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•• alovad u 
:llAilli Şef Ankara
dangelirken yolda 

halkla konuştu 
Yıılo\'8., 23 (A.A.) - Dün akşam 

saat 22 dı: Ankaradan hareket bu. 
yuran P.eLSicUmhur Milli Şef 1smet 
lnönll, bu sabah eaat 8 de Eskl!Jelılr. 
de trenlerinden inerek otomobille yol 
lanna devam etmişler ve saat 10 da 
Söğllt kasa baınnı şerenendirmlşler • 
dir. Burada 115 daldka halkla konuş. 
tuktan sonra yollarına devam eden 
Milli Şef, saat 11.15 te Bileciğe var 
mıı;ılar ve burnd:ı yarım saııt ltalarak 
halkla konuştuktan b3.şka haıkev!nl 

ve kUtUphaneyi de zlvaret etmişler . 
dlr. Milli Şef, öğle yemej!ni saat 13 

______________ ,... ... _ 
Harp 

ur mu 
HüseyinCahid YALÇIN 
..................................... 

MISIR ceı>hesiudeki lııu-b <lor. 
~'1111 g!diyor. rakat, bu dur. 

gwıhlk :;:ıni dört hafüt~·o yu!ou 
bir müıldettenl>eri mare;:al Romel 
ordusunun Elalem.e~·n kar;,•ı;rnuıı 

beklemesi bnsh b3"11la bir h!'t:llo.;e 
llır. bkımderi:re;) e gi rmeuin ,:.ere. 
fine ~pan~ n içmeye ha.zırlıı.n:ın. 
L:ı.nn boğıu.Ian lmruluktıuı ~~r:ı ul 
mus1 ur. Mare;oal Rom.el ilaha Heri 
gidemedikten başJrn. geri atılmak 
iehlikesinden nasıl ictinalı cılef>il('. 
~ğini de dtlsiinmck zorunda kal
mıştrr, Umumi nurnzara~·a ı,tor.:ı 

bugün Mısırdaki Alm:ın ordusu t.e 
dafüi bir \ill:t.iycttedir. Dayanma!< 
için en birinci tedbir İt.alp11 as. 
kcrlerinl geri alarak ill< hntlara 
Um n askerleri ı:;etimıe'J,; suretin
de kendisbi gösteriyor. 

Bu dul"Um sons'lz lıir sur~tt.e 

ürüıı gidebilir mit> Znnnetmiyo 
ruz. Çünldi burnda znmaııın rlaha 
?.fysde mar~:ıl (1)omeı lclıi•ıı1 "J ~ıı.
Jıştıhnı İngi\17. l•a~~ı:ıkla.n ı-ôylü. 
) otlar. ~~e-::ı.I Jfomelf'I kr.,:l bır 
'1eniz sey"atı iie ~-nrdtm ~elebil. 
crğj halc'..e tngilb:ler~ c;öntterilecck 
~nk,;ye krfalnrı Ümıd bnrnnnıı do. 
tasmaya mccl.ınrdur. J•'akat, ili• ı..a. 
nıanlanla İngilizler A frikadnld ve 
~ a'krndnl~ s"-l•crlerlnl Elalemeyn 
ııtebhesinc çar~alıuk getirmek iın. 
ı. • nmı bnla.c:lklan için A lnıımlara 
llİ"betle d!iha kuv\'etli olabilirler. 

Nac;d ki bm:üo işte tlu~ma.ıı 

llurdunnaya, mliclafıula bıralmı.ıya 
\'e az ~k hrrp:ılamaya mıt\•arfnl< 
oluyorlar. Bn sart1ar içinıle ~.!ene

r:ıl O inlek ordusunun umn müıl. 
det bcldemiveceği ~-e Almaniam 
bol bol talniye a.lnuı~':l \"akit hı
rn~,;mryac:ı.ğı tahmin edilebilir. 

Rruı cephesine ı:elince: So,·yd. 
ler Birliğinin rec;mi ~etesi mem. 
Jeketin t.ehlikede olduğunu lıııher 
W!rlyor. Bunun manasını anlamak 
husu unda müttefik gazeteleri bl
nı.z mütercrldiddider. Acaba Ros
tof mubnrehesi kaybcdi'miı;tir, Ros 
tof dii~üştiir, simdi sırı\ Stalin. 
grada ~elmiş demek mi istiyorlar. 
Yoksa wnunıi bir tehlike mi mewn 
bahstir. 

Rostofo.n düc;tü~nü yıılnn; A..f. 
man tebliğlerinde göriiyoruz. Bun 
hır bir sehrin kenar mahıı!lelcriııc 
biraz e;iris"nce, hemen onu 'l!!.htet
miş gibi davııınrrla.r. Fakat, Ruq 
~amaklnrı da sehri kn)·bef fi'k!cri 
7'~n bunu mümklin ol<luğıı kn
dar g~ hnber ,·ermekten lıoşln.nrr. 
far onun i~İn A imanların RO'ibfa 
ı.:1nnl4' olm:ılnrmr .,ıınıtllilt cıaclece 
nıuht<'fllel bir hii<lise di~·e telakki 
etmek mu~·afrk olur. Acaba 'du is. 
l"al ne lfe.d" eder? Rumfan ıl0Jııy1 
reusvanrn mağliib ve mahYotmuş 
<>ın-ılması mı H\?.ım ı?elir? Roı:tt-0· 
ftm g~en sen,. Almanl:ınn el!:1° 
<lıismüs okln~ ,.e mukıhil hir l~Ü· 
rumıa, tonm Rusl:mn bunu t.ck· 

de ııercflendirdikleri Yenlşehirde ye. 
ml§lerdır. Yenlşehlrden SJ.!lt H.20 de 
hareket buyuran Milli Ştı!im.lz, suat 
17,30 da Yalova kaplıcalarına var. 
mışlardır. 

ReisicUmhur MitU Şef tııımet tnö. 
oU gt!rek tevakkuf ettl1<1erı şehir ve 

kasabalarda serek yolda. köylerde 
halkın candan sevgi ve saygı t<>ZS.
bUrlerlyle karşılanmışlar ve ugurıan. 
mışlar ve şehir ve ka~aba!Rr:"lfl oldu 
ğu gibi köylerde de halkla konuş. 

muşlardrr. 

inönünün 
yurttaşlara 
teşekkürü 

Ankara, 2.; (A.A.) - Rtyucu 
CUmhur umumi ktl.tlpUğl:ıc'len: 

ReisicUmhur İsmet lnönU, Lozan 
ınuahedesln!n yıldontlmU ruUnasebeti 
ıe sayın yurtdaşlard<ın ve resmi ve 
hususi kur•Jmla.rdın aJJiklarr tebrik 
lerdetı mUte.baSSia olı:pu~lar ve te • 
şckl{Urlerinl.c Ibllığına Amıdl)!U aJan_ 
aını memur etmişterdir, 

• • * 
Ankara, 25 (A.A.) Riyaset! 

Ctimhur umunı.ı kıttı~IJğlnıJen: 
Relskllm.>ıı.ır İsmet tnö:ıU. Montir6 

mukavelesinin ve Hatayın an!\yurda 
lltihakmtn y-"döniimlerinde aıdıkla. 

rı tebrikler1en memnun oımu,ıar ve 
tcşekkUrlerioln ib!Ağma Anadolu a • 
jansmı memllr etmişlerdir. 

Voroşiiof 
Lonarada 

Mareşal in glllzler. 
'en acele ya~dım 
lstemlye gltml9 ı 
\.'işı, 26 (A.A.) - Dcrlinin lıila 

raf ~iyasi nınhfillcrinde c;öylcndığ;. 
ne göre, :ı1ıırcşal Voro!}ilof şimdi 

Londrndn huhınmaklndır. J\hrt>~,ı

lın J.o;ıılray:ı 1ngiliz.lcrılcn nce' 
yardım istt'ıııek ic;-in gilllği il:hc •:.
dil ınekted i r. 

Musollnl Atl?!Sayı 
ziyaret et~iş ı 

Loıulra, 26 ( A.A,) - l\Iusolin: • 
niıı Lib~n~ı ziy&reı hrıherinin do~. 

ru oldugıı ~tıl lcnıİıcklcc1ıı :Uu ı;e~ ... -
hat 2fl hnzirn ndn n 20 tcııııııııza Jrn
d:ır ,nmıiışliir. Mıı~olini dönüşte 

Atiuuya da ııArnmışl ır. 

Maltaya hava akınları 
, Loadra, 26 (,1.A.) - Diin, l\foll.ı 

ada~ı iizerine iki ham akını yapıJ .. 
nıışlır. İngiliz. uı,;:ıkl,ırı b:ızı rlii5 • 
man Uç'ıkl::ırını hıısara uğratıııı'i • 
lrırdır. 

Ticaret Vekilinin 
tetkik seyahati 

Behçet Uz izmirde üç gün kalacak 
Vekil Balı, eslrriekfi lnceıemelerl den 

çok memnun olduftunu söyle ı 
Balık.esir: 25. (A.A.) - 'rica · osker tarafından kar§rlanmrştır .. 

ret vt>.kil:imiz Doktor Behçet Uz.. · otomobille doğruca vilayete ge • 
tugün saba.h saat 10 da beraberin• • ten vekil, komutanlık parti ve be· 
deki zevatla, tayyare ile şehrlını· kdiycyi ziyarettt'n s~nra, viUi.yet 
ze gelmiştir. Doktot· Be,h~et Uz.. te kayma.kamlarla görüşmüg ve 
bava meydanında vfili, ~ehıim.izde hükumetin son aldığı kararlarla, 
!;ulunan mebuslar komutan, !'ar bu yolda alman tetbir!er drafm• 
ti ve beledi.ye rc~leri ve bır kıta da iu-hat almışttr. 

ra.r ele ge<_:ircliklerini biliyoruz. 
Demek ki R~toftan sonra. da Rl!S 
ya dö,•üşcbiliyor, muaffa.hlyetli 
kr~ muharebesi yapıyor ve bugün. 
kii nııftinemeti gösteriyor. Şu hal. 
de Rostofun dü~mesini biitün Rus
yanm tehlikeye diişmesi şr!d:ncle 
:ınJnm:llt bir:ı.z zordur. B:\bu<ı~s AI. 
man iddialarında bile Rm. ordu. 
<;tunun mahvedildiği yolundaki sö:ı
J.er pel< sudandrr. Bunları ciddi t e
liikki etmeye imlran yolttur. Ko. 
penhag yolu ile Londraya gelf'"n 
son haberler AlmanJıınn Voroşilof 
Ara.ddan Doneç ha"·,r.nsmdaki Rm; 
'kunetlf'rini C:e\•İrm'!k üzere yap. 
tıldarı miitJıic; hiicumun tamnmen 
nhim knJdl~ınm arttk tı\lmklm!c 
ettiğini, Rusların madenleri, fnb. 
rlkıılan tahrlb ettikten <ıot•ra ~e· 
kilmeyc muvnffa'< olcluklarcnı bil. 
<lirmi<otlr, 

Şu lm1'le mareşal Timu!:enko
nun <lö,üşmc kuvYetlni mohafa7!l 
ıtclerelc ~erilemİ!'I o•ma"mı kabul et 
mel< irab e4lor. Böyle olunca <1a 
ı\Imıınlar daima <'elıini1ecck blr 
Rmı ımlmm ile Tmrşılaşmak mecbu . 
riretindcdirlcr. 

Dok~r Behçet Uz, Balıke<rir vi· 
W.yetinin hububat alımı karn.rınıı. 

(Devnmı 3 üucücle) 

Büyükadada 
Dün 200 
çam yandı 

J?Un öğleden sonra, BUyılkadada 
Ayanlkola mevkilndeki J:undaltklarda 
bir ynagrn çıkmış, birdenbire bUyU. 
yerek iki saatlik bir mildı:let zu~ın. 
da 1300 metre murabbaı funda.Irkla 
150 kUçUk ve l50 bllytlk çam yandı.k. 
tan sonra sönuUrUJmUştür. 

AlıikadarJar yangımn ne suret!e 
çıktığı etrafında tahkikata başla. 

mışıardrr. 

3 müyon Holandalı 
doğuya sürülmüş! 

Lonclra, 2() ( 1.,1.> __ Holnnrl:ı 
Il·ışvc!dli IIolarıdadıın 3 milyon llu 
lnacl:ılının dorth rı siirülı.lli~i.i Jıa • 
berini vermiştir. 

, 
r-

00 n Yakacak O 
nehrini ıstıranca orma 
geçen ıda kömür yaktı 

Aa 1anlar 1 ş·ı . d ki 
Bava kuvvet!erlniı· 1 I e CIVarın a OCa ar yantyOJ 
yari.Dmı eayes nde 

Büyük takviye 
a!ınıya başladı 

No11oçerkos şehri 
de zapıe~Uldi 

--0-

Sitalingradın batısında 
Alman kuvvetleri 
süratle ilerliyor 

Londra, :.!6 (A.A..) - Moskovada 
neşrcdılcn Sovyct gece y!l.rısı tebli. 
ği: 

Ya.kac:ık ofisi Bulgaristanc!.arı 
gt.tirilmiş ve getirilmekte ol.ın 

, mangal kömürü ve Şile c:vnr111d:ı. 
• yaktırılmakta olan oeaklardakı k5-
\ mürlerden ba}ka Trakyada !stir.ın 
ı ca ormanından geniş mik~ ::stu 
j IIangal kömürü yaktırmay'L karar 
! vermiştir. 
1 Ofise ki:>mürlük olmak 1izere 
Halaçlı, Alaton ve Sayalar mevki
lerinden yel'i orma.'1 mukattalarr 
ayrılı.ııı.ı;:tır. Bu mukatlalartlan ofis 

ı • 

'""" 

25 temmuzda, kuvvetlerimiz, Roııı. 

tof, Novorçerkes, Çinliyes:m, ve Vo. 
ronej kesimierlnde düşmanla çarpış. 1 

malarına devam etmişlerdir. 
Diğer kesimlerde kayda değer hiç 

bir şey olmamıştır. 

(Dernmı 3 linl'ii<le) 

Avuıturya tahtına veraset 
iddiasında bulunan 

Arşldftk Otto 
ıHror hl : 

145 vagon kadar mangal kömü,..il 
) ak tıraca.!ttır. 

Of"s burada ~tömlır vnlona ve 
lstaııbula nakil i«ini her· lıanıgı bir 
istasyonda. ,·ağondan teS<l"m ş.ırti. 
le'I kuru.:J ı O paraya mnı ola~k 
sekikle lıesı::.blam:ışttr. Bu su.ret.le r) 

c.iimüzılek.j k1ş 1stanbulda manğnl 
kömürünün lcilosınnm azami 9 ku. 
ru.ıo:a s2tı1masr imkanı temin edil-

miş olacaktır. 

... 

Avusturya tngUi:der tarafından Mısırda alınan mllı\·cr eslrl"rl 

opraklaı ının 
MütteHtt ıeria hare • 
kat sabası olması 
ınumail var dır 

Va,~iııylon, 26 ( A.A) - Avustuı• 
y,ı talı~ının varisi oJmak iddiasında 
lıulunnn arşidük Ollo. cumarltsi 
akşamı radyoda söylediği bir nu • 
lukt:ı, milletinin naıı;ilere mukavc• 
mel ruhunu muhafaza elmiş oldu .. 
ğunu ve Avusturyanın kurtuluşuna 

kudar bıı ruhu muhafaza edeceğ:ni 
söyleınişlir. 

Ar)idiik, bilha~sa şöyle demiştir: 
Almaııyanın iaşe ve ikmal hal:u• 

rının ve Avrup:ınııı ~nup doğus·ııı• 
da işgal orduları miinakaliilının C• 

nahları olan Avustur:rnnın, mütle• 
fikleria ikinci cephelerinin hare • 
kiit s;ıhası olmak ihtimali vardır. 

Ahalinin yüzde 90t, boyunlarındaki 
boyuntlunığu atmak zamanının sel 
mesini IH'l.lemektedirler. 

Arşiclük, bıı nulku Dolfüsün Öl • 
dürülrueslnin 8 inci yıldönümü mü 
nascbelile sö:rlemiştir. 

Bir adam 
Tramvay basamağında 

giderken bQ§ı direğe çarptı 

G<Sztepcde oturan Fevzi adında 

birisi, dün vatman Htlsamettinln i _ 
dareslndekl tramvayın basam'l-ğmda 
Kuşdill caddesinden giderken. blr 
dönemeçte baŞt yol kenarındaki eHık. 
trlk direğine şiddetle çarpmıştır. 
Fevzi ağır surette yaralanmış, Hay. 
darpaşa. hastanesine kaldırılmıştır. 

Mısırda 
durgunluk 

Mihver kuvvetleri 
Mayn tarlalar ı 

vücuda getiriyor 
-<>--

Mısırda Amerikan tamirha. 
neleri kuruldu 

Londra, 26 (,1.A.) - Batı çölde, 
ılursu nluk devam clnıektedır. Zırh• 
Iı otoınol.ıi 1 kr.şif ve topçu faaliyeti 
olmu~tur. 

ı\lmanlar, Tclelis:ı. tepesine karş• 
y~ptıkları hücumlardan sonra yeni 
mevzilere çekilmişlerdir. Dü«m:ın , 
mayin larlrıları vücndc gr.tirilmck • 
le meşguldür. 

l.,ondrn, 26 (,· i,11.) - Dün, b:ıtı 

çÖlıle hava faali.reli olmuştur. Cıı· 
ına gcccc;i, Elnlemeynin cenup ba
tısında, mütıcfik uçakları düşma'l 

tanklarına hücum ctınişll'r ,.e İ\ i 
neticeler elde elm lşlerdir. 

Gerilerde kurutmuş olan Arneri • 
kan tıımirhaı•eleri Ohinick orclusu• 
na yeni bir kuvYct ilave clmckle • 
clir. 

Vişi, 26 (A,A.) - Berlin ve H.o• 
ma radrolan, lngilizlerin ağır k:ı • 
yıpl:ıra uğray:ırak yaptıklıırı laar • 
nızlnrdan sonra yeniden taarru' 
kalkmııdıklarıııı söylemektedirler. 

İnı;-:iliı uçakları Tohruk limnnı • 
nı bombardım:ııı etmişlerdir. Sivil 
ahali arasında ölenler vardır. 

Kartl a ekmek satışı beş 
şe hre tahs is edilecek 

Hamurlu maddeler hakkındaki yasağın 
gevşeti lmesi inceleniyor 

Ankaradan haber verildiğine 
göre, Ticaret vekaleti J-art ile ek
mek saıtışm1 sadece beş şehfre tah. 
sis etmek üzere tedkiklere başla. 
mıs bulunmalrtadır. 

Vekalet makarna ve b'.sküi fab. 
rikab.rmn kart ile elonek satılma 

yan yerlerde fabrikalar açabilecek I 
lP.rini bildirntl§tir. 

Diğer taraftan hamurlu maddt? 
le'rin yasak edilmesi hakkındaki 
kırraMn ka"!:>il olduğu kadar ge\·~ 
tilmesi ve kart ile elemek sat.ışı ya 

{Dernmı 3 üncüde) 

.4merikada 
Mayıs ayında 

4000 tayyare~ 
15 J O tank yapıldı 
Londra, 26 ( A. 1.) - Amerıkan 

istihbaratı, h:ırlıin haşlaııgıcındarı• 
heri bir hu~·uk misline çıkmıştır. 

frslim edllcn semi tonilatosu ı~i 
mihonıı lıulnıakt:ıdır. 

:\l:ıyı s :ıyında 4000 uçak, 1500 
tnnk, 2000 lıııık dafi topu imnl cd ı 
mişlır. 

Net~on raporunda hunun dalın 
bir hnşl:ıngtcını bildir ni5lir. 

e 

Zeki M<.?~ut Alsan'ın yazdığı 

hu eser, şimdiye lmclar olmcluğıı. 
noz e!!-l?I"lerin en '-rymetli-lrlir. 
Yüıde ;diz bu 'ntanm romanı o. 
lan "b"r meml"ket çocuğu''uda 
her gen~ 'e h.er miinen·er kendi 
hi .. lerini, kendi fih;rJcrinl butn 
t>aldır. 

VAKiT de dün başhyan 
bu mılli Eseri 1akip cdın z 

Meh ap 
~ezıintisCfl 
Ilımdan ba~kt> VAJi.11 ~nıete

..,j okıınıcuların.a çok zengiu prog 
ramlı ·b:r mehtab ı::-eıintisi tertill 
etmi17Ur. 

Şirketi Hayriyenin 71 nwnar:ı 
'ı vapuru ile ynınlncak oJan ge. 
zintirtc çubukluda me~hnr lUcJi. 
vin konı..,una giclilecektlr. 

40 10 ,.,nii< fes1h•aı heyeti, «az 
\"e caz bulunaeald:ır. 

Grtlntiyc ı,t1nık edebflmek i. 
~in· 
Vakıt'in bCJ§taralında bu • 

cünden itibaren ne~redil. 
meye ba§lanan /m.ponlan 
toplamak halidir 
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HAFTA SOHBETi 

av'' a. daiir 
Uo<lrumda bu!unnn çuylnr - Acaba miras mı bıraltB.O.ı.ldıf - Demli çay 
- 1>1:11eme - Al,kuyrııldu hnrman - <.:eylfın kanı ne demektir? - Hak. 
kı :SUlıo.ı ve ~lu1.affrr f.: o;en - Şalr ve nüktedn..'l bir t:Jıycı ! Hacı l'teşlt -
Çnyhnnc mi, Ud:ıb!l mccllsl ml? - Hikmet l\li\ıılr - Ç3y weraklıları -
Alımet Rn ını. ı.rclıment ı.krem - Şair Rıfkı - Çaycı l\ler in ve Ka:tnnh 
.\lorlallnh - lilr mnnzume -

f azan IWJ6nlr Süleyman ÇapanoOla -
Dı r k:ı ~ bu n "',·el, bulun g:ızclclcr yozdı, bir apnrlıınanın bod 

ru ı1 lrnlınr::ı, ) nhuı Lınşk:ı hır t:ır:ıfındn külllyetli miktarda çay bu 
lıınınu5. \paıtımnn sahllıl rol, müsteciri mi, bilmem nc!;i, istifçilik 
cuçu ile ın:ılıkcme) c verılmiş. 

Yine gnzcıclcrin )azdıklnrınn göre, bu vnlnnd::ı ş : '.Ben, is. 
lifdllk ) o(lm:ıdım, içmek için :ıldım bu çayları!,, demiş. 

Mutlar.ın nıuk :ıcldesllr. Buna bir diyeceğimiz yok. Foknı tulu 
lJn ç:ıyın ınmı.ıı ı. :ı 5:ı rnt, hattu miaıl hanesini geçiyor. Bu koç 

.) ıhla hllcr? .• o~ k :ııılaşılıyorki, çay snklaynn vıılnndnş, yalınız ken 
<llsini dciHI, ohrurlını do diişünmüş. znmnnın nezaketini göziinün~e 
lııl:ır:ık, ap::ıı ııınnn , dukkün ve para yerine. onlnrn miras ol::ır:ık hır 
nı rla çııy bırnknınk is'emışt 

htirciliğı knbul etmeyen zat, belki de çay meraklısıdır. Bu nok .. 
ta da hakkı yok dcğıl. Sahnhlıırı, demlenmiş bir çay içmenin zcv 
J ln.ı doyum mu olur. Uele (Ak kuyruk) la hnrmanlanınış CSeyllln) 
~;ı~ı olursa. 'Ka(ırııı lcı·cli kndnr kokusu do nefistir. Yn rengi? .Cey .. 

Hin knnına benzer mübareki 
Eskiden, tsıanbulda ça~· meraklıları c.oktu. Bu snn , hemen he 

men çay meraklısı kalmamıştır, denileblllr. Yalınız Üslad Hnkkı Sü .. 
tın ile, lllimırrer Esen müstesna. Bu iki dei;erli muharrir. çaya bir mA 
hud gibi taparlar. Ben de, çayı sevenJerdnim. Fnknı. bu gfın, knbveıo 
eılcrın '>ttndukları dere suyunn benzeyen acaip nesneyi dcnıı ı .. , Ren 

dim demler, Esk11eriıı dedıkleri gibi elc~lzimle yaparım. 
İyi, nefis çay yapan, çaycıl:ırın jçinde, (Hneı Hurşid) çok meş 

hunnuş. Ben ona yetişmedim. Ostndım Ahmet Rnsımın "Hacı Reşid! 
bineva,, dcdi!il bu zlH çok titiz bir adammı~. Rnsimln dcdi~inc gö 

re ho'i 6Öhhet. nüktedanmış, HaW'ı ~alrllai de "tlnnış. 
Değerli dostum ve ad:ışım Hikmet Münirin PC'k yakın akrabası 

ole.n Hncı Haşldln ktraethnnesi devrin çay ımerııkhlarındıın başka. şa 
ir ve ınubarrirlerilc dolarmış. Orası adeta bir "Edhli mcşherl,, imiş. 
Ahmet Rnsimin (Şehir mektupları) ında Hacı Raşide dıılr hayli mrı• 
JUmot, nükteler \•e espriler vardır. Hi'ki?ne.t i\fünir, Hncı Rcşidin Fara 
ca g.ızeller yazdıftını söylüyor. 

Nerede şimdi böyle zarif, hoş söh:bet, şair nfiktednn çaycılar? 
Rastlasak. cle geçirsek de, ellerinden öpsek. Bir 1araf'tan nefis çayını 

içsek, bir ıaraflnn da \rmct Rasimln ded~i gibi "l\lüsııhnbnti Sfikkerln 
mi ile dcms:ız olsnk !,, 

Benim ycltştiğim iyi ç.ay pişirenler lclnde, Şchuıde bn.şındıdd 
{Mersin) ile Cnrşıknpıdaki (Tatar Abdulltth) da pek meşhurdu. İkl!i 
de titiz, temiz ins:ınln.:rdı. Pek nefis çay demlcrlerdl. (Mersin) in U 
tir:liği, "m:ınl,, derecesini lhulmuş1u. 

Bizim zamanımızın çay meraklıları, hu iki sanatkı\rın. dükanına 
hir akın<'ı kolu gibi saldırırlardı. Ve (Mersin) Jn rlükkiinı, Hacı Rleşi 

din çnyh:ıncsi sıbi, şair, sanatkAr yatıığı idi. Refi Cevodlar, A. füfkı
lnr, Ahmet Rasimler, Erciimenl Ekrernler or:ıdn toplanırlardı. Fal..'"81 

Mersinde Hncl Raşil gibi şair, niiktedan değUdl. 
Ahmet Rasimln, Hacı Reşit ih:ıkkında y:ızd~ı bir nıaıumneyi 

naklediyorum: --.-.. 

Çayınız renglndir um lnbi dilber ka~ar, 
Subbeti ihvanınn: şirindir sükkCl' ·adar 
Gerce ben mchcuriyim hoştur yine dülddini;;ıi, 
Mcnbaı ahi baka ve çeşmel kevser !kadar. 
Müçtemidir bcmılnizde daima ehli hfincr 
Gcrçe olsam hen görünmenı, zerrei kcrntcr kadar 
Name gündermlştiniı, hakkımda lütfetmişliniz, 
Siikrühamd ettim o Jiitfe karşı dfinynlıır kadar. •" 
J ıı ııı i .ı: üzre bu beş beyti &ire tııkdim ile, 
Arzı tlıllls eylerim yan vefa pcrver kıular. 

Zelzele lelAketlne 
uğrayan 

Bq kazamızın harital.arı 
haz.ulanacak 

Büyük zelzele felıikeline uğrayım 
"e tnmnmen yıkılan Enlncanın 

yerine )eni ve modern bir şehir 
ikurubnnsı için faaliyete geçilmesin 
den sonra 11yn1 fcldkete manu; ka• 
lan knzalı:ırın dn haritalarının alı • 
ruırnk inıAr pldnlarının hazırlanme-

lnönii heykelinin kaideıini 
Türk mimarları ' 
hazırlıyacak 

Belediye, Güzel Sanatlar Akade • 
misinde hazırlanmakta olan ve Tnk 
simde lnönil r;ezlsine konulacak 
İnönü he)kcll knldcsinin Türk mi • 
marları nra..oıında ncılacak bir mü5:ı 
baluı ile hnıırlnnmasını munfık 
gônnüştür. 

sına kar.ar verilmi.,.<ctir. Bunan üı.erlne Hitler, derhal 
Yeni kunılnn Erzincan ve mülha· esJd sert ve inatçı ihallnl alıyordu. 

kntı bnritıı J>irlı~i bu hususla faıı• Miinihten sonm Ribbentropıı i
liyete geçımiştir. Birlik namınn lıew ki defa hnriciye nezaretinin bir zi 
Jediyelcr jm~r fen tıeycti bu mese- ynfetinde, biri de Alman sefaretn 
le ile meşgul olnıakladır. d.e tertfü ettiği bir kabul resnıincle 

Oğrcndi[iimize göre haritnlnn a- gönliim. Bo Pnris pnkh ndr veri. 
hn:ıcak ımarı veya yeniden kurul- len s.nbşma.nm imzalnndrğı <;tralar 
mnsı için fnali:ret sıırfodilecek olnn da idi. Blrblrlmiile anrn'k bir kaç 
şehirler J~cmaliye, Kcm:ıh. Tercan, cllmle t.entl cttilt. Bununla. J>eru. 
lllç ve Refahiye kosabalorıdır. fü·· her o. bir knç ]>elime Ye bir tebes 
veUi bunl:ırın n:cskfın ve gnyrimes- stimlc bana. eski konu malnrımrıı 
kün kısımları gözönünde tutularak ook iyi hatırladıJ'.:"'lnı ih~as etmek 
beş ) üzdc, !binde ve iki binde bir 1 ten geri kalmadı. SlU?ki: 
mikyastnda fit ebad üzerinden ha• 1 - Göriiyorsunın \""il! Artık \iri. 
rit:ıtarı hazırlanacaktır. Bu harita• kimizde memnun ol;n:ıhyız V&kın 
br lizr.rlnden yeni imar pl!inları lılr ru; dol:ımbaç \'e linzah blr yol. 
ba:ıı.rlancaktır, <11lın yürümeye ınechur ol<lu'k, a.m. 

-o-- ma artı'lc dllz ~ doğru yoln ;-ir. 

Vapurcular birliği 
Türk kara mlarında 
nakliyatın serbest 

bırakılmasını istiyor 
Vrıpnrcular Birliği, Türk karasu. 

larınch deniz nııkliyntının serbest 
bırakıbna.oıını hükörnetten i~temiye 
iWar vcrmi.5tir. 

Birlik bu teklifinde yalnız nav • 
fr:ın fi'J"lltının htiktrmetln mürakab<:• 

nltınaıt 9'11wimıısımı d~Tam edil • 
ııi ~ Deri sümıektcdir. Yapana 

ıı birl~lnln SO tcmmuula yııpa
' \ ılhk knngrede bu mesele c • 

niyetle menubahs olncırkhr. 

dik." 
Deı gibi bir hali var<lı. Abet:r.e 

gelince bu toııhınt1lard:ı. ontt t!a 
~örılüm. Onunla daha unm boylu 
konuştuk. 1935 bldayetindenbeli 
onunla topu topu ild ,·eyn Uç <lefn, 
hem de her ikimiz icin hn5baı n ko . 
nuşnınys pck imkan olmıyan v:ızi. 
:rctl!.!rc:le •rnrsıl:ıstrm. neni e\·imı1e 
arnyıp ~örcbllinli. Bunu yapmndı. 
Çünkü ince ,.c zeki bir ndnmdr ve 
kenıli.sine Alnum 'iiyasetlnin al<lığı 
son şekil hakkında. Almanyn tara. 
fındnn A\'rnIJ1' snlhüne ,.e kom~tı
Jnrrnm lıürrtyetlerhı~ karsı lıazırla 
nan sulk!lStltıPa, bU~·Uk ffi<ir nd:ım. 
ln.mıa, y:ılıu<1nere, itjnt "e mnnc,1 
hiit ihı hürriyetlere ltar~ı revo. ~ö -
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Karaborsada 
Gıda maddeleri 
tiyatları düşü or 
İaşe tegkUAtı tarafından el konu. 

lan gıda maddelorlnln sntl§ınm ser. 
best bırakılmasına dair kararın dlln 
ticaret vcklUeUnce alJl.kadarlara tcb. 
Uğ o:unduğUnu yazml§tık. 

ıin l•cdcr rle\'am elliyor. Sel•sen 
metre derinlikte, bir çe)i~c Jcmıa~·ı 
andıran deııizn.ltı geminıiziı. ic>-ı . 
del•i ncıklı ma.nzarnyı düljilniln<'c 
tliylcrlmiz ürperiyor; onlanri ,,,tı 
mblımnı ytireklerimiule hl 1'1eıli . 
yor:ız. 

Uefah hadisesinin ncı hatıra ı, 

Arlık islemiyorum, kendisini 
sevm iqorum, işte sevm i9or um 

derin ynr:ısı heniiz knpanmnnıı'}tı. 
in tam dört buçuk C'nedir, ki lıo. er.sur •c clei;er!i dona;ımamızm bu 

Bu tgte çalışan teşklltıt ay b:ı. 
ııma kadar vaz !elcrine devam ede • 
ceklerdlr. Bu mUddct zarfında bUtUn 
Pluarnelll.tı belediyeye devredecekler. 
dir. Knrer 1 Ağustostan ltlb:ırcn me. 
rtyet mevi<llne glrecaktlr. Belediye. 
nln ne şekilde çnlışo.cağı hakkında 
~nUz yeni bir karar yoktur. Bu ka. 
rarın Ticaret veklUcU tarafından bu 
günlerde fi!Chrlmlze tebliğ edilmesi 
beklenmektedir. 

Yeni karnrla ll!ltışı serbest bırakı. 
lan gıda maddeleri IJUDlardır: 

Zeytlnyo.ğı, plrlnı;, nohut, fasulye, 
mercimek, sabun, sade yağlar, bakla, 
peynirler ve kremalar. 

Belediye lktlBııt mQdQrJDğUnUn 

yaptığı tetkiklere göre, piyasada ka. 
ro.rın tlk feyizli neticeler\ görUlmUş, 
110 • 120 kuruşa Imdo.r borsada sa. 
tılan pirine) 8~. 500 kuruııa satııa.n Ur 
fa yağı 850 kul'U!J:I. dUıımUştUr. 

ALQ.kadnrlarm verdiği malQmata 
göre birkaç gUn sonra daha fazla 
dll§mtller görUlooeği kuvvetle Qmlt 
edlJmektcdlr. 

Buz nakil ve 
·~evzi 

• • 
ışı 

Amavud kız.ı deyince, umumi -
yelle haynl'mizde uzun boylu, bn 
lık etincle, sarı açlı, pembe beynz 
tenli bir genç kız tipi cnnlan•r. 
Jfnlbuki bu va.kanın knhrrunnnı cı. 

lan Arna\'ud dilberi Jıilfıkl& siyah 
saçlı, k:ıragözlli. knrn lmslı, c. mer 
tenli ufal; tefek bir genç l:ızdı. 

l"nnında bulanan bnbnsı ile bır 
lilrte, suçlu yerindeki, ince bıy.,.lı , 
zayıf uzun boylu, sim siy oh sııçh 
irnnh 1\lelımed Sefa. ndın<lnki genç 
ten kcncllslnt zorla. lcaçırarak, nzun 
müddet ~hvct hissi He yamntla n. 
lu Jroyrn:ıktan ıla\'tıcıydı. 

Hayli knlabalık olan mahkenıe
sı:ı.lonund:ı, ntnn.-ı, kızara ba.5Tlla ge 
tenleri şöyle nnlath: 

- Bay Hiı.Iôm, o gUn bnk1•al. 
dnn ekmek :ıln,alc \'e kunduracıda 
:ıyaldı:nbl:ırmıı ynptınnak üzere ev 
den çılmuştr:n. Yoıruı glclerkc.-:, bu 
l\fehnıecl Riza yanrroıı ynl•lnştı: 

- m,iyc, dedi. Sana bir ~lft 
~Ö7.üm var. nlrıız benimle gelir mi. 
t:in. 

lUc:ra.ka dti~tllm. Mehmed Ri1.a. 
om bnn:ı ne gibi bir "IÖziı olabilir 
eli. Arlmsmdan ~-üriidilm, 

- Koodi iyle konn up, sevi~ir 
miydiniz? .. 

- llayrr. l.'slmz nynt solmltta 
oturdni:"llmnzdll'!l tnnırdım. Liiltln 
konuşmnzclnn. Ynlnız Uç sene ev -

A astosan ..... ö • \"el gelip beni bnb:ımclan i"ltemiı;, 
b:ıb:ım da \'emtemlı:;, lllehme<l bent 
bir kaç sokak Citeye götllrdil. Bir 
tenhıı köşetle eniştesi Ali bir oto. 

de yeniden ba eye 
ko acak 

İstanlıulun buz meselesi ynz mev 
siminin sonuna yaklnşnıış olmasına 
rağmen henüz h:ıl yoluna girmiş 
değildir. Şimdiye kııd9r üzerine a
lacak lfır mfıtcııhhlt lmlunamıyan 

buz nn:kil işi ağustosun dördüncle 
daimi encümende yine Hı:ılcye ~ı· 

knrılacnktır. r 
Belediye buz nakliye işinde mü• 

tenhhlde 60 para bırııkmnğa nih:ı • 
yet karar vemıiştlr. Bu şekilde d:ı~ 
hi şehrin her tnrııfında buz 5 kuru• 
~ sııtılııcnktır. Verilecek 60 para • 
nın içinde nakil ve leV7.i masrnfı 
dahildir. 1stanbu1da senede 6 mil• 
)'on kilo buz istiblllk olundıığunr. 
göre mütc:ıhhlde bu iş için G0.00() 
lira bırakılmış olmaktııdır. 

Bu yaz geçmekle olınakln bera -
ber buz nakil ve tevzi işini senelik 
olarak ilınle edeceği için gelccGk 
ynz için mhat etlilrcr~ı ılüşilııül • 
mektedir. ----o---
Vilôyet hesabına Prevantor. 

yumda talebe tedavi 
edilemiyecek 

mobilin önünde beldi ·ordu. Bir 
c1enbiro ilJ i birden Jmllnnmdnn 
yalml!ıdılıır \'e: 

-B:ığmrsan kendini ö1m·u~ bil 
diyerek beni otomobtlc ııttılar, ev
lerine götün.lülcr. 

- Peık iyi ne <liyc baiimn:ıdm?. 
- Korktuın, dllbn tutulılu. 'ol 

dıı gidcrlerlr.en de beni te.'ıdid et~ 
tik!cri için bağırnmadon. 

Eve gidince, Mchmedin ıınnesl 
7..ellha ile bnba.sr tbrahlme beni bı. 
rakınabn için ynl\'nnhm. 

- Miisterfü o! kmm, se:ıi Meh 
me<lle e\'}e,,d'rece~rfz! <liyo buna 
mani olclular. Ölümle korkuttukla 
n itin <le fnzla. İ"lrar edemedim. 

Nfh:ıyct nısnn hnzrrlıJclıınn:ı h:ı~ 

lnflılar. Artık benclen ltııtt.<'~~nn 
(liye korlcmadıhlnnndnn so'lmJ:;-ıı 

serbe t bırnkıyorlardı. Jlcoı de nı 
§nn ~·üzUğii ısmarl:ımnlc hnlınnc<;ile 
hir giin evden ~ıktım, ve 'loğroca 
babamın e\'inc k:ı~tım. 

- Pelc i)i, J\fehmc<l bu mlld~let 
zarfmda snna dokundu mor 

- Jinyır. l·atiyen ••• 
- Pek iyi, sen ne diy<'<"ek!<ln 

lınknlım lehmc<l? 
trnnlı ::;cM ~-a,-nş ynvM aynğa 

MaarH Müdürlü!!O prc,ı·antor~·oır knlkh. Aya!.knlnlannm bumu hile 
tahslsah kıılmndı~ınrl ın hnzlrıın 

1 

p;örtinmc<lii;i hol p~nlr ııantalonu 
943 e kadar 'illi~ el hesabına inle· na düzeltti \e: 
be tedavi etlirilınlyc<'c~inl nltıka - Ne diyelim bny Jıiiklm, lıep 
dnrlam bildirmiştir. 111j yalnn, diye bn-.faılı. Ben bu lc:z 
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rü1en ,.e artık ıslah üınidlcriııi ı:.u 

yn düşürccc...'k derecede git !-rflle şi<l 
detini artıran fecan!C'rc dair çok a
cı suali.er scrar.aı;'lll1ı biliyordu. 

l"ine biliyonlu l.i, Alıruınyıı.nın 
hattı hareketini ıılenen takbih et. 
mck ve s:ıri naz.i.fn5I t hnstnlığının 
biitün dünya için te.kil ct1iği tehli 
kcyt açıkca belirtmek lçtn hic bir 
fmmtı ka~ınnamakln beraber, 
Fran "l'ı; hükfiınetl, hatta diğer hli
l•i'ımctler neıcllnde <le, es1<i ıliisün. 
celeriıne ~adı}[ luılnrnk, sDlhU kur 
1nrm:ıl' için her ç:ıreye lıaş vuru. 
yor ve her ne bahasına ohır:;n ol
sun harlıc sebchlyet vereceği giin, 
hnscıa hiç bir mazııret \'C bnhnne 
vesilesi bırnlınıamıyıı çalrsıyordnm. 
Bu ltibnrlB geliıl benim son zn
manlnnla aldığım varlyetten silril.
yet etm"hrc, bana nkıl öğretmeye 
kııllnşnm:udı. 7.nten Abetz bl'.Jla 
ı:relib de meyus bir tavırla: 

- Ne yazıl• ki Frnn ız. Almıı.n 
~·n1anln5masmn e• ki i kaılnr hara.. 
rct1i r.ıu1aharet ctJt•:vorsmmz ••• l'e

s:ıretlniz kırı;r:: ': r.ibi. 
Demc)i göze alsaydı :ı:!c "~n:li. 

·---

l,C\lr ' il 

LUT F I AY 

ı.-ine clerhn.l ,·erer.eğim ce\ nbı e\'
' elden blliyor<'lıı: 

"-Azizim Abct"z, benimle alay. 
mı f'~ivorsunuz? neni nptnı yeri" 
ne mi -koyuyorsunuz? nen şu na.. 
zi • fnc;lz:n beliısının bir giin kan 
nlntmıyn Hizum kalmadan ortn. 
elan knllrmnsmı bekliyornm, O :r.n· 
m n, lıcr z:ım:ınld ~ibl harp tetııı. 
~celerlni nzult:ıc.nk veya ıı:Mera.~k 
her h::ırel•l'te müzahir olmakta ele. 
\mD ettii;-lıni göreceksinb~ Fakat 
henden ne hu r<.'jimln :uLı.mlnrma 
iti:nnd etmemi ist<'~intz, ne de 
bıı rejime, hndclindcn fazln sada
kat ghstercttk, köleHlt edenlere.'' 

O ıı.I ... '}altl Abeh pntronunılnn 
clnba açık ,.e dnha snmimi dil.\ rnn 
<h. Arlık znrif ,.e ık elblc;.e1f bir 
<lipl:ımat olmus ln. Beni tckrc!r gör 
dii[.rünılen dolayı bü~ i.ik bir ı:;c\inç 
izh:ır etti \'c beni Almnn murn1ı . 
lıııs hevetintn <li~er azii.hniyle, bu 
m~yıınıla IIL"'kııJ•çu Schmit'le t1e 
(940 hnziranm<h mütareke ko • 
komi,.vonuna dahil olım znt) tn . 
mstll'dı. Bu zc,·:ıt o ~rrnlnnln Jıt". 
uliz yeni çılmuş ol:ı.n ''Verdıın'' ad 

nuşunmı. Birblrimiı.i seviyorduk, lmyıblnrı hiç ~Upbrsiz onu yolıın 
.1'Jelımeilin lmt.i)en frnnlıyıı çalma clnıı al:ıkoyn:naz; lüzum hasıl oldu 
ynn bir tUrkı:esi \:ırclı. evlenc<·ek • ı ğu z:ıman en lillc\ik teh'tlerlcn en 
Uk. O gün :ıı~ncln'5ım ?nvid im ıı hüyiik hnrb gemi~ine k:uJar hepsi 
rnk b:ına lta.h' eye gel<lı: • de 'o.tan ve millet u{;"Urund:ı :n n 

- Uh'iye, dedi, haber gönder. şn. hazırdn·. Zaten Tiirk dcniı<'l'en 
tli, "işe gitmesin, bugün kendisine biç bir znman talilıs.izlll< karı;ı-,m. 
Jrnçııc:ığım'' dedl da. yı•m:unı~lnrdır; ziıll onlnrın eıı 

Btı haber lizerine linJı,·ede otur bUyült fell'i.keticri bile tesc~ll ola • 
dum. Biraz sonrn Uhiye geldi. Be. cnk lmd:ır p:ırlııı. tarihleri C!oisiz 
ni çağırttı. Yanına gittim: 741fcrlerl vardır. ' • 

- Artık her :;eji ~üze aldım, Deniz sehidlerlmlz ne Atdavln 
l't!ehıned, decll. Babam beni bhi ı. bır1il<te <lenl:ıe gömlilen otuz ·~. 
ne zorla verece~. Halbul'i be~. sen itiz Tiirk çoeuJmndan, ne de da'ııı a 
uen başka .. ını ~ tcmı~orum. ;:):!.na C\'Vellıilcrden ibarettir Kn.mıfonl. 
kaçma.ya knr..ır \ 'erdim. Heni kacn oizin Akdeniz.in Umm~n Ye Hint 

Aldım, ,{endistni evvelil eni te. tleni~lerJnin her' bucai;-ıncfa 'l.'ilı~ 
min ev~ ~ötiirdüm. U1kln or:.t.da 1 denizcilerinden Şehiı't1er yatıyor: 
lmlrumm.lr. N:ı .ıı ol~~ .ev~:ncccl• - Atlas Oltyruıusnnda Tiirlt der.izctle 

, t•k, tuttum, cvıme ~otürclum. Ana rin'n znfer hatırnl:-::-ı yns:vor. 
' mn, babnmn işi anlattı•n. Tiirk deni.zeilerl Turk ~illetl.iıi' e 
ı - Eh ne ynpnhm lcı.,mettir? ele blr pa~a~ıclır. Eu millet en ağır fc 
1 diler ve mr;an hnı.ırlıjhna bnştuılı. J:ikctl~rıl~'l so.ıı-a bile §ahlanm:ı ı 
, lnr. F:ıknt... Tam nısnıı o~aca~ı nı bllmjctjr; Tiirlt dcnlz<'i'erinc~e " 
j ~ün .l\fehme~ söz!~rlnin bıırasmdn t•:mr ruh \'nrtlır, Tn.Jlhin akc;lliğl . 

•JhJy.eye dognı <lonerel• lurğın bl.r ne uğrııdıkJarı znmmı talihi tokat 
tanrla bakıyordu. UI\ iye ;vfü:i1k ıcı ınmı br; şerefli hezimetlerin ıı:n
nuulnmnk için e\'clen çılnnıcı ve ha b:ıhmıta o lıezimetlert unuttnren 
bnsmm yanma. lmçnuş. zn ferler lcııznnmrşlar<lır. :n 

- Na,.ıl olur bu l\lehmccl? Hiç Türk cıon:ınması 15i0 ıh I.cıuırt k 
bu ,_-:ı.<lar istekle c:ann geloo kız, ha un Uçt.e iJdt;;ini k."tvbt!tm' ti; A Htı y 
bersi1 knç"·erlr mif ıınnm mütt ... fik h:ıçlr donanmn<ıı 

- Bilmem. zannediyordu 1fi nrtılı: hu ll'Jllet in 

-Sen ne dlyeccl• in Rnmnrnn? flolaŞa111aZ. Fa.kat, b'r sene g-eçme 
- Pelt iyi otur. 1 dcnnnmcısı Akclenizde göriineme1, 

Uhiycnin bn.b:ısı l?amaznn: ılen Aclnl:ır dcni:r.lncle ,.e l\forn ıtırı 
- Illnfienn.Jiız.ı.lil·. blln bu n- Jarında e kirinden bü) iik bir clo. 

<lnmd:ın mutfaka dn\·ncı~'ITI'I. Km nnnms heybetle kendini göste'Mlt'I 
zorla. Jmçırttrrtmı tır. , c düc:mıına dehşet ,.e Jı:ıyret sal. r 

Hem de evlerinde bir te::kllilt mıstr. · 
lrurmu~Jar, eğerle~im ben bu lnzı ·Atılay niçin dnlılığı yerden c;:ı. 
almaya evıe gelırsem, hem ,beni k:ırnndı':' J{lm bilir dalı., miktfan 
hem kızı öldüreceklcrmi'I \•allııhl. nı "ÖSteren dhaz ~ı an• :zın bozul 

llMdm l5t tatlıya bağiııru:ık i'lte au':'' Snrrır:l ı.ra "U ~ken tulumba. 
ğlndl"~<li: I:ı.rr d rılurmnl· mı mümkftn olma. 

...... Pek ili Rttmnt;;an, <lcdi, siın dı? mr knyayıı mı çarptı? Dir bn. 
di bu inaör bırak ela J,ızııır Aliye tnğ'.ı. mı :ıplanı1ı? Denl7 :ı.lt idare 
Yer. etmelı; de taırynre idare etmek ;:t. 

- Vermem vnTiahi. bl hatti ondnn <laha ;ü4' bir ı,tir; 
- Neden t bliyü'k V<" ite\"amlı dlldutt, oi:'llk· 
- Çiinh'iim Jnzım l\fehrnt!dl is. lmnlılık, t~bir Mcr; b:ı1.:tn insnn 

tcmlyor. lnmlnnn hiç birin! lhmnl rtrne:r; d" 
JHıMm lJiviye ·e dünılü: , ine k:ız:ınm öniine qeçern~. iler 
- l\lehme<li j tlyor mu un ~!m İıalde ımrtarnnk i~iıı 'lliimlciin o. 

di UM.re? hn her ~evin yapıldığı muh tldml\. 
- İı;;tr('1t}iyonını, irrte, SC\mlyo. tir, Ui.r lt~c; <"ene C\"\'el kısa bir ıa 

rum artık lcencUsint... m:ın f!:in,l.~ bir Amerikan, lılr ln~i 
- Elt ne yapnlnn. Iliz <le da,·n liz, Frnnsn: cll'nlıalısı hirblri el·ı1ın. 

rı ~'iirütlirli1.. <1n•ı biiyle kıız!!.l:tra ui{rnmr ,lrır<lıf'. 
Ancalt şıı.bidlPr ~cJm ... mto;ti. Ha Dn :a a:ı dcrlnl;~;te o'<luklnn httl • 

ı.im hnnl:ınn ı;alöırılnınoıı lı;in .nu. tle ımrtann:ı f.;incle fam mıı\':ttı"!l. 
lın1;mne~i b:ışkn lıir giin<- l•ır:ıktı. l•iyet lııısıl ol'.'Dnmıt;;fr. Tlirl' milleti 

Nihatl ~AZİ <liinvnnm en sereni drnl:r.ci millrt. 
-------- k ri~den biridir; h.~r cı('h1d lleniz

Limontuzu tevziatı hakkında 
bir şikayet 

Son dr.rıt c;cJıriınizr ~clirilC'n :!r 
ton limontozunun satı5 fiynt•arının 
fiihiş olduğu ve tr\'Ziatın usııl o;ilz 

y:ıpıldıih \Oltında \' İ li~ rıe şik."ı) et• 
lcrcle huhınulmuştur. Yuıb et ehem 
miycllc tclkik olunmnktodır. 

1ı eserimtlen sita~i.,lc hnhııettiler, 

Hana: 
•

1-Bu 1uymet ıı eser, deı·har 

Alnı:ıncnya t.ercUınc edilmelidir," 
diyorlanlı. 

Bunu fıı-cıot Lıilerclc eı l•frnıharp 
znbitleriylc \'e b\itlin memlekctle
ıfo generalleriyle alny ettiler. A· 
1•etz hir ıı:ıı beni b1r 1'ö~ye çel,e. 
ıek: 

" - Çok memnunrm, clccli. tn. 
hli ~ız de mrmnumıun~ı·llur. öyle 
<lfıı;il mi? B(j ·le bir nctfoenln bir 
gün tah:ı.ı.Iml'.• NlC'b im j l!;in, ~ıe 
pimiz. n:r. mı çalrcıtılc? Tabii her 
ı:ıey bizim lstecli~mil ;~ibi o mnılı, 
nmıı yine de bliytik bir adım abl· 
mı demel"tlr." 

~onrn ilf!xc et ti: 
"-Bizim İt.nlyn ile miiftefik 

otclıı!!umuzn "nnmaı. huclo l:ıhkt ı." 
Bıı sözlPri işiten ltıı nluHlocıı 

~ , 
Jıtr agrzd:ı.n :ı~ nı se~ i tel rnrlry -
rnl< Alıl'tzin sözJ .. ri:ıi tnsdik etti . 
ler. 

dnhı ~c,inl <hhlum nk lfrı on, 
'iiz b'n, on bin TUrk ~enci h:ızır. . , 
dır. En h.. iilc knn·et budur. 

Kadircan KAF LI 

~ ~ O t Zl!,!q. 
-n alı acak 
vergi 

9 ki§ilik bir heyet bugün 
Ankaraya gidiyor 

HUkQmeUn harp dolayısllo temin 
edilen !evkalf1Je ko.zançlıı.rd'!ln vergi 
alncnğı, bu hususta btr kanun IAyi • 
bası h:ıztrlıındığı yaz.ılmıştı. lzmtr 
tar1rlC'rindcn bir grup §Chrlmlze gel. 
ml'}tir. Ankara tacirleri. mUm:ss.lle. 
rl dC' ~ehrlmtz:ic bulunmıı.kt:ıdır. ls . 
tıınbuldo.n da iştirak edecek tacirler. 
den mürekkep 9 klf!Ulk b!r heyet, bu. 
gtln şehrimizden Alıkamya harck<:ıt 

ed,.rclt bu proje etrııtınd:ı. nl!l.kad9,r. 
lar nezdinde tcşebbllslerde bulunncak 
lardır, 

eyoğlonda 
Pencerelerden içeri bakan 

adam kim? 
Boyoğlund:ı Bursa soka~ında Ko • 

cabcy np:ırtımanının blrlncl kntmda 
'f. :ı. ~ oturan Orhan Tuğs:ı\-ulun pencere • 

Ulr ny onrn. Uı;lincir h5'i\n'tle Rinde evvelki gece yansı bir insan 
nnlnttı:'wu ~ibl, Kırn'ın nclnn•ıııı \ çehresi belirmiştir. Orhan derhal dı. 
betze gCinrleri ·ord •::n •• fakat n<."ti. şan !ırlnml§ ve meçht:U adnmm peşln 
cesiz o4lra'k. Bnmln.n yccli :ıy "on· d n koşma~a bn.,ıamış•ır. GUrUltUye 
rn da Iltbhcntrop lolotofl:a. Gnrbi yetişen bekçllcr de koşm:ığa b:ı,I'\. 
feli'ıkete, AYrnpayı hli)iık h;r her- m•ıtlar, mahalle ayaklanmış vo kom. 
riimerc.e m!llılıum eclen, hnrhi :r.n- şular da böyle garip b!r adamın son 
ruri kıbn, o nnlacımayı lm:r.:ılnmı. zamanlnrd-ı evJerını rahatsız ett!~.nl 
ya gldiyorcltı. Buna on flcJ r.v dil· bildirmişlerdir. Aralıklardnn birin • 
ha Tliıve e<liniz; birl Ynt.:ınnnızdıın ı de kaybolan bu adamın bir akıl hııı. 

( /Jcırımı \ar) tası olduğu tahmin edilmekte ilr. 
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Blrmaayaıta halk 
blrbirlle çarpışıyor 

Röyt.erin bıldırdiğine göre, Bır. 

tna.ı:ıya eyaletlerinden .Arakalida ln. 
glliz taraftarlarından 400.000 mUslU. 
nıa.nıa .Tapon taraftarı Bırnmnyalılar 
arasında dahil! harp b:.ı,•amıştır. lki 
larai a..ra.sında. ur; hafta lan beri için 
için dl.l§manlık alametleri behrmişti. 
Binlerce erkek kadın . çocuk olclfJ. 

rtilmllştUr. Şehirler baaılruı,, yilzler. 
ce kôy yakılmtşlır. 
Şimdi mtislümanlar Akyabı tehdit 

ediyorlar. Japonlar, M ıngdaueye bir 
heyet gondermıııler ve sllMI bıraktık. 
la.n takdirde kendilerine 01uhtarıyet 
ve bazı imtiyazlar verlleceğlni vaa. 
detmiıılerdlr. Japonlarla Tikinliler 
İngilizler ı:eki1lr çekllmez iktidarı 
eıte~ almışla.r ve en az bln mUs. 
Ulman öldUrmU§lerdir. Bunun Uz.eri. 
ne mill!lUmanlıır bir harp meclU;i tcş. 
kil etml§ler ve kendllerinı mliaafaa.. 
Ya. başlamıııla.l'dir. 

Alman propaganda nazır muavini 
doktor Dltrih, Amerıka hariciye na. 
Zin Kordel Halin evvelki gllnkU be. 
yanatına kal'şılık olarak şu demeçte 
bulunmuştur. 

Hal, çok kuV'fetli konuşmak ve hat. 
t:l "nevmldane aavaı;ı,,d&n bn.Jısede • 
rek Amerikan milletini bu derece 
heyecanlı bir tarzda '8.ydmla.tmak 
zorunda kalmıştır. Halbuki bu nutuk 
•.-aınız, Amerikan lı.a.lk klltıeslnin ne 
derece uykuya dalmış ,-e Ruzveltın 
~ ne ne derece ilgilenmekte bu. 
!unmuş olduğunu gösterir. 

üç yıl harpten sonra, bu nutku, 
haUc üzerinde teslrinı gostermem 
ıçın, muvaffaklyetlerin ve filiyatm 
takip etmesi lA.zımd r. AhlAk dera -
lerı veren bu ihtiyarların nutukları, 
tefesaUh etmiş bir dunya içın söylenen 
ınersıyelerdll'. 

l(ordel Halin tuttuğu hareket tar. 
1.l, iki yilzlülerin hareket ta:zıdır. 

Fia.ı, hUrrlyet, tnsanlık haysiyeti ve 
llledeniyet gibi kelimeleıi söylediği 
ıaı:n.an bir gllnah işlemektedir. BUtUn 
kuıtUrler1n yaratıcı Avrupa milletle. 
rine karşı b"Jglln küfreden birleşik 
ci&vleUerdlr. Bu medeniyet sonra 
dan göremelerl. medeniyetin ilk un. 
surıarmı: Amerikalılara bu A vnıpa 
ıni!letıerlnlıı öğ'l'etmek zorunda kaL 
tnı, olduklarını ibatırlama.Jıdır!Ar. 

'MBE:rA VAZIYET: 
Dftnkll Alınan tebliği cenup cepl:ıe. 

ainde A..ıman kıt&la.rınm ilerleyl31nin 
devam ettiğini bildirmektedir. Roa -
tarda anudane muharebeler olmu§ -
tur. Sovyet ek te.bliğinde ise harekAt 
bakkmda fil ma.lılm.at veriliyor. 

Roıst.of '.kestmh>de, tank ve piyade 
•e uatün dtl§mazı kuvvetlerine kar§? 
göç ve çetin ava.olar devam ediyor, 
lMr noktada. Mma.nıar, kıtaları.ınızm 
lne?ZU.eri a.ramna; sokulmıya nıuvaL 

fak olIJ:WOl&rdir. mr 90k defa göğtla 
~ çıı.rpıgnwtal'a inkılAp eden 
§iddeıtll blr muharebe esnaımıda, a.a • 
:lterlerlmiz, 1k:l bin ka.da.r Alman öL 
dü.rmtışle:r ve 18 .AJ.ma.n tankını yak. 
1lllflardrr. Başka bir nokta.da, Alman 
lar, aneaJı: blr mevZiln bütün mUd&. 
filen &dtıkten aonra.dır ki pek ıus ı. 
li!rlemeye muvaffak olmu,,Iardır. Bu 
1'10kt.ad& A lın&nların kayıpları, bizim 
kayıpıanmtımt 'biTka.ç mislini geçmiş. 
tir. 
Tlllmtuaınkaya kesiminde, kttala. • 

nnua, Don nehrini geçme muha.rebe. 
8J.nde milda.taa aa.vaşlarx vermişler. 

dlr. AlmaDla.r, her ne bahasına olur. 
sa oleun nıehrln ktylSI:na. ayak basma. 
ya gayret etınekte ve çok büyük ka. 
l'tplar vemnektedlrlıer. Bu kMimln 
bir noktamıda., kıtala.nmız, bir kaç 
dllzüne sal ve portatif kayık batxr. 

llllflardir, . 
Lenlngr&d cephesinin bir kesimın. 

de, ıutaıanmız, faal harekete bulun. 
ırıu§lardır. Xalinin cephesinde ise 
lllaha111 ehemmiyette çarpışmalar oL 
nıu'Jtur. 

Londrada çıkan tvnı.ng Standard 
~azetcslnin asker! muharriri ııark 
~ p:!lesı hakkında yazdığı makalede 
A 'man tabiyesinde görlllen değişik. 
l ı mevzuubahs ederek diyor ki: 

A nuı:ı F neıkurmayr sitratejislnf 

3 
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(Ba ştara.lı lncide) 
Londra, 26 (A.A.) - Çinllyes. 

kıı.da pek çetin çarpı§malar olmak • 
tadır. Ruslar vaziyetin burada pek 
cıddt olduğunu kabul etmektedirler. 

Almanlar, Don nehrini geçmeğe 

muvaffak olan kuvvetlerine büyük 
hava kuvveUerl sayesinde yardım 

göndere bilmektedirler. 
Cenupta, Don nehrini geçmeğe mu 

vaffak olan Alman kuvvetleri lmha. 
edılmi§se de, düşmanın nehrin doğu 

kıyısına yenlden ayak basmak için 
harekete geçeceği muhakkaktır. 

Voronej kesiminde Ruslar yeniden 
taarruza geçerek Almanlan geriye 
atnıı':'lardır . .Alman kumandanı bura. 
ya yeni takviye kılaları ~etlrmckte. 
dlr. 

\'l)i, 26 (A.A.; - BUtlln Don neh. 
rl boyunca, Hk hedefi Sita.lingrad 
şehri olan. şidt.leUi çarpışmalar de. 
vam elmektedlr. 

Novoçerkes şehri hücumla zaote. 
dilmiştir. 

Don nehri kıvnmmda, Sitallngra. 
Jm batısında Atman ilcrleyi~I devaın 
etmek tcdlr. 

Voronej keslnıindc Ru.oılar tank 
yardımı ile yeniden karşı ta.e.rru;,,la • 
ra ı;eçmlşler fakat muvaffak olama. 
mıRiardır. -PUtUn hücumlar geri atıl. 
ınışlır. 

\'olkof ve Lcnlngmnl kcslınlerln • 
de de birkaç Rus t.ııarruzu püskür -
tülmil!;ltur. 

Londra, 26 (A.A.) - Don 
boyunca awılt ı;orülmeınış 

çıırpışma.lar olmfl.ktadır. 

Almanlar Rostc-f "eh.rine 

nehri 
.,!dıletll 

600.000 

asker, 2000 tank ve taın bır bava 
filosu ne hücum ctmektcdlrler. Bu 
şehrin müdafaa hallarında.n bazıları 
yarılmıştır. 

Voronejd.e Muharebe 
Şicldet.Jenlyor 

Moskova 26 (a. a.) -Vnronej 
muharebesi git gide şiddetlem:ııek 
te<lil'. Pravda gazetesini nnmbaribi 
Rus kuvvetl-z.riı::in Almanlam .$ 
darbeler indirdikleı:ini ve düşma
nı Don ~ öteye attnklan • 
m cumartesi akııamı bildil'Uı~tir. 
Düşman, mc\"Zİ.lerini her ne ba1'.a.
sma olursa olsun mu'.ıafaz;:ı, ede -. 
bilmek icin inadla mukavemet et
mektedir. 

Şebrlm•zde 

zelzele oldu 
lstanbul, 25 ( A .. 4.) - Kandıri ra 

satha nesinden b~ld irilmiştir: 
Dün iki hafif zelzele kaydedil • 

miştir. Her ikisi de aynı merkeı • 
den gelen ihtizazlardır. . . 

Birincisi yaz saati ile 12 yı 41 
dakika 7 saniye geçe, ikincisi bu
na replis olup yaz saati ile 21i 57 
dakika 34 saniye gece olmu~tur. 
Her ikisi de bir saniye devam et• 
miştir. Zelzelenin merkez üslü ra "' 
salhanedcn 50 kilometre mesafede
dir. 

ta.mamlle deği§tirıni§, Alman harp 
pUA.nma btlsbUtUn yenı blr tekil ffr. 
ml§tir, BUtUn memleketlerin a.ekerl 
ekiBperJerı bu deği§lkJikten dikkate 
değer neticeler çıkarmakta.dırlar. Bil 
neticelerden en mün&ka.şa götürnıl. 
yeni Almanlanıı bamb&§ka bir allAlı 
Y&rl§Ill.& girmek zorunda kal.iDi§ ol • 
malan keyfiyetidir. Almanlar bu iııe 
biç hazırlanm&mt§lardı. Almanlar, 
kendl kuvvetleri yıpranmış olduğ\l 

bir sıra.da ve mllttefiklerin en kuv • 
vetli bulunduklan blr anda bu yarı. 
şa. ba§lamak zarureti ka?'§ısmda kaL~ 
mışlardır. Bu yeni sll!h yarı§I nedir! 

Bu, bllylik çapta topıa.rm imali L 
çtn yapılan ya.rt§trr. Alm&n ekisper. 
leri, tanklarla zırhlı alayların bUyük 
toplarla muhafaza altına alm&n böl
geleri çevirmek, ~mber içiııe aıma.k 
ve trt1batıa.rmı k~mek auretile pek 
ağır ve hemen yerlerinden knnıldatı. 
lamıyan bu pahall ırllWann hakkm
d~n geleoe1tlerln1 iddia etmekteydi. 
ter. Fakat mUttetlkler bUyük toplar 
lmaıixıe devam etmişlerdir. Bunların 
nü:fuz kuvveti arttmlmıştır. Alman. 
lar §imdi mUttet'lklerin bu toplarla 
tankların hakkından geldiklerini iti. 
ra.f etmekte ve mUttefiklerln ağır 
toplarına kar§ı koyabilmek i~ln ken. 
dilert de ağır toplar imal eylemekte.. 
dir. ~niş ölçUde büyUk çapta top 
imalinin pek masraflı bir ig olduğunu 
da unutmamak la.zttndrr. Fakat mUt. 
tetikler para sıkıntısı çekmedilderl 
için bu gibi masraflara. hiç eheımm.L 
yet vermemektedirler. Alma.nlar ise 
mecburt ~ UB'Ullerlle parasızlığın ö. 
nllne geçemiyeceklerdir, parll.BlZ çalı.. 
şan işçi gayretslzdit· ve balta.lama 
hareketine pek mUtemaytldir. 

Frankfort f Frans.ada şeker ve kahve 
mıktarı azaltılıyor j 

l...ondra, 26 (.1.,1.)- \'işitlcn bP· 
diriltliğiııc göre, Frnn " la şeker \'<' 

kah\·e ıııikl:trı aıallılacaklır. Atnl' • 

rika i-;;sal allında olmıyan FranS.'• 
ya nnidcm gıcfo m~ırltlcleri göndC'r 
cektir. nunlar, kızılhaçın kontıoJiı 

allınd::ı d:ığılılacnklır. 

Muhayyel korkulardan vehim~.erden 
nasıi kurtulabilirsiniz Inglz tayyareleri 

tarafın ilan 
bombalandı 

Londra, 26 (.-t •• 4) - Dıin ı;ıindiıı 
İnı;iJiz hava ku•.-vellerine mensup 
uçaklar dii~man tonral..Jarın<la dı.:• 
rınJerc nüfut elıuişlenlir. Ifotltftr· 
ri Alnınıı}acia. Frankfurrl ~ehriyd'. 

IIul;ıııdadıı bir kim}c\'i nwd k 

Ticaret Vekilinin 
seyahati 

fahrikıısı tam ınıiyle l<ıhrip eılilmi~ (Ba ı:tar:ıfı Jncitle) 
tir. göre tesbit \'e !--orclandrrnıa İ§İllin 

SpiHire ııt·akları Bclçikada 9 la- &iiratle yapılnus olma.sı rlolayısile 
koınulifi tahrip etmişlC'rdir. i uç;.• memnuniyetter:ni izhar ederek 
ğımıı kayıptır. te~ekkUr etmiştir. Toplantıyı .nü 

Londra, 26 (A.A.) - Dün gündüz t~akip ofisin alrm yerine gelen 
avcr ve bombardıman tayyareleri ve.kil, orada mahsul teslim eden 
Almanyada. Manha.ym ve Firankfur. ınlistah.sillcrh ı;örüşmilii ve alı'tl 
ta taarruz etmiştır. Bomba. tayyare. '1.-aziyctlerini tetkı"k ederek ,gere• 
hm Hola.ndnda bir kimyevt madde ken direktifieri vermi~tir. 
fabrıkasıru bc•mbardnnan etmiştir. Vekilin ~erefiıne Atatilrk park 
Avcı tayyareleri Belçika.da leva.zım gazinosund:ı belıadiye tarafınıhn 

yollarına taR.rruz etmi§, 9 lokomotif l:ir 6ğle ziyafeti verHmii;!tir Bele· 
tahrip edilmişti ... 4 avcı tayyaresi , diye reisi, son k-.:ıra.rlardan halkın 
kayıptır. 1 duyduğu btiylik mı:mnuniyeti aç;rk 

lngııtere Uzeri.ndcı uçmak fstiyen lamış, köyliinün, facirle-rin VE' hal 
Alınan tRyyarelerinden llçü dUşUrUL 1 k•n p.,.k ;minnettar olrluklaı:n~ i• 
muş. tayyıırelcr sahilden içeri gire. fad(' ettıkten sonra Balıkcııırhle. 
nıemişlerdlr Dün gece tngllterenln rin bazlılık, sevgi ve ~UkranlJrrr.m 
şimal cloğusundıı bır şctıT"e bl'lmbıüar Milli Şefimize anedilmesini tica 
atrlmıştrr. Bazı zayiat ve evlerde ha. ret ve\ilinfr?:den rica etmiştir. 
sıır vardır. Doktor Behçet Ur.. Şu cevabı 

İngiliz gazeteleri 
Şarkla ki 
durumu · 

Çok ciddi telAkkl 
ediyorlar 

Londra.; 26 (n. a.) - Gazeteler 
Rostofun Almanlar tarafmda,1 a.. 
Jındığma dair Berllnden gelen ha
berler üzerine durumu çok cid<lt te 
liı.kki ediyorlar. Deyli Miroir c!.iym
ki: "Bize Maskovadan gelen (Va
tan te-hlikeded:i:r) sesinin Rostof 
m1lharebesinin sona erdiğini ve 
~imdi Stalingrad meydan muhare
besinin txı.şladrğmı hilclıiren bir i
şaret olma.'II muhtemeldir. Rusya 
hakikaten büyi.ik bir.tehlikeye ma 
lı.Wdur. Fakat, bu ses bir üm.ifalz. 
lik feryadı değildir. Bu seste mu
kave-met azmi vardır." 

·srestte 
Fransızlar 

Bir lrllmaa mllrezı. 
sine blcum ettiler 

BQ§ka bir §ehirde de 45 
Alman öldiirühlü 

Moskova; 26 (a. a.) - Sovyet 
istihbanı.t ~unun almış oldu
ğu haberlere göre, Be&ancon<lalri 
Alman ga.rnDoo.una yapılan lıir ta 
arııız ~asında Fransız vatanse
Yerleri 46 ı:ııar&i öldtırm:Uşlerdir. 

A.Dgersde diğer bir ta.ıum va
tan.severler, Almanlar için mühim 
ma.t jmal eden bir fabrikayı ateş-e 
veJttnişlerdir . 

Brestte vatanseverler, Hitıel-in 
l;ara muhafrzla.rmm. bir müfrezesi
ne hücum ct.mişlıerdir. 

Amerikada 
3 Alman kundakçısı 

aranıyor 
Vaıinglon, 26 ( A.A.) _ Araştıı .. 

maJar federal ıbürosu şefi Edgar 
Hoover, cumartesi günü milletten, 
Amerikaya gelmiş olmaları muhte • 
mel olan üç müteha~ıs Alman kun• 
dakçısının aranılmasını istemiştir. 

Hoover, Alman baltalama mekte• 
binde ders görmüş olan hu üc ada• 
mın, yüksek Alman komutan ığın· 
dan Amerikaya gelip hayati ehem• 
miyeti haiz harp sanayiini tahr•P 
etmek için enıir aldıklarını bildir • 
miştir. 

Hoover, Vaşingtonda muhakemt 
edilmekte olan 8 kundakçı ile bun 
lann münasebette bulunduklarını 
ilave etmiştir. Aranmakta olan 3 ki 
şinin resimlerini. eşkruini ve isim• 
!erini havi yiiz binlerce afiş bütün 
Amerikaya dağıtılmıştır. 

\'etınştir: 

"- Muh te~cm Ba hkesiı-liler ! 
Zengin varlığı ile <L:ıima bu reji~ 
min hararetli tnra.fdan olan Bo:ı. 
lrkesirl sizin ktvmetli ~absiyetıe 
rinizde 9el.Mıla.makla bahtiyarım. 
Balı:kt"Birin bizim ihtilal ve inkilab 
lıayatınmrlallti millrim rolünü ha • 
tırlamamak milınkün değildir. O, 
çok sevdiğimiz ve hayatiyditıe i· 
ı:andığımız bir ~izdir. Hü 
klimeriııizin YC11i kara'rlart Ureri~ 
de ~rdfg.iniz tıezabihıe ve sa
nrimt alaka.ye. bilhasaa. teşeklkilr e 
derim. Bıroıu ~ sevtmı1i "Ç'e ne
t~l!l ıgömliğlim Bdılaesir.lil~rt.n yü 
zimde Oıkuduğam gibi. belediye 
reisi arlmd8Şmll'n l!IQzleriııden de 
pek aı;lk anby<ıram. Parti ve dı.. 
ğe>r arkad84f}a.nıntıı temaslarda da 
ayni ~eyleri gördüm. Hilkfunetini 
z.in bütün emeli memleketine eyi 
Ve nafi hlrnıetleır edebilm<?ktir .. 
Hükfunetin ~ c:Wduğu son ka· 
rarların yurdun, her yerinde ol
duğu gibi, Eal~rl de mem 
nun ~ttiğini BÖrm.ek beni sevindir
di ve ümltlenıdh-di 

Çok sevcliğimjz ve üz:erilıc titre 
diğıimjz aziz MilU Şefimiz için iç
ten duyar.ık göeterd!ğiniz sevgi ve 
minnettarlı'!t b.Werini büytik Milli 
Şefim.ize arzctmeyi kendim için 
şerefli ve tatlı bir vazife bileee -
ğim. Balıke$rlilerin göetenlilde 
rl temiz duygulara teşekkür ede• 
tim, Balıkesirlileri hmurunuzda 
ı;:evgi ve .saygrl::ı.nmla , bu vesile 
ile de selılmlanm.,, 

V.ekil saa.t 14.30 da Halle.evinde 
müstahsil, tilcear ve dtğer ilgili • 
!erle ayrı bir görüŞ!Ilıe daha yap.. 
tıktan , civardaki köy harmanla• 
ı:mm \•aziyetini ma.h.al.Hnde tetkik 
ve köylülerle temas ettikten son
ra saat 17 de ta.yya're ile İzmire 
hareket etm'.ş ve gel'diğinde oklu• 
ğu gibi uğurlanm~trr. 

İZMİBDE 
tzmır, 2.5 (A.A) - Ticaret veiill 

doktor Behçet Uz bugU.n sa.at 18,03 
de devlet hava yolla.rmnı husu.at bir 
tayyaresi ıı~. yanında.ki zevatla bir
likte tzrnir ta.yya.re meyda.ntna mu. 
vasaıat etml§ttr. 

Ve.Ji kor ve hava komuta.nla.n, ge 
neraller, belediye rel.si, partl idare 
heyet! reis vekili, vali muavini, eın. 
niyet müdUrU, jandarma komutanı, 
tzmir ithalAt ve ihracat birlikleri u.. 
mumt Mtibi, tlcantt ve sanayi oda... 
ar umuınt kG.tibl, borsa idare mecllaf 
reisi, mınta.k& tice.ret mUdU.rü, vilA. 
yet ve belediye erk!Uıt, ve ajans mü 
messilleri, ttca.ret Alemi ?Mnsupla.rı 
ve pek çok dosUarı sayın vekili kar 
§ıl&mrıı, başta. bandosu olduğu halde 
askeı1 bir kıta. ihtil'am resmini E!a 
et.ı:niştir. 

Ticaret vekili Baltkeııir tetkiklerin 
den çok memnun kaldığını neşeli bir 
ifade ile tı.nlatmış, karıııla.ya.nıarla 

ayrı ayrı görüşmUş ve sonra vali 
Sabri ön.eyle blrlil<te otomoblile İz. 
mil'c irunişlerdlr. Doktor Behçet Uz 
yarın öğleye kada.r toprak mahsul • 
lerl ofisine gidip mC§gul olacak, öğ. 
leden sonra Manisa.ya giderek tet -
klkat yapacak ve akşam gene İzmi.. 
re dönecektir. Vekllln şehrlmizdeld 

tetkikleri Uç gUn kadar devam ede . 
cektlr. 

Muhayyel horkulaı a., vehimlere kapılmak ve bun. 
!arr bir hakikcıt saymak marazi bir hissin neticesidir. 

Böylelerinin kafaları yanlıslıkla isler, ka!bler yan. 
lı6 carp~r. Tedavi lazımdır. 1'cdavisi ele kafayı saran 
vehim perdesini )•ırtıp atmak hakikate cıkmaktır. 

Bu cins bir derde yakalanan bir muharrir. tedavi. 
sini bakınız nasıl anlatıyor: 

"Bu dertten kurtulmak icin yegane cıkar y ... ı, k'ıvoct. 
ierinize güvenmeniz, kendinize inanmamzclcr. lcir..dc 
yafadığınız mahbesin kapısına dayamrsanız derhal kur. 
lıılursunuz.,, 

DüNYA:: 
- DONUYOR ,, ______________ _ 
General Mc. N ovton 

lkiııci cefl'lıc açılacak mı, açı .. 
mıyacak mı? Bunu kimse bilmez. 
F:.ıka! bildiğimiz hir ~e\' var: Bii • 
tün <lıin'a ~azetclcri bu cephe~<: 
duir tıavrıdb -ı;erınelde meşsuldıır. 
fngil!z g ızelelerine ba'.:ılır~a hu tıı 
zırlıklar ha)lı ilerlcınişlir. Şimdi 
İngilizler bu cepheye komutan ı:ı. 
ramakla mcşı;tulitür. Ru ınevmc!.ı 
gazetelerin üzerinde ittifak ellikle• 
ri bir isim var: Tümgeneral Andrc\" 
Jorj Lawı l\fc. Novton. 

l\fc. Kovlon A \'rupa kıtasında 

hareket yapmak nıesuliyetini üze • 
rinc alabilecek bir adanı olarak le 
lakki ediliyor. bu harbin ilk giinlc· 
rinde lngiltereyc gelmiş olan genr. 
ral ~azctecmrc şimdiden tarıhc 

mal olmuş olan şu sözleri söyle • 
mişti: "Harıbetmek hoşuma eitmi • 
-yor. Buna rağmen vazifemizi yapa• 
cağız, zira harbi cahuk bitinnek ve 
hergünkü yqadığımrs gibi yaşa • 
mıya dönmek i~. Hiçbirimiz 
şerefe susamış d~li:ı. in.san seve 
seve adam öldüremez." 

Mc. Nov!on mer.t bir insan ve iyi 
bir ıkomutıındır. Fakat hu iki vaıı • 
fından evvel onuıı bir alim oldu • 
sunu hatırlatmak lıizım~elir. Eğe·· 

20 sene fasıla ile iki dünya harbi 
birbirini kovalamamış olmasaydı 

general bugün bir üniversite ;kürsiı 
sündc profesör bulunacal\tı. 

Crlıneral l\Ic. ~o...-ton Kanadalıdır. 

1887 de doğmuştur. Fen fakültesine 
devam ederek bilirmiş, fü:ik ve ri• 
yaziye doktorası yapmıştır. Fakat 
Kanada 1910 danberi Avrupada bir 
harp çıkacağını düşünüyor ve bu 
harpte Kanadanın da hissesi olaca. 
ğını biliyordu, Bunun için Kanadu 
üniv~rei1esinden coşan vatanpcr • 
verlik heyecanına general de işli • 
rak etti ve orduya gönüllü yazıldı. 
1910 da topçu teğmeni oldu. 1911 
de yüzbaşılığa, 1913 de binba.,ılılta 
terfi etti. 1915 de Fransada iki de
fa yaralandı ve ismi üç defa ordu 
emrinde anıldı. 1917 <le kurmay ol• 
du. 1918 den 191!! :ı kndar ağır top. 
cu tümenine komuta etli. Sonra ter 
his edilerek işine dönmrk isteme • 
di, orduclıı kalclı. Londra harp akc· 
demisinde ~ahsllini tamamladı. Ka. 
nada ordusunda mühim mevkiler 
işgal etti, ~imdi müttcCikJerin ofennt 
araştırmalar meclisinde reistir. 

* * * 
Brong kabilesi yola çıktı 
Afrika kıyılannda, fildişi sahili 

denen bir memfoket ve bu merale • 
kette yaşıyan Brong isimli bir de 
zenci kabile vardır. İstatistikler~ 
göre bu kabile halkı 200.000 c hali~ 
"olmaktadır. Kabilenin reisi Naııa 
Kojo isminde bir ihtiyardır. Fildi~l 
sahili bır Franı;ız müstemlekesidir 
ve Namı Kojo da Fransaya çok lrns· 
lıdır. Bu harbin haşlangıcım1a 
Fransaya 1000 gönüllüden mürek • 
kep bir kıta göndermı~. kızılha,a 

(Ea ~tanılı lncide) 
pı an yerlerde ma.nıulatı:ı serbest 
lıtrakılnıa.sr etrafında ted:-ı:ik lere 
b aşlannu.ı:;t.ır. 

Dün l'Ci>ll1İ ı;azt:U:de ç.tkan bir 
ka:rarnamay.e görıc tonrak ma.hsul. 
1.eri ofısı taıafında.n resmı veya 
gayrı rcsın! te.şekı!"ü.llere bumi ve 
ha.kiki ı::ahıslarn yaptlac~k buğ~ıy 
~vdar, ınıahliı.t mtsı:ı.·, arrıa, yulaf, 
ve akdarı sat.9ıan .a.«ağıda yazılı 
fiatlarla ynpıla.caktn·. 

Buğ'day 26, çavdar, 21, mahlut 
22, llll'Sir 22, arıxı 21 )' u1af 22 ve 
tıkd.ı.rr 21 ilruruş. Un fia t.Iarr bu fı
atl::ıra. mü~ssir olan ~nsurların Ha 
vesile of~ ta.vin ve teı=b t oma 
cektır. 

Resmi gaı..etetle r. ;kan diğer ht-r 
knrarnameve göre evvelce vikude 
getirilen l"uhaşı tel'kilfltı fahn·in 
işlerini ıikmal etmiven !'lııL:ıısılıın ve 
nıua.v.:nleri i~lerini ikmal edinceve 
kadaT va.zifelcri::e eskiden oldu~u 
gibi devam ede~kle'r'.lir. Subafil ve 
muavinlerinin tahakkuk ede<'ek a 
lııcaklf!mun ıesv.:\ esi icln Ticruet 
'\"ekfil~ti emrine 500 bin !ıra taruıı
olunmıışt.ur. 

Mısıra El Konmasma Dair 
Karar Kalı'lınldr 

Diğe.r bir kararnameye gôT1e mr 
ora el konulması.n3. mutedıı.ir ka. 
ra.r 31. 8. CJ42 tarihine kadar mu. 
vaJClmten rneriy,.,tten k:ı.ldrrılın.~. 
br. 

Diğer taraftan l'icaret ve.kal.eti 
mü~lığına. bu va.zil' eyi veka.Ie
U!ft ifa etmekte olan Calıid Z<ı
manogf l tayin edilm:Rtir. 

--------
Orduda lındık rekoltesi 

9,5 milyon kilo 

Ordu, 25 ( A.A) - Merkez kaıao 
sının 942 fındık rekoltesi dokmı 

milyon altı yüz bin kilo olarak t~ 
bit edilmiştir. Buna allı milyon ki· 
lo tahmin olı"1an Fatsa, Ünye kaıo 
znlıırına ait rckolle <le ilave edili~ 
se vi){ıyelin umumi fındık islihsali 
on beş milı;on kiloyu geçmektedir. ---Univerıite kampı ikinci 

devresi yarın bQ.flıyor 
Dün üniversitenin birinci dcue 

askerlik kampı bitmi lir. Yarın ikit'I 
ci devre .kampına :\ine Pendikte 
başlanacaktır. 

ikinci devre kampına iştirak e " 
decek olan t:ılebc, yarın ~abalı ilni 
versite merkez binasında &.oplana 
cak ve merasimle Pcnıli~e ı::iıiecek• 

tir. _____ , ____ _ 
Tramvaydan dü§en çocuk 

ağır yaralandı 
FeriköyUnde, Ferhaniyc sokağında 

17 numarada. oturan Kanber adında 
birinin 8 yaşındaki çocuğ'u, dün Kur. 
tuluş caddesinde bir tramvaya atla.. 
mak istemiş, 11.ya.ğı kayarak yere 
dUşmUştür. 

Çocuk, b~ından toolikeli surette 
ynrala.nm~. Beyoğlu hastanes ne kal 
dınlınıt.şır. 

yarım milyon frank hediye el mi~ için Xana Toio l 'r hileye ba'I' ':.ır· 
ve Fran">ız askerlerine çikolata yn muştur. 

pılmak üzere 25 ıon kakao bağışla· neis fildi~i :.ahllindeki Fransız • 
mış.lır. Üç C'ğlu Fransn için Alınan· !ara müracaat C'derl'k İngilizler• 1 

larla çarpışmışlardır. Bü~ ük oğlu hücumuna karşı müstemleke~ i 1, ır. 
harp meydanında ölınü"i, ortancası tarmok için biricik çarenin allın 
bulunduğu geminin bir deniz:ıllı ı.ı. sahili hududııırn 'kad:ır bir ~ol ~JP· 
rafından torpillenmesi üzerine bo - maktan ibaret olduğunu ıHin r.ını:" 
ğulmuştur. Üçüncü<;Ü de Almany~ ve hükiımcllen hu 'olun ~ apılma• 
da rsirr!ir. için müsaade almıştır. Yol lıitlııc' 

Frans11 hezimeti ba~layınra zen• Xanıı Kojo kabilesini topl:ımıı; '' 
. ı· . 1 1 tır Kabile h'llkı ci reis ne yapacağını şaşırmış kal• nıye mı ana mıc;. • 

1 
d" ce bir 

:nı.<;lır Fransa,,, idare edenlerin ln reisin arıu-unu k. bu c ın 
· · " ı ·r kervan 'I. 

ı;!ilİZlC'rden nefret etmiye haşJııdıı\.. ı;:ıC>Ce ynrı~ı llZtlll. 
11

.,.. • r•inde nr• 
1 c-ı · essızlıısı ıçe- " ' !arını ve general Dö Golü 'otan hr· çı >tı. ,.o 11 " k b"lfln k t 

k il • 1 · d b kek kııdın Ye çoı-u u 1 

ini olara an etme crı e u 5,.v • . 1. oldıı yüt·iımc~ r 
kınhlh atırmıştır. Uzun süren bir hıılkı yrıı! 'ııpı .ın ~ öııunde iO ... 

- ' ' ı.· • k h. ba5ladı :Ket\ anın ~ ., • Detroit, 26 (A.A.) - Detroit böL 
gesinde Benton, Harburg ve Mişi. 
ganda cumartesi günll Mihver mer _ 
kezlerine polis ba.skm yapmış ve AL 
ma.nıarıa İtalya.nlarm elinde bulunan 
bir miktar sl1ft.h, fotoğrar makln8'Ji 
ve radyoıa.ra el koymuııtur, 

1<utlama 

tere<ldutıen sonra ... ana noıo ·a ı• 'ı ·ı r ·ar htbile rebi '.\'ti 
1 . ·ı J -'- h l d . ' şında o an J ı J) ' • • °"' csı. ı. e ıcı~~er ut u u :ışınny~ '\'c 1 rii;>ordu. Kahile İngiliz toprakları . 
fngılızlcre aıt olan :ıllın snhıline t - · G cral D5 G ı b 

.._. . . ~ 
12 nd ·yasmı bıtırE'll Son Posta. 

arkada5"1Jlızı kutlar, hayırlı başa.. 
rılarla de' ammı ılileriT.. 

germeyi düşünmüştür. Ynlnı:-: bu • nn .geçınce reı~ c.n • 0 a ır 
• J ,. d t 1 l ıı'- Fr mektup g5ndererek emrı a1hnrlrı 

hın( uısu :v-er en oP u o ar " .. 
1 ·- " madan J:ıududıı Fransa ıçın carpışmn)a dc...-am c • 

sız arın gozune \arp k . d·~· · b't .. ı• d" 
aş.mak mühim !bir meseledir. Bıınun me - ı!lte ıgını ı yır ı. 



/ıtısralardan 
lr&-1'~------------.. 

HA B E R - :Aqam potfail 

( OazetemlzlD blrtDcs sayt 
C>a!Jlık yamndald tarlll oerçevlNll 
dyerek ıtade&'M811 olmJUetıla 
rlcarl mald,eU tlak ~ 

Do~rusunu 
bilen yok l 

Sôtnl<gl@.l(p)lUlr lfile.\SDD 
~uıkuıt ettö , ıAnlan p&raua ~-! . 

~ 
1 €vlenme teklifim: 

Yazan: M. Rasim OZGEN 
' • Yq 22, boy l,57, balık 

~\YAT pahalılığının sebeplerini araştırıp, bunlardan --eskile
• rin dedikleri gibi- ahkam t:kııracak ı.!eği!ııu. faasen. bu 
ıc\ZU üzer:nlle çok şe)"ler )"azıldı. birkaç kaşık nazarirat pelles •

ne, birka ı; ~ra•ıı iklısat usaro:si karış.ırıp, akıl hocalığı edenler d _ 
oldıı. 

Uunl. r ne ra~·da verdi7 Netice ne oldu'? Tabi\ hiç_ Soyguncu. 
yıne lcz\·ir ve irlişa meklkltrlni dokuyarak kasn ve kes~lerinl ıio!. 

durdular. Ne ıılirgün para elli, ne hapis, ne l>ir ~y ... 
Tecrübe ve nazariye, nırguıını t:.ıktiğı yaaında pek yavan 

ka'.ıyor. Filhakikn, tec-rııhesiz iş. pek i>i neticeler ve haşarılar 

\Crmez. Fakaı, en büyük hüner, tecrübede ısrar etmek ıleği l, çalrn 
e:ık düııü\·crıııcklir. Bö)le, icvl.:alade gunler yqıysn uluslar, ınu
Jıak:.ak kı, ha)al pahalılıAını önlemek için, her lürfü ~·nreye ba~ 

'urmıı~u ıııeclıurılur. 
\ :.ııa ) .ız:ı dılinıılc lliy bıtıi. Nızemlar ,-e kanunlar. kitap sey .. 

f:ılaı ında kalırs:ı , fııyd:ısı olmaz. Kanunu ve niza.mı tatbik için, 
teftiş ve takip rıt.rı lazımdır. Fakat, ııııı:ılesef, hiçbıı· kay•nakamı• 

ıı•ııı, lıir nahiye ınüdi.irlimtizü, bakkal dükkl\nlaı-ını, balıkçıları . 
lokanlnları teftiş elliklerine ne rastladım, ne de gaıelelerıle oku-
rlum. Eğer, mlılkiye tııııirlcriıniz, . sık sık kontrvle ı.;ıks:ılur, eminim 
ki, soygunculuk birıız hafifler. 

Az bir mubarel.Jedan sonra, orır mıza yal'«lım etmeye inıkia balamı 
da bulunan tngilizlerj teslim aldl'k. yorduk. Kartı sahilde, İngllizlf!r, 
lluoıla.n AıOnra ormana daldık. Hız.ı siper arkasma sığmmıı at.et edr 
hızlı yilrürk~ il'ze.·imiwe de si.v- yorJardı. Tayyareler de, tistbmlz
rislnek bulutlan dolaşı~·ordu. GeÇ de dolaşıyor, mP-rmi, bomba yai • 
tlğlmlz yerler bataklıktı. Her ta - dırıyorlardı. Biz de, ateşle mnka • 
raf u.nnaşıklal':a kaplıydı. Üyle be!e ediyor. arkadatlanmıza yar • 
bir koku \"ıtrdı k', nefe<1 a.!mamızı ılım ~areslnl bulamıyorduk. 
~ti<:lefttfriyordu. Bu s1rada, yaamııza köprü ko -

Nihayet tn~·.rnre meyda.nmın ar lundan bir aır.ker geldJ. Bir mitddet 

1 

ka•.ma. geld:J<. ln~tllzler. hili't •le. nınnğa bakarak ditlllneeye ıLddı. 
nae kal'!' tertibat ttlmnftl;\ mcş· Sonra, b!rdııınbtre, kiiçficük bir ka

l ı:rol bu1mm··,,rf!!r<h. Çilr.'A:ti, fleni1:. yığ& atlarlı '• kazazedelere doğru 
1 deki !U!r'lldı a.rkr.daf :ınmı7, ~!'a. yollandt.. F.llnde, •ahiM~ bulnbl! • 

t.ir" sahfle ya.ntı~nvorlıu ve mitn!- digt tek bir kürek vardı. 
yözle at~ ediyor~nrch. Bu suretle : Bu ~ İn!!:illZ tayyareleri, 
onlan, gaflet iefn•le "al<!l1~dık ve uehre bomba yağdmyortart'h. Böy• 
tnyyarp mevd!'.nmı da. knlny'ıkla le iken 'bu arkıı.damnuı htQ ı;ek1ın
:ı::•'1t ... ttJ•r. ııı.~en .. n,·ıın l'lkıntrcma m·u:ık f. 

f,,~lfiı;'er. l!<inci d"'fa. hıu.;n lerliY.ordu°. Blru sonra da, ~uda 

tü ki. kazazedelerin birlslni bile 
u.Jamazd.ı. 

Ne bilelim biz! M!!ğer, o ptin 
lnnmut. Çok Z!!kicesine bir çal'f' 
dütiinmtt,. O, bitkin bil' hale gel· 
atl' olan &"kerleri, birer birer ya.. 
kalıyor, ve her birfn! sermaşrk dal
larile kayı~ntn bir kenanna bağ • 
lıyordu. Ballanan bu askerlerin 
bqlan suyun drsnıda kalıvor bo· 
ğo?tna.k tehlrt«!S~nden kurtu1:Wvor-
lardı. • 

Bn. cankurtar:m ndam, bii,yfo <>t
r~fı ır.sa-n yüklü kayığın~ o ko.dıu 
gil~l idare etti ki, snhile dönmlye 
mo,·nf:ak oldu ,.c kurtardığı a11 
kerJ .. ri ba.ygm bir halde karaya ;. 
kard1. 

ORMANIN tJ7.ERfl\'PE 
TAYYARF.LER 

Znnıanın icnplıırı yüzünden birçok giyim maddelerine zaınl'lr 

\·ııpılclı. Yı)·ecrk madde:eri de ihmal edilemezdi, onlara da eklem .. 
l~r oldu. Ve lokantacı. eti 60 kuruşton y!\z elliye, iki yiizı: aldığı 
için porsiyon rı:r·ıtlarını artınııayıı mecbur oldu. Tabii sebzelf'rlc 
dıger yemeklere de zam yapmayı unutmadılar. 

1 

dtt~ıoth~r, darteyl ıırh:-1." •md:m bu' unan arltadaş!arnmzm !V•nmn 
}'cmiı,lcrd'. Biz fü'. ,. .. J-tlji;lmh: '7.ah. ıritmiye mtıvaffak oklu. 
metJn mttlfitfatmı !'"6mıiiııı, telefata Bj.ı, bir ta':':lftaq dtbımana ateş İngilizler, bi.ıe, ~iddelJi b'r baraj 

1 
u~m11mı!'!lbk. etmekle meşgul oluyor. bSr taraf. ateşi. açtılar. Czerimi.r.~e doıe.,an 

tan da ona dikkat {"d1~ordnk. Ne İngiliz bmnbarchınan tayyarelerine, 
CANKURTARAN raPflbUirdlf Kayıtı o kadar ktt~lk avcı tayyareler! de Utihak etti. Bu 

Huna bir diyeccğımi:ı; yok. CQnkQ normal günlerde Ya~anııyo.. 
rıız. Fakat Lurnda bır nokta var: Lokantalarda verilen yemek mik· 
darının azlığı, dikkat n:ıııırı Çekecek derecede az. Eskiden verrlik~ 
leı 1 porsiyon kadıır delil, onlardan çok eksik. Me~rlfı, bir porsi) oıı 
diye müşteriye sunul::ın bir tabak barbunya rasul~ asının içinde, 
üstüste gelen losulyaya rastlamak mümkün değil, Usta bir el, inci 
dizP-r gibi fasulyalıırı sı.ralamıf. Acem pi dest gibi yalınkııt ! 

Bu ileri harefl(f'tte, bilha!tsa, 
n~hirlerl geçm~k (ok müekül <>l -
mMttt. Bu hali, bir Japon 7.ııblti 

&\'CI tayyareleri, ormanın üıerınde 

H b •. b 1 dolaşl)or, ı;izLe-ndiğlıuiz Y"rleri a er ın u macası 1 mitralyöz; a~şine ve yangın bom -
1 ba.11l!'ile tanyorl d T lef 

&öyle anlatl}'Ol': ı • 2 3 4 ~ ~ 7 8· 9 to 11 ar ı. e at veri-
yorduk ve bombalann MBhilden 

Hayat pahalı, anladık. Malıeme pahalı, pnu da anladık. Ve an. 
ladığrınız içindho ki, her maddeye olduiju gibi, yiyecek maddeleri. 
ne de zamlar yaptık, I,okantacılar da eskiden yirmi kuruşa ver• 
dikleri bir yemeAi, 60 kuru.,a nrmeğc başlııd~r. 10 kuruşluk por
siyon. otuz beşe çıktı. Böyle oJduğu halde, verdikleri yemek mi"-
tannı nicin :ıııılltıfar? •• Biz, fazlasından vazıeçtlk, nomıal zama<'. 
lıııda verdikleri kadar verseler ona da raııyız. 

Bazıları da Jtin katkariko tarafına kaçıyprlar. Sabl~kArhklar 
yapıyorlar. Dostum Sadri EMenı anlattı, arkadaşımız İzzetle ber:l• 
Lıer, memlekelln şöhretli bir lokantasına sitmifler, kuzu fırnu U-0 

marJnmışlar. OnJttlne maydaııoıla artnıtı bir t~ıık plmiş. Yeşil 
örtüleı 1 l}{iyle çatalla eşelemiş, altından iki kemik ÇJ!kmış. Et!eri 
ı;ıynlmış ikiter kemik! .. 

Bu bereketin ticaret ahIAkına ne kadar Ufiun olup olmadığı 
hı.ıkkında bir fCY ıöyliyecek delilim. ismi ve şöhreU olmJyan Jo. 
kuııtalar için belki de -bir an için- affedilebjlir bir suç sayabi. 
lirim. Fakat Jslmleri turistleri" defterlerine secmiş lokantalar 
için, bu ne kadar ayıp bir şey'. 

Soruyorum: 
Al:ikudorl:ır bu «lbi yerleri niçin kontrol elmiyorlar? .• Porsi. 

~·uıı h;ıddl tayin edilemez ml7 •• v" J1ibayet, 65, 75. 85 kuruş gibi 
olıluk~·a pahalı fiyatlarla satılan )'emeklerden beJediyenin bnberi 
\';ır nıııJır? .. 'l'ıırffe beled&y~·e gösJerilmiş ve allıkah daire t.araru"' 
J.ın taııocJik edı•mış ınidir · 

Bir biten yok doğrusun vallahü 't11em bt11evab 

f.AEDllt 

• 'W"tl~!IH-2H------,m•BN"IP~. 

~· Büyükadada Satıllk Arsa ~ 
~ ~ 

• F-t-t-~ 
ı ı--ı-+-t--
3 t-+-+-+-f-

Bardaktan bopmreum.ıı. Y•i -
111111' yağıyordu. Öjleden llOllr& 

Hilar trmağmm kenannıı geldik. 
Bu umaim 300 metre kadar genlt
li.jl ve Z6 metreden fazla 4eıinl'. 
ğ1 vardı. O kadar llİI vardı ki, bu-· 
IOadalamos yerden, ınnalsn ClbtiT 
tarafmdakl kuabaıım avterlni Jw
yal meyal g61'81tiByordak. Orada, 
dyall bir damSll vardı. Anladık, İn 
gilizler 1casab&yı yalmntludr. 

Dtltmaa, Wzina 1'endt•ine bu ka tO 
dar ysklqtl&- sanaetmlyor4u. 11 ......... ...-._ 
Bk, Mceklerbı, dlftlerltı ısmn-. 
lanna taı.N11B1til edel'elc, elim1z • 
den ~idili kadar~ ~rpı ..-uıo
ch. saklanıyorduk. Arkamwlan, a.. 
ğ~ UMJnC'en gıwidekl ku\'Vet .. 
lerimlzba ve ı.,,. lraftlemlzhı ytlrft • 
yUıt seslerim duyayorctak. 

Bizim kohım.u4a, hileaın a,.m
lan da vardı. Bu lmyrkblr ça'bncak 

Soldan 10Da: 
1 - Hayvanlardan birine mu. 

lbabbeti olan, 2 - Bir cins iplik, "' 
a, cerı, s - &kişeblrde cıbn blr 
J:laden, bir feYin diler feY üzerin• 
den geçerken bıraktıiı tesir, 4 -
Arapça ( y:(lrüıtnıe'JC.), madenleri le
nizleytcl bir madde, 5 - 'Mevzn, 
/,syanın garbi cenubtsinde bir kör. lmnldu ve saya k01H1ldo. 

Bu kftyrkln.ra efraı'I bintp de • _ W~z v~ deniz. 6 - Perça. bir sayı, 
hlldeu blra.z ~llllca, ln~llz tay. hır ~ıns dağaç, b!ır• sayı, 'ır-b Bdlr göb' z 
)'al'elerl ~örihıdtl ,. deh~1i bir, reng•, uvar ı Knı, a a e c ır 

mitıralyh a~ne :...,ladı. tngi • 1 arf, 8 - Karadeniz kena~ı~da. ~!r 
11z tanareleri ytnnt metTe,.e lm - ıbsabanın bal!<ından, kemığın ıçm .. 
dsr a1~byorlar ateş edlyorlaTd1• deki, 9 - Bir hastalık, bir sırat c 
Kayıklar bo1u~1ar ~' makabele dalf, 10 - An.hın blr ismi, yaıtıı 
eitemlyord11., çünkü bu t•~•er o ve ~tll. 
kadar nazikti kj ff!lerincJ.eld efrad Yukardan aşağı11a: 
onlan yttrtıtttm:n 11111,.~ecle bu 1 - Bir cins madenin birço~o • 
lundomıa'kta gtl~ltlk .,ekiyorlar, si- { :-: Buse, Amerikadaki Peru dev• 
11.hlsnna davrn.nmrya. lmkln buhı- l·tının merkezi, 3 - Bazılarınır: 
mıyorlardı l~·unanlılann ecdadı farzettikleri in 
Ta~!erde:ı yağan bombalttr, • .n!ar, elk1 Rtayadaki slivariler, 

~ 

,~ Emlak ve Eytam 
mftmly~z Jm~unlan kayrklarm et. 4 - Arapça (oburlar), bitap edalı, 

B k d rafına dttşUyor ~n snt~Tllan bl ~ fi - .\Irabede bir harf, düz yerlrr, an asın an / ılmyordtt. Bu ~teş l'ö!I.~~ altm;,,( t - Bir işi yapmııkhk. arapça (nl?4 
~ b1an kavdclanmn.' h~ 1aıı.nıacl11A hHn cemi, 7 - İngiltere tacının 

Büyükadada Maden mahallesinde Ayanikola "Yıl.,~ yol1MJM 'aen.ırn edh·or!am·. ıı~Jeri filmini yapan artiatio ilk İ"· 
"'~i maz Türk,. cadde.inde ada 182, pafta 39, parael 12 i Kavılt1amnızdsn b'ri at.e, aJn•ı'l a·i. bir sayı, sahip, 8 - Uzak, ı .... 
" \'anmınlu. Bntıu, ~l1c!dı r;örit • ıınbulun bir ka1aJ11, 9 - Bir edııt. 

kapı 26 numaralı 4626 metre murabbaı eski Bella yordnk. Jt~n·el& mnal"nı k1nt'le kr· ri )·azı yazan, 18 - Cenakluıle ci· 
Viıta razinoıu anası 30. 7.942 Pertembe ıi.inü saat 10 ~ vu b;r flnM~ vökseltli. ıııonra alev ~rında bir kasabe. iskambilde bir 

d ~ ler l"Xr!\1<'Hi. tı:lndekl ef.r..d ım:ra Aiıt, 11 - Bir kadın ismi, bo7.maıc. 
a 8Cdl arttırma mulile satılacaktır. Teminat akçesi ~ atıldılar, ık. 

453 liradır. ~ Bu 81IJa ablanlar fdn. çok tela,, ~3 No. lu bulmaeaınmn halli: 
Fa la :...--L._.t imale • -•- • d ~l lfkeli b'r vadyettt: c;llnktl ırmafm t - Pelo~eler, 2 - Okuyucu, 

z ~ a ıtteyeıucnn ıalıf lfbıün en~ tni\nsabrna bir J.ilometre nzal<t,.v· '.he, 3 - Lir, Pin, Us, ' - lnad, 
evvel bankamız emlak ıerviıine ıelmelerl Hin olunur. ~ ttık , .e nrarlnk; hyalarda timsah _ f>, Tabi, 5 - T, Net. Badem, 6 -

"(8034) Jnr şaklanıyordu. İ ş , LAkab, K, 7 - l\übik, Şişik, 8 -
~,_-.,HRDl!GGllP.IRZRl•R•D11•f9lrt.11DilPJIJGl!Rlir4!HDJ!Hm• (.;öziimtızlin önftnde, tında ho~·. 11.ranan, Nara, O - Cebt, Ney, Ç, 10 

rıı lrl\'lc f,e.hllke"'l $?,f1ren :ırlaulqmrr. ' - LAkin, Kınada, ıı - A, Bir, Kok. 

kaldırdığı pis lic!rnlu çarnurlnra 
bu'9nıyorduk. Bo tayyareler, ha • 
r.an yirmi metreye kadar iniyorlar 
bize ateş e<tiyorlardr. VazlyetimJ~ 
fenaydı. 

Efradmm nrasm<Ia, blrclenblre 
hlr sevinç ld.zesi ylikselcll: Ote -
df!ll motör seıııılerı geliyordu. Biraz 
eonra da tayyal't"lerlıniz göründü. 
İngiliz iayyareleıt ~a, bizim 
kiler ko\"81amıya b811adr. Yazık k1 
havada. cereyan e<Jon muharebeyi 
g5remtyor4uJr. V'zerimizde ağaç 
dallsmu1an örlllmil' bir tal·an var 
dı. Bir 4e, sıcak l>tıfu banyı ka • 
l'Mtl)'ordo. 

Biz, beride praldarmuıla uıc~ • 
gul olurken, kaydda.ıımrz karlı sa. 
hile yanaşmı~, efradı ~ıka.nuış ve 
~· lmvvetlerl almak irin ge "' 
riye dönmüştü. 

Biraz sonra biz de, kanı oahile 
geçtik ve yanaa kasaba.om içine 
daldık. Yangm, kas:ıbayı, harap et 
mişti. Ydalamya hazır evlerin üze. 
rindeıı duman siltunlan yükseli • 
yordu. 

Sokaklarda, canlı bir tıeY yoktu. 
Halk, ormana ~tı. Döndlikle. 
ri vakrt, yuıtlarmm yerbıde, birer 
harabeden bqka bir ıey bolamıya .. 
ealdanlı. Bize ele tesactöf ctmiye • 
cekl.erdi. Çttnktt (lrllda duracaklar. 
dan <letildtt<, yorguntu'k dkılemek. 
min yolamuza cle\'&m ~lecekttk. 

Oece yamına dotm, elvnrdftll 
top ~leri gelmlye ba<ıhl<lı. 'Mer A 

mftf!r btlşmamn U?:ertntlen seçiyor. 
chı. Zı\Mtfmiz, harltayn bak«. Top 
lamt shldıfr yerin ıienb: rılduf,o • 
nu sövled'. O tarafa clo~u yoll:ın. 
dık. Bize o.tf'".I Pden, bir kiiçük dür 
ınan gemislydJ. 
H~ !Pi,_. h• ::eml t.a:~yarel&

re ya.rdmta gelm14 ,.e bizi nehird~ 
ıt:eeirmemlT• ~ordı1: 'akat bJI 
mlvorda ki, bk h="!<~ ~.:ıat eın-el 
manll o,...,..tlk. Öylf! i".ıen tı:etni. 
hfttttn ~ton nttr, ~ıml cıavur. 
da. Bd !Ulnttl• de. ~eriden ~rlen 
kuvvetlet'hnlde ~ kollanmızı 
·~ rahattrz etti. 

ınermmr 1111r> 

karı. gözlU, bufday renkli, ort 
snu, bir evi ve şahsl serveti b 
::ıir genç kız; yllksek tahsil g 
cevlet memuru veya aubay. 
, a9!arında, v!cdan aahibi bir 
evlenmek ıııtemektedir. (Yd 
remzine mUracaat • 

• Elli )'&§ınd&, lst.anbul ne 
dolu arasında yağ, sabun ve 
tıcaretı yapan, ayda 150 Ura k 
olan. rakı, sigara içı:nlyen, 
oynıunıysn bir bl!y; balık etin 
bayanla evlenmek i!temekte'.li 
de çocuğıı oısbntr. (Ahmet Te'!i 
zine milra.caat. 

• 30 yaşında, balık etinde, k 
güzelce, parlak gözlü, beyaz 
14 yaşında terbiyeli bir oğl 

ba§ka kimsesi olmıyan. mo !-ı. 
de koşmıyan bir bayan. bir mu 
sahlbl, zengin veya tanm:nış bl 
styetle ev!enır.ek ıstemektedlr. 
mevzuubahs değildir. (Kızıl sa 
dınl remzine mUracaat. 

* Yaş 49, boy 1,TO, kilo 6!1, 
memuru. ayda net 100 lfrıı. m 
lan, İstanbul dabUinde 6 od!l.lr 
vi, İstanbul hariclnde bUyUlt bl 
l!ği bulunan, karısı 6tmu,, 
kızı ile kal!Ill§ blr bay; maz 
mlZ, namusk<ı.r ve oldukça ev 
den an1ayan, temizliği seven 
dolgun, oltiukçn. güzet 30.4:S y 
da bir bayanla evlenmek Lste 
dlr. Kimsesiz ve servetine ya 
veti olanlar tercih edntr. ( 
remzine mUracaa.t. 

* Yaş 22, boy 1,CST, kilo lS8 
day renkli, kara kqlı, kara 
orta t&hsllll, bir evt 'bulunan 
aile kızı, yUk.sek tahsllll, suba 
devlet memuru bir bayla. evl 
idtemektedir. (Hassaı 3) r 
ınUracaat, 

lı ar,vanlm 
• 19 yatında, ilk mektep m 

hususi ta.hsil ıörmu,, ı:J.aktllo 
binden mezun bir genç, mllna. 
tı aramaktadır. CHedllıa 

re~lne müracaat. 
* Ailevi vazlyeU doJayuıUe 

lkincl emıtıııaan ~duxuı. <ln.kt 
le.nmaıımı bilen 'blr treıı.Q; 

gibi bir iş aramaktadır. 

remzine ınUracaat. 
• Eyi aUeden, mtınevver bir 

bir çocuk terblyeslle ıııe,gul 
latenıektedlr,. Ayni adreae mil 

Müteferrik: 
* AOELE KİRALIK - Ma 

ıas dördUncU kapı 1 nuınaraı 
yaz için kiralıktır. Havadar v 
konfor ve taizt mobledlr. 
ve içindekilere müracaat. 

Aldırınaı 
At&lld• remtde.rı yaub o 

kuyıuıolaruwzm nam.ıanııa 

mdıtoplan ldareJaaaeml:ı.deo ( 
wı barlı:) lıerg1UI .tebabta.D 

kadar H laat ıı n moara al 
lan. 
( A.M. l (2. Ayla) U .• T.A.) ( 
(B.L.!ııf.C) (B.V.) (Ciddl otA 
(Deniz) (DeA-rHD.18 D.) (J!l. 

(E.0.) (E.L) (B' .D.K.) ( 
iGUlNren, (Gar) (H.B. 818) ( 

(H.öneat) (H. 41) o(He111en) ( 
<t.N. SUHKaY nakHLMtl) ( 
(lıl. Nar) (N.J o(NJf.) ( 
(Nellf) (S:ımf) '(ll.IU2J 
(Serlteat 21) (8. &akar) 
(8evg0 (jJ.C.K.) ( •• I'.) (T 
(Tekcan) (T.A..Sl ~Tal im 
(UtbU) (Y.B.) o(Yedek d 
(Zttmrilt) 

------·--·····-·------------------------·----·-----------···········--·-·--V'mkl birdenbire sözl delbdr
<.11, 

- Şarla defterim nerede, ... 
Joo elln<Jeki cı.tter oiınasıD. 

V'mid son derece soğukkanlı :· 
dl, hiç ~Dl!le onun bu antla ,arkı 
tlefteıfndeu ba§ka dötilncesl oldu
i11na in:ıoamazdı. Fakat, akpnı 
bUtUıa evi uyku ve sükftn doldurdu 
tu ıurada JMta&ııt gömtt..__ azan 
una alWı. 8ebeMal ..._.. al 
.... ~ vültlere lm4R aJ1lllllı 
bltlt. Keler ~itti .neler._ 

,,.. ., .. SMd Pet'ln 
kemllllne koaa olab1eedlnf dti. 
tlnen, hau m~klla Ciftll 1'1r in 
U0 da VAftDI!. 

ttmlcl ,a$atfatına ~ 
de IUıdall idi. R~ bir ...... "r 
le 1ılr .., dltflllraaemittf. Pabt fi
kir limtli mtl"IJb gellyorda. Ve 
aacıNr flnnl w~ llltlftell "" 
,'ul ~ 'Omlcl bu4an sonra 
~ lmlaftn .. ı ~ akatl :WU-181.i· 
-~. h eıv!eamenill MtUn 
... anlar - ..... Oatfmafterl
le ...W tlft*1-- ....,._, .. 
~ 
~ .. ...,.. """"""· ... i'1 .,.... ........ Ck1erüd 

mm SJkı kap17or, se\1dDi azatma 
1" oabt1Jor40. Arkadaşı h19 batı. 
nndan ~en bll. aırn ona ag.. 
hlalda ne büyttk bir gllnab lıtemı,· 
ti. Plrtbstz ruhu, 1UaJDJJ hapU 
LltAbı ten ihthnallert reddederek 
her tarafı göl pembeai g6rttvor ve 
beyninden hiç ayrılmayan bir c11-
~ünce haUncle 8abrlnin kamı olma 
nm cO!lnm sa.adetini teDeffUs edl
rorft. ~ Whaeclen, ..,._.._ 
dın 8abllJi ..._., Mıtft. ~ 
01111 c!8"8Mea t1iıalıütum~a a· 
levtenen m:ctM*, .. ka1rtluına. 
1:onldayan ba ••tıra'ba lletuer Jae. 
1ecıu •• ba tath baf. ~ 
hqka un! isah edlleWHnlf. Ona 
karii tluJchia tf'IDA1'ftbi .,.... .. 
ldb etti~ htırasr anki~ Wa 
ona Bir ~ dne kadar ~ 
terdw. O genf, dçek tıopanrlen, 
J.Olenk bit.._ hbn genç Irat 
lt;acle P1llt lılr yer kuınmı!lltı. Jl'a. 
bt .. )"azık ld lıeatbı ldlçllkttl, 
pek ldltllhttl, Mr lral'llll lfMllek 
luddorı& ..... ........,._ bı1sr 
klletl1dll • ..._ 9alJırl Pek de 811& 

.... f9ftfı llftmll~ 7'ıp1Jorc1a. o 
• tat•r tattı hlBetlt ettnelll, J:ke1 
kellmelerln 'bellltade ona aTRta. 

~l·o9!if~!a·•iiffi•·ü=ı 
-ıı. Nakleden: Maııner alll 

rak ~ lıatt& ipm.-i Wle o. 91 Sabri P411dn Wl)'e ediit "•adet 
na anc:dı bir çocuk farzettiilnl tdeDllDl:I eJJne al4I ve '6Ptlıılba 
cii9terml7or 111117da! Ve ...._ sıcaJdı.lml ~ ,,.._ JIUMl,a par
GlrldlıJdl: ,. ... NVll..ıı ltNbt... ClıllDI o laldı •• ..., ......... " 1 
......... sednc1e ldda. .... lııılirdille: "Ol 

AaW ....... stlMl •• lllfılt..- .., t1GIÜ ........... d.,.,.. 
... ~İle o, o ......, t!ddMi ve •• de atını o1ma1' tsdyonım. BUJtl. 
ra e, sttıtıl ..... ll•dmllırla f1ll,. m.u,ır:n. Gl~el olnlÜ)'Dn. Beni 
t ilp ........, Ban ltir t.etMlf sewln, be.al ~ aıazt.db oL 
as ..... O...,..,..._ ..... ,, diJe ~ 

llmdl ... INltful ........ 
.... o s.britııln lled'f'İfle •l'id. 
... Wemlyffeilld biliyor ...... ........................... 
Penln'll a:ıneslne bahsetadttL 
1J""'1ldr &a'lla tdba" htT barelcet ol
mnz mıydı? Bahuu tlml<li rirldn 
bu 1dalanu s11tfımeye neden lüzum 
~iirnaü~tU • 1'te t'ml<l 3'1Jnz bana 
affed.-ml)'ol'f11u. 

9a ta•"vvarla tt~Jaln lclcl1r 
t1'1tleri klfftlenctı, ince dadetdtm 
reüU bir elz:I halinde cer.ileti. 

• 
O Üf8lll türi Pek. Cmlc1I br. 

~n·ına alnuf. Keq kaa Katnae ~· 
IHUJID keJldfllfnl De b4JI' NbD'IPZ· 
ldct. be1declljlnJ anlat!Jor, oeaa ı.. 
tanbuJcla oturaeap apartmaaam " 
z~u:ıırAta ba1Me41fot411, trmlcl ,. 
I~ yau Nahne bmnıla beraber 
Mr l&JllJede geoireeekd. 

Sb'a11 en.a...a içinde dalla so1. 
gun ve pek saftl!JJJl KGl'lnea "rm14, ....a.......,. 1m sisleri dtnliı'or 

ve &Na wında: 
- Te~kkUr ec1ertnı, diyordu. 

Her ~eyt etrafiyle ve ta m,Ut!fUn. 
mt>k fçin çok zahmete giriyorsa. 
nuz. Bu hatckmızı Meyemiyet'e" 
fim. 

Sa.ini bu a.kııcm C'midt ~lrdan. 
bire dellfm.lı boldu. Genç !uz çok 
&otdn görttnftyor, babasmı!an h'ç 
bahsetm!Jordv,. Bu Mpınkl ses.. 
llırlle ...., ~ lıtı'brl a)'fthıtıee 
~ .... Ve &f4m1ık ~ 
~ ldftie 'O'Dlfde 11ZUD 911Pl 
1*ktı; IODJ'al 

- N .. varf dJte j!IC)rdu .• Sl 
Sİ iaetttnk nal )'Oba! .. 
~ Jmi ....... salJalJ Ve eh· 

leTinl etnfmc'la'1 ..,,. ile~ 
...,._.?ı oem veıtl: 

- 1l1m.11 nea.n ~f 
- Çbkft ~ hiftkbp .... 

J>afmaCtuq .ıa oıu1an. 'Nenk var •~ 
••...,.aclkoa~ 

- ille .,.,. teJim )'e'k. •• 

- Siz ~- bana al'tlk n 
ıtm ddnlr o a. 

- 1'lo Mı- .. ,,. :rolr ........ 
Sdwl, bil' ..,._t tllp1'e ve .. 

dite dola glı1adnt lmn ._,..,_ 
doll,ttınh ve ....., IMi'-F• fa 
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Kibrtt fabrikası için aşağıda yuılı şartlar altında erkek -lı:ııdm 

ve çocuk l.Kf almacakttr, 
ı - 'J'ekmlJ tabrtka f§Çilerlne ~ günleri paraıız ııcak oğle yemegı 

verilir. 
J - OcrcUcr: • 

aj Erkek ~Uere: 

Norma\ mesai t1aalıan için erlcek l,,çllere yaptırılacak işin 
mab•yetıne göre ıres t b&şmıı Ucret hen.bile gllnde 100 kuruıtan 17ıl 
kuruşa 'kadar. 

b) Kndın 13çılere: 

Normal moeaı aantlan için kadın l§Çilere yaptırtlacak l~tn ma. 
hlyetıne görc 715 kul'U{t&n 110 kuruıta kadar. 

c) 12 YBflDdıın 16 yaşına kadar ol:ln erkek ve kıT ooooklara: 
Normal mesai uatıan için c:ocuk f!ıçilere ıaat başı Ucretı be. 

sabll'> 6S kuruş. 
d) Tahmil ve Tahllye, avlu ı çlle.rt: 

Bu kabil i;,lerde c;alı.şaıılara !~in mahiyetine göre 1~ kuruş 
tan 170 ıruru,a kadar. 

e) ı-•nzla mes:ıi troretlcrL 

ICoordlnasyoil HeyeU kararlyle fabrikanın gOnde yapacağ 
3 aaatıık faz'a çalışmaların % 30 zammı !la.ve edildikte normaı mc 
sat lle J.00 - 1'70 kuruşa kadar Ucret alan blr işçiye 150 den 25C 
kuruşa Jı:ada.r. 75 - 110 kuru§n kadar alan bir lş~lye 110 - 16' 
kuruşa kadar, 65 k1ıruş alan işçiye 9:5 kuru,: 150 - 170 kuruş 
kadar ~>an ~çtye 220 - 250 kuruga kadar gnndelll< verilecektir. 

3 Kanuni vergiler tşc;llere alt olmak üzere Uc:retıer, fabrika da 
~.it tallır.11tr,am .. slndc :rszıb bUkOmlcre gl5re ber 15 gUnde bir IS1enlr. 

4 - İşçiler, yatacak yerlerini kendileri temin ederler. 
6 - 'l'nllp clanlıı:ı" Btlyükderede BOyQkdere • Bah~k!Sy yolu Uze 

rmdeki Kıbnt tabrfkıısı mUdUr!yetine nUtus tezkereleri ve aıtı foton 
·ntıa b<>raher ml1racııııt etmeleri ll!n olunur. 

Tesviyeci, ornacı, frezeci 
ah nacak 

Kibrit ıma.ı eden dairelerde veya fabrika tamirhanesinde maklnls~ 
\"e melıı::.lnıııt muavini olllrak çalışmak llzere birinci ımııf tesviyeci, tor. 
racı ~ fr~clye thtlyaç vardır. Fabrikada yapılacak imtihan neUce. 
11>:de gösterecekleri eh!lyete göre maa, veya anat b3ş1 llcretıerl tayin 
-tdllıeeektlr. Talip olanlnr2 veııalk!le birlikte B~yükdere:1eld Kibrit rab. 
rikam mftdflriyetfnc mllrncııatıan uıı.n otunur. 

; 1 
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alkas 

.,. 1 Z .,. IS M I • 'Amerllıın J\ız Koleji 
,ft ~ " ••AnıaV11tklly, Tel. 36.160 

RobertKolej E=R- EK "'iSMi 
Brbek. 1,ı. 36 .•• 3 : · ~ 

nirrok 1 , ~"1'1 dillere tercıim 
edilmf8 olan lıu eser, Niu.n:i Al: 
met tara/wdan doOrudan do{Jrı,. 

ya Gflrrıi dilinden tercüme e<iı' 
mişlir. Baştan sona kadar aş/; 
nm:ern ve kahrmııanlık menkıbe. 
lal ile dolu olan bu ncflı1 eser 
7 iı:k mafbuolında ilk nünıımedır. 

KAYT G LlE Yaz tatili z.arf ında pazartesi ve pergembe günleri 
• saat 9 don 12 ye kadar~ 10 ey/Ulden sonra hergür 

Bu yıl, erkek kısmı (Robert Kolej) e girmek 

i N 
Müsabaka imtihanı tarihleri: Ağustos 3 ve 4. eylıil 1 ve 2 

tmtlhan tnrtJo.n IColej lduPSlnden J ıı.zı ile ı~tenlleblllr. 

F1~ atı ·Hl lturu~ olan bu e.."Cr, bu 
llAnı kesip ı;"'tlrenıcre \'nkıt Kıta • 

be\'lnde yttz-;de 60 tem.11!\.tlıı 'lO ku. 
ru~a \'CrilruekU\dlr. 

DEBiL (Mevcudu azalmıştır) 

Kız kısmında yeni leyli talebe için yer yoktur. e 

' 
\ eka'et ıııuı EmlA.k t.: Jdu·ıogu kadrosunda dıı.lmı 100 lira Ucretıı 

e., uıemurl'.J!l'u mtlnhaldit. 
Nafıa yapı işlerinde 1' t:'1l memurluğu ynpmı§ olanların bir dilekçe ve 

,.::t;•dnkl ynı.ılJ vesikala:!IJ birlikte Maliye Vekl\letlne '•Mllll Etnl!k" e 
'1'! racaatl~rt ll!n olunur, i fı'\98 -7920) 

1 - Mektep vesikası 
J - Meınurln kıı.:ı•.ınt:Lun 4 Uncü maddesi mucıblnce mahltQmlyett 

ı ı:r'ığma ı:a1t C. Mtloce!ı:mumll!ğınden vesika 
3 - Po::.ıtttr. doğrJlu~ kağıdı 

4 - MkerUk ve31kaıu 
l'i - Ve::-:lecelt nUmULeye göre durum kAğıdı 
5 - 6,15X9 btlyUklUğünde 5 adet fotoğraf 

ı - NU.Cus k!ğıdı 

"Bu vea!knlarm aıııl veya suretleri'' 

Devlet Demiryolları ve Limanları fş1etme 
Umum iParesi ilanları 

Mı.:hamnıen !ıeddi 1365 (bin Uç yUz altmış beş) lira olan 350 (Uç yllz 
t'll.Jçlit mub·cttıtif cbata tcrllk(lO. ağustos 1942)pazartcsl gUnU saat 
• 1-\ 30) on dert otuzda Hvy<larpaşnda gar binası dahllln1ckl komisyon 
uı •.fında:ı a;;ı1' eksiltme unılllc eatm nlmacnktrr. 

Bu l§e t:"1rmek lstlycnıerln 102 (yllz iki ) lira 3~ (otuz sekiz) kuruşluk 
muv&kkat teminat ve 'knt:unun tayl.n cttlf,I vc!!"lkle birlikte clt"l'tm" 
~tl:ı" cınatine kadar kcmlsyana mOmrant'n'"t J!zımdır. Bu i§e alt ı;<ırt.na. 
meler komisyondan parasız olarak dağıtılm.ıktadır. ti923) 

Biletler l\lllli 
•ıy:ıngo gl~oıe. 

iyle fl'esth'AI 

yapııecıık ı;ıu:ıoolerd.a s:ıtılın:ı!•tadır. 

Ber tn:IU lubııt: ıssto 

BUyUk yaştakllerln de eUnneUc 
kab!nasmda kolaylıkla. yapılır. (0 

~Un için bir hatta evvel mUraC3:ıt. 
Aksaray polis merkezi karşısmd 

No. 1/2 Tel, 20937 den isteyiniz. 

OM B B 

Yerli Mallar Pazarları 
üessesssi Rüdürlüüünden 
Müesıesemiz Zat İşleri Servisi lcin 

E~llUR ALI. c Ti 
Bu memurların Lise tahsilini bltlrml§ olmaları ve Memurlar ka.. 

nunundn :ırnnılnn vasıLarı bniz bulunmnlann 3656, 365!) sayılı kıı. 

.•unların şlanulUne giren daire ve mUe.sseselerdc en az Uç sene ça.. 
11.§mış ola ılar t<?rclb e<.ıilecektır. lsteklllerln 31.7.942 akşammn kadar 
l'LzU geı;c:; St'rvislcr §C'filğlne mOnıcnat cylcmeıcrl. 


