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I 3 ÇARŞAMBA 
llL: 21 • SAl'I: 8791 r .ı İdne evi: Ankara C. Vakrt Yurdu 

1 l\Urus Telefon: ldare (24370>, Yam c2Hıa) 
L Telır: ı.t&nbul Vaıut...Poata kutusu: H _J 

~iLLi ŞEF-... 
Dün de D·il 

çalışmalarını 
Kurultayı 

takip 'ettiler 
A•Jran. 11 (Vakıt mulaablrlndeıa) - Dll kuruL ye ctderek kom.lnon ç&bfmaıartyte llgl6Uenmif ve 

Alman hususi tebliği 

AKDENiZDE 
Bir lngıtiz 

uçak gemisi 
Dört torpil iıabetiyle 

BATTI 
ta:n llıtıa. koı:ıisyonlan buglln toplanarak çallfma- G&lırma'.&rr takip etmlftlr. 
larnıa devam etmiılerdir. Kurulta.y genel toplaDtımu K!lll Şef cuma gUJıll ak§amı, kurultay çal.Jfmala. Bt'rlin, 11 (.AA. >- Alman 
~lbbe gtlnU yapacaktır. rumı bitmect dolayılllyie kurultay ttyelertne bir çay ı ordulan başkoıuutanhğmın hususi 

fteUııcumııur lılilll Şet, aaat on sekizde fakU•.te- ziyafeti ftl'ecektlr. le bliği: 
:::::::=:~~----------------......... -------------...1 Bu;;ün öğ\e va.kt

1 
bir Alman 

A 
denizaltısı batı Akdenizde kuvvet . 

•• JatUrkun havaltndan bir ylldönUmU: Vekiller !~ı;;!~~~ia:ııc~ı~~:: ~~ii~~./~~z:ı; 
0 

_________ _..._ gemisini dört torpil atışı ile betır-

-, 
VAKi T Gezıntıl• ,{uponu Ne. 18 
Mevatmın ea Leucta provaaıl.ı rnıauaıne 

lft;lralı etmek latlyoraaııu., lııa lruptıaa lreelp sak 
ıa,...... 

1 .. lacl 11oa'- heyeti DlJ~tır. 
.. V Dı Dola r.eabeıluda 1 

bayırı blcama Dün r~~d~f~onra Kafkasyada I· ____ -_rın_glllz_aça_k'._emı.a __ _ 

Yazan: ızzEooiN Ç.AUŞLAR toplandı Alman Pa,,.ti ~urupunda 
b ID EMEKLi ORGENERAL Ankara, tı (A.A.) - Bugtln le- il eri eyi şi dur- -- - - - ,!!L_ -- - - -
~ nı1bnl ka:de olar&k bir asker sırttaki dllfln:ma kAl'I• yaptıraıtı ra vekiller iheyeti öfleden e.,.vel ş h • ı d h ı k 
.._ -:!:!~rlene onu yapmaktır. hüeum barikuıi.de bir hateket ol. taat 10,30 da Ba."·"ke..1ettc ve l5f. durulamadı e 1 r er e mu tar 1 • Giti -enin bir istisnası olabil- du. Ayağa blbn ve AIJah Allah lf'den 80l1ra ıısat 17 de Eilyii.!t Mil-
'-lt ll'lıt ba meselede Mustafa Ke. sadaaı ile ko,mala batlaJU bft· let Meclisinde Başvekil Ştikrll ~ Alman \ebliiine ıöre 
' "el'lnek istediklerile kalamaz. cam saflannm COldi hayırmda ve ra11<>ğıunun başkanlıfm<la iki top. 1 • h k 1 d 
~ ~ istediğini aldı, bJr kW'· Şabiasırtt& 81la ıda Ve f.ok kuvvet- lantı y&pm!§tD". Bı·r c.. o 17•qe t ar 1 n 1 yas 1 o n u şu u 
ltt ~. ~ .mlieuili bllnyanı dev- li yerle,.n İngiliz batlarnu yerin- 6' V 

-....._ IÇIJl ele bu cliret lizımdı. den oynattı. Hepsini ytbgerf et· H • • d k 
Ş:-:: :..=:.. bi•s:ı: :.::~O.::d:"ı!' =.-:-= ınd.ıslan a o~tıusu ! 0 Dahiliye Vekili bu hususta bir IAviha 
h,.. kadar olan Anafartalu.r parlamap ,dllfmaaın r;ötüılerlnd.e HAdıseler edı''mek uzere .. 
....... ~ kunwıdanlığma tayın olun- ve ınrtlamub saplar.mala bati.. a ı j h I k M ı · 1 -- · · ·· , d · 
lıa-:_~ . c1eıtıal "Çamlı tekke,. Ye dı. Öyle bir şiddet, 6yle bir kah- d C!----ler, Almanların azır anara ec ıse verı eceqını SOJY8 1 
~~emri kumandayı denıhte nmanbk belirdi ki, bunu tasvir evam ~,_ 
~ rica olonar.,, Biraz ve tanife ~ ~r ve sanatUr- Kallııa tlaflanm cqamıya. Ankara, 11 (A.A.) - C. H. P. ki!! Seyhan me':>usu Hitmi Uranın 
~ oldu; fakat ba mWüm ve lana bile kudreti yetemez. bel- ea/Janm ınnayorlaT M'ecüıa Gurupu umumi heyeti bu • reisliğinde toplandı: 
.... klınııu.danbk vazifeai kendi· ki O Anda hlCam llaflarmuzda t. .edı•yor (YUlll ! aclde) gilıı ll.8.1942 lll&t 15 de re!s VC• Celse açıl<1ıktan ve geçen top • 
---~!-in etti. Ve bllyttk bir celli edftl bu alvf manzarayı mu . Jantı zabıt hulbas okunduktan 

~l etle ve dttım&m bebe- harebe yerinde Sörebilen btiyllk •ı H T 1• K A R T o c c A R L A R ı N sonra ruznameye geçilmiştir. ~ lllail6p etmek azim Te lfne. bir sanatklr balanaaydı ODa eu.. (Devamı Sa. !. Sü. 5 de> 
,,,.. .. ~ 180 ra1mnb tepeden landırabllecek bir tablo vttcade p. Bo b da öl 1 

~-=-~Y•ya= ::~ =~:'!-8::!,:"._ba=..:! :.:.ı.~7~8;:n- DELAtETILE EZiLEBiLECEK Mı•', Salamon adalan civannda 
·~·Y9tf.eıin kamandumı eline al. ]ide hHcam, fnblarca İqilb 1nnr. e· k f b k 1 Den·ız 

vetlecini Ajıldere ve Sazhderele- ırço a ri a ar 
...: ~bola Te Buna Jandar- re attrdll; bttytlk rltbeli la~liz h b• 
~ ~:~h~etl ~.~::: nı;:;:~h:::n::w.:a":;;:d~- kapandı 7 eşkil edilen komite valinin ar 1 
)\ ..:. İDei alay da4a mmtaka- giliz donanmuı "Savla'' 1d5rfesi b k / "' J t / D .. i d 

• IJ'e için gönderiliyorda. r.~larmduı ·~k btiytlk bötla W'ai Deld, 11 (A.A.) - Brit: aş an ıaınua op anaı. un yen en 
.. toplanıu saatlere .....__ ....... , fakat u:-.u----"'6 ban ı.---•·1..'-- ~ 

,... ~~~ llnctl alay, n ineı ·•a- .......... "P ~ --..... ~ B ı d 
il.L -:-naei Mu!ltafa KemiHn bUeuma kmlma- olmu$tıar. PoliB lmvvetleri deıtıal a' a 1 ~ ... .___ tabara, sı inci alayın dl daJıa dirı1dl. iılt.imml tSl'&r t.ıeela etmioiel'Clir. 
ı......-:-a '-ara. KİreçtepeJ.enlan Su-
~· bclar geniı sahil mmta- Akaiae ~lis sallan ken• Bam lroap'e ~ b.rgqaJık 
~-_!ngilizlerin btlyUk ihraç eli harp ıemlleri atetlerlnden tohuınBn etmek ;çin gizlice an -
'- ..-ıne karşı koyan ''e par. fazla zarar gördü. General "Ha- lqtJ)dan gittikçe deha aç.ık ola -
!iJ~• lerlleyerek mtlnferit va- miltoa,, Çanakkale raporunda bu rak görünmektedir. Bu giali aıı
, .... l'de kalu perakende kUçlik lıücumdan bahsederken, btttlln su. lqmallll1 akim kaldıfır.1 gWeıı 11-

a etler. baylarmı kaybeden, çok az asker mum! vali Hintlilere ikaqı mUıftk 
-1 • kurtarablletı blrlilderini söyS.mek. ciavranmafı ve hUk1Unet ıerkinı a.. 
~) DCi ttlmen (20 '"e 21 inci te ve mıJkabil Tftrk hllcamaaun • rasmds Hintli ı&hs!)·etıel'de::ı faz. 
~ -- .!2 İaei tümen (S4, s;; 36 rarlaklılmı takdirle yidetmekte- la bir kaç kili daha almağr dllfün 
~ > Sarusta.n gelen 18 ncı dir. ı mettedir. Eııuen Hintliler bundan ı...... ~ n letld1 eden iMi tümen-
~ 12 Dci ttlmen "~h Tek- TtlJ'k askerindeki maneviJ'atıll böyle m11slt1manlan. arar vemıe-
iııu.=::::: ldlçtik Anafartalar liııltlnlUttl dttınısnm adet ve .Ulb . meyi ve luılmret etmemeyi na -
..___~ 1 · ü!ltUnlttğtlnil yendi. 1 de~let'. 
~ ~:-::.:.u~~ (Devamı Sa. !, 80. 3 dı) (.Deoclmt Sa. !, BIJ. 3 tll) 
~ lae\-zllerine yanafl'DJI bir 

• et ~ 'baea ttlmen (8' ve 15 la. 
l• ~ >, C llncll ttlmu (ll ve 
S.:-1lar) ve sa tiocn Alay 
~ - Oonk ı.ym mmt&-

..: ;., 8 llel ttlmen (!8, !4 vı 18 
)'"' ~ &Dk baymnr. J-1 
' ea ee tue hir ku'V· 

~ ............... kadar S 18 neı lıolorchmaa tr.ar
lı " 1 haar1ıutı. 9 aiostos gttnll 
~ lllei lömeDlere taarras et· S bartusa "Çamlı Tekke" 
~ ;..~t tepeai denilen 

---e edi10rda. TArMIRlt 
"' .... ~Jar uhll ......... 
~ • ~ tlmenta hareket saha
-..; ~ IJiae gören bir nokta idi. 
~ .._.~in tunun mttkf!DI
.~ -vae IDavaffak oldu. Tue 
~ ~an afrr zayiatla geri 
,...., ~ g~ tümenlerinin u-
t~ l:a'ba 1-ilizlerdi ve bir onlu 
ıSü: r asilzadelenlen mil· 
rb..._~ llunıann çoiu Sil neı .ir' 
ı..~· lrG lnliade "Kilçtlk Ana 
~· il 1'l bölgeıııinde yok o!muı-
~ ••tara Kemli bu ~rraz. 

::' ı.a ~ hatlarım sahillerimiz
t ~ ~ kilometre yakm ~erler
~ ~·ha lmnrldanmsmn üze. 
·~·~ ~i. BUtön r;ttn bu mu
~ •C:are etb°Jtten sonra 9~10 
~~ 

8 
~ 1!-ym,, na yetl!}ti ve 

-.,. ~ ıncı tümenin alaşlan. 
te ıett1. 

\\ "-~oe aabshı AtatUrktin 
---. Coak bayın, .• Şahin. 

VABIT Gezlatlıl 
Senenin en güzel ve neşeli gezintisi olacak 

PiyMan.m tacirler tanLfmdan 
teşkil edilen 9 kmtite ile tontro-
11 hemrhtrlm tmnamlanmqtır. 

Dllıı, 6i'eden llCl\ra blltlln ko-

Müttefikler Japon itltlia. 
lannı yalanlıyorla 

Adalara asker 
çikarıldı 

cembera, 11 (.A.A.) - ATUstral• 
ya donanmasının ba~hca gemilerlt • 
in dahil !bulunduğu bütün cenap 
batı Pasifik filosu Salamon adalan 

(Devamı Sa 1! , '• F. der ' 

Ticaret Vekili 
miWJerin ~le valinin riyasc- Cuma ıünü tehrimize 
tinde olmak üzere ticaret odası 11&· 

l Jonlarmda mr topla.na yapılmııtır. geliyor 
Topl&ntJda komitelıeft verilen va- Ankara. ıı (Valat moh'lblriD-
zife1-' lll !lm'et1e teııblt eıiilmiş • den) - Ticaret vclkill Dr. Behçet 
tir: • . . Uz Pf'l'Şembe ~ı Ankaradan 

1 - lhtikA.r zihn.ıyet: ıle ,.e ti- 1 hareket edere"< cUl!ıa ıJabahı l:Ptnn 
t'8rl ~n nol'."IMI! cereyan 1 buJa va.muş olacak ve orads tet

(Dcvamı Sa. !, Sti. S de) 1 kiklcrde bulunnc:l:ktD'. 

!======:n::::::====: -·· .... 
BU8uN B ABER aazetEslada 

Parisin Son Günleri 
BUGONDEN iTiBAREN 

Alaka ile okuyacağınızı umtluğumuz 
bu lıitabın tenkidini yapan yuuını 

TA YM 1 S 
şöyle bitiriyor: 

"Frannz laezimetine-clair yazılan bütün siyasi kitaplar 
unutulacak, lol:~t Parisin .on günleri tekrar tekrar 
olıanacaktır ••• 

Bugun HABER gazetesinde bl!lacaktınız 

======· .. ·======! .... .... 
UM 



./'9 - 8 - ll'·" 
#@!!"' ....... ,_~·-™ 2 

An'{arr:da 
gureş 

,nüsabas{af arı 

Tür' gazateciieri 
Macar bn~vckili tarafından 

kabul edildi 

Doğa cepbeılade İli inci Con bayırı 
bücumu Bedin, 11 (A. .) - Alman orı 

dulan başkwnandanltğının tcbllil: 
fBaş tarafı 1 iııri a.1 'fcc!t) Mnykop bölgeslı:ıde dü§Ulan harp 

Harpte düsınnıu en ) Uk.ıtek mu- meydanmtn bir<;ok 'kesimlerinde 
\tıffnl.i.)el Amili olan irn.don\izc dnglar:ı atılı~ıo~ır. Ricat hattı ke
rimıetmek nıanc\i):ıtlıı olıır. Ilu eilen düc::man kuvvetlerinden mil-

lntik 1 r tüccarların 
delllellle ezilebılecek mi ? 

.A:vrupadaki Amerikan hav• 
kuvvetleri komutanına gör' 

Almanyaya 
büyük hava 
hücumları 
başhyor 

3CJ .1- :ilstos günü 19 mayıs 
stadında yapılacak 

Bud:ıpeııtc, 11 (A.A.) - Macırr 

hUkfımctinin dnvctı üzerine Maca
ristnnda n;; :ıfııcten bulunan Tilrk 
r zctecilerinclen mUrcxkep heyet 
bugün B:ı.~vckil Kallay ta:rafından 
kabul edilmi~tir. 

Bu kab-::1 resn inden sonra pro
rnganda n zırı Antal Türk 111isafir 
ier şerefine bir öğle yemeği ver
ın)ftir, 

Romanya ile Macariıtan 
ara•ında 

10 senelik 
pakt için 

iki taraf hariciye nazırları 
Berline çağırıldı 

Londra, Jl (4.A.) - Deylı Slkeç 
gazetesi, Tra.nıııvanya meseıeat hak. 
kmda, Romıınya ile Macaristan ara. 
aında hasıl o~an gcrglnllğl htıllJçln RI. 
bentropu bu tkt memlekeU barı~ur • 
mak için yeni gayretler aarfetmeğe 

sevkett!Rlnı yazmaktadır. Naırmn 
iki memlekctln hariciye nıızırlarmı 

on s nelik bir aaldırmaz.lık paktının 
lmu.aı içln Berllne çağırdığı öğ'renll. 
mt,tlr. Romanya ile Macaristan bu 
daveti kabul edecek olurlarsa bUyük 
bir ihtimalle Bu!garlstan da bu pak. 
ta girmeğe te~'ik edilecektir. 'Mihver 
her ıeyden ziyade Romanya ile Ma. 
cnrtstan arasında. bir hudut harbi çıl: 
ma.aından korkmaktadır. 

izm · rde un fabrika- 31 Japon tümeni 
larile işçiler Rus hududunda 

arasında ihtilaf 
1' .Uedilerniyen mesele 
:vukaek lıalcc.:n heyetine 

· verildi 

l\n~ 11 (vaJat aahablri'n
tl~rıJ -'1.z:mir un fabribtörle.'1

1 
le 

'.Ayrıca 1000 tayyare f imal 
bölgeaine gönderileli 

. . . :. 
mane\"l):ıt mıllı namuı; \'e ıerefe rdtkep bir gurup imha edilmi3tir. 
olan inhim!ik, fahsi ~reCe olan 1 Ha\'a k•ıvvetlcır'miz, Sovyetlerin 
bağlı!ıl•, bilhns"n victlnu birliğine sahilde ve Karadeniz llmanlann• 
\c milli mefkure birliğine peres· dan Tuapae, Ncvoro.s:gk ve An:ıpa 
titıle olur. Bu~n bu e\ afıı )Ü~l ek yaptıkları tahliye ve gemilere tah• 
derecede nınlik olan Ciimlıuriyct mil harekıit.:na 1'..!l.rşr hlfoumlarınr 
ordusunun milli larilıiınize ''Ccnl• ~iddetlendiımi~lerdir. Bu hücum • 
ha) ın,, hUcumlnrma 'c ufcrlcrlne lar een:ısında 12700 tonilA.to tuta• 
ıııız.lrelcr ilave edeceğine hiş ~üp. rmda ı ı tn§lt gemisi batınlmış ve 
lıemiz yoktur. ba!!ka bir gemi de hasata uğratıl • 

Mustafa K~nıiil bu efsa.ne\i hU. mıı;trr. 

<'Um esnasmda bir prapnel mi ke- Kalaçm ibatısmda dar bir sahn• 
ti ile kalbinden vuruldu. Ceketi- ya srk.ştırılm13 oi!ın Scı\•yet ordusu 
nin sol cebindeki sal\ti bu miske· yokedilmek Uzcrc bulunuyor. 
tin tesirini hafin~ttl Saati par. Don ~hesinin geri kalnn lns
(nlnndı, kendisi kurtul<"1u. Bıı ınc"· mında m.cuıi muharebe faaliyeti 
bor saati onlu kuman<lam Ley- yalnız MaC3.l" lutalan tarafmdnn 
mnn l'on San(k-rs t:trlhi bir aile tutulan bir keaimcle biraz ıiddet• 
santi ile değiştirdi ,.e hitım oln- lt'nır.iştir. 

rnk aldı. :Mustafa Kemfıl, 1~te böy- Pik:: uçaklnrmdan mUreklccp te~ 
le Annfartaln.r kahrnmanr oldu. ki11er Stal~"'I?"adın cenup batısın• 

Bir süngU hamlesin<len ibaret daki muharebeı,.....rde bra kuvvet • 
olan "İl<inci Cor.k lıUcumu" nun !erini desteklemişlerdir. Bundan 
düsmnn Uzerindpkj tesiri ı:ok ~lcl· ba~a bu şehir dolaylanııdnki iki 
<letli oldu. Bu hücum ynlnrz İn;::i- hava mevdanıru büyUk çapta bom
Jizlcrin boğs:a nı:mnk için bi.iyiik balarla bo~lnmışlsr ve yerl!e 20 
kC\'l'etlerle ba'b<lıkları ll<inri bU- CCovyet uçağı tahrip etmt,lerdir, 
yHk turrnzlannı tamıtmen akim DEM1Rl'OL1J BOYUNOA. .. 
bı~al.la kalmadı; İngilizlere Mosko,·a, 11 (A.A), - Almanlar 
Çnnn'kkn.le<le'I ..:ekilip gitmekten Stalingrad isUkametlnde demlryolu 
bnska bir c;ey ynpm:ınuı imlcrtnsız. boyunca ilerlemeye çalıııyorlar. Sov. 
lığını kabul ettirdJ. Yet kıtaıaı-1 da b•ı llerleyi§e Kotclnl-

Ben bu yazıll\nmla o kahramıı- kovo'.nun ıtmaı doğusunda fiddetıe 
nm ,.e o kahral11!Ulhğın ve büytik mukavemet elınektedlr, Bir demlryo. 
vatan :raff'rini knnlnrile nıillete kl :ı.tuyonunu e\e geçtrmek için ce_ 
hediye eden muhterem sclıitlerin rey&n eden 3 gUnlük muharebede AL 
ve gazilerin yıl<löntim\.ntı hnttrl:ı- man hUcum kıtalarma bag!ı bir blr. 
tıyorum ,.e bu \'esile ile onlnrn llk pazar gtınU 40 tank kay~§tlr. 
minnet n ~knnnnı s1muyonım. DUıı Alman kayıpıan bulld&n da atu 

1ZZED:u!N ÇALIŞlJAR olmu§tur. 

Blndlstanda 
ba.dJıeler 

(Baş tarafı ı inci :ıahifede) 

Kıraanaya Svezda bugün fGyıe ya. 
zıyordu: 

"Bundan bir kaç gUn ~vvel mevzL 
lertınfzde ıbir gedik açan Alman tank 
birliği, tıınklarımızm ağır bir darbe. 
siyle geri atılmıııtır. :Muharebe de • 

vam ediyor.,. .,. • 
SOVl'ET TEBLIGI 

Moııko,·a, 11 (AA.) - Ölle Uzer! 
neşredilen Sovyet teblill: 
ıo afuatoa gece.ııı kıtalanmıs Kı. 

letskaya bö!ecsinde, Kotelnikovanın 

doğu oiınallnde ve Armavlr, Kıra.ano. 
dar, Maykop bölge!erinde dllf manla 

( Bcış tarafı J iıtri ..... J. ',,.,, .. ı 

ve intizamını ve hakild pfyaaalan 
bozarak fiyat farlmldan gayri • 
nıe,;ru S"'.!Tette istifade etmek 
mawtlarile eldC'D ele zlnefrfome 
ahg verişLeri, 

2 - Aynı rihniyet ""C mskMt
larl:ı ve bir gQna tieaıi bağlantı
ya veya herhangi bir ihtiyacı kar
§ılamağa matuf olmalmzm alivre 
alış vc-rişlerde bulunanlan, 

3 - Kabule defer mefl'U setiep. 
lt"t' olmak:smn uhdelerindeki mal. 
ları talep ve ihtiyaç kal'§mrnda. sa. 
tışa a.rzetıneyip uzun mUddet el
le rinde tuta.'1 lar:, 

f - Yalan havadis neşir ve 
işaası veya diğer herhangi §ekil 
ve suretle velev ki; Srıcirleme ve 
alıvre olma.Vn:m ve elindeki malı 
tutmak.sızaı ve fakat normal ve 
halcik! fiyatlardan gayri saf fiyat
larla alış veri~lerde bu!unRn'll!.n, 

4' - Hakikatte aralannda bir 
n1l~ v~ril! obnadığı halde varmı~ 
ttibi göeterenlerle halı:ikl · alq ve. 
r;gıer:ni siztlyenk-ri ve hakiki alış 
v'ri!'lerinin fiyat, miktar, evsaf 
ve ~artlarını hakikatte oldufun • 
dan beşkn tnrıu g&aterenleri tı· 
Lip ve tcsbit ile be-lediyıe maka. 
!llatma arzetmek.. 

Vali ve belediye rd•i doktor 
Lfıtfi Kırdar, tacirle~ IU sözleri 
ı.öylemi.5tir: 

"- Size bu vazifeleri verfyo . 
rıız. Piyaaa halı.kında çok iyi ma
lumat aldım. Derhal harekete geç
mf'nizi ve muht.cikirlerl çıkarmanı. 
rı bekliyorum. 

Bizim bir yu.m'U3alt elıimi.z var. 
dır. Bunu size uzatr}'Ol'U%, Bu eli
mizi samimiyetle tutımuz ve tt. 
zimle elbirliği ediniz. İstanbul hal. 
kını cidden tazyik eoien ihtikln 
btra.berce ezelim. Sizden yardım 
Lc,tiyorus. Fakat yumu~k elimizi 
kabul etmiyenler olursa öbUr eli
miz demir gibi serttir ve bu eli
mizle hareket etmeğe mecbur olu-
nn . ., 

Knmlteler bugUnden itibaren fa. 
aliyete geçnıi§ bulunacaktır. 

Parti garupanda 
{Baıtarafı 1 ncl ıaufad:ı} 

ı' er araaı:n4A ~ mecdcllır-
~e do.n)1 oiht.ı.1li' p'kmtf, t91>lu • 
tt;• >l' ış il uIAU m.altiyetilli ane
l1'""": b hM~ mr.haut bakem he
J c• ;, : tt.tkik cdlicrek bir kar.ıra 
~1 :.onuşL•r B..ı lwr:ı.nı iKiler ta
ırafmdn.n ı. kı olan itiraz üzerine 
h ~· J m c ı ince yi.ilaıek hıı • 

Çank1ng, 11 (A.A.), - Çln mahtll-
1~ gelen haberlere g!lre Çin "H 

H.lııdiçjnfde bulunan Japon kuvvetle. 
rtllden Sl tUmen bu bölgelerden alı. 

llJnak .Ma.nçuko Rus hududuna geU. 
ı-Uml~tlr. Bu tümenlerin topyekillı 

me\•cudu 900.000 klflyl bulmaktadır. 
Yedl sekiz tank alayı mUteaddlt aU. 
varı tuğaylarmın da yakında Rus 
hududuna geı,rtıece~i baber veril • 
mektedlr. B;nden hzla Japon av ve 
bomba uçağının d:ı ~lm1 den ıınıal 

bölgesinde bulundut. haber aluımfl

Dombay, 11 (A.A.) - Bugün 
şehrin muhtelif mahalJ.eıince po. 
lıs kuvvetleri on defadan fazla 
kütlelerine k3l'lı a~ş açmağa mcc 
bur kaldığmda.n l3 :ıc;şi lllmUş ve 
30 dan çok yaralanan olmuştur. 

Karg~nltldarm başl:ıdığı geçen 
pazar günUndenberi öiLenlerin eo.
yısı 28 i bulm~ ve yaralılar da 
~00 U ge!;mi.stir. 

savquuıtrr. Ruznamede, Eüitehir mebuıu 

lct'm tı ~leYi tctike ~-
latr • Ir. Dev:~ 1'}Urasr daire reis
ler • n S:üfet Tunça.ym retsliğ n-
tJI- lY"9 111ekflleti lıulmk işleri u. 
.-ı:ı r.ı liımril Jlıe dehilbıe '9C i k tı • 
iat ıve'tfı.1 tlerl hulaıJc milşa.\•irler:i, 
~~· r~.-ınsyi tetkik te
yt"U reiai ..,.c !uooik fakillteııi pro-
4't>F.&lcrlııilcn bir za.nı ~tirakile 
l ı.n ~bugün \.11 daiie~in:1e 
t ı.·e me.cıctcyi tetkik et-

." B ı helM çinde.fibir knrar 
r., tir. 

r asarruf sandık
ları nizamnamesi 

-Sanc'tıHarın para ve malları 
de\ le'L malı hükmünde 

sayılacak 

trr. ---o----
Rusyaya vardım 

Amerikan eksperleri geceli 
gündüzlü bu işle mq.gul 

oluyorlar 
I~ondr6., 11 (A.1.) - AmrrlT<~n 

eksperleri Mosko,•ndn Son·etler ft. 
tih:ıdınn harp Jr,·ıı11ını gönderiL 
me i işh·Je geceli gfindüzlü mc..5gul 
olmakl:ıdırl:ır. 

Amerikan ordu le\·azım elcsperl 
general Drndley, Sol yet mudnfa:ı 
koıniseri)le dört defa konu~u~. 
tur. 

Bradley Ruzvelt tarafından Sta. 
line gönderilen mesajı busilnlerde 
\'el'eCeıkti r. 

Diğer ~hirle'J'de 
IA>mlm, 11 (A.A.) - Dlln gece 

gelen Iıab~rlere göre, llindicıten • 
daki son h!\di!!el.er !Jlln]a.rdır: 

Da4i&rda polis taşa tutıılm~ ve 
l;una kn~:lık polis mcmurla-n ate" 
ntmışlm·dır. • 

J.nıhide istasyon onUnr1e iki b~ 
yük atcı y!lkılmışttr. Gelip geçcn
İt'tin kırnva.t ve 5apkaları yırtıl • 
mış Tc yollar ağaç kütükleriyle ve 
telgrraf direkleriyle kapatlm?Ştır. 

Ka\'llpo-rda polis iki yerde nU• 
'mayiş ::ı, ııp:ı.n ve• taş atan halim 8• 

tcş a~mı ur. 8 kivi hastaneye kal· 
drr.!nı11tır. 

Bcnaresde polis talebcYi dnğıt
ımıtır. 

Le!ıorda: kongrrecifer tevkif e
dilmi§tir. 

KalkUtada allbninyum fabrika • 
lan illerini inrabuşlardrr, 

yeni lraa Batn· Delhide ikı m"n.aucat tabrikam 
işi ta1il etmlltlr. 

lllllDID b1JU8b Karqide polis halka ateş ~ı§ 
l\nkam, 11 (V kıt mulıtıııbirin- ve 1'fiislünıaıılar hariç olmak !ııcre 
>- Tesa.mıf s:ı.ndrltları nizam Tahr8'1, 11 (A..A.) - Bugtın p:ır. Onivenıite talebesi dersleri bırak • 

llmentoda demeçte bulunan yeni tJa " i v : 'et<:~ knbul edılmiııtir. mJ§trr. 
N nrune csa ':ı.rma göre tas.'\l'- ba,vc.kU Gavamuasaltana bilhassa GIUV ttAN ıı:mN 
nıf ı:nnd: m '.I. ait bUt{ln pam §öyle deml§t.lr: UNl\'EK8ITELILl:R 
re mall:ı:r dw 'et maJ1a.n hUkmUn- lratıla 1.nglltere.,,, Rusya arumda Lalılıov, 11 (A.A.) - Unfvel'llte 
de ir. Bunları c:ılnnl:ı.r, ihtilas e- ki mUnasebctler meıi ittltak mua.he- talebem bugün gırev ilı\n etml§ n 

desi csa !arına g!Sre tanzjm edUecek. dil k hllA, d!!ı ~r. l'İır et ne gc: ·ircn·cr \'eya ceşre en aranıame ... ına ola • 
lıer ;urcde olu.en olı:ı.un suiıs- Ur. İran hUkQmetı bu nıuahedenln rak sokaklarda toplu olarak dola~. 
timal edenler hnkk:ındn bu bn- bUtün hUkUınlerl.nl bUytık bir samL mağa ba§l&mr:ıtır. Talebe kendJlerlnl 

lmndan kan'lnf takib:ı.t yapılacak- mlyeUe tatbik etmek niyetindedir, kamçı darbelerııe datıtmak tstlyeo 
ibr. HUS\lSI idare veya belediy"ler- Amerika jle İran hU~mıU Tatkbe, polı.tn Ozerlne tqla llacum ettıgtıı • 
!ee tesnrruf sand klan ~ villl- A!gatıilltan, lrak ve Kımrla dostça den polis •illh kullUllD&lt llOrıaıda 
Pır mUnasebetlerine devam ~ktır. kal tı Sekizi • ,___ ak 
~et meclisle:rJıin ve belediye mec mıı r. genç -.. <>im U. 
iliı!le.,.inin ~r., Do.lıiliye ve Ti- ı •re 13 talebe tevkif edlhnttUı' .... Po. 
earct Vckfıletleririn teklifleri ve ı Her gu-n bir karikatür 11• ve bir aakert mlttreze Unlveratte 
Ye 6.letin lm.rnrına bağlıdır. San. _ blnalan Civarını beklemektedir. · 
dı >:-ı. y:ı.pılacak a9garl tevdiat _________ .... __ _., Yeni tevldner 

~ kuruş olnnı.k tes~t edilmiştir. .. STODYODA Bom .. 1. ıı (AA.) - Biharm .._ 

Dumlupınar merasimine 
tehrimizden gidecek heyet 

inhisar ıolra tuzlan 
rlar ıJaresı. eiln !e tuz pake • 
d odan ve mukavva bulu. 

1d kongre hQkdmeU l'e1e:\ S.rikrt.ba 
{ S&nna tevkil edllmlftlr. 
( 1~ Karqlde bUtDn çarf1)ar 'la.ı>&!lmq 

tır. Bazı mekteplertn Te kolejlerin 
j talebeler! derae gelmeml§lerdtr. KL 

eor.un b0t0n milli kongre komiteleri 
1 kanuuı.ı.z aayılmıatır. 
t 

1 
Peonada vukua gelen kargqalık . 

lar neticesinde §lındlye kadar ıc kt
ıt hastaneye kaldınlmlJtD'. Bunlar • 
duı UçO kurıunla 7aralaıımı2l&rdır. 

!ladraa reıaııttnın mubteut bölge. 
lerlnde birçok tanmınıı k<>Dfr" ua • 
aınm tevkit edlld.f:i haber verDmek. 
tedlr. 

Cephenin difcr kesimlerinde hJç Enün Scz:ık tarafından verilip Vİ· 
bir detlflkllk olmam11tır. lkyet ve kua idare meelia!erindt-

STAL!NGRAD'JN GARBINDE kl mllntahap az.a ile 3ehir ve ka • 
Londra, ıı CA.A.J, - Sovyet tebll. sahalarda.ki muhtn.rlıkia.'"'nı ihyaill 

ğlne yaprtaıı ekte staıtngradm pr • talebine dair olan takririn tetkiki 
bmda vaz,Jyetln pek buhranlı bir aııf. iQin flalıa evvel teıkil e<Hlmiı bue 
haya girdiği bildlrlllyor. Burada Don Iunar. P&rli komisyonunun gurup 
kavsi.Din içinde fldcletıl muharebeler uır.umi heyetine hitaben hazırlamıı 
ohıyor, Hava taallyeU gUnden güne bulUJ'.duğn I:ıazbata vMdı. 

artmaktadır. Ruslar dUn ao Atman B ,__ta.da fi h ld ,,,-. -.. u mazım , m ııta ap are 
tayyareat dt11UrmU,lerdir. \ ıreclisi aza.l.Jklarınrn Hıyaaına k:>-

lLERI HAREKET . . 
mısyon tııraftar görUnmemekte ve 

DURDURULAMAD1' / 
Londra, ıı (A.A.) - Alnıan .... m 

Kafkasy~a ileri hareketi durdurula
mo.m11tır . .Almanlar olındi Karade • 
n1z aabillnde Tuapıe llmanınm ıımal 
batısında ve 100 kilometre meM!ede 
Malkop mmtakıunna ve aynı saman. 
Krunodara varı:nJ§lafdl:' 

Stallngradın garbmda kanır mu • 
hareboler oluyor. Burada en telılikı
U harp 1&bneeı Donun cenubunda • 
dır. DUfms.n burada seeı sUDdUz 
lıOcum ediyor. 
SOVYET DAŞI{O::\IUTANLIOJNIN 

'J' ASA \'VU.R U 

Londra, 11 (.A.A.) - Times 8RGe 

tesl Kar-kas) adıkl durum halııkındl 
diyor ki. 

Sovyet baş:komulanlılının öü~ 
m:ını şiın:ıl Kot'luısyn çevrasinden 
zlyndc \'o!sn'dan uzak lulnınf;a dn
h::ı bliyü~ hir ehcnunl)et \•erme'li 
iafe ) olu olnıası balumından Vol
IJB) ıı dahaziyade ehemmiyet ,·erdi· 
~ini göstermekle beraber düşmanın 
Kafkasya dallannı aıarniyacai}ı 
hakkında edilen ve dalların cem_.. 
fıunda lesfiyehanelerden geçen pet• 
rol Volta yolu ile gitmektedir. Al
manlar ku) ulara varırlarsa Volta 
mtıdataumm daha u ba,aU laJmttl 

olacaktır. ___ .,..._~-~--~~ 

Dünyanın en büyilc elmuı 
aatrlıyor ı 

Londra, 11 (A.A.) - Faı eul
tant Mevlay Hafid'e ılt olan ve 
bir gii'Verein yumurt:Mr bUyllk)U • 
ğOnde bulunan ''Kamer,, isimli dUn 
yanm en büyük elmuı bu hafta 
Lond'rııda sat~:ı. çl'kanlacübr ... 

Yunan adalanna yiyecek 
götüren vapur lzmirde 

Stokholın, 11 (A.A.) - Brit: 
Midim, Sakız. Siıam T~ Nik.t

ıta adaları Yunan ha!km& malısue 
olarak :J.200 tonilMo un yilktı ile 
hareket eden Kala.ren İsveç gc. 
mt9i lzmi.rc gelmi,tir. 

Şanghayda kolera aaltpnı 

fııkat şehir ve k:ı.sabalarda kaldı • 
rılmrş bulunı.n muhtarlıklardan a • 
ç.;lı kalan ilir vazife boşluğunun 
mevcudiyetine iım-et edilerek hnl 
kın i?ıtiyacı bakrnundan bu boşlu. 
ğını her hangi b!r t~ekUlle doldu• 
rulması doğ~"U olaca~ı ifade edil • 
nıekt.eydi. 

KtirsUye gelt'n DahiUye Vekili 
Dr. Fikri Tuzer, bur ihtirazt ka· 
Yıtlal' dermevnnivle birlikle kc • 
misyonun nokt:ıi' nazarma J.Jtirik 
ettiJ!ne ve bu bı.ı.ota bir IAyiha •l\ .. ,• 
zimi v:ızifesi ile komisyon mazba. 
t uı vekA.lete t !Vdi cdileeoek nlur
u e«Uir ve knaabıı Iardaki muhtar• 
lardan lrnlan vuite ~tuğunu dol 
clura('alt blr ,lyihanın Mediae tü 
elim ~llecelinl bl'dirmiıtlr. 
Gunıp umumt heyeti, Dahiliye 

Vekilinin beysn:ıtını uavip etmiı 
ve nwıan•ed:: ln~a maddl' <'1c:a
C:ılt iç~ topl:ıntı)'a son vmlmff • 
tir. 

Kıml&JJD büJiik müaamereai 
Alemdar Km>ay ltıbettinin Sa

ra)'tıumu Parlt gazinosunda 22 a
fustoe Cilnll tertip ettifi bUyUlı: 
milll.meore ve !Unnct dUğtlnU ~ 
m1*Jan eoaa ennittir. Meınleke-
11in en laymetll ve mtmıtu &anaL 
lklrlarmdan MU.'lir Nureddin, MU. 
zeyyen Senar, Koımik DUmbUlJil 
ve arkadaştan, dllnya bayt!k 11.

danlan taklit revtıan ile meıbur 
Radı, lnoems, holdtabu, canlı 
lraraga._ w.eyete numaraJBr:. ~ 
it oyan1ar, Zeybek oyunlan ve ea 
nihayet .aat 3 t"21 eabaha kadar 
c:u ve da:ıa ~fwncderi talr:fp ede
cektir. 

Londra, 11 CA.A.) - Avrupa baıf 
sahnelerinde hareldLtta bulunmak .. 
zere gönderilen Amerikan hava 1'111• 
veUeri kumandanı general Slparç t' 
demeçte bulunmuıtur: 

"lııgillz ve Amerikan hava kll~et· 
lerl kumanda.nlıklannca teablt edfld 
plllnlar gere~nce pek yakm bir ati. 
de bava harek&trna ba~!a.naC3llttr 

İngiliz ve AmerJkan htlva kuvY•l
lcri tahmlnln tıatUnde mllkemmel l'll 
l§blrllgt ile çall§acaklardır. ııott .. 
!ikimiz İngllterenln bu hul'JS~ 1ıl" 
yaptığı bOytı!t yardımı mll}abed' 
bUtUn tayyarecUerlmlz için bir uıell&
nuniyet kaynağı olmaktadır. Dtlf • 
ma.nımız teıblt edllen zam:uıda ııı 
glllz, Amerikan hava kuvvetıerlJllll 
kudretini hissedecektlr ... 

Dr. GOBELS·lN SEYAHATi 
LoDClra, 11 (A.A.) - Alın<ltı 

propaganda nazm Göbel!!, Koloıf 
ya Dilseldorf ve diğer hava tııat" 
nızuna uğrayruı Şehirlere gide~ 
b:uıarlıı.n tetkilr etmi,tiT. Gö~el• 
halka hitaben aöylediti blr nutıı~ 
ta Almanyanm n~den harpte ol ' 
duğunu bir kere daha hatırlııtrnır 
tır. 

YE:'\1 BOMBARDI~l.'1NLAR 
Lf»ndra, ı ı (A.A.) - Londtt' 

da resmen bildirildiğine giSre. d~ 
gece AanobrUkln İngiliz tayyare 
leri tan..fınr.lan bombRrdmıanıD • 
dan sonra eehlrde bUyUk ynngıti • 
lar ve kalın dumanlar g6rUıreUştOı 
Stirlıng tipi tayyarelerinden biri' 
ııin pi1otu §trnlan ııllylemi§tlr: -~ 

Şehl'i kalm bir duman perdP" 
kaplaDUftt. Dör,Ufte Holanda h11 ' 
ciudu üzerinden geçerken yangt1' __..; 
ı.rm buaule getirdiği ı.,-.ıan (iSP 
yorduk. 

Blı-çok pilotlar atttklan bo111bl" 
lnnn btlyllk istasyonun ve 1ime11'": 
fer hntb.tmm ortasında ve e•ra 
fında naaıl patladığını anlatınıf • 
lerdır. 

Osnobrlick bir demiryolu nıer • • kezi ve Ruhrun baıltca afrzla~.11 
dan biri olınut dolavnile ~ 
mühim bir tehirdir. Burada çeH' 
fabriilalan, tlm•ndifer at6lyeıırl. 
bakır ve alcminyom tufiyehane1" 
ri v:ırdrr. ~ 

Deniz Barbl 
(B·ş tarG(ı 1 inci :ıa1ıifcdı1 

yakınınd:ı şiddetli bir muh:ırcbet' 
tutnşmuşl:ırdır. Zıırerln mütıe!lkle 
lehine ınhakkuku takdirinde bOl 
doğu Avustral) a kıyısı i illa ıehdl" 
dinden kurtuhnu, olnc:ıl,tır.Bund• 
ba5ka miltıerikler Avu!'.trnll'Rl11 

hemen yakınında bulunan oda'•• 
cl:ın .Jııponları kolııyc:ı sfirllp at" 
lıileceklerdir. 

ASKER iHRACI 
Lonclra, l l (A.A.) - .Milttefll' 

lcr, c~nubu garbi Pasifikte Sal~~ 
mon ııdalanna uker çikarmışlll' 
dır. ııl 

Bu haber, dOn gece ıuniral gf 
tarafmdan ftrilm1~tir. 
Ask~r çıhrma hal'eketi Ant et 

arrwıl:ırdan aonra ba,ıamıı "' 
muntaznm bir programla idad' 
ctt.rilıni!Jtir. Japonl&r sbrat "' 
§;ddetlc mukabil hücumlar ysl' ' 
makta ve ı;iddetli muharebeler "il 
vam etm:ktedir. 
Çıkorma barek~ti esnaSJndR ııı: 

tefikl•rln bir knıvazl\tP J:o%1ttıl 
ık. knıva.zörU ve bir nrkliye ge~ 
si hasara uğram~trr. Düşrrıuı ....ı 
büyilk miktarda tayyare v: geır 
bakanmdan r.arar glS'MDU!tilr. lıı 

Bu tu.rnızun başlıca makst 
Amerika ve AVU8tralya arasrsı4'.. 
ili mlir.akıllta engel olmak fit' 
Yen Japonlan Tulald lda811l 
çıkarmaktır. 

Amiral Kfng, bu taıırruzun 
bBcumu t:şkil etmesi ftlbariyft I 
hemmiYetli olduğunu ttbarn..!! 
tirdilttcsı eonra mWüm uratw"".. 
intlıar edi~ fakat bu 
ketten "1mul1tl neticeler alınac' 
ğmJ 8ÖYJemiıtir. 

RESMi TEBLIG 
lıle1burne 11 ( A.A.) - C 

garbJ Pasifikteki mDtteflk anı 
karnrılhmın tebliAI: 

Salamon adalan muhareliesl 
mııdan tlddetle devam eder 
müttefik hava kuvvetlerJ Jnmıallıl' 
nı, Tlmor da ve Yeni Gıne d• 
pon ıemllerfne ve kara tesisle~ 
fasılasıı darbeler fndirmektedit• 

Amerikan sl5zcDs0, Salımon • 
larında Amerikan semllerinln 
rip edllditine dair .Jıpenlar f 
fından ileri sDrfilen fddlılarııı 
mamlyJe hayal mahsuHl olduA 
söyJeıalştfr. 

Uç ton kalay 
Vil" •• t c: ri e Ur ton ka ıav ve. 

l11 J: l.Lk rl:ırlarn c!a_·.uıa-

M111r~ın milli bayramı 
Kahi~, 11 (A.A.) - Bundan 

böyle 26 ağusto! gUnU Mwnn mil· 
it bayrNnJ ve !stik1A1 gilnh ola. 

~ • raJı: 6:1.yılac:ı.ktır. Bu tarih Mısırla 
fltplker - Muhterem dtnleyic1.er. İngiltere arasmd:ıki muah-edenin 

Bazı teknik haausat df>lııyıslyle ~r imz:ılın9,ıh gllne tcsadU! ctınek
mtıddet .neorlyatımızı durduracaftz. tedil' 

Ş:ını;Jıny. 11 f t\.A..) - ~ang
hayd.a. şimdiye kadar f':i tin ld§I 
.koJcnya tutulm01tur. Reamt m:\. 
l:r. ""l"!ar yeniden ]üızr ılıti.yat 't\:d· 
bfrJeıi a1mmtır, 

Memleketin en b4Jy11E nnatklr
lanm bir araya toplunafa 11".ı:Jvaf 
fftk ol&n Kllday kurm::.ıı titan.bul 
balımm bir recede bir biletle Juy. 
metil -.nat:kArJ&n dinlemek ve ırıey 
retmelc fır!'atmı vwrc.ektedir. BU. 
tlln h:ıl!an kolaylıkla bilet tedarik 
edebilmeJe-ri ic;in biletler T&tsim, 
Mamıs.ra. Alemdar ve Çembe:l;Ulf 
ıinem~lan gi~lerinde Mtrlmalrta
dJr. Sllmıet çoeuklarmın hyıtlar! 
her sUn .. t 115 4fl! 20 ye kadar 
Emlı:ıBntl halkevi Kmlay met'ke
lfnde ,,.trllmlltadır. 

Resmen bildlrfldlAirıe si5re, 1 
Ginede Kokodı kesiminde bulıı 
mlltıerlk lruvvetlerf şimdiye k• 
harekete geçfrUen kuvveUtrlrı 

.. . - mtlhtnwnldb-. 
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.l h ·_ı~3~;u,1:Mj.l§fil!t1~[~ ~I 
cep esı s· k . . t· ·- M 1 ı ·· . Blit·· d .. · ::·~:·:::~ ... :;·:··~t,!,d::.ı:: ır ecı cınaye ı anga mmuru un unya ve baz ı 

t:~~ es~~~::.~· .. ;~:eu·:,~;. Sotörü öl dürenin i ık yak al an an satışı m:::." .=.ı."':1-:.~··ı;.-"''!: 
ı:ıı~adığımlan, bilh:ıı;sıı miclei"lin , d ..._, 

1 
d Ofis fiyatları bugün teıbit zihni yü.ks.elislcrdir. Minaredeki 

layı :uu din~liremediğind~n. llo- o; m a ıg 1 an aşı I ı. edecek r.dıınıla. ı;ulmrd:ıki insanın ufuk-
ıiy t er. sun bırnz u:ılııı. kötü \'il.• Inn bir olnuulı!;'I gibi, bilenle bjJ. 
tu e_e gırtn<>..ktedir. Dünya bu 'ltö- İki gece' evvel Sirkecide vukubulan gezebilaek! demlgttr. İstanbul ~lediycsinin kunnuı miyenin görii.s ~vreler.i de bir oJ. ... anza.ı.a · oldub'U. nıahnikat ofisi ç.alışmala • ~nz. 
'trın-...k yıı. yer, yer mballcr uraren~ız cinayet. nihayet dUn aa.. Bu s5zler Uzerine kadınla konupn rına devam ctmrktedı"r, Ofis ''eni-

tedir. btılı aydınlanabUml§ ve asıl katil erkeklerden garson Oamaıı bl.rden • ~ IlilginJn, kitabın merclh·ene ben-
llu ınisnllcr .. llc arkadll§ı yaknlanmı~tır. bire d!lnmuı ve KAzımm gözUne §id. den Ycclikulede bir odun deposu zeyen bir tar.Lfı ,.ıırdır. Şuurla, o-

bi? le\h hal' ~unynmn ko~lmnç Bilindi~ üzere, clnnycU müteakip deUl bir yumrult vurmu§tur. K.Uun kırrmu.5tur. Ayrıca dört dep:>nun J;uyan a.dıuıı, hiç farkında olma.-
.lltektedJr ını nldığını goste.r- katil zıuınııe KAzım ve Mehmet adın- ıerseml!mt§, .,unun üzerine E:nllı de daha kurulmasr için mUsnit yer a- dan bitirdiği cildi, ay~'llllil altına 

l{all.!\d~ • da iki ld§i yakalanm11, Hilmi adm • lkl arkad8.fID tl7.erlno atılml§tır. ranmaktaclır. Ofi13in sat~ fiyatları alır ve boyunu yilkseltir. 
bııga ve cenup A me :-ıl•:ı"ınm da bir garson da araatınlmağa bq !{avga ııırasında Osmanm arkada. bugün tesbit edilerek ilan edile- Bir ~oğumozun, lnırsılanm.-z<la· 
"l!Jk ayb Yeti.tiren memleketleri lnnmı,tı. Tahkikatın vardıth ııon ne: et Rıdvan bırnıton.. reıtm1·., ve Emlnln cek Ye derhal satışa oo:ılanacak- kilerle anlnşrun:ımn.:uızm sebebi 
b oUuğu l 'k~ t 'd" 1 ° ,.... •"'t> .... "' " trr Sat"'• ı.-.~·-t r· . uıın~rı:n • n< nn !';1 ııye çı ır er. Uceyc göre cinayet ~öyle ~lenml§Ur: kalbine .aapıamrıtır. KAzım eliyle gö. · -p maıu L1.A<.1 ° 151 nnmmrı. l;mlur. Bi:ı:den ı;ok n~ğıd:>. bulu. 
11ladtİcter· ıe~ındc bulunan gtda Maktul ııo!ör Emin bir mUddct ev. zllnU kapamış olduğundan vn.kıı.yı g!S. depolar ya.pa.ca.ktrr. DUn Bulgaris. nanlnra sözlerimiz, e ki Horn an 
kat Se\k~llizum~dnn _razltı, f~- ı:eı Anııdoludan fehrlmlze g1?lml§, ar. rememı,, §O!ör Emin yere yıkılmı§, tandan memurl:ım teVzi eô lmek erlerinin, udim ~ağlardnki nur 
leCek ecek 'a ıta. 'e n:ıltletlı- kndaııı KO.Zurıın evimle oturmnğa ba§ ıazım da oradan geçen bir tramva. üzere üç ımotör kömilr gelmiştir. yüzlü \dileıin keşifleri kııila.r e~-
bat nı~7.arla arnlarmıfa lıir irti- lıımı~tır. ya atıryarak evine dönmUştt>.r. Ynkm.da 600 vrı.gon odun gelecek- rarh ve buls.nık görünür. AJnllan. 
beı- ıni. ''cu~ lleğilclir. Ambnrlarda Cinayet geceııı de KAzımla beraber Nihayet vakanın bu şekilde cere • tir. na sığdır:ıma.zmr. ve inanmıızlnr. 
etrek' n. !1Yntları birsı dalı:ı. <lü- gezmeğe çıkml§ ve Sirkecinin mtılı • yan ettiği anla§rlmış, ııuçlulardıın oıı. Evet, görü' merkezd.f'n basla.r. 
llt•l<t~~~~lc~e nt:ıhkfun bulun- teli! gazinolarında blr haylı içmişler. man, dUn ııablllı çıı'~tığ'ı Lezzet lo. Benzin tahdidatı Birinci pillindaki hakikat odur. 

!lubub • dlr. Geç vakit, sıırhog olarak cad:le • kanta.sında a111ı katil Rıdvan da Ga- Nctekim bu ho.y:ıt dil<;turnun her 
de Ilı.akı atr lstihlil~ f~in bn. yerler. de yUrUr!cr~ bir kadınla konuoan lata rıhtımından kalkmakta olan bir :Vilayet bir tebliğ daha glin bir b:ı5ka ;;örUnüşUyle kar6J-
lnıllla.k~erde 1'omür yerıne ya- tki erkeğe raııtlamr§lardır. vapurla kaçmak iııterken yakalan • b~f3'0rllZ. 
YtıJat du • Buğd.ny, mı rr, nrııa, Bunlar, Sirkecide HUdavendl~r mı§ıardır. Rıdvanın yanınd&, kanlı neşretti Ateş, Polonya smırlf\l'Dldıın sıp-
u~u :anlnn bır kısno arLın oteıtnln altındaki •'Lezzet .. lokanta elblaelerı de paltet yapılnu,, olarak Vn&yetten tebliğ e<lihnl§tir: raya sıçraya bUttin dünyaya yayı. 

rnı:ılrtadır. lilnd:ı garson Osman ile arkadaşı Rrd bulu.ıımurtur. Suı;lular, cinayeUerlnl ı - Se:ı.·ril.sefer cd~n bilQmum lın<'a, he-r memlelıette/ii ynşayı' 
rn~':npa bir (]İlim ekmek elde et· Vandır. Konu~tuklan kadının henU2 itiraf etml.glerdir. . talarllerle 2 tondan yukan knm- ~rthn deifuti. 
)ılı ~m atlantiği uı;nrak ,·cyn kim ol(luğu anlaşııamamı§tır. Vakanm tahkikatını nöbetçi mUd • yonlara ve 75 sayılı koordinasyon Fnlıst bu değismenin nisbeti, 
tei!~tck g~:neği taSB\'\'Ur etmek- Işte §O!ör Eminle KAzrm bunlarm delumumt muavinlerl.ndC'n Meııut i • lıeyeti ka.ı'3.rna.mcsinde yazılı tnh- olcüsü hiç de bir değilclir. 
ıı_ 11'. 'l'ezat bu hale geJmislir. Fa- yanmdan geçerken Kd.zım kendile . dııre etmektedir. Suçlular a.dllyeyc didattan istisna ıcdilen hususi oto. Ortada. doğnıdn.n doğruya. Sİ· 
~~insanlar ne kuştur, ne de yüz. rlne lAf ıstmıg ve: j \'"erilm~tlr. mobillere ait günlilk benzin istJh- fühl:ı boğu5:W milletler "ar. Bu 
tıik, ae ta.katlan "ardır. Ne de tek- - Herkes çl!t gez1Yor, biz de çl!t kakları ya.nya indirilmiştir. r:ılgÜt ateşi lmdutl~rmn so'i•mıı. 
ltrinlınkanıarıa tas.w\'Url:ı.nm yer- 2 - lki tona. knd~ (2 tfl)D cb.. mnk için ordulannı geçitlere, Ya-

lıJr • ~ getirebiliyorlnr. tmlıfinsrz- B h k d b • hil k:ımyon~tlerc ait gUnlilk ~- tan kn.pıbrma yığnnJnr var. 
t,

11 
li'ı~de, nclıktan biraz clııha renk a ç e a p 1 a 1 r g e "· ç zin istihhahla.rı yed:§c-r litre ü~- lU~elfı. İngiltere Almanya, Ru!I· 

tor ıı: uyor, gözleri ı:ııkura bntı. riı:den veril~cektir. ya ,.e bunların peylilerl bu tlirlll 

tu- 'rupa c nsen kendini Av- da y 1 tr,:t 1 n b çak 1 d 3 - Otobüslere, kordiplo:nnti- mi11etlerdenc1ir. Bir yn.ndan knn 
.._lfe top~anndan ynptlnn jstih• ifiJJ 1 1 a 1 ğe, ait otomobillerin benzin istih· \'C ateş İtinde boğuf;uyorln.r, bir 
hnın gettndJremezdi. l'nkat A\'ru- kakı tam vcriltcektir. ynnclın d" darlık, yokluk ı:el<lyor-
h11t t ~·ıuı zirni, yan sınni Ycya. DUn Bahı;ekapıda bir genç. kıskanç denin bir kenarına çekilmiş ve alçak lnr. 
cı, bu IUbanıen zirai olan sahnlan ıık yllı:llnden dayısını bıçaklamı§tır. bir aetln UstUne oturduktan aonra, Kaymakamlar dün 

1.:oplandı İngiltere, bUtiln ° muıızz:ım ,,._ 
ht'--ı··gtttin '"erim k:ıbili~etini kay- HO.dise aynen göyle cereyan etmlşUr: yalnız: Diln viHi.yette zabıta tallmatna- &ıtııJarmıı, diinyıı ~nprndaki te5Id. 

fctihlerile beraber, an.avntnnd~ 
bUyük ıztır.ıplar hllkUm s!irüyor. 
Gıda bozuk, eksiktir. Memlekette 
yetf~eyen maddeler Anka Jmı.u
nn dönmUsttir. Yeti~ler de, j~ci 
gibj nuska.lla tartılıyor • 

Herkes di~inl sılmıış, cnnmı 
tıabnn ccndere'>ine ko3mtı5tur. 
~'linkü biliyorlar ki bu gergin h~ 
'lldan kim önee u~nD', ncıyıı. kim 
dayM:ımuz lla: 

- Oof! 
D.e.rse, onun yer yilrllnde ııostn 

lın.lmı~ ııcak. Rlzde de <larlıl;: ve 
pahnlddc '·ar. Bizim de bütçeleri· 
miz clımı:u:fa~'ln oldn. I<'alı:ıt ha,. 
knJnrilc kendimizi yanynnn. lm
yuncn, ar:ıdn fark diin:rnlnnnrn 
bul~dUb"llDU görüyomz: Bu, sa.
<lc bir tc elU değ:ildir. Btı ha •at 
gerç<'ğİl!de, göğsttmüztt gtınırln Jıa
b:ırtncn.k ~rcfl: bir hı"'ll. da var. 

Etrnfnnm bastan b:ı~a lı:ırn.be
yc ~e,·iren bu lcırbin brz nıısıl dı. 
fm<h blnbildik ! 

Dünyanrn dört kö5t1sinde adrmrz 
nnıldıkrn., nl!:in alkış sağnnaklan 
ı.opuyor? l'ıt:ığam ''itrlnlerini hfttı 
lUks e5Y11, ~da çuvnilnrile doldu. 
nın STr ncclir! 

En büyUk, en 2cngin de,·IeU.. 
Tin hıılla ynn ar yaı:;arke::ı, hlzde 
sadece, fiyatlır ytlkseldi. Tabii bu. 
nunla birlikte almtcri kol kovve4 . .... ' tı, ZCM. ''e knbiliyetin de verimi 
arttı. 

Darlığı, yalnız aybkçıln.r çeki~ 
yor. Bu do. helal olsmı. Memleke
ti harp dıı;mda. tutn.n, feliiketten, 
haraplrktan lmrtaranlBr:ı karşı yük 
ı;iinmeden bunn. seve seve taham
mül edeceğiz. Görii~ ~rçi merkez
den b:ı5lnr; yalnız bu J.ii1:iik uruk 
kinde kal:ınlara dlhtynyı göster
mek de bizim vuifemizdir. 

l>
uq ~ r. i lütma :m.ğmen, b~giln ff'na ~t-

Yugoalav tebaasından P&§o bir - Bir polla çağırın! diYeb lmlfUr. mcsinin tatbik işleri dr:ı!mda gö. 1 1 h,..,..~~lıtıarkacta en gtizel kümes mUddett.enberl Fltl iıılmll bir kızı Gelen poUs!er P&fOYU kanlı kama. rüşmek tiz.ere kaymakamlnr Yali 
3

rla didiner.ek yıı.5ıyor. A manya, 
~l~l:ırı, kas3plıl< mahUiklar sevmektedir. Ptı§onun bir de de.ym 1 sile birlikte alıp götUrmUşlerdir. ınuavminin b!13kanlığmda bfr top. kendi toprnklıınnrn hir kaç kat Hakkı Süha Gezgin 
l\ıin· hl'(l.ı. Fa~mt Danlmarlm. ye. vardır. Bu gene Yugoslav tebaaııın. :W:üddeiumumllikçe tahkikat.& ba§. lnntt ya.~la.rd:rr. 1 ::.:.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~= 
lıa~. ~~ten "'ctİrmek şartile bu dan Nikodur. Niko da Fifiyi ııevmek. la.ıımt§tır. r-w.-~ ~ J 
~tin: n beslerdi. Bup;lin bu te ve bu yüzden yeğeni Pa.şo ne ıık Aıkerlik ıubeaine davet 
llıtıs h artık gelme~ktedir. Kü· ııık kavga etm~ktedir. Pago, ıon za- Çorap alıcılan Ankaraya 
ı._, •~tnn, kn...<ınphk hıı~"·an- manlard:ı. dayısının Fili ne fazla at&- heyet gönderiyorlar Bakırköy askerıfiı 19ube5i baş. 
ltıtı~ettısızlilıte.n kesilmiştir. Ve kadar olduğunu hl.ssetml§ ve ona son El ile çoro.p ve trikotaj ipliğj knnlığmds.n: Sarhoşluk ve babalık 
llıJ&tır ketıdini göstermeğe baı;la. det& olarak bu kızdan vazgeçmeslnl kooperatifi namına be~ ki§ilik bir Yedek piynde teğmeni Abclur. 
~ katı bir lisanla ıı1Syleml§tlr. Fakat heyet, eV\·elce kiı.bul ed!Jen iplik r;ıhman Akdoğan (50367), yeclek 

b{\Jtin sa ikiye böliinmli,tllr. Udye Niko da Fi!lyl deli gibi ııevdlğlnden fatihka.kmın azıtlttlmış olması eczacı ttğıneni Silreyye. Özgen 
"'-t ,:t!: sa.lıalar arasında irti· bunu kabUl etmemiş ve yeğenine ve bugünkü ihti_vaca lkft.fi gelme. (38732), ço1< a.cele olarak ~ubeye 

latib • men!t cevap vermt§t:lr. mlsl dolayısiJe ilgili ma.k.ıurı1arla müracatları iliı.n olunur. 
Yozn ekşimi&, gıizlcri yor

gun \'e ağımı tatsTZ tatsız 
ppırd&tarak yüzüme bakıyor ve 
''Bu sabah h~ de iyi değilim,, di
yordu. 

da.1fi ~~ iktr5adi bUnye nrıısm- Pq<J dUn Nlkoya Bahçekapı • temasta bulunmak Uzere bu akfam 
lı\r"- U'tıbatsızlık bu memleketi da ı'iı.stgellnoe kendisini kay. Ankara~·a gidecektir. 
~.ı:ı blJ' hale koymu,.tur. Aynı belml§ ve tramvay durağına doğru Altın yükseliyor 
ha.ıırncıcla bu memleketin zlrnat m- llerj,yen dayısının arkasmdan yavq. Alttn yükselmekte devam et. 
~11\'"•ti a ;ıı5:ı= milyonlnrcn iş ça giderek koynundan çıkardığı ka. nıektedir. Dün bir altmm fıy:ıu 
"11\lrtad ır • plannda. bulun- mayı Nlkonun mrtma saplamı:;ıtır. 34,flO lira, killçc altmm bir gmun 
dıiny n-. R<>manya, Mac:ırista.n Nllto, bıçnldıı.ndıktan sonra hiç fiyatı ise 455 kuruşıu. 
lteu~~n !IRyıh buğday mcmle- bir gey söylemeden so~kkanlılıkla _,._ 
dert ır. Frumt burada dn 3 l'r11 orada duran bir to.kııiye doğru .:YUrll_ Mes'ut bir doğum 
•Qt)~<lır. 1stih al ~·:ıpnn kollar mil§ ve §oföre sadece: ' Beyoğlu g!l.ZC~ler bayii Ahmet 
"1rtda:v :zakl~'}mıı:ılnrdır. Ve bu - Benı hastaneye götür! Kızılta.,m bir oğlu dUnyaya gel. 
ded1• .. 1: enıLeketlert lutlık için. Deml,,tlr. . · · Ebe · · t br k d 'l:r. ... mıştır. veyn.:ını e ı e er, 

l\orn~r 
ın,8,1 :unuz DuJ~nri .. !nnın ~ula 
tithııesınclc ne kadar sfıuntı çek
:ı)'Jl<tı,.an1:ıtan haberler ılikkate 
<le r>' • llulga.ri~tıı.n hcnliz harhe 

"'>ll'Jnenı· 
ttıt sa ı' ,.e nynı :ınman(la hn-
ı\ı;t1~1tr bir zirant memleketidir. 
"1eller bu Sahıı.da ynptığı n'k Utii
~a,terrn A. \'rnpanın neler ~clctiğini 
dir. "k iı.lbarile chemmiyctli-

lt11s3 
l'tlcetleraya "e11nce, Ru"~'ıı. 5<l'l lm-

Paşo da işlediği suçtan sonrıı"cad. yavr~; ·a uzun ömürler dileriz. 

'erb dolayısiyle en bol rnahc;uJ 
b0a ....,, !,alınlıı.rı elinden çıkarmışur. Gerçek'e'1, artık Aydının son evleri de geçildikten sonra mekrebe 
letj •k "'-Ub.ı.., mıntnli:ı 'nn mıtlı<ınl. d;ı( bir yoku~ ile ç.kılıyo;du .. Daha az dik, fakat daha cok dolambaçlı bir 
tııj ~lrı nıen l!nsvayn nnkle<lilebjl. yol daha vardı .. Fakat yokfomada bulunmak isteyenler, çok kere dik yolu 
<lil1tı• • Geri knl:mbr Ya tnhrip e- ıhti>·ar etmek mecburiyetini duyuyorlardı .. lıte 0 vokıt soluk soluğa, an-
n. 1, :Vah 

1 
• • ca1< ycti~iliyo r<.lu. Hele Mustafa gibi Aydının ta öbür ucundan gelenler bu 

'ı'ti;' ~ Ut < İİ!';mnn clıDl'I geç- , 
ı,,, . nusv~nın b "Ü ı ., bn~- yoını:un acısı-:ı çok tat'11ı~lcrdı ... 

.ı'ara1 • u,.., n cruen ':' M f • kt • k" . . . . . • f b tj,. < ~elercı· kıc; • 1 orıl "h usta .Jnın ycnı me ep yo,u, es ısının bır devamı ıdı.. J.wsta a u 
· ı\cın ı ' ıç n 11 ı · 1 h··ıc· k w k k d d d ~·rı 1 {:ı.r5ılnmok U r !ilül lar y:J u zaten ıJ umet oııagı apısına a ar tanıyordı.ı •. Bun an sonrası a, 

tlj~aya ba I:ı<lıl'..'l b'~~i;.,.., ~t • j hülc:imet avl:.s'.Jnun şimalindcki kapıdan baılayarak, Aydın burjuvazisi ile 
(1

1
\." ,!nlı:ı.t 

0110 
t.,, •

1
• cnfı. trne 1~ hük:jmet mc·ııurlcrının oturdukları mahalleden geçiyor .. N:hayet bir yo-

• I\" n u:ı ı ır e . e 1· k . k h . w ~'irııı 1 U'iv:ı en m:ı.. ı•llli .,nhnları .u~ sapıyor, ve buradab enar ma allelerı de aJtıktan sonra Topyatagı 
~il'tn.en rıI:nrmı bım:ı mttl"nb'l ~c?esinin as.I dik yoluna vcırı'Jordu .. Bu suretle Mustafa kendi r.ıchal:esin· 
hacı ~ lllilvon rad(le..,infle hi\ 'ro~. ceıı baıloyc rok Aydının bvtün sı~ıflarını temsil eden muhtelif mahalle 
ltı .. r~ eep!ı0 ı::er" J1 1 bcslemr!;e ve sokaklarırı bcıştan baJ:ı ~atedıyordu .. 

!Jr l almtstır 1 
-e Memur mahcıllesi, Mu~•ofanın naıarında bir aristokrat mahallesi idi .• 

-1Jrn.uı • O uda Aydın kodınlarıııın hususi örtüleri olan pe}limallardan ziyade ipek 
~"''enin ~:ı.n1n \'ndveti ele bu -:er- çarşaflara, $"1varlı kızl'l1C1or. ziyade etekli kızlara rastlıyordu. Erkekler de 
Iıc"aYnn < ısında dcği ılir. Polımya: Ja~a ziyade :etre ve panıolonlu id; •• Mustafa burada yüksek hayatın bir 

tııı.lıala.n ~':1'Up:ının <lii~ r ziraat ni.\nıuncsine tf'sarüf ett:5i l:c:naotinde idi. Kaçgüç de burada diğer mahal· 
; haları} J:ılıı elinclerlir. 'F:ılmt bu leleıdc oldu;jı. kadar s:h t'cğ!ldi. Kapı aralarından, pencere arkaların· 
~" ~İlrn? ber;~ .... tli lı'r İ!-.tihsa1 el- c!::ın genç kadın ve kıılar görmek münıkündü •. 

11.ı-p :ı.h~ ılcp;lldlr. Fmn1yets;ılilf, Bunlord'lrı bC'zıları:ıııı güzelliği ve şuhluğu Aydında şôyi olmuıtu •• 
~alısıılle ~'iının rr.,m:c;li"i, \ c zi·Ri Kodı'nın kız:.m, müstaııti;)İ:l karısı, bu arada en cok JÖhret kazananlar· 

1 11.~trrı 01 .. rı n:ı.J,il ' 'c istihsnl i~in ~a .. dı .. Kadı'nın kızları, idadi talebes'.nin toplu olarak geçtiği zamanlar· 

1 
il~ zira;~ t;lrn•ı· 'a<ııt:ı lnrm yol• . da pencered~r baslarıı·ı uzatırlar, ve bir~eyler konuJarak kahkahalar ile 
: ~ttirırı:~ !1h<ial! nrınnrul• bir ha... r;iil'lılcdi .. Eıtes; gü küc;ü!<, büyük bütün talebenin konuıma mevzuunu 
~"orlttrı · dtır. A~'Tlı uımnnıJı• hnrp bu ~örünmcler, ve gü!üşırcler te~kil ederdi .. 

~tııit lct:dı. !-IÖylc bir knyıt g"'u //,ustafa mektep yo'unun Stcki kısımlarını süra•li adımlar ile gecer-
)a hılıın-ıa rr. • ke~, burada dinieniyormuJ gibi udımiarını yovaılatırdı. Sanki birıey, bir 
ı.,. kı?.akta~ • la~relcn t.nrlc!nr~ türpriz bek!iformuş gibi ... Sonraları, sınıf başı olup da talebeyi tabur 
h ha11a l 1 

.,, Tayyıırclf'nı• 1.ır:ıı halhde hükumot konağıno ~adar indirdiği zamanlar, vazifesine en çok 
~~ l<l\tı•ıı~-::ı!~lıı~ t:ılıri~'er. lıes~ - bı..ırada. ehemvmiy~t verircli .. Kumandal~r ~erir, taburun bozulmamasırıa c~-

I nrtan di" •llil.,.r mlı1ıınır1 · r. Bır lı~ır .. Bır aıa:ıı, bır yukc:ı koşardı .• Çu:ıku tabur, burada mutasarrıfın evı· 
l en d,t;;.c:er l,ıtnlı\:-la irtibat ke. •.in önünden de ge~ercii .. Mektep idaresinin, bu kısımda disiı:>lini muha· 
;\arJ:ıl'l~ı ~aftnn keneli i.;inde faza etmek hususundaki emıi kafi idi .. 
b \hıJln ll'ı... rnbe h'1line koyan • Ji. • 
~ '-1\r,_, rnd UniJen r.ıUtlı:ş bir cep- Mustafcının ilkmektep arkoda~lcrından ancak dördü, idadiye yazıl-
ı\ı:lııt Cepla. .. ~ ,•lunnıı:ı.iltaclır: nıııtı .. Şehadetname a:..-rnlordan diğer sekizi, bugünkü tabiri ile hayata 

t q, • olılmı~lardı .. Kim;, kundl•racı, terzi, berber olan be" asının yanına dön· 
SADRJ ERTEM m!.iı, kimi de cııaklık ile bir sanat ustasının yanına girmi1ti. O vakıf diğer 

Milli 
Oyanlar 
Feıttvau 
14.22 Ağustos 

duhuliye yoktur 
Konııumo.syon 

t:şıcrt piyango 
glşelcrUe Festival yapılacak go.zlno. 
tarda satılmaktadır. Her tllrlU ı.za • 
hat Telefon: 23840 

- Sebep? • 
- Dört sene var ki ralo içmi-

yordum. Dün aksam bir kaç iJos
tun ısnmna dayanamadım. Bir 
kaç kadeh yuvarladım. Netlcesj 
pek :fena oldu. 

- Demek <lört senediı içmi
yordun öyle mi? 

- İçmiyordum, ı;UnkU .•• Ba. 
balıkla snrho~lnk bir aracla ola-
mıyor. 

kasabalarda olduğu gibi, Aydında da kuvvetli bir küçük sonat sınıfı, ve 
kuvvetli bir esnaf teJkilatı vardı .• Henüz teneke kaplar, lastik çarıklar, ve 
çürük patiska'ar, memleketi istila ermediği için, birçok ihtiyaçlar, yurt 
i;inde temin ediliyor, v~ bırcok usta ve çıraklar bunun için çalıııyordu .. 
Ge.;ınmek icın, ve hattô biraz iyi yaıamak için, hükumet kapısını çalmak 
o vokıt dah:o p:ı:k moda o:mamııtı .. 

Diğer mekteplerden cie talebenin ancak bir kısmı gelmiş, ve idadi· 
rıin birinci sınıfını lc)kil ctmiıti .. Sınıfta kalanlar ile beraber, Mustafanın 
sını on yedi ki~iden ibaretfı .. 

Buhlar ::ırasında Plôton adlı bir Rum ile Mikail isminde bir de Er-
mcnı vardı .• 

Mustafa iik c'Snce bu hirlstiyan çocuklarının Türk çocuklan ile beraber 
oku"na:t ı slc•oesinc ıaımı$tı .. Hattô ilk zamanlar birbirlerinden çekinmi$· 
ler, ve konu~'Tlakta güclük duymuJlardı .. Nihayet gün geçtikçe buz erimi§, 
ve ba;lcıııgıctak. soğuk münasebet dostluğa dönmüştü •• 

Plôton ile Mikail, resln'de, coğrafyada, ilmi eşyada istidat göster· 
melerine rağmeı·, orapı;a ve farsçada geri kalıyorlardı.. Hele Mikailin 
nasare, yens"Jru'yu terdim~ ederek tarif etmesi görülecek bir sahne idi •• 
Fakat ikisi ='e çalı~kondı.. Güçlüğü yendi!er .. Ve ilk hususi imtihanda, 
Muslafonın birinci çıkmasına mukabtı Mikail ikijıci, Plôton da dördüncü 
oldu .. Bundarı sonra Mustafa ile Mikail, ve Flôton rakip dostlar olmuı· 
lard• .. 

MikaH /\.ydında avukatlık eden Mısırlıyan efendinin yeğeni, Plôton 
ele mimar Konburoğlunun oğlu idi •• Bunların evleri Aydının Rum mahallesi 
dP.nilcn, Rum, Ermeni, Kaıol'k, ecnebi, hiristiyanların oturduklan semtte 
idi. Bu mahui:enin Ayd•ndo mümtaz bir mevkii vardı. Çünkü hiristiyanlar 
hem zeng;n, hem serbest, hem de uyomktılar. Onun icin, Mikail ile Plôton 
da mektep ı.-·ıaplarının dııında birçok §eyler biliyorlardı. Meselô Mustafa 
dcıha henüz f'line bir gazete alıp okumamıftı. Fakat Mikaa ta lstanbuldan 
g:len bir E·menice gazeteyi, PICılon da yalnız l:ımir ve lstanbuldon değil, 
Atinadan bil:t gelen gazeteleri görüyor, ve okuyabiliyordu •• 

ilk önce Mustafanın huna canı sıkıldı. Onlar lngiliı kraliçeıi Viktor· 
v:ıdao, lngi!;z - Boer haı birden bahis açınca Mustafa konuşamıyor, yalnız 
dinliyor, ve bu suretle o~aÇiı mevkie düştüğünü hissediyordu. O da bir gün 
karar verdi .. Gazete arayacak, ve okuyacaktı .. Aydının tek kitapçısı olan 
Tevfik efenôiye ba$ vurdu .. Fakat Tevfik efendi ona: 

- Oğ\ım gazete sotılma:ı, onun aboneleri vardır. Kim abone ise 
o:ıa gelir, deyince hayal !u~utuna u;;radı ... Koca Aydında abonele•den 
başka gazete okumak isteyen bir adam için gazete bulunmasın? lite o 
vakıt Mustafa bı:na çok ıosmııtı .• 

Must'lfc:n•n oile dostları arasında gazeteye abone olan kimse yok
tu. Bu suretle de onun için, ıimdilik gazete okumağa, ve Plôton ile Mika
i:irı iconuımalarına ·ayni kuvvet ve bilgi ile iJtirak elmeğe imkôn görül· 
müyordu .•• . ~ . 

Mi~ail <1e Pt&ıon kendi aralarında baıon Fransızca kelimeler de söy· 
lü.Yorlar, ve f ıansızca şiirler okuyorlardı .. 

Mustafa ci~gün sordl•· 
- Sunicm nereden öğıendiniı? 

- Devamı va: -

Sabahleyin calşna odama yol 
Ustll uğraynın bu arkndaşllllJD btr 
baba oldlib'ilDU, hem de örıw.k bir 
aile r.eis.I olmak haysiyeti ile ya
pdığmı sezince, doğruı;u pek se .. 
''inÇ duydum. DUşüncelerini kur
calam:ığa Ulrum yoktu. •'Baba
lıkla sıırho~luk bir arada olamı
yor., sözlerile, b!lna ne 83ylemek 
istediği kolayca anlıı.,ılıyordo. İ!:
kiyl bir nevi gönül .eğlencesi sa
yan erkeklerin, ~klnn olunca 
onlan, btr kaç lmdeh rakı yerine 
koyduklarını ''e bu yiizden içki
yi bır:ıkm2.ğı t.ercih ettildcrini 
ileri sUreoek değilim. Tam tersi
ne, ben, a'klı ba.5!ndn. insanlnno 
J'U' a kunıp ~lok ~ocuk sahibi 
olduhtan sonra kötü örnek teıııkil 
etmemek ,.e ailelerlle cl:ıha f~la. 
iJgileMbilmel\ icin içlı:i \'e sefa· 
lıet !Uenılni terl;ettikJerlne ka. 
niim. 

~.oğu dellkruıhl:ınn ic!dye. e\. 
lerande görenek te5irile ah tıkla
rını <lü5UneceJ\ olursak, çoluk ço
cuğa kan:;madnn önce içki dlrj. 
kilnti bnlnnan bir erkeğin, bu a
lı laınbğı f;oluk çocuğa karıı;tık· 
tnn sonrn t~r.•elmek kararında 
re büytili b!r isabet olduğıı!lu 
derhnl sezeriz. 

Hiı; unutmam; bir nile tantr· 
dmı. Kan lwcn, Jı:aN11lıJch kerlcr 
ve kUçlicük mektep ~·a5Jlldaki ~o

(/,filfen sayıf am çeııirirıl:) 

1 
25 yıl evvelki Vakıt ____ , 

12 Ağu<;tOS 1918 
Alman ricatı 

!svkre ajansı bildiriyor: 
Fransa matbuatı ahir-:-ı askeri 

vaziyet hakkında ne'ircttiği mut'l
lt>alar mcyanırd:ı. Almanların n !n 
tnzaman ricat ettil.1:::-'ni, diı m n 
M k~vcmet'njn fİttik<'e sidd,.tle:-ı• 
dirini itiraf et.mf"ktcdriler. 

:5: Car;; mba Pcr~mbe 

> 12 Ağustos 18 A ~ '"l ~ 

::t: 
<[ 

Roo.p, 291 r.c<.'t'p: ııo 
ı..- H ~u : 9l> Hızır: ıco 

Vakitler \ a atLEzant Va!!ııtı &z.•n 
ıUm~ır 

1nf'nc.v 5.02 9 'JS 5 03 9 ~s 

Öğle 12.19 5 C1 12 19 ~(4 

ikindi 16 12 ~ ') it- 17 8 5 
Akıam 19 i7 12.0(1 19.' ~ l2 co 
'Yatsı 21 00 1.H 71 rıo 1 4.4 

lm,ol· :<o ... ,. • ..ıQ 3 OQ 7 :ı. 
_, 



-·- ısa 

l! - il :.;;J' 
U eo wı c w ~ c:::;..--

Pırıant&lJ ve elmulı aaat de1Mk, blr kelime De 8 1 N G E B 8 A A T t demektir. ÇllnkG: _JI 
Ptriantalı ve ema.slt aatıerln blltUn bakJkt evsafı meıhuru Alem olan SlNGER saatlerinde top~ 

Sunun tc;ln: Saat alacağnuz zaman, tereddtıdaUz SINGEB aaatı almalıarnız. Ve saatin llzertııdeld ~
:narkasma, mUeaaeaemlzln adres1iıe dlkkat etmeniz ll.zımdır. M>•.,J. 

Modayı takib eden her Ll11 kadın için lnymetU l&flarile ve nenı 11ıemealle hakikaten na.zarı 
• !beden b8yte bir harflrullde SINGEB saatine aahlb olmak Adeta bh' saadettir. 

SiNGER SAATİ M~ktF~~E:k t:zel H E O İYELİK TİR 
No. 12 • D. Elmulı ve 11 pırıantalı 600 Ura 

llsramiye adedi tkra.!Dlye mlkdarl tkra.ıulye tntan No. 82 • C. Elmaslı ve ortadaki bUyUk olmak tbıere 11 pırlantalı 700 lira 
Lira 

1 50.000 
·20.000 

Lira 
50.000 

No. 82 • B. Elmulı ve ortadaki ile kenarlarmdakf bllyUk olmak Uzere 11 pırlantalı 800 Ura• 
No. 82. H. :a:ımuıı ve ortadaki tıe kenarındaki daha bUyUk oımatc Uzere 11 pıırlantalı 980 Ura 

EMSALLERi GiBi 15 SENE GARANTiLiDiR. 1 20.000 
10.000 10,000 

Ot K KAT: 8 t N G il B .ııaat!erl t.tanbulda yalnız EmlnönO merlıezindekl mafaZ&mızda •"•ı!t1' 1 

' tl.000 20.000 

10 2.000 20.000 • İatanbulda fUbemls yoktur. Adres SINGER SAAT Mağazaaı. İstanbul. Emtıı&ıtı, No. 8 

40 1.000 40,000 

80 ' 500 40.000 

'°° 100 40.000 
800 50 40.000 

4.000 10 40.000 

,-Buıünkü rad~ı 
7,30 Program 7,32 vUcudnmıızu ça 

lıftn'alJID 7 ,40 ajana 7 ,DIS radyo sa_ 
lon orkeatruı 8,to • 8,SS evin aaa.tl 
12,30 Program 12,sa prlular 12,ü 
a3aıu 13,00 • 13,30 ıa.rkı ve ttırkUler. 
18,00 Program 18,03 radyo aalon or_ 
keıtrası 18,45 ıarJu ve tUrkUler 19, . 
3 OHaberler 19,~ aer1)eat 10 dakika 
19,55 faaıl heyeti 20,15 radyo gasete
ı1 20,45 bir m&r1 öfrenlyonız 21,00 
llj,raat takvimi 21,10 faal heyeti pro 
gram.mm ildDcl ıa.mı 21,80 kon111ma 
(Av ve llpOl'& dafr) 21,'6 tanııım11 o. 
pereUerden geçit programı Pl. 22.3(\ 
Haberler 22,50 llap.n• 

80.000 2 160.000 
l.'.'.i.S37 YekQn .. 188.0(){I 

F -.;;: 
Teertlbenin muvaffakiyetli neti
~ bir gün sünnet, erteııi g\inll 

ilk ve 90ll pan9nnan. 
ELt ÇABUK S~Çt 

Bflat Klpri il 
Kabine: Beyoğlu Me~rutlyet Nd. 
~o. 4'7 Göne' .\pt. Ev: Erenküy. 
Tel: 52 • 73. T:ı§radan da çaiı
nldıpn için lttfen 1C'I gün 3n·e
linden 1Dllracaat edilmesi rica o. 
hnaar. 

RASf D RIZA 
'ltYATH0811 Hafide Plflda btlnber 

"Sanatk.\r Naıtit Geeeer' 

caJdarma da kadehlerin rliblncle 
kı\lanbn -keyiflenmek hevesi. 
le-- tattmrıaraı. Bu, gitgide 
bir itiyat oldu , .• y8\'nt ÇCK"ut<
laT, ltenüz geli5irn çağlannda ra. 
in içmeğe ba,1a.dı1ar. Babalan· 
nm dikk:ıti. daha fazla kendi İP· 
tilisı ili.erinde toplanm~kta \'e 
ııonra büc;bUtUn dağrlm:ıkt:ı oldu. 
ğo içfn, roculd3nnm ba feliiket 
.,ilindeki dtlı,lindiiriicll manza
rasmı göremiyordu. Fakat tu
haftır; ~uJ.:lnrla ana baba ara-
11mda ol!\ganti9tU bir balltlrk ve 
fe\'gi vardı... l.M.in ı.adece ile\'• 

Ki... Vzerinc hiç bir mU~bet te. 
mel kunılamı~-:ıeak, a~ırı derece. 
de Te birftz dn. mariz dt-nebile
cek bir h!Ui!lla.o;iyet... GUn ~eldi: 
hu nna, b:ıb:ının önce hiı inin, 
90IU'a ötekinin bir mtım gibi eri
:ri!' !JÖntlll~ntt ~ördi\k. \'e ~o
•·uklar, bu Sf'fer k'?derlerinrlen k· 
tiler. &trrsbm nlkoliğl o•mu,. 
brılı ••• 

fla7.an içki mıtal'!4'et t-ee•!ıliriin 
~iderilreesine v:trıw~n mn"Rk'kat 
hir 3ifa :?İhi görü~'irse de, h~m 
keriden yanrnn!•, h.em <le ya'krl. 
mıık gibi çifte bir nc•nm ı,unr!.a. 
::;.m teşlıil etmc!it:?dir. 

Bn lıa~rmd!\n. çocui{'ıı dünynya 
ı:eld'~ İ<':n isretten ,·azgeçen bir 
babayı tehriJt etmem~!• Te hcye
rl\n!s bıı~lt:L':ırm:t "ılıhat ve ah
liik mi11afj olnrnk "Ödermernek 
~limizden !!;e!m·yor. 

HiKMET MUNIR 

Tam bilet 2, Yarım bile' 
1 liradır. 

S'Oa!IR ~ 

YERLi MALLAR PAZARLARI 
MÜESSESESi MODORLOCONDEN: 

MAGAZALAR iÇiN 
ŞEF ALINACAK 

t.t,anbal luu1cl matuaJamms ıotn Şef aı~. 

fJ c B B T i 170 • 280 Liradır 
Bu vıt.zifeye alınacakların en az orta taıısı.Uni bltirmlf, _.,... 

ınuamel!tmt ıdare edecek derecede bu f3lerde tecrUbe görm11f " u. 
ı:erllk hizmetini ifa et~ olmaları ve elliden &§atı y~ta bulunmaları 
lA.zımdır. İltekijlerln aşağıda yazılı vesjkalarla 17 Aıtustoı 942 tart.. 
ll1ne k&dıLr Sultnnh~mammda Katırcıotıu Hanmda lıılUeuHemia Zat 
lalerl Şefliğine mUracnat etmeleri. 

1 - Nllfua hüviyet cüz.danı. 
. ı - Aakerllk veelkUI, 

1 - Tahsil veatkaaı, 
i - Hl:r.rnet kAğıdı, 
15 - \'~ika fotogratı. ........................................ 

1 latanbul Belediyesi ilanları 

Elll§er varak'ı olmak Uz.ere 908106 numaradan 908250 numaraya ka_ 
dar 3 cild rtıa·ımu muhteiiio makbuzu zayi Qlmu§tur. 

Bulanla.rın en yakın Eeledlye Tahsil Şubcslne veya polla merkezine 
teı\ml etmelııri ve bu mokbuzJarla vukubulacak tahail&.tm bUkllmailz ola. 
~atı :llA.n olu..:.ur. (8668) 

*** 
Karaağaç MUesaesatı için alınacak Kereste ve Ma.rangozh&ne ına.Ize. 

mui açık ekatltmeye konuim~tur. Mecmuunun tahmln bedeli 2718 lira 20 
kur111 ve ilk temınııtı (20ıl) lira (87) kunı§tUr. Şartname Zabıt ve Mua
ml"Jllt mUdUı·lUğı' ka1emlnd~ görUleblllr. 

!hale 2•.<ı 941! Paza.rtea! gUnl1 eaat U de Daiml Encllmende y&pıla. 

ca:.t,ır. 

'faılplcrlo ilK teminat makbuz veya mektuplan " kanunen ibrazı 
lü.ımgclen C:iger veslkaıarıyle fhale gUnU muayyen Hatta Daimi EnctL 
mend" bulun.malan. (~27) 

Belediye Sular idaresinden~ 

ı. - Feneryolunda Moıstafa "Mazhar sokağında döşenecek boru lÇin 
takriben 16") metnı mtk~.p tranşe hatredllecektfr. 

2. - Bu !Jıe aıt §artname idaremiz levazım dalre9j,nden almablllr. 
3. - HafrlY<lt işini Uzerıne almak isteyenlerin 19. Ağustos. 9t2 c;ar

fıımba gllnU aaa• "12., ye kadar bir mektupla fiyatlarını Takaim Sıra.ser. 
,·ı:<'rdekl jd11.rı> n:erkez!nıı göndermeleri. (865t) 

IKAYIPLAlll 
Fatj,h nutu.a memurluğwıd&n ~ 

tun htlıl'J.Y•t ctlsdanrmı aaJI et~m. 
Yenlainl çık&racalnndan uklahılD 

hQk:mQ )'Oktur. 
a...,...ıtı fl9ld Volto Ban No. 'IS/'I 
1ap1ro IJe~dla <rot1 olba), 

(Wlet) 

••• 
i'en fak11lteetnden aldılJm ,.beke. 

y1 kaybettim. Yem.ID! çrll&racalım
d&n eald9LDla Ja11kmtl )'Oktur. 

Mat .... Beok'Nr (60111) 

ll .... Allllı'e 1 acıl llllkü .. 
~t 

HJ/lCil 
l"atma tnug Ta;,ok taralmdan Jro_ 

CU1 Kadıköy Koda a&ddul Zuhal 
sokak H No. da otW'&ll AhnMıt Salt 
aleyhine açuan bofanma davumd&D 
dolayı mumalleyhin ik&metgtlu meç.. 
bul olduğuDdan ırerek dava '8tld&at 
sureti ve pNk davetiye varakaaı Ue 
crYaP karan da i(Aııen tebUI edildll'l 
halde mahkemeye ıelmediğinden gt. 

ya.bmda icra kılman ta.hktkat ft mu 
hakeme sonunda taratıarm bop.nma_ 
l&rma ve çocukları Berg11ıı•Un velL 
yet baklmım anaya tevdii ile OOCUk 
1çl.D hlue{ lftirak nafakaat olarak 
b&but Ahmet Salt llzerine ayda ae~ 
kls dra n&faka takdlrille 13.<i.942 ta
rihinde karar verllmil ve llAm sure • 
ti mllddaaleyh Saide gönderi1.ml§ ise 
de lkametglhı meçhul oldufu.Ddan 
te1ıllt edilememlf bulundutundan teb 
llJ makamına ~ olmak tızere 1,. 
Jlm sureti mahkeme dlvanbaneaıne 

tl.lik tdilmlt oldutundan keyfiyet 
gazete ile de llAn olunuı. (407&2) 

Bet1ktat Solla BJrlael Bllkuk BL 
1dmlltlnclea: 

1942/389 
Marika Kotak{: A.rııavutköyUn.. 

de Palacı aokaftnda " aayıda 
muk~m iken b!Uen lkametglUU 
meçhul 

Abdullah Ay taratmdan Katlyo, 
Desplna, AvanUya, Nllcifor, FoUk& 
ve aleyhine açılan Arnavutköyllnde 
Palacı ıokağında '4 sayılı evin ıza.. 

lef §U1UU davasında: Nammıza gön -
derilen davetiye milvezzl taratmdan 
verilen me§ruh-ttan lkametglhmıım 
meçhul olduğu anla~ılmı, ve davetı. 
ye ve arzuhalin uauiUn lU net mad.. 
dıe,ıti mucibince lllnen tebliğine ka_ 
rar verltmı, oldutundan duru§m!.ıun 
bırakıldı.fi 8.9.19(2 gUDU ıaat 10 da 
Be§lkta§ au!h bil'incı hukuk mabke. 
me.ıılnde bulunmanız 20 gUn mUt!det. 
le llln olunur. (40708) 

Bt>lu Belediye Riya.etinden: ı 
Be!eJlyc.Tilzc ajt iOO POO mt'tre tu!Unde ve 25 milimetre 1<1\hnltğında 

rekpare çe'ık tel halat bC'ht'r kilosu 35 kuru, m•ıhamme:ı bedel ve 21 
g'ln mUdd"'+ ,. aı;ık arttırrr.a suretlle S'ltıl!lc-ı.ktır. İhalesi 24.8.942 pazar. 
teııi gUnn aa-tt 15 de Bc!t':!'ye Dal:nI En,.Umenjnde yapıh::ıı.1üır. Taliplerin 
% 7 ,5 temlMtlar!Je blr!ik•c g8ııt rilen gUn ve saatte heledjyede hazır bu. 

Afyon vilayetinden 

Memleket M!tahaneslnin 83577 Ura 12 kunlf keşif beı!enı ikmali in-

lunmalan !!lln o1unur. (8540) 

Kadıköy Belediye•inden: 

Başı bo~ olarak do~a~t·ğı görUlcn bjr at b•ı\u:ımuıtur. Sahlbl zuhur 
•taAcdi.ği ta.k'.lirGc bir !ıafla aonra satılacağı UA.n olunur. (8669) 

• S~HJRJ : ASl.V U~ 

hu.mJ Nearlvıtı Jtbn Hfee 
tJuıldıJıı yer: VAKtr MATR.\ASJ 

Re/11' Altmeı )~enPil 

ıaatı kapalı :r.nrı usullb ~ksiltmeye konulmUftur. 
1 l - İhl\le 28 . .Ağuetoa. 942 tarihine mUaadlf cuma gtınll aaat 15 de 

vlllyet dai'llf eı:.cUmenindo yapıla.caktır. 
: - .Muvakkat tcmluat 5428 lira 86 kunın,ur. 
3 - Ke~•rnJme, pll,-ı umum!, busu!! şartname, ... -.ele projesi 

418 kuruş ~del mukabjtinac Nafia mlldUrlUğllnden almablllr. 
4 - tst~klı olanlar hı: ~ girmek Uzere aıac:ıkla.n ebUyet nılkalan 

ic:ln ihale gUnUn~n en az Uç g1ln evvele kadar vllA.yete LIUda Ue mll.ra.. 
caat edecek crdır. 

5 - Eksiltmeye l§t!rak iÇiıı atmacak ehliyet vesikan ve muvakkat 

1 

tem:natı M.v! tekllf zarfit'rmı yukarda yazılı ihale saatinden blr eaat "'
•"ıe kadar er.cUn:;en relallğ,M vermeleri veya poıta Ue ıöadermelert 11b 
oıuııu.r. (18%2) 

T. iŞ BA.NKASI 
ILTABABRtJ!' 
B&8APLABI 

1 tldndtepla 
Ketf deabıı ayrıl&D 

lkraml19ler: 
ı adet 1000 ltralrk 
ı. l500. 

2 • - • 
H • 
10 • 

lO • 

'° • 

100 
IO 

• 
10 

• 
• 
• 
• 

inhisarlar U. MüClürlüğündenı ~ 

Adet Clul 

1 ft dahili bir harld Standard 
teıefbn ıanttı\1J teıl.eatUe beraber. 

1 Volt ,.e Anıpermetre ı~ mücehhez 2fa volt iOiD kuru 
teııjıalfle beraber. 

2 Standard marka otomatik telefon makineli dllğme J,le-

Yukarıc!a ın:ıkineıorıa P,T.T. Dlzamati mucibince mont&J t 
malzemealle beraher ve 6 zlllln tealaatı. 

1 - ld'!l:'eır.ia jJıtjyseı lçln yukarıda yazıb telefon 
feırıOatlle, montaj., tıı aç•k ekılltme uauıne Uı&le edilecektjr. 

2 - lılul:a.mmen bedeil 1012 Ura, %7,5 mu!lakkat teminatı Tt 
1 - Eksiltme 18. 8. 94li: Salı gUnU aaat 10.50 de Kak&t&fta LI 

ıtıbeaj)ıdeki Merkez Alım komııyonuncıa yapılacv.Kur. 

4 - b!ekljlerln ekJııUtme için tayin olunan gUn vı Atta "1.• 
nnme paruı1e blrllkte uıezktır komisyona mUracaatıan 11.An oı-";,. 

<-
lstanbul Deniz Komulanhğından: 

Deniz liıeai ve deniz ge dikli okuluna ıınne 

Deni,ı: ı;s'"91: N 
1 - Denız Ueeslnin b:rincl ıınrfına g'irmete lııtekll okurla.rd&ll 

le kalanlar e.ı~ıı.e&ktır. 
A - Lise birlnci ımı,fta ikmale kalanlar deniz lileal blrtııcf 
B - Oı-t.a oku' aon arr.ıfında ikmale kalanıarJan deniz llaeli 

aınıl;na t&lii' ~la:ılar 1kmıt1 lmtlhanlarını verdikleri takcijrde 
Ozeıe kayıt )'&pılacakt:r. 

C - 1.ıııc birinci sm&t:na yq haddi 10 • 18 dtr. Alb. ay ktıollJ 
lar kabul edı.ilr. 

Deniz pt!ikl! oku.'u: 
2 - D•JtiF. gedikli okt)ulunun ber Qc; ımrfına orta okulda lk~ 

lanlar a.lm.:ıca.ktır. 

A - Bı.::l:ndukları awıflann muadili olan gedikli okulu s 
kayit edlle.:.,li.lerdlr. 

B - G.:·llklı okul:m~ girl§, yq haddi, birinci ııını!a U - 11, 
mt>ıfa, 13 - 1~ •. Uçtmcil anııfıı H - 19, yq1armda olanlar kabul 
lflrd,ir. 

8 - İ.ltanbul ve .:{v11rmda bulunanlar , latanbul ckniJı koatU 
na, İltanbul haricinde bulunanlar mens:ıp oldul<lan ukerlilc fO 
mUracaatıa-ı 

4 - Kayit mOddeti 20 Atustoı 9i2 ak~amnıa kadardır. 

Bolu Belediye Riyasetinden ı 

Dairede meYCUt tartnameıl mucibince 470/235 Volt '1 kflovat ._fJ 
ma':'k& bir 1ıat etektrtk cereyanı daimi dinamosu teterrUatııe tıl 
2250 lira mull&mmen be1'tl ve bir ay mUddetle açık arttırma auredl' 
t•laeaktır. lııalea.t 11.8.942 pazarteli gtlDU aaat 15 de Belediye oaııof 
ctımenlDde :rapıl&calltır. TRlıplertn % T.S ~mlnat ve evrakı ıA.Zfll' 
btr!ıkte Jöat,erilıla itlıa Ye saatte belediyede haılr bulunmaları UAll 

aı.r. c811f1 


