarma Satm:llma Komiavonundan: 
Beher klloı:uoa ( 4.5) kuruş fiya.t tahml.n edilen on. bin ua. on be: bin 

ki~c köııele kırpmtrsı 17 .. 7.1i4.2 c:.:ma gün!l saat 15 te lstnnbul Taksımcı.. 
kornlsyonun:::zun bulunaug-u mahalde kapalı zarf arttrrmasi!~ satılacak. 
tır .. Muva'tkat ten:ı.lna.t m:htarı ~06 lira 25 kuru,tur. NUmuna komLeyonu. 
m 11zda kırpıntılar da Kasımpaşada deniz dikim evinde hergtın görUlUı·. 
Şa• lname parasız l<omisy<>numuzdau vcrilit. İ:1t-eklllerln kapau zarf tek. 
lıf mektupiarmı arttırma gUnU saat 14 e kad:ı.r koınl~yonı;::nuza. vernıe. 
lerL (7077) 

Zonguldak Belediyeşinden: 
Bu tlef:ılc! tcvz.de İl.ııahlnı dcpoJımdan bir Ç"'yrek k·ıtu, Asri depo !!in 

ik,:Pı lrntu, v" Şark d~posunda birer kulu nrr ırn?9lektıı-;a kauc;uk vcrlie. 
crı<lır. Beher kutu 12 yap~al: olacalctır. Kııu•;ıık almak huınıı:tında hcı-hAn. 
ı;ı ~lr mU;kl~Mn tesadüf euenl r.n ccııııyet rchllğ:nc şifahen ·.reya tuh.. 

cır~D mUracantları rica o!ur:ur. l l oı ı ı · •'i cıniııal , rrır.r!'i 5 .. rııır. F.ızla tnr:;ilal 1 omisyonc!a:ı istcnil·•·. 
blcJ..:lılt·ı·in yazılı gün 'c <,o:ıllc komi5yoııumu:ı:a gclıuclcri. (i.ıt'~) 

tı.Jtmı~ıı.r Ura. aylık Hcretıı Uç belediye zabı!A m"mıırluğıı yerı ar,.1,!ır 

Poı s cvaaf ve §eraıtinl h11i..ı; ·olanların 30.7,942 tarıiııne kadıı.r evrakı Ul 'IJ. 
biteierile belediyemize müracaatları. (7569) 


