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r-Cümhurreisimiz lnönü-1 
İ 'Dün _Şehrimizi Şeref lendir dil 

Mısır' da 
-o-.. 

lngilizler 
Taarruza 
Hazırlanıyor 

-

ALMAN RESMi TEBLiGi~ 
Stalin9rat Şehri Top 
Ateşi Altına Alın 1 

Almanların . Rus Hatların ı Yararak Volgaya 
Vardığı Söyleniyor - Rjev' de T ekrartanan 

Sovyet Taarruzları Püskürtüldü 
1 -o--

E1alemeyn'de Ani Bir 
Baskın Yapıldı ve Bir 

Miktar Esir Alındı 
-o-

Almanlara Göre 
-0-

Müttefikler İkinc i 
Cepheyi Orta Şarkta 

Acncaklarmış ! 

f 100 200 

Ciimhurreisimiz Milli Şef İuönit, dlin Haydarpaşa istasyonunda kendileri ni karş1lay::ı11 zevat arasında 

Londra, 72 IA.A.) - Askeri bir 
ıncnbadan öğrenildiğine göre. 
Mısır cephesinde gece bı.r topçu 
hazırlığından sonra Yeni Zelan. 
da kıtaları merkez kesimindeki İ. 
talyan mevzilerine bir baskın 
yapm1şlardır : Birçok düşman öl. 
dürülmüş veya esir edilmi~tir. --, 

Adana Buğday 1 

Borcunu 
Ödemiştir 

Adana, l:>tıi!d:;y borrunu ödemiştir. 
Fakat onu en ziyade alakadar eden 
mesele ııanıtı 1,tur. Buğday fiyatt 
yüzde ~IJO arttığı halde pamuk fi
yatlar! olduğu ~·erde kalmıştır. Bu 
hal, Ad"'mı1'1ıın bu sene pamult 
yerine buğday f,knıiyc se\·kedebi
lir. On~ırı için hüktimet, Adanantn 
buğday borcunu tum olarak öde
mek sııretıylc :ıap\ ıgı yardnna bir 
mukaoı:!l!: olmak üzere pamuk fi
yatlarlnı bir an evvel tesbit eder
se iyi olur, san•riz. 

JJJ. Zekeriya SERTEL 

A danaya varır varmaz bize 
ilk müjdeledikleri şey, 

Çukurovanın hükumete buğday 
borcunu ödedığidir. Filvaki Çu
kurova buğday itibariyle zengin 
bir saha sayılmaz. Adana böl• ! 
gesi daha ziyade pamuk mınta 
kasıdır. Bir buçuk milyon dö• 
nüm arazisinin yarısını pamuğa 
liasreder. Buğday için ancak a. 
ı::azinin dörtte birini kuJJanır: 

Baskın. müttefik tayyareleri
nin düşman gerilerine ve muva. 
sala hatlanna taarruz ettikleri 
gün yapılmıştır. 

Bu taarruzun, umumi hareka• 
tın bir başlangıcı olması ihtinıa• 
li l<uYvetlidir. 

i 11 giliz resmi tebliği 
Kahire, 27 (A.A. ) - Bugı.inkü 

Ortaşark müşterek tcbligirıdc 
Bori/ov 

it3."? De,•anıı S11. 2, Sii~ Resmi tebliğlere göre med <C:r. cephesinde Rus taarruzlarının 
istikametini ,-e bugiiııkii cephe battım gösterir harita 

•t•lilil~J1~11U:JIMI 
Merkez Cephesinde Rus 

Taarruzu Gelişiyor 
J\IiJli ~efi ıniz, gaı·dan ~ıkarlarken halkı se Jamlı;vorlar 

Şimalinde Şiddetl i 
Muharebe19r Baş, adı , Yarma Hareketine 
Girişen Bir Kısım Alman Tankları İmha Edildi 

Stalingradm Doğu 

ş· . Saracoğlu 
Şarka Gitti 

1 

Milli Şef İsmet tıı;)nli. C\'velki 
' akşam saat 23 de hususi trenle. 

l 
riyle Ankaradan hareket buyur. 

iki Hafta Kadar Sürecek Olan Bu Tetkik 
Seyahcitnnde Orgener_al Kazım Orbay 

Başvekilimgze · Refakat . Ediyor 

muşlar ve di.ın saat 12,15 de şeh• 
rimizi şereflendirmişlerdlr. 

Büyük Millet Meclisi reisi Ab. l\foskoYa 27 CA.A.) - Gect: ya• 
dülhalik Renda ve Maarif Vekili rıst neşredilen Sovyet tebliği : 
Hasan Ali Yücel Milli Şefimızi • 26 ağustost~ kıtalarımız Klcls. 
Pendikte karşılamışlardır. Hay. kayan'ın cenubu şarki bölge.;ın. 
darpaşa garında da Adliye Vekıli de, Stalingradm şimali garbısin• 
Hasan Menemencioğlu, Genel.kur• de. KotelnikoYo'nun şimali ~arkL 
may Asbaşkanı Orgeneral Asım sinde ,.e Prohladnaya. 1\lozdok 
Gündüz, Orgeneral 1',ahrcddin Al• \"t' Kraımodar'ın cenubunda düş• 
tay, diğer general ve komutan- manla ~arpışmışlardır. 
larla Roma B. Elçimiz Hüseyin Merkez cephesinde yapılan 
Ragıp Baydur, Bükreş elçimiz muv<ıffakıyetli bir taarruz neti-
Hamdullah Suphi Tanrıöver, ~eh• cesinde \-e Kalinin cephesinde 
rimizde bulunan mcb'uslar, vali kıtalarıınız 610 meskun mahalli 
ve belediye reisi Dr, Lütfi Kır• kurtarmışlardır. Bunların arasın• 

Berlin, 27 (A.A.) - Alman or
duları başkumandanlığının tebli.. 
ği: Kafkasyada durmadan taar. 
ruza geçen kıtalarımız inatla çar. 
pışan düşmanın elinden bazı ô• 
nemli dağ mevzilerıni almıştır. 
Stalıngrad batısında düşman, ıle• 
ri doğru uzaklara kadar gömül• 
müş olan Alman hücum noktası· 
na karşı şiddetli karşı taarruz. 
larda bulunmuştur. Düşman ağır 
kayıplarla püskürtülmüş ve bu 
harekete uçaklar da büyük kuv• 
vetlerle iştirak etmişlerdir. Bu 
arada 40 tank tahı·ip edilmiştir. 
Kaluganın batı şimalınde ve 

Rje\· dolaylarında düşman yeni• 
den taarruz etmiştir. Bütün ta• 
arruzlar karşı taarruzlarla püs• 
ki.irtulmüştür. Modin'in batı şi
malinde düşman bir Alman kar• 
şı taarruzu ile ilk mevzılerine 
tardedilmiştir. Leningrad önün• 
de mevzii savaş faaliyeti vardır. 
Müsademe kuvvetlerinin yaptığı 
bir hareket esnasında düşmanın 
40 muharebe mevzii tahrip edil• 
miştir. 

ıt'IF' DcYanu Sa. 2, Sü. 3 

Adana'nın istihsal ettiği senelik 
buğday 20 - 22 bin tondur. Yal• 
rıız doksan bin nüfusu olan Ada• 
na şehri bu buğdayın üçte birini 
istihlak eder. Diğer üçte biri 
tohumuna ayrılır. Geri kalanı 
da çütçi sarfeder. Bu itibarla 
Adananın diğer vilayetlere vere
cek fazla buğdayı yoktur. Fakat 
bu sene fevkalade vaziyet k.:ırşı~ 
smda bulunuyoruz. Adaı"a diğer 
,·ilayetlerden evvt:!i m<ıhsul idrak 
etmiştir. Binaena'E'~'h Hıtiyaç • 
ta bulunan yerlere yardım ede. 
bilir. Hükfunete borslandığı buğa 
day miktarı 6 • 7 bir. tondur. Bu 
nıiktarı tamamen öd?.nıi~t.ir. Hat• 
ta büyük· ziraat yapan ·mfü;t<fh. 
sıller hükumete mubsu llerinın 
% 50 sini ~tırnıf'ğ~ mecbur ol. 
aukları halde, fozl\\smı vermek• 
tedirler. Bunda biraı hükume~e 
yardım ve memlekete }lizmet 
kaygusu olmak~!l. ber~ber, b:.ra1 
da menfaat !ıaKııudır. Makıne 
ıle çalışan çiftç'.yc buğday 4 • 5 
kuruşa mal olma~dııdır. Halbuki 
hükumet ona 20 kuruş, yani ki. 
lo başına 15 kuruş kar vermek.. 

-=-ı .. A~ara, 27 (A.A.) - Başvekıl dar, Parti vilayet idare heyeti re• da Zublosof, Karmonovo, Pogo. 
,----------... , l Şu~ru Sara~oğlu, Şark• vilayet• isi Reşad Mimaroğlu, askeri ve roloye Gorodişe şehirleri de bu• 

K 
1 

lerınde tetkıklerde bulunmak ü• mülki erkan tarafından karşılan• lunınaktadır. ocatepede zere, refakatind: Orgeneral Ka- mıslardır. Sovyet Cenup orduları başku. Jferkezde Soııyet taarruz 

Salomon 
Önünde 

'tedir. Belki piyasada 25 kuruş 
da bulacaktır. Fakat büyük müs 
tahsil bu karı kafi görmekte ve 
elindeki buğdayı hüku_mete ver. 
meyi tercih etmektedır. .. 

Adana buğday bo:cunu 0~-~
m iştir, ve hükumetın verdıgı 
buğday fiyatından da memnuı:• 
dur. Fakat onu en ziyade ala 
kadar eden mesele pamuktu_;. 
Buğday fiyatı yüzde 300 artt~gı 
halde pamuk fiyatları oldugu 
yerd~ kalmıştır. Halb.u~i A~a· 
na en ziyade pamuk ~tihsalıne 
ehemmiyet veren yerdır. Ara· 
zi~ ·ya~ını pamuğa hasret. 
~te ve sen~~e 150 • 200 b i_n 
balya pan\1f]t .. istihsal et.:nekte~ır. 

__J,ej.jl yalnh ~ana mustahsille. 
41f,i, . at her sene. diğer. vilayet. 
1etd~ pa·muk rekoltesme gelen 
15 '- \20 hın işçi de pamukla h~
y~tını temin eder. Pamuk fı. 

·· ~ l2if: Devamı Sa. 2, Sii. 6 

zım Orbay oldugu halde, bu ak• • ~ Devann sa. 2, sn. 6 mandanı Mareşal Timoçcnko hareketi genişliyor 

26 A 
v + ş·am saat 22.30 da şchrimıztlen 9US OS i h<Veket etmişlerdir. -------------------------[ .l\Ioskova. 27 (A.A.ı - Sovyet 

1 
Sayın Bayan Saraçoğlu da Baş r A k A v . t ' gece yarısı tebliği ekinde bildiri. 

To•• re • _ vek.ille beraber. sey.~ha.~ eylemek_• l . s e rı azıye .f liyor: Merkez cephesinde kıtala. . n 1 tedir. Başvekil Şukru Sara~ogo rımız taarruz muharebeleri yap• 

1 
ıu istasyonda Vekiller, meb'us• ~ .) mağa devam etmişler ve birc;ok 

İkinci Deniz 
Muharebesi dt 

Kızı!;tt 
-o~ lar. generaller, mülki ve askeri meskün mahalli işgal etmişler. 

cs··yu·"k Taarruzun Yıll ı:tkan ve dostları tarafından u• c h 1 d k. H k "'t dir. ''N'' teşkilimiz şiddetli bir 

1 
u ı gurlanmıştır. ep e er e 1 are a a savas neticesinde düşmanın ö. 

D 
" M•• b * ncmÜ bir müstahkem me\'kiini 

önür.-:u unase e-ı Ankara, 27 lTAN) - Başveki• B k ele geçirmiştir. Düşmandan :rn 

ltileTezahürlerYapıld1:. limizin Sark seyahati, iki hafta Umumi Bir a iŞ top, 42 mitralyöz, 12 havan t•)• 

.> 

T okyo'ya Göre, Dört 
Amerika Harp Gemisi 
Hasara Uğrahlmıştır 

Afyon, 27 (A.A.) - Büyük ta• 
a r ruzun yıldönümü münasebeti• 
le dün Kocatepede bir tören ya• 
pılmıştır. Halk tarafından ter • 
tip edilen ve civar nahiyeler hal• 
kının iştirak ettiği bu tör~nde 
Türk ulusunun halas günü heliı • 
tilmiş ye şehitlerimizin hatıra• 
lan taziz edilmistir. 

Kocatepede toplanan binlerce 
halkın heyecanlı te;r.ahüratı arn• 
sında birçok hatipler söz alarak 
şehitlerimizin kahraman~ıklarını 
anarak, bugünkü şerefli varlı~~ı
n:.1zın k urucusu olan Ebedi Sefin 
h:otırasını tazim ile yad etmişler, 
rı:Hli Şefle kahraman ordumuza 
&ükran ve bağlılıklarını bir defa 
daha teyid eylemişlerdir. 

ECJe'de Yeni Rekolte 
lzmir, 27 rA.A.) ·-· Ege bdlgea 

sinirı bu seneki iizüm rek<>lte~i 
4;) bin, incir rekoltcü de> :!I) hm 
tc.\i.l olarak tesbit edilmiştir. 

kad'ar siİrecektir. Şehrımiz ma. pu. iki zırhlı araba iğtinam e~1il· 
hafilinde bu seyahate çok büyük ıniştir. Başka bir kesimde erle• 
bir ehemmiyet verilmekte ve ba§ r- Yazan: E mekli Deniz Subay1

-, rimiz 3 ağır Alman tankını tah• 
vekilimizin avdetinde memleke- 1 1 y M UT f rip etmişler ve 40 Alman öldür-
tin zirai ve iktısadi hayatında N 'e C AT A S j müşler, esirler almışlar, ganimet 
değişiklikler yapacak bazı hükü. = ..... ler ele geçirmişlerdir. Uçakları• 
met kararlarının alınacağı s'öylen• RUSYA CEPHESİ: Vaziyetin aydınlanması için biraı bek. m1z 5 düşman tayyaresi dü~ür. 

Londra, 14 Japon Harp 
Gemisinin Batırıldığını 
Haber Veriyor-Japonlar, 
YeniGineyeAskerÇıkardı 

mektedır. l~mek lazımdır. Eğer böyle bir Rus müşlerdir. 
Stalingrat etrafında muharebeler taarruzu vaki ise bu taarruzun hedefi j'f'.Ji.)f' Devamı Sa. 2, Sil. 5 

Hopa Önünde 
-o-

Bir Rus Tayyar esi 
Denize Düştü, İki 

Kurtanldt Kişi 
Hopa, 27 (A.A.) - Evvelki gün 

Arh avi açıklarında alevler jçinde 
bir Rus tayyaresi denize düş• 
müş ve derhal hadise yQJ"ine gi• 
den muhafaza motörü müretteba• 
tı tarafından tayyarede bulunan• 
lardan ikisi kurtarılmıştır. Tay• 
yare batmıştır. 

~iddetle devam ediyor. Mü.cadele, ~e- gere-ekten sevkülceyşi o!mak icap e
hir He Don dirse~i arasındaki s:ıhad,1n der. Çünkü gaye. cenup cephelerine 
, ehrin etrafına !nt ka' etm i ştır. Bu nisbcten çok 78yıf bulunması icap eden 
~al Rusların burada d:ı kat'i neıceli şimal cephesin• yararak şarki Prusya 
bir meydan muharebesi vermek iste. n yani doğrudan doğruya Almanya 
mediklerini, ancak şehri A lmcınlara ana vatanını tehdit ederek Kafkasya. 
pahı;lıya mal etmek için sonuna ka- daki Alman taarruzunu akamete mah· 
dar şiddetle müdafaa edeceklerini gös kum etmektir. 
terir. Eğer Ruslar Stalingradı biiyük 
kı..vvetleı·le müdafaa etme:k isteseydi
!er bu kuvvetlerin iştirak edecekleri 
meydan muharebes~nin şehrin böyle 
etrafında değil, şehir ile Don dirseği 
arasındaki sabada vuku bulması icap 
ederdi. 

l.ondra radyosu. ~imalde Kalinin 
cephesinde büyiik ve sevkulceyşi bir 
Rus taarruzunun muvaffakıyetle inki· 
§af etmekte olduğunu haber veriyor. 

:.\IIISIR CEPHESİ: 

Uzun zamandanbcri devam eden sü. 
kUnet birden bozulmu~. şiddetli bit 
hava ve topçu bombardrmanından 
sonra İngiliz ordusu cephenin merke. 
zinde taarruz:ı geçerek blr İtalya tü 
menini geri atmı;;tır. Eter bu hareket 
r.ldcil bir taarruzun başlangıcı ise In. 

ıt?fr Devamı Sa. 2, Sü. '1 

45,000Tonilatoluk Bir Londra, 27 <A.A.) - Salomor 

A 
• adaları açıklarındaki deniz VE 

merıkan Zırhhsı hava muharebesi devam etmek-

Den·ıze 
1
. d• ·ıd• tedir. Guadelkanal adasına hü. n ırı 1 ~~m eden Japonlara karşı mütte-

Nevvork. 27 <A.A.~ - Birlesik tık kuvvetler mevzilerini mu
Amerikanın 45 bin t<lnilatoluk vafafkıyetle muhafaza etmekte 
"Jeıwa" ismindeki yenı zırh1JS1 ve düşmana ağır zayiat verdiP 
muayyen tarihten 1 ay evvel ol• mektedir. 
mak üzere Atlantik kıyısnıdaki Deniz ve hava muharebesindE 
deniz inşaat tezgahlarınıbn bi. Japonların 14 harp gemisi batı• 
rir.de denize :ndirilmişt1r. Gemi rılmıştır. Bunların içinde 2 tayı 
n!n ismini Birleşik Amerıka ('üm yare gemisi. 1 zırhlı ve birkar 
hur reis muaviniin zevce:ı;i Mist. kruvazör bulunmaktadır. • 
re~ Wallce · koymu~tur. l:1fff' Del'amı Sa. 2, Sü, ~ J. 
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No. 106 Yazan: M.4.HMUT YESAR! 

Piyasada 
Kontrol BaşlaC:lı 

Mürakipler Faturaları 
da Tetkik Edecekler 

DÜN FIRINL.:ARDA 
ARASTIRMA YAPILDI 

' 

Nöbetçi 
Taksiler 

r - DiKKAT ~ 
Halkın Yiyeceği f 
Vurguncuların · 

Elinden Kurtarılmalı tl uzanmıyordu. .·~ "" ·· 

Üç Fırında Bakla ve Fasulye Unu 
Bulundu, Fırıncllar Mahkemeye Verildi 

Geceleri 
Nöbet 

Taksiler de 
Tutacak 

Zihni Hamza hiç fena adam deiil .. Gü!. 
rr.eyi; konuşmayı; eilcnmeyl seviyor. 
Çıilgıcılara athiı bah,iş; yüz lirayı 

•cçer. Halbuki onları pazarlıkla ça· 
tırmış. Doirusu benim hoşuma gitti.. 
Bt-n!mle konuştu. Kadeh tolcu4turduk. 
Yjnc beklerim! Dedi, AJaiım a!ıııın. 
Bernber gideriz. Sen de ahbap olurıun. 

O kadar kırıtmıştım ki çocuk gibi 
olmuştum, her şeye inanıyordum: 

- Olur .. Gideriz. 
Onunla ahbaplık edccciim şüphe. 

liydi. Buna sinirlerim tahammül e~ 
miyccckti. 

Bir &tin. sokak,a, Fatmayı arabada 
gördüm. O da beni 1törmü1tU. Şaşırdı 
ve tanıdı. Yanında •enç bor kadın var 
dı. Beni gösterdi bir şeyler söyledi. 
Arabayı durdurur mu diye, bir an bek 
ledim. Araba, ayni hızlı ıeçti, gitti. 

Fatma. arabayı durduramaz mıydı? 
Arabacının yanında palabıyık bir ka· 
v.ı.s vardı, Fatma, sözünü ıcçiremezdi. 
Fatmayı &örmek, beni diriltmltti. 

Artık, o. bir hayal deiildi. Nasıl olsa, 
onu yakalıyacaktım. 

Belediye 1k.tıs.at ~Jüdürlüe:ü yiye
cek maddete:-i üzerinde kontrol ve 
mürakabeyi teksife kf.rar vermiş ve 
müteadit mürak1ptar dün \'azifeye Bazı fırJncıl1rtn rıyaEadan bakla 
başlamtşlardır, ııer rrürakıp 2 _ 3 ve fesulye unu toplI.v<Jrak ekm_eklere 
madde üzr.rınde $~ınt semt tetkikler f karıştrrmak i{,•ln fır•nlıırına götlırdiik
yapacak VıJ ıst'h~al nııntaka~mdan 1 

lcri _tesbit cdilmI4ti. Belediye iktısat 
satış yerine krıd3 r f;Jturaları da in- ~tüdurlüğLi .d·in muhtC'li~ semtlerdeki 
celenmek ~urE-tıyle ~~.tı~lar kontrol e· ~rınlarda hır ~r:ışhrrr.a yaptırmış ve 
dilecektir ile !ırınd:ı depo t'dılrniş bakla ı.:e fa-

Karne tevziatı 
Eylül ve Eirint•ih~1,:·in aylarına alt 

olan yeni e'(mek !..;arnC'lerinln Çatal
ca kazası M;i!:tt'sna rln1ak: i.l7:ere dl· 
ğ'er bi.itün 1 .. aznhırla ~ehrimizin her 
semtrne ~ugOn te\"zl!r,e b.ı$1:ınacak -
tır, Bazı :-:en•tlert!c l:u te\·ziat üç gün 
evvel ba.şl rnt'itır 

Geceleri vukubulan herhangl bir 
h5dise neticesinde taksi bulunmadıil 
~örillmiiş v~ şehir f:<Jrjcinc çtkmak 
veya çıkın:ıl"!lakta sPrbest brrakılan 

!lloförlerin, ant vaziyetler karşısında 
harek!'te lit'Pçrr.emelerinin mahzurlar! 
mUşaherl,. tclilmlştir, Emnlyrt 6 met 
şube mlidürliHHl gece!eri nöbetci ec
zahaneler gib! nbbctc;i taksiler bu -
lundurmıy;ı karaı- \'f!:rmi~tir. Tak;.;ile
rin bekliyeceğı yerler \"!' şehir hari -
cine giditme!i I:izın1 gelen hallerde 
i~tenecek ücretler bugünlerde t(".sbit 
edilerektir. Bu !'Urf'tle vukuu melhuz 
kaznlarda Vl' ani ihtiycıclar karşıı;rn

da toksl b11ln1rık mllml,ün o1acaktrr. 
Nöbetçi taksiler birer harckl't defteri 
tulacaklrır ve kim tırnrından nereye 
J(itme?lcrlnln :~tt'ndij'.!irıi naat ve da
kika kaydetmek suretiyle tevsik eyli· 
yeceklerdlr, 

Gıda ve a1"ıqınun1 ihtiyaç mad· 
delerinin satışı aerbeat bırakıl· 
dıktın ıonra ply:ısada eskiye nlı· 
betle bir pahahl.:ınıı baıladı, Me
sel~ kcır:. bors;ıda pirinç 90-100 
kuruıa, beyaz. peynir 120 - 130 
kuru,a; k:tfar ı-eynlrl 160 - 180 
kuru111; s.ıde Y•?i :?50 - 300; zey· 
tlnyaij 110 - 125 kuruıa aatılı
yordu, 
Şimdi Tse pirine 120, beyaz 

peynfr 150, ka§1r 220, aıde yağ 

350; zeytinyağ 140 kurup ıatıh· 
yor. Yani flya!lıır J.ara borsa fi· 
yatınr ıl:ı aşmı*tır. Bu, tUccarrn 
kendisine gösteri!en itimadı aul· 
istimal cdl~l tlem«'ktlr. TUccar, 
imtihanda ııflr ılmııttr, 

AH Nafir, z:hni Hamzanın ziyafet
lerine gidiyordu; memnundu: 

Bu hayali ümitle ne~e içinde ya~t
yordum. 

. • • sulye unu bulunmuştuı. Bu unlortn 
Tastıklı fatura henüz ekmeklik unlara karı,tırıl!p 

- İnsan, vallahi ci:leniyor .. Gcl,.n 
köçek karılar ıorma ... Naısl da titrL 
yor, kıvrılıyorlar~ Böyle kcy:f cdiür. 
BCy!e rakı içilir. Bir cksiii yok, ne
me ltzıml 

Bu ziyafetler, AH Nafizi cflcndiri· 
vordu. Bir şey sormuyordum. Güniln 
birinde, kendi açıldı: 

AH Nafiz, Zihni Hamzanın ahbap. 
lıiından yoru!muştu: 

- Benim d~yınacaiım içki deiil .. , 
Sonu yok ..• Hasta oluyorum! Sonra, 
hep, ayni şey ... Insana bıkkınlık ıet:· 
yor .. 

Evde oturup düşünmekten canım sı 
kıh yordu; hafiften rakıya başlamıştım. 
Her akşam, sofra kuruluyordu. Al~ Na 
fi7. de yardım ediyordu. 

Dilime dolamış, soruyordum: 
- Ne olacak bu halimiz böyle? 
Ali Nafiz, üıenmeden tekrar ediyor· 

du: 
- İyi o!acak inşaallah ..• 
Fakat, eörünürlerde bir ümit yok

tu. 

gösterilecek karıştırilm:ıdiğı bel!: cılnıc;makla be
raber gece yaptlan ve 1>abah erken -

Ticaret Vt:>kil1iği bir emirle itha - den 5atılan P~.::meklere karıştırılmt~ 
!Atçı tAcirler.? teb1 irı01tta bulunmuştur. olması mu~ltttmeldlr. Ftrinlarlnda 
Herhangi bir ith'.lt:n~ınm ibraz edl'- bakla ve f~ı~;.1lye unu bulunnn ftrın
ceği tatur.:ıla,.ın r.r!jinal faturaya uy- cılar Beyaııtta ~lenmet Emin. Şeh -
gun olması ıı21mdır. Bt: menşe fatu· reminlnda ıvrust:ıra ve Aksarayda Yu
ralart mahall:ndrk~ Türkiye Ticaret sufpaşada ıtılttcy!ndir. lie?r Gı;: !ırtncı 
Ataşeliği tnra[:ndan t~ı;ı:dlk edilme- Mil1i Korunma mehkeımesine veril -
mls!J.e bunlar katiycıı kabul edilmiye- mişlerdir. Bu fırt:ılardnn alınnn nU
rf"ktır, mune ekmekler rle Belediye kimya -
Piri11ç fiyatları yükseliyor 1 hanesine ııiin:lerllmııtlr. 

Piyru.:ad3. pirinç az:ılmtş olduğun- Belediye mtifettişlerl ve Belediye 
dan, fiyatlarda da :ri.ıkseliş başlamış - zabıtaıının fırtnları kontrolü netice· 
tır. Fakat ramaıandan evvel yeni sinde de bır günde 1050 ekmek top -
mahsul µırını;ierden bol miktarda lanmıştır. Bu ekmekler noksan tar· 
mal piyasaya çtkarılocakttr. Eylül tıltdır. Fırınıırla tıok.!l&n tartılı ek -
baı>lan,qtcuıd:ı sehrlmize yeni mahsul mek bulu:uu;lar nra~ında ekmekçiler 
çeltik gelmc~ı:i rekler.mektedir. cemiyeti rt•isı Ahmet Rtza Toaay da 

Tartısız peynir satılmıyacak bulunmaktadır, 

Karne salan biri yakalaııdı 
o~uıan ve üzerinde 

hüviyetini hı\'İOc yrı;·ı;\'acak bir vesi
krıst buluııı~ııyan birlrln Beyazıt !ı -
rınlarına k.ıtrı<' fişi stlltli ıtörlilerek 
cürmOmc1hut yr.pıimı11 ve Milll Ko .. 
runma mııhktnıe ine \·erilmiştir. Bu 
ad<lmın U..o;•.!rinde oJOO karno Iişi bu· 
lunmuştur, 

Fatih :scmtinJe e:.·mek karne!i ~a
tan bir tırtnct hakkında da takil.>Pta 
girişllml1tir. c 
~ ~ 

Fişlerle ekmek satı~, 
denk geliyor 

Ekmek knrne flılerlıı• tesblt edon 
ekmek bilro·ıunun raporuna aöre?, fts
lerle ekmcıt satı larının tekabül et -
mlye ba~i::ıdtgI r,örülmüştür, 

Bugilnl.rde nöbete! tak•! yerler! 
ve pazarlığ:ı t!ıbl seferlerde 1ste?n
mesi mllmkUn ohn !lyatlar belli o· 
lacaktır, 

Müddeiumumi Emniyet 
Nezarethanesini Teftiş Etti 

Sıydıöımıt )lyecek mıddılerl 
halk mutba~ıııtn en baıta gelen 
lhtlyıı;l<lrndandlr, Kuru faıulya 

bile eo kurcta ~ıkm11 bulunuyor. 
Bazı ııınddelcr v"rdır ki, bunlar 
memlel<ctte J)OI< boldur. Fakat 
vurguncu fırı•tı gM:met bilerek 
bu lUzumundın foı:JR çok vı bol 
olan maddeleri bile vurgun mıv~ 
zuu yıpl.)"or, 

Buna 'mU1111ıJtı edllmemılldtr. 

- Zihni Hamzanın zencrntiii. tica
retten, mağazalardan deii1, baba mi
rası .•. Yürü bakayım! Demesin bir k~ 
1:'e. Maiazalar da öyle iıLiyor k1 ... Ora 
dan da ayrı kazanıyor .. Bi.itün düşün
cesı içki, çalgı, cünbüş.,. Benimle ko
nu$uyor artık... Serv-i~yoruz. g~mdi, 
1şin can alacak tarafına gele!im. Aca
ba. harem tarafına alınan hatırlı misa 
:firlerden olabilecek miyim? Hareme a· 
yağımı atayım, ne yapar yapar. Fat 
mayı görürüm. İçki, hızını verdiii za 
oı3.n kimin kimden haberi varl 

Durgun günlerimizde bir sabah, öte 
beri almıya sokağa çıkan Hamdu, şaş. 
kın bir halde eve dönmüştü. Gözleri 
faltaşı gibi açılmı,, elleri titriyor ke· 
keli yordu: ' Oda idar~ heyeti peynir işini in -

celemiştir. Bı..gitnl~rde toplanacak O
da meclisi de vaziyeti tetkik edecek
tir. Verilen karara göre, peynir ko
mitesi zenls c1''l'ıhfyetlt! ve inzibati 
karsrlAr •Jetebjlecek bır vaziyette fa
aliyete !(e;;:c~eKtir. Zahire borsasının 
da mütalttası cJınnıış olduğund~n. 
bundan Oôyl.? ta?"tısı7. teneke He pey
nir saUıı n;l'nedilecektir. 

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

l.tanbul ır.Hdd•lumuml•I ve . baş· 
murıvlnl diln <'mniyPt mildiirHi~Uni\ 
7.İyaret et111ı,1~rrlif", l\tUddl"iumuınt ve 
bRşmuavini emniyet hıüdürliilü mii
trfnrrlka nl'ıarcth;ınesinl tc!liı ct
mlılordlr. 

Bir a:rımf s.ııtiı fiyatı mı tısblt 
olunacak, yokıı ply•ııya fıslı 

mal ar.redllnıeıl ı~UmkUn kılını• 

rık. reknbet yolu mu ıçılıcıık, ne 
yapılacaksa. yapırnıelr vı hılkfn 

ylyeee~I vurguncunun etinden 
kurtırılmııılıc!ır. Ali Nafizin pl.inı. niyeti, proıesı, 

bana pek boş görünüyordu. O kalab<l' .. 
hk konakta. içki S.leminde bile, herke
ı kendi keyfine bırakmazlardı, Eier 
Zılıni Hamza, hatırlı misafir!erinc 
1·lıarem"i çıkarıyorsa. iş deiişirdi. O 
v;ıkit. Ali Nafiz, Fatmayı görebilirdi. 
hatti konuşurdu. Fakat, bunu, hiç, a
ma hiç ummuyordum. Gel gelelim, 
Al Nafizin keyfini kaçırmamak icin 
ıı;ec; çıkarmıyordum. 

Aylar eeçti. AH Nafiz, hatırlı misa· 
f:·ıer sırasına geçemedi. 

Pen. sini?' haıtaıı jdim. Mıntıktmı 

kaybetmiştim. Kullanmak idelim deiil 
ken bir tabanca almıştım. En o!mıya .. 
cak şeylere olur &özüyle bakıyordum. 

Bir ara düşündüm, Zihnl Hamzanın 
h~veal geçmiı. Fatmayı Beruta gönder 
mi!J olabilir, dedim, Ali Nafizi, Beru. 
a gönderdim. 

A & Nafiz Beruttan düıünceli dön • 
mlıştü: . 

- Berutta yok .. Zihni Hamıa, kadı 
n3. para aönderiyormu~. Demek: ki, 
n'atmadan memnun, yanında alıkoyu· 

yor ••• 
Bu ümit de boşa çıkmıştı. Artık, si· 

nir nöbetleri geçiriyordum. Her gtin 
r;okaia çıkmıyordum. Sabahtan akşa .. 
011 kadar, evde oturuyor. dü~ilnüyor, 

• dUşUntiyordum. • 
Bu düşüncelerin neye faydası ola· 

ı.:akı? Hiç! Rak:p, kuvvetli idi, kolay 

- Zihni Hamza ... Bu gece .. 
Merakla bekliyorduk: 
- Ne olmuş? 
Hamdu, ellerini bir!eıtirmi~tl: 
- Öldürülmüş, 
Ali Nafiz sıçramııtı: 
- Ne diyorsun? 
Ben de şa.sırmıştım: 
- Nerede? Kim öldürmüş? 
Hımdudan, kııaca şunu anladık: Ge 

cc, konakta yine ziyafet varmış, Bir 
kavga çıkmış. Misafirlerden biri Zi~ 
Hamzayı vurmuş ... 

Ali Nafiz. hemen giyiniyordu: 
- İşler deiiştl demektir ..• 
Bana da baiırıyordu: "" 
- Sen de g~yin .. Dışarr çıkalım. Ev 

de durulacak gün deiil. Ne havadisler 
vardır. Anlıya~ım. 

(Dtvamı var) 

BUGÜNKO P ROGRAM 
7.30 Proıram 
7.32 Spor 

1.55 Müzik (Pi.) 
1.20 Evin ıaati 

12.30 Proıram 
12.3J Ttlrküler 
12.4.5 Hıberler 

1 J.00 Türklller 
Jl.00 Proıram 
11.0J Fasıl heyeti 

18.40 Dan, mllıi\ll 
19.00 Konutma 
ıt.ıs Dana müıiji 
ıt.30 Hab•rler 
ıt.4S Kllıik milıik 
ıo.ıs Rad,o ıa:ıeteıt 
l0.4S Türlı.Gler 
21.00 ;ı.ira•t takvimi 
zı.ıo TEMSiL 
22.00 Orkcııtra 
22.30 Haberler 
22.45 Kapanıı. 

Çuval satışları 
Piya~anıtzda çuv!l p<>halılığı de~·am 

etmektedir. En eskı cuvallar 180 ku
ruştan 300 kurusa kadar satılmakta
dır. Biraz iyic'? olanları 320 - 340 
araı<tndadır. ·~{enl ÇUvallarrn tanesi 
dört liradır. Tic"lret Ofisinin elinde 
bol çuval mc\·cuttur, Fakat Vek:lle -
tin emri cılmadnc.ça ı:.,u çuvallar pfya· 
soya cıkarılmarnaktadır. Çuval ve 
kana,·i(·ennı se:best ohırak satılmagx
na mil!'i&Adt! edilmesi karırlaşmtş ol
dujundan, b'J kararın tesiriyle giz -
lenmiş stokl:ırtn fi:VASays cıkarılaca· 
ğı ümit edilm~ktedir. Belki bu su
retle fiyatlard:;. biraz düşüklük ola -
bilir. 

Bir Kadın Düşüp Öldll 
Hatice t~minde bir kadın, dün Fa

tihteki apartır.ıanın alttnct kattndan 
sokağa bakarke~ gi)zü kararmış ve 
sokağa Jüşerek bbni..işti.ır. Tahkikata 
başlanmıştır. 

ALMAN TEBLiGi 
l:Iff' Baştarafı 1 incide 

Koordinasyon Kararları 
Av uçakları ve uçaksavar top. 

çusu 25 ve 26 ağustosta 153 Seve 
yet tayyaresi düşürmüşlerdir. 
Yerde 4 Sovyet tayyaresi daha 
tahrip edilmiştir. 9 Alınan uçağı 
düşman toprakları üzerinde yap• 
tıkları ııçuşlardan dönmemişler. 
dir. 

1- Zirai Kombinalara Yeni Tahsisat Ayrıldı , 
2- Daire ler Kağıt Kırpıntılarını Atmıyac~klar , 

N ovoro38isk bölgesinde 
3- Patates Ekenlere Prim Veriliyor ' 

Berlin, 27 (A, A,) - Aıkerl bir 
membadan altnan haberlere ıöre, Al
man kttaları NovoroP~lk'ln şimalinde 
dikkate ıayan terakkller kaydetmlı • 
!erdir. Burada ıı•rl çekilmekte olan 
düşman yakında.o takip edilmekte -
dir. Kalmuk bc.ıkırhırındı da Alman 
ileri hareketi durmadan devam et -
mektedir. 

Ankara. 27 (TAN) - Yannki res-ı seıelerde her nevi lüzumsuz ve kull3• 
rui gazetede üç yeni koordinasyon ka.. nılmış kiiıtlar toplanarak Tiltubetslz 
rarı intiıar edecektir. 

Bu arad.1, zirai islihsalimizt arttır
mak maksad:ylc zirai kombirtelere sarf 
~dJmek üzere miPi korunma tahsisa. 
tından '500 bin lira tah!Ms edilmekte· 
tfr Bu ıuretle kombinelerin faaliyeti 
gen :!lletibilecektir. 

Bundan baıka yine yırın çıkac:ık 
b' kararname ile kiiıt fabrikalarına 
ham madde tem'.ni için, Istanbul, İzmir 
Ye Ankarada bu!unan re!limi daireler. 
ltt devlet scrmayeıiyle kurulan mües· 

Başvekilinin 

Nutku 

Mısır 

Yeni 
londra, 17 (A.A.) - Mısır Başve

k lI Naha.11 paşa, İnciliz • Mısır mu.. 
ahedeıinin altıncı dönüm yılı münı 
ı tbetile dün öileden sonra radyoda bir 
hitabede bulun"rak Mııırın muahede. 
ye kavlen değil fiilen de sadık kat. 
!nak huıusundakl kat't azmini teba.ri,i.ı 
ettirmi~tir. 

Nahas Pa1a bilhassa ıunlarr söy~e. 
mlştir: 

''Demokrasi davaıı bi.ılm davamızdır. 
Bu davaya elimizden celdiii kadar 
:Yardım ett:k ve etmekte devam ede
celfz. Kartımızda bilyUi: ıüçlükln 
bulunmaktadır. Fakat demokrasiler bu 
<f.3vad:n ealip çıkacaklardır.,, 

Bulgaristan Üzerinde 
Uçan Tayyareler 

ve temiz bir yerde saklanacak ve su· 
merbanka devrolunacakhr, r 

Bu şehirlerin dı!Sındakl devlet dai· 
releri de topladıkları kiğıt kırpıntı· 
lerınt kiit ticareti yapanlara ıatabi ... 
!eceklerdir. 

\•ine bugün nesrolunacnk bir ka· 
rarname ile, 1942 ıenesinde üzerinde 
patates istihsal edilen ve edilecek o 
lan yerlere dekar başna .ikt prim veri· 
lecektir, Bu münasebetle Ziraat Veki· 
leti emrine bir m:tyon 320 bin lira talı.. 
~isat veri!mektedir. 

lngiliz istühsalat 

Nazırının ifşaat. 
Londra, 27 (A. A.) - Çarşamba 

akşamı radyoda ~imolt Amerikaya 
hitap ederı fn~il'z İ!ilih~al Nazırı 
Lytlelton, Birleşik Arr.erikanın hava 
bombardımanı tehlikt!il kar -J~ında 
kalrnı, oldu,u:ıu \'E' İngıterenin A
merikan hava rr.Udafaasınt takviye 
etmek mak~adiyl~ Atlantiiin karşı 
sahiline derhal tayyareler, hava mil
d.:ıtaa topları ve b~raj talonları gön
dermiş oldugunu !fşa etmiştir. 

Amerika ve K:ıraip sahilleri açı· 
lmda deniz!tlU muhJrtbesinl tak,·iye 
etmek Uzer~ ;ıv tayyın·pleri ve deni
zaltı gemiled. de g:öndrrilrni~tir. 

Alman Adliye Nazı rı, Yeni 
Nizam Kuvvete Değil, 

Hakka dayanacaktır, Diyor 

Ayni mi!ınbadan Oı;rcnildiğine göre, 
Elbruz'un e:ı yijl(sek tepesine erişen 
Bavyera dağ kıtalar! çetin muhare -
belere gfrJ;;r.ıek zorundı. kalmışlar, 
hatt5 4200 r;~ltıınh tcı:,cdc.• cephane de
poları buhttt:ln h"!" hava tarassut is
tasyonunda bir So\·yct müfrezesini 
e .. r etmişlerd;r. 

Staliııgrad tehlikede 
Stokholm, 27 (A. A.) - Stalin· 

ıırad'da duı um her ~aa! vahimlcşmek 
tedir. Almanlar, Sovyeı hatların! Ça· 
lino doğusund:.ı yarmı$ ve dün Uk 
defa olar3;c olgaya ı•laşmışhr. Don'u 
asan kuvvetler, Sovyetleri doğuya 
doğru püskOrtmektedir. Alman tay -
yareleriy1e büyük captP Alman top
ları Stalingrr.dt ııteide artın bir ke
safette döğn1ektedir. Sovyetler, seh -
rin batt "Simal!ndc tt~lrli surette mu
kavemet ediyorlar. Burada her iki 
taraf da muhnrtı:beY" yUzlf'rC'e tank 
,., on binlere' :ı~ker fltirmüştiir. 

Sovyet hava ak111ları 
Beri in, 27 ( A,A.) - Alman radyo· 

sunun bildirdij,irıe gbre, Sovyet bom
ba tayyareleri Almaııyanın şark, şi
mali şarkt ve tnerkcz kısnnları Ü7.e
rinde uc;:n1u,~ardfr. Bir Sovyet tay -
yareıd Berhn üzerine kcdar ıetmiye 
muvatrak olmuıtur, Hasarat ehem
miyetsizdir. 

Kerç boğazında Berlln, 27 (A.A.) - Yeni adliye na· 
7:ırı M. Roıenberk, yabancı caıete mu. 
hıbirlerini kabul ederek tatbik etmek: Bertin, 27 ( A.A,) - Alman radyo
niyetinde bulunduiu projelerin umu· su. Sovyet büyük kuvvetlerlnden ayrı 
mi hatlarını anlatmıştır, Adliye nazı- kalmış münferit 'Rus lı:uvvet!trlnin 
rı, yeni Avrupa nizamının kuvvete de. malzeme çıkarmak için birçok Rus 
ği! hakka dayanacafını ve kararlann. gemilerinin Kerç bolaıından ıirmtye 
da müstakil bir adliye sistemine ta. ve kıyıya erişmtye teşebbils ettikler!
raftar oldufunu söyliyerek dcmiıtlı ni bildirmektedir. Bu remilerden 5 i 
ki' tutulmu~ biri de vahim hasara ufra. 
"Hikimlerim~z~n fyi blr ta1lm ve tılmııtır. 

terbiyeye tabi tutulması zaruridir, Al· Kafkas Ce'Phesi üstünde Atman ha
!Tlan mahkemeler~ teşkilitının da cer va kuvvetleri di.in 10 Sovyet uçağı dü· 

Sofya, 27 (A,A.) - Stofani: PasU 
tnüdafaa komutanllğı tarafından neı
redilen bir tebl:it, 26i27 Aiuıtoı ge
cesi ikJ yabancı ta;1yare:nin Bulıar 
topraklar! üstünde uçtutunu, komü • 
nıst beyansınmesl athj:ını ve halkı ko
münlzm iP.hinde nümayişler yapmtya 
da.-et etti2:nı bllcl!rmektedlr, Yaban• 
cı tayyırel~re ~ece avctJarı tarafın -
d4n taarrı..ız edi!mi$ ve bunlar cenup 
Ilulgarista-ı istikametinde ka~mışlar· 
dır . ri lııir surette ıslahı lizımdır,, ışürmü~lerd:r. 

• 

30 Ağustos Hazır· 
lıkları Tamamlandı 
30 Agustos Zaftr baJ•ramı jçln şeh

rimizde yapıhnııkt:ı olen hazırlıklar 
tamamlannuı; clb:dir. Bu sabah, Dum
luptnara gıdl""'Cl' olan vr doçent Sulhi 
Dönmezerin başkan1Hnndrıki 25 ki~l
lik Ünivergif.e ı·.cyetiy1e Şehir ı.tecli

sini temsil icin seçilen mümessil Za
hit Erol ~'.!'ırJJnizd-.•n ayrılacaklardır. 
Pazar günü yapılacak bilyUk bayram 

tezahürlerl !;trasında Ht:va Kurumu
nun hazlrladığt vecize kAArtları uçak
lar tararındaıı şehre atılncaktır. Bu 
vecizelerin miihi.ırlü ve numaralı o
lonlartnı cenılyete fötüreceklere mü
nasip he?diyelcr verilerektir. 

Temizlik işleri Düzene 
Konuluyor 

Belediye Fen i15IP.ri müşaviri Nadir, 
ısehrin temizılk islerfnl kontrole me
mur edilmi~tr. Şehrin iç mahalleleri· 
nin de teınır.llğinc itina edilmesi ka
rarlaşltrıln1ııt:r. 'l'flmiz.lik amelclerin
den sıra usu!ilrıil takıp ederek sey -
yar temlzllk ekipleri teşkil edilecek
tir. Bu hatta lc;.inde te_,kll edllecek 
ekipler fa.liyote ~eçecek ve yollarda 
sivrisinek Uremesine yartyan çöp bi
rikintileri bıra'.<ılmıyacakttr, 

Salomon Önünde 

• 
f!:!ff' Baştarafı 1 incide 

Ye11i Gine11İJı Doğusunda 

Melbourne, 27 (A.A.) - Japon 
!ar, Yeni Gine'nin doğusunda 
bulunan Milııeby'ye asker çıkar. 
mıştır. Bu harekat esnasında 
mütıtefik tayyareleri, düşmanın 
1 nakliye gemisini batırmış, 1 
kruvazörle 1 muhribi de hasara 
uğramıştır. Bu kruvazörün bat• 
mış olması mııhtemeldir. 

Tokyonun verdiği rakamlar 
Tokyo, 27 (A.A.) - Japon u• 

mum! karargiihının bildirdiğine 
göre, Japon harp gemileri 24 a. 
ğustosta Salomon adaları açıkla• 
rında Amerikan deniz kuvvetle • 
rini muharebeye mecbur etmiş• 
!erdir. Düşmana 27 ağustosa ka• 
dar verdirilen kayıplar şunlar· 
dır: 

1 - Son modelde büyük bir uçak 
aemisl aiır hasara uğratılmıştır. 

2 - Orta bilyUklükte bir uçak gemisi 
h3sara uğratılmıştır. 

3 - Bir uçak gemisi ile bir mu· 
harebe eemlsi hasara uiratı!mııtır. 

Japon kayıpları şunladır: 
Bir torpido muhribi batmış ve kü· 

çük bir uçak semiıl hasara uiramtştır, 
BildirildJğine göre, bu muharebeye 

resmen Salomon adaları ikinci deniz 
muharebesi adı verilecektir. 

muharebe kat'ı safhada 
WelinRton. (Yeni Zclanda), 27 CA 

A.) - İyi haber elan asker! mahfil
ler, Amer~kan \'e Japon kuvvetleri 
arasındaki hava ve deniz çarptşması· 
nın katı bafhasma ı;ıird!ğini söylemek 
tedirler. Çarpısma şimdi 1\1'.idvay Mer
ran denizi muharebelerinde olduğu 
ıJbl, denizde ve havnda bir stra vah
slynne karşl13)malar :;eklinde geliş -
mektedlr. İyi haber al1:n mtıhflllcr, 
deniz faat;yEtinin Jüdhınd muhare • 
besinde olduğu gibi, harekat sahast
nın çok g'!nl!; olması yiiı.tinden, bliyilk 
bfr den!ı çerpışmaıı şeklinde geliı;
mesinln pek az lnuhtemel olduiunu 
kaydetmeitt! ve hnlen ıilren çarptı -
rnanın katı neticesinin ancak birçok 
gUnler sonra m~lOm olabileceğini ila
ve eylem~ktcdirler. 

Bu mahfi!ler. $.alomon adalartnm 
Akıbetinin devem eden muharebe ne
ticesine ba~h olduğunu işaretle Ame
rika donanma~ıntn ezici bir galibiyet 
kazanacağına ve t;öyle bir $:'alibiyetin 
itimatla bckl•ncbilece~I fikrin! hhar 
ile bu takdirde An1cr!J(an kuvvetle -
rinin şimale dc~ru tekrar yUrllyO•e 
geçmek için soluk alabileceğini ilüve 
etmektedirler 

Adlüye VekiliÜsküdaı
CezaevWni Gezdi 

Adliye \'ekili Hac:an SPyfettin ~fc
neıncncl, c!iln !-i:lbnh erkenden Ü~kU

dar adli.vesine ~itm:~ ve Üı:ıküdar 
müddciunıumiı;i İ:ı?.eti de yantna ala~ 
rak cezaı:>vini gc?.miştir. Vekil Üskü
dar cezaev!rı.de de rıı.ıhkümlan birer 
birer dlnlr.ınlş, notlar almı,ttr. Bun .. 
dan ıııonrn ce;:nevine il~ı.:e olarak fs
timlt\k edıien ersrıyı ve 1ma1Athane .. 
teri aezm:ştir, Vekil ceıacvinden, 

mahk0mlar1n <lurumund&n, tezg~hla· 
rln iyi işlemesinden memnun olarak 
cezaevini terketmlştir. 

Hayvan Otlatmak Yüzünden 
Nazillide Bir Cinayet 

Nazlllt, (TAN) - Hayvan otlat • 
mak mes~leslnden aündüz Sevindikll 
Salihle ar.ı 1.arlrda bir kavaa çtıcan 
Şevket, akş1r.'\ köı k&hvesinde rakı 
içmiş ve tekr3r Sal~ıe catmıştır. Şev 
ket bıçağını eekerek Salihe hilcum 
etmiş ve botazında deri.r bir yara aç
mtştır, Kanlal' 1çinde yere yuvarla -
nan Salih Aydın ınemleket hastane
sine gönderilmi:, Şevket de yakalan· 
mstır. 

Altın Fiyatları 
DUn bir nlt!n 3270 ve bir ııram kül· 

çe 4~4 kuruştan sattlmı~tır, 
l\1tntak:ı TicP.ret !\Tüdürlüğü, Tica

ret Vekilliğinden aldıf.ı emir üzerine, 
piya~amızd1 .al~ın temevvüçlerinin 
sebeplerini. tetkik Ederek· ve Vek5.lc
te bir raµor göndererektir. 

Yeni Yıl Fındık Mahsulü 
Giresun, (TAN) - Yeni Yli fındlk 

mahsulü müstahsil tarafından piyafla
ya arzedllmıs, dü~ük bir fiyat veril
mesi ilzerlne Ttlrun Saat kooperatifi 
müdahale ei..-ek ~Uksek fiyatla mil
bayaata !:>ı~la:nt~tır. 

1 KOÇOK HABERLER 1 
+ ESNAF CEMiYETLERi BiNASI -

Türbedeki Eınaf Cemiyetleri mil1terck bin•· 
sı ıatı1dıfınd•n Cemiyet h;in Slrkccldo bir 
bina aranmaktadır. 

+ BUZ FiYATLARI - Burcular buzu 
muiiahııı:a için kull•ndıkları t•la11n p•h•lı _ 
l•ımama11 U.ıerine buz Hatlarının •rtırılmaıın1 
lıteml1lerdlr. Buaun kiloıu bu.ıtınlerde altı 
kuruıa fôıkarılacaktır. 

+ MAft:OAlttH YAOI - 1 ?ı MD· 
dUifilfU, hilkOmetin ıon kararından ıonra 
M•rıarin yal fabrlltasına 55000 Urahlt iç 
l"•iı ıstmtftır. Yıl sonuna lr•d•r bu mile. 
tarın 100.000 lira)'a çıkıcafı umulmaktadır. 

"-. .. ,, .. , .. ,. ..... ,,,,/ 

Odun 
Satışları 

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

Ofis Fiyatları Dün 
... T esbit Etti , 

lVIahrukat O!isi ~chrimizde sahla."' 
rak odunlarırı fiyatlar1n1 tesbit etmiş .. 
tir. Depo teslimi olarak odunlardan 
sigortası fle birllkte meşe odunları~ 
ntn çekisi kesilmemiş 780 kuruştan. 
kesilmiş fl20, mahtüt odunların kesil.ıı 
memlşl 72Q vo kesilmi~I 790 kuruş• 
tan satılacaktır. 
Bulgarlı;tandan J,f'tirtilecek tnangal 

kömürleri için trörlişn1eler devam et .... 
mektedir, Bulı;ıarlar lrörnür mukabili 
balmumu, ftndık, incir, i1zUm; kemik 
istemektedirler. Bu karşılıklt takas 
lçin ayrıca görUı,ıneler yapılmakta• 
drr, Bugün bu işin neticelcnmesl 
muhtemeldir. 

Floryada Balo 
T . Ha"• Kurumu :Ba ırk87' ,ubff1 varuı 

akeım ıaat 21 de Florya Pllj Gatlnoıunda 
bir balo verecektir, Elblıe ıerbeattlr. Balo· 
nun çok eiltnccli ve net'eli a-eçcbUmeıi için 
Lirço1ı: ıtirprizler haıırl~nmı,tır. 

.. 
Cümhurreisimiz 

lnönü 
Askeri Vaziyet SOVYET TEBU<;i 

; ., - ft?r Baştarafı 1 incide 

Stalingrrıd'ın doğu .;imc.lindeki böl
gede kıtal:ı1·tm1ı önem1l düşman kuv
vetlerine k'lrşı ~iddetli muharebeler 
vermişlerd~r. Bir kesimde Almanlar 
top ateşiyle ve uc;akJc:ıriyle taarruz 
haztrltğı yapt:klan &onra muharebeye 
önemli bic tank arupu sürmüşlerdir. 
Askerleriınlzin rıçtlğı atea 18 tankı 
parça parca etmiştir. Et bombalariyle 
ve alevli ')tşelerle silli.hl hususi müf
rezelerimiz hatlarım~:.:1 yarmıya mu
vaffak olan bir takım tanklarıtı. hak
ktndan gelmJşlerdir. 

Kotelnikovc'nun doğu şimal bölge· 
sinde düşman tankları ve piyadesi i
lerlemlye teşcbbUs <tmlşse de topç\l• 
muzun şiddı,:fl;, müdahc:ıesiyle püskür
tülmüştür. Süvari b~rliklerlmizden 

biri Alman hatlarının gerisine sokul
muı ve düşmana ağır kayıplar ver -
dirmiştlr. 

Kranodar'ın cenup bölae~inde ı1id
detli muh:ırebe devam ediyor. Bir 
kesimde Ahnnnlar önemli bir tepeyi 
işgale te$ebbüs etmişler~e de topcu -
muz düşmtın topluluğunu dağttmtşhr, 
iyademiz knr~ı taarruzo:; ıeçmiş ve 
göğüs gö~ü~e yapılan savaşlarda yüz
den fazla A!n1an öldürülmUştUr. 

itiJj" Baştaraf1 1 incide 

ft!fr Baştarafı ı incide gllizlein, cephenin en zayıf noktası 
olması icap eden lta!ya kuvvetlerinin 

Ciimhurreisimiz, vagondan be. bulundukları kısmt yararak cephede 
şuş bir sima ile inmişler ve kar. bir gedik açıp buradan cephenin şimal 
ş1lamağa gelen zevatın eller.ini 51• veya cenup kısımlarından birini çevir 
karak iltifatta bulunmuşlardır. mek iıtiyecekleri anlaşılıyor. Çünkü 
Milli Şefimiz, garın rnedhaline bir taraftan denize diier taraftan ba. 
yaklaştıkları zama h Ik t r f , taklı~a istinat ~den bugünkü cephede 

, l alkn a a a ın her ıki taraf !çın de cephede bir ge.. 
dan . şıddet e ışlan'?1şlardır. d;k açmadan yanları çevirmek imkin• 
Bu ıçten gelen samımı tezahur sızdır. İngiliz ve Amerikan hava kuv .. 
Cümhurreisimiz vapura girince- vetierinin Giritte ve Yunaniıtanda Ii• 
ye kadar devam etmiştir. mantarı ve muvasa!a yollarını eiddetl• 

Milli Şefimiz, Haydarpaşadan bombardıman ettiklerine nazaran İn. 
S1JVat vapuriyle Floryaya gitmiŞo giliz taarruzunun bir netice alıncaya 
!erdir. kadar devam edeceğine hükmetmek 

ıl1illi Şefimizle iJ!acar lazım ~eliyor, Esasen toıı:lli.zlerin Kaf· 
kas mudafaasına serbestçe ıştlrak ede-

Kral Naibi arasmda bilmeleri için evveli Rommel ordusu· 

Ankara, 27 (A.A.) - Macar 
Kral naib muavini Stefan Hart• 
hy'nin ölümü dolayısiyle Reisi• 
cümhur İsmet İnönü, Macaris• 
tan naibi Nicolas Horti}y'ye bir 
taziye telgrafı göndermiş, Macar 
Kral naibi de bu telgrafa teşek. 
kürle mukabele etmiştir. ~ 

-· 

nu Mısır önlerinden uzaklaştırma!.an 
ve Mısırı tehlikeden kurtarmaları ll
zımdır. 

Bu noktai nazardatf da Mısırdaki Tn• 
giliz taarruzunun devam edeceflne ih• 
timal verebilidz, · 

PASİFİK CEPHESİ: 

Prokladn~ya bölgesiııdc nehri a~-

mak ıçın yapıı.n .:ddem muharebe Adana Bunday Bor· 
devam etmektedir. OOemanın iki sa- ., 

Salomon adalarında ve cJvarınıl~ 
muhar,beler tekrar alevlenmi'1ir. Bit 
Solomon ada~arı muharebelerinin ilk 
safhasında yazdıiımız bir yazıda bu 
adaların Japonya için ehemmiyet ve 
kıymetini tebarüz ettirmİ$ ve Japon· 
tarın buraya muhakkak bilyük kuvvet. 
Ier sevkedec:eklertnl, büyük muharebe• 

blh köprüs!i tahrip edilmiş ve bir 1. cunu Ödemictir 
tank ve piyade toplululu dağıtllmtr :J 
tır, 1'-1'ozdor bölgesinde düşmanın tank ~ 
1arına ve seyyar piyade kollarına 

karş müdafaa muharebeleri yaptldtğı 
bildiriliyor. Bri:ınsk'daki çeteler tank 
ve kamyon nakleden bir Alman ka -
tarını yo!dan çıkarmıslardır. 40 va
gon tamamlyie tahrip edllmişUr. 

Baştarafı 1 incide lere in~zar etmek lizım gelditlnl yaz-

Mısır' da 
C;;r Ba§tara(ı 1 incide 

bildiriliyor: 25 • 26 ağustos ge • 
cesi kıtalarımız merkez kesimni. 
de Eimireir bölge»nde ınuvaffa_ 
kıyetle biten bir akın yapmışlar 
düşmana kayıplar verdirmi~ler 
ve esirler almışlardır. Bu hare. 
ket esnasında topçumuz merkez 
kesimindeki dü~man mevzilerini 
bombardıman etmiştir. 

Amerikan hava akınları 
Vaşington, 27 (A.A.) - Ame. 

rikan uçakları dün, Giritte Suda 
koyunda ve Korent kanalında 
bulunan mihver gemilerine ceın •. 
an 22 ton ağırlığında bomba at· 
mışlardır. 

Orta Şarkta hazırlık 
Kahire, 27 (A.A.) - Alı ·ılo" f. 

kinci cepher.in Orta Şarkta ·1 .. ca
ğınI tlhmin cdiyorl~r. Bflslcr Nah-

yatları bugünkü seviyede kalırsa, mıştık. 
Adanalılar bu sene pamtık yeri• Gelen haberler, Japonların bu ce<r 
ne buğday ekmeği tercih edecek. reye mühim deniz ve hava kuvvetleri 
tir. Bu, belki harp esnasında gönderd:klerini ve bunların hlmaye•in· 
buğday istihsainin artmasına hiz. de ıd!ıra takviye kuvvetleri çıkırmr· 

ya teşebbUs ettikleıini ve vaziyete mü· 
met edebiir, fakat Adananın is dııhale eden Amerika den!z ve hava 
tihsal şartlarını alt üst eder. o. kuvvetleriyle tlddetli muharebeler vu
nun için hükumet, Adananın ken kuhulduğunu bildirdiler. Muharebelerin 
disine bıığday vermek suretiyle n•ticesi henüz vazih dei1;'1dlr. Fakat 
yaptığı yardıma bir mııkabele ol• Amerika kaynaklarının emniyetli ifa· 
mak üzere pamuk fiyatlarını bir desine nazaran Amerikanın bu muha. 
an evvel tesbit ederse iyi olur 

1 
re belerin neticesine itimat!a baktıiı 

sanırız. 3nlaşıhyor. Esasen bu muharebelerin 

Adana ziraat sahasında her böyle blr iki safhada kesin bir netice 
vermesi beklenemez. Amerika bu işe. 

sene. biraz da.h;ı in~i~af .gösteren bu sırada Japonyaya büyük bir meş" 
zengın bir vılayetımızdır. Son guliyet çıkarmak ve başka cepheler
senelerde turfanda sebze ve mey· 1 den dikkatim bu tarafa çevirmek için 
vacılığa 1 sütcülüğe ve narenci,. te,ebbüs etmiştir. Teıebbüste muvaf· 
yeye fazla ehemmiyet vcrilmei!e fak olmu,tur, Japonya, çok hassaa bit 
başlanmıştır. noktasından yakalanmış ve çırpıntnak. 

tadır. Bu iş ne kadar uzarsa mütte' 
Eiklerin iehine ve Japonyının aleyhi• 

rihten aaıetesinin B•rhn muhabiri, ne olacaktır. 

on bln tonluk mi•hlmmıt, kamyon: Japonya burada ufraıtıkça Sibirys 
tank \'e tayyar& te;hlTatıntn Aı;usto· ve Hindistan cephe!erl rahat kalacak
.un ilk 13 inde Buraya geldiğini ı ur Bu da müttefikler tçlo bUyük b!ı 
bildiriyor. ~1uhrı:blr, 6,_itdattan a:clcn garantidir. Bu 042 seneıi ıon ıafha. 
haberler" göre, 1ngiliz ve Jr~k krlala-ııında vaziyetin istikrarında Japony:ı· 
rının hudut bnyunca mevzi aldtkla· nın müess!r olmasını mani olma-ık de· 
rın! ilave etmektedir mek!i• 

• 
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TOrklye 
1400 Kı:. 
750 • 
400 .. 

A N " BKDELI 
Ecnebi 

'I Sene 2800 Kr. 
1 Ay 1500 • 
J il 800 .. 

Haıp Sonrası 
1 ürkigegi Yapalım! 

At Y arışları,nın 
Sekizinci Haftası Lüzumlu Bir T 6dil 

Yazan: ULUNAY 

1150 il ' " 100 • 
A.dreı deftletlrmek (25) kuruştur 

1:11011~1 
Salomon'lardaki 
Harekatın Manası 

Yazan: M. ANTEN 

zo ıun k dar evvel Amerikalılar. 
Japo ların Salomon adalannda 

b > uk den z ve hava Usleri kurmıva 

"Köylü .. 
15 Milyon 

Bunun l~in Her Şeyden Önce "Köy.. ve 
İşini Kökünden Harledelim. Ayni Zamanda 
Köylüyü 30 Hatta 40 Milyona Çıkartalım. Bu Suretle 
Mehmetçiklerimiz Artmalı, Yaşamalt ve Kuvvetlenmeli 

,,._ y _, Telefon, radyo ve sineması olan 
f a Z d n : ' Halkevlerl bu buyuk köy'eri az za· 1 e m lyon nUfusumuzun 15 mllyo· ı 1 manda birer medeniyet yuvaaı ha'ine 

nunun koylu olduııunu vazii ka· S h• N • •. LERI• koyabilirlerdi, Bu suretle de Halk 
nurıumuzun. ıd.trecilerımi7.in ve aydın up 1 ur~ partımız faal. şuurlu. münevver, ha· 
l;mmııın hiç bir vakit unulmamala mıyetli, inkılapr,ı ve Cilmhurlyetçi 

- 2 -.. 

rını, gozden kaçırmamalarını isteme. ı 1 ı · · dd t 
or.ı • ı. . t ayet me. en ye., u miş bulunurdu. 11.yı·z. ret _u IJd" N'h d 1 • k 1 \yepyen unııur ar yet ttınnış. e e -

1'ürklyemlz bir koy ve köylıi mem- tur. teknık koy ve koylumuze de na· 

BU HAFTAN1N 
HANGİ ATLAR 

FAVORİLERİ 
OLABİLİR? 
göstermemiş olması 

Tstan">ul at '"O. YAZAN -' r- -·-llllllıı. Savanın şansını bence 
rı~larının sekı. ' aıa!tamaı. 11k koşuda 
zinci hafta ko• \ • l Tomurcuk nasıl jokey 
şuları ~o Ağus- 1 Sabahattın Aygen 1 hıt.aııiyle Savaya mai· 
tos Zafer hayra i İ lüp olmussa geı;en 
mına rastlı:van • hafta da Sıva ayni 
bu pazar g~nü yapılacaktır. ı şek ide koşuyu kaybetm ııtlr. Yarınki 
Diger haftalara nisbrtle dah:ı kc> uda da jokeylerin kullancakları 
güzel ve heyecanlı olacağını talrt k yarışın neticesi ü:ı:erlnde çok 
ümit cbtiğimiz ko!jıılar hakkın4 bııyuk rol oynıyııcııktır. Yarı,n gldis 
daki tahminlerimiz şöyledir: şekli ıle bu .iki l:uvvetlt favorfden 

bı r tanesinin ik nci!iğl de kayh,.tmesi 
Birinci koşu çok muhtemeldir 

Dördü.ncü koşu 

nun bizim gazetede okuduğum bir 
otum lllnı, korkudan yilreğlmi 

aizıma getirdi: İsimler müstesna, ha· 
b~r aynen §U şekılde yazılmı:;tı. . 

"Sehrlmiz tilccarlarından Mebmcd Yaıar 
ve fıl&n kaza tücc:srluırdan Ah et! 
Yaıar ve HQscyin Y2 ftr va!' eri D 1 ra 
Yaıar dün ııı;tcc vefat ctmiıtır."' 

Vah zavallı Yaşar aı~-csl v hl Bak• 
sanızal Yanlış tabiriyle hepsi birden 
kün fc yekiin olmus. 

Acaba neden? Salgın bir hastahia 
mı tutuldular? Yoksa böyle el ele ve. 
rlp öbür dunyaya gitmek için butun 
aile bUyUk b'r felaket haberi mi ldı? 
Ne o!du? 

Fakat bir bulmaca halleder gibi dili.. 
katle okuyunca bunun "İmdi yalnız 
olum ilanlannda değil, akıllı uslu 
makalelerde bile görü!dilğiı clb! koca· 
man bir "za'f ·ı- te'lif'' yanlııılığı ol. Üç yaşındaki yerli yarım kan tn 

giliz t:lyları arasındadır. Mesa 
resi: 1200 metr~d· r. 1

. k yaı;lı yerli saf kan tngill:ı tay. duğunu anladım. 

1 d d 
'• f · 1200 "Yaşar ailesinin kapısını calan A:ı:• 

ıırr ııra51n a ır. r ~~a esı rallın ölüm tırpanı yalnız Bayan Di. 
ml"tredir 

K ICISU hmi Bınlcisi 

h zırlandıklarını h her almaları üze. 
r ne, Avu tr lya 'le Amerika arasın
d kı munakaleyl ve bizzat Avustralya· 
rııı mudafa ıını tehlıkcye dıi!iurecek 
ol n boyle b r teşebbuse mani olmak 
mak adıyle adaların işgal ni hedef tu· 
t r. b r taarruz hareketinde bu'unmuş. 
la dır. Bu ı;ureUe Amerikan ve Japon 
hnva ve den z kuvvetleri arasında şid· 
detlt çarpı malar olmuş ve neticede 
Amerıkalılar Salomon adalarının bırı. 
cık ussll ol n Tulagl ile dığcr Uç adaya 

lekeli ve valıınıdır, En büyuk milli sip oldu, Fakat Cumhuriyet devrinin b) Gcnls zıraat m,.ıeleıl de pek mll. 
guyemiz hep bu kov ve köylıiyü yıik· ıılmdiye kadar yaptıkları bundan son- himdir. Vakıa her köylüyıı toprak sa
ıeltmektcn ibaret o'duiunu pek iyi bil- ra yapacaklarına nisbetle yine azdır. hıbl yapmak ıyi bir siyasettir. Fakat 
nıeı: ve hellemeliy z. Baş .. rılacıık daha pek çok iş var. Bu kUçiık malikanelerde. elli hattll yüz 

Kanunlarımız, nlı:nmlarmız, usulle- muaıznm mustakhel i ı~rin kuvveden dör.ümluk topraklarda koylunun tek 
rimiz seh rli ve kasabalılanmızdın fi le çıkarrlmeıı ıcin buyuk makul ve QClfiına ziraat yapması hem kolay de
ônce bu 15 mılyonuk koy!ülerin ta. pratik plin!ar, teknık teşk !Atlar. köy flldır ve hem de memleket için ~ok 
biat ve ıhtıyaçlarına uygun bir surette ve köylumüze mahsus kanun, nizam fayda temin etmez. 

llr&'ya dokunmuş, Ecel b ir eve kanat 
Kader Rc,at 56 bmi Binici"i Klloııu gererse al!e efradı. bu mateme hısım 
Tiryaki Mustafa 56 ---- !'.krabayı, eşi dostu ortak etmek ls-

ker çıkarmıya muvaffak olmu !ar
dı JaJ)onlar o zaman bu muharebede 
A~c -ık n denız kuvvetlerınin buyuk 
k yıplar verdi n' ve adalara çıkan as 
kc lcrın ımh ed imek üzere oldugunu, 
::ı;akında harekatın neticeleri h kkında 
bır tebl ii neııredilecciınl b ld rmısler. 
dı Halbuki aradan 20 gun geçtıgi ha!. 
de Jıponl r ha'a vaadettıkleri tebligı 
neıretmed ler ve Amerıkalılar ayak 
bastıkları d !ardaki mevzılerfoi tak-

Mencviş Sokolııy 54,5 V&ıat Ahmet 56 terler ve bunun ic;in en emin vasıta 
lkba! Zekı 54.5 • 'Humayun Davut 56 vr{at hadisesini gazetelerde illn et• 

olmalıdır. Köy ve koylu nazarı !ti. ve usuller ibım. Bugiin ziraat maklneleşti, Bir trak· 
bara alınmadan bızde hıc; bır şey ya· Bu iş ılmi ve fennidir. Bu ~ş para. tör ıse yuz dei 1, bin!erce donumu it
pılmamalıdır. Evveli koylıi ve sonra sız olmaz. Bu ı şahıs ile k:ılm ol lctir. Bınaenaleyh koylu toprak sahibi 
şehirli ve l ç dUşUnülmel dır mayıp cıddi hır program lazımdır. Bu varsın olsun, fakat zıraatınl makine 

Yarım kan taylar arısında Meneviş Destegul B yram 54•5 mektir. Boyle acıklı bir zamanda da 
vr Tiryak.inin rnk'pııız oldugu ma· Zthrimar Rl"eat 54•5 - lrlmıenin cumle yanlışlığı ile yahut 
lümdur Bu tkl tayın bırincı ve i. Pınar z .. keriya s4,S • şive hıtaııı ile uğraı;mıya vakti yok-
klnclliğ0i paylaşmaı-.ı kadar tabıi bir H;: ba F lips 54 5 • tur: 1ıazete idareleri ise ancak ken. 
şeyi yok~ur. Bu ko u bu sebeple ente. ,N ıliıfer Rıdvan 54,S • dılerine verilen ilinı oldugu glb koy-fstatıstıklerın açıkça ıı:osterdııl bu ı& muvaffak olma7.sa memleketim zın ık ve geniş 1Nkyasta mu tcreken 

ıs ml'yonluk koylU realitesini inkir ive rejımimlzln hayat ve istıkbalı teh· yapsm. Ziraat kooptra'tlflerl reklli 
cdemed timiz gibi onsuz da hiç bir Jikeye gı~er. Bınaenaleyh bl:ı: bu işi bu muşterek :ı:ıraatc musnittir Maki. 
ey yapamayız. lutc bizım hakikıtı. pek ciddi, pek saglam, pek namuski~ neli geniu zıraat çok verımll oİup c;ift. 

resan dcgllllr. Bu koşu, guniın en guzel koşu11udur. mak!a mukelleftfrler. Z ten kaybett k· 
/killcİ kO!il.U Humay~nun koıtu~lm~"acgı söyl.en· lerı viıcudun hasret ve firkat ate i ile 

mı:ı:. rane bir suı ette telakki edıp gereğlnı çiyi ve memleketi zengin eder. Ferdi 
~ * yapmalıyız, Kurtuluş yolumuz vudur: ve kucuk ziraatın ise kimseye fay-

Koy ve köylilmuzu yUkaeltmek. dası dokunmaT.. Kuvvet birlikten ve 
" ıye ettiler. 

Amerıkalılar Sa!omon adalrırını bu 
koy ve köylu vaziyeti· beraberlikten doğar derler. 

* * ıuıü~kiı 
mu~: 

:ı: mektedir Bu takdırde koşuya musa- diieri yananlara o zamanda bir de 
vl kuvvette altı tay girecektir tc;lerln "fnsa" dersi verilemez. Bunu önune 
den birınci ve ık ncıyi seçmek imkan- geçılcmeyince bütun olUm hnberlcrl O• 

sıı:dır. $ayet Hı.imayun koşarsa o u· kuyanları hafakan illetine uğratacak 
man k~unun favorisi tablatiyle bu bır ~ckilde oluyor. Mesela "ölüm" baş. 

Üç yaşlı saf kan arap tayları arıı. 

sındadır. Mesafesi 1200 metre
dir. 

ıs mı Binicisi Kilosu 
eşsiz hayvan olacaklır lığ: a!tınd:ı şöyle b ir fıkra gôrtiliıyor: 

gun iç n ted.ıfui yarın için taarruıt 
h r maksatla lşgal etmişlerdir. Bu a· 
d 1 r, mutlcf klcrin Japonlara karşı 
ci.ışecekleri umumi taarruzda Atlama 
roktaları dan b r kısmını teşkil ede· 
cekt r. 1 te aıııl bu endi cdir ki, Ja
pon! rı Amer ka'ıları bu adalardan çı. 
k rmak mak dıyle yeni bir harekete 
scvketmi ur. Salomon adalan civa. 
rıııda Amer kan ve Japon }ı,va ve dc
ru kuvvetlen arasında uç sundcnberi 
d vam ett gı haber venlen muharebe· 
n n mana ı budur. 

Anadolunun sahillerınde hava iyi, 
toprak mıimbit, tabiat :ı:englndir. İç 
plato ise her bakımdan fakirdir. 

Koy ve koylu ıi asetlmizi acaba 
nasıl tnbit edebilıriz? 

3 - Bugün •ehir ve kasabılrlar köy
liıleri beğenmiyor, kôyluler de bunla. 
ra pek itimııt etmiyor. Yarın buyük 
köyler sayesinde şehirli ile köylU, müı. 
tahsil ile müstehlik. müterakki ile ip.. 
tidai birbırine t::ımamlyle yaklaşacak 
ve birbirleriyle daha ziyade afıla:sıp 
sevişecek, tanı~ıp birleşeceklerdir 

Rint Baynm 56 
Can İhaan 56 Beşinci koşu 

"Falan yerde bakkallık eden bay "Hl 
da yet GözQaçıfın" anası, mlltclcaıt 
"Ahmet Canıtatlı" nıo baldııı, 'H c 
yin Dert!" nin bQyillc teyze 1, Ddat r 
ativka kalemi eski ser m scvvtdı "Ah· 
dillbaylanl" oln luz kardc,i m ra •a 
dartt ıilrc kuyQd ve aıccll m d r r 
yııl tebyfz·l~vrak memunı "Saraced· 
dın Ber11in" in ı t hcmalre İ, Mama 
hatun muhtan "Abdul ah BafTınn le nı 
baldııı bayan "H snc Uctu • dQn abah 
vefat etmıı ve ecnanal tlb..."' 

Bu ik nd c; rpışmada Amerikalılar 
d h 'y! bir vaziyette bulunuyorlar. 
Cunku, tayyare gemilerinckn başka, 
Tulag' ve dlger noktalarda tesis et. 
t kleri hava meydan!anndan faydalan
makt dırlar. Bu muharebenin neticesi 
hııkkında hcnuz ı;arih malumat alın. 
m mışsa d Amerıkan kaynaklan, şim
dıyc kadar 14 Japon harp gemisinin 
b tırıldıgı veya hasara uiradıiı, bun· 
]arın ar sında 2 tayynre gemisi, bir 
?.ııhh ve bir kac; kruvazenin bulun. 
<lugunu bildır yorlar. 

Vichy'nin Kararları 
D. N. B. V lhclmştrase'de şoyle bir 

k naatın hakım o!duğunu bildirmekte. 
d r: "Mıhver devletler.i son zaman. 
J r da y lnız a skeri değil, siyasi za
ferler de k zanmışlardır. Bu keyfiyet 
bazı memleketleri Almanyaya ve ye
m Avrupa bırlıgınc daha çok yakla". 
tı mı tır. Petain'in Alman işga! or
oul rı kumandanına gönderdiği mesaj 
ve İsvcçin tnıı:iliz ve Sovyet propa. 
g.ındalarından şikayeti bu temayülün 
muhtel f tezahUrleridlr.,, 

1k nci cephenin açılması ve müttc
f kle in ruh i zaferi k:ızanmaları ihti· 
m 1' çogaldıkc;a, ş hsi mukadderatla. 
nnı A'man zaferıne b:ığlamış olan Vi· 
c.hy'c lcırın ve tah1111en Laval'in Al· 
m ny ya daha sımsıkı bağlanmak is.. 
ted klcri arahaten gorülmct:tedir. Bir 
h bere gore Lava! Almanyaya yeni· 
cien 1200 lokomotif. 800 yolcu ve 
37.000 yuk vagonu vermiştir. Tabıidir 
ki bu keyf yC't, Fransadalti iaşe buh· 
ranını daha vahim bir hale getirecek-
t ' r. 

Alman zaferini temenni ettiğini ve 
bcklediğıni b r çok defa!ar ıöyllyen 
I.aval, Almanyanın bunu kazanması. 
na yardım etmek için elindeki biıtün 
imkanlardan istifade etmektedir. "İn 
s n ve vatandas beyannamesi,. nin 
153 iıncii yıldonümüne tesadüf eden 
gundc Fransız mebuııan ve Ayin mec
J slerinin burolarını dağıtmakla da 
.Almanyaya dolayısiyle yardım etmiş 
o'uyor. F lhak ka Vıchy hiıkumeti ku· 
rulduğu zaman, Fransa yeni bir harbe 
g rd gl takdlrde mebusların ve ayanın 
kend meıuliyetlerl altında toplana. 
b iecekler ne karar vermişti, Lava! bu 
iki mecl ıin barolarını dağılmakla, 
bu kararı kaldırmaksızın, bu mec!is. 
!erin toplanmalarına bilfiil mani olmuş 
oluyor. ÇunkU bu suretle, Fransaya 
muttefık askerleri çıktıiı ve Vkhy 
hiıkQmeti bu kuvvetlere korşı Alman· 
Jar!ıı beraber harekete geçtiği takdir. 
de, Fransız milletinin meşru mümeıı· 
slllerlni içt'maa davet edecek iki te&
kılat ortadan kalkıyor deıuektir .• 

General kıştan tekrar bahsedilmlye 
b şlanmı tır. BiıkTeş sokaklarının 
duvarlarında şu yazılara tesadüf edl!· 
mektedir: "Kı yoklaşıyor. Askerler.i. 
nizl du Unünuz. Onların Sıbirya çöl· 
le ındc krı&a karşı koyabilmeleri iı;.in 
la ım gelen bütun yardımları yapı. 

ruz.,, 
İngmz kaynak!arr: Hitlerln kıştan 

evvel miıhim stratejik muvaffakıyetler 
k.zanmak için çok acele ettiğini ve 
yapılan propagandaların Alman mil. 
letin'n yorgunluğunu ve endişesini 
aksettirdiğıni ıoylemektedirler. Goeb· 
bcls, son b r maka!e1lnde 1918 de 
Almanyanın mailup olmadığını, fakat 
içinden bozguna uğradıiını, şimdi 
boyle bir fellketin tekerrür etmemesi 
için her ııeyin yapıldığını ve yapılaca
ğını yazmıştır. 

KAY ı P: ! tnnbul seyriıseferlnden 
elmıı oldu um f407 sıcıl numaralı a· 
r b ı eh vet mi k yt:ettım. Yenı i
aı al ca und n lıüknııı kalmamııUr, 

• se.ı:ıto Sarfatl 

1 - Koylerlmlz iyi yerlerde kurul· 
mamı tır, pek küçüktur. her tiirlu 
konfor ve medenıyetten mahrumdur. 
Koyler arasında muntaı:am yollar yok. 
tur. Bir çoklarında su ve ığaç bulun
maz. Eskiden ııtma çoktu. Zıraat gaye\ 
iptidai bır surette yapılıyordu. 

2 - Köy!ıilerimlzc gelince, bunlar 
da köylerimiz glbı iptıdai, zayıf ve 
fııkir idi. Sıhhatleri iyi delidği, sıtma 
vesair hastalıklar kôylulerimizi kırı-
yordu. Bakım ve sallık usullerini. 
'mikrobu vesaireyi bilmediklerinden 
köylillerimiz dofurduk'ıırı çocukların 
büyük bir kısmını kiicük yaşta kay~ 
bediyorlardı. Hele soft:ılarrn eline hı· 
rakılan köylulerimlz vaktiyle son de. 
rece cahil ve mllteaımp ldıler. Oku· 
ml!ic bilmez, yeniliği istemez, manasız 
bir suretle muhafazakar!ık ederlerdi. 

Siyaııi hay:ıtlan yoktu. İdare namı· 
na jandann le tah1.ildarı ve ahzı as.. 
ker relalni bilirlerdi. Umumiyet iti· 
barlyle Oımanlı devletinden nriret e
derlerdi. 

İçtimai aeviyeleri pek duşuktü. 

1ktısa~cn vaziyetleri fena ıdi. Tarla. 
hırını adam akıl'ı ekip biçmesini bil· 
mezler, ormanlarım yakarlar, hayvan. 
larınr çobltamazlardı Para bulmak 
için miırabahacılara gayet fahi, faizler 
verir ve mahsullerini yok pahasına 

satarlardı. 

Devletin hiç bir idari. içtimai, sıhhi, 
lktısadi yardımını görmezler, yalnız 
nıutemndiyen vergi ve asker verirler· 
di. 

Me rutiyet devri ihtıliller ve mu. 
hıırebeler ile geçtıiı içın koy ve koy 
luler ile adam akıllı uğr<ışamamrştı. 
Hatta demlryolu uıerlndekı köy!eri· 
mizl blle b r dereceye kadar ıslah ede. 
nıemı,u. Yalnız hristlyan köyleri is
lim koylerinden bir kac; derece yük· 
sekti, hrisuyan koyluleri de bizim· 
kilerden daha çalışkan, daha zengin ve 
daha llerı idiler. 

Turkiyede koy ve köylü ktı'kınması, 
hiç şüphesiz. Cumhuriyet devrinde vu 
ku::ı ıclmlye başladı. Eıkiye nisbetle 
köyciılük bakımından pek çok ılerleme. 
ler, başarılar görüldü, Köylere ve köy. 
lülere daha ziyade ehemmiyet verildi, 
her bakımdan kuvvetlenmelerine gay. 

Tabıi her şeyimizde olduğu gıbi bu 
işte de ilk hamle ve hareket devletten 
bek!enılir. Bu mukaddes vazıfe §ÜP.. 

hesiz onundur. 
Yınc tekTar edelim: 18 milyonumu

zun 15 ı koylu oldugu ve bu kutle 
şehir ve kaaabalıdan daha bakımsız ve 
yardıma daha muhtaç bulunduğu . için 
işe evveli alakadar ve mesul bır resmi 
mııkamla i>llşlamak zarureti \ıardır. 
Binaenaleyh: 

1 - Dahiliye Veka!eline bağlı bir 
koy ve köylü musteşarlıiiı teşkil c
dı lmelidir. Bu müsteşarlığın yardımcısı 
olaı-ak da bir banka ve 1>!r kooperatif 
ıebekeıi vıicude getirmelidir. 

Banka parayı tedarik edecek, koopc
ratH içtimai ve iklısadi bakımdan köy. 
luyU bizzat ve bilfiil iıe alııtıracak, 
mfü;teşarlık da devlet ve hiıkClmet oto. 
ritesiyle köy ve köylU siyasetini az 
zamanda kuvveden flile çıkaracaktır. 

2 - BU,,Uk kö1' ve cenıı airaat ıla
teml tatbik edilmelidir. 

a) Bugunkü kuçUk köylerimizde hiç 
medeni teşkilat vucude getirilemez. 
Znten bunların çoiiunun bulundukları 
yerler de miınasıp değıldır. Yarının 
kllylerinı bugüniın hiç olmazsa on kö• 
yiınU bir araya getirerek civarın hava 
ve su itibariyle en munasip bir ye

rinde yeni baştan kurmak gerektir. 
Böyle büyiık köylerde ancıık mek

tep, mahkeme. revir, sinma. Halkcvi; 
fırın; eczane: çarşı; bınka ve koopc. 
ratif: kıırakol vıicude getirmek mad 
deten mümkiın olacaktır. Hoca, hakim, 
e(:zacı. ebe, dışçi; sanatkar; memur; 
!iOfcir; makinist: demirci; marangoz; 
terzi vesalr esnaf gibi medeni unsur· 
lar bugünkü köylerimizde yaşıyamız· 
lar, fakat, buyuk köylerimizde peklila 
yaşıyabileceklerdir. Onlara ora!arda 
ya§ıyabilmeleri için medeni bir muhit 
ve hava vücude getirmek kolay ola. 
caktır. 

Her üniveraite veya ziraat ve sanat 
mektebi mezunu bir sene bu bıiyiik 
kôylerde staj yapnblleceği ~bi, İ$e 
ba~larlar. memur namzetleri de bura. 
da kurslara tabi olnbıfüler. ezcümle 
yazın hava tebdili etmek, spor yapmak 
ve .Uraat işleriyle uiraşmak ic;fn mun. 
ta7.am bir sur.ette mektep talebeleri 
de bir kaç hafta gelebillrler. 

Aralarında daha ziyade kız alıp ver. 
mek olacağı gibi artık köylunün !iehrln 
mekteplerinde yetişmiş aydın çocuk 
lan da köylerini beğenmemezlik. yurt· 
launda ya~amamaıhk etmiyecelderdir, 

* * Hasılı köy ve köylülerimiz üzerin. 
de fazla durma!ıyız Hayat ve 

istikbalimiz hep onlara bağlıdır, 

Köylüyü yetişt;nnek vazifesi şehir 

ve kasablılııra düıUyor. KöylU kapi. 
talistlerln esiriri olmamalıdır. köylü 
tam manasiyle efendi ve yurttaş ol. 
ma'ıdır. 

Kanun ve nizamlarımızı onların ih
tlyaı;larma seviyelerine, menfaatlerine 
ve tcmayiıllerine göre vazetmeliyiz. 

Köylüyü okutmalıyız, Ona göre ki 
t11plar, gazeteler, mecmualar yazma· 
lıyız. 

Köyluye köyiınü ve kooperatıfini 
bizzat ve bi!fiil idare ctmeıılnl tama. 
miyle öğretmeliyiz. 

Köyliıyıi zengin ve fakir, topraklı 
ve topraksız. mütegallibe ve aciz 
farklarından kurtarmalıyız. 

Köylüye alabildiğine çocuk yetiştir. 
mesi için her türlü hukuki, içtimai, 
sıhhi ve ikhsadi yardımı yapmalıyız, 

Az zamanda 15 milyon kövlıi 30 
h:ıttfi. 40 ml!yon olmalıdır. Mehmet. 
dklerimiz durmadın nrtmalr, ya&ıma 
1ı ve kuvvetlenmelidir. 

Ve her şeyden evvel köyluye bi· 
Tıirk. bir medeni insan, yuksek ve ha· 
rikulide bir mahliık olduğunu anlat. 
malıyız. 

Köylüniın kendinden, mllletinr.an. 
vatanından ve i!emden haberi olma. 
hdır ve mevkilni, roliınü. ıtayeslnl hak. 
kiyle bilmeli ve bellcmelidir. 

RAŞIT RİZA TİYATROSU 
HALiDE PltKIN BIRABIR 

Harbiyeı Be•vO hahceııindı- ~1.M da 
ONLAR ERMiŞ MURADINA 

Vodvil - 3 - Perde 

Yazan: FRANÇ1S DB CROISSET Çeviren: ULUNAY 

HİND DİYARINDA 

- Tuhaf. S::ıheserler lcin vakit 
saat olur mu~ Mantıki duşilnelım: 
"TAç - Muhal .. ya güzeldir, ya değil· 
dır. 

- Bu la+in ırkına mııhsus bir mu-
hakemedir, 

- Evet. "fkl, iki daha dört eder,, 
gibi ... 

Holllcott biraz düşündü ve su ce· 
vabı verdi: 

- Hindlstnnda iki ıle iki her va
kit dört etrr.cz: 

* Aksamın sa:ıt bcıi· tekrar türbeye 
dondilm. Hoyrct! • Tiiç - mnhal,. i 
tanrmıyorum. 

İki tarofı servili ''hiyaban., m u
cundaki bu buhar tnuclzesi beni bu 
sabah o derece hayal kırgınlığına uğ
ratan abide midıri' Ancak 11eklinl ta
nıyabiliyorum. O )erle~ik manzarası
nı. mnsekkel yapısını. fazla "a~iktır
lıiı., ru tamamen kaybetmiş, Dört 
minaresinin tisHinde onlara bir ma
tem kulesi şekli vermek için her tatı 
çerçeveliyen siyah çizg.leri görmüyo-
rum. 

Abideıı.n bütün rcn.ı;ıi de dell~miı: 
Ösleyin cune~ or.un magMı.yumla 
fotogr, rını alıyor ve çiğliği beni si-

nirlcndirJly! dı: 

KarUJ Kar-ış .. 

Tefrika N o. 73 ~ • 
Şimdi. bemb~yaz, liyle bir beyaz.ltk 

ki. Japon yağlı boynl&rıntn maddi 
olmıyan oeyıızlı~ına tenziyor. Bilhaıı
ııa sabit deıtil. Zıya. bütun hatlariyle 
\'e dilzgiln geniş HıtJhlariylc oynu· 
yor. Türbe hareket tdiyor, hakikaten 
onda klmıldıyan bir hal var. Kaide· 
sinin üstundo dönuyor.. Arkasında 
semadan u:ışka hır tey yok.. Sanki 
uçmıya hazır sanilıyor. 

Bütun tr,bti jn::clik1erı hemen ka
pıyor ve m2rmer nynnlart onları ol
duğu gibi nksett'rıyor. 
Şimdi ııruo yaklaı::ıyor. Ay doğmuş 

ve ytiksclınls; "Tılç - mahal,, arzın 
havayl nesım'ıılnden kurtulmuş gibi 
kalkıyor ve semanın bo:ıluğunda yü
züyor. 

Fakat Rollkott'un dcdiJI gibi, ben
deki "Latin uklı~a has olan,, zihni
yet hakim olı.&yor ve "b1öf,. • ı•lml· 
yorum. Şüphesız çok mantığa dayan
dığtm için naıarımd& aundU. aördü· 
ğüm "Tlç - mahal,, 1 cıonlandırtyo -
rum. Beil onu dUzgilnsilz aördilm: 
Hakikatte bu derece gUzel olmadığı· 
nı blllyorum ~l!lyo:ıım. ftıkııt bunu 
iyi bildiğin\~ pek de emin dcğlllrn. 
Munmmııyn ::ıcnılyen ve hayallere 

J>!r vusat vo ıw·ııı paılıngtcı \'eren 

bu abideyi bir çöl yshut bir deniz 
gibi ı;eyrd'yorlar, bir musiki gibi 
dinliyorlar. Her nazar onun yerini 
degiştlriyor. tfite onu, iyi görillmcdl
ği zaman go:-meyl herkes bundan ö
tUrü istiyor. 

Aştklar onu smılann merdiven a
yaklarının, r!menin üzerine oturarak 
onu seyrediyotl:.ır. Ziya oyunlarmt, 
akislerini yakı>tdnn takip etmek için 
ufkt kulelerlr.de oturanlar var. 

Onu seyre1,.rl:en kımi öpQ9ilyor, 
kimi banşlyo:. Hepsi fikirlerinde i
cat ettlklel'lnl ıtörüyoriar. Bu belki 
onlara butün hııyntlnrında bir defa 
hayalle avunmak :!ırs:ıttm veriyor. 
Kntı y{lzlU çiftlerin çehreleri parll• 

yor. Metholdc kızıl mermerlerin ara
besk süslermln &rasındcı iözlerim ü
zerinde su 'sözler yaıtlı bir levha a
rtyor: "Taç - mahal., e kayalardan 
şükran hattTası ... 

Türbe bir bahanedir. Onu bütün 
takdir eıSenle:r muvattakıyetine iff:S
rak ediyorlar. HPr ziyaretçi ondan 
ıahsiyetinden oldtiı dııha ctnlı bir 
hisle ayrtltyor; ı;ö:-dUğU "T~ç - ma
hal.. ônun Myallnda kurmut ôlduğu 
1bldedir; onu 'b1r mUrld lmııınlyle tel
kin ediyor. 

{Devamı var) 

Dabi Ahmet 56 Üe v~ d ha yukarı yaştaki saf kan 
Hızır Sokolay 56 tngil':r.ler arasındadır. Mesafesi 
Vecize Ho~art 54,5 • ıcıoo metredir 

Bundan evvelki koşuda Hızır Da 
biden altt kilo fazla sıkletle koemu ve 
ıklsi baıı basa yarışı bitirmislerdi Ru 
defa ki!olnr müsavidir, Bu vaziyet 
her ne kadar Hrzırın lehine gorUııfi 
yorsa da Dahinin ilk kosuda iyi form· 
da olmadığını•ve buıtUn daha iyi va:ı:I. 
yete girmiş olduğunu unutmamnk li. 
zımdır. Bu sebeple ik'a;nin ne kazan· 
ma şansı bence müsııvid•r. Bu iki fa 
vorinin c;ekismes:nden Canın ne kadıır 
istifade edebileceği mechuldür. Bu jo· 
keyinin idaresine bağlıdır. 

Üçüncü koşu 
Dört ve daha yukarı yaştaki saf 

kan araı:ılıır araıırndıdır. Me11-
fesi: 3000 metredir. 

ismi B inicisi Kilosu 

Tuna Reşat 60 
Sava 1hsan eo 
Bora Mecit 60 
Tomurcuk Bayram 60 

lsmi Binicisi l<ilosu 
---

Komlsııj Sokolay 60 

n ndi Mecit 60 
Kar&biher Fi' 'ps 47 
Hevbeli Rıdvan 47 
Cobankızı Horvart 45.S . 

Bu koeu: hayvan ad,. dinin azlıiınıı 
rağmen entl"re!'lıındır. Her nl" kadar 
D ndl favori gözüküyorsa ı1A Uc hdta 
evvel güzel bir koşu hile Dınd'yi ve 
di~er kuvvetli rııklp'erinl ıec;erek Öz· 
rh:mirln hemen arkasından ikinci o. 
lan Çobıınkı:nnr ve bu seneki Gazi k<>
'uıu üc;üneüıü Hcybellyi mesafe dola 
yısiyle ihmal etmek doğru olamu. 
Bunlardan Heybelinin Ankara i 1kba· 
har yarışlarının son h•ftasında D n. 
d yi vurduğu da unutulmamalıdır U 
:run müdddtenberl muntazam bir şe
kilde ç:ılrşan Karabiberin kuvveti ma· 
liim değildir. 

Bu arada üzerine, iv! b r jokey olan 
Bahtiyar Zeki 58,5 
'l'arzan Ahmel 58 

- Sokolayın blnedt KomlsaJın ne ya• 
pacatı da merak ed lebıtır. Netice iti. 
b:ıriyle bu koşunun bek1enmed k bir 
şekilde bitmesi muhtemtld!r 

Mesafesinin uzun olusu bu koşuyu 
ıevkle ıeytettirecektir. Koşunun ra· 
vorileri tahiatiyle Sava ve Tomurcuk· 
tur, Şimdiye lnıdar 3000 metre ve da· 
ha yukarı mesafelerde muvaffakıyet 

Yarınki koşularda çifte bahlı: Z-41 

'-S inci, ikili bahis: 2, 3, 4; 5 inci ko. 
şu!aı Üzerindedir. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
Genel Direktörlüğünden 

Yatılı ve parnsız olarak Zonguld kta açtimı$ tıulunon maden teknis
yen mektcbialn Eirlndlcşrln 1942 de baılıyacak de.Tesl için seçme stna
viylc talcb"" dınarnktır. 

Bu teknik ıncktcbm biri nazari, dığerl ameli clmak Ozcrf' !ki s15mes
trc ayrılmtş <lort .l'tıtllk tahalll vardır 

Maarıf Vektıletlnrc tasvıp ve kabul. edildi~! a .. cre, bu mektebe en az 
ortaokul tahfılllnl bltlımlş olanlar aUndıtına ve m~l\tebln tahsil mlıddetl 
dcirt yıl olduğıır.a göre, mezunları 3656 sayıU kurunun 3 OncU maddesi
nin D. fıkr ısı hllkmunden istifade edecek derece:Ie t"h il gormilş saytla
caklar ve lıııe mezunlarından bir sene fazla okuyanlarırı hııklarlna sahip 
olacaklardır. 1 ... ~-·· 

Aşağıdaki şartlan haiz lstekll1ertn nihayet 23 EylO 1942 akşamtna 
kadar Zonguldaktaki sozü edilen olan mektep Jl'iudurlOğunc vcsikala
riyle bizzat milracaatforı !Uzumu iltın olunur 

l - Türkiye Cilmhuriyctl tebaa tndan ~e 'J'urk ı~kmdan olmak; 
2 - D.>l!ru\uk kiığıdı gostcrmck (1941 - 1942) ders yılı mezunlntm

dan bu oclge nr .. nm z.) 
3 - Sulaııcı hası .. llklarla malul olmamak. bünyesi m ;...den ocakla

rmda omelı çatışmıyn musnıt bulunmak, (Sagılk mu yenesi Zonguldak
ta yapılacakUr.) 

4 - Eıı az, 11 eye slm1e hakkını veren ortamcktep yahut orta dere-
cede san'at mektebi d plomn veya vesikasını gos>ermı>k; 

5 - 18 vl:~ına glrmlı ve 25 yaştnt geçmemi$ bulunınıık 
6 - D6•t arlet \ 'ESika totograh \ermek. 
Bu şartları hAlz olan lstcklıler 2 2 Eylill 1942 ee huup, hendese, cc• 

bir ve türkçcden yazılı imtıhan:ı tAbl tutulacaklar ve muvnffak olanlar 
mektebe kay l ve kabul edlleccklerrlır. \fi881) (11060) 

lstanbul Vail ve Belediye Reisliğinden 
İstanbulda bulunnn Büyük Millet M@cllsl u;>·ın butna : 
30 Ağust:ıs Zafer Bııyranu mUnarebetiyle Pıızar gunU saat 10 da TAlc

sim meydanında yapıl::ıcak geclt resmini takiben saat 12,30 da in6nU 
gezglsinin de açıUş merasimi yapılacaktır. 

istanoulda bulunun sayın Mebusların bu törenlere huzurlariyle çeref 
vermeleri rica olunur. (9286) 

Kadıköy Vaklflar Direktörlüijü İlanları 

Semti MahallHi SokaAı No. • CINll 

Aylık klra1t 
L. K. 

Boğaziçi Pa~:ıbahçc Tepe camU 1/ 1 Dukkln 1 00 
" " •• 3 .. 300 
" Yall köy EkmekCI bayırı 34 •ı li 00 
,, ,. " 32 :il 3 00 
., " çayır 162/1 o.,o 5 ôO 

Kartal Malt*P~ :Satdat 46 Ar'- 1 SO 
K. koy Tui]acı Caınl 21 Dükkln 3 00 

Yukarıda cinsi ve mevkileri yuıU yerler 31.5.943 tarihi sonuna ka
dar müddetle kıraya verilmek üıere 11Ana verllM1$tlr. İhaleleri Sl.8.1)42 
Pazartesi gllnü at 14 dedir. İsteklilerin Kadıköy Vaktflaı MUdUrlUjU 

kalemine nıüracaııtl n (9007) 

Okuyanı, Bayan Haseneye gelinceye 
kadar acaba "ecel piyango" ıu kime 
isabet edecek? Dbe bir helecan alıyor 
Sonra meseli rabmctllnin uzak veya 
yakın akrRbasının arasında belki 'Bay 
Hidayet Gozüaçık .. yahut "Abdullah 
'Raltrrvanrk" fıkrayı okuyanların tanı
dıl:ı. dostu: ıırkııdaşıdrr. Bövlelikle bır 
c;oklRrının ·A '!ah geçinden versin· 
e,ıerlnin dostlarının kara haberini aı. 
mrıılar gibi yürekleri yanıyor. 

Bizde olum haberleri hiç bir zaman 
kısa. ruhlu bir üslüpla if de ed.ilme
mlf;1 r. E ki devirlerde de baıb tür
lü bir acaiplik vardı. lflte bir misa!: 

"Kat dan ahbar·ı-mltem cn11!z (" l elen 
<lının mlh r tebiıtın-ı-hayatı Mdd 1 a 
baka roiyde ve çlrk&b ı41ll1ı-ı-dchr ı 
dtnlden damen tin )ld ıfu ." 

Ve butün bu kellme yığınlan "f lln 
zat 61du,, demek için sıralanmııtır. 

Pek iy" hatırladığımız zamanlarda 
l(azetelerdc ölüm haberleri ıoylc yazt
lırdı: 

"Esbak mecliı-l-vllS ve "PQrly 1 t>ev tt 
tanzimli dlirui a'dy·l·klrlmından ve 
riltbc·i·bAl• rıclllndeo aıQfctlO ( • • ) 
Bey trendi huretlerl bir mUddetdrn be
rO mUbtela oldukları derd 1 deva nl 
rıulrdeo hain olamıyaralc dilnkll il n 
1cıbl-cz0zuhur "ircal" emrine "Lebbeıılı· 
un· l·lcAbet" olmuıdur." 

$imdi tercüme edelim\ 
"Fılln bey bir mQddrttenberl iyi olmaıı: 
bir dtrde tutulmU$o Ne yaptı ite bu • 
.dan 1curtulımamı1- Nihayet dün IS le • 
den evvel manevi bır Alemden "Ocrı 
Gel! ıl ve bir emir 1 !dır lıltmu be 
mrn 61Qm halinde un. d ı >• ele an 
hrlamı1 : "Rlcnd mi ıulıyorum.." d ye 
emre icabet etmlı •. " 

Ö'ilm ilanlan prat k bir fonniıle 
tııbl olmalıdır ki okuyanlar. hem Jr 
mln olduğUnu derhal anlamalı hem 
de merhumun kimlerle yakınhiı ot... 
duiunu bilmeli. 

Bu formülun tertibini bana h vale 
ederseniz emrinize "!ebbeykl" diye
mem. çUnkü hatırıma ~ fıkra gelir: 
Softanın bl.rl bir gün dcrebey!nln 

konaiına ıitmiş kahyaya. derebeyine 
takdım edilmek ürere bir bohça uzat• 
mı:ı. Kihva sormuş: 

- Nedir bu? 
t 

- Gür: el zemzemıenmt~ kefen! 
- Sen çıldırdın mı? Ben bunu be-

ye ne diye veririm? 
- Sana ne? Ölum hak hed yesidir. 

Ben de kefen hed ye ediyorum. 
- Ne olursa olsun ben bunu el mle 

veremem. Sen hediyenle mabey n ka. 
puanda bekle. O haremden çıkar o 
zaman söyler'm . 

Softa elinde bohça ile d'vanhanede 
beklemiş, Derebeyi haremden çıkmıt 
Softayı göriınce gözü ile kahyaya 1-
saret ederek kim olduğunu sormuı 
Kahya, beye sokulmuş: 

- Efendimiz, dem' · zemzem suyu
nA batırılmıe hediyelik ınlsk it' bi lll 
kefen retlrmiş, Ö!Ur müsün? Öldurür 
mtııiln? 

KAVIP: BoğuJr;:i ll esinden 1940-
1D41 de nldığım l'se bitirme ve ol -
guntuk dıplom:ılarım Fen Fak ltes 
y:ıngtnınd~ knybolmustur. Ycnll!'r 
çıknrtacağJm<t:ın eski nin hükm 
yoktur. Mehmet Can Ellyeııı 

KAYIP: 'rırebolu nüfus memurlu• 
ğundan aldiğım ve içınde Emin5o 
yabancı askerlik şubesinden ask 
muamelem kartlı l::ulunan hUviye 
cilzdantmJ kaybettim. Yeniıılni alaca 
#rından hUkmQ yoktur. Temel 01111 
Ömer Tek!nalo. S19 doöumlu. 

Enuaiyet Sandığı Mildtlrlfiiünd 
sah\atya Hacı Hamza Mah. No. ı 

da Bayan Fe~l Akpulat 21.s.t 
ta.rlhlnde ısandığxmtza btraktıjı 
fcln verlllill 82916 ııumaralı Bono 
zayi ettltlnJ s&ylemlftır. Yenisi ve
rilccelilndcn c k'slnin hukınU o 
dıif 11An olunur 
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Devlet Denizyolları lıletme U. Müdürlüğü ilanları 

AYVALIK POSTASI 
29/8/942 Cumartcs; saat 12.00 de kalkm:ı';l l'l't'm gcıen Ayvalık 

post.ı I yalnız bu !: (taya mahsus olmak ilzer-ı İslnnbuldan bir ı:?ı.in 

rotarla 30. S/942 Puzar gilnu saat 12 00 de l•.alltacakttr. Bu oostavı 

(Ant.ılyu) vcıpuru ynpacaktır. .. -
lmroz ve · İzmit Postaları 

İk nci 'bir ıl. nı k dar İmroz ve İzmit po r:ıl::ın )np•ımıyac::ık!İr, 
(9267) ,.._ _______________ , 

_: ... İs~nbuI.·Lev~~m ~liği _ ... 
:~Ş~tın~I~ ·.~oJ.iıisyonu. :iıatiı~ '. · 

Brher kllosur.a 7 kuruş tahmin cd len 35 ton :.. man rlınat'aktlr Pa
~ rlıkla <'kıı.llmr<;i l ,9.!142 Salt gunu saat 15 te Toph:ınrde Lv. A~irliğl 
satın almn komisyonunda yapılaC'aktır. Kat'! tcmın:ıtı 367 lira 50 kuruş
tur. Şnrtn~me vr C\ ~cı!ı komısyonda ~orultir, Tal.plerın belli vakitte ko· 
muyona sclmclcrı. (157-9184) - .. 

İpliğı b .. dclı muk:ıbllındc Silmcn,anktan VC'rrl'rilmek i.ızerc 3!'i.OOO 
mc're cıbLılık bezi alınat'aktır. Pazarlıkla eksıl'm.C'si 2 !l !14~ Çar~amba 
sunu saat 15,30 tıa 1 ophanedt- I t. Lv. Aınırliği sa~ın nima komısyo
rıund yapıhcııktır T hmln bedeli 42,000 lira, tl': 1Mnlnatı 3150 lira
drr. Numune vP c: rln m<'Sı koınısyonda görulı.ir, T:ılipll'r.n belli vakitte 
kom yona gelnıelcı ı. (151 - 9142) -1100 ~r!et uC1r l''<'n yt'mek tabıığı altnat'ak•ır. Pazarlıkla eksiltmesi 
2 9 942 Ç. rb:ın-b.ı ııunO aat 15 de Tophııncdn L\', .~ınirlıği satın alma 
ltomısyonu'ldn yapıl caktır. ist.eklilerın kati temioatlariyle belli vakitte 
ıto nı yon:ı gelmeleri. · ( 152 - 9143) -. 1oon ııd"1 c:l"ko su koı.;a<;ı alınacaktrr. Pazarlıl;l:ı (''~ı:i•trr.C'si 2/9/042 
Ç rş bl gt. ı r nt 14 30 da Tophanede Lv .. \m'ılıll ııııttn almR lrnmis· 
v nund ı y.ı;. •1 ıC'. k'rr j tcklılt"!'ın gc tlrccC'klC'ri ı ll nun<'lrrdrr hr.l;cnll
m<'k uzC'rc ;ıl:-.a;:;ıgındr.n nümunc ve katı tcmı.na~lJ:-\41 knmlı::vona gcl-
n cleri. · ' (155 - 9146) __,. 

K t ·nmirt' nrı,. ııgf7J1 renksiz ııiş<'. 
lJllO Adet 100 gramlık 
1500 250 .. 
1000 .. 500 
1000 .. 1000 " 
K:ıt,..ımlc" ı;cnış ağızlı renkEh: şi~e 
1500 AdC't 100 gramlık 
15•)!) .. 250 " 
100'.I .. 500 
1000 " 1000 .. 

.. lukatı1ıı yazıl: dar ve genış şişelt'r pazaı-ttı<l:ı s;ıtı., altnacaktrr. i
h le 7 O !lt:? P zartes gunu saat 14.30 da Tophanede IN, Amırli~I ı;a
tın alma kl•mı yon.mc yapılacaktır, Tahmin beaelı 1 l.110 lira, ilk te

ınatı 833 l ra 25 1 .ıru.tur. Tahplenn belli vnl\:ttte kllTnu;ycna gefme-
lerı. '15!ı) (9218) 

Erenköy Kız Lisesi Müdürlüğünden 
1942 - 194~ ıkrs yıU tDlfbl kayıt ve kııbuı1c:·;M 31 Ağustos 942 de 

bıı~I nara1' ve !:D Eyl(ıl 042 dc son verlleccktlr, 
Y tılt ;rn;dC'dllmek OzC'rc fazla muracaat C'ldul!und:ın okulun eski 

yatılı tale!lelcmı.'l 15 Eylul 942 tarihine kadar ~:ayıtbrınt yenilemeleri 
\e taks.Ucrmi hu t rihc kııd:ır okula vermeleri h.m;\dlr. Aksi takdirde 
yerlerine y,•nıden rr ur .. cnııt edecekler almncaktı:. 

Kard ş ''<' mo:IT'ı•r çocuklanntn idare mcclıslerinden mr.zbıı\n alma-
1an 'e aıt<;ıt\erıni ro ta ile gondcrecck eskı tn~belcr de ndre<lrrini a-

ı - yazn iarl !uzl'mu ılAn olunur. (9274) 

Deniz Komutanhğınd~n 
talebelerin - DC'rı!z !...ı cs'n(' ve Dcnız Grdiklı OKUiuna cılımılük 

k ylt lşlC'rı lO Eylul 942 akşamına k:ıdar uz:ıttlmı!}t•r. 
2 - Scçnw ın:ı\ l rı 15 Evlt'.ıl 942 de yapn'c ktır. Tr.l'plcrin izahat 

lmak Uırrc 14 Eylül 942 gunu sJat !i da k ydt kr:hul koml:;vanunda 
(9259) 

OSMANLI BANKASI 
fÜRK ANONİM ŞİRKETi 

rES İS TARİHİ 1863 

Statüleri ve Türkiye Cümhuriycti ile münakit mukavclenn. 
mcsi 2292 numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edil

miştir. (24/6/1933 tarihli 2435 numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi~ 

İhtiyat Akçesi: 

10.000.000 İngiliz Lirası 

1 .250.000 İngiliz Lirası 

Tiirkiyenin Başlıca Şehirlerinde 

PARİS. l\Lı.\RSILYA ve NIS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

MISIR, KIBRIS, YUNANiSTAN, İRAN, İRAK, F1LİST1N 
ve MAVERA Yl ERDtJN'de 

l\lerkez ve Şubeleri: 

YUGOSLAVYA, ROMANYA. YUNANiSTAN. SURİYE 
LÜBNAN, Filyalleri ve bütün Dtinynda Acenta ve 

muhabirleri vardır. 

Her ne\'İ Banka l\1uamcklcrl yapaı 
ffrc;abt cari ''e mevduat hf'~apları kii~adı. 
Ticari krediler ve \'Csaikli krediler kiişadı. 
Tiırkiyc \ 'C Ecnebi nwrnlı·kelıf'r İ.lzcrinde keside senPıbt 
iskontosu. ' 
Borsa emirleri. 
Esham tahvilat altın ve emtaa üzerine avans. 
Senedat tahsilitı ve saire. -En yiiksek emniyet şartlarını haiz kiralık 

Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait şartlariyle (Kumbaralı 
Kumbarasız) tasarruf hesapları açılır. 

TAN 

BAŞ. DİŞ, NEZLE, GRİP. ROMATİZMA 
Nevralii. Kırıkbk ve Bütün Ağrllannızı Derhal Keser • 

icabında Günde 3 Kaşe Ahnabi1ir. ' 

,= 
SAYIN HALKIMIZA 

Kömür alım ve satımında rasladığınız zorlukları haber veriniz. 

2~ - ~ - 942 

Türk Maarif Cemiyeti Resmi 
ilan iıleri ilan Bürosu Limit,t 
şirketi tasfiye memurluğundan 

Temyiz Ticaret mahkemesince tasdik edilmiş olan 
İstanbul asliye üçüncü ticaret mahkemesinin 942/1236 
esas ve 942/38 karar numaralı ve 6/3/942 tarihli ilamı 
mucibince fstanbulda Yenipostahane karşısında Er. 
Y.urum hanında icrayi faa1iyct eden Türk Maarif Ce. 
miyeti Resmi İlan İşleri Bürosu Limited Şirketinin 
f e!'lih" ve tasfiyesine İstanbul avukatlarından Necati 
Yalımın tasfiye memuru tayin ve intihabına karar ve
rilmiş ve tasfiye memuru tarafından münfesih şirket 
muamelatının kemafisı;;abık tasfiye memuru nam ve 
heıı;abına ifa olunaca~ı ve şirket müdür, memur v~ 
mfö.ıtahdemlerinin vazifelerinde keza1ik eskisi gibi ic. 
rayi vazife ede('ek1eri ve münfesih şirket alacaklıları. 
nın şirketteki hukukunu bir sene zarfında bilmüracaa 
iı;:hat pfmPIPri iHin ohınnr. (R7!l1) 

Tozlu, lslak Ve Eksik Kömür Almayın12 
Kömür fi atı muayyendir. fazla para verme}'ini1 

' 1 
Kütahya Vilayeti Vakıflar Müdürlüğünde~ 

Sarih adres ve müspet valoah şikayetleriniz derhal takip edilir. Bu hare
ketiniz kendi menfaatiniz icabı olduğu kadar, vatan borcudur. 

Müracaat yeri: (Ankara ve lstanbulda) 

TÜRKiYE KÖMÜR SATIS ve TEVZi MÜESSESESi 

'1-----------------------------------------ı , BAYANLAR ve •aA YLAR 

Kfıtatıyadakl Raltklr hamamrnm esaslı tamiratı kapalı zarf usuliYlQ 
ek~lltmeye kor.ulrnuştur. 

ı - Yapılııcak !sin bedeli keşfi (13874) lira (20) kuru~ur. 
2 - MU\·akkat teminat (1025) lira (56) kuruştur, 
3 - Münakasa 9 Eylıll 942 Çarşamba gQnü saat 15 de KütahyaCJa 

HUkClmet c:ıddesindeki Vakıflar idaresinde müteşekktı komisyon buzu,. 
runda yapılcıcaktır. ~ 

4 -J3u ışe talip olanlarm 2490 sayılt İthalat Kanununun kapalı zarf 
usullyle eksiilmeye mfıteallik 32 inci maddesi ahkamtna te\'i.ikan tanzhti 
edecekleri teklif mekhıplarrnm dış zarfları iı;lne; 

A - Muvakkrıt teminat makbu7. veya banka mektubu:_ 
B - l\TüUıahhitlik ehliyet vesikası; 
C - Tic:ıret Od:ısı vesikası; 

1\-fües!llesemizde daima KADJN ve ERKEK kol, ceb saatleri, ma~ 
duvar saatleri, altın ve platin nişan yüziikleri, kıymetli taşları 
ıüslü ÇİÇEK ve Pi.AKLAR , . ., yeni "Şevaliye" yüzüklerfn in zer 

gin çeşitlerini l>ulundurduf!ıunuzu bildirmekle ıeref duyara&. 

C - Bu gibi işlerden lliakal 10,000 llralrk bir tnşaatr yapmış oJıTU• 
ğuna dair bcnservisi koyarak ağ7.mt lylco kapadıktan sonra ihale l{lnil 

, saat on dörde kadar Vakıflar idaresine makbu:ı: mukabilinde teslim et
mesi şarttır. Eu saatten sonra teklif mektubu kabttl Pdilmiyecelt &fbJ, 
postada vl\kl olac:ık gecikmderc de itibar edllmıyecektir_. 

No. H Başak 
144 Elmaslı 550 Lira 

No. 9/A. 
120 elmas 12 pılanta 620 lira 

Saat Mağazaları 
AT>R'F.~· t~~V~TTT,. F.1\ft~ONfJ CADOESt No: 8 

No. 21 
23 elmas 
2 pırlanta 

345 lira 

No. 25 
19 elmas 
1 pırlanta 
265 lira 

............................................... ~ ........ .,, 
, SARAÇHANEBAŞI HORHOR CADDESİNDE: HUSUSİ ______ .._ 

K;.; ~i~t 1 HAYRiYE lİSE ERİ-=----~-· 
Talebe kaydına bıı:;l:ınmıştır. Eski talebenin EylüHın tw..lne kadar taksitlerini yatırar:,1< kayıtlarını yenileme
leri lazımdır. ~ınlf bUti.lnlC'mt' ımtıhnnlnrına 31 Aıtt:stos l'::ızartesi. Lise bltırme ınıtihanlarma il Eylül Sıılt. 
Ort.ı kısıın eleme imtıhcnl:ırına 10 ~ylül Perş"mbc V<' ol.ı:unluk imtıhanlartna da 24 Eylül Persemb<' giınü b:ış· 
lnnııca\ttır Müracaat her gün 10 don 17 ye kadardır Ecnebi lisanı ilk sınıClardan baı;I .. r. G(hıdii7.IU talebe 

' mt•ktehıtı hususi vcsnitiyle nakledilir, Tc:cftln . 20;.30 ••••••••••il' _____ , #J ______ ...,, ,Jlj _______ H U 8 U S İ 

Koyd ve 'moul ~~~!~~!. 1 
başlanmı .. ttr. 31 8/942 tarihine ı 
kadar p3TartC'si vt· PcrşC'mbe ! 
günleri oudarı sonra her giın l mürara::ıt ed:lebılır. 

ŞiŞLi TERAKKi LiSESi 

KIZ - ERKEK - YATI Ll - YATISIZ 
/ 

YUVA - iLK - ORTA ve LiSE 
Bütünleme imtihanlarına 
31/8 de Başlanacaktır. 

1 1 - Yeni ve eski talebenin kayı11şlcrlne 9 d<srı l7 ve kadar bakılrr 

1 

2 - EskJ talebenin 5 EylQle tadar kayıt1armt venilemeleri gerektir 
Bı:ha s:ı kü~Uk sınıfların üc-

retleri olda!tc;a trrızll cdildıi':ın· (Talebt,.,lze del'9 aa•tlerlne lllvetın uc,.etılz y•bancı afı kurl•rt •c• 

den nıUı nı:.rntl!lrt'l ço,: laC'a~ı ı' '"cı.ktor.) ITrl Ffıın· ıınır.4- 1 
mcmül olduğu ve srnlflarn kabul # ~-1 

~~~~:ı~~kıç~~eb~ü~:!~~~~~nt~h~:~ ! 1 Y u· . C A u· . L K u· - L ı· S E S ı· 
an evvel y:ıpılnııı~I ln\ sıyı• olu- ı 
nur. 
MusEvi LisEsl MOoüRLüö~I'- Kayıtlara Raş1anmışbr. Trlefon: 20019 1 

'---1---------1.-----------------, Tecrübeli Bir Daktilo ' 'ı ;. I I iSESİ .. .. 

1 
ite iki ışcı ktz:ı ihtıyaç vardır 1 ao~Az Ç L MUDURL 
Arzu C't!f>nlerın cırf'le miırat'a:tt· 30 ~ı.:sUıs 7.n!er Bayramı meraıoiminf' i~tirak 
!arı, Talıtuk:ılc, $eh Daut H ıı• bulıfa 'l)ı.ılunan crkrl· tıılPbemızin mrıkiır t!İin c;ı 

-ÜGÜNDE~ 
etmrk Ü7.f'rP fctan 

ııt fi rlP kovu t'lhi"' , 
&. ~o. 3 Ja ' ve kaskı•1 1C'riyle mektPple bulun 
.. Kıııolr Tunc• .. 

m;ıl;ın • -

1 L A N 
1 - mılen sılllh ı:ltında bu1unmı

y:ın emekli ve malul subay ve n~krrl 
memurlarTn ?O A~uf.tos 942 zıırer 
nayrammı bı::rnberc:ı tes'it için o J?İ.10 
saat 17 de aşnğıdi! yaztlı ıevnt tara· 
fındun tertip edilen toplantıya gel -
nrlf'ri rka o'uııur, 

A - Gencn:ller, TOmcn ve daha 
yukarı blrlıklert- l:omuta etmis olan
lar Harbiye Orduevır:de Orgencr;ıl 

tarafından; 

B - Beyo{!lu Y·":ı mdnkl subay 11c 
mC'murlar Fınr!lklıd. General Asım 
Trn::ıztt-pr tar:ınııd:ın: 

,_ ....... :-; 0 M ER BAN " ' Oeri ve kundura sanayii müe ssesesinden 
t - Müess~emizin deri ve kundura fah rilralanna daimi 

1 şçl ALI NACA KTIR 
2 - Verilecek Ocret tşçtnirı kabntvet vl! kudretine ~r· 

tten başka fevka 
öden«l'k •Y"<'" 

günde l 20 kuruştan başlar. bu ücre 
lade zimanlara mahsuı % 25 zam 
öğle yemeği ve iş elbtst>ı;i verilecek 
Arzu edenlerin 24 ağustos pazartes 

ttr. 
t günOnden 8 e., 
den 19 eylille ka. 
stanbul A.yakkabr 
mümessili Smoplu 

1 

1 

C - l~:ınbul yıııı:~c:ırıd:ık lC'r Bt"y::ı· 
tıtta Tıbbı;tc okult•nd:ı General Naz· 
mi Gönen tarMmd n: 

ıuı sah gününe kadar her giin ve 10 eylQl 
dar sah ve çarşamba günleri Çarşıkpıda l 
cılar Kooperatifi merkezinde fabrikamız 
l\lff'hm('rle mürıır:uıf f'"tmPIPrt flAn ,,ıonur ,_ ....................... ... , 

D - Anı:dolu yni<Rstnd:ıkikr Seli· 
miycde Ce.neral Salih Erkus tarat~ıı
clan. 

2 - Elh!se Sl'l'lıet.ttlr. 
(9275) 

#" Dr. IHSAN SAMI 

1 
TiFO Aflll 

Tifo Ye paratlfo hastalıklanne 
tutulmamak tc;ln teslrf katı, mu 
afiyeti pek Pmfn taze asıdır. Her 
l!Cl'!anede bulunur. Kutusu 4:1 ·" -~ ,, 

, .. _ ....... ,öz Tabibi 
AZIZ · S ELCEN 

. . Haseki Hastanesi Göz Müteh UBltft 

~ 

1 
Or. NAZMI 

kapıda Tramva1 du· Her gOn saııt 14 den 18 e kadar Beya:ırtta Carsı 
,.,.ı;, !.tarstsında 99 num:ırııl1 mun•enehanPııhıde 'tı 

' 
a~talıırm• kabul ~'"" 

.Sahip n: neşriyat mfültlrtl: Halli Lttft Dardftndl, 
Gazetecilik •• nesrbat · T. L. · S. TAN Mathall 

, 

İhale e.iilecek tamirata alt evrak şunlardır: 
1 - Pilin: • ... 

2 - K(>Ş!Cname; 
3 - Urnuml Husus!, fennt sartnameler; . 
4 - Mııka\·ele projesi . 
Talipler bu evrakt ve dosyayı her ~ Kütahya Vakrflar tdaresln• ı 

de ~örchilirler tl:ın olunur. (9055) 

lstanbul Mahrukat Ofisinden 
1 - İki Stiilbeker kamyonu lı;ln krasör yaptırılacakt11'. 
2 - Beherinin muhammen fiyatı 1200 liradır. Şartnamesi ofis fnu• 

nasebesirıdedir. 
3 - İh:ılesi 2.9.942 Cnrşamb;ı ı::Unil saat 11 de yapılacağndan talip o-

lanlrırrn teminat akı;eleriyle mczktlr saatten evvel mfiracaatlan. 
4 - Uu saatten sonra vukubulacnk milracaatl:ır kabul olunmaz (9182} 

Muhammen bedeli, muvakkat teminat ve mlktarlan asağıda yazıU 
odun ve mangal kömüril kapalı zarf yolu ile satın alınacaktır. 

Eksiltmf' 7/91942 P azartesi gUnU saat 11 de Sirkecide O eu 1$lctme 
binasında yaplacaktrr. 

tstcklilerin muvakkat teminat ve şartn:ımed" yazılı vesfkalan ihH
va edecek karalı ,.~rtlarmı ayni gün saat 10 a kadar komisyona verme
leri ll\7.tmdır. 

Ş;ırtnanıcler 910 kuru:t bedelle Sirkeci V<'7.neı;indf?n alınabilir. 
CiNSi Mlkt•rı Muh•mmf!" bedel Muvakk•t temlna: 

~n u~ u~ 

Odun 
Mangal klimüril 

5000 
300 

J!'i!lOOO 
33000 

14,100 

(8896) 

TÜRKiYE COMHURIYETI 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi: 1888 . 
SPrmayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans Adedi: 265' . 
Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Zlrut Bankası"cfıı kumb•rafı ve lhbr••z tHarrut tıeupl•rrnda en •• SC 
hlqeal bulunanl•ra ıcnede 4 det. ç•kllecek kur'a ile aıaıııd•kl pllnP 

• . aııre lkramıv,. daCttıt•cakttr. '\ 

: A~e' 1,= Llr:ıı~ :-•)"- :::: LI:. 
4 • 2150 • 1.000 • 

40 il 100 .. 4,000 .. 
100 • so • 1.000 • 
120 .. 40 .. 4.800 • 

180 • R0 • 8.200 • 
DiKKAT: Heuplıırrnd•kl p1raf1r bir 11ne lçlndı IO Uradan ..... ilDt• 
mlyenler• lk,.•mlyı çılctıDl takdirde % 20 fulaalyle vertlıcelcttr, Kur'a• 
l•r •ened• 4 def• 11 EylOI, 11 l!llrlnclklnun, 11 Mart ve 11 Haalra9' 

tarihlerinde çelctlecektfr ., 


