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OtuzdürdUncU sene. Say1 • 5152: 795 
Yabanc1 dll lmlihanlar1n1 
yapacak heyetler 

karar1a,t1r1ld1 

1 

• Ankara, 21 (Tasviri Efkir) --- Yabanc1 Dil 
imtihanlar1n1 yapncak olan komisyonlara dah.11 
zevat1n isimlerini gOstc1en ycni bir liste ?a1aar:f 
Vekllliglnln t<n!ibile â:i tasdike lktiran et
mi~tir. Bu ara.ta ingiliu-e ï1ntihanlar1nda pro-
fesOr Hallde Edib de bulunacakt1_r. ..J MÜSTAKÏL YEVMI GAZETE 
~~~~~--~~~-

Gazetecilerimiz Londra yolunda 

Ba~vekil ile Hariciye ve Da hi liye Vekilleri de 
bu yemekte haz1r bulundular 

Wi 1 k • 1e 

Ankara , 21 ( -, §tlanm1~lardir. 

(Tasviri Elkàr) Amer1'ka h1°1'kuAmeii0 Je bir maibuat Heyet ogleden 
tngiliz hükûme_ ui evvel ve sonra 
tinindaveti üze_ heyetini Va~ingtona duvet ettigi bazi resmî ziya. 
rine Hüseyin Ca retlerde bulun. 
b . Y l z"çz'n bu heyetin Amerikaya kadar mu~. bu arada 1

t " çmm re. Ba~vekil $ükrü 
islii(inde ingil- g i t m e s i m u h t e m e l 
tereye gidecck Saracoglu ile Ha 
olan Ahmet E.. \._ .J riciye Vekili Nu 
min Yalman Z<>keriya Serte!, Ahmet $ükrü Es. · man Menemencioglunu da ziyaret etmi§lerdir. 
mer ve Abid'in Daverde n mürekkep matbuat he_ ingilterenin Ankara Büyük Elç:si, bu ak~am sa
yeli bugün ~ehrimize ge !mi~, lngiltere sefareti at 20,30 da. ga-zetecilerimiz ~erefme Çankayada 
matbuat ata~esile gazetecilerimiz tarafmdan kar- 1 'I 

f Ti caret Vekili diyor ki: . l>ûni111 y11z1s1 ················· ...... . 
(Gand} nin 

0 01
unu da 1 ''Nizam tan1m1yan 

tcvkif Etmlflerl 

H ATÂ, hatâyi takip ediyor. hareketler1• baQ1boQ 
J<'ransi<lar •Ilir felâket yal. ~ ~ 

nu: gclmcz• dcrlcr. Hatâ da iiY-
lcdir. Bir kcre halâ ile ba~hyan b k v 
Î§lc, ~~lâ l~atây.~ takip edcr. ira m1yacag1z,, 

lng1hzlertn dort tarnftan ma-

Îa§e Î§lerimizde telâ§t 
mucip bir sebep yoktur 

Tlcaret Veklli Behçet Uz. dün de 
oehrimizdekl tetkJkat1na àevam et
mi~tir. Sabahleyin Pctrol Ofisinde 
çal_1~an Vekil, ogleden sonra 1.f1nta
ka Ticarct Mürür1üirüne gclcrek ba
l1kç1, kcndircl, matbaac1, !!lmit ve 
bOrekçllerin muhtellf dilcklcrini djn. 
lenti~, ayr1ca Dlr1ik1er U111umi Kâ
tip muavinlerini ko.bul ederck ken
dllcrine blrliklerdcki rnallarJn ihraç 
ve dng1t1lmalarl husu!iunda Jâzuuge
len direktiflcri vermi~·tir. 

Ticarct Vekll!, 1ohrlmlzdoki tetkl. 
kat1 ve Ticarct Vekûletlni alâkadar 
e<le~ meseleler hakkinda ga?:etcmlze 
n~ag1daki beyanatta l,ulunmu1tur. 

Seychatten ma k sa t 
A me r i k a n 1 n h a r p 
gayretle1ini Rusga ve 

Yakin Sark 
memleketlerine 

anlatmaktrr 

Ordular1m1z 
Kafkasyada 
ilerliyor 

l'men go i un Ü n 
cenup dogusunda 
sanlan S o v y e t 
k1talan imha ed.ldi 

ruz kald1klari lazyiklcr ve gai
leler içinde, bir de Hinclistanda 
ayaklan1ua \-ak'as1 ç1karrualar1 
§Üphesiz biiylik bir halâd.Jr. in. 
gilizler ckseri~·et itibarilc siyasî 
hatâ ya1miamakla marufturlar. 
Düyük davalarda, kcndileri için 1 
hayati olan mesclelcrde hcrucn 
daima çok tedbirli, çok gozibç1k 
ve çok b1Siretli davrarurlar. Ile. 
ride zuhuru 1nuhtemel olan ve
Yabut kcudilcri tarafmdan ka,.

1 den ilnlasr musammcm bulu. 
nan hâc.liscler i~in Jo·irn1i sene, 
oluz scne cvveldcn haz1rlan1r .. 
lar. Gayet incc vc gay"t ustahk
lt birlaknn karnrlar illihaz cdcr. 
Ier ve ondan dolay1 da çok defa 
büyük nmvaf!akiyetlcr elde e. 
derlcr. Kcndileri topu kirk mil
Yon nüfu,tan ibarct (ikinci de. 
teccde in~iliz addedilen iskoç. 
Yahla1· ç1kanlncak olursa hâlis 
lngiliz kirk milyonu da bulmaz), 
l-'eryüzüniin en büyük impara .. 
torJugunu tcsis edcrck onu hin
·hir türfii maharct ve hüncr\'er. 
lik ile idare etmenin yolunu bu. 

c- Bir haftadanberi istanbulun 
ta~e durumunu ve Vekâlctlmlze bafl1 
muhtelif 'teekillerln çal1tn1alar1n1 ya 
r1 ayr1 tetklk ile mr'1;'ulüm. ~1uhte
lif mcvzularda bütün alâkndarlar1 
dinlemi~ bulunuyorum. 

j Berlin. 21 (A.A.) - Alman ordu
lar1 umumi karargâb_tntn tcbligi: 

K.a!kasyada Aln1an ve müttefikle
r1 ordular1 dü§maa1n inatli rnukave
met1ne ragn1cn yenl ileden1eler kay ... 
detmi~!erdir. 

lurlar. 

Dün beyanatta bulunan Ti
carct Vekili Behçet Uz 

Bl!irsin!z ki; Vekâletlmizin rhem
miYetle üzerinde durdugu çe~ltll Ï$-

(Devam1 sahi/e t, 1t.ït11rr. 1 de) 

Kerç boi?az1nda uçak savar batar
yalar1 blr dü~n1an ta~11t1n1 ate~e ver 
mi~tir. Azak denizlnde Alman 1ni-yn 
tarama gcmileri_ hasara uli'ramntl~n, 

Telefon: 20520 
Tclg. Tasviriefkâr, istanbul 

• 

çrr 

• 

Cumartesi 22 Agustos 1942 
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Kadi mürie§Ï olunca 
âdalet mezada çikar. 

Cenab ~ahabeddin 

(l;)erbl 2 ne! sahlfemltde) 

'--~~~~~~~-~ 

Peskovalka 

Stalingradda 
vaziyet 
f enala§iyor 

Km 

Tu a p se ve~ 
Novorosis ,: §Ïdc1etli 
A 1 man tthtiiJi 

nlt1nda 

Londra, 21 (Il:i·lyo, sa~l~ 2!"L50)
Tank in1al~t mer-kt.>z! olan S1.-:.iLn
g1ad:n vaziyetl sa.al.te &aate ft l!l_:..i.~
n~ak ::id~1·. Almun!:!.!' ellt:rin<l1 o:.ilu .. 
nan büLtin kuv ... e:t'P.ri Don ne-~111nin 
~?.rk na nnklet1ueklcdir:e1·. 

Fakal ingilizlcrin biilün bu 
lecrübclcrinc, sab;rh, tecnnili si .. 
Yase(Jcrinc rn~mcn ara s1rn bil
~Ük hati1lara diismek vc bil!rns
sn n1ii!lilc:r1tlC"l.c idarcsincle s:ikar .. 
liklar 3-·apnrak 1orta gaileler ih .. 
das ctmek gibi kmurlan da var. 

$e r" su $ebekesi 
1slah ediliyor 

bir dü~·man te~kiline men~up iki Rus 
0 

25 50 j 
1<ôzetleme gem!s!nl bat1r1n1flarritr. .a+ Alman taarruzv .. 

Uusl.ir bu kuvvetlt!r üzerint:' l1tl .. 
yOk tanklarla hücun1 ediy •.. :,1r \"9 
bu tanklar Onlerine ra!=tg-elen ber ~t• .. 
Yi hurdaha~ etn1l'ktedir. P.ununla 
ber-aLer VA7.1yet fensln~maklatlir. 

NO\'OROS!SK Tf~HLJKEUJ<; 
Bu düiman te~k'li i,•wl çekdml,tir. Ç'l'i' Sovvet iç miidafaai 
Almanlar e'ir bile alnntlardir. ;;:;: l<ana~ -r:asv·1,.,, 

Don ccpheslndc ltuslar btr knç 1 
le 

kcre neh rl geçmlye te~ebbüs et ml~- l!;;;:;;;;:;;;;:;;;;;::~;;;;;;;;;::;;;;:;;:!;;;;;;;;;;;:;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;~~ 

''n~<ngton. 21 (A.A.) - N·•voro .. 
td!K \'f Tuaps<> l{ôlradeniz l~us U .. 
n1n11lnr1 ~in1da tain l.lir tehd!t nlt1na 
dü41nilf bu!unmaktad11'. 

dtr. 
Kaç giindür bu sütunlarda yaz

d_1g1m1z veçhile ingilizkrin h.u 

Jer, fakat bu tc~ebbüslcrin hepsi aka 

Miie! sesenin salâhiyetiar bir r ü k n ü mete ugrami:tir. 
• ,,.. • Alman hava kuvvetleri Volga nch~ 

• • . , j l\."&"nod:i1· ~chrindcn çekilcn Jtua-
Alman ord~an Stalingrad nun lakasmda tazy1klenni art~1.i;m§- lar •lmdi bu iehrin cenup dolayla. 
lardll'. Har1tam1Zda çok kanh m uhnrebclerin cereyan etltg1 bu nnda mukavemet etmekt~<lcucr. yaptia 0 ~Jkayetlere C Vllp Vell y Or (D-vano saliif< 8, B<Ïtm• ! de) 

Stya$i J1atâlarina ail bir hayli mi- Yazm en s1cak günleri11de Ter 
SaJ go~terilcbifü. Vaktile J\1;sll'- kos sularm1n muntazam akma_ 
da (Dani~va~·) mcsclcsi nami. d·gma 1;;aret eder k a.ksak!tgm 
le maruf feri vak'ay1 ihdas et. 1slah edilmosi hakkmdaki te_ 
melcri bu J..abildcndir. Birkac mennilerim:z!c Sular idaresi ya_ 
RÜvercinin oldüriilmesi yüzün'. kmdan alâkadar olmu.tur. Îda
den ç1kan bu mânasiz vak'a üzc. renin salâhiyeltar bir rüknünün 
•ine (Dani~vay)dn sekiz Arap a. bu hususta bize verdigi malûma_ 
81hr. Bunun üzcrine Mis1rda bü. tl memnuniyetle derccdiyor1:1z. f ük hir fikir galeynm husulc ge. !'.'EBEKESiN V AZIYETI 
.~~ 0 sirada J\l1S1rr!a J\lu,tafa •TerkQs $irketi Sular idaresi-
"'•mil Pa~a isminde genç bir a. ne kalbedildigi zaman mevcut 
dani zuhur cdcrek (Dnni~vay) ~eb<:>kenin istanlbulun i'ht:yacma 
"ak'as1nd an, mil lehass11 gale y a.. _....;.< D_«_·a_m_i_•_a_l".;.I_• _3_, _•u_·r_u_n _4_t_e_) _ 
~' küriiklcmiyc ba~lnr. Musta. 
•.l{âtnil Pa~o, Paristc tahsil et. 
~1~ gcnç bir avukath. Çok ate~-
1 "C çok natuk olan bu grnç a. 
~?ni, M1'irdn ycr yer tertip ctti. 
Rt toplanhlarda süyledigi hcye
~anh hitabclcr!c bütün fl!JS1rh-
3r1 uyandirll', i~te bilàhare Mi. 

Rtr1n ne yap1p yap1p kismcn ol
~IJn !stiklâlini l.azanmns1 hep bu 

aru§vny vak'as1 say~slndc ol
lliu~ Ve M1sirhlnra istiklâl fikri. 
~i "c hürriyct a~km1 da Musta
a Râmil P'1~n vcrmi~tir. Pek 

Renç ya~mda mücnhedcyc ba•h-
~311 ve fnkat hcyhat, Id yino 
~.:k genç ya~mda ,·ercmden 
t 1111Yaya g(;zlerini kap1yan ll1us
~fa Kârnil Pn~a 1ncrhun1, be~ on 

1'e fazla ya~anus olsavd1, Mi. 
~·~ ihtima1 · ki daha ç~k evvel 
~to· · t riyete knvu~mu~ olurdu. 
ti.J 'i!l'.AI e1Jilen memleketlerdc ha 
Ill 1 "Yasrt takip et menin hir nü. 

l!ncsini de 1niitarckc scnclcrin .. 
TASViRi TWKAJI 

(1'~1 1alli/e 3, Sii.twn 1 de) 

Dieppe'de 
Ingiliz 
zay1at1 

2095 esir ve 127 
tayyareye balig oldu 

Son baskmdan sonra 
Fransrz, Belçikalr ve 
Holandal1lar gurtlarim 

terk edigo1larml$ 

Berlir., 21 (A.A.) - Alrnan or_ 
àulan umumî karari;âhm1n teb
ligi: 

19 Agustosta Man~ k1y1sma ya 
p1lan asker ç1karma. te.~t>bbüsün_ I' 
de dü•manm vcrdii!i kay·plar 

(Dt1t·con1 Baliije 3, Bttfun f da) 

.............................. ' ·········· ......................... ········· ...... ······· ....... . 

~~~..;.:;.;_;;..;..,,~~~~~ 
insar.hk, adaiet, filân, falân ••• 

B iRKAÇ gUn evvel, Yenl 
Dclhiden, ingiliz ajans1 

Reuter §U habcri verdi: 
«Burada ne~redilcn bir e

mirname, tasarruflar1 koru. 
mak maksadilc, bülün ingi. 
liz Hinclistan1ndaki ytizba~1 
rütbesinden itibaren tel>niil 
subaylara ccbir kullanmak ve 
hattâ lüzumunda oldürtnek 
hakk1n1 vermektcdir. Ayn• 
haklar in,gilterenin mliltcfik
lerine mensup ordular1n mü. 
savi rütbelcrdeki subaylarma 
da te~mil edilmi~ bulunmak. 
tad1r.• 

Bu haberin, nereden ve ne 
vasrta ile vcrildiki gOzününde 
olduguna gêire, dogrulugundan 
§Üphe edilcmez. 

Dünyamn bütün ceza ka. 
nunlarmda hayvanlara eziyct 
etmek yasakhr. Hele bir ~o. 
for bir kopek yavrusunu ~ii{. 
neyerek oldürürse Bdcdivc ta 
lin1atnamelcri onu cezal:lnd1 .. 
rir. Riç kimse bir hay,•rna e. 
ziyct bile edemez ve hiç kim. 
se, maltkeme karar1 olmrirlan 
ve kcnd'sine cell:ltht, ''"z'fcsi 
vcrilmfn1is~c. kimscvi Oldüre .. 
mez. Yukar1daki hnbcre güre, 

Pe1Jami SAF A ........... ··········· ..... . 
biitlio Hindistanda yiizha~1 
rütbesindcn yukar1, lngiliz, 
Amerikan, Avustralynh, Çinli 
ilh, ilh,. , bülün subnylar, 
hcrhangi bir llintliyi suçlu te. 
lâkki eder elmc• Oldiirmck sa
lâhiyetini alm1~lardir. Dcmek 
bu dii'lyada dort yüz milyon 
vatanda§t bulunan Ilintli, 
Budizm ve Brahmanizm gibi 
eski büyiik mcdcniyetlcri ku. 
ran Hintli, is.tiklâlinden bas. 
ka dilegi olm1yan Rintli bir 
kopek yavrusunun mcdcni 
haklarmdan mahrumdur vc 
bir av hayvnnmdnu daha ko. 
!ayca, sokak 11rtart'1mla, her. 
hangi bir subay taraf1ndan 
vuruJabilir. 

B~k1n1z. pek tabiî bir mu
kaycscden hn!?kn hiçbir cdchi .. 
yal yapm1yorum; yaln1z ka. 
sap ciraklarm1 (vc o 'eviy<>de. 
ki biitün müncvverleri!) a\'h. 
mak için ezelclcnbPri pditika. 
c1lar1n kapan1ncln c;a1Jcnan «in 
sanJ1kn past1rmas1na. amaz
lîltn milletlerin istiklâlin su
cufrn'1a, uhürriyet, adalet \'C 

kardeslik· salamurasma ag1z. 
lal'·m ~apirdatanlari uynnd1r. 
ma1• Î<;În biraz dürtmck isti. 
yorum. 

m1ntakada Alman ileri harcketinin istikametleri ~Oriihnc!tlcdir (De1:cr.n11 at1hi.frl 3, 1tiit11n ide) 

Zegtin yajz ve irmik 
f iatlari gükseligor 

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

Piyasadaki mal ar ortadan 
tedricen çekilmiye ba~lad1 

Al â ka da r 1ar1 bu 
fi} at yüksei;~irin 

sebep1e1 ini tet ike 
davet ed1yoruz 

Her türlü yiyecek maddeleri
nin, - konan eller çekilip de ser_ 
b~st b1rak1ld1ktan sonra _ hâlâ 
Kara Bo•·s"daki fiyatla•·m1 mu. 
hafaza ettigi 1 hattâ !bir k;sr.11111n 

bu"u da a~mak istidadm1 'go:;ter_ 
1 ~i >i ~nia<1lmaktadir. Bu arada 
zevtinyag1 toptan piyasa.dan ta.. 
mamile çekilmi§ bulunuycr. 

Perakende sall§ta!<i yüz 
kirk kuru 0 fiyat, fabrihdan bak 
kala gclinciye kadar arayd giren 
ibütün elleri azamî dcrecede, t1 .. 

(D(ivann sahf.fe $, aütun 8 tD) 

:?E'f'TÎHVAG1 • ------
-

. - • 

.. ~. 
'• - .. -=-=..........., 

' .. .. 

~! 

KURUc;~ 

1•0 

2so 

2•0 

240 

220 

200 

t80 

160 

1~0 

120 
110 
100 
9~ 

=i· -~~~ ..... ~ 
~-;.;f~ ... ;---~ 

-. ;;;o ; -----::::::.-.... -- l __ _ ' --~ ~-- 1 ' .,.. ... .,.-,, .. ~ --
j 1 .,, 1('41 

~,. S .. s 1.~UN 
1942 
~USJlT 

ÎkMiw. 

• 
j ,_ 

I 
1-,_ 

I 
t-

/-
/~• 

1 

Grnrik1c siyah çizgiler zeytiuyag1 vc noktah çizgilcr il'm;:, fiy~t. 
lar;.~u1 son b~r sene içh1dc ~ iiksc:li~ini gayct vaz1h bir ~ekildo 

go•tcrmcktcdir. 
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Sahüe: 2 

Ïstanb 1 
TASVÎRi EFKAB 
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Hindistan Kellim Kellim layenfa 
QEÇEN ytl zannediyorum yine bu aylarda, bu liitunla:rda 

~yle bir yaz1 y~t1m: 
•Kaide ve nizamlan devamh olarak tatbik etmek lâznndir. 

Tramvaylar yüriirken inmek ve binmek yasaksa bu yasak her. 
kes için ve senenin her gününde muteber olmahdir. On bir ay 
zab1ta memurlan bile bu yasaga kulak asmazken on ikinci ay
da birdenbire uyan1p §UDU bunu yakahyarak karakola gotür

mek ve eski usul üzere hareket edcn iafilleri cezaya çarp~ 
ceza olmaz zulüm olur.• 

Aradan bir yd geçti, yazd1g.mu yaz1 ne vicd.anlarda ne 

zihinlerde en ufak bir akis uyandtrmamlli olacak ki, !IMl gün
ler zarfmda ayn1 usul ve tempo ile yine ceza tarh1 yolile zu
lüm ikama ba§land1. 

memurlar 
kooperatifi 
F aaliyete geçmesi 
için dün bir 

toplanb y ap1ld1 

Kooperatif âzal arr na 
odan ve komür r1erilecek 
6ehrlmlzde kuruimas1 kararla9t1-

r1lan istanbul Umum Mcmurlar Ko
opcratîfinin çah§ma ve faaliycte 
geçmesi !çin Val! muavinl Ahmet 
K1n1k'1n ba§kanlrg1nda blr toplantJ 
yap1lm1~t1r. Toplan t1da yeni Koope
ratif idare Hcyctl srçilm:§t ir. fdare 
Heyeti relsl!i\"ine Hayri Araboglu gc 
tlrilml~tir. Ïk!nci rc!sl'ge Murad .l:<'or 
tun. mure:hhas âzal ;ga kl n yagcr 
Hulkl gctirilmi,tlr. Koopcu1tif âza
l 1gmn gi rmek için 20 lira vcrmek 
lâz1mgclmektedir. Verilecek 20 lira 
lie âznlnra 60 bin çckl odun ve 3000 
ton kiimür verilecektiT. Verilecck kli
mur vc odun paras1 taksWe èidcnc
cektir. Vilàyet bü t lin da lrelere b1r 
tamim gèindenni~· ve bütûn dcvlet ve 
mücsscse memurlar1n1n bu koopera
tlfe glrmelerinden dogacak fayd~
lar1 blldirmi§tir. 

u ü d a y ve km k sa11·s1a 1 
se r ·est b1ra labilir mi 1 

• 
IKfNCf düny~ barblnin - mek t,inde eskt Iœ.rarlarin 

mcmle'ket1m1z.de geni' Dr y S Atasagun derhal deg~tlri.hnemi~ ol-
balk tabakas1 üzerlnde go- • • • mas1nin seheb! yeni mah-
ze çarpan U.k ekonomlk te- sulün idraki ve durumlle ya 
s~rleri ekmegin v.e~iXaya baglanma-1 harp y1llannda büyük bir nezaket kmdan ilgilidir. Hükûmctmtlzin bu 
8lle ba~lad1 ve goruld!i. 1942 y11Jnm ve ehemmlyet kazamnaktadJr. mevzuda aoele etmcyi~mln sebebml 
ba~mdanberi birçok oehîrlerimizde tkinci dünya brubinin ba,lad1g1 hepimiz kolayl1kla anlryabilinz. Bü
ekmegi vesika ile ve muayyen ülçüic 193!> y1h Jyliùünden sonra 1941 y1- yfrk ordumuzun ve müstlhlik ~ebir
ylyoruz. Sekiz ay sonra vesika usu- lm1.n sonuna gellne....ye kadar mem- lerîn !a~esi bak1mmdan un ve ekmek 
lünün yaln1z birksç §OOro inh!oar et- lekctimizde akmek i~erl bükilm<!tin 1 i§inde asil mühlm olan cihct, müs
tirilerck dii!;~r. ~birlerde k11ld1nlaca- gcnî~ ve clddi müdabalesine lüzum \ ta.hsilin elde ettlgi degU, p1yasaya 
g1 haberi b1ç §Üphesiz beplmizl se- gôstermeden serbcst yollarda yürü_ satabilecegi hububat1n nüktarid1r. 
vlndlrmekted1r. dü . 1942 y1lina g1rerken bir ta raf- Borçlanma esa~.na dayanan devlet 

S iY ASÎ vaziyct iizerinde mü
essir olacak en mühim harp 

harekâti, §Îmdi Stalingrad etra
bnda cereyan cdiyor. Don ile 
idil suyu (Volga) arasmdaki en 
dar mahalde bulunup bir taraf. 
tan Türl<lstanm kapis1 ve di
ger taraftan Kafkasyanm geçi • 
di bulunan Stalingrad( eski adi. 
le Tsaritsin) cenuptaki istih. 
kâm hattm1n yanlmas1 üzeri
ne bu §Chir yandan zaptedil
mek tehlikesi karli1smdadir. 

Saym bayJar: Bir cezanm âdiJ olabilmesi için herkese se. 
yanen vc her zaman tatbik edilmesi lâzundi.r. Fasildaki vari. 
dah doldurmak kaygusile günün birinde, damdan dü~er g1bi 
emirler vererek polis mcmurlaruun, bile riayet etme11ikleri 
yasag. abus bir çehre ile tatbika ka~mak o vatanda§larëla 
lsyan ve infial uyandmr. 0 vatanda!!larm gonlündeki hiirmet 
ve sevgiyi çürütiir, vc heledi~'rnin bu gadri halkin kafasmda 
belediye hudutlarin1 a~arak hükî1mete kadar dayani.r. 

Tekrar ikaz ediyorum. Tckrar alâkadarlnra ve onlann 

âmirlerine rica edcrek diyorum ki: Vatanda!jta nizam ve ka
nunlara kar~1 olao hürmeti, orfî ve kcyfi harcketlerle sars. 
maym! •. Ve tatbik cdemiyeccginiz nizamlar1 boyle yarim ya. 
mal~ kuUan.arak memnuniyct.sizHkler yaratacagmlza bà).-a. 
km, herkes tramvaydan atlas1n ve hattâ kazaya ugriyarak ba
cagm1 tekerleklere kapt1rsm! •• 

Emin olvn o maddî 1st1rap ~ bütçe mülâhazasile senede 
bir gafillerin tepcsinc inen cczalarm verdigi mânevî ve ma§cri 
lshraptan, (içtin111i bir gozle letkik edilecek olursa) daha 
ac1kh olm1yacakhr. 'f. J(. Jf. 

or=========:=========================================== 
Ticarel Vekili digor ki: 

'' • zam tan1m yan 
hareket eri ba~1 O§ 

Ucu ekmegc dokunan ber karar ve tan büytik ordu ve halk lhtlyaçlan- h1sselerinin nazari mlktarlanndan 
t atbik sahas1na konan ber teib!r ls- ni ve d iger taraftan stok ve mah- ziyade muayyen müddet zarf1nda 
t isnas1z ola r.ak hep1mlzl çok yak :n- sui durumunu goz ônùnde tutan hü- devlet anbarlaqna g1rcn ve ginne;<I 
dan !1gilend1rmcktedir . E kmek bal- kûmct, ekmek ve unlu m11ddeler is- lâ'l1mgelen haklki miktarlar üzerin
k1m1z1n en milhim g1dRs1d1r. j;.kme- tihlâl\<lnin daraltilmaB1nm zarulti de durmak lâz 1md1r. 
gin bolla~ma ~m1 ve ucuza sat1labil- ola<'agrna karar ve rerek heplmlzln 

1 t 
Mügta.hsiller!mizin bir ooklar1 pa-

mP•lnl kim s .emcz. bil<11gi tedbirlen ald1 Bu sahada 
1 k 

ra~ 1 mukabilinde v?rmeyl taahhüt 
Ekmeg n ve~1 aya baglanmas1 üze- altnm~ olan tedblrlerln b1Jgtin dahi 

rine geçcn müddet zarfmda un sar- aynen tatbiklne devam olunmakta- ettikleri muayyen miktarlardan ba!}-
fj d b 1 

ka cllellinde kalacak serbest malla
·yatin a e .emm yeti! miktarlarda dir. Ekmckle ve unlu ma<ldcler ~a-

t uf t ed\l 1 1 
rmdan hir k1smm1 dahi dcvlcte sa-

asarr emn:i ip edllmedig n ti•ile alâkal\ hiç' bli· tedbir henüz ne 
b 

1 B l i ' ~ tacaklarm1 kuvvctle umuyonn. Bu 
1 mlyoruz. 1 inen br ba.klkat varsa kaldirilm 1"1 ve ~ de d-cgi~tirilmi~- h h · ek~e r1yetl te,kll eden vatandaolarin tir Faka.t onümüzdekl baftalar lçln da devlet anbarlnr.1na esap ar~cl 

vesika !le alabildikleri ekmekie doy- d b h d d . k 1 fa:r:la mal girmeslni temln edecektir. . . e u sa a a a veni arar arin 1 
mad1klar1 ve y1ne. b1r k1s1m va tan~ ahnmasi, un ve ekmek satioinm ba- , EkmekWn ba~ka evlerlmizde. lo
da~lan~. fazla veslka temm ettikler1 ZI oebirlerimizde tamam<>n scrbest ' !canta ve salr tmalât Yerlerinde ku1-

Bilyükadada çckllmekte olan su veya yuksek !iyatlarla el alt1ndan b1rak1lmas1 ihtlmal dab1Hndedlr. ! lanrlan un mlktar1 olduk~a mühlm 
stk1nt1s1 bakk1nda Beledlyenm salâ- ayrrca e~mck b1Jlab!ld ikleridlr. Ve- Hükûmlt y1lba~mda un ~arfiyatrni ' yekûnlara Tarmnktad1r. Ekmek lhti_ 

Adalar susuzluga 
mahkûm 

biyettar bir âzas_1 demi•tir ki: sika usu unun tatbikat1nda yer yer daraltan tedblrlere ba$ vurdugu- "'i- yac1n.a yet.!r miktarda buhubat ~tok 
' • stcklere k d- b ., · c-Adada ikl sene evveline kadar ~mumt 1 .. ar !ri . u~en azl bl ~!mdi de yen! mahsule güvenerek !art yap1lmatl1kça onun dîger oekil-

SU bulunmamakta idl. Vali ve Bele- t a~l.:re .;:::u~-~'.m~s;m ~·lrazf d~ r.erbestletict kararlar alabillr. Du Lerde harfedl:mesine milsaade etmc
dlye Reis! Doktor Lûtfi K1rdar, Li- a 1 ~ go u un ur. Ira er sahada al!naca.k yeni kararlar bize mcl< umumî blr ihtiyat tedblr!d!r. 
man idaresile temas etm ~ ve bu- terbiycmiz vc cemiyet teibiycm!z ayni zamanda yen! mabsullln bol Bu a rada unun ve undan yap1lan 
susi bir su tanki temln ederek Ada- ~~! h.'.'llndc i'."aale.~ef bu gibi !~Ier oldugunu da mtij<lellyecektir 11:1da maddelerinin ~h!rli müll'Wblik-
ya ~u got-ürülmcslnl temin etml~tir . iç.n 1

1
azpnh 0 .an yu! ks~k oli:u,nluk de- Bir ztraat memleket1 oldugunu lerin ve bilbas~a çocuklar1n beslen-

. rcces ne enuz er ~mi~ degl d1r. Her - 1 ri .~ h 1 d ··rd .. -il - hl If 1 · Liman Jdareslle yaprlan mukavele ile • k sand1g1m1z gen 1' yur umuwa u- mes n e ~ ug mu m vu e cri 
. ~ye rn .<rmen e mekte sek1z aydan- · l"b tl d t k kti ikl y1l Adanm sn iht1yac1 kar§1lan-! b 

1 
•b!k C'dil ck 1 .k dutlar1m1z içlnde henuz si a pa a- e unu marna gere r . 

m 1 ~t1r. Fakat son günlerde Liman er 
1
- t:• ali•mi• ::;d ~ 0 

an dvesi. ~ mam1~ken kôyler~ dahi ekme'k s1- Harp durumunun ~lecekte gôstG-

1
.d . . Ad 1 t b . tt' • 1 usu un , . " ugumuzu a SOJi- k t k.l 1 " dd" tetkik . aresmm ' a ara a sis c lg su liyebllirlZ. Ekmegln vcs1kaya bag-la- ·1~ 1s1 çe 1 mes nin c1 ' e recefn çe~itli iriki~afl ar. ithalât zor-
tkant~inl~.n ba~Kha bllr 1,·ere aybrrlmas1na nacag •nm duyulduf'u ilk günlerde ol- debgerl bl~~k.ikseble1?lebrl _:arbd!r. Bu luklar1. gen\~ êi~üde tohumluk iJi1ii-

a 1. uzum .as! . o mu~. unun ne- d'llkça büyük blr hcyecan ~eçinni~- ee ep erin "'"' ni aona tr yaz1- yaçlari . yurdumuzda bububat !stlih
tlces1 olarak da ,1md1hk .Adan n su- tLk. Blrinci dünya harbmin aci ha- m1za b1rak1yoruz. . u.llnin garanti!! olmayip her seneki 
suz kalmas\ ~cc?uriy: t~ hns rl ~!- t1ralarrn1 unutm1yanlar veslka usu- 1;'.42 y1l1n1n bububat rek~ltes1~l hava ~artlurrna ba~IJ oldugu ve bu 
mu~tur. Belcd.yer.ln butün .te§e'hbu- liiniin ba ~lamasini dogura zarure- kat 1 olarak het"aplam1ya lmkan go- sebcpten 1943 yihni kurak gitme_ 

(1 fnti sahtfedm d.-vam) rinin tabakkukuna manj olmiyan blr ~üne ra~en ~dalara. ye.~i bir vasita tin clddil 1ginl ve bu sistcm~n ne ka- rülcmiy -cegi kanaatlndeylz. Esasen ~ln in ihtimal dab!ll~de olabilecegi 
Ier arasmda hububat ve g:da mad- ldare tarzmi birlilderde bâkhn kila- ile su gondcri.mesl imkani buluna- dar s1k1nt1l1 olacag1n1 derhal kav- eskl yillarda da rekolte durumu ha~ gôz ônlinde tutularak bu~nkil bu-

b1rakm1yacag1z,, 
dclen ih;Jyac1n1 temm vc ta1121m cagiz. !:'.r.?:!:.t.1.~: ................................... ramakta mü§külât çekmeml~lerdi. kind.a oJ.."U~u~umuz r~kamla\ cid~i bubat ~t-0klar1m1z1n en hassas tera-
mesclesl ilk plânda gelen b1r i~tir. Her ne §Ckilde olursa olsun men- Bugday stoklar1m1z1n nazik mik- tetkiklerc istlnat e~miycn . ge hi! gu. z!lerle ôlçülerck •arfedilmesi knnaa-
Müst.1hs1! vatand~larin çal1~aia- faatt.?n ba~ka bir nizam tamm1yan r- D a hi 1 î ' tarlara dü~tügü günlerde vcsika zcl tab~ln~erdcn ibnret~l~. Harp tlmize gore millî blr vazifed!r. Hü-
rm1 vcrimll ktlacnk tedblrlcri almak. ha_rekPtleri ba~ • bo~ biraldamayiz. usulünün vatanda~lara ~min ettig1 ekono'.'."'i~l~~n tcap ettlrt!igJ tedb~r- kiimetimzin hcr \htlmali hcaaphyL 
ta gôstcrd ·glmiz dlkkat ve itinay1; Iç!ndc bulundugumuz JUTtlarrn nl- L Ku ç ü k hab e r 1er _JI cîddi faydal a r1 unutmamak da yerin- t:rl d.u;u.nuî'l<Pn k~~~lla@i~an en cid- rak kararlu alacagl •e uygun gôr-
m!is tehlik s1nrflar1n lhttyncini i. ·met ve kü'fctlerin!n yur•lda~ lu ara- _ _ de olur . Ekmek gibt en mühlm g1da di lllJ~<ul!er~en bni <le }Urdumuzda dügü takdirde un ve ekmek sat1$la-
tlsmnr ett1rmemek hususu:ida ùa s mda dag1l1 , m1Jn vatan scverlik ,u- maddesln1n •at1~1 un ve ekmek tica- yeti~cn z1ra1 mahsullerden blr CO- rini kismen veya tamamcn serbe~t 
h

.k b 
1 

d Galatada B1çakç1 Alâecldin soka- k. l - h k'kî !kt: rin1 ~ i hhatll ola a 1m u un uruyoruz. urunn. muvazl'.':ieli 1• ve roienraa t · ret t yapan 1mse erin gorü~ ve istek- gunun_ 8 1 . m n - b1rakaca•'1 o.ünheslzdir. 
v g1nda 20 numarada oturan Fatma- b 1 l \zd\ A " 1 zd " " ,. 

1
.A"E VAZI.YE1' l•f1Z anla·· •rna n nh1m bi e lerine b1rak1lmam1•. bükûmet tara- rak ~ mcy 0

1
m . r. lluar anm1_ a " 1 •. -> " · , :, 1 ~ r Y r ay rm ~ n1n 5 ya•1ndak! o<•lu Y1lmaz. ~u· n • - Dr Y··-·( ~nt- ATASAG( •: T \JI t ' " " f!'Ildan emn1yet alt\na ahnmi•tir. ve mustah•lllenn elind<i han~! cin•- · -~ ~ .. "' " 

am r itminan ile sôyliyebilirîm bu unuyorur. Tcdbir'crlm·zin tatbL e'lcrinin pencerc•inden dü~erek ya- Un vc bu"day etoklar1n1 el1'nde' t·u- trn ve ne mlkta rtln mnl oldugunu •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kl; iaçc veziyetlm zde telâ, vc end1- k1ndan bd<ledlg!m lz güzcl net•celeri ralanmi ·tir. ~ " 1 

leyl
. mue p _ ... ep ktu Ald ,. f • t 1 k. ük ~ tan hükûn;e t. @arfivnt1. t • nzlm ve dogru olarak bilmeden uzun v;deli A d a n a d a b 1· ~ 

1 = yo r. 1"•m1z taa a ur;111 m1ya ça 1~an uç va . • ~ • 
tedblrlerin müsbet netie~len;d en •ln•i mcnfaat harekcUar! be'lrlr•e· t + Fat1hte AtpazarJnda 31 nu'ba- ldare ett1gl müddel.çe halk1n mlkta rr ~ariiyat plân1 haz1rlam1ya ve tatb1k suiistimal davas1n1n 

mahkemesi 
emin olmak mevki.ndcyiz bu kahil hareketier ag r âk betlerl; rali evde oturnn Mehmet oglu Sôn- az da olsa ve'<1ka mukabilinde ekmck etmlye imkân gôrüleblllr mi? Mev-

Ticaret vc Petroi on. terindc uzun knri11 kar~1ya kalaeakt1T. mez. dun Bc~1kta, - r'atlh tramvay1- bulabllmesmi Ve> ordunun buyûk ih- cudü bilmmiin êinemln1 goz iinünde a 1 ld B 

1 

n1n arka Mahanl1~ n düterek ba- t1yec,nr gar:..ntl etm!3 vazlyc tt~d r Lu an hükûmet yen! hubu at mah-
Uza tya ml~U 0 am. u iki mü. BOtün tcdbirlermuzde rnllii ~our e111dan yaralanm1~ t 1 r. Bu suret le f1rm onlerind e saatlerce sul ünc rJrerken al<l g1 esash bir ka-
es~e~enln H1t1kbaldeki ça l 1 ~malar1na ve viedanin destekliglne lnanm1$ bu yeni l~tlkametler veril(>Ce · tir. Akar. lunuyoruz. beklemek ve ekmek bulamamak teh- ra ria kl•a bir zam anda anbarlarina Adana (Tasv1rl Efkâr) _ Adana 

Ya
"1t ve k1· "b ~A 1 ' llkcsi birçok yerlerde tamamen kaL girecek hu·bubat mktann1 tesbit ede- Yerll Mallar Pazar1nda vukubulan 
.. ma· ne ya,.1 g . 1 mauue e- !th t•t li 1 1 lnd d x. 'T' "[ r!n ithallne matu! hususî te~ebbus. l1~mda a bu~~ :~~nin .g ~ ~!' e. ~t- ,__ .1. emennz er --...... d1r1lm1~ ve bazl yerlerde pek ist1s- bilmek 1mkânlarm1 elrle etmi~tir. suiistimal hâdlsesi davasma dün de 

leri de memnunlyetle knr, ,l iyncngiz, . 11 . uni ...,e 15 n .en ne ce. ' ' nai günlere 1nb1sar etml~tlr. Eazt Hasadm ba~hyacag1 stralarda ya.pl- devam edllm1~tlr. Muhamcke ei.na. 

Londra ~üphesiz Moskovadan 
ald1g1 hahérlcr üzerine, vaziye
tin büsbütün fenalu&hg.n1 bildi. 
riyor. Çünkü Almanlar Don neh
rini Îdil suyuna en yakm olan ta. 
rafmdan geçmiye ve külliyet. 
li iniktarda piyade ve zirhh tank 
geçinniye muvaflak olmus
lard1r. Yâni Îngilizlerin telâkkl. 
sine gore Stalingrad yalmz yan
dan degil, ayn1 zamanda cephe
den de hücumla zaptedilmek 
tehlikesile kar~la~~ oluyor. 
Stalingrad1n zapti Sovyet Rus
yastnm hütün müdafaa manzu
mesini dannadag.n yapaeakhr. 

Federal Rusya ve Yakutistan. 
dan sonra Sovyetler Birligînio 
arazi itibarile en büviik cumhu
l:'iyeti olan Kazaki~tan ve bü
tün Türkistan, Ahrum ordulart
na açù~ olacakhr. Türkistan, 
Rusyarun dü~manlan tarafm
dan istilâ edilmek iizere bulun. 
dugu bir sirada bunun cenubtm. 
daki Hindistan dahi tngiliz im. 
paratorlugunun büyük hasrru Ja. 
ponlar tarafmdan tehdit edil. 
mektedir. Çünkü ber türlü as
kerî harekâta engel olacak tu
fanâsâ Hatti lstiva yag.nurla
r1 mevsimi onümüzdeki eylûl
de sona erecektir. 

llindistandaki büyük siyasi 
partiler isc Hindistamn ancak 
burada Îngiliz hükûmeti ve or
dusu bulunmasmdan dolay1 harp 
felâketin.c ugrayacag.n1 d~ün
düklerindeo, bunun iinüne geç
mek için her çareye ba~vurmak
tadirlar. Hindular, yitni Mecusi-
lerden çogtmun tâbi bulundu
gu Milli Hint Kongre Partisi son 
karar1n1 verdigi ve Îngiltereden 
Uindistan ii.zerindeki idare ve 
hâkimiyetinden vazgeçerek mu.. 
vakkat bir Hint hükûmetinin ku
rulmasm1 istedigi malitmdur. in. 
giltere hükûmeti ise bu talep 
kar~JSJDda müzakereye b~l1ya. 
rak bir anla~maya varacaW, ycr
de ingiliz zab1tas1 ve askerî kit. 

Itl l 't lb t ·..i · 1 1 zirnç hadien dab1llnde raydn 3nma- tcm:n:ndc baz1 günierde clddi mu~- tahslllerinclen elde edec!'klerl mab- h1d1. Yerli Mallar Pazarlarinda ek-
!THAI.ÀT VE 1HI:ACAT i~LERi ~ ve t ,c~rct crb~b1n • n makul ka- B.u ...... z ... a .... m .. ··a····n···d·· a 1 ~ehirle1imizde vesika ile dabi ckm~k lan tabminlere gore hububat müs.. S!nda dinJenen 10 kadar âmme 3a. 

r h 
iakka· <Ive l~kacad 1• edrlm z ni . ~Y- la ri ve müstel>Jl!c küt!Pieron lsti mar 

1 
a rn a a a a arta r an a ~ r ,.im di' , . külâtla kar~1 la~1 ld 1 g1 bir hak1katt r. eu11cr.n muayyen blr k1sm1nr (eili sik e~ya sat1ld1g1ni si>yllyerek eaha-

al&rile en ~iddetli tnzyik ve te
dip hareketine giri~milltir. Ar
hk nisbeten dalia az kan~1khk 
oldugu iddialanna ragmen bü
tün Hindistan J?ehir ve kasabala
r1 ve koyleri istiklâl ve hürri. 
yet taraftarlarile ingiliz polis ve 
askcrleri arasmda kanh bogu~
malara Slk sik sahne ohnakta
dir. Hint Millî Ifongre Partisi fa. 
al komitesi ve umumî heyeti 
toplanblarmdan sonra yüz mil
yon müslüman Hintli üzerinde 
büyük nüfuw hulunan Umum 
Hint l\füslüman Birligi fnal ko
mitesi de Bombayda toplanmll!• 
ti. Üç gün devam eden müzake
re ve miinaka~lardan sonra 
Müslüman Birligi de kat'î kara. 

tna '. ûmata ve ~ah Î mu,ahedelerime ~ k.metm'e eriditr. Bu ~1~ksad1 tahak- K 6 p 0 k 1 e r e Bu zoruklar bihassa e~ki y1l atok- tona kadar % 25; elli tondan yüz dette bulundutar. Suçlular kendileri-
iatinad cdcn kanaatlar inerlnde 

611
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1
tmnek e mcsle.<1 esa~a dayn- lannrn tükendigl. yen! y1l mahsulü- tona kadar %35 ve yüz tondan yu- ne !snad olunan auçu eiddetle reddet-

nacak kararlar1n tesirlerl yakin<la l ~an b l~le~mc~erll fayc'ah buluy~~uz. makal"'na yediren nün henüz plyasalara dr.külmedlgi 'kar1smda % 50) yük!EAt f!yatlarla tiler ve suçlu avukat1 Sald, maga-
gilrillecektir. Simdiden ,unu .sôyliye- k u ~ a ~lr ~t ~;I ve koo~.Pra er d e y a r ve zamanmda ibtiyaç mahal!erine devlete "atmalarmt jgtedi. Bu esas- zada mü,tenlcrln nazar1 dlkkatini 
bllirlm ki; münas<ibette bulundugu _ gfru mas1n1 s ve tc~N< edere- ycter m1ktarlarda sevki~•atm yap1- lar ve nlsbetler dablllndc mii•ta:h- çeken baz1 lcv'halar bulundugunu, 
muz dt~ memleketlerdc hâkim ùlan 't.> Haliç Fener!nde oturan bir lamad1g1 son aylar zarf1nda kendlnl siller devlete borçlandmlmaktad1rï sat1lm10 olarak d1~ar1ya ç1karilan 
\.kttsadi eartlarin icaplarina uygun karilmizden ald1g1m1z bir mek- gü,termi~tir. Bunle.r eski serbest Simdt bu borçlandirilan bububatm b1r malin noksan1ndan magazanm 
olarak blzim de gîren ve ç1kan mal- G a z f te ci le ri mi z 1 tuptn czcümle ~yle denilmek- y1l!arda dahl arasira gürdü~ùmi\z d, vJet anbarlnrma teslim i~erl ba,_ mes'ullyet kabul edemiyeceginl SOY-
larim1z üzerinde muayyen bir dû- L } d tedlr: gellp gcçici zorluklar olup vesika lam1~t1r. Vilâyetlerim!zde onümüz- ledl. Mahkeme müteakiben gelmlyen 
Ecnle çal111nam1za ve bu vâdl<lekj ça- Ondra YO Un a cBirkaç giln evvt>l gezmek usulünün tatbikat1na ve prenslplne dek\ aylann en mühim iolerlnj bu âmme phitlerinin d!nlenmesi için 
lt~malara ticarî harekctlerm \ til- . . için Pendige gitmi ~tik. Oturdu- atfedilmcmek lâz1mgelir. tes!imat te~kil etmektedir Hububat ba~ka blr güne b1rak1ld1. 
Eam ettigl süratle lstikamet tayin (8irtncf aahtftde>& rl•vamJ gumi.;z bahçede elim:zdeki ek- Kanaatimize gore. bütün mü§kü- istihsal eden vilâyet.Jerlmlzde borç-

Bir Yahudi etmemize zaruret vard1r. 1 ki scfareUhane oinasmda bir ak- mcg1 diger maddelerle kat1k lîU1na ve ho$ gorülmlyen b~z! ~- land1rma J~leri sona erlnce dev~tin 
h'halât ve ihracat mevzuunda alâ- $<lffi yemegi vcrmi~, yeme.kte ederek karn1m1z1 doyurm1ya hürlerine ragmen memloket.im zin • al ahilecegi hububat miktar1 anla~l-

kad 1 bl bi lik · i-4 d B k'l c::··k · S l çali~1rken yan1m1:odakl masada blrçok yerlerlnde ytlba~indanti:ri 'lacakt1r. · 
ar a11 r . r nizanu Ç n e asve 1 yU ru aracog U ile b!r ecnebi kad[njn cl1nkn ia- ekmek sat1,mda tatblk ol.unan vealka 1942 butl1bat )ll11Jh11uli1nUn mem- firmaSJ010 marifeti 

toplama zaruret1n~en do~~~ .~ 1 rlik- 1 Handye Vekili Numan Mene_ usu!üntin mllyonlarca muatehlik .hal.. leket1·mtzln bu-yu··k ekserivetlnl te•kil 
lerln kurulu~undak1 l@abet1 1b al et- mi·ncwn!u ve Dahiliye Vckll R mlndeki këpeglne b1r t abak do- k 1 1 k ve t , v 
mck ve çal1~ma1armdan bcklenllen " · · e lusu enâla cinsten makarnay1 ka t.emln ettigl 0 ay 

1 
emniy_c 

1 
eden yerlerinde çok lyi, bâz1 yerler-

faydalarl azaltmak istldad1n1 ta~1 - cep Peker hl'.zlr ibul~i_:im~~lar~ir. ycdndlgini bsyretle gôrdük. Biz azimsamamak yer!nde olur. Eger de or•" ve diger bâz1 yerlerde Ise 
yan baz1 lier! ve !Uzum• uz mOdRlrn- Bu arada oj'i:rend1~1m1ze gore, makarnanm lslm ve ~eklinl gc~en •ek:z ay ~arfinrla ekmek ~ev- muhtelif •ebcplerle fena oldugu an-
leler! ortadnn kald1rm11k làz1md1r. Birle~ik Amerika hükûmeti de, unutmu~kE-n ve bu g1b1 madde- zbti l~lerinl hukllnict .. blm-at u:i;::... la~1lmaktad 1 r. 1942 hububat rekol-
Bilhassa ithalât i~'eri nde me·11leke- hü'·î1metimize müracaat ederek lerîn yoklui{una bir vatan bor- nne almami~ oltaydi . buyuk ve kü- : tesin1n umumî durumunu ~lmt!lden 
'! · 

1 1 
. . k 

1 1 
A ik b. T" ~ük hir('Ok •ehirler!m1z<IP. halk1m1z . . 1 k d • 1 nd' k ü k .. 

• m;ze ma g rm~1n1 o av !l?- ran; mer aya ir urk matbuat cunu odPr gibi seve seve katla- ' • . 'Y1 o ara cger e 1rme m m un-

$ehriml-Me bk Mu&evl ihraœtç1 
~lrmasm1n yumurta mübayaat1 lçîn 
Istanbula gelmi~ olan bir ltalyan 
al1c1s1nin mümes il!11e dü~uk ftyatla 
mal satmak 1ç1n baz1 tekllflerde bu
lundugu an!a~1lm1$t1r. Firma, müd
delumumil!ge veril~oktlr. 

ra gclmi ·tir. ilân etlilen bu ka .. 
rara gore l\Iüslüman Birligi Hin .. 
distanda Îngiliz idaresi ycrine 
gelecek llint muvakkat hükû· 
metinc i~t!rftk etmi:ve haz11'd1r. 

Yaln1z daha t>vvel Kongre Par. 
tisi vc digcr siyasî tc!?ekküller• 
le Hi11distnn111 ve civarmdaki 
yer!crin birhirinden ayri iki var• 
hk olarak tamnmas1 olacakt1r. 

IIindularin bulundui\"u nunta .. geti'.1len mallar1~ i.b:lkâra mevzu heyetinin gônderilmesini istemil? ntrken gozlerlmiz onün,le bir r'"\nllik ekmeginl tec!ank hususunda düi·. Ifakikî istlb•al miktannr blz-
teJ]c:1l etmemesim sa" iyan, f~kat tir. Çok muhteme~ olarak ingil- yabancrnm canland ro11~1 bu çok cidrli m-.ï . kiilâ tla kar,,la~arak z~t mü st u.h•JI dahi harmandan kal-
aynl zatru1nda mcmlckct dah11lnP t 't kt l fu sahne b; 21 uzun uzun dü~ûndür_ ve ekmek fi yatlnrinI devamli suret. d1r·p çuvala koymadan once kat'î ola 
dag1l1~m1 zorl~t1rm1yan ve gcclk- crey: ~1 . me e ? an ma .uat dü . B!z oz vatanimizda pnra- te muayyen lm •cvlyeoo tll'tmak rak hil<>~z. Dütün memleltette borç-

Kar1s1n1 yaralayan ka. Hindustan ve müsliim:!nla· 
rin bulundui;'u mmtaka dahi Pil• 

V a h u d 1 kistan adm1 ta~1:vacak \'C ikisÎ· 
tirmlyen tedblrler al•nacakt1r. hey ehm1zin Amenkayt da z1ya- mizla bulamadig,mrz bu mad- mümkün olam1yacakti land1rma esasma gôre devlct anbar-

N1ZAMSIZ HAREKETLERt ret ctmesine müooade olunacak. dey! bu ecnebi nalltl ve ne ka- ~ehlrlerde ek,.,ek imali ve snt1~1 tanna girmesi muhtell'K'I miktarlar 
BA~I BOS BIRAK UY.ACAGIZ hr. Gazetccilerimiz bu ak~am dar bol tem!n ediyor ki, kôpck- l~I. icab1nda hükûmetm en sert ~e- be li o

1
unra ve ber v!lâyette ba~ka 

fhracat lljlerinde; müsta: !ilin ma- 22.55 te T ros ckspresile Adana- lere yedlriyor!> kUlerde müdaha1e . e<lece~~ ,e11 mühlm lia~ka olar. muayyen tesllm müd<let-
hnr . ithalât1m1z üzerlndc fuzuli pa- ya ha eket etm1·slerd1·r. bh âmme hizmct1d1 r. Hu,{ûntet ve !cri sonttncl3 (iklnci be •rin sonu) an-, Okuyucumuzun suai! haklka- v 
ahl.l.k yaratm'.yacak §ekilde âzamî • Heyet, oradan tayvare ile ln- ten çok yer!n<l edlr. Ve bizi de belediye!er vatanda~lan n ekmek ih- b~rlara g'r"n hakikî miktarlar an-
k1ymetlc 1M1tm1ya ve zararl1 fiyat 1 .

1 
'd . · tlyaç'ann1 muntnz:iman ve kolay_ 1a .. il1nca hükûmet ekmek ve unlu 

te~ettütlerlni bert.araf etmlye m&tuf gi ter~y~ gi ecektir. ~atï1:>uat dü~iindürmü ~ tür. Bu sualin ce- l1kla kar~1liyab,lmclenni ber l~l_.rl. maddeler l•inde -lecek ma.bsul dcv-

1 

h t 1 bu eya;hatt T~~ lt vab1n1 bula.bilen kendi kendis1nl b ' ,,~ olan çalr~alara h1z verllccektir. eye lffi z~. . S e ........,.i e"'. nln üstünde tutmak ve U sahada re•ine kadar takip edecegl harekct 
T5ccar1n ferdi mesalslnl kolayla~- rc sefare,mm matbuat ata~es1 tatm!n etstn. gerekh tedblrlerl dil~ünmek 17e al. tarz1n1 kolayl1kla vc emnlyetle tesblt 

t1rmak ve kuvvetlend innek errlil11e- Pri.<;ara.TTl refakat etmektedir. ~-------------" mak zorundad1r. Ekmek l~1 bll!iassa edebilœcktir Bu itlbarla un ve ek-

Uli Roman : BI .................................... 
- Bak1ntz ne tesadüf! Hay1r var 

l~allah bunda. Ben de bak acik sôy
leyim. size hay1rli bir i§ içln gelmi~ 
tlm ama... Açm1ya cesaret edeme
dim. Gidip geleyîm, gôrütürüz. 

Adam tekrar iltl kat egllerck 
ç•kt1. 

Hale kar1v1k bisler içindeydl. D1-
01ndan bu kadar iyl gôrünen bir kal
bin içinde fena bir adam saklt olahL 
lir mlydlT Olab!Urse ne maksadla ba
reket ediyor<lu. Belki altm1, yaomda 
vard1. Genç deglldi Id Haleyc karü1 
mUnasebetslz baz1 arzular beslesln. 
Yüzünde bilekâr bir adam1n ~pheli 
ç.izgileri, &esinde riyu yoktu. Çok ya
~aml§ ve bay11t1 anlam1v blr iru;ana 

,bcnziyor, ber ballle emniyet veriyor. 

Ba§ka bir ilâna rastlamad1. ~lmdillk - Geç kalmakta mR'hzur varsa tcmizdir Kùlhanbcy tak1mmdan de-
Süleyman Efendlnin Madam Mari- g!delim. gillm. 
sln<len bai;ka ümit yoktu. Çama~1r - Daha saat b~e gelmedi. Se- _ Estagfurullah. 
dikmek ve i~cmck ... Bu onun çok klze kadar oradad1r Madam. Zaten • - !nan bana yavrum. scni gorun-
dü~ündügü ve Jstedigl blr l~i. !z_ blr yanda da kcndisl oturur. ce lçimde ~jyle bir steak! 1k oldu. 
m1rde. mektep sergismde büyfrk bir - Qyle ise blraz dlntenmiz. 

1 
Sak1n gônül verdim sanma ha!.. Ben 

muvaffakiyet kazanm1,t1. Hattâ - Eh bir kahve !çcy m oyleyse. o kadar hnddlni bllmez ada.m dei':i-
zengln blr aile ona bJtün bir çeylz Telefonla sôyleylniz. getlr!rler . 

SER VER BEDI 
1 t k 1 k 

1 
· f lim . Estngfurullah... Hem bizden 

du. Giderken bahsettigi ve açmîya · a •nun1. ismar ama _stemi~ti; a- Süleyman Efendi oturdu. Gülüm- <rcçti art1k ... Ya~ altm1§ üç. Ho~ be-
c11 aret edcmedig1 chay1r11 §ey> ney-1 kat. otcki de~sle~.ine mani oLur koi- •iyerek onüne bak1yordu. Glderkcn kânm. Fakat bundan sonra ber k1z 
di? Bir genç k1za soylenlnce, bu cha- kus;te anncsi mu"~ade ctmeml§ti. açacag1nr soyledigl bahse glrmek benim k121md1r. Sen! de billâh! k1-
11rl!> sèizü evlenmek 1fade etmez \ alniz Hale bu 1~8 ne k~znnildi- 1çln cesaret birlktiriyor gibl blr 1',:li z1m gibi gevdlm. Nedense... Pek 
miydi? gm1 bilmlyordu. Acabu onu a!dat1r- vard1. baf~land1m sana ... Halinlzde bir ki-

lar ve da.ha az ücrctle çal1,tmrlar Jd rd 
. Hale, ·hafif bir nefret ve iatibza miydi? Eger Süleyman Efendi go- Agir agir ba~lnJ ka 1 1. ba11Jk. bir temlzlik var Ici, anla~l-
içlnde gülümsedi: cBeni o&-luna ml 1 ründügil gibl lyi blr adamsa bunu - Valla hl k1z1m. dedl. bak, ben hr o. 
almak lstlyor!> de_dl. Daba abe« blr onun vasitaslle ëgrcmnek mümkün •akal koyuvenni~ ol!aydm •imdi - T~ekkür ederlm. 
1ey hat1qna geldi. lçtnden: cBelkl : olurdu. Zaten iyl bir adam degilse bcmbeyaz blr top sakalim olurdu. - Ha .. Sen bakma bana ... Be-
de kendis!ne !> dedi. Bu ihtimal onu ' Mndam Marinin yanmda ;, kabul Ununu. cleml~. elegln! asmr~ bir ada- nhn babam Ferlktl. Ferik Hüsnü 
o kadar ra.hats1z etmi§tl kl art1'k etmek de dogru olmaz, degll ml? m;m. Iste ... Hnyatta bOll on kuru, Pa~a ... Ailemlz maruftur. Bir ben 
bunu d~iinmek istemedl. gazeteleri Hale Süleyma Efendi gellneiye toplad1m. Hamdolsun b!r evlm, üç \yice okuyamadrm. Babam beni 
yanrna aldt ve koltuga uzanarak kadar gazeteleri: blkâyelerini oku- dük~ân1m. lk1 de ai:':'bgm var. Çok Amcrikalara kadar yollad1. Hovar
oturdu. du Adam yanli' tahmln etmeml§ti. ~ilkur kazan1yorum. Oyle sarhos. se- dal1k ettlm, okumad1m. kundura bo-

Dalg1n g(izlerle ilân sUtunlarrnm 1 Bi; bu~uk saat kadar sonra geldi. 1 fil. rlya~â~ bir ~f~r . d~~ilim. $ofôr yactli~1 ?ile yap:im. Gençltgi.mde 
. . den!nce 1ylsl de. kotilso de var ta- •erseullgl severd1m blraz. i;!1md1 

serle_vhalarma bak1yordu. Dad1. hlz- - lster mlslnlz hemen g!dehm biî. .. Blraz da mürekkep yalam1Q1m-I bepsi geçtl. Ak1lland1k. usland1k. 
mctç1 va daktilo ar1yanlar vard1. Madam Mariye? dedl. d1r. Yâni deme4t isterim kJ giinlüm (De11am11 'VM) 

Kadikoyünde Yeldeglrmenlnde kt•- nin Konfederasyon esas1 ü~e· 
kançl1k yüzuuden b1r agir yaralama re birlc!;mesi, Hindistan müst.., 
v .. kas1 olmu~ ve Ne,lm adli bir Ya- kil devlctini te~il cdecektir. 
hudl 1ki ..enedcnberi ayri ya~ad1g i Muharrem Fcyzi TOGAf 
karism1 yol ortas1nda b1çakla agir 
yaralam1~t1r. IUU.lkU t arin açllma 

Ya:hudl yakalananlk Kadikoy Sor- t a r 1 h f 
gu hâklml!il;ince tevklf <l'lllml~tir. ~ebrimh.deki llkokullar 21 Eylûl 
Kadin. Nümune bastancsme kaldi- Pazartesi günü te<lri. ata ba§liY~ 

caklard1r. 
r1lm1~t1r. 

Katêl k u n d u r a c 1 

ç1rag1 tevkif edlldl 
Beyoglunda Tarlaba~mda Ca.fer 

apart1maninda oturan ve Balikpa
zar1nda kundurac1lik yapan Pavll 
ed1nda blr genç, arkada~1 kundurac1 
ç1rag1 Yaniyi uvvclki ak~am b\çakla 
vurarak o:dürmü§tü. 

Diin 1kinci Ag1rcezada yap1lan 
duruQmnsinda Pavl! deml~tlr ki: 

- Yani ile ayni diikkànda ç1rak 
olarak ~al1~.maktay1z. Onunla ara
h1zda dalma 1, yü:rilnden münakasa
lar olurdu. Vaka aqam1 y!ne rnü
naka~a ç1kt1. Ben k1zd1m ve climde 
hulunan b1çag1 tczgâha fLrlatt1m. 
Bu esnada h1zla giden b1çak kaya
rak Yaniye {sabet etti. Yoksa onu 
oldür·mek lstemedlm. 

Bundan sonra ~abiUer dhlJen.~ 
ve maobkeme Pa.vlinh1 teovkifiae ka
rar verntl1ttr. 

~lflllllllltlllltlltttllllltflllllllHHHllllllllltlllllt!: 

rl Vecizelarin ~eri1i 1.., 
Ï 1111111111111111111 li lfllll li ltll li lllllHllll U 111111111;: 

Kc.di mürte§i olunca 
a !alet me%ada çzkar. 

CENAB SEHABEDDÎN 

Adaletin t.evzl memuru olan 
Kad1. zaman1m1zda hâkim _ mü•·
tesi olunca, bükmünü. alacag1 
gayr!me§ru paranin tesir!le ve
rince onun adalt>t ve hakkaniyc
tlndcn ümlt beklcnlr mi?. Ada
letin tecelli ettigï adam rüsvetle 
i, gorürse adalet tablldir kl pa
ra ile sat1lan blr mezat eJYRSI 
yerlne geçer. Netice Qudur: Bir 
i~in ba§mda olan adamlann ya· 
p.'lcag1 ufak bir sulistimal, em· 
rinde bulunan memurlarda ço!C 
büyük teslr yapar ve onlara ge
n~ irtikip kap1s1 açar. 
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2? AÔUSTOS 

r -"/ 
A/manga ile 

TASVÎRi EFKÂR 

Brezilya 
arasinda 
harp hali 
Brezilyadaki Alman 

diplomatlar1 yola 
ç1karlld1 

Bazi Alman tabalari 
esir olarak tevkif 

olnndu 
Rio.de-Janeiro, 21 (A.A.)

Brezilya ile Almanya aras1nda 
barp hali mevcuttur. BrezJiya 
uçakle.r1 denJzde dola,arak AL 
man denizalt1lar1 araet1rmak
tad1r1ar. Binaenaleyh barp llâ
n1 lüzumsuzdur. Alt1_nc1 blr 
Brezilya ticaret gem!li torpiI
lendJiinden CumhurreJsi blr
kaç Alman tebaasJnln esir ola
rak tevkl!inl eniretm11tir. Al
manlir da baz1 Bre.zllyahlar1 
Paris b01gesfnde Compiegne ci
varJnda bir t~merküz kamp1na 
bap-setmi, bulunuyorlar. Bre
rilyadakl Alman diplomatla.-i. 
Almanyadalci B....,t!ya dlplo
matlarlle degi~irilmek OMn 
yola ç1kar1lm11lard1r. 

'-------" C...unün yaz1s1 ........................ 
(Gandi) nln 

oglunu da 

tevklf etml,lerl 
(Bo1m11kal1d•n d01.....,.J 

de Türkiyeye karey1 rcva giirü. 
lcn muamcleler tC!jkil cder. ls. 
tanbulda 16 ~lart vak'3s1 ih. 
das edildikten sonra millî da. 
va tarartarJar1D1 Maltaya giin
dermek, 0 davay1 büsbülün k~k
lc~tirmcktcn ve .kuvvetlend?'
meklen ba~ka nebce vermem1~
ti. l\laltaya giinderilenler arasm. 
da bulunan bu sahrlann muhar. 
riri, bir gün l\laltadan kurtu. 
lup vatana avdet ettigi vakit, is. 
lanbulda i~gal kuvvctlcrinin ga. 
yet insafs1zca yaphklari tazyi. 
ka ragmcn {Tevhidi Efkâr) 1 te. 
sis eylemîey vc yinc ~gal kuv
vetlerinin ~edit sansürüne rag. 
men ilk nüshadan itibaren Mil. 
li llfücahedenin çok beyecanh 
taraftarligm1 yapm1ya ba~lamllJ
h. Dort scne süren bu ~e~riyat 
miicahcdcsi elmasmda, Istanbu. 
lun fikir cephesi çok kuvvetlen. 
dirilmi~ ve gaz~lenin sahibi, ug. 
~ad1ih birçok güçlüklere ve gai
lcJc,'.'e rai,'lllen bir tek kalcmile 
\"C ya1niz ba~1na i~ga] kuvve~Jc. 
rini naçar btrakmak, hatta o 
kuvvctlcri istanbulun âciz bü. 
kûmctine iltica n i~tikâya mec. 
bur ctmek zevkini tatm1~t1. ~ah. 
s1m1za ait olao bu bâttray1 bu. 
rada nakletmcmize, bu dcfa 
Gandi'nin oglunun da tevkif 
edildigini gazetelerde okuma. 
lntz sebep olmu~rur. 

Gandi'nio o~lu, Biodistanda 
~ .. 

çlkan (Hint Times) gazeles•nill 
basmubarriridir ve l:abasirun 
isrine uyarak Hint milliyetper. 
ve1rligini kuvveflendinnek için 
Yaptig1 mücahede ile m3ruftur. 

Malûm oldugu üzere Gandi ile 
beraber gcnç kâtibi de tevkif e. 
dih:ni~ ve bu gcnç adam hapis. 
hanede csrarcngiz bir surette 
vcfat ctmisti. Onun akabinde 
Gandi'nin o~lunun da :zindana a. 
t1Ima'1 Uindistan k1yamm1 tes
kin de~il, ancak te§dit edcbilir. 

Bizim fikrimizcc ingilizler, 
Jlindistan i~inde bu dcfa asabi. 
Yete kap1lm1~ gorünüyorlar. 
Bunda da l>clki bir dtreceyc ka. 
dar mazurdurlar. YaZim•ZID ba. 
~toda da süyledigimiz üzere, bil. 
hassa Japonyarun da barbe i~ti. 
•âk elmcsi, lngiltereoio Uzak
§arkta ba~1na hcs•p edilemiye. 
<·ek kndar büyük gailcler çskar. 
n11~t1r. t~tc bu gailclerin levali 
•hnekte bulunmasidtr ki ingiliz. 
Ier; Hindistan meselcsindc giir
tllekte oldugumuz ~iddctli hare. 
kàta sevkcylem<'ktcdir. 

Fakat ingilizlcrin, yanh§ bir 
Siyasctten geri diinmck ve ica. 
b1nda dcrhal yumu~ak ve uysal 
olmak basl1ca meziyetlerinden 
huJundugu. ciltetle, Hindistanda. 
ki ilk tec:lbirlerin hu•ule getirdi. 
gi aksi tesir kareymnda yakmda 
tnutedil bir yoJ tutmal::rs çok 
lnuhtemeldir. Herhalde çok nü
fuzlu milll rüesndan olan Gan
di'nin tcvkifinden sonra, çok 
lllünt~ir bir gazctenin salùbini 
de ortadan kaldirmaktan zarar 
Rclrnemesi imkân1 yoktu. Bu. 
bu ba~ka tecriibelerlc de iigren. 
lltis olan ingilizlerin yakmda ba. 
hay1 da, o"lu da yinc srbest b1. 
•araklarrm zannediyoruz. Bu. 
&"Ütikii baller ve ~artlar için. 
de llindistan meselcsi asnbiyet. 
le degil, ancak yumw;aldlk ve 
Uysalbk ile halledilebilir. 

TASV!B.t EFKÂR 

Hind 
Müslüman 

devleti 

Macar Saltanai Naip 
Vekilinin o 1 ü m ü 
münasebetile 

Hitler Âmiral Horlg'ge 
taziget telgrafi gonderdi Kurulmak §artile, 

Müslüman birligi 
müzakerelere 
amade bulunuyor 

~ • Koordinasyon heyeti maden amel.:!sine günde 1000 
1 t1e diger amelelere de 750 .gram e_k';.ek uerilmesi 

için Ticarel Vekâletme salahiget r1e1di 

V 

Ankara, 21 (Tasvlrl Efl:âr) -
Bir Koordinasyon Heyetl ka rarile 
kÔil'l.ûr madenlerinda çal1~an ame1e ... 
nin günlük ekmek stihkakl 1000 ve 
diier ame!enin <le 750 J?1 ama ti.ka. 
r!lmaa1 1çin Ticaret. Vek.iletine aa-

lâhlyet verllml1tir. 
Vine bir Koordina~yon Hey'eti ka

rarile inch· mabsulünün aia;aJC1 fiya
ta ~at1hnamaa1 1çln piy31;aya müda
bale maksaàile Tlcarel Vckâletine 2 
mllyon Urahk kredi verHmiotir. 

Y61li Delhi, 21 (A.A.) - tlç gün 
sürea m.tlzakerelerden sonra Hint 
Hüalüman. Birllit 1er• Kornitesl, 
Pâkistan, yàni ayr1 ayrJ Hindû ve 
Müslün1an devleUerinin ~kil ediL 
me!'l hakk1ndak1 talebînln kabulü 
tertile muvakkat bfr rRint hilkûmetl 
kuru1masina ait herhangl teklifi in
celerulye hai1r bulundugunu bildlren 
bir karar sureti n~retmi;tir. 

Komlte, müsavt i,arUar içinde vc 
bu tekljf!er datrcslnde bütün siyast 
partilerle müzakereyc glrî~iye âma 
dedir. Karar sureti, hararetU bir 

Gaze te sat 1slar1n1 tahdit 
~ekilde harp gayrctine atirâk ettlk. §ark Cephesinde iilen Macar 
leri takdirde. bunun Pâklstan1n ku- S3Jtanat Naibi Etienne Horty 

kald1r1l1yor 
~~~~~~~~~~~~ 

karar1 
ruhna~ile neticeleneceginJn lfilslil-
man halka temin edilmcslnin gereklJ Vil;i 21 (A.A.) - Etienne Hor. 
olduguna illve etmckledir. ty'nin êilüm haberini aJ1r almaz, 

YEN1 !IADlSELER M. Hitler, Amiral Horthy ve EtL 
Kalkùta, 21 (A.A.) - Polls, bü. enne Horty'nin kartsma taziyet 

Ankara, 21 (Tasvlri Efkâr) -1 bu tahdldat kaldir1lacakt1r. 
Hükùmet, kag1.t darl1f1 dolayu.l~e Bu. vaziyet kar,1s1nda gazeteler, 
gazete aatitfarin1 tahdi~ eden bir 1sted1kleri mlktarda gazete buabl
lcarar alrn1~t1. Ogrendlkimlie güre leceklerdir. 

yfik bir asablyete kap1lan ve Kalkü_ 
tanin Kouraw mahalleslnde blr pi- telgraflari gijnderm~tir. I<;: h . b k esi 
rinç d•po•una ,..lrmiy• te~ebbü• eden ç rçil fr an <;:ehincahi -te nn su §e e 
balk1 dag1tmak lçln at09 açm1~t1r. O 'i Y • } h d 1" 
Cbetlada arabac1larla bakarete ugr1. j 1 e g 0 y Ü § t Ü IS a e 1 1yor 
yaa polb ara•inda karmkl1klar ç1k. Kahire, 21 (A.A.) Churchill (Birlnci sahtfedm tùvœm) 
"''' •• polis lruvveti ate~ etmlya Tahranda Sehln1ahla ve B&1••kille cevap vermekten uzak oldugu_ 
mecbur kalm11t1r. eb kede ib1·re-0k bo goriismüitür. nu, mevcut ç e , -

Kalküta Boraac1lar Bhiit; relai, zukluklar ve makinelerde nok. 
tevkit ednm1, bulunmaktadir. Zeyti"n yagw 1 ve ·ro k 

Kalkütada diirdü ingilltce olarak sanlar bulundugunu go u · 
ç1kan 13 naayonallst gazete bugünkü f rmik fi a t f 8 f 1 Bundan ibru;ka 1stanlbulun Balur. 
euma gününden ltlbaren nc1rlyat1 kèiy gibi mühim baxi semtlerin. 
tatll edeeeklerdir. Y ÜkSE liyor de ise henüz su tesisah yoktu. 

Al hl• • (t lnc1 1ahlfsd"" d•v<>m) ldaremiz tbir yandan mevcut ~e-ma D te 1g1 ka basa doyurup tatmin ettigi bekeyi rslah ederken diger ta_ 
halde gèirüliiyor ki meydam ho~ raftan susuz semtlere di! su ver. (Birln.ci •ahtfeden d~vam) .i.. 

-bulduklarm1 zannedenler, yeni.. mek imkânlaruu ar••tirnuya ua~ rl aierinde üç ta41t! bat1rm1!) ve bir -t 

neblr gemisi hasara ugratm1~tir. den fiyat arthra'bilmek için mah lad1. Fakat gerek m-0'\/CUt $ebe-
Vlazman!n dogosunda ve Rjev do- ortadan kald.trm1$ bulunuyorlar. kenin geni~Iemesi ve 1slah1 ha. 

laylar1ndak1 düimau mevzlleri kara Yukandaki grafikten de anla~I- lmde su sarfiyati çogalacag1~
silâblarrn1n at~ile altüst edilmiitir. Iacag1 veçhile geçen sene bu za. dan Terkos gêilünün ibtiyaca ka. 
Rus te$ebbüslerl kanl1 zaylatla geri manlarda 80 kuru~a sahlan zey. f1 gelemiyecegi anla~Ild1. Bu. 
atilmiitir. tinyag1, esash hiçbir sebebe da. nun üzerine eyebekeyi Beyoglu -

1lmen gûlünün cenup dogusunda yanmadan arta arta 122,50 kuru. 13-0g· aziçi ve 1stanbuJ • Ye$ilkèiy birknç gündenber1 sar1lm1ei bulunan b 
düiman kuvvetleri lmha edllmlitir. ~a kadar ç1km1~. nrhayet elçeki. olma.k üzere ikiye ay1rmay1, u 

Yedek Subay 
okulunda 

• meras1m 
Okul alayrna bugUn 
sancak verUlyor 

Ankara, 21 (A.A.) - Yedek 
subay okulu alaywa sancak ver. 
me tëreni yarin saat 16,30 da 
Ankara hjpod.romunda yap1la. 
cak ve bu merasimi müteak1p 
alay tam teçhIZati!e geçit resmi 
yapaca.ktir. 

Volkofun üzerindek1 bir küprü ba. Jip de serbes! b•rak1Imca birden. ikincisine de Bakirkèiyden arte. 
11na ve Petersburg çcmberleme cep. •bire 140 kuru~a firlarm~hr. $im. ziyen kuyuJar1 vas1tas·ile su te. De v le l demi1 gollari 
hesine kar11 yap1lan Rus taarruzlari di tekrar edelim, yine ihtikâr min etmeyi kararla~hrdtk. bir heyet go r. derdi 

Avrupada 
tetkiklerde 

bulunmak 
üzere 

bo1a gltmiitlr. kasdinden ba•ka ortada hiçbir, HAZIRLIK YAPIYORUZ l d Al h ' .1 Ankara. 21 (Tuvirl Efkâr) Finland1ya kor ezln e man •· _ _._ep ve fevkalàdelik olmad•.ih P.'ôn.lar vesa1're haz1rland1, tat. b R ta "'"' ·· j "" Devlet Demiryollnr1 Umur11 ~Iüd6rü va kuvvetleri Ir us mayn rayi. halde, fiyat1 yeniden yüloseltmek b1.kota g,,,.1·1eceg"1· sirada harp ç.k 
c1s1n1 bat1rrnr~ ve bir ik1nci-sinl aK'1r ... -" Cemal Bidayetln rei!lij'inde bir he-
hasara ugratmiitir. için, toptan piyasadan zeytinya.. li. Ha.rp içinde bütün gayretimi- yet. Merkezî Avrupada b1r tetk1k 

Fln hava kuvvetlert 19 ve 20 afus- it1 tamamile çekilmi~ 1bulunuyor. ze ragmen bu tasavvurlar1m1z1 se)-·ahatinde buJunmak Oz.ere 1ehri-
tosta Iki Rus denlzaltJS1n1 bat1rm11" 1RMiK FÏYATLARININ meydana çikaracak 10 kilometre mizden ayrilm1~t1r. Heye~ Devlct 
lsrdir. YÜKSELi!?i kadar demir boru tedariki ka-bil Demiryollarma ait malzcme. vagon 

Diln gece Ru• hava kuvvetlcrl u. Aym yükselil~ da·ha nazari dik olamadt. Baksrkiëyde arteziyen ve lokomotl! ~lerlle de meuul ola. 
mu mi vallllk arazlsi •• dogu Alman. kati calip bir ~ekilde irmik fiyat. kuyularm1 açmak i~ kald1. $e. :;c:;al<t::;ir:.;.. __ .,..:::.__,_..,. ___ _ 
ya Uzerinde h1rpalama uçu,lar1 yap- lar1nda R0rü1mektedir. 1941 A .. bekenln 1slah1na gelince, bu sa- ka - hizinet eden - müesseselerin 
mn:1ard1r. Var~va tehrinin aivil J 60 k 1 ·· t d"k bugünkü vaziyetile (su) vaziye_ ahal!si aras1nra zaylat vardir. i'tustosunda irmik fiyat ari u hada büyük faa 1yet gœ er 1 . 

Münferlden uçmoktn ol•n lngiliz rueyken, 942 haziranmda 120 ku. Harp ç1kt,g1 zaman 1slahahn en tini mukayese edersek diger ida. 
uçaklari dün gece 1:malî Almanyaya ru~a ve 942 agustosunda - yâni mühim k1sm1 tia$arilm1sti. Bu relerin herbirinin malzeme yok. 
taarruz etmiilerdir. lngil:z hava kuv bu ayda _ 300 kuru~a yükselmi~. islerin muvaffakiyetle baeya.r1ld1. lugu yüzünden lbütün vooitaJan. 
vetleri dùn gündüzun ve geceleyln 9 tir. Bu i.ki maddeden baska di. gi Terkos $irketi zamanmda sar. m asgarî hadde indirmiye mec. 
uçak kaybetmiilmlir. Alman hava ger ba-zi madde fryatlannda da fedilen su miktarmin idaremiz bur kald1klarm1, yalmz (su) i~. 
kuvvefarl 2l a;:u,tos geceslnde gêirülen 'bu $ayam d1kkat yük. zamamnda üç misli artm1~ oL lerinin henüz herbangi bir tah. 
Port11;mouth askcri Jimruuna kar~1 ta- d b · t h' t d°" n1· 

seli<lerin sebeplerini ve mes'ul. masile saibittir. di e mce unye isse me igi arruzlar1n1 yt>n1lem1~.t1r. ~ · L 1 
FINLl:..ERlN T>Ü$ÜRD0Ctl lerini arashnnak zaruridir. Alâ. !llALZEME SIKINTISI gêirürüz. Idare, "'"l'Jllen evve 

TA YYARELER kadar makamlari bu hususta va. ÇEKl\rtYORUZ dag1thg1 su miktanm tœhdlt §Oy. 

b.vrbiclnhlyn. 2bal•i'a~g.A1~~ndani!~i· Finlfi~~ ~.i.~~.Y!;.~~X~!.~.iX.~!:!?:-................ Harbe, elimboizde müo~im mik- sleUdYuArsuZnA;~ttBrrl~~si:A~~"iAnIK 
, W"lk. T"" k. tarda yedek ru vesa.ir tes;sat ... 

tam 1030 Ru• oçaï:1 tabrip etml1 • l Je Ur lfeye malzemesi stokile girmiye mu. Müstahdem ücrt'tlerinin, kii. 
lerdlr. g e 1 e c e k vaffak olan bahtiyar idarelerden mürün vesair her türlü malze. 

S t t bll• a; (1 fnei ••hlf•dm d11u.,~J biriyiz. Nttek1m. bugune ka~ar menin hiç degilse %50 pahah. ovye e :5 · seyahatte Amerika Curi1orrelsl na. da, üç sene, har1çten _idarem1ze la$tig1 bir o;trada su Ücretlerine 
(Blrinci sœhif•d<n d"1Ja.>n) mina blrtak1m vazlfeler i:oreceginl ait hemen hemen hiçbir §ey gel. henüz en ufak bir zam bile yap. 

Cephenin d1~er kesimlerlnde de. sôylemietlr. Fakat .bunlarin. nelerden medigi halde 1stan~_ul suyunu mam1~ olmam1z, halkm ihtiyac1. 
gl~lklik yoktur. lbaret oldugunu b1ldlrmem11. yaln!z ufak aksakhklar mustesna te. nt Jâyikile ka~1lamak için ne 

RUS TEBL1GI seyahatln gayelerlnden blrinln müt. mine muvaffak olduk. ' kadar did>ndigimizi giisterir. Bu 
Moskova 21 (A.A.) - Sovyet 1 tefiklerln Asyadakl dostlarlle Sik1 H lb Jarken tramvay tren gün !starubulun baz1 semtlcrin. 

.. ï tebl .!. bir i~blrligl yapmak oldugunu bellrt. arp a~t k es. .b'. h 1' de go··rülen susuzluk, ~i.r. y andan. og e 1g1. mi~tlr. vapur ele r1 v aire gr 1 a .. _ t .
1 20 Agustos gecesi kuvvetleri. • - eskiden tesi1;atm deg1§ 1r1 mes1 

m:z Klelskaya cenup dogusu ile yüzünden kesilen sulardan, di. 
Kotelnikovo cenup dogu bêilge. ger taraftan yukanda sôyledi.~L 
Jerinde ve Krasnoda.r cenup çev. miz arteziyen kuyulan tes1sah 
resinde d~anla çarpi~malar yapilamad1g1 i<;in mevcut Ter. 
yapmt~lardir. . M h l 1• k.. k ari~Iari kos sebekesinin takatinm fevk•-

cephenin ba~ka kesimlerinde er a e 1 ure y ~ ne ç:kan sarfiyati kars1layama.. 
hi-""ir degi§iklik olmam1s!tr. ··k J masindan ileri gelmekted:r. K:. ~ - · Büyiik bir alâka ile kar~ilanau yar1~"?"'ID mu emme 
O. 'de 1 ... giliz bir eyekilde olmas1 k.in mcvcut bü'ün imkanlara ba~vuruyo. sm !starrbulun büsbütün susuz 

:eppe •• kad kl k. alaca"' •eklinde dola<an riv .. a. ruz. Spor te~ekkülleri biiyle bir müsaba a zev e yar~a. "' , ' 
Z 8 y Ï 8 t 1 c3kJardir. yetler as1lsizd r. Hattâ te~ebbus. 

(1 mci 1a.hi/Od<n tùvam} Yarmmsza l~tirâk edecek tesekküllcr nihayct 27 Agos. ierimiz semere verir de lâzim 
~unlard1r: 617 si yarali olmak ü. tos per~c;..,bc aksamma kad ar birer mcktupla gazetemiz gelen b-Orular gelirse 'fE!be~eyi 
zere 2095 esir. Ôldürülmüs veya spor muharrirligine müracaat etmelidirler. yukanda sôyledigimiz ~ekilde 
hut b-Ogulmu$ dü~man askerleri. Gençlik klüpleri, haztr olunuz!. genisletmek bile ka.l:nl olacaktir. 
n m miktan hen üz meÇ'h u Id ür. ___ :.::,;;;;;.,;;.:.:.:;.:.:;;;.;:_...::;:;;:;,.,,;:.;.::::,.;;, ___ ,.._,._,,,_ __ """'~--.-.. _ ---_;~;,;;;;;,;.;~;;.,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,.,,,,,,.,,. 

Bu tesel>biiis esnasmda dü~ürül- .. --------- B u G u·· N K u·· müs olan dü$man uçirklarmm a. 
dedi 112 den 127 ye ç1km1eyttr. r 
Alman hava kuvvetlerinin uçak 
kayb1 37 den 35 e inm1st1r. 

...... .... ______ __ 
ZAYiAT MiKTARI ARTIYOR 

Vi§l, 21 (A.A.) - Ofi: Fransa 
hükûmet.n1n ·~gal altmdaki ara. 
zide bulunan umuml murahha. 
s1, gazetecilere beyanatta bulu. 
narak !ngilizlerin yapt1k!ari rh. 
raç hareketi esnasmda ugrad1k. 
lar1 zayiattn 3,500 èilü ile ekse. 
risi Kanadah olmak üzere 1.800 
esirden ibaret oldugunu sôyle. 
mis ve Frans1z halk:n~aJ! da 36 
kieyinin ëlmüs ve 63 ktsmin ya. 

DELHIDEN 0SK0DARA 
= Yazan1 BARKIN = 

ralanmis oldugunu ilâve etmi§. K1ymetli Türk mütefekkiri Barkm'm, tâ .f!indistai:. içleri~-
t -den Üsküdara kadar kendi h ususî otomob1lile yaphg1 bu bu. ~~ANSA, BELÇfKA VE BO. yük seyahat, renkl! bir üslilp ve hiç gèirülmemis fotograf. 

LANDALILAR KAÇIYOR larla. §arlun 'bütün güzelli~lerini, ~h~am1m_, s~.n·~t eserleri. 

1 
1 

TÜRKE DOGRU ! 
Yazan: Yusuf Ziya Ortaç 

MÏLLÎ CEMÎYETLERDE 
IDEAL 

Y azan : Peyami Safa 

Berne, 21 (A.A.) - Mütte:fik. ni, hayatm1 v-e JS1:1rabm1 gozlerimz1n onunde 
le.-rin Dieppe'e yap~ olduklan canland;ra.caktir. 'b' 
alundatiberi Frausa, Belçika ve Bu aeyaliat notlarile eski Türk illerini vc csrarh §&rla 1$iirler - ibikâye. romoo ve ir. 
Holanda'dan Ï9viçreye iltica et- tamyacaksmiz. çok k1ymetli makaleler. 

DEVLET VE TÜRKÇÜLÜK 
Yazan : H. E. Erkilet 

mek üzere yola ç1kan kimselerin \,.. ________________ , _____________________ J 
miktari fe.vkalâde artmtstir. 

Sahife: 3 -

Yazan: Ziya $okir ......................... ················· ..... . 
Sadrâzam ittifak 
muahedesini Cemal 

Pa~aga gosterdi 

islinadett tanz.im edilmi§tir. lki 
bükûmet ayni mevk.idedir. Yà. 
ni birinin digerine hâmi gibi 
bir vaziyet alm1s olmasm1 ak1I. 
dan geçmem~tir ... Her iki tara. 

CIKA.V KJSIJtLARl.V HÜLASASl fin menfaatleri, ehemm:yetle 
Su.id Ha/i,,, Pa~.., B•h,.iu• Na. nazar1 dikkate alirum~t1r. Di. 

Zlrt Ce;,.,u Pa1au11 Aime>~ hük1l- yebilirim ki, Osmanl1 hükûmeti, 
metini11 ittifak tek/if •tlilifoi .e hiqbir devirde, hiQbir dvletle, 
bunun hükû111et tarafrnda•n. l:abMl bu kadar uygun bir mukavele .. 
-ve ~nuahedenin. imza edildi4i•i •ii'll- na.me akdetmiye muvaffak ol
letl1. Ce:mal Pufa o eanada (JaJJrl-
i!ttlyarl Fra.ns1zlart da àiii)ü1Ulü. mamifitlr. . . d 

Cemal Paeya, sevmcm en ga'iY 
Fakat siiz (siya:set) bahsi- oluyordu. Ve Sait Halim Pa$a.. 

ne dayamp ta {12 Ada) mesele. l nm yagland1ra ballandrra an.. 
si ortaya ç1kar ç1kmaz derhal lattig1 siizleri dinkrken: 
suratlarm1 e]t.,;itm~ler.. Hele _ Oh.. oh. oh .. 
(ithfak) mev_zuuna h~ç yana~l Diye m>rùdaruyordu. 
mak 1slemem1.'jler .. (Turk - Fran Sadrâzam, Cerna.! Pa:,anm 
siz dostluk cemiyeti) nin mües. bu mmnuniyetini gôrünc, onu 
StSUg1 ~refile aJ~Jadiklan Ce. büsbütün tatmin etmek istedi. 
mal Pa$anin eline bir (Lejyon _ Teyif eder m•siniz? 
Donèir) nl.'jam mahfazaSI s1k1S-: Dedikten sonra, salona biti§ik 
ttrd1ktan sonra, bu harareth olan hususi odamna dogru iler
Fransiz mublbbini ba§lanndan ledi. 
sav1vermislerdi. Beraberce oclaya girdiler. Sa. 

Tabiîdir ki Cemal Pa~a Fran. it Ualim P~. ma<>asmlll onün.. 
s1zlarm bu hareketlerini unuL deki sandalyaya geçti. An:ihta. 
manu~ ve affetmemi-$ti. Buna nn · üzerinde t~1d1g1 yaz1'hane. 
bmaen Sadrâzam Sait Halim sinin üst giizünü çekti. Büyük 
P~n·n müjdesi.nden büyük bir bir sür'at ve mabremiyetle ya. 
mmnun:yet hissetmi$ .. ve biL. p!lml.'j olan bu kJSa itlifak ~art. 
hassa (Almanya hükûmeti, bize namcsini Cemal P~ya gêis
Ulifak teklif etti) siizlerinden, terdi: 
âdeta heycana gelmi~ .. millî gu. Mukavelename, gayet basitti. 
rurunun galeyamm ifade eden lki müstakil devlet arasrnda 
coP:un bir sesle: (hukuku mütesaviye esasma 

- Çok sükür .. demke ki arhk müstenit) bir ittifak muahede. 
hükûmetimiz, Almanya gibi sinden tbaretti. (!) 
kuvvetli bir devlet tarafindan Cemal! Pa~a, elindeki kâgid1 
Ittifak tekHf edilecek derecede Sadrâzama iade ederlœn: 
mvcudiyet gèisteren bir hale _ Âlâ .. ça kâlâ ... Acaba Avus 
geldi. turyahlar bu muahedenameye 

Demi$'!. ne diyecekler? .. 
Sait Halim Paeya, vaziyetin _ Diyeceklerini, dediler ..• 

icaib1 dolayisile biraz ta'hrif et. Yanm saat evvel buraya, Avus. 
mi~ olmakla bera:ber, ciddiyeti. turya sefri geldi. Almanya ile 
ni h:ç hozmadan mukabele etti: akdcttigimiz mu~hedenameyt 

- Evet .. mevkiimiz, cidden Avuslurya hükûmetinin de ay. 
~ayam ~ükrandsr. nen kabnl etmi~ olduguna dair 

- Yaln1z bir n-0kta var, Pasa bir mektup getirdi. 
hazrctleri. .. Baz1 sivi) arkada<. y y· t 1 ? 

v - a. a.ya ... 
lar, koyu Frans1z dostudur. Bun _ $imdilik, italyad:m hiçb!r 
lar, Alman ittifakm1 nas'l telâk ha.ber yok... Fakat Almanlar, 
ki ettiler?.. ftalyanlarla da giirf~ecckler, 

- Kimlerden lb<>his ·buyur. onlara da Avooturyahiar gil)! 
mak istiyorsunuz, Pa§a ?.. b:r mektup verdireceklerdir. 

- Meselâ ... MaJiye Nazm Ca Cemal Pasa. kaç gündenlberi 
vit Bey ... Ziraat ve Ticaret Na. kendisini ~üpheden siipheye dü. 
zm Süleyman Büstani Efendi... ~üren s1rr1 ogrenmi~L Ve èig. 
Hattâ, Posta ve Telgra.f Nazm renrugi ~eylerden de büyük bir 
Ostan Efendi... memnuniyet hisseylem~ti. 

- Henüz bu arkada$1artn ma Anc,ilk ~u var ki Cemal Pa$a, 
lûmah y-0k. Kendilerini davet mevki ve gururuna dokunan 
ettim. Geldikleri zaman, mese. meseleleri kolayca hazmeden 
lcyi nakledecegim ... Fakat, za.. bir zat dejpldi. Buna binaen, 
ttâliniz gibi, onlarm da memnun kaç gündenberi kendisini esrar. 
kalacaklanna eminim. h ~üphele.r:n üzüntüsü içinde 

- Îttifak ~artnames'nin mad. ynoatmanm hesab>n1 sormak ih. 
deleri neden lbaret, Pa~a haz. tiyac:m hissetti. Ellerini Sad. 
retleri. râzamm masasma dayayip k* 

Sait Halim Paeya, hafifçe ho. larmi çatarak: 
calad1. Fakat bareketlerindeki _ Pekâlâ. Pa~a hazretleri ••• 
ciddiyet ve âhengi bozmad1. Bunlarin hepsi iyi.. hos... An.. 

- Gayet tabiklir ki, menfaa. cak ~u var ki.. devletin menfaa. 
timize çok uygun iartlar... ti!I<! taalluk eden bu g>bi mese-

Diye mmldand1. lclcr, biitün alâkadarlarin mü-
Cemal Pa$a, çok zeki adam. zakereleri ve reylcrile halledil. 

d1. Sad.râzamm pek basma ka. mek icao eder ... Mademki bôy. 
hp b1r cevap verdigini anla... le bir (~ebbüse giri!;Il1i~,;iniz. 
m1$ .. ve dikkatle yüzüne bak. Benden niçin saklad1!>!z?. 
m1~h ... Sait Halim P?.~a. verdigi DedL (Dm""' var) 
cevabm, Bahriye Naz:r·n1 taL • . 
min etmed1gini anlad1. Sêizleri. (1) Bu muahedr.namen10 met.. 
ni izah etmiye mecbur kald1. oinden, suas• gehoce bahsede. 

Sartname, mü~avi ha.klnra eclliz. 



22 AGUSTOS 

Asipirol N ecati Aün, s1z1larm, nezle, grip, romatizmanm ilâc1d1r. Bahçekapu Salih Necati 
1 MEVLÛT ~\ Bi~ bar artisti , , 

:â~::r.~~::e~~~!~z 1 Millî Müdafaa V ekâletinden 1 
Kalkavanzade 

Tahsinin mevlûdu 
Sevgill hat1ras), kendisini 

tan 1 yan ve sevemerin kalblnden 
hiçbir zaman silirnniyecek olan 
babam1z KALKA VA:-J ZADE 
TAHSÎ?\''in 40 mevlùdu 23.8. 
942 Pazar günü ügle namazm1 
müteakip Be§lkta§ Sinanpa~a 
camlinde okunarak merhumun 
azlz ru.buna itbaf edilecok vc 
hat1ras1 tazlz olunacag1 ndan 
arzu edenlerin te;.rifleri r;ea 
olunur. 

Merhumun N!fikas1, kardc§. 
leri, çoouklari ve damad1. 

~-------J 

l,;lehir Meclisl üyelerinden F:r.d1kh 
Hilàl eczanesl sa bibi kimyager N ail 
Soydam'1n e~i, merhum istanbul 
Defl.erdar muavini l,;levki B. ln k1z1. 
Belediye mutemetlerindcn Mümtaz 
Bavbek'in hem§iresi 

ZEHRA SOYDAM 

diln Alla<h1n rahmetlne kavu§muotur. 
Cenazesi bugün saat 11 de Giiztepe 
istasyon cad. 22 No. lu evindcn kal
d!r1larak ôgle namazl Fati'h camiindc 
k1l1nacak ve E·lirnekapt l}ehitligln
cMiki hususî makberesine defnedile
cektir. Allah rahmet eylesln. 

a n l l d 1. - Askerî liselel'le, Kirikkale San'at, Ankara 
a § 

1 a m a 1 
Musiki, Kayseri ve Merzifon Gedikli okullarmm ka-

Evvelkl gece Beyoglunda, Cihan- t k b 1 · 1 · K A k • ta k 1 h · 
girde scbebi daha henûz anla§tlami- Yl ve a u l§ eri " onya s ·eri or O U U anç• 
yan bir yaralama vakas) olmu§tur. 15/Eylûl/942 tarihine kadar uzat1lm1stir. 

, hâdlse §udur: II. - Maarif liselel'inde bütünlen{eye kahp ta bu 
füyo.,!~nda Londra barinda cahe- tarihe kadar bütünleme smavlanm kendi okullarmda 

makta olan llicran lsminde genç vc 
gûzel bir kad1n dün ak~am barda muvaffakiyetle vercn istekliler de Askerî Liselere 
Rcfik ad1n<la birisile tant~mt§•tr. almacakla~dll'. 
Refik, zengin bir müteaiih t olup Bu gibilerin namzet kaydolunmak üzere ~imdi-

1 
Hicrant saat birde Cihangirdeki d • 1 
evlnc getirn .. ~tir. Fukat blr müddct en b1rer dilekçe ile bulunduklan yer erin askerlik 

1 

sonra sl'hebi anla;11lam1yan .bir hâ- §Ubelerine veya dogrudan dogruya okul müdürlükle-
dise yilzündcn Rcfik. Hlcra n1 b1çak- rine müracaat etmeleri ilân olunur. •9070• 
la agir gur~ttc yaralam1~t1r. '\füd
deiumumilik tahkikata el koymu§tur. * Evvelkl a~!lm Fatihte bir ya
ralama hâdisesl olmu~tur. Vaka §U

dur: 

Ünivfrsite A. E. P. K omisyonundan 
Be~lkta~ta Ectebiyat Fakültesi binasinda yap1lacak 4474.39 lira ke

~ifll elektrik teslsati 7.IX.942 pazartesi günü saat 15 de Rektorlilktc 
aç1k ekslltme ile ihale edilecektir. 1steklilerln 336 lira muvakkat temlnat Fatihte So!ular caddesinde oturan 

Mithat lslmli bir gcnç. odas1nda ta
banea kur§unu ile yarali olarak bu- makbuzu ve bir taahhütte 2500 llral!k bu i~e benzer l§ yapt1klarina dalr 
lunmu~tur. istanbul Vilâyetinden lhaleden üç gün evvel ahnm1t vesikalar ile gclme-

Hastaneye kaldrrtlan genç verdlgï Ier!. Plân, ke~lf, oartname, mukavele projesi Re'ktor!ükte goriilür. 
ifadede tabancay1 Milkcrrem adinda ______________________ (_90_5_8_) ____ _ 
blr kad1ndan aldt~ln\ soyleml§tir. 

ifade §Üpheli giirüldügil için Mü
kerrem yakalanmt~, müddelumum!lik 
vakaya el koymu~tur. 

Polis karak o lunu 
soy an adam 

9 ag hapse mahkû 111 oldu 

,. Erltek va k az - Leylt ve Nehart -....-

1 S A N K T G E 0 R G 
HUSUSI ALMAN OKULLARI 

Galata, Kart Çmar sokak. T~l: Erkek. 42095 - K1z. 40499 
Erkek k1sm1: Or ta. Lise ve Tlcaret okulu. 
K1z k1sm1: llk, Orta okul ve Ticaret kurslarl. 

Çelenk gônderilmemesi rlca olunur. Yatacak yerl olmad1g1 için Kü-
çü'kpazarda polis karakoluna misa

Kay1t: 1 Eylûlden itibaren saat 9 -12 arasinda. 
ikmal lmtihanlan: 14 ve 16 Eylùl. 

Ankarada Devlet Demlryol!ari yeni umuml idare binas1 kalorlfer 
kazan vesair teferruattntn montaj1 pazarhkla ve vahidi fiyat üzerin
den eksiltmeye konmu§tur. 

1. - Bu !~in muhammcn bedcll c19225> llradtr. 
2. - istekliler bu l~e ait §artname vesair cvrak1 Ankarada D. 

D. Yollaq Umum Müdürlilgil Yol Daire•inde gorooilirler. 
3. - Eksiltme 31/8/942 tarlhlnde pazartesl günü saat c16> da 

Ankarada D. D. Yollan Yol Dairesinde toplanacak Mcrkcz Birinci Ko
misyonunca yap1lacakt1r. 

4. - Eksiltmeye girebilmek iç!n lsteklllerin aljag;<la yaml1 te
minat ve vesaikile blrli'kte ayni gün saat <16> da Komisyonda haz1r bu
lunmalar1: 

A. - c2883.75> llrahk kat'î temlnat. 
B. - 2490 say1lt kanunun tayln ettigi ve~ikalar ile bu Ï§oe mah

sus olmak üzere D. D. Yollari Umum Müdilrlügünden altnmt' ehliyet ve
sikasJ, bn ehliyet veslkas1nt almak üzere isteklller1n emsali teslsat 1,. 
lerinl muvaffak!yetle ba§ardtklartna dalr belge ihra?l etn1ek suretile ihale 
giinünden evvel Umum Mildürlüge müracaat etmelerl lâz1md1r. , 

Devi et 
Umum 

Denizyollar1 
,üdürlügü 

c8982> c6879> ., 
1,1et me 

l lânlar1 

Muda nya h a tt1 
1stanbuldan 22/8/942 Cumarte.1 14.00 de k:alkacak seferden 

itlbaren Mudanya tarifesi muvakkaten degl~tirilm1~1r. 
Yeni tarifeye ~re vapurlar lrlanbuldan Pazar, Pazartest ve 

Sah giinlerl saat 9.00 da. Çar~amba, P~mbe ve Cuma giinleri 
saat 16.00 da ve Cumartesi günü aaat 14.00 de kalkacak, Sah, 
Be~embe ve Cumartesi postalar1 Gemlige kadar gideeektir. Daha 
fazla malùmat almak istiyenler!n acentelerim!ze müracaat1 rlca 
olunur. (9087) 

fir edllen Hikmet Verim adtnda bir 
adam. gece karakolun tenhahg1ndan 
istlfade ederek çuval içinde bu-

.. m mimTedrisatin b~lamas1: 16 Eylûl 1942 Çaro11.mba.•••• 
~~.~---~----~~~~-~~~~-~~~---~~~--~---~-~~---~-~--~~~~~~-~~~ 

Diplomas1z doktor 
Yeldegirmenlnde Azlzlye sokagm. Junan kur~unlari çaltp kaçarken 

da 21 numarada oturan Vasil smin- polisler taraf1ndan yakalanm1§tl. 
de blrinln dlplom1U11 olmadJgl halde Diln ikinci Asllye Ceza mah'l<:eme
dl~ç!llk yapt1• 1 ogr~nilml ve tertl slnde duru§mas1 yap1lan s~çlunun 

. . .. g_ .. :t . P 1 suçu sablt olmu~ ve kendls1 9 ay 
edden b1r curmumc~hutta sahte d1}- hapse ve 16 lira da para cezas1na 
çi suç üstilnde yakalanml§ttr. ça1pt1r1lm1~t1r. 

Türkiy e Cum hur i yeti 

Z ÏRAA T BA N K A S I 
Kurulu:t tarih; 1888 - Sermayesi : 100.000.000 Türk ilras1 

l}ube ve Ajans adcdl : 265. 
Z1R,}_Î ve TÎCARÎ HER NEVi BANKA MUAM~LELERÎ. 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyoruz. 

Ziraat Bankasrnda kumbara' 1 ve kumbara~tz tasarru! hesapla
rind•. en a7. 50 Jirast bulunanlara Fenede 4 dsfa çckilocek kur'a Ill! 
n~ag1ùakl plàna gore ikram: :v-~ dag1t1lacakL1 ':.: 

4 adet 1.000 lirali.k 4,000 ira 100 r()~t oO liralik 5.0'10 lira 
4 • 500 > 2 "00 > LW > 40 > 4.8"U > 
4 > 250 • 1,000 > 160 • 20 • 3.20!J • 

40 > 100 > 4.rJOO > 

Türkiye Cümhuriyet 

A KT 1 F Lira 
E:tUœ: 

Alt1n: Safl kilogram 7"616.476 ••• 3.04.96'.043.09 
Banknot ••• ••• ... •.• •.. 12.344.695.50 
Ufakhk .................. ......... ___ .,22..,1.,.5.,2_4_.6_7_1 

DaM!deki Muka.birle-r : 
Türk Liras1 ... •.• ••• • ••••• ... ... ••• --~43•8•.2;;.0-.6 .... 37• 1 

llari,tekt l\fuhabirler: 
Altm: Safi kilogram 23.948.013 ... 
Altma tahvill klbll serbest dovizler 
Dlger diivizler ve borçlu kliring ba-

33.684. 796.38 
-,--

kiyelerl • . • . , . ... , • • • . • • • • ••• _....;5;.;4;;.;. 0;.;9.;0.;.2.;2.;.7 ·.;4-.2 •I 
Hazifie Tahvtlleri 

Deruht'I! edilen evrak1 n1<kdiye kar~1-
hg1 .......................... . 

Kanunun 6 - 8 !ne! maddelerine tn
flkan nozlne tarnfmdnn vâkl te-

168.748.563.- ' 

diyat ••• •.. ••• ••• •.• ••• ••• ••• 24.221.fi~l.-- -=.;;,;.;;:..:.;.:.;;:.::..._ 1 
Scnedat cüidan•: 

Tlcarî senet!Ar ... • .• 

Esham ve tahvilât ciizctan1 : 
{ Oen.ihte cflil<l' evralu na'kdl~ 

A }l nin kar$thi;! esham ve tahvilât 
(itlbarî k1yml'tleJ 

B - Serbest esham ve t..hvilllt: 
Avanslai : 

Altm ve déivfa ùterlne avans 
Tahvllât uP.?rine avans ..... . 
Ha7.lneye k1sa vndell avans .. . 
Hazine~·e 3850 No. lu kanuna Jl'Ot'9 

açilan altm kar~1hkh avans ..• 
TlfssP.darlar : 

"Muhte/1f •••••• ... .. . .. . . .. . . ' ... 

3:17.788.065.-

44.833 .339.93 

10.506.443.45 

3.09G.31 
7.975.72~.45 

250.000.000. -

YEKÜN 

1 Temmuz 1938 tarihindeo 
~~~--~~~~~ 

Merkez 

Lira 

Bankas1 15 - 8 - 942 vaziyeti 

s #fl'Tltll'/J. : 
l hti11ai akç .. f : 

P. A S l F 
... ... ... ... . .. 

Lira Lira 
115.000.000.-

Adi ve fevkalâde .. . 9.412.135.73 
6.000.000.-117 .520.263.26 

438.206.37 

87.775.02~.80 

134.526.942.-11 

8:37.788.065.-

55.339.783.38 

257.978.819.76 
4.500.000.-
8.615.()22.65 

1.0(1/,.48€.126.!!2 

Hususî •• . • . •.•• •••••••••••• 

Tedavülde/ci Ban/çn-Otla,r : 
Deruhte edilen evrak1 nakdiye ... 
Kanunun 6. 8 lnci maddelerine tev-

158.748.563.-

f!kan Hazlne taraftnd11n vâkl 
tediyat .. .......... ........... _ _.2;.;;4;.;;.2;;,;2;..::l~.6.;2.;1;... _ 1 

Deruhte edilen evrak1 nakdlye bakl-

yesi ............... ··· ·•· ·•· •·• 
Kar§1hg1 tamamen altm olarak ilâ-

-~ten tedaville vazedilen ........ . 
Reeskont 'llU:,abili ilâveten tedaville 

vil<: cd il en . • . . . . . . . . .. .. . . .. . • • 
Hazineye yapilan nltm kar~1hkh a

o:•na r.mkabill :1902 No. li kanun 
'itudbince ilâveten tedavüle va
z~dilen ...... 

l\lEVDUAT: 
Tiil"k T,irnRJ. •••••• 

A.ltm: Sn fi kllo!l'ram 877.422 •• 
3860 No. lu kanuna gore hazineye 

aç1lan avans mukabili tevdi olu
nan a!tmlar: 

Altm: Safl kilogram 55.541.930 
noi•lz taahhiidati : 
Ahna tnhvlll kabil dov!zler .. . .. . 
Diger dovi?.ler ve alacakh kliring ba-

kiyeleri 

Muhtelif , .•••••• ••• ••••••••• •••••• 

134.526.942.-

40.000.000.-

288.500.000.-

14fi.500.000.-

1 rn 224.330.M 

1.224.164.05 

78.124.167.90 

27 .207 .009.ù5 

YEKÜN 

15.412.135.73 

609.626.942.-

120.468.500.88 

78.124.167.90 

27 .207 .009.95 
138.763.369.76 

1.00I,.48!U fr.!!!J 

itibaren: lckonto baddi 0
/, 4, a l ti n ii,, er ine avans 011 3 

Gümrük Muhâfaza Genel l(omutan:1g1 
sahnalm.:: komisyonun::l;tn : 

5 
6 

7 

8 

9 

SOLDAN SAGA: 1 • Mehabetl! blr 
ëlilnün hu§u ve hilrmctle etraftnt çe.. 
vlren. 2 _ Millete peresti~ et. 3 -
cDeli> nln evveline gelir, Mastar 
edat1. 4 _ AtlaYlP geçerek, Hart. 
5 • Bir nida. 6 _ Gaye. Harf. 7 - Si-

l 
yaih plâj toprag1. 8 • Vilâyet. Na
zik. 9 • Yol, Yanan blr madde. 

YUKARDAN A,SAGI: 1 - Klor 
90dyom'un içine 90'k, 2 .Al1§mak'tan 
emir. Nota. 3 - DOverek. 4 _ Blrincl. 
IŒ•elerde bulunur. 5 • M1slrda biT 
mevki. Gôk gürültilsil. 6 - Ringi.ra 
blr hi-tap, P ara oyunu. 7 - Kan. Dok 
tor. 8 _ Ev ac;malc'tan emir, Bugdlll)' 
tozunu. 9 • Siiz. 

Evvelkl bubklacanm batll 

123 4 5 6789 

'IK 0 M 1 1 A c 1 

~ 2~ E. A B.IO z u K 
>--

,_ 
Ili 3 z ,f N lY A z t 

4 A z A B • N i z A 

s G E • OK • YID K 
6 E M A y E • A R 1 

7 ç A N a N A R A L 
8 l N • K E L E ~ • 9 R • p A TAT E s 

.. - . ~- · ... ~ :;.o· . 
·· a~rA ·· o~v·. . 
' .~ ~·~ -:~ .~~~ -·_:Î!~· • ..... ;. 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
7.30 Prog, saut t9.30 Saat, haber 
7.32 B. Terblyesi 19.45 S. Saat 
7.40 Haberlcr 19.55 O. ha.valan 
8.3G Müzik 

13.30 Prog, saat 
13.33 Müzik 
13.45 Or!« stra 
14.00Müzîk 
14.40 At yan§laq 
18.00 Prog. saat 
18.03 Orkestra 
18.45 Ç. KI ilhil 

Io 

20.15 R. Gazetesl 
20.45 Tür>killer 
21.00 Konu§ma 
21.15 M ilzlk 
21.45 Konu~ma 
22.00 Orkestra 
22.30 Saat. haber 
22.50 Kapam~. 

SA 1 

!1/8/191,fl MUAMELESi 
Londra 1 Sterlin 6.24 
N evyork 1 OO Dular 1;~2.20 

Cenevre 100 Prank 30.366 
Mnd rid 100 Pczeta 12.9375 
i:;t<>kholm 100 isv. Kr. 31.16 

ESHA:U VE 'i'AHVILA'l' 
M uame- Jl.Iuam6-

leli lesb 
lkraml;r-ell %6, 938 20.10 -.
lkr Erl!',.11! %5. 933 -.- 22.05 
%7'1.i T.borcul,2,3 -.- 2:l.50 
StvaR-Erzurum 1 -.- 19.95 
S1vn•-F.rn1rum 2.'1 
%2. 1932 Ilz. tah. 
.1,..'1, t!l41 D.Y. 1 
%7, 1941 D. Yolu 2 
A'l~dolu D.yolu %6~ 

-.- 20.05 
-.- 51.-
-.- 20.05 
19.70 --
31.- -.
-.- 52.75 
-.- 61.50 
-.- 48.25 

DIKKAT: Hesaplartndaki parQ;,.r blr s~ne içinde 50 llradan 
aoogt dü§miyenlc1 e ikrum!ye c1kt1g1 takdlrde %~0 Caz Ufii'.e vc!"ile
cekt!r. Kur'nlar senode: 4 defa. 1 Eylü!. 1 llirlncikânun, 1 :.fart ve 
1 Ilaziran t.:rihlcrindc çek!lecektir. 

.Müteahhit nam ve hesabtna olmak ilzere lstanbul Bira Fabrlkasm. 
da clt!e C'lilccck ya§ kti;pclerden 100 kazan1 1ahle tarih1nden ltibarcn 
haftada iki gün hariç olmak üzere diger günlcrde ç1kacak kilspelcri 
3-4 ay zarftnda olmak ~artile pazarltkla artt1rmaya konulmu~tur. 

25/ Agustos/942 sali gilnü saa.t 15 de 14000 tak_tm çama~1r d1ki. 
mlnin pazarltg1 yap1lacakt!r. 

, D. yolo 1-2 
An~dolu D.Y. Tah. 3 
Anr.dolu Mümcs . 
Merkez Bankns1 
1$ B111,Jrn•1 namn 

--.-15" -· 
-.- 14.50 

T. i ~ 
BANKASJ 

K. Tasarruf 
HESAPLARI 

2 1kincitc~rin 
Ke•idesin~ uurilan 

tf..,·am411•l.wr: 
1 adet 1000 lira11k 
1 > 600 • 
2 > 250 > 

14 > 100 > 
10 > 50 > 
40 > 21) > 

10 

Pazarltk 25/8/942 sait günU saat 11.10 da Kabata§ta Levaz1m eu
fx>stndckl merkez sati~ komisyonunda yap1lacakt1r. 

htekliler!n p:izarl1k için tayin olunan gùn ve saatte tekl!f edecek
leri fiyat üzerinden %15 teminat paras.le birlikte mezkûr komisyona 
müracaatlari i'ân olunur. (8983) 

.ayrime kul Sati$ ilân1 

Muhammen bedel! 1540 lira ve ilk temlnat1 155 lira 5Q kuru~tur. 1 

Yeni oartname vc nômunesi Komis~ onda gorillcbillr. 1stek1Herin knnund 
ves1ka ve llk temlnat makbuzlarile Gnlata, Mumhane caddesl 54 No. lu 1 
da!redekl Kom:syona gelmeleri. ( 9089) 

----~~~~~Rif -

f, Bankas1 Hâmlline 
I~ BnnkM1 M.ilessis 
T. T. B. nama 
Aslan Çimento 

, > müe~sis 
S•rk dPl\'lrmenleri 
· !ttihnt deglrmen. 
~ Il T Bonolari 
'l'elcfon $•rkett 
lst. Umn11 Sl::-orta 
t~t. Riht-tm. Dok 
!st. S1Ï T. ~irketl 

-.- 15.-
-.-210.-
-.- 3 50 
10 .1 0 - ' -
-.- 1!!-
-.- 5.30 
-.- 26.-
-.- 94-
-.- l l.50 
-.- 2~-
-.- 15.1;0 
-.- 610 

Beyoglu DordüncU Sulh Huku k 
Hâkim igmden : 

Terekesine mahkemece elkonulan olü Hikmet Ôztopraga 
a:t Beyoglu Çakmamescit mah'.lllesi Tozkaparan Akarca sokak 
35 numaralt apart1mamn tamam1 mahkememiz tarafm<ian 
ac1k artt1rma suretile 21/9/942 tarihine müsadif pazartes, gü_ 
nü saat 10 dan 12 ve kadar sa t1lacakt1r. Sati~ bedeli %75 ~i 
g~medigi takdirde ikinci artti rmas1 1/10/1942 tari!hine müsa_ 
dif per~embe .~ünü saat 10 dan 12 ye kadar icra e<lil~ektir. 
Tamam1nm k1ymeti 32000 otuz iki bin lira olup dellâliye resmi, 
ihale pulu, tnviz 'bedeli, kadaslro harc1 mü~terisine sati~ gü. 
nüne kadar vergiler terekeye a ithr. Arttinmya girebilmek 
iç .. n 7< 7,5 nisbetinde pek akçesi yahrmak lâzund1r. Sati~ tapu 
kayd1 muc;bince yap1lacakt1r. 

Foto Magazln'in 86 ncJ say1s1 
Bonite Granville ve Mary Hovard'm 
rcsimlerile süslil olarak ç1km1§t1r. 

Yen filmlcr vc yazilartndan maa. 
da Vrigi11la Grey'in hayat1 ve Sadri 
Ertemin Ulusluk Ülkümüz, ~iirlcr, 
hikâyt'. aktuallte resimler, genç ls
tidatlar. faydah bilgiler ve Avnl 
Dillig-ilin ;tyàtro ve propagandast ve 
Zlya Vchbl Altürkiln (Aman yavn~) 
nefis hlkâyesi vardlr. Okuyuculan
m1zo tavslye ederiz. 

oyunlar 
f estivali l@ors1 hari!}i alh."~v1.t1Jl 

Fen ve tekn k 
On be~·lnc! say1s1 zengln münrlere

catla jnti~ar etmi§t1r. Îçinde b1rçok 

22 AgUf.toe 
Cu:nartesi saat 
17 ve 21 Fe. 
nerbahçe sta-

dtnda; duhuliye rokt1Jr. 
Saat yanmda istasyonun onilnden 

muhtelif semtlcre tramvay servis! 
ve saat birde K::d1kL'ydcn Ki.iprüyc 
bir vap~r vard1r. Kiipriidu vapurun 
kar~·il1g1 tramvay servis1 vard1r. 

SadJ Tek T;yatrosu 
ilml yaz1lar vardtr. Tavsiye cde- Bugün Takslm Alt1ntepe Al;e Bah-
riz. çesinde (ÇA!lfURDA ZA:.lBAK) 

Nurl Cemirag 
ve, ilktiy 

Tayyare alar 1nda 

TAFSiLÂT: Mezkûr aparhman T ozkoparan asfaltmda 
ccp-besi 4,40 ve mesahai sathiyesi 65 M2 olup bodrum ve 6 kat 
üzerine mebm kâgir ve mercli venleri mermerdir. Bodrum ka
tm<la knmürlüklerlc bir helâ v<irdir. Zemin katmda 4 oda bir 
mutfak, bir helâ mevcuttpr. 1, 2, 3, 4 üncü katlarda 4 er oda bi_ 
rer mutfa:{, b:rer he!â vard1r. Be~inci katta èin taraf1 tar11ça 
olmak üzere 3 oda, bir mutfak, bir helâàan ibaret olup apart1_ Bu ay1n 23 üncü pazar günü ucu
ma.nda elektrik ve su te~i~ati vard1r inotekli alacnklar ve di. 'eu ve yop1c1 ta'ebeler aros1nda tay. 
ger her alâka<iarlarm irt fak hakk• sehiplerinin gayrimenkul yare ve p,anor müsabaka:ari yapt-
üze indeki haklar1 hususile faiz ve m~.srafa dah] olan iddia_ ;acak, mùkûfotlar tevz1 olunacnkt1;. 
larim evrak1 müsbitclcr:le 'bir likte s~tl · •:ününden evvel mah G"sterl ve yari~lara saat 14.30 da 
kemcye 'bi!d;rmPleri ic;.p eder. Ak J bkdiràe hakbn tapu sL 1 ba~lanacakt,r. 
cilile sabit olmad1kça sati~ bedc1linin payla~masinda:n hariç Vll"tant dü~man tecavüzünden ma
kalacaklardtr. Îstck!iler:n vukanda _gi\sterien gün ve saatte j sun bulundurma.k lç n ihtiyat elc-
Bcyoglu Do:r;düncü Sul.h Hukuk Mahkcmesi kaleminde hazir 1 ma yeti~tlrmck gaye~ine ma tuf ve 
bulunmalari ilân olunur: (4633) 'I'u~k delibnl lar na ya•·:•}rcak ye. 
_________ _.. ______ ___________ ,) .gâne spor bu nrvi hreketlcrdir. 

Büyük Komed1 3 perde. 

S afdak av tüfegi 
Bedestanda te~hlr edilmckte ol11n 

12 kalibre bir av tüfegi 2G Agustll• 
çar~a.mba günù saat 1.5 da sat1la
caktlr. 

Tasviri Efkâ. r 

Nüsh as1 (5) km·u§tur. 

, . 1 Tiir/...iye Harlç 
Abone en:ut1 için içm 

Senelik .......... . 
Alti ayltk ........ . 
Üç al·Lk 
Bir ayhk ... . ..... . 

lllKKAT • 

1400 Kr. 2700 Kr. 
750 • 1450 > 
400 • 800 > 
150 > yoktur. 

Re§adiye 
Külçe altm gram1 
1sviçre alt1n1 

Dil11kil IJuuiinlril 

33.50 33.30 
4.46 

28.70 

4.64 
28.80 

() TAKVIM 6'!1 

Agustos: Cumarle si 

13ô l :i, 

22 
1359 

~ABAN 
Ruœl 

Aguatoa 
9 

HIZI: 1091 
----
Gùn 1234 

V , l t l jEza·ll • 1 Vautl 
a "' a t S. O. S. O. 

GünellY~rrn I / 10 20 6 18 
U.rlo 5 18 1 17 
1.uaJl 9 os 17 03 
A«~ain u ()0 t 9 SS 
'k J. ( 41 1 39 li 39 
hll$ .. i<iyar1DJ 8 30 4 27 

Sahib! ve Ne~riyat Müdilrü : 

Z. EBÜZZÎYA 

1 lier Türk gelir, seyndcbilir. Dcrcolunmn-a n evrak lade edilmcz. Bas1ld1g! ycr : Matba.ai EBÜZZiYA 


