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General Ohinlek'in yerine ortaşark 
l\ornutanlığına general Aleksander getirildi 
.._____-----~~~~~~~~ 

YENi DAi il 'E -VE-~\-iL-irA-iZ 
ç~m w »D --~ 

":c~p Peker'in 20 "enelik politik hayat i-:"nde eördüğü; 
t..y~' ~ler büyt·ı.: manalar ifade edzr. Dahiliye Vek:.!etineı 
~~1 dolo.yısiyle Vekalet memuplo.rın:ı. hitaben ne:rettiği~ 

•rn, gün .. n icapiarı hakkında ne ı~adc r hassas veJn-e 
kadar Iıazı'" bulunduğunu gös .. erı:rd:tedir. 

rJJ.l~P~ Yazan: 
~nı· s 1 liııııt :ıyc amm acısını daha ' niznml"m.:ık o.1!:ın dnha Ycrimli 

~l'f ~~1"~k., Cumhuriyet r.c .il. 1 1 ir h" c !:r: •al' ı ıiim'.t;: 1;•,.. Df
tını ~en! bır ncını.~ önlinde s.:ıfln· ğer tnraHan husu• i ldnre.er iizer. 
Üısn Yenıden sıln~tırdı'ar, iyi bir ltırindc d.Wmtlc durnlınnsı icap 
ltıtı·n' c.lürıı"t biı' ı1m"r o;;nlcin ''e ı' cc?en birer me' zuılur. 
't11ı:,,.bir ruh s:ılıibi ;'n.n Hkri J\!rlı::ılli id:ırelr.rin memlel<etin 
~· Ut ölilnıu ile eUmhuriyet bir lmlkınmusmd:ı ne mühim bir me~. 
11tııı ~nu dnha tor>ra~n Yer<li. O- net oltlııf:uııdn ~iiıılıe ~ ol>tur, Bu 
~.. tır.ı:sını b j in'>.:ın, diınic;t 'n. .. t ıııesnedi, ilim z:hni) etine ,.e mcm· 
~-d:..ı_C:Uız in an sıfntile clnima ı leket ilıtlynçlnrma göre fnaliycte 

..;~lttir_ 
·~ ~c\ ltediJcb;liı' bir hn'e koymn~. bi. 

ftf} Yntını Yatan hizmetine uk- liriz ı olny dt>ği'dir. F:ıknt ona <lıı. 
"epe; bu temiz lnsıı.nın ~erin! Ue. ha milsbet metorllnr, daha pMtik 
kıııuı e~cr gibi tecrübeli, geniş ~ oll:ırcln.n g\lc;ock lmln~"C~a l•a!kın
iilc rıu, .<'Umhurb et de' rinin bü. ma inıl.8.nı temin e<1ilcbillr. 

<le Polit:.ı: 'e idari fnnliyetlcrin
'"':ı~:r almış bir dcYlet atlnmı nl-
1 ''a &dır. Recep Peker bizim in
~a111: tarihin~ genç dene<'ek bir ka;, a erkanı harp yüzbaşısı olnrnl< 
ta~'1nıştır. Onu ilk dt fil, Anka
lan ° zanuı.n ur-ıumi karr.r~fı.lı o. 
ı.anı estner dn\'ıırlan uznkt:ı.n jn. 
'·-.a.~n başını kencline do~rn ı;e-

Nü~ islerinin "medeni hnlin,, 
bütün hal'('ketlcrini tu.ltip etnıec;i 
iktizn ed.er. Fnkat bir tarnftan 
IJütQe. bir ta~ftnn eleman mese
lesi mc<leni h:ı.' in tnha\'\ iillerini 
sıhhatle ''e sürntle tn1<İbe imkan 
''ermemektedir. Nilfu~ i~lcri, li'Ze· 
rinde d-o elbette ki lazım olan ka· 

. .,ıe.... • • t rarhr nlııınc:ıktır. bind .,e ıcbar eden 7ır:rnt m"l. e-
•ıtatc !;onnuştüm, 1920 yılın<la zi. l\lnhterem '\"eklt in7Jlınt mesele
ı.r lne'ktebi TürklJ enin kalbi icli. lcri hn.klcm<la rlnha ille tam'mi ile 
'tıtr~·r o1:1da p!liinlac;ı~ or, ~arın ki giiril5iinU, nokt:ıi nıuartnı izah et. 
letı 1Yenın ruhu. ~tteleri pencere- uüş buluııuyorl:ır. 
tıtı ~;n ısıklann <ı;tepc doğnı al<· Hucludnnun tayini ~rtclcten 
t'li)·o::ıd:ı kntre katre te~el.lml ı;iiç olnn dahiliye Yeltaleti hizmet
"ıtrı , ~· Recep Peker, giı.h bu bi- terinin memlekette yeni bir inici. 
(' )( rn JÇınde tahta bölmc?cl'lı? claha t>af cle\·reı;inc girmesi r.rzuya 1it 
tı, ~!"ksirne uğr:ıtılmıs Iıir ollncıl'· yıktır. 
1 :ırll) a.IJ. taze <'am koku arını mn- Şü'krü Snrnçoğln hükumetinin 
I~ ilt :~en tahtnlarn raptiyeler- bu salıadn y~mi fetihler kaydede· 
~ !'1')( ::rıiın111 haritalnr, clo ~·alnr, ceğine inanıyornz. 
l'et;ı ~ ı:t\inde n.ncnlc knçak su
~"le~ ~lebilen burusuk yüzliı gn. 
~lln r :ır:ısmdn giirlinür, ~ôlı lıu
<:! Jı• Part) ~enel sekrcterliib olnn 
tfıı~ .lneclj~ bin:ı-.ınrn rlnr oclaln· 
t bj an birincle mccli'ii umumi llil-

' '>:if~i • ··ru dl" .\ııka nı ~o r ı. 
~ h ranın zaferi beklediği giin
l'e~ . ltıralan arnsmda Hecep 
~ilıt· 11 hatrrbnamak mümklin de· 
ta,1~· ~n~rjik bir ı.tö' de, titi:ı: bir 
tıil ~ dol~n omuzlu bir profil o-

Salomon 
adalarında 
şiddetli 

muharebelei· 
(Yazısı 2 ncı ıaytad&) 

Lonclra, 18 (A.A.) - Miut Mil
cıa.faa nazırl1~1 ~u tayinleri blldir
mektedir: 

G:ner3.' Ohinle-lt'in verine orta. 
• 1 

f. ark btı,§k ım:ı..'ldanlığına general 
Aleksander tayin edilmiştir. 

General Riçi'nin yerine sekizin
ci ordu kuma.ni!an lığına ı;eneral 
Montgomcri. genernı Gott'urı ye. 
rine dokuzuncu ordu kumandnnh
ğına gener~J Lum.sden tayin edil
mişlerdir. 

Dahili emniyet, iktisadi ted 
bir!er, işlerin baıında 

geliyor 

Ank1tnı, 18 (:\.A.) - Dahiliye 
Vekili Recep Peker yeni vazif:. 
tine b3{j.b.rlten a~ağıdakl tamimi 
gönderıni5tir: 

''Dahiliye Vekili olarak bugUn 
işe ba~ladnn. Vekıllet vazifeleri 
arasında dahili Mnniyet meselesi 
lıer zaman her işin başında ge
lir. Bunun yanında devletçe alın
mış o'.an ikt.Isat tedbrilcrini:ı bi
ze düıten la&lmlaruun tatbiki ve 
bu y'C'lda yapılacak m3hallf ic;ler 
gUnün §artları içinde en mUhim 
va2:lfe1erim.zi teşkil edt'J'. Bir yan. 
dan diğer işlerimizi görmcğe de· 
vam ederken çahşmalanmızı bil
lı:ıss-ı bu e!aıılar üzerinde toplayıp 
sıkla .. tırmak mesu'iyet arkada::ila
nmdo.n ön ricamdır.,, 

Roma üzerinde bir 
Fransız tayyaresi 

ltalyan topları ate§ 
R-0ma, 18 (A.A.) - DUn 

açtılar 
saat 17 

den sonra mllllyetl meçhQl bir uçağın 
uçaksavar topıa.rımı::ın tesir sah&SI. 
na glrmesı üzerine Romada hava teh.. 
~ike ışarell verilmiştir, Avcılanmız 

sUratre havaıanmıııar ve ltunuu bir 
Fransız uçağı olduğunu görmU~lerdlr. 

lstonhulda uçuı!or yopmoğo boşlayan Ömer lnönü ve Türk 

tayyareleri lıtonbul üstündf' 

fviaarif Vekaletinin kararı ile Yuksek 
~~ühendis gençliği bir teknik 

kütle yaratacaktır 
<Yazısı S Uncu sahifemizde) • 

Moskova görüşmelerinın akisleri 
71 ttliiCT.IMiiW2EWE"'Ulliı\W1Kiil llCCiZWWW 

Elde edilen rı:etice!er .. 
den Ruslar memntın 
Müilef iki erin lJakınaa büyük Ölçüde toplu 

bir hareket yaparak Rusların 
yükünü hafif /etmeleri bekleniqor 

Dola cephesinde 

Stalingrad 
müdafaası 

Stokholmden 
gelen haberlere 

göre-

GÜÇLEŞTi 

Londra, 18 (A.A.) - Sovyet Rusya 
bafvekill Stallnln daveti üzerine ln • 
glltere başvekili Çörçil Llbratör U. 
pinde dört motörıu büytlk blr tayya. 
re jle çarşamba gllnU Moskovaya 

'' rnuıtır. 
Tayyared!! Ruzveltln mUme slli 

l\ICŞT~EJ\: TEBJJG 

londra, ıs {.\, .4.J - Mo~!•o,·ııdı 
Stnlin ıle (.:Örı;il .. rasınd.ı vuku bu• 
J:ın ı.;i>ı uşmelcr h.ıkkınd ı l.ondra Te 
~losl,o\ od:ı neşredilen ınu~lcrek teb
l r:n nıçlni sudur: 

mister Harriman ile ÇörçUln busus1 ''Sov~ t"tlcr kr:ı n erll~i reisi Stnli11 
klltlbl ve doktoru da hıızır bulunu • ' ile B~ı) ük Brilıınyn b:ışvekili mister 
yorlardı. Çörçil rır ı'>ınde vuku bul:ın ı.ı1iı iişe 

Müzakereler çarşamba gtınUndcn mclcre Birleşik AıneriJi:ı devl 'ileri 
cumartesı gUnUne kadar devam etmı, reisi Ruzvellin mümessili ınic;lcr 
ve Çörc;:il, Londraya dönmUııtUr, MU • H:ırriın:ın, SO\") et Rus' o n:ıı.ıına 
zakerelere sivil ve askeri 20 zat 111 • Molotof, mareşal Yoroşilof, !•to kO" 

tirak etml§tir. (Devamı Sa. 2, Sü. ~ <]P) 

•============ i~ii =====:======• 
VAltlT gezintisi 

~ hıe<ler. 
~ !'\1': .Pekerj tstıkHU harbinden 
• İl( f ü.~1ik Millet Meclisinde P'l· 
l ;ı 1tı:11ıYet cıaflarmda görüyoruz. 
l•, ddet içinde o iki kere C. lL 
bQ~el Sekreterliğinde bulundu, 
ıler, 

1 
efa dahiliye Yeklli oldu. Ilir 

cl~t, el tıkan,. bir defa nafi~ ''e bir 
~•fes· ~ tnılli müdafaa \•ekaleti ,.a.. 

Atman tebiigı Don dirse
ğinde 12 hın es r almdıgını 

bildırıyor 

Beş geminin torpillenmesi Uzer ine Norvosiski nin Marmarada mehtap alemi 
23 Ağcstoı Pazar g!inll Vokıt okuyucuları ic;in hazırlanan kır ve 

mehtap gezintııi, İJtirok t>denleri hayran bırakacak ve hayatlarının en 
gıiz:el ve neşelı gününü gecirtecektir. 

l'luıı _gördu. 
t' ~l'nıı Sen.eli'.< politllc hnyat icrn

e ~llZİfeler büyük manalar ıfa. 
ŞİU{ .. 

( ll ~ 1!_S:ıraçoğlu kabinesinde R~. 
ıt~ <e--cr gibi azim sahibi, titiz, 
~di bir· devlet aclamııu 'azife
''ih .,:nekle Fikri Tuzcr:n lıırnl•
''t kı.:~uğu dolcluracıık bir lm,•-

lt --.ırunışıır. 
tile e:~ ~el,erin dahi' iye \'ekiıle. 
~ııpıa ) ını dolayısilc \"ekalet men. 
lb.::-11n:ı h' - · ı.::•ıın. ıtalıcn ncc:rettf,!,ı ı !ı: 
'Gt~l<ıt\ ~ g il n il n ka}ll:ırı 
!(l\ıla., ~ n~ k:ıdnr lınssas 'e ne 
~elcted·anr bulundu":mıu ~öster· 
cıı\'l'ı l 1~· t!stün J,liltUrlU, mürnde
~tt\i~~ nıa:1. vasıflarını ıı:r.un siırcn 
ile ltola er)e ınü<>mfr bir ecıcr hnli
~tkfı~1_t ~eccp Pclierin dnhiliye 

1 
1 rı \i hıı:ncti gibi muhtelif c;a. 

1 ~i d rnutıi içine n'nn b1r Ynzi
l ili;~hte etmec;i bJr tnraftan 

\ 1 ı: ~r, huc;uc;i i<lıırcler, iuzj. 
~hı lh ~ı, nüfus i"'"rİ ~ihi ayn 
;~11 ~ h~~" \e büstik sente:r.lere 
ı.· e<ün-~0°-teren me\"2utnra mem· 1 

tıj İr ııcıe Yeniflnn hız 'crilmc. 
ı. l'ur•,ı ~ttire<'el.tir. 
q~ "'~e b" • ~ h ı,rrn. ır lm:ır nıcmlrlccticVr. 
iı 1erlh·"• 0 

"' mn .. flcri hıc;!\ ola•ı 
~etı r :rı. "Ö r"' ı--ri bliyıi"r> 

'u dır • .Ru hizmetleri 

Brezilyanın harbe düşmesi 
bekleniyor 

girmesi muhtemel <Y•- 2 ... d•l 

Çubukludaki Hidiv'in korusu ve köıkünü şimdiye kadar pek aı. in
sorı görmüıtür. Bugün bile halka kopalı bulunan bu köık ve koru 23 
Ağustos günü hususi müsaade ile Yakıt okuyucularına açılacaktır. 
Koru, Boğcız:ic;inin man1.arosı en güı.el yerindedır. Oradan Boğazın 
titrek sularını oyoklarınız:o serilmiı gibi seyredersiniz:. Köık icin ıöyli
yebileceğimiz iki tek kel.me vardır: Harikulôde ve şaheser .•• (Yamı 2 nclde) Amerikan tayyare

---------- leri Avrupada 
akınlara başladı 

Gezinti proRıramı 

lnglllz!erln "Furiouıı,, uçak gemisi ... 

- us;ak g~mııe ait bk te kik Y.&.1111 "' ncU saytamıad&l -

Berlln, 18 (A.A.) - Askeri 
bir kaymııktan bildiri1diğlne görı: 
İngiliz bomba uçaklatı dlin gece 
Itenani Uzerincie akınlar ynpn.rak 
talırip ve yangın boxr.baları atmış
lardr:-. Osrobruk ~ehrinin bilh&s. 
sa ikametgah mahallelerinde ha
sarlar yapmrşlardır. 

Amerikan tayyarelerinin nkını 

Şirketi Hayriyeııin er hüyük vapurlarından 71 numaralı vapur 23 
Ağuıtos Pa'l-:;r gürıü sabah 5cıot 8, 15 de köprüden hareket edecek, 8,30 
do Beşiktaş, 8,40 Osk::idardan, 9 da Be:be~'den ~.areket ederek 9,30 da 
Çut>u!<luyo ;r:Jrocoktır. 

Köş!<ün yeşillikleri orasında bütün bir gün s-:ız, caz: ve Beyoğlu hal· 
:ıevinin scc;kin ~olk sc-nrıtkôrlarının i~tirokiyle yapılacak milli oyunlarla 
go·;ecektir. Dısorıdo ve koıl ün solonur1da donscdilecek ve zengin bir 
büfede her ist~nen yiyecek ve içecek belediye tarifeleri üzerinden alına· 

bilecektir. 
Koru'dan 22 dl hareket edilecek ve 22,30 do vapura binile· 

cektir. Vapur evvelô Köprüye gelecek, buradan Marmarayo açılacak, 

saai bire koı.lor mehtap ôlcmi yapılacaktır. Kadıköyüne uğronıldıktan son• 
ır: Vapur bı.ıadan tekrar Boğaıic;ine dönecek, Boğaziçinde oturanları is• 
~e:eıerine i:wokc.coktır. 

Biletlerin;zi vakit geçirmeden ahnız 

Büyük Britanvadaki Amerika 1 
bomba. uı;ıı'klan U<islln<len: lR (A. 
A.) - Dün Ruen ayırma gar1a
ıuıa. Ame1i.knn uçan kalelerile ya. 
ııılan akını id:ıre eden Amerika 
ordusuna mensup bomba uçaklan 
komutanı tuğgeneral traeaker §ÖY· 
le demiRtir: 

"Bo~bardıma.n neticeleri m:nlt- Biletler, Vakıt kitao kısmında verilmeğe baJlanmıJtır. Kupon getiren 
larmırz hn.~tl{md:ı şimdiye kadar o!cuyucular 80 kupon getirmeyenler 150 kuruJ mukabilinde iıtirak hak· 
bildiklerimizi ve ne yapabileceği. !arını almaktadır. Yakıt oı. olduğundan ve muayyen mikdor bilet ..._. 
mizi teyit etmi~ oldu. Bu ilk 8 _ ceğinden ac"le etme11'if·~. 
l:ınnmzın neticelerinden çok mem 1 •============illi:::::::::::: 
nwıuz_ 
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Ticaret Ve."ili 
3ursaga gid(gor 

Dr. Uz· dün muhtelif tüccar 
zümreleri heyet~erile görüştü 

·v ıyanada bir tay
yare fabrikası yandı 

Mısır cephe-
• • 

sınae yenz 

TiC'ru'et Vekili doktor Be~

~~t Uz dün de şehıimizdeki tt"t
kikletine dev:ı.m etmi<1tir. Yek.l, 
dün öğleden evvel m~ntaka ticaret 
müdUrlUğUne gelmiş, burada So
koni Vn:kum yakın ~ark mtıuıir!yle 
görürnıüştiir. 

V~Ril, öğleden so:ıra ti.earet odn
ana gitmiş, burada muhtelif ta
cirlerle ı:":Örtl.'}:nUşlilr. Bu arads 
manifntura<.'ılırr n:ımma tanınmış 

taci.r"ı.erden M. lh...°''\n Ozerm baş -
:kanl1ihndaki he)"Cti knbul etmiş. 
tır. Heyet, manifntı.ırn tevziatının 
eııkl'Ji gi.bi birl:I:l,.r vnsıtasi 'f' ya
pılın:ısını, nncak ~e!!itlerin fiyat -
lunnd:ı muvazene tesis edilmesi
ni, ve el t~zqf~hl::ı.n::dn d'l-kunan 
ma!lnrl a fabrika m:ı Hannın fiyat. 
lan nro.smd:ı lriiyük f:rrk'nr oldu
ğımu, fabnka1<ınn pernkeneili!t 
yaymaır.ab.l"'nı N'd'i.rm~'"tir 

Rüc;tfi Diktfırkiin reiQliı';iı:dcki 

b~ bn~uk fob lkatörlcrinin 

tlilekLerini bildirmistir. Falırikn • 
törler, vekile, evvelce kendi şa
lus.anna ah olup biw-lme clko. 
ı•an 120 ton kauı:uğun işlenmeğe 
bırnkılmasmı isteml<;!erdir. 

Şoförler cemiyeti namına ce. 
miyet re si Hakkının rcisliğintleki 
lıeyet de benzin tı:v:ı:iatının yeni 
l:.ir düzene !konulmasını, oto:nobil · 
ıiıstik'er"nln tevzi e<iilme!!ini istc
mi!'}'erdir. 

Vehil bunia1·dan ba~ka zeytin
:rnğcıla.r, ı;ömlekı;iler, hazır elbise
ciler, terz!ler, mob:lyncılar, yor. 
gnncc"nr, işlemeciler, yazmacılar 

heyetlerini kabul etmi!itir. 
Vekll, buqUn Bursayn gidecek, 

cuma gUnU tekrar 6ehl'imizde ola. 
caktır. 

1Uuılıitçı1:ır ve ihracatçılar b'r
liği tarafından dl:n vekil ş-;-refine 
Parkoteld~ 200 kU ik bir öğle ye
meği verilmiştir. 

cephe!lade 
lUoslıo\8 .• 18 (A.~) - Sovyet 

cğl-c tehi ği : 
17 ağustos ırecesi kıtnlarnnız 

Kletskn~·:mı:ı doiiıı-ceııup bölgele • 
riyle Kotelniko' onun doğu ~im alin 
dı: ve M1n•ralli Vodi ve l<rnı:ınod:ır 
Lôlgekrir.de di..sm:ın~ ca.rp;~mı!J • 
)ardır. Cephenin öteki Kesimlerin· 
cie hicbir clc-g ~ikiik olmnnııştrr. 

Almnn fehligi 

deki durumu. bugUne .Ko.dıı.r cenup 
batıdıı.n gelen truırru%lıı.n durdutma. 
(:la muva.fak olan ve Poteınlkovo yo_ 
lu boyunca toplanmış bulunan Rus 
lcuvvctıerinjn §lmdı sağ ynnmdnn tch. 
dide mııruz bulunmcsı yUzUndcn daha 
mll93i: bir hal almı,ştır. 

Aakerl mOtcbnssıslann kanaatine 
göre, buradll ki Rı.:s kuvYctlcrjnln 
durumlan o nlsbette daralacaktır ki, 

Urrlj:ı, 18 (A.A.) - Alınan orduln- bunlar, ayni zamanda şimal batı, batı 
rı ba'koınu anlığının tebliği: ve cenup batıdan rearruza yanyacak 

Almnn 'ie müttc!ık !atalarının Kaf. oıan Sta!.lngradın en yakın ıı; mUd.a. 
kas ç vrc indeki taarruzları, ınıı.tlı fan hatıanna çekilmek zorunda knla-
dU man mukavcmetlnc ve arazinin caklardır. 

gösterdiği gtlç!üklcrc rat;'lilen UstUva Alman yedek kuvvetleri cepheye 
sıcaklığmn bcnzlyen şlddetıı bir hara.. akmaktadır, Bir Sovyet kaynağı, AL 
ret altınd:ı başarı Ue devam ctırl'ekte. manlnrm daha fimdlden Sovyet hat. 
dir. Karadeniz limanlarında bomba 1- larında bir noktada derin bir gedik 
le 12 kıyı gemLsı ile bUyUk bir sar_ açma~a muvaffak otduklannı blldjr _ 
nıçlı semi batırılmış ve mUhlmmat mekte ve Pravda sazetcal, de Sovyct 
t&§lyan S bUyUk mavna ciddi hasara askerlerinden yalnız tutunmalarını 
uğrntılmı~tır. değil, her ne bahasına o!ursa. oı.ııun 

Don t.:UyUk dirseğinin ~imal döne • karşılık taarruzlara geı;melerL"li de 
meclndc, 15 Ye 17 ağustos gllnkri a.. istemektedir. 
rasmda yapılan çarpışmalarda. son Daha cenupta 12 nğııstostanl::e • 
rakamı ra, göre 12,800 eı1ır elimize ri Eli'llay: n.ınu.., lrulun:ın Jı iman 
dtt~mUş, 47 tank flc aynca 252 top kuvvetleri Aatragann doğru ilcrle
taratrmızd:uı al.mnuş veya tahrip o • mekte ve bozkrrlara girmiş bulun• 
lunmuıı~ur. Savaş 1ah11Bınm temizlen. maktadır. Buıılann Astraganm 
me ışı devam etmektedir. 200 kilometre batısında bulunan 

Vlazma <!oğusunda birçok düşman Sangre'rchudu ge<;miş bulunduklıın 
taarruzları kU!mcn kar§Ilık taarruz... da söylı:nr:ı~ktedlr. 
larla plliıkUrtUlmUgtUr. 

Rıje\' çevresinde CIUşm.a• mubtell! 
yerlcrd• sava§ hııttma bUyUlr sayıda 
piyade teııkIUcrlle tanldan ileri sU _ 
rerek tanrrur.a geçmiştir. Blitün ta
arruzlar pUskUrtOlmOgtllr. 

Hava lmvvt!Uerimizle yapılan örnek 
olacak nlsbettc mükemmel bir i§ be. 

raberllğl g;lddetıı mUdataa savaşları 

•ırasmda 30 temmuzdanberi lOGS 
dU§Dlan tankı yok edilmiştir. 

Cephenin §imal kısmı ile dilşmanm 
mevzii taarruzlan da aktm kalını§ • 
tır. 

Fin lıarn J,uvYelleri lın.,·a Çttrpı~

m:ılnrmcln 11 dilşmnn uçağı clüsür· 
müşlcrdir. 

G.eue Almnnlıır:ı göre 
Berliıı, 18 (A.A.) - Kafkasya 

çevresindeki muharebeler hakkın
da A).man ordula"rl brı.~umnndan
lığının tebliğinde de bilciin'diği 
gibi Alm:ı.n ve mlittdik orduları 
&~ Ku1bon v.e Kafikasynmn ı;ıimaı 
i»tı llosrnmda i~ri • hnreketlerine 
17 a.ğustootn <la devam etmiı;ıler -
cıir. Nc!ıirlt"rden, ormnnlarda!l ve· 
dm-~ iııtifnde ede.n düı;
marun innth mu~cnvemcti krrılu·Jş. 
tır. 

Al:nan piyade tilmenlerinin ön. 
dlieri ika.çtm:ı.kta olan Ruı&lann pe
l'ine düşm:ilR \'e bir Qdk mahalleri 
~I etmişluôir. 

Visi ajansına giiııe 
Stokbolm, 18 (A.A.) - Havas -

TelemondjynJ husust muhabirinden: 
MoGkova Staljngrauın durumunu git 

tikçe daha vMJm bulmaktadır. Al 
man ltöprUcUlerı Don dJrı:eği içinde 
:.?00 ktlornetre uzunluğunda bir bölgede 
nehir Uırerlne l<!SprUler atmağa başla 
mı~lnrdır. Bu genlD cephenin bir çok 
yerlerjnde dllşmanın köprü kurmıvn. 
nın önüne geçi)ebllmesl Ruslarca ti • 
ilen Jmldl.ruıtz gibi görUnmektedlr. 

AJman ordusunun Stallngrad önün 

"ZA•'<.H:LHİf. ... ~ 
.Y. "Ealrde hararet • 270 derecedir, 

Cenup <.'ephes!.nin öteki ucunıln 
Kub:ın nehrini gc.•cen Alman !mv • 
'"etleri. şimdi Jıusların da kabul 
ettiği gibi, Novrosiske doğru Her· 
lemekt~ ve B'°rlin burasının pek 
ynkınds. dilşmesi ihtimalini öne 
f>ürmc.ktedir. 

Sovyct komutanlığının bu "'ehrin 
mildo.Cnasını imkansız savdı~ı sa • 
nılmakt!tdrr. Çünkü. Ahmın hr.vı:. 
kuvvetleri tnrafmdnn yapılan ke • 
ı:il h:ı.reketleıi buras::ıın Rus kU\·
''etJerinee boşaltılınaktl\ olduğunu 
l iM irmektedir. 

Kn.f'k:ı.s merkez kesiminde Sov • 
yetler:n Grosniye doğru geri çe • 
kilme hareketleri de\-am etmekte 
ve Rus tebliği de bu kesımde mii· 
ciafan. ~:ı.Flan yapıldığım kay • 
d<'yle::ncktcdir. 

Nih"yct, Voronej, Via7.llla, Tti]e\• 
ve Volkov kesimlerinde Sovyet ta• 
arrw:hn1e Alman kal'§ılık tcıarruz 
Jnn dn devamlı olarak slirmekte• 
dir. 

Ruslar bütUn bu hareketler hak• 
J...-ında slikfıtı.ı muhafaza ederken, 
Berlin bu kesimlerdeki Rı1s taat• 
ruz.larınm 10 ağt!.stostanbCl'ı her 
gün, 100 tankla yapılmakta oldu • 
(runu re3men bildirmektedir. 

Belçikada suikastler eksik 
olmuyor 

l.urı.lro. 18 (.A.A.) Müı.la:cil 
Bclçik:ı ojıınsının hildirdiğine J{Öre 
Alnınnl:ır son 10 giin zııdındıt Hriik· 
sel şchdi ccvresinde :r:ıpıl:ın rn k .. • 
dar silahlı suikıı~t sebrhile Britksc·I 
şehrine ~npılnrı 5 milyon Frurık 
parn l'eı.ast ödemek rnccJ.ıı riyeı ini 
tahmil clmışlcrdlr. 

Bu sııiknstJıır<lnn biri Almnrı nn .• 
y0nal sos)nli't lrnrekclinin nsl,cri· 
lestirlimesi hir ll'şkili olnn k:ır:ı 

Tu~o:v merkezin" karşı ):ıpılmışlrr. 
---0-

Manı aşın ıidd~di bir topçu 
düellosu 

Avusturya sanayiinde 
engelleme hareketleri 

bir şey yok 
çoğaldı Kahire, 18 (A.A.) - Ortll§&rk hı. 

Stokholm, 13 (A.A.) - ılıll 9.>a ı::-ilız tebliği : 
gelen lıRberl ere gü~. Viyonada 16-17 ağustM geceıı yapılan devrL 
ve aynı zamnnc:a sun'i petrol .imal ye ta&llyetlerin<len başka dünkü gün 
cdılmekte o!n.n bir uı;ak fabrika , kara kuvvetıerimjzln hareketleri hak 
sında sıkan infilak ~ilzünden bU • kında kayda değer bir haber yoktur. 
yük bir yangın olmuş ve bfr~ok a Muharebe bölgeıl UıtUnde dUnkll 
tölyelerle c.karyakıt depoları birer bava faallyeU mahdut ölçüde oımur 
bıırabe haline gelmi.ş!ir. tur. 

Müc;ahitlerin söyediklerine na • ltalyan tebliği 
zaran Avusturya samıyiindekl en- Roma, 18 (A.A.) - ltafaıı ordula. 
gelleme hareketleri günden güoe rı umum kararglbının 813 numaralı 
artmn':tadrr. tebliği: 

----o- Mısır cepbeajnde dO,manın kuvvet. 

B · ı h b ıı topçu ate§I topçumuz tarafından rezr yanın ar e ffddetJI kat'§tlık gÖrtnllftUrj D1J~&D 
zırhlı kuvvetlerinin bası tqebbQsle. 

girmesi muhtemel rt ailratle pUskUrtU!mU~Ulr. 
RiyofüijanC'yro, ıR <A.A.> - Moıkova glrlfntl · 

Blpandi, Anibalbcııevolo \'e Ara. I I I kisi J 
knra i!-i:nli Brezilya vapurlarının • er a D a er 
torpillend"f'i resmen haber Yerili
yor. Diğr.r taraftan hildirilciiı1ine 
göre Brezi!y:ı bandıralı 1tagiba 
ve Araro isimli gem lcr de torpil
lenruiı;tir. 

Df.ğer taraftan Bipandi gemisin
e] e asker bnlunduf!u öğreni!r:ı:.~ -
tir. Rzrmi mnknmınr bu aske-:-lcrln 
az sayıda olduğunu ve faz"n ka
yıpL.,.rdt:.n bahseden h.ıberlenn doğ 
ru olmadı~"Ull brli:-tmektcllirler. 

Niinıa~'İıller 
Riyofüijııneyro. 18 (A.A.) 
Ri..vonun nnn cadJelerinde bilyük 

bir hak kütlesi nümayişler ynp • 
maktallil'. ş:mcliye kn.dar hiç bir 
:ı5disc olnı:t:nt!!fir. Husud 7.abıta 
kuvveti ile bahriye siliıhenclazları 
devriye gezmektedirler. Almanlar~ 
la 1tt-.'yanl3rın everi muhafaza :ıl
tıncl adır. 

"Tea' ih:Lu cexasn kıı.lmıya 
caktır.,, 

Riyodöj:ıneyro, 18 (A.A.) - Bü 
tün gazetele-r, tonajları yekünu 
j~·!OOO ton::. balig olan beş vapurun 
tol"!lil' enm ":"Si kıt1'6!Sl!lda efkarı 11-

mumiye:ıin hissetmekte olduğu he 
ycc:uıa terc!.i.man olma.ktad rrla r. 

Bütün g:ızetcl('r, şimdiye kadar 
mlinhasırnn Brezilya ve Birl~ik 
.Am'!rika gcı:.ıikrine taarruz ed:ı. 
mi§ olc1uğun:ı. İ~'\ret etmektedir • 
ler. 

Bazı P.;a7.•teler. hUkttmet beyan 
ıı2m~sinin "JJrczilyaı.ılarm can ve 
m:ı ll:ı.nn:ı. karşı yapıl:ın tecaviizler 
ccza.srz lt:ı.lmıy:ıcaktır... ibaresi 
ni bilyük başlıklar h:ı.linde neı,ırct
mektc:iider. 

Mnamafi •• 'ı 8Ul":ISI cb kayda şa. 
yandır ki. dun f"ece .eon o:arak 
l!tıı.rcdHen ve .kazuodelel'den bir 
çoğunun enğ ve mlim o}(luklnr.n: 
Lildir .. n tebliğ biraz sUkünet hasıl 
c.tmiştir. 

Sala!ıb·ettar mahnfil, ~imı1iki 
hıı.'de n'!f}rt>dilr.\i~ ol:ın resmi t~b
:i~ ilave edil.ecck hiç bir şey olmn
c:ığmt beyar. etmekte:iir. 
B~y:ı harbe girecek mi? 
Monte,·i~eo, 18 (A.A.) - l'.ru

ı;ınyın ::iyasi mahafili, beş Br.:
~ilya gemis'...nin tornHlenmesi hfl -
d-~esinin Brezilyanın harl:e ı;ir
ınC11ini int::ıç cde'bi'eceği mütalea -
fünda bul":!!lrnaktaclırlar. 

Yerli Mallar idaresi 
Antakya ve Balıkesi~de iki 

tôbe açtı 
Yerli rıı:ıl l:ı r nıuc~se!>esi ne yurdun 

hl'r t:ırn!ın<ln gösterilen umumi rnğ
hcl iizcrine Mficssese: henüz s:ı•ış 
5übc~i lııılıırımiynn Jııu:ı vlUıyelJcri
mlzde birer mağaza açmap karar 
vermiştir. lhı nrııclıı Anl:ıkya ve H.ı. 
lrkesirde tesisi k:ırnrln5tırılan satış 
mağııuılnrı enclki giin merasimle 
nçılmıştır. 

Diğl'r tnr:ıftnn birkaç güne kader 
Eskişclıir ' 'C Zonguldnkto da hirer 
satlf şUbcal açılacaktır: 

Dil kurultayı batkanlığının 
teşekkürleri 

Ankara, 18 (A.A.) - Dördiln
cü Tiirlı: Dil kurultayı bqkanlığır.
dan gönderilmiştir: 

Dördlincli Türk Dil kurultsyınm 
top·anırı!l.Sl oolayr.sile yurdun her 
tarafmda..11 ıgelen kutlama tel ve 
yazıl:ırmdan llo!ayı kurultayın say
gı ve St'Vgi duygulannı bild!rme. 
ğc sayın Anadolu Ajanstnın araç
lığını saygılarla dilerim. ---Batan İngiliz kruvazörünün 

mürettebatı 
fondra, 18 (.A A.) - Amlrallık 

tebliğinde bildiriliyor: 
Geçende Akclerıizdc cereyan eden 

bir sııvnşd:ı. hatan Mcncester lm:• 

{Baş tnr<rf1 1 inci .. , ı .frdP.J 
va İngiliz sefiri, İngılı7. genelkurmay 
başkam sir Alen Brookc, hariciye 
müsteşarı sir Gadogan Te Jngiliı, 
Rus siliıhlı kuvvetelrlnln diğer 5a• 
lülıiyelli mümessilleri hazır Lulun· 
muşlardır. 

Bu görüşmeler esnasında, Hitlerci 
Almanya ile Anupadald şerlklerinı• 
ko~ı şllmullü kararlara varılmıştır. 
İngiltere ve Rusya ile Ilirle~ik Aınc:• 
rika ,.e diğer mütJefiklcr, bu haklı 
kurtuluş hnrhlne, Hitlerd Almanya 
ile buna benzer istibdnlların imha• 
sına kadar devam etmele auneı
mişlerdir. Tam bir dostluk ~·e sa• 
mimiyet havası içinde cereyan et· 
mi, olan bu müzakereler, ilç büyük 
de\·lct ile ınlitlefl.kleri arasınıla ıııev 
cut .samimi münasebetlerle hemfı• 
hcnk sıkı dostluk Ye nnloyı°Şı bir 
defa daha tebarüz ettlnniştlr,,. 

lŞTİRAX EDEN ASKERl 
ŞAHSİYETLER 

Lond.ra: ıs. (A.A.l - Deylı Ek .. 
preıı, gar.etestnln asku1 muharriri ya 
zıyor: 

General Vaveı fi• general Brooke' 
in M:~kova görUgmelerlnde hazır bu.. 
lunmaları müzakerelerin .&lkeı1 b& • 
kur.dan önemini lsb&t etmektedir. Ge 
neral Brooke Avrupada kurulacak 
lklnCi «phenjn komutanlıfr meııu!lye 
tini tqtmaktadır. Hindlatan lı:onıut.a. 
nı olan Geııeral Vave!l•e gelince, ken.. 
djıi Ortqaltda kurulacak ikinci blr 
cephe için fiddeUi bir allka göıter. 
meltledir. Bu takdirde trak'da bulu • 
nan dokuzuncu ordu "e ırandaki tıı.. 
gUlz orduau daha §lmalde çarpı§an 

Rus ordularına iltlhalc edeceklerdir. 

İKİNCİ CEPHE MESELESİ 

Lotıdro, 18 (.1'.A.) - M. Çörçllin 
~foskovayı ziyareti lahii olarak gün
ün meselesi olmuş ve Londrnda !Jir 
çok miinnkaş:ılara yol açmıştır. 

!\fosko,·a konreransı Jınldcınıl:. 
ne5redilen re~rni tebliğ ,.e ajaslorın 
!\foskovadan verdiği haberler gliril' 
melcrc ilham veren tam ı;amlnıiliğe 
neşeye ve itim:ıcla iş:ıret etmdc 
hu~uc;unrla birlr"1?1iş hulurıuyorlar. 

Haber nrildiAine göre, K. Chur. 
chfll'1n Moekovadan hareketinden, 
eonra bfr İngiliz p.bajyetl demlftirkf: 

Bu Yulyet tartht 'bir otaydrr. Her 
iki devlet rel.el gör0§1llen bOttın husus 
larda mutlak bjr anlaf'l'naya Tarmf§ • 

ı~. 

Almanlar bir kaç hattaduı ben, 
bQtlln YU1t&lara müracaat ederek 
Çhurchlll•ln nerede olduğunu kcııtet . 
mek Uıt.emiller ve aıra lle İngiliz Baı 
Yeklllnfn gt.Jı lılOı1konda, pıı Kaht. 
~de, oldutunu ııöylem.lflen1ir. Alman 
lnr §lmdi lıloskovada neler görU!JUldU. 
tunu ve ne kararlar verildJflni öğ4 
renmek için merak jçtndedlrler, 

Koakova mUl&katı haJtkında neıre 
dilen resm teblit glSrUı,melerln ehem. 
m~tıııj göa"t.ermektedir. Alll&fıldığ:. 

na göre, konu~ulan ııtrateJt ve askeri 
ehemmiyette meM!eleriD o kadar ha. 
yat ehemmlyeU vardır ki, bu husuata 
Brftanya ytlbek ukert m&kaınl&rjle 
ftl Amerikan orduaundan General 
Bradley De latifareler yapılmı§br. Bu 
uker meııelelerln mahi,etl etrafında 
bir çok fikirler ileri ~ .urtllmekte iae 
de derhal ftl en bqta akla "gelen ikin. 
Ci. cephenin açılmuıdır. Her ııe kadar 
bu hususta çok glzli

0 

tutalınakta ise 
de elde edilen netjeeden Ruslann 
memnun olduklan glSrUltıyor. MUtte. 
:tiklerin yakmda bUyUk 15lç11de topıu, 
bir hareket yaparak Ruılarm yQkUntı 
batineteceklerlnl amıet~re«k sebep 
ler nrdn'. 

itine§ ise : 9000 derecedir." KJtap_ 
1111- arzua S<>gumuı olduğu gibi gUne
liD de .ııotuyaeağmı -'SylUyorlar; bal
~ ~la • lıar'lll'9t deNeeSiııi 
eetrtn buzlan itinde kazanml§ oldu_ 
tu da 7ine ._ eaerı.de :yaatı_ 

Londra, 18 (A.A.) - Kria - Nez va:törü miirettch:ılının ve ı1ubayları 

lıl. llol~of, Lcmdra ye Vafftıgton' 
u SIY•ret etlltı aman Te K. Obaı
r.hllle'e ıır. Roo.enltjlı mtllllıat.ı ... 
naamda mtıttetıkler tMlrll sıurette 

Rusyaya rardnnd& bulunmak niyetin 
de olduklamu teyit etmlflerdl. Ru -
lann bu Mfer daha u eh9mm1'9tl o. 
lan vaidlerle melDJnln kalmı,.acaldan 
ftM muhalckaktrr. 

ve Kaledeki Alman ağır toplan gece nın çoğu :ılrn:ın bir hRbe~ göre 
yanamdan biraz sonra Duvr bö!geal lmrlulrnuşltır. tJç snbayfa lnyf:ıdan 
u.ı.n.. •tet -cauşıardrr. lngtlta top_ fi~ lf~i fnglliP. gemiferf rnnıfınd-an 
lan mukabele etml§ bunu §iddctll bjr kurtarılmıştır. D11ter s~ Js._alanlar 
topçu dttelloıru takip etmiştir. . Fransızların ellııtlcdir. 

Konteranaa lttir&k edft dlfer tali 
ajyeu.rbl ......... .. ..... laURlllA. 

Anglo - Sak son ınen1~eketler inden 
;w;sı. ~ 

Altı ayda 86 mi yo 
liralık mal aldık 

Bunlar arasında 12 milvon Urahk 
hububat, 10 m1iyon~uk lokomotif v 
J.oııdra, 18 (.ıt./\, - 1. 1. 194::! 1 12. 376. 000 Türk liralık hUlı 

tarilıindcn ao. G. 1942 tarllıınc ka- 10, 920, 000 liralı!' yokoın:ıtif.'t 
dıır geçen müddet 1arfındn Stcrling son, 3. G40. 000 Tiirk lirnh«' 
grupuna dııMI mcmlcl,etlerden Tür- '"" ehemmiyetli nıikdıırd:ı. 
ı:iyeyc ,.nkl itlınliılın kı\·meli to\<rl- k;ıh\·c, ı nkııo. sana) i \e tııb lıt 
ben 8ö mil) on Türk lirasına baliğ kiınye\·i ınn<ld Jer, oıonıob 1 

ıbıılunm:ıltıııdır. likleri ve J, uçuk mamulatı. 1 

Fotin. çn<lır ve çanak gihl askeri la1111115 clerıler, k lay , 'e gııl' 
tcchizota nit malzeme harir: oinınk \"C kn'rn lı ~elik le\ h:ıları. rı 
iizere. nskcri leslimol işbu ınikdar:ı ha1ilnlıırı, snnn' i mııl. ineleri 
dahil dl'ğiltllr. malzemesi, p:ımuk iıılıği 'c 11"1 

:\fczkiır 8fi milyonluk llhal:ıt şu liilı, ji.ıt: 

maddeleri ihliva etmektedir. 

Salomon ada~arınd 
Şiddetli muharebel 
Amerikahlar paraşütçüler ~ 
bir takım yeni silah kullanıy 

Londra, 18 (A.~.) - Londra
c:a tahm.in edildiğine göre Ameri
kalılar Sa1omon ndnfarmda yeni 
silahlar k~a.umışlımlır. Ezcümle 
Lıınla.rm ara.smd~ bit' nevi knracla 
ve deni~ hareket erlebilen trnk. 
törler ve 13 tonluk tanklar var
orr. 

Her halde Amerikan ve Avustı.ı
ralya para.~Utçilleri !'13.va~ iı:tirak 
ctml~rdıir. 
Vaşingbndalrl hahriye namlığı 

muharebeler ha.ltkmda son derece 
az tafsil.lt vermekte ise de Ame
rikelılarm bütün a<k\l:tr nrıı.T!:;i
ne üçt~ bir nisbctinde sahip bu • 
lundvklan ~i bir kaynaktan l)ğrc
.ııilml,,ctir. Amcrikahlar Tulagiyi, 
GtıatıJkalan, F1ori<layı, Maleyka.. 
yı i~l etmekte bulundukları gii:i 
Scnıiza.bel ve Yeni Corei adalarma 
<ia çılmı~lıardrr. Muhal'ebeTer de -
\'am etmektedir. Ve ÇQk şiddetli. 
ciir. 

J:ıponlııra göre . 
Toltyo, 18 (A.A.) - Anıen 

kuvvetlerln"ıı Sa1omon adu'ııı1 
Jayl:ırnıdalti har~ketlcri tnlll· 
dı.:rmu~tur. Tu'.agi ve Guı:ı.d:ı~ 
nıır küçük adalarında şiddetli ~ 
pı~a1ar devam etmekte ve b 
ya çtknrrl:ın Amerikan siUiheı: 
ları ağır k:ıYIJılnra uğraınnkt8 

J ııpon don:ı.nm~rna mcnsuP 
va km'Vctl0 ri civnr rııları btl 
dUııma.n gemile!inden temi•'c 
ler ve lıale:ı dUc:m:ın ihraç Jcı~ 
rına y3rdımcı ku\•vtler getir 
'.'ecck Amo::"ikan gemilerinin 1ı 
lara !l<>kulm:ı.larının öniine g 
lerrlir. 

İsimleri <"eçen il•i küı;Uk '~. 
çarpu:an Amerikan kuvvetle" 
dm·umu ümitsiz oldu;nı ı::ibi ~ 
R1t:ıan yar.m ada0 !n1aki çn.r:,.. 
mnl:ım bc.nzem~ktedir. Bum~ 
merikalıla.rın nihayet teElin' oı•~t 
zcının<ln k:ıMı:kian hntırlard11d1 

Yeal Dellllde 1111 
bidlseler olda 

Hindistanın diğer şehirlerinde vaziyet 
gittikçe düzeldiği anlaşıhyor 

Yeni Delhi, 18 (A.A.) - Hin. 
distarun muhtelif merkezlerinden 
Yeni De~hiye gelen hnberlere gö
ro duı-um r:ittik~e iyileşmektedir. 
Kalku~ nümaylşç"ler bazı 

ms.ha.llelel'<le dol!tşnı§l:ır ve çar • 
şıda ciıeırmniyetsiz bir hid~e ol • 
muştur. 

AlbhA.badda dn vaziyet iyiles
mf§ ve gece sokağa çıkma y:ıs:ığı 
~-a~tı:r. 

Orta vrıa~·et· enle bazı vilayet ve 
belediye mecli31eri azalanna iRlen 
c~ektl.rilmi!ltir. 

Lüknovoda polis Nruıyonal He
rald gazetesiinin ida~anesine el 
k<>ymuştıır. 

Kalkütadn bazı mllliyetı::i gaze. 
teler cuma sllbahmd nn itibaren 
neştiy:ı.tlarınr tatii etmiştir. 

Te\·kifler 
Yeni Df'lhi, 118 (A.A.) - Polis 

lngiltered~n lraka 1 O bin ton 
teker gönderildi 

bugUn Kalkuta.d:ı bir takını " 
tırmalar yapmıştır. Bu arada. i: 
gırc komitebinin Ben"ale vıl 
l;ürosu da aranmıştır. Bunda fi 
Jrn bll.Zl te\•kiflcr de ynprJınışt 

Yeni Delhi, 18 (A.A.) - ~.1 
kü salı gümi burada n ~şr.v 
tebliğ şöyle demektedir: 

''Dün halk ve iplikhnneler a ıA 
lesi t:ırafınd:ı.n yaprl:ın harel< 
ler yfizlind<"n Delhideki durtı:rl 
J:in bir mnnzar:ı. :ılm~tır. N 
)işçiler belediye daildine ve 
gi tabsild:ır...rtnın bli'l'Osuna ' 
,·cnniskrdir. Po'is kttalarite 
kcrl kuvvetler m.e~ru nıUclafıı"ı 
lmde halk:ı ate'il l!Cm!Jjlardır. 
kamrtma ~l'lri ''C ge~e )' 
mecburiyeti taıtl:-ik edi~tir. ~ 
di bilyiik c;~yıda a~~r takviYt 
gclml..,tir. Bunlar şehirde de 
!! czm :lkted irler.,, 

hariciye vekilimize 
Bajjdad, 18 (.A.A. - İngili7i ... r 

tarafından Jraka gönderilmiş oltın Arıf..·'ıra, 18 (.A.A. 1 

10 bin ton şeker karaya çıkftnlmış- tı:ı~vekili ve hıırıci)e 
hr. Başka vapurlarla da bir milMnr Emnnucl Tucmderos 
~eker dallıı getirilecektir. !l\umnnmencmcncıoğlu'nun h:ır 

- H'kflliğinc tRyini dolayıslle ~o 
18 günde 65 gemi batınlmıJ 

Berlin, 18 (.A .A.) - Rilclirildiğine 
söre, 1 Ağustostan heri muhlclır 

deniz harek~t sa.hıılnrıncla 42 Alman 
denizaltısı cem'en 480 bin tondan 
fazla hacimde 65 gemi batırmıştır. 

mutabakat elde ed1Iaiğlnln blldlrllmi§ 
olmuma bakılını& Ru9)'aya gönderi• 
len levbim maddeıert meaelealnln de 
etraflı ve azimli bir aurette konu§Ul 
dutu anlqdmaktacm. lrandak[ ~ 
rilıan lafe &emalnbl ıett olan Gene • 
ral ll&XVYell•le General Bradley Te 
K . Harriman Rusyanm muvat!akiyet 
ttmidlle mUst;evllye kartı harbf idame 
~mU( için bu memlekete gönderile 
cek harp maızemeainln aUratle ve 
toplu bir halde MVkl içln_pl4.nlar 
ba.--u'lam11 ~. ' 

len pek doı;tiınc tebrik te 
lı:ıriei)·c vekili tl'sekkürlcrlıt1 

gnıfla bildirmiştir. 

\VAKIT'A 
ABONE · 

OLUNUZ 

izzet Molla'dan 

Dliml bir söyleyip t1d stf~ 
lal - ..J 

Bir zeban Yerdi !!&na nut•,.ı 
irerln'in iki 1 

ŞaJıı.r ptlrgü'nun dehlJl'ı il' 
. macı diikkA1'1 

HokkNııı cevher-fti..U,. •tıl' 
kişide bi-~ 



!"!~~~ö~cmıı•~•~~~~!~n~' ~ŞEH;R HABERLERil KQAfliıf~iii®.9ilfHil 
~ b" ül...,ek .Mühendıs ınelıte- 1 pi.ot gözüyle ne gibi ~ .. rt1:ır ll- E 1 t zl 11 
:~ı·~~~~~::f~~ıb!~~~~k~~~; =~d~zı~=~:~a;;~J::~ YEN. EKMEK KARTLARI GELD. ce era 8 
~lt ön... Yiinın kurulmnsın<len hC"OOpJo'rlnl yap:ı.rak inşaatını kon. ı J 
<>«JJun:- lbey~ ıbir fütisas teknik trol e.tmer.in fa\•cbl:ın lmt~i..'''ıudn, • ..!11~ ~kle.nmedil~ bir dem~e Da- ya,artar. Fakat faydab lı.oyun, 
ra hcwa as~ası ve ondan sem. ıı~tan ha.beri ohnsyan bir tar- lı.iııye Vekflı "F.lkrı Tazer" ın kal. ~aimaJ i11tk, clı1-er at kıııMI' bmür-
•ıiıl attkn C~dtıstrhıinin temelleri - yare mühendisinin hazrrlnyncağ[ oı•g"OJ e v•ıt" ti aı•t kartlar hi durdu. D:ı!ıa eVW:!l Btt,\'ekilimizi lüclilr. Doğu,lan.n hurrhlJ'ftD za,. 
~ llWJ Uygun dU~erdi. tnyyareni:ı. bir çok no'ktalnrdn bl- r aye ere do yine bö~le bir ,:nlh duru•i~lcı nıan, UZlılll oldağn halde, ~)r ~ 

llııı il i 0'~; Türk hava· kunı- rırıei.Sinden çoik geri o'acıı~ mu • 1 • • luıybefmiştlli. ntazlar. En kuvvetli at, nlluıy~t ~ 
~:c ~arif Vekal~inin anluş.- l 16ıakadka.'ka 0tırldu·gu,_Bugı~bi~k!di?g!te~ kAi •• :rou".n" 1 fırınlarda kabul edılmıyor Ülüm, dünya<la i!tt ve ~on mU. t;ımlann he11Uz gene;: saylldrklan 
l~ ha tiCeei, ~ok kıymetli ve mem · • n ..,.. sm attır. hzmil rnruyl:ınn altm yn,ta son nefeslerini verir. 
l'IOltaaı ~ılığında cidden dömim lıava s:ı.nayi rnemlelı:etlerfnde fl~ Yeni ekmek briları gehniştir. ~!lrle5i ~abooındon fübarcn Hnlk knpıl:ı.riylc kuJIJl~ierin toprak \' nı s,rnflclar a;.h~tsiMiii, ~-
buhJ:nu,0 acak, bil' ka.ror vcrilmi: mülıe"ldisleıin uçucu olmnlnn ter- Hnydarpa~zıdn trenden bir sandık birlik'cri tnrofındnn , crilmcj:!c hıı.ş· e~iJ.teri nr:ı"llnda hfç bir fark gö. lnr :ı.rnsın<la, nebAtlar Meminde 
Y~· clh edihne1rtedi.r. kırı.k olııTo.z cıkm ~tır. lnnaC'tlklır. T:ısrndan gelen k:ırt':ır zetmez. Ut'r canlı, bir ~ün muUa- de göriyı>nız. Çınar, gölgeden 

bc·~l'İlld :n:1ii~ndjs mektebi tale- .Maarif Vekaletinin büyük bir Dclecliyc lktıs:ıt i<;leri müdürlü~:ı d:ı dünden ilih:ıren knbul edilme· kn öl:!cekfir. l!ac;ka Dlt'.),'& ''eJ'IDeE, Kftvülann 
f.Qlilt k en 1SliJ:enlcr hava mtihen. ı.uı.betle verdi~ bu Jtararı tatbik ckrnck knrll nm diin bütün knym.ı- meğe ıbnslnn:rnı'"hr. nu gibi kims·.. Güzel, nma istisna kabul etme- cezbeli yap~nocJaa bajlla ... 
lotaj Ya~nn geçebi'm~k ıı:ıu pi. Eahasın~ çıkaroc~ Tür'k hava ku- :knmlıkfarn y ıısaçlarına söre tcHi ler İstanlıula geldilJcri Hıkit mll"ink mekle yer yüzlinl!n en biı)\ik mü- zellikteri yoktur. Ama ömü~ 
°"le! nıtıh Pac~l:ırdır. Böylece ha- nunu vasıta.lannm buglin için mil- etmiştir. · kat lrnrt alacaklardır. s:ffstını karan ölüm, a<lalette bu Y•ll~la değil, 1181rbrb gyıbr. Dit 
Clı obn- Clldis Yetişmek için uçu- teklınll bir vaziyette ve yeter sa- Jfalka. yeni ~ll::ır 22 olfustos cu ti1i7.liğl asl:ı. gö'-termi~or. Onıur:1'. l:mnda ııltm meyvafar balhuta., 
?üı ~-ı ~}Uk faydalan te'ba- yıda 'bulunduğ-Jnu görmekle u- rin dağılrşır..ila bir kü,. rlö\ü~ünUn tire-k1er ilıWıaron:ı. gibi tüten.~ 

!llliş OlUv'Or ''inmekteyiz. D::ıh:ı. dUne kadar ihracat mallarımı- T 1 karışıklığı \"ll.r. Şar:ıdn su nankör, .lcrj g\i:ı: kama,tımn ni.ınetli ·~-
hın~: Y~ek. tayyare mil- l:endi knmplann~ . lııtikrak ~: ramvay ara !.~hi·mld~~ t:ıhrlnda sebellSİz Yel'f! n- :~r:e~~\beir ~tlı: u1rsa.i :ı,_ef1!er5lek~la· 
~~ktcbinin talebeleri Vil- genç zUmreyi yetı tırme ve e ı · .- u. ne nrean:ın bu CC\ hef', b:ı.. .. ... uv 

lfora.n «il.Y tayyare meydanında deld m.-ılzeme ile bu if!i aksatma. zın tı•yatmı o~u··şu··r- atlayan talebeler kıyorsonnz, en cömert varhktnn bir sef":"linin doğduğu ağla(, tal. 
Jlaz, \'• taY.Yarekıire uçuşlar ya. dan bas:ı.rmn.k g:ıyrct.inae olnn lusJmmlmır.trr. lıayet yınni ~e kurur. Blttbl 
tıi ..ıı; buradan turiznı bröveleri- Türk Hava Kurumu, bugiln ne de- ek •st • 1 Büyük adooılıtnn ~ğu. altmış öteki mey,u ağ:v;anmn alınynZl'll 
leı-Jn ...... iatdı. Hatta btı milhenclis- reeeye kndnr inkişaf ve tekiimlil m 1 emaş er Okul inzibat meclislerine Ü~ yaşm(]a öliiyorlsr. 7.cld \'e nıh <In bot1ur. 
kı ""ğu da ettiğini :tf'rk öm~klerile :bize veti- verilecekler sahiplerinin güzü bu ynıııta başlı. Şu haldP. ort:ıda aınahtannı ..._ 
Up~nde ' diğer sivil tayyare yor ve keneli bünye6indc Yeti~n Bir .firma bu surla mahke~ Emniyet altıncı ~ube mildürlüi:lü yor galib.'.ı. nUz bulnmr..dJğmın: bir yANCb'flt 
~~k UÇU,.cılanru tckcmmill bin'erce gedikl uçncutla.n başka, :r trnmvnyJnrn durmadan inmek Ye Yetmi ini. ~l>seninl a-ı:ml~r ııek .. ırn \"ar. Me:ı'\·:ı'ı. niD>et ''e ra.,.,._. 
)1lldıe iın:ıkerl tavyo.re mclcteı>- tir de '\"Ü.~ek milht>nd· talebesini meye Yerildi biıımek ıisti;)en 2GO !lcişhe yıldır:ıu ~e~TCktir. Hele yüzü bu1-nnlar, a. «lolu n~I:ır gı"bi büyük adarnJar, 
;; <li.ı>Ionı an vererek askeri Pi· u~nıy~r.. Bu da gösteriyor ki, İhracat mall:ırının..lfisa.tlarını dü· cezası vermişlir. Blından başka G5 r.ırlar içinde pa.rmak"n ~östcrfüı· meml.eketleıi, hatli dün)ayı kea-

1'\cr. a..."1IU nb:ınğn gtl;} ret e- b:ı.va ~. h:ılkm yardı'll ve şürmek bir suotnr. Hals t.}a düşu'{ çocuğun tramvnylara aSJ.ldığı gorülc Lirr. "Şeyh Sadi,, den b:u~ka he lli•ine minnettAr etmi• khMeler 

könıur tevziatıİlda 
Yolsuzluklar 

tıı 
11 

oldu mu ? 
~ rn~nk İstıınbul kömür sntış şu• 
tıı İ3an~dın:ı ~ekeriyanın lCrine 
lll11dtir koınur mnesscsc-;I umut.\ 
lttirııdtA~ua,·ini Eyfip Sabrlnln 
"Grtııı 1 ını Yazmıştık. Yeni mG· 
~ h· Jbaşınn Eıclirilmcsinın, sa· 
il, ~:r istifa Uc nll'tkndar olmııdı• 
ı_ dı it lntnanda bazı yo'suzlu'dar-
1'dır. 8111 bulunduğu anlaşılmııJ.• 

llıtin 8'tl> 
~na ö ahkl bir refikimizin yaz 
ıı.llhe, ! re •. Yeni müdür. Ankar ı • 

~ llel lct,ıUk ıbfr ekiple şehrimi· 
~l"t ~fş •e işleri denaldıktan 
'4ten olsuzluk suçlyle beş kişiye 
l>ıı~ Cektinniştir. 
~: taraftan eski müdftr. Zeke• 
lt~ ~ilifi de bu vaziyetle a· 
..... 1ı.a:!•r. Yeni ıe~ilıil 18 ka• 
'~ (ip nuıhtekirinl de ıtdliyeye 
~ bi htılunmalctadır. Bonlanu 
'fıll 1r6 rkacı da müessesenin seç· 
~ llıOr bayiidir. 

'~adliyeye Terilen kömür muh· 
~•lct arasında snde beynnn:nne 
"'rıe)[:n • deıtn, tartısu köm r 
~ l'tJrııııen, narhtan follnya salış 
"•lııtan z kllmür nıutnvassıthlh ynp· 
lr~'9!ı lltlchı <>!anlar da vnrdrr. 
~cllttı tlertne hugUnlerde bn~fa-

IL. 1". 

bı"'"""daıı h 1'ff\ıe aşka bazı halk dn~ıbnıt 
llllt'ı11tıaı1 rnüme~sillcrinin C'ıe yol
l'tıııılftl!'" YaptikJıın meydana çıkıl" 
,.. ~•lnd· 
~ ltı; SObn,ı olmodı~1 halde 
.::-ıına ııelere sohn51 vnrdır, diye 
~i ille 'Verl'n birkaç birlik mü
.. bun s de lld!iycyc verilmiştir. 
~ ltı(i~h kendisi ·le f:Örüştü~ü
~ oıd:ll Eyüp Snbrl, hrıdisenin 
~.___Aunu beyan etmiştir. 

~lliiııkü radyo 1 
'.ao,~ -/~ 7~ ve memleket ~aat 
8·i0 ~3' VUcuctumuzu c;alııtrratım. 
.as t\'.n. haberleri, 7.M M!Wk: 8 . .20 

;ı.ı uı ııaau. , •. aop 
~tı. ıı.a rogram ve memleket &$.at 

: 12,.q 
15 lıltızik: Şarkı ve tllrkü• 

~qılt: l> .\.~ haberleri, U.00, 13,SO 
ıs n.. fifre-., Semai ~e ..... kılar 

' •\1\1 I>r ,,.... • 
'*~'tt. ıs 0 °&'raın ve memleket saat 
-..ıtl"'-ı. ·rf.3 lılllzik: Radyo alon or. 

~·~ l(n 
il~ Zlk! Saz eeerlcrj. 19,00 
, "31t: 'l'u <derdıetme aa&tl), 19.;tt5 
~'l'arı l'lc1ııer. 19.80 Memleket M 

'-1--~t i.o"e ajans haberleri. 19.45 
tg ~htt dakika. 19.55 MUzik: Fa· 
1- llttıı1c.' 020.ıts Radyo gazetesl 20. 

1't • c;::ı • 0 tama Popott ve arkada§ 
~· ~~l~n lllUztgi. 21.00 Ziraat tak. 
~.. lııhık: iki Plano için e 

iG 21.-30 l<o!l . 
I'\ ~~le· !{ U§Jna (iktisat salltı). 21, 
ıe:U· (Şe~. ~laik Türk müziği prog
~ eaa · CW!Ud CemJl.) 22 30 mem 
h:._~r. t 2;:van. Ajans haberleri ve 
"QI ve k •ıs. 22.6() Yannkl prog. 

apanl§. 

~~~ID RIZA 
l' llatıde Ptıktn beraber 
\'Od!ı }! U B O A K 

- 1 - Perde 

f:-evgisini verinde barc3:rlllŞ ve ~- fiyafü yan u~ .. nl;tfiai}:ı t~b;;s rek ailclerfoc ihtar edilmiştir. men hemen Jıiı: bir kudretli fani- <le ,'a".itsiz ölliyorlu. 
tık tam ~fL'lASlle bir Avrupa <-hil eden Yuda, R:ıf.ncJ Sab:ı, Salnmon Bcledıye, Maarfıf müdürlüAii ile ye bu nao;ip aimadı. MubAldmk oJ:uı su ki, ecnlin e. 
hava t~ y1e lboy ölçüşecek Romano firmasının 'bu suçtan dola- tcmnslardt\ bulun3mk bu gibi cocnk Ya.lnız in anl:ı.rtla ileğlt. hn~- lindcki cleğer terazisi bozuk. Onk. 
ö.unmıa ermic;tir. Bu :nuıtlu ~n- yı \ll:iyettc topl:ınan :komis;>on tn· lıırın ceznl:ındınJmasını :lıııtemlştir. '"Anhı.r nr:ı"mds. hntn nebntlnr ulp Ziya, At:ıttirk sltmışını bal. 
nyı da sllusla.m:ımak eUlen gebr..i- rafmdlln ~ı.liıl ·lunnımllil;!e verilme Ma:ır.if miidürlüğü hu '\"&Zlyel üzı· gibi yuı canhlardn dn. nradılı,ın mndnn göçtiller. Halbuki İMftnla. 
:ror. si kararlaştı.rılmıştır. Btı gibi hare· rine okullara bir tamL-n :rolloyıırm< bu öl4,:iisildüğü ~rtilür. nn çınan ZSro nğa ytb aıtm., y:d 

Gerek Ma'llif Vekaletinin luy - keller, 1705 nııınarah kanun nlıkii· tramvı:ylara atliy:ın talcbclcrin okul Pis :!le"llj ikn.r~, yılan, tİm!ınh ~:u:t:ı.dı. Nltin'! G~liba adıtmı im· 
metli dire!ttifleri ve gerekae TUrlt mına .göre 2 sene;>e a.adnr oflır hı· talimalnam<'si hükümlerine göre ın \'e ikaplumbnğa., c;irkin .\kbnbalar, dırmak ,.~ i~yaıı cttirme1' ltin~ •• 
.hava. kurumunun tc~dü.tsUz mu- ;pis ve 5 bin J'rnyn ücadar n~ır parn zibnt meclislerince ~alan<lınlacn· hnnhnn p!l.p:lğruılar alııbih'tiğine HAK.Ki SUHA GEZGiN 
va!aka.ti Uk ba.cn.r!.SmJj Milli Şefi- cezasını istilzam etınekl<'dir. 
miz 1nöniinün bilyUk oğlu Ömer ~ını biI_d_i_rmi4t_' _ .. _. ----
İnönü ıih ldrfilc ıediliyor. Bugün Ö
mer İnönü uçu'ja 'bıa.c;!amış bulunu
yor. Şimdive l<tı.d'U' kendi.sini gör. 
dlı,,..öilınüz her eahad..'llii mfitev zı 
muvaffıikiyetleri gibi u<'Uculuktn. 
Hk ibnitli adrınınt ntınr.cı bulunan 
Om r tnön'i mem·t"•.;ıetimizcl" ye
t ı}ecek ilk uÇucu mühendis 0 1arok 
eJk:ı:slanaca.ktrr. Vfümı; Avnıp::ıda 
t."ılı!Jille'?i'mi ikmal ctntiı:ı, ve ucucu 
yetişmiş mühcndi~l~miz yok de
ğikllr. Bunkınn başında Nuri De
mirağ fabrik:ı.sınds yaptığı tayyn
ref'ile lnönlinde fllChit düşen mer
hum mllhcndi.9 Sa.1abattini a.nabi. 
füiz. Bu kıratta. olanlarr da c;ol;:
tı.ır. Yalmz şu var~: Tam mana
sile. teı'!ı:nik nnı.amvilel'i. nrMik 
~ı~.:run.ı.hocMI ve .alıllk 
çat:t'n'. nlwıd:ı. olm.'\k Uterc Y<-tişe
<.('.k i k milbendifl!lcrimiz nraıımdn 
ömer !nönUnU ~rüyonrz. 

l~~' 

Bıı byrnetli dfi.~ncedcn dola.yı 
Mn'.ltif V e..'ltalctini. milte'ktimil du
nımiYle en b:-ıyUlt ylikU omuzlımna 
al~ndan Türk Hava Kunımunu 
ve nihe.yet ıata."1 rjl>i önderlik Jm. 
raktcrinden ötürü dıe UQUCU !kar. 
de.,cıim Ö~r lnönilnil tebrik eder, 
b~ temenni ederim. 

A. ı,arkh 

Yağmurl-t havalarda festi· 
vaLüdllr ediliyor 

19 n~Lrstos çnrµnıJ>a günü Bebek 
Beledi~ e, 20 eğustos :perşembe l'Ü' 

nü Tepcl>p.'ı Halk gnzin<>lnnoda y1 
JHlacak o1an Millt oyun.lal' !~th a:ı 
iliın edilen günlerde neva ynğmurlıı 
olıll11}u t~dirdf' tehir edlkccktir, 
Buoa mukabil ayol Etiinlcrt.le festi· 
vale Melek sincmasınd!l de,•am edi· 
lecekitr. 

Tehir cdiJcm günler için davcti· 
ye alanfar Melek slnemnsmtı da ıw 
k?bilirler. 

Tehir edilen sunrelerin oo vıı.lil 

lo.ı>ıl::ıcnğt a)Tıca bildirilccekür. 

Taksilerden tiki.yeller gene 
çoğaldı 

Son gilnll'rde t. 'k.;'lcrden yine bc
Jedi~·eyc şik;t\ etler yapılmaktadır. 

Bn .şikiı~ eller hiUı:ı-;!'>:ı uzak mc 
safelere ln'ksllerin silmek istemedi'< 
lcri, al'..ele ''aknlnrd müşldilalo ~· 
ranıldı~ı yohındnrlır. 

Vaziyet helediyc tarafından tetkik 
cdilmcldedlr. 

19 lmc!rl h:rkkınifo 1abıt tutulmuş· 
tur. nunl:ırın plı"ıknl:ırı nlınnr:ıkf•r. 

Bir gün o kadar piımiı ve susamııtı ki, Ko:.:dibi kahvelerinin yanın• 
daki ,ebilin karlı suyundan moırolxı maşrobo içti. Kara bir torba içine 
konmuı, ve ağzı geniı, içi su jje dolu bir küp içine sarkıtılmııtı. Küp önü 
paımaklıkla kulübemsi bir yere konmuş, yanına da :ı.incir ile pormak!.ğa 
boğlı bir demir nıaırapa sarkıtılmı,tı. Bütün bu tertipler bir hayır sahibi 
tarafından yapılmıştı. Millet kana kana su içsin .. Ve icirene dua et· 
sin .. diye ... 

Mustafa eve geldikten biraz sonra sancılandı.. Ve serinliyeceğini 
sandığı vücujü ateıler içinde yanarak yatağa yattı •• 

Mustafanın hastalığını anası sıtma dedi.. Kom_şuları "nazar ilmiJ" 
tir.,, okutmakla geçer, mütaleas•nda bulundular •. Babası ıaıırdı.. Çünkü 
Mustafa birkoı: gün kendini bilmiyecek derecede baygın yattı .. Sayıkladı. 
Derecesi bilinmemekle beraber,· ateJİ çok yüksekti •• Yanıyorum diye inle· 
aikçe alnına, bileklerine ,ırke sürülüyordu .• Gevrek hoca ca6ırıldı.. Mur 
taftaya nefes !itti .. Berber Ağa babanın karısı geldi, kurıun döktü.. Mus
tafonın boynı:na, baıına mı!kalar takıldı .. Fakat bunlardan hicbiri Mvsta· 
fanın ate$inı indirmedi .. Bo' ağrısını kesmedi •• Gün geçtikçe eriyen kuv
vetini geri gefümedi .. Ma~ob hanım, cocuğu sirkeye batırılmıı carıafo 
sann tavsiyes:ndc bulundu .. Bu do kör etmedi. Mustafa gözünii acomıyor, 
kendi dileğiyle birtey yiyemiyor, ve gün gectikce eriyordu .. 

Anası, habcsı endiıo ile birbirlerine bakıyorlardı. Anasıt 
- Yedi kızlar da bugünlerde hic gec;miyorlar.. . 
Babası bl~ müddet düsündü, ve nihayet mesele halletmiş, bir düğüm 

(Ölmüş, insarı tavrile,. 
- Ka:;lın, ben artık gidip Atinalı doktoru getireceğim dedi: 
Aham üstü Süleymar ağa Ati.ıalı doktor ile eve geldi .• En eok, '1' 

zun sakalı n boıındon eksik o~mcıyan şapkasile tanınan doktor, Mustafa· 
yı muayene etti .. Sonra yanındaki çantasından bir ilôc verdi .. Bir de kôat 
üzerine yazrf:ğı ilôcın eczahaneden alınarak, tavsiye ettiği ıekilde kuHCI" 
ftıl~asını söyledi .. 

Mustafa ertesi gür: biraz kendine geldi .. Ve üç dört gün sonra da 
yatağı icine orurarok-yemek yimek lcuvvetini duydu .. Tehlike gec;miıti.. Mus• 
tofa tuttuğu yolun yarısından dönmüş, ve şimdi tekrar hayata doğrv daha 
çok bir iştah ne ilerliyordl•- .... 

Mustt:ıfc de;ha henü., evden dişarı çıkamıyordu .. Dizlerindeki kesiklik 
geçmemiıti .. Ev ictnde oile biraz do!aıınca yoruluyor, ve bir minder üzeri• 
ne uzanıp dlnlenmek ihtiyacını duyuyordu.. Bir gün yana yatmıJ, başını 
yastığa koymut, Taberi ta•ihinden parçalar okuyordu .. Bahc;e kapısı açıldı. 
Babası içerı aırdi .. Daha ik;ndi vakti bile olmadığı için, babasının ôdeti hi• 

Orozdibağ binasını Sümer 
bank satın aldı 

Sümer Bank Yerli Mallnr par:arln· 
nnı bir binada t<>JJlıımak ~çln Oroz· 
dibaık binası. Siınıer Bank tnr:ıfın· 

·dan satııı almmıştır. lferk~c ait 
bürolnı-. l>uraya taşmaeaklrr. 

Çocuk ve içki 
lnönü gezm 30 A ğuatosıa 

açılıyor 

30 ağustos Tayyare ve Zaf P.r bay
ramında Tn.kl5imde1d İnönü gezisi· 
nfn açılma töreni de ~~pıJa~ktır. 

----().-

Yeni fiatle şeker sab§ma 
ba§landı 

Şeker hcyaanamec;i ~ini" 
devam edilmektedir. Yeni fiY9U.r'ıı 
şeker satışın:ı dünden itibaren baş 
fanmış.l.r. 

Maarif Vekili geldi 

Maarif Vekili Ha.un Ali Yücel 
dün sab:ı.h Anknradan şehrim ·-.C' 
gelmiştir. Yckil; ~c-hrlmizd~ 1>ir ıhRf 
ta kadar ·kalnr:ık lküllür müessesse· 
Jcrini tc.ftiş edecektir. 

~erde "Sarhoşluk ve bab:ı· ı 
lık,, başlığı altında ynzdıAım :bir 
fıkra ılc, cocuklannıı d:ıha mini 
mini iken - sırf eğlene~ <>lsoo 
diye - knd6hlerinin -dij)inde kal· 
mış iQkileri içirtmelerindelti fc· 
nolı~ı bellrtişim, hôdisel«e rnıt 
alnka SÖ!>termek itiyndın<M lbulu· 
n:ın bir k."lç aile reic;ini aşR"ı c1e· 
recede mütehassis etmiş ol~nk ki 
ınemnunJuklannı btldirdller. Fa • 
kat ben memnun de~illm. Cünkil 
h"ıdiseler, ~isi gitti cereyan r 
dip gitmektedir. 

Bundan bir kıı.ç rtk.şımı ÖM"e. ye· 
mekten sonra bir ornuml bahçeye 
giderek şöyle hir az b:ışımı din· 
lendirmek istemiştim. GönlümüzQ 
lndten, düşüncelerimizi k:ınştr 
ran bir h:1dise olmaz ümidile ve 
tam bir iyimser ha'Ytl içinde san· 
d:ılrooıe kunılmuştum. Bahçenin 
ici çepçevre nıüşteriJertr ckılu idi. 
Bazı masalar çok çoeuklıı nJleler 

'ôfında bu erken geliıine hayret eHi .. Çünkü, Süleyman ağa, sabahleyin 
•rken iıine gider, ve ancak okıatft ezanına yakın evine dönerdi.. Bugün 
neden bu kaaar erken g•lmiıti? .. 

Kansı karıısıı1a çıktı • O da ıaıırdı .. Fakat kimse sormuyordu •• Süley
man ağanın yüzünde iztiro;> emareleri görülüyordu .. Gözleri islak ve nere
de ise ağlayocalo: bir durumda idi.. Süleyman ağa ağlasın? .. Mustafa bunu 
simdiye kadar hıc görmemiıti .. Hattô gözleri artık ihtiyarlıktan iyi seçeme" 
yerı berber cğobalxı .• 8ir gün onun yanlıılıkla yedi di,ini birden _çekmiıti 
de o yine ay! Bile dememi~ti .. Acaba ne vardı.?. 

Süleyman oğa bezgin, ve yorgun bir tavırla sundurmadaki minderin 
üstiine oturdu.. Arkasını oıvardaki yastığa dayadı.. Karısına da oturma 
sı ıcin işaret etti.. Mustafa da baıını kaldırmıı, kitabı bir tarafa bırakmııtı .• 
Mustafa ve <ınası Süleyman ağaya sorucu nazarlarile lxıkıyorlardı •• 

Süleyman ağa bekletmedi .. 
- Ahmedi, bugiin öğle üstü jandarmalar götürmÜJ .. Yarın askere g~ 

decekmiı .. Gece de salıvermiyorlar .. Bari bohçasını, torbasını hazır ette, 
yarın sabah, ben götüreyim .. 

Zavalli, Ahmet .. Diyerek elinin tersile gözlerini sildi.' 
Şimdi heps. susmuı, önlerine bakıyorlardı .. 

Ahmet, Mustafanın amcası idi .. Fakat o, ağabeğiıiden çok gene ol· 
duğu ic;in, Süleyman ağa ona oğlu gibi muamele ederdi .. Ahmet gôh ob-o 
lasının, gôh oğabeğinirı yanında böyümliı ve son zamanlarda kendi baıına 
bir ev açmak teıebbüsün~ de giriımiıti .. Hatta ablası onu evlendirmek ha• 
zırlıklarıno b:ıe boşlamııtı. Fokat bütün bu hülyôlar, teıebbüsler birdenbire 
suyc. düımüıtü. Ablasının evinde, ipek kozalarının sarılmasında ona yardım 
ederken iki jandarma gelmiş.. Seni hükumetten istiyorlar, kalk, beraber 
gideceğiz, demiş .. Böyl~eo cürüm işlemiJ bir adam gibi, jandarmalar önün 
de ıubeye gitmiJ.. Mustafanın halası, Süleyman ağaya haber iletmiş .. 0 
da şubeye g•dip Ahmedi görmüş .. Yarınki öğle postasile onu lzmire sevk 
ed~ceklermiş .. Oradan nereye gönderileceği henüz belli değilmiş •• Süley
man ağa, Ah:nedin gec~yi evinde geçirmesi için, cok rica etmiş •• Fakat izin 
vermemiıler ... O sanki, bir daha yakalanması mümkün olmayan bir avdı .. 
Bırakmak istemiyorlardı ..• 

O zamanki teıkilôt, ve kayidler bozuk ve noksan olduğu icin, belki 
A~met, vaktı.ıde ya orandı, kendisirıe'haber verilemedi .• Yahut aranmadan 
da aranmıJ ve bulunm:ımıı sayıldı .. Şimdi ele geçtikten sonra o, artık ne 
kendisinin , n~ de ailesinin ınalı idi .. Aakerdi .. Aaker ocağına mal edilmiıti .. 
Artık kimsenın onun mukadderatı üzerinde söz söylemek, fikir beyan etmek 
b;r dilekte bulunmak selôhiyeti kalmomııtı •. Hic osker olmayan, hic asker 
lik yapmayart, yüzlerce inson Aydın sokaklarında serbest serbest dolaıır• 
ken , amcasına, osker olduğunu anladıktan sonra, bir gece bile, veda için, 
vasiyet için izin verilmemi~ olmasını Mustafa haksız bulmuş ve kızmışh. Fa 
kot hiddetinı kime teYcıh edeceğPni bir türlü kestrememiJfi. 

Ertesi ~ü:ı, zaten yetim gibi büyüyen Ahmet, torbocığının içinde birm 
yiyecek, biraz geyecek ol~uğu halde tirene bindirilmiı,lzmire sevkolunmuıtu. 
Mustafa heniiz sokağa çıkomodığı için amcasını uğurlayamamıştı.Amca da, 
lsıasyonda aijabeğinin elil'İ öptükten sonra Mustafayo ancak bir selôm 
9öndere bilmiıti. 

- Devamı var -

tamlmdruı .i~al edilmi"I. E"t'clıııa 
J;elİrilen yemeklerie, sorralan tr 
ı>elcme süslenmiş, bira bardalltn 
dol11J> bof&hYor, herkes tll.fkm Jı1r. 
~yif deni~ içinde t"Slkanı,-orda. 

Faknt bütün bu kalaıbalı#Ja el· 
lcncesi arn5ında en ziyade dikka· 
limi cekcn çocul:lar oJ.dn. Bir par 
çalık zeVk e1ımtk hıl"5ile her teYi 
ı:ö:ı:e alan enne ve heDMenmn. 
gecenin o saatine kadar yuılann· 
da aılW<oyup U}"kusm: bınııkhlt ~ 
r.uklar .• Yanlı~ u}icwuır: blslılM" 

fyi,,, Bu llf'aeık m8."'Jıxolann, ıeae· 

nin o snıılindcki sefaha• heme· 
yen ha~·:ı1lan, yıılt1n mJnlmtnt n 
laklorınm rahat ~ ıııhht saadetin· 
den mahrum edilmelc gibi tek ta· 
rnnı bir ~eni durgunlal:1a nJ• 
hnYet bulsa iyi.,. 

Bu kilçücük yavnılaf', dudlıldlr1: 
nı sivriltip, büyüklerinin - ntıı
marlan - maitılı kadehlerden de 
yudt1r1t yudwn içiyor n baıen 
apansız yer~rinden fırlayıJ> car 
handa ayak uydurarak tepinen 
haMı: ara.sına elleri~ .kadehler!• 
katış."lrak Jnı~lıır gibi s1tra3·a sıç
raya damı ediyorlardı, 

Ve bu hazin manzaraya, bibft
leri kahknhayla gülüyordu. 

Bu ha7.in manzaraya bü)'Üklerl• 
nin gülmesinden bahsede1"en, bl• 

dm de oturup a~ama~ltımn Y
:nm geldi~inl tavsiye edecek ı.· 

dar pasif düsünceli delilim. O •· 
heple şiddetle temenni etliiimlr 
bir r.rzumum ileri siirehilirfz: Sl-
nem::ılıırn, li)alrol::ıra ol<lnJtu gibi, 
içkili bahçelere de ufak c.oculm 
Ailelerin coculdarilc beraber ulA 
:ılınmamaı;ının, lrat'i bir memnat· 
lCt hnlinde tatbikini, gelecek ne· 
sillerim17.in :o;elAmeti namına israr 
la lsleycceğb:. 

Hikmet Münir 

Altın fiatlan 

T>ün lıir :ıllınm Cb:ılı 32 lfnl 48 
kuruş, KÜll('C nl:tının bir gram nya· 
tı 42i kuru51u. 

:E Çarwamlıa Peı"je1B1'e 

- J9 Atustos %0 Afuato. > 
~ -
er Şaban:& ŞU.: T - 1 H~ır: 106 llıar: 14" 

\akJtJer Vasad Ezani Vaaatl&aal 
Ubeflr 

ı.oe 11.00 1.11 11.11 ttnto .. t 
Öğle U.11 1.10 11.18 1.11 
İkindi 16.08 8.38 us.• t.IO 
Akpm 19.01 1%.00 11.M U.OCI 

Yataı I0.48 uı .... uı 

imsak 1.1& a.10 uıı e.lr 
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Tan"!l.11c E;emileri gJnUn b:ı.~lı- ' va defi b:ı.tnryalan bulunıır~a 
cıı. mevzul:ı.rından l-irini tc,kı' cdi- <Ada1 ı) tipi tnyy:ı:-e remis. i ını-
yor. . 1 ni alrr. 

Bugll:ı h:r dcn:Z h:ıreketi tn.sav- ı (Ada'ı) tipi tnyynre ~emileri
\"Ur ctl.!emez ki içinJe ı a)) nre!er ne son zarn3nl:ırd3 daha r-0k e
muhim bir rol ~ lmnrnış ol unlar. Jı,:: nmiyet verilmektedir; <'link"i 
Don:ı.nm~sına ehemmivet veren bunlardan gf'mlyi, b::-tn'l'\ tıla11 da. 
bir devlet jr"n t:l)'\ are er er. teh. lll iyi idare etmek kab"ldır ve 
Ukeli bi:- cıilih olmu~tur. Yn'ıuz gemil.rde.1<i gnz .. rin tesir 11uüudu 
~u f ır:da :ti gem !er i i bir sltrnt- hari,.icdedir. 
te ctin-.rc..: ~ol :ı· bildikl..rı h ide "D z &:ıhah tıV\arc grmil~ -

il~ u ~oktur. 

19 Ağustos Ç:ır
~.oba snnt 21 
Bebek Ueledl~ e 
Onzlno~.ı Dulıu., 

Konsomasyon fl!llCri Piyango 
gışelcrlle Festival yap:laca.k gıı.zlno. 

ıı:ı rda satılma!ttcıdır. Her tUrlO Lza 
bnt Tdefoo: 23340 

~ ™;:::,:, ~ :muSASl ·ı~ 
~ 18 S 042 Fiyatları: 

1 Londra 1 Sterlin 
Nevyork luO Dolar 

Kapını, 

5.22 

bu h::.l ta))arc! rde rnnt ere miın- ııncle dıur'•"1l • ' d:ın b.r !·m'1k C'c"11n-re .ı.vJ Lvı..re J."'r. :ıü.03 

12,S& hasrrC.ır. 20 - 40 tonl"ck .. 1 - 10 i~ın lir ~ 't H.rita e.rn milr •t Maurtd lJO Pcz ta 
k "i mürett~t>:ıt tıu rvan biı) ıık ha- enihn ştır ki bu1"1:ır ''Adalı., tirın- Stokholm 100 Isveç Kr. 
\'U kruvn.::Ö"'lcri .,.'!l'Çİ 24 saatten de ttcv"ZUUOOhis clc-"il .rdir Tny. 1 ~HA.\ \ t f AH\ 11.A'I 

faz~ hn\·n ... a kclıyorlar!la da bom- :arc "'emi'eıi te-ker!eltli ""' 'lhut ı 1kramlyelı "'o ıs 93f) 

bardilllc.n, ıwcı, kejf -.;c torpil Anfibi, her ece: •ten ta-nar•1 ·r Sıvas Erzurum 2 _7 
tı;,yare!erı anc,1k N- ı.ar s tut u- tac:ır. l 1 co 7 941 Dcmlryolu I 
<;abıliyor':ır G~mi'erin uçus "Rhtı.hrı o kn-

8116 

20411 
19 s 
20.10 

Bir do:ıanmanm ihtivacı ola., dar uzun olmalı'iırlnr ki her ne-
uıyynreleri ü• .. ünden a)'"rılriık•nn \iden nza-ni )lıl.Uniı nlnuc; tD\") a- htuntuı llt> inci kra tıkmurlııgun• 
ııonrn yanı'ld:ı b~h.ndura'lilınesi reler :;remi tam yol'r. nizgıir uksi tl .. n; 1 
aıır.ak tayyv:-:: gemileri ile knbil stik::ıl'l-"tr'l c~~rk"n !:azasız: ha- oaıısuo 
c,'mu.,Lu!'. \"clru!."'3ilsin'cr. Salbe Iloban: Hıırblyede V il ko. 

Ta)ynrc gemilerinin ııırihi: Bunıuı kin 'Junlarm u:ı:•ın!uğu nağı caddesuıJe Ü1kil apartmanının 
1lk ıayyure {!'emi•! ıoı2 ile :>R- 200 - 250 metre O~!llırlır. ı numaı-alı dıı.trc inde mukim iken 

pılmr<"tır. M~b'i<>i::ıi bmrtin <lnhi Bu uzunluk Aır.erik n•n Leksi'1- 1-a' n lklmc...,tıhı meçhul. 
meYzuu bahsolan uc!ıklnrm vasn- ton ve S:ıratol"'a .... e "Je'rinec 271 HnU! SunJ&n ıı.lt. p"W! bın l.ra 
ti bir uzaklıklara ikada'?" uı:rensına metreve had!lr çıkıvc--clu. Gı:'l"lit;- mukabili~:1e blrl!ıci crereced ıpotek 
bol'('~udur. !i1deri 24 - 34 m ... re nrasın i ıdır. ,.österdığuıiz, Ad;:ı Pazarmda Sa 

Okyantu'fa .. '"l gec,:ebilmek ief.n tny Tayyare "~milc'":r.de hava r 1 .. in 1 p.ıncadıı. h.o)lçl ~c.k ğınca bir ev bah· 
yare cr"n ~o:tla mola veı cccltlcri ,.e gemi durmu"ke!l d:ıhi uçakların ç inin 21 l:ı 3 ne .Ut 1000 !irıı. bor 
i!!tasyonl:lrn lilz.unı göcıter.nı. tir.. 1111valanab !:nesi için lcatarıult'cr- c:Jn öde!lme· 1ş c/:;nnıı!l!dıı.n ötUrU 
İflgiliz1ıer bu ir.ti_v:ı.cı kıı'Ş:lnmak de bulunur. :l'lkkmızd:ı d ıreml- '1 Lıu dı.>,yası ile 

t\zere (Af.ika) isnıindcki ilk tay- İvi bir pilot i...;n tnyynrc t:cml- yapılmakta olan t.nkıb:ı.t nctıccsınde, il 
yare gem~ni ~ptrınr.. BilyUk sınden havalnnmak ko':ıydrr. Bil- merhun gayri menkul ltaydı tnkyld 
har:pte bu sımf gemi <erin terak- lır.S. .. 'l. gemi rilı:gtira karı:;ı ,.;irat'c eclilml§ ve yapılan vıızlycd ve ta.k
ki,si icin y-ı lnız İngiliz donanma- CC) re-.lcrse .. Uçuc; s:ıhnsı dair .. a d:r1 kiymct muam~lc jn le dC' gııyri.1 
ıu ~a~ı.. llk tayynrc gemileri clerıizden 10 - 18 metre ~ilk!'!ekli!::- menkulün tamamına 13/8/942 tar!· 
1'ir U{;U1Ş ı:ıah:ıs v~ bir h:rngarn tcdir. Konr.ın b:r t'l~: :t"enin u ıııı 'lı ndc 2000 lira kıymet ıconulmustur. 
malik ibulunı.n tndil cdilmi!3 eski sah::ısı üzerinde foz~ g tmcmcsi İcra ve 1flis kanununun 103 Uncu 
lıarp gemileriydi. 1918 öe !ngiliz- için fren vasıtt.J:-rı ,.·· l ele gcfi. madd sine tevfıkan ynpılması icabe 
ier jkl sn.btk kruvazörii lıiz- ı·ilıni5tir. Bu va.cutalar r:U\"eTten:n den tebll.,ııt :ıJreslnlzln mcrhullyell• 
mete soktu 1ıır: Furious (19.0tlO üzerinde 20 • 25 santimetre !-ül•- ne mebni ifa edilememiş ve · ... u teb 
tan), 32 nıil "ilrat.. Vlndictiv sekliğinde gerilmic; kab'ohrı.lnn lığatın ıııınen ıcrasın:ı. ıcra hfl.kimll· 
( & • 750 ton - 29 mil sürn t) .. ve ibarettir.. ğ'ince karıır \'erilmiş Ur. 
hemen nzilm'nnndan sabık yolcu T:.ıyvnre1er"n t"ker'elderi bun- tşbu ilô.n tar'hlnden ftlbarc::ı bir 
gemi.~ Agnısu (14.500 ton, 2(1 mil ]arı ru nhi.1ir fnlıat tekerlekle. ·n ny içir.de da.rcm!Le mUracaat ederek 
t:ıiirat) den:'t= indirdiler ki bu so- kenn'"tndnki husu'ii kı$kar·nr bı na Nr ftlrazmız \'nrııa blldlrmcnız ltıT.ım. 
nuncU"'U ölıilrlerine nıı::bet'c çok nmri olur .. Bu lml>'oJaı bir t~z- dır. Akııi hald(' takd r edil n kl:;r· • 
dar.a moderndi ve tay~are 'er o. yik s-ı~tine b:ıİ! 1 '.\lllnı"tır. T{' ,., a- t z '";nden gayri mcnı,uıun paraya 
ııun üzerine l:onabil ~·or1:ırılı. Bun ı enin fı ~nlerin üıerincleki t Z\"i'd çevrilm"si muameleslne devam edile 
larda.n yalnız Furious btiyUk har. hınun iizerinde f"Örillür. ~fr"c'ıi reğj. ~crn ve lflAs l'ıınununun 103 On• 
be ic:tir:ı.!' f~::ıtınt bu'arildi .. 7 A"rk - RoyaJ smrfı ,.. -n; 1 er.~e hu cU maddesi bUkm•.'1" orc tcbll(tl m 
tayyll~i D~nimarlrnnın Şlcz. kab'oltn-da'1 8 tnnc \" rdır. T") ı.- kamınrı. kaim olmak tızere keyfiyet 
vi;- sclll:llerin<le yapıl'.lll Töndcr ren·n krc-''""ı:\rr ı ·,.;cıini t ••rr.·ı«ı Hun o!u!'lur. 18 s 912 (4C 39>. 
ZepJin hang:ırla:ı::ı bcthavs. etti- i öbfrrün"i ,.,•,..,ı,ı.r. 'P. ı frer' ... r <lo-
ler. İngi; ız uJkn·,yen' eri bu gemi-, 1 hyıs:yle tn• \'arem 1 a~ .. l•"In'l ve tstnnbul A~ıı~ o Alt)ncı Hulmt. 
lcrdeu :>ek m~'llnun lmlmaınış o- fltirateinc "'Öre m_·,·crte Uzer·n~e !\lı!hlteımıslnclcn: 
Jacaıkhı.r ki 1919 da kız:ığa j);{ lın- fÜ'rbnec:i 25 - 30 ret"C'Ve inıUril- 0421448 

kiki ta"> a?:"C '":"e'lli'>inl kovclıı lnr. nıi ·tir .• Uzun ll<'U<I nla" ıı gemi' er- ?ıIUddcl: Emine Behlcc: 
"10.850 ton'uk, 25 mil Nratli de bu tcs;.,,t 11'lit<>n ı<li h·ıvı.Jun. MUudeia'eyh: Abduıı b Galata E 

Jicrmos t:ıyy3re ıremi.si Iti Japon. 1tt;1 ve korm:> 'a"a mcv •1 ., '""rir. mekyemez Hacıtı.ma çıkmazı 6 nu· 
lar tar-afr."ldıl':ı. ~e~ 1.:n :\dtıcıı yakt. Tıı:yaı clerh herhnn •i lıir ilıti- maraifa. 
nında Tr!crennlide l"t·....:ı ı.. ı-rnle at r:ıı clı n·ı f•rbm., ına rnn. MUt1dcl E. Brhjcc: tarafından mUt1. 

Hcrmeo;; bu':'tin<> kncln:- d .nvnd.ı nl olm!ık 'rin r"1Illirıin iki H' -af!ll- d laltlyh: Abiul'ıı.h ııleyhine ııı;:ı'an 
yapılan t · ün tavyaıe rrcma:r ne t.rı 30 dC'rece znv w• "'< gcnic; <'e- !htar davası için mUdd 1ıı1 v?ıi'l 13 
örnek olmı;cıtur. A ·ma., {'eniz r•ş 'ik :ı ;1 ır ge• ilmic;fr•. T:n Y"re'cr 7/042 P ertesi rron· nat '10) da m:ıh 
ıiyatm:ı ıı~,.an <-on yiım: ren! l:: uçu~ nlı.n•n•., nıcı.rd"''i hnn'"'nı! r. kememlzde hazır bulunması lilzumu 
tayyal'C ~e"'lilc ind-: pek L..i!-Ük ön nmhııf'l.,ıı ed" i~ .. Tnyvnrr ~"- llinen tcb"~ cd!lmC' ı Uzcrlne muma 
l'ir değic:HrFk o'm"mI!'ltır. 1!l. za- 11 ileri h.ıcim'cıin:: "'i5re 20 i ·t 50 ılryhln o gUn gelmemesi veya bir 
lnnnlard~ t'ly;.·areler vinçl::T'!e de- Fi derh.ıl lıavrı'.lnnbilcce-k .ıalc'le vekil göndermeme ine meım 1 hnlt• 
ııiı:e bır<"kt'.ır ve eene ''nçlc.,.l:: olrn:ı.ıt üzere \'ÜZ hat-t'ı cla1'n f -ın kınt!ıı glvııp kararı ittihaz o!unmuı, 
iccri nlı11 ·•lı. ve bu hnre!:ct de- tavyııre tıunv'll•'' 'er. T<tv\ arc 1 \'(' lml"·ılınan bu k rarıı alt ihbar. 
ı:iz da!ga"ı cıldu'.fu zaman imkf·n- {!c:ni'c-r·.n,:ıcı i ı•r""ların bıı?J hu- namrnln bir nUshası da mahkeme 
nzlruı:yord~ı. Ta~·arı! ;ı-emilcrınclc ouc::iretleri var"'ıı-. Bunhrın t!"<l- ı1 va"h'Ul"s'ne asılmış ve kryfiyetl'1 
:wıprbn url!.<ı alan1nrı bu mahzuru mıtlnn :kuyru-"., dt'~nı van:"r" k on l:: ;ı l!'lin mUddetl(' llAnı için t.nh• 
1m1drrmrı:;r. P~kildA hatı-ı-.n'• l"r.. ve boy'c e iti •ııtın 2- O 1J42 I'. ertesi (!'UnU saat 

Tan·nrı:ı :;"!'!11il~ıinin f'e«itlni: rnüır.'·üiı o'dı :- 1 kıd r a;ı; yrr t..ı- ılO) a bıralnlmı, o!dutu tebll~ \."t'rl 
B:itl~, D'O 1ern lıorp fil~'armh iar .. Ucn'·lar }ı :-ıcr:ı ar.ı ns nrör. I'"' r.er;mek ti- re nan olunur. 17 s 

Her yemekten sonra günde 

di§lerinizi RADYOLIN 

üç defa muntazaman 

2 lktncltt>.şrln 

Keı;ldeslnc ayrılan 

ikramiyeler: 
1 adet 1000 liralık 
1 ,. l>OO 
2 • 21>0 • 

14 
ıo 

ıo .. 
\O .. 

ıoc 

50 
26 
10 

.. .. 
" 

ile lırçalayınız. . ' 
<w 

At~TALYA ur~UMI NAKLiYAT·· 
TÜRK ANONiM SIRKETINDEN: 

Aıa·~a arEarın ~azarı dikkatine 
tanbul .!~rdUncU notcrlığtnden muaaddak 9.7.942 tarih ve 6163 No. ıı 

· eltdletname ıle ~irket!n.tzin gümrUk servisi işlerinde istihdam edllmek. 
.c bulunan Turtnn Dchmengll ile Hayrı Okkcyjn görUlen !Uzum üzen. 
"it. vazl~clcrjne nlhavct verilerek şirketimizle mUnasebetlerl keııilmlş 

' e ~irketlrıiz namma hiçbir muaı:lele ifasına sıfat ve saUUılyctleri kal. 
mamış bulwıdull'U nl~kBôarlarca bl!lnmek Uzere llAn olunur. 

Nafıa Vekaletinden 
1. Eylül 942 Salı günü saat 15 de Ankarada Nafia Vekôleti binası 

ic;inde malzeme müdürı':iğü odasında toplanan malzeme eksiltme komis
yor:unda "44500,, lira muhammen bedelli 50 adet mühendis ve 100 aclet 
mahruti çadıı kopalı ı.arf usulilc eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme ıartna
mes: ve tefe·rüatı 223 lwruı bedelle malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakk-:ır teminat "337,, lira (50) kuruştur. , 

lsteklilcrın teki f· m~kl;;ıpla•ını muvakkat teminat ve ıartnamesinde 
yaz•lı vesaik iie birlikte ayn: 9ün saat 14 e kadar mezkur komisyona mak-
buz mukabiiinde vermeleri lôzımdır. (6746-8926) 

Sa:natya 
~tm hUvlyet cUzdammı 
Ycnjs.ni çıkaracağımdan 

hUkmU yoktur. , 
Bo~s o;:tlu Artın lstnnbulYaıı 

doğumlu. ( 4ü348). 

••• 
Akçakoca limanına b:ı.ğlI ıT 

aüın tonluk tjcıı.retl ba.hrl :ıdl11 

motorumun mesaha ve muayell~ 
hadctr.ameıerlni zayi ettim. "it ~ 
çıko:racn~ımdan es~-ı:llcrlnin ııU 
olmad:ğını ilAn ed!!rlm. 

Adres: 
Ticareti bahri motoru sahttıl 

Nebiye Canar. (4~ 

Sultan hmell Clrlncl 
l\:ahl•emcsinden: 

912/lOl 
Hasıın Uz tarafından 

Ayşe, Mediha, varll!j Muammer: 
lı ıye, Edip ve Hazineye izafet it 
hakemat mUdUrlUğU ve t'flkUdJf 
t;anlye mahallesi alt sokak 96 
hıı.nedc Seher, İffet, Cemil, ~ t 
1' ... nzıı, Cemal ve Fethi ve FU• 
Rahmi ve Fcrjde ve Emine, ?JU 
ve Hacer aleyhlerine ı;a)'ian uıu 
n! olduklıı.rı ,Ak.saray lnebcY tıl 
lcslnde lnldlAp ı:ıokağında 111 11 

ralı arsanın §Uyuunun l?.aleSi 
da ikame olunan davadan doıaY' 
karda lalmleri yazılı §ahı8lara 
derilen davetiye ve gıyap kil ff 
nın adreslerinden çıkıp g!tUti 
kamctgAhl:ırı meçhul olduğundaJI 
nen tebliğat ve gıyap kararı ıctt 
dilmiş olduğundan 5/6/942 tari 
şuyuun izalesine karar verlıııı1' 
hUkOm hUIAsası ııa.nen tebliğ ed 
ltıedo her na61lsa ?rl. A lerden tJ 
dnrda İhsaniye mahallesi alt 
96 No.: da Ceml! ve Hacer D!Jııl' 
nutulmuş olduğundan Cemil ~· 
cer hakkında hUkUm hUlA.sdl ıll 
mma ltalm olmak üzere yenjdeD 
karar verlldJğinden ll/6/042 t 

ruyuun lza.lesine verlien karat'1 
na.n tarihinden itibaren 8 gUn ", 
da temyjz etı:ıedJkleri takdirde 
mUn kesbi katlyet edeceği b~ 
hUlA.auı makamına kaim otın 4' 
zere illn olunur. 18/8/942 •<'(IS 

ırnvahya 

elen: 

DU/86 . 
, • t6' 

Davacı Klıtahya tnhlsarııır 

sine izafetle MUdllr Ke.ma1 Tali 
mUddeaaleyh 489 No: !ı askeri ıJt 
komutanlığı emrjnde evvelce 
bul komutanlığı mllstakll topÇll 
buru le'l.-a:ı;tm mUdUrU KUtah)'S 
memuru e.sbe.kı Muhiddin ara 
t;ehaddUs eden 83 lfra alacak dl 
nın görülmekte olan muhaketıl 
de: Mahalli ikameti meçh{ll 
mUddeaaleyhe jllnen davetiYe t• 
:ıe karar verildiğinden i§bU ili.il 
rihlnden itibaren blr ay içinde 

:~::le)!~~hld~~i:ıı~:ıs:ıa;~~ 
Mustatadan 10/8/931 T. ve llsS 
ne numaraslle tahsil ettiği 88 ,.,. 
7.3/8/931 T. ve 1377 Nö. reddır 
inhisarlar idaresi mcmurıarınd11ıı 
me verildiğine dair vesikasını '~ 
baptaki cevap ve mUdataasrnı 
dermcsı ve 7/9/942 Pazartesi 
aaat onda J{ütabya sulh huku!( 
kcmeslnde berayl mubaıreıııe • 
bulunma.m ve ak81 takdirde bu 
usuın mühakeme~eri kanununutl ı" 
lncı maddesinin tatbik edııeceıt 
llğ makamına kaim olarak 11!11 
nur. (40831}. ~ ~l'ttı lı=rp ~emil--ri~. e. knl\"az r- 1erle in:iirilir •. Bu~:-in t"\"ynre:erc 

1

942· c4os44). 
•er tavıUın bir .'a cı. tı arası ta!-·- berzi11 verecek t~İ"' t ırevruttur 
yar~lerıe m'"eİihrzdi"!ei· Du t.ıy · A·~!l!::!l'2!D:Im~::a:iii?l:?::>1:ıl!lii.'13ilrı:S:5::ii:2.:i:m~;mi:ır.mı~t;; !lt? +17Jltil 
~rı'rc!cr c·~!:crivet c gemi'e:-in .,e: •. 1~ ... i~:z ... 'nlle;inc'c birinci nsnn. {;,'! 'l" ıf' j\'.re ımtJari~eti [ -- latanbuJ Belediyesi ilanlan mJ ~·ir halinde oJ '::'cJ .rr zr-:ınnn -:mni- E;oru., on Un de bir nnrnvtı na bulu- fil J 
~et t~ ·..,·!'İ r··~·- l!::!ltrulurlnr ve 1 nur. Bu paravana "emi ~i1rntle z· AAT DANa<ASI 
deniz-.t!.r arn. \'e <!""<;n:an uçnklnrı. riızg8..'1J".::> km I "evre~er-ken tavv~- ~ yaı~ C i 
ıın Jmrm !=u.!ihnıhrl:ır .. Bu tnyya.- re'e"'1n luınatl::ırmı.., ro mn~rn;· ve 
rcl~!" 1catr~ ılt'l'r ttır::ıfındrn ntı. ııı·ai.;.ilecck ŞC'',de koyulın:ı~nnn var
ın- ve gen·~ \ "i"cl.ri bitince Lun- d1~1 için y:ı.p1lmı"tır .. Sıı.çt n iın:ı' 
lan r.l!lh'rr- ı: ;rin dırmak mcc-hu c. "len in: mn.nh ic-ı"md.ı rrü\·crr
tinderi'cr. P1ı rur"li' e vincler va. ııi:ı üzerine l::ıpntı'rr ve 1nyyn 
~l'!l"ile Vll"lI rr .. Bunınr klzrık'ı de- lerin hal'(keLne mı.n: olmaz. 
1 ~ ,,.,a':ln:':"ldtr. İıMJ z hattı harp Tnn·nrc g-,..mi\-:-'nin hii3'iil·lük. 
~cmiler~·leki tnv\-:ı-e'er ise am- leri: 
fib t"•·y:ırckrdir. füıta:,ü t ;ıı: Tnvrarc r:mıill!'rinin büvUklük-
r ı'm \•r~ıl!' ire?i nl·r.ırııyorl<ırsı. Ic.-i b;r rn!t rc.':tni n-ırırlıra g;, 
<'ı. l<'a.h:nc: en ~ 3~m sa.hl l"Sre \'C re clr ':'c;ir .. ~·ivü' t'l.\'V''rre em·
"~~ ı;o-;htlı.rm'.l da r:i-Oip ko:ınbi- :cr.''1irı :ıv:>nt:ı.jı dal•~ l'Uviılc t'r 
lirler.. ı <'1·~ a':ı.n•""' M:ı'! • 01mnbrı V" ch-

Fa.k'lt bJ re it "'P:niler t'l .,.-ıre ha rok tnv\-rıre t" l''!l.bi'mC'le. icl· 
s:-em;ci !""\'Il'.L"?ı:t ... C!ir'·"i b nlı>rm F'"kat hu., ftI'l ">ll""r'-ın n ı bıt • 
tan·arci"r if-:. l•C'a r""h'"l'ır.ı tc~. 11'-Jnn t \ li" 1

" U"'·:ı 1:-Unık ı · 
kil c· , .. .,• ?" ,.e 1'11 tıvr1re'cr b:~ kuvıl' o'· ' "I ,. 1{"" lilc i' 'c ı 
mü•:ı.ra:ı vn•"t~~d::r.. 1ıe- 1Y.'r c 'c ,..,··rt.-ırd~ t"'Y • ı.nin 

Kııruıuıı tıırltıl: l!i8!\. - Semınye11l: 100.000.000 rtırk llraıu 
Şube ve aja.n& ade11: 265. 

Zirai v<ı tlcar1 her nev\ banka muameleleri.. 
Para blriktlı enlere 28,000 Ura ikramiye ver!yor. 

"T:ıv,· .... nc-"11i.c;· .• irrni. urn'da. Y<>1c 0lnıac:mn. seb<:'p tf"'"'kil ccl~"ck. 1 
rı \'c.,.'.bc t'l.."rrv7. vn"ıt-ısı 0 ••nık ı~r"dir. Bunu'1 jrjn 7 1 00 tr•ıd-:n 
t·. l\':\'1 "'"mhlcr veri!;r. BP:n'>r :'3000 İ""1'l !::!.ihr Y~ r • t r''l t'"" 
kaide icaor d5·cı~ :l.\ııhr. 1 i'1ci y:ır~ L"em>i vardır. \'C 1:-unım bir, 
tavvnı-,. "'cm:~: 2 inti Hidr.n') , "e'i>o'>i <le nı"""l'\ Amc~ ,.,,,.n 
"emi ·i. ::ı ünC'ii ı• "f' .-.ah"' 11 kruv'.'l- ~ "1.~o to""' •'< ~ !:.'l~o ...... ve f.l('k"irı- besapı:ırınd ı 
zör. 1 Ü'lcli t'<'" •lt kruY1? ır tnn ~)>.i ı:: Ti erin umumi h!\rrtcn o az Ciü •ıraı:ı huıur.ar.J&ra senede 4 defa cek!lcc-C'k kur·o l!e a.,,ntıdak 

Zlraa: Ben asında kumbaralı ve !hbar ız tnsıırruf 

TnY\""1."" "'C'nı°~'nin brı"'ır<ı ,,.1., kalma !' '; "'eP":'erin c'e ~. tir 1 -
1 ···tına göre lkramlv dıt{;ı:.ııacaktır 

fı urııcı cıab'l.!:•c1 ır ·~i "'ı.M:r ·:ı ~t- m<<:in 1 .. n '\ii" udc"' Ü'!'<:'le,.· İ" .. Tıy ı,ooo llralılı 4,000 llro 
hını Ôtı • .,ba ı. i :?"1.l Nlc>r .. B·ı va?'C "'em: i o1

" n;: ' rı'"ln t k.ıe
R'l~n "k"eriwt'c t'. ,: cğncn la de- lerJe !n,.,iltel'"' '>? 000 • 2'; 000 
~··m·'1 va"' m·ef.rr. ~ııvet Ü'lt k~- ton'u

1
clnn t"""ih Nliwrr. Yeni A-

1'1'1''''1 heor h::::r!"i bir :wn ver 01. me,.·ı • .,_.., "'f" ~·1 "ıı.ı~ icıc i': tı~ 
ın"-"'!\ "clflz U<'U'j ıı.lan'I t"\'Yl"C 1 1 

5ff) tO"' k, iki tane de 19 9'l) 
~l!'ıııi~·.ı11r. ı:J:ıyet va'"'! rrafın h tonluk gemiler vaıd"". 
h"'tn"'l l· ~•.,'lt'l 1rM1:tr'r,.ı;ı ı-ı~ı (~'l'l\I ~·:ırın) 
kumand-ı k 'prüsll •. ~~!er ~·c he.- '.I'uğnıl i'kc 

5CO 
230 
100 

.. .. 
• 

2.000 • 
1,000 • 
4.000 .. 

ıoo a ,,., 
ızo _ 
160 • 

'10 liralıll 15.000 lira 
• 4.XOO ,. 

• s.:zoo • 

OtKKAT: Hesaplarındaki paralar bir !"Dl? !<:inde 50 l!rndı:.n a:nıtı 
'!tı~lyen!"'re ikramiye ç:ktı~ı takdirde % 20 fP.ZJnıılle verUece-.ktir. 

Kur'alar senedıı 4 d to.. 11 ~'art. 11 Haz.ran. 11 Ey:o.ı. 

11 B rlnc-!kll.rl'Jn<2a ~ek""C'"'ktlr 

Seycığ.u ı:•.ıym:ı.ltam 't' Bdedil'C Şube MUdilr!UğUnden: 
h.nsımpas-a lbııtlullah scıkağmda No: 41 evin vıırlslcrinln adresleri 

h:.ıl bulunduğundan mahzurl&rın 15 gUnde hemen izalesi akıti halde 1" , ıır 
diyece yıktırılacağı lhtıımıımo makamına kaim olmak Uzere ua.n 01urı 

(89611· 

lstnnbul ithalat Güm ruğu Müdürlüğünden 
Mukaddema B.,yo~hı BııyUk Pangalt.ı Şehit Muhtar caddesi. ıs ıı 

rn.ıa lrnnılu Cıl4 sayılı muıı.Ijyel nıhsatnamesı.nı haiz mensucat tatıtl 
s:ıt- bl Abdull<\n H•ıluslyc, . 

Fabftikan·~ r ıht1yac1 içlıı gUmrUk ve sair resimlerden muafen ~ ıd 
fabrikanız t•.rafmdan IP1erımcycrck 1/7/932 tarihine dcvredllen 3tll _ _.; 
merserize pamuk ipliği ve. 252 kflo sun! ipek 1pllğf için tahakkuli e6"' 
rt'Fım ve verı:-ılcrln tahs'ıı ıktieıı.t vckdletndcn bildirilmiştir . J' 

Bu muat 'llevnda alt reslnı ve vergilerin tutan bulunan 2928 UrŞ d ,. 
ru:un 1723 &"lyıiı kanunu:l hU1'.mllc :ı~ gUn zarfımia veznemize yııurıtııl f 
tı'.t.,ı halde tv.sll! emvfıl 1'ununu hUkUmlerlne göre hakkınızda. taıdııııt 
pı?ncağ'ı teh'lğ yerine kalr .• olmak Uzere iltı.n olunur. (8823). 

f5tanb:t! cümrükleri Bat Müdürlüğüncİ~:t ,J 
1 - 1 Ey'Ul !l !:? ~:ı'ı ;;.!llil eııat 8,30 da GOmrUk komisyoncusu ve' 

memurları ıçı-ı :mtlht• n y&rıılacaktır. 
2 - 1mt:·1ar CUmrUh Bn~mUdUrlUğü blnwımda o1acaktır. t 
8 - Yukarıda gBstcrllcn saatten sonra gelenler imtihana glrcıııcı:lt f 
4 - Bu imtihana girmt>k js~eyenlcrin aranan §craitl öğrenip Sl ı; 

t1ırılıine kadar koyıtlar•nı rııptırın.ıı'<ın ltızımdır. (8759). ,. 
btımbul Asliye BlrlnC'l Ticaret alınması mezkCır motor kaptatıl ~ 

Mahkımıeslnden: durrahman Kalkavaıı vekili ~ 
942/236 lnb Nutku taratından tsUdll jlt 
Sinop limanına bağlı 17 rUsUm tenmekıe motor ve yltkle aJ.4l!C!I , 

tonluk Kırlangıç motorünUn, Bur bu 1!7deıı zararlı herkesin rapor\!: 
gazdan. İstanbula gelmekte iken, mı.cağı 21/S/942 Cuma ııaat 1 

H/S !l42 ta rihlnde Midiye önlerinde ınRhk"mti:Ic hrızır bulunab4icC 
geçirdiği deniz kazasına alt raporun ( olunur. (40841). 


