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PERŞEMBE 

l'IL: 25 • SAYI: eso.; 
{ İdare evi: Ankara c. Vakıt Yurdu 

1 UrUS Telefon: İdare (2(870), Ya.zı '(21418) 
C' Tclg: Istaııbuı Valat.Poata kutusu: t6_1. 

Hindistan meselesi 
hallediliyor mu ? 

L 
(Yazuıı 2 nei sayfada.. 

·------------~~~~----:-/ ~=~~~~~~~~ 1\11 ütte~f!!!!!!!!!!!!!!!i k~l~e~r~F~r~a~· ~n~s~a~d~a~~D~i~y~e~p~ 
~ıyılarına büyük bir baskın 

yaptılar 

cılar v.azifelerini 
1liYJarak d~ .. ~ 

' r.aııuzıere g6re ba alna bil' lstllA provası, ~ıara gOr~ 
ı ·· ııe akim kalan bir tıtllA teşebblılftr \.. __________________________________ .,...,, 
Binden fazla tayyarenin desteklediği akında 

• karaya bir çok tanklar da çıkarıldı 
4..ııı bir öıu :.\imanlara göre mle aramızdan ayrılan merhum DablJlye Vt'Jdll Dr. 1'"1kr1 Ttlzer')o et>~ze meraslqnde :&mu Şef 

......_____ ismet ln6nll U~ Bilyük l\ffilet l\lecllsl Relııl Abdlllhallk Rcnda ~e BaıvekU Şllkrtl Saracoğlu_ 

15 
00 

1'ürk. gazetecilerinin Alman- ingiliz esir 
!ladaki segah.at programları edildi 
lierşey harp iÇin kaidesi nasll T ;;;;~; t~~;i;.;·ld 

tatbik ediliyor ? 
Yazan· Asım 'Us ,-.-,-.-.r~ce_p_b_e~ıı_n_d_e_ 

Amerikadan 
büyük takviye 

ahndı 
Genelkurmay batkanı İngiliz 

ordusunu teftite devam 
ediyor 

K&lılre, 19 (AA.) - hıgillz Orta. 
ark tebliği: 
17..18 Afuatoa gecesi oephenln bO.. 

.Un keaimlerlnde ketit kollar faaliye. 
ti ol.mU§tur. Dün bUtUn g1lJ:ı kara 
kuvvetıerı :faaliyet! hakkmd& k&yd& 
deter blr§eY yoktur. Han. faaliyeti 
de mahdud oLmqtur. 

Tak'9tye k&tlleBI 

beyetlii}n tet)dk &c):;ı'h.ntfcrlhae gezip iördillUi:ırı K&lılre, 19 (AA.) _ Şimdiye ka.. 

~ 7erlert göa tm1.r harita... dar gönderilenlerin hepılindeıı :fazla 

clal., 8aıet.eeneri .AJmanyaya mıefer sebepsiz ddllmi!J. Herlin. aayıda çok bOytlk Amerikan kar& ve 
ltJc 1ıeJ edUcıiği ır.amaıı bize bir ay. den garp eephe.'iİne g}di!J ve ora- hava kuvvetlerinin ort&§arka geldllt 
~ ~tten baJıı!edilmi'ti. Eli- dan Viyauaya dönli' i~in gazete- teyid edilmektedir. 
' \.-"IWl&t.I ait tafsitatlı prog. cllerin uğrayııealdan yeri~ ika- lngWz ordu111Duıı tefttll 
~htı.ı e!'ı"Jnış değıldi. Yalnız !.A~ metlerini ve i*lerini temin i§i ElalAmeyn. 19 (A.A.) - M. Çöl"ÇQ.. 

AlmanlCIJ"ın 82, lngilizleriı 

- Almanlara göre - 83 
1116iliil•re BÖre Hl 

Loodra. 19 (A.A.) - Xombim 
hareketler umum! kararglbı, bu 
sa.balı qağıdaki tebliği nCll'Ct • 
m~tir: 

Bugllnldl çaqamba gthıU saba• 
hm ilk aeatleritıde ifgal altmdaki 
Fransada Dicp bölgesine bir almı 
ya~tır. HaN-kAt, hllA devam 
etmektedir .Tamu:ılayıc:ı raporlar 

(Devamı Sa. !, Bü. 3 ilS) 

MakinelJe 
verirken 

Bulııadan laglUz. 
ıerla çıllardıllları 

netice; 
Daha kuvvetli bir baakın 

kar1uınJa 

Alman mudaf aası 
yıkılacakbr tt~ <l.ıı temmuzun 16 11nda chha ziyade sh·iı Alman idaresine in 8 inci orduyu ziyareti aırumd& es. 

~hareket edileceği, 20 ıjnde ait bir v:ızlfe idi. Viyanadan ~i- kı ortqark bqkumandanı general 
1ua t..n"arrlacair, orada seyabıı- vastopola tayyare ile gitmek için İ Vavel, general Ohlnlek•i çölde karar. 

'ô:t~ti.Propaım anl~lacağı (Devamı Sa. f. Si~ 6 da) ___ f_D_eva __ m_ı_s_a_._ı_. _s1_ı._6_aa_) _______ <_Y_•mı __ 2_aeld_•_> 

luı;uı;: t:lmıcı mütrc-c .ermin Uır:ıç euil <lıltll'rı Dl~cp civarını gösterir harita •. 

Dofta cepbeslnde daram 

Almanlar Grozni 
petrol mıntakas71na 
doğru ilerliyorlar 
Son altı ayda Alman zayiatı 

bir milyon kişiyi geçti 
.BerllD 19 (A.A.) - Alman ordu.! rilen ~ddetıt aavaşlar emumda, tttıı-

!arı bqkumand&nlığmın tebll#i: mam 11.17 ağustOl!I tarfb~n arum.. 
Alman ve Slovak kıtaları Kafkas. da 2""l _ _. 1 ""l ~--.. 

olQ ..... r verm § <JV ı.a.ua., 31 top 
yad& birçok yol gtıçlUklerinl ve dağ. ve 250 mitralyöz ,.e maYin a cı ka 
lık arazide maylnll tarlaların zorluk.. t.ı y. 
:ıarmı ba:ararak cenuba doğru bask: botmi§tlr. Birçok defalar toplu kuv. 
hareketlerini ilerletmektedirlcr. \'etlerle yapılan Sovyet taarruzları 

Hava kuvvetleri yeniden Karadeniz Ponundakl dll§man kayıpları olağa.o 
Rwı limanlarına taarruz ctmi§ler 4 Dsttı bjr yükseklik göstermekU!dlr. 

aahI! muhafaza gemisi batrrmı§la+, Londraya göre 

~~ temnimun, %0 ı-inde 
~~ '':lrdığnoız giinU seyaha
~. 'c Pl'Ol:l'ammı aldık. Buna 
~ •!!:ı Berlinde • kaldıktan 
~ ve F.rankfurta oğ. 

"-lr ı..a.....~arda bir gön kala.-

Birçok vurguncu Yahudi milli 
korunma mahkemesine verildi 

bir Sovyet mubrtbfle 6 ta~ıt gemisi Lo d 
ve 8 kıyı nakil vamtnsmr ağır haaara n ra, l9 (A.J\.) - Londr&dan 
uğratml§lardır. 1 gele~ aon haberlere göre Almanlar 

Don btıyUk dirseğindeki t emizleme ı Stalıngradm cenubu garbiainde arazi 
JıarekeUert sırasında dağmrk dO§ • kazanmı§lar, petrol mmtakası Groz. 
ma.n kuvvetleri yok edilmiştir. niye doğru da ılcrlemeğe devam et. 

Voronej çevresinde zayıf mevzii mlşlerdlr. 

~ ~ ~ ora.d:w MiDi korunma mUddciumumlli-ı lar yakalanm:ıalar ve milli korun· 
~~ tar-.ı. gid. ~· .... eceal k,altMamdjainklo ği piyasadaki. ihtikar. usull~rine ma ~liddciumumiUğine verilmiş -
\>~~ -_-...., ~....,, dair geniş mi.ky88ta bır tahkıkata lerdir. 
ttit~ ~rleriJı<len Rem.is ve 'girişmiş bulunmaktd:ur. Bu tah· Müddeiumunı!lik yaptığı tshki-

:.- 4.Jtna:, birer gün kalaca~, l~k- ki:katm açılmasına sebep olan htı.- kat neticesinde, bazı gizli ihtikAr 
~~')(~ya tlönerek Bııd.en • dise şudur: usullerine de muttali olmuştür. 

1~ra ih ft Salzbnrg yohı ile Mehlnet All Fıratlı admı1a bir Mesel! bu ve emsali yahudi tacir. 
1t,.l't..~ .. gelecektik. Anadohılu tUccar, ihtiyacı o~an ler ~rbest satışlarda faturaya de. 
t~~ boraya kadar oJno bir kaç top so.ten almak Uzere Sul- ğer paha.smdan ayn o'arak bir kac; 
.:lıit e:~en.di. Kati ~l'kilde tanhamamtnda mantfaturacı SiFa misli fazla aldıklan parayı fatu· 
~ ~1 claJı l§ti. Ancak ıne1:hul ve Kohene müracaat etmi~, fakat ralarda komer priya, parazit na.
iıt· ~P~ kalıyordu, ki bu da bunlardan mal olmadığı cevabmı mile is:mıendirmektedirler. Ana
\·-'· Zbi biz e ait olan noktası almıştır. loduda.n gelen tacfrler ise fatura 
~~~ e Verilen progmında Halbuki bu iki tUccar, muhtelif mucibince kAr1a satacakları için 
~jq ~tt~ t!!Onra Sin!!f.opola git- tarihlerde, !ngiltereden klllliyetli böyle yüksek fiyata mal alama • 
l~ g~f.ı1, Sadece bir ihtimal miktarda saten ithal etmi.' ve iki maktadırlar. Terzilerle tUcc:ır ter-
~ ıiUyordu_ aylrk müddeti geçirterek mallan zı1er jse ne kadar yüksek fiyat o-

~~tl ~y ~e~erini alAkadar birliğin emrinde-n çtkartmı3lu, 1,ursa olsun bu kabil rnal1an hemen 
la~ tiynd Yahatin garp cephesln- scrbestÇe yüksek fiyatla'da tüccar kaptşmaktadırlar. Sonra da elbis~ 
t llıı.rçtıs~ r,;ati{ Cephesine ait o- terzi ve terzilere satmağa koyul. ve elbise dikiş fiyatla.rı erlşilemi-
t~da Si olduğu hal<le prog. muşlardır. yecek dereceyi bulmaktadır. 1ştc 

1
" ib~"!ı.sto.P?~ ~İciic;in ı;ıı.<ler..e 

1 
Anadolulu ttlccı:ırm zabıtaya Koben ile Sisanrn ellerindeki .:-a . 

Sekltndc gösteri~esl mUraeaatı üzerine yalıudi tUccar. tenleri böyle 8Sıttlklan a.nla.şıJmış, 

haklarında takibata giri~lmi~tlr. 
Marpuççulazda cam ioleıi tit'a. 

çarpı~alar olmuştur. Başan lle bitL (Devamı Sa. !. Sü. ! dt} 

reti ile meşgul olan Levi He Es- p O 1 j ti k El 
ter Le'Vi adında iki yahudl, P:ı.Qe. • 
babçe :işe ve cam fabrikasmtn 
imal!tmdan olan su bardaklarmı 
50 kunış gı."'bi y<.ik..ııek fiy:ıtn gizli. 
ce samlarken yalcalanauvlardır. 

Vurguncular, millt korunma m!lh 
kcmesine vctilmtşlerdir. 

Mosllova toplan. 
masıaıa manası 

Sovyel tayyareleri Çörçil. Rusya cephesi çökmeden daha 
n:;~i:a;;,:::i:ı~~1:g'i müessir yardım yapmanın 

Moako-r*, 19 (A.A) - Rus tebliğin. 
de bildirildiğine göre, cuma gecesi 
Rus bomba uçakları Da.nzlg Könlgıı 

bcrg ve Tilsltt şehirlerini muvaffa 
klyet!e bombardıman etmişl e rdir. 

imkanlarını aramıştır 
Yazan: ~A»llİ IBTEM 

\Yazısı 3 Uncil aahJfemtzde'f • • 

' 

• 



Hindistan ınase,esi hallediliyor mu? Müttefiklerin Fransaya baskını Ttlrk gaıG!ecııe 
nla Almaya sen• 

Tekrar müzakere 
için ingilizll/rden 
teklif bekleniyor 

( Bru; tarafı 1 inci 1tcıhif cde) 
cimınca ba6ka bir tebliğ ne~rolu • 
nacaktır. Fraamz hUl<f.un~t!. beynn· 
rı~ıerle bu akmın bir iatil" ol • 
nıadığından haberdar edilmiştir, 

bir tcblll :nerredU.cekUr. BerllDJıl 
askeri mahfillerinde tahmin edtldlll
ne göre Cörtll bu hareketJ StaJlnln 
baskısı altında yapmııt.ır. Stalin Q&r. 
çill bu fedaklrlığı yapmağa ısrarla 

teı;vtk elml§ ,.e ÇörçU bu fedaklrlığı 

askeri mUtchaıısıslannm fdd!alarma 
rağmen yapmıştır. 

• baUerı re~nin çok şiddetli olduğuna ~o.
ret etmektedir. lnsanca kayıplar 
her iki ta.raft.a da ağırdır. Ancak T --- "(Baıtar<ıJ• t ncl .avf0~ 
tiltU.n !kuvvetlerimiz lngiltereye Alman orda5n1DI yarc:hnu11• ~ 
döndükleri valtit tamamlayıcı ra- ~vardı. OnGn için Alman'9 llJ, 
porlar nceredılebilecektir. Bundan bilinde seyahat bir tarafta'! j 
evvelki tebliğde bildlrllen 6 top- nm ederken, ~ cepile!'İ ~ ... 

tkj tarafın ?.ayiatı cğır 

Bonıbay, 19 (.A.A.) _ Hint zırı Mister Kordcl Hull gazetecilere 
Werle:ri ile müzakerede bulun- beyanatta bulunarak hUkfımetln Hln. 
mak üzere Hinclistana bir murah dlstandakl vaziyetin inkl§afmı gU:nU 
has heyeti gönderilmcsinususun" gUnUne takip ettig-tnı söylcmıştlr. 

I.ondr:ı, 19 (A.A.) - Resmen 
bildiri!di~ine göre Diy.ep dolayla
rmda harekatta bulunan kuvvet· 
ier kar:ı.va av:ı.k oost~.ktnn !I snat 
60nra Y~nide~ rc.milt-re binmiş • 
lcrdir. - Her i.ki ta.rafın uğrııdığı 

Almaa resmi tebliği 
Be:rlln, 19 (A.A) - Alman ordula

rı umumi kararglhmnı huaust tebllğl: 
!\:araya aııker çıkarma teıebbU.SUn. 

de mUtte!ik.!er 1,600 den fazıa esir 
vermi§lerdir. Bunlarm birçoğu Kana_ 
dalı subaydır. S muhrip ve 2 torplto 
batırılmı§, 83 uçak dU§UrUlmU§ ve 28 
tank tahrip edJlmiştir. 

lırk bı°'r bata.rya ile bir mll-hinımat banr1*1ar yapıbmştı. Bil ~ 
deposunun tahribinden bqka kuv- )ıklar tamsmlamnalmmn ltatP-'! 
vetlerlmi.z bir uçak ııa.var batar- linde olan bir ordu namın•. ff 
yasını tıı.hri.p ~iflerdir. BugUn &i\•il Alınan idanııai kati bil' ... 
ilk defa ola.rok karaya tank çtk:ı.r- Miyleyemezdi. ı,te pro~.:.r: 
ma işinde Yeni küçWıt gemiler kul- SİVMtopol msdclesi illve .,, 
lanılmştır. İngiliz hava kuvvetle- ken ibUy&tlı dil kollanılaıa'1 
r.ine mensup bUtün 9Cnislerin u - <lan ileri geliyordu. ~ 
çaklan kuYvetli dllşmnn müdafaa. Jlarp halinde heır ttırt8 ~ 
ımıa kar§r ho.rck!tta bulunmuş ve gwda ve ihtiyaç maddeleri T '111. 
karaya çl!kmakta olan askerlerimi-- ya bağh olan bir memlelıetlll ~ 

ll:ayıpla.r ağm:lır. 

da Bahadır Sapru tarafından Amerikan ııosyaııııt 2idcrlcrlnden 
hıgiliz parlamentosuna yapılan Ml.8ter Norman Thoma.ıı'm hariciye 
müracaattan sonra milliyetçi nazın ile yapuğı bir görUgmedcn BOD 

Hint Liberal birliği reisi Bijoy ra nazınn aöyledl(;i bu sözler dikkat 
Paozal da buna benzer bir teşcb- çekm!§Ur. Bilmaiğt gibi Mister Tbo. 
büste bulunmuş ve müzakere ma.ıı, Kordeı Hull ile görU1tUkten 
teklifinin Hindistan umumi vali- ı:onrn demeçte bulunarak Amerika 
since yapıl:nnsını ileri sürmüştür hUkfı.metlnin gayrı resmi olarak 1n.. 
Şimdi bu ~ebbUsl~rl İnğllizlerln gfliz hUkQmettyle Gandlnln mUmeaeD 
ne gibi bir cevap vereceği merak· ıerine müracaat edip ihtllMlr mesele. 
la bcklcnmektedil'. lere bir çare bulunması hu11uııunda 

Bu arada geçen hafta. bir çok tavassut etmek arzusunda bulundu • 
tahrik ve tehdid hare'ketlerine gunu blldlrdlğint aöyleml§U. 
sahne ola.n merkezi eyaletlerdeki Oanttının oğlu te\'klf edildi 
jşçi tc."?l<llatı bu gibi hareketleri 'l'enı Delbl, 19(A.A).Gandlnln oğlu ve 
takbih ettiğini bilcllrrni§tir. Eya· Hlndistanı Times gazetesinin bn§mu. 
letler işçi sendikalan icra komi· harrlrl Devadaıı, Hindistan müdafaa. 
tesi noore'~tiği bir beyannamede tıI kanunu lıUkUmler!ne gBre t.evki! 
pjdet ha.rek~nden çekinll• edllmi§Ur. 
mesini ve hUrriyet uğrunda sade- Hindi8tanın muhtelit kıımnlarmda 
ce me~ vasıtalar& başvu.rul&• vaziyet tytlqmekt.e devam e(ijyor. 
ra.k' mücadeleye devam ~esi- -------------
ni tavsiye cl:ıniştir. Son Akdeniz 
Aynı Sendika. hUkfunete verdl-

ji bir muhtırada. §iddeW tenkil Ç8f plfDl811Dd8 
M.reket.lerimn iıııt.Ellmiyen fena 
nmceıer verebileceğini ilen süı-- laglUz zayiatı 
mektedtr... k 
~~~~=· s:~':~ Bir ruvazör-
zarfında Bingale ve Assam eya- 1 b • h • 
Jtıtlerinhı ba&ı şchtMrinde ufak e ır mu rıp 
tefek hadiseler olmuştur. Varla 

:~=::.~~~ de batırılmış 
tatili esnasmda yapılan nilmayirr Loadra, 19 (A.A) _ Am.lralhk da.. 
laUe ~ ıbl.hrikçiler.Ozıerine a .. ıre.ı lılldiriyor: 
teg 2içmak zonında kalmıştır. Ca.iro uçak&avar kru~ De 
Hale bir pQlis'km &koluna hllcnm Fonegblt mubribl Malta deniz katı. 
ederek evrakı"pıtltıı§ :Ye moölya ıeıerloe reıua.t h&reketıert JID'UDlda 

J'J~· b&tın'lmıllardlr. Evvelce kayıpian 
21 ~ ~ neşrlJft!.• bild1rllen KanQMt.er 1mlTuör11 Ue 

~ 1:atil;e'bneye"~ ~l§ Ea«le uçak gemlııl bu ana tebliğle 
f1r bunlann~ 6 Sl ~~ lıe.tt;ıklan ka)'dedilen gemiAerie tııtr • 
dmckteWr. ll}u~eI!!lll ~ Hkte l:ng1Jts harp gemllerlnllı kayıp 
i::iı: :Ağustoaa ~acaktır. , _,,._""'" tet1dl etmelr.tıediırler. Bu 
ı. 'lllnd po~ tıeı!ebbölılelt ,.J--

nerne. 19 ~~ - KODIP"8 pe.rttılf!< ibanlret)er 8ll'aamd& - as es mlh -
ile .rr osup ~ Hirid J>Ol!t.flnu:rıa..A llft!lr uçağı ta2ırfp olunmuştur. !ngfllz. 

ilam son -~ ı:orutra ~ ,ı. 8 uçak kaybetmifkne de bunlar. 
.wt ~ ~ 'ftJlr .an:a• .4ı&:n dnrdthıl1D pflotlan aafdrr. 
~.~'epdı- mthnCe: o 

8ln!n m~-~~Qı~ 22 Alma·n 
Sapru'nım Iıığllljg~11Dıe~. 

rc~tttkleıı meajlMkf.lllmah·m 91\ Tu·· menı· 
ze ecilcre > :yaptı1J be)lmlBt , bluwıd--

72 dU\İİl~a!l tayyaresi tahrip e
dilmiştir. Ü.derine dönmiye!l İn
giliz uçıı.kla:nnın sayısı 95 dir. 
Başka yüz düşman uçağı muhte -
mel o!aı-.. k ya t3hrip edilmiş ve
va hasara uğratı!mıştır. 21 tnsi- Malllneye werlrllea 
liz pilotu kurtarılmı~tır. 

Amerikan tehliği Londra. ıt (A.A) - Rumen bil-
Londra, 19 (A.A.) - Birl~şik dirildiğine göre. mllttetlk kuvvetler 

Amerika ordus:ı umumt karargiıhı evvelce teııbit edilmlf ol&n bUtün 
tel:ıliği: noktalarda karaya çıkml§lardır. Blr 

Dit'P çevresinde yapılan kom • .inntteti.k mUtrezeal d11§m&D tara.tın. 
bine harek>etlere muharip Fr:ı.n.5'..7' aan pUakürtWmllfae de yeniden ken. 
lara mensup kUçUk bir mUfreze !le dlnl toplamaya ve Franaız toprağuıa 
L~irlikt e mfücl~sıs İngiliz kıte.1a • ayak baamağa muvafiak olmuıtur. 
n, Ka.n:ı.da kuvvetleri ve Birleşlk Muharebe dUımanm 11tddeUJ muka • 
Ameriko.nm "Ranjenı" tab11run11n vemetı kar~da devam ediyor. 
tir mUfrcr.el!Iİ i~rAk etmektedir. A.kmcılardaa bir kmm döndü 

Frsnsıılara hitap Londra, 19 (A.A) - D!eppe &kı.. 
l.ondr.ı, 19 (A.A.) - İngiliz uına iftirak etmlf o1a.n. ukerlerden 

radyoları, bu s:.ııb:ıhki Dicp akını bir kısmı, bagUn öğleden .aonra geri 
esna .. md:ı. Fraru;:ız halkına n~ağı • dönmtl§lerdir. Kanevlyatlan yükaek. 
daki tarzda. hit:-ptn bulunmU§tl!l': tir. 

Emniyetin;zi tehlikeye dUşUre • Sol cıeaalıta barek&t devam ediyor. 
cck herhangi bir harekette buhın• LoDdra, 19 (A.A) - Resmen bildi.. 
mayınn-.. lşbirliğiniz.i istemek za • rlldlttne göre, Dleppe bölgeainde ka.: 
mnzıı geünce, bunu size bildirece • raya çıkanlaD Jata1ard&n at cenah.. 
ğiz. Bunu size vaadC!ttik. Vaadi • ta !aaljyett.e ~wıa:ıılar, hedeflerine 
mizi tutacağız. Bugün si~ ır.ınu vLlll oldukl&rmdall yuılden gemilere 
eöylüyonız: Almanlarm misilleme blndlıi1eftk geri almımftır. Sol cenah 
tedbirleri.ne hcckf olımaymrz. Kura ta w merkezde çarpıpna1ar de"t'a!D 
tulU§ gUnU FraMatıın ve mlittefik· etmektedir. 
trrin sizlere ihti~ olacaktrr. BarekM ı mat •tlrA 

tstili tesebbitstt değil akın Londra, 18 (AA) - Röyter ajan.. 
Londra, ıo· (A.A.) - Di} ep aııım aakerl mab&rrid yazıyor: 

çevresinde yapılan akın, Koman. Dieppc etratmda cereyan eden mu. 
dosla.r tarafından yapıılmı§ ola.o ha.rebenin, bundllıı enelk1 d!fer bU..: 
bir akmdrr. Fakat maıat'pte yapıl tlln baakmlardan daha geııiı~öıçüde 
mış olan alanlB.rm en 11iddetl!.'si- olduğun anl&§ıbyor. !ngUb tebllflDde 
<1ir. İngiliz taaklan, Kanada kı~ ~ık defa olarak tanklardan lıebteı:!ll -
tarı, .Aınerilmn Te hOr Fren~ :ı:c.Uf meıli pek bO)'tlk bir' lnktpf tfade e. 
rezeli hareketlere iştirA.k etmiş. der. Keza, buJad9a enel blDcS8ll fa&. 
lerdir. Almanlarm top bataryale- la tayy&renin ift1.ra.k ewıı UÇ\lll&r 
mun ve mUhimmat depolannın yapılmJf olmaama ratmen Jıı14n1 UR 
tahl'lip edilmi~ olduğu şimdiden rtnde bagünldl kadar p 1-nare 
<:oğrcnimiştir. lngülz tayyare Jaıv. g&1llmedlğl bakkmdakl h&berl9r de 

\'etlerinin bir ~ ıfilda.n, Koman- gok :manalıdır, 
doelnrm hvcıketkrine yardnn et· Bu mçtıde bir bareketln iki hedefl 
mjşlft'dir • ol&billl'. 

Britanovs, bu *mm dtlpedas ı - AJm .a Ws ·== JllOlda • 
Fran.saya yaptLa.n tik ekm olduğu- mak. 
na işaret etmdttcdir.. Diyep lima- J - Kan.ya uker ~hu.su.. 
nı anco:k tevbW1e .gayı:ıetler f!ll... ıranda alman lngiUI: tedblrieriDi '" 
YesıİOde elde ~· tıir liıDan- blllıaua han Jnrnet,Aertnin bu çıkar 
dır. Bo liman, methaliıDe hilü'c: :ınayı himayede g&stenıceğt mahareti 
olnn tepeler ".nsmda ve stratejik tecrübe etmek. 
bir za.vi','!e!ıin resin<ıe ldauma.ıt • Bava kunet.!erlnln hima19 layme.. 
tadır. Geçcolerde '.Amerikan uçak u bu tecrllbenin en elıemmb'etll un.. 

d!kka.U çe~. " 
umumı tııiibar'~öre~ .,ner:ı. ·Fransa, Belçika ve Holan.. 

,-anJif bir yca'tnttuldeaDI açıkQe:pte dedan Rusyaya ıönderildi 
rat t'derek atvıl Jtaatslink harelrıet.l-t Koekova 19 (A.A) - Sovyet ha.. 

lan tarafından bomba:rdımen edil· ınıriarmdan bJ.r1 olacaktır. Ayni za • 
mi~ olan Rıoen, ba mt:Ptnbı bir manda ~ nakliyat yapılmak 
ucunda Amyen'de öteki ucunda- ve Jtıınetll bir mukavemet k&r§l8lll. 
drr. Diyep limanının birinci kısmt da tankların çıkanlma.aı da tecrUbe. 

at durduracak TC ötıe~ -.ıberier bürosu, &f&Ald&ki huauat teblL 
a:neulllcri'j,le milza.1ııere;y'9, g1rifecek ığt nerretmf§tlr: 

ı-: 
cıiurlarıı:ı 1ngillz 111!~ lıaıp. de. 8on Dd ay içinde, Alın&nl&r, 1!'ra:n. 
'QD1 ettiği xnllddetçe mer'i Olln&k tl.. aadan, Belçlkadan ve Holandadan 1.. 
zıere ''Moddus" Vlvendl,. ~ya ı._, '"ld.si z:ır!ılı olmalt üzere 22 tümeni Sov 
ar bulunmaktadır. t:ngntmoe ı.rpt.en ,,.et eepbelllne cetlrmlfleröir, 

hir adlom.etrıed-en :ımm olsn ve ye vuru!mut olacaktır. 
dentt tıtrafmdnn milfüıfaıı ta.bki- Almanlara yapılacak ciddi ha.sar. 
matı ile ltinıı&Ye edilen tjr ika.na- ıanıı temin edeceği Uk kazançlardan 
lile yekdiğerine blğ'r bir ~ hav- bft§kaca eaa1ı kuvvetlerin kullanıl -
z:ılan vardrr. muı.,. ud harp malııemealn1n nakli 

Alrnanlal'Dl Tel'diJrleri me.16mat hUllUWlld& da tecrübeler alınacaktır. 
Berlin, 19 (A.A.) - D. N. B. Bu lıı&rpte Amerikan kıt.alannm da 

zj destdtlemiştir. GeıUI miiryasa M ,,e dıpnda bir 1eyahat kılı'~ 
bir hava mu.h&rC'bt9i gelişmiştir. labebk bir heyeti gezdirıne• ~ 
Şimdiye ks.do.r alme.n raporlara bir program yapmaya, 90tl~ i..t 
ıCire 72 ~ uıı.:ait tahrip edil. mt iaee 11!MTierine riayetlElt ~ 
miştir. Bu •Y*, ~ilerin dUşUr malda benber bu pJ'Oll'llllll ~ 
ch1kleri uçak adedi mevcut değll- lflnhe ve saati saatine ~ 
dir. 95 1.l(}a.ğ&mz: b.ylıolmuş, fa - edebilmek kolay olmuyor. ~ 
kat 21 av uçağı pilotu Jrurtulm~ hattmfz suwmida bir ~k 1' .. ~ 
tur. Diğer !>llotlann da kıntıılmuı ka~nmza ~ ~ ~ 
Cilduiltb.n zo.nncdil~ek~dir. vaziyetler kinde bmm mau-
llUşUrUlen tayyareler 82 Yİ lalcla tik. __., 

Londra, 19 (A.A.) - Gündl- Mesel' tstanb11ldan Ya~ 
zUn cere:ra.n ed~ muh:u'ebeler .-:s. ya ~la ile Berllne dd~ İJI! 
nasında 1 O dil!J!Dan uçağının da- Be1gmwl j9tMyonunda bini~ 
ha tnbıip edildiği re5men bfldiril- c1u. Vagcm retonn olm~ 
ırekttdir. Böylelflde dil,Urlllen u- lsi*"'oncla bir blfe balab ~ 
t;aldarm addJi 82 Ye ç:dmııttl?'. mizi saıuyordü. Ba anaJllllll M 

Alman tebliği ta ~bize mihmanmr!" ~ 
Ber~ 19 (A.A.) - A.1m!m ar- AJrnan dost11Dlm Z.:yter 1ti0 

du1arı ~fmnı husa _ madL Derhal istuyona.~~~· 
si teiiiği: 1111~ malml9 olan • ~ 

İngiliz Amerikan Kanadalı ve• kant:ada bize 6ğ)e ,aneli •111Pr:,-.. 
dö GoleU btdard:m 

1

milrelrJcep btr Mttnlhten 8a)zbaTga ga 
tOmeıı kadar aSlccr ld)t)e halinde bizim seyahat vurtamn ~ 
Fran!Bftm Jlaq sahilinde D~ btl88n maklnednde N 1-
yakm:Jannda. bCyilk den4z v~ hava nldufu için harek~ttef! b ri 
kavvetkrinin himayeSö.nde Juttaya AlmM dev!et reislnın eO' 
çllra'Mllımşttl'. Bn çikanmL bray:ı Mönihten _S&1%baJ'p 'kadar 4 çıkan..Ta.cek başka. !kuvvetlerin ilk gazet«ilenne ft'fabt eden . 
dalg'aJmll t'Clkil ediyordu. Sahil matbuat erlin~dan Her • 
:-nuha.fo.zasmı · temin edaı.,Alman nmnın dema1 cıftl'. k6ye iP ti'. 
kırvvetiıerin.ln harekıeü eayesfnde bir telefonla RJtJerin Sah~ 
tanlrlrum da. de.!~ ile vu1mbu: ftl'llldlkt dal 5!-rnymdan _.......,,. 
laıı bu dilşman b:9ftketi ağır ve mobil temin etti. Ve be ;.tııı!' 
kanh kayıpkuia aidnı kaJm)ftn'. fLnza91Z olarak ..,.Ute 
Saat' 16 danberi tJta berinde ai-... ec1ebildir. 8fill.. 
:Ahlı tek bir dü~man ltalmam11tır. Vıyaınadon iayy&re :De~·· 
Bu bUyük muvafi'alriyet temım:itc tGpola giderken taJ'Y&l"llD oıcİe. 
ban bınetleı:: haıiç olm:ık here törlerindıftı birinde ima 
batlcumandanlığın ihtiy&tlanna mtt kolayef tayyue lst.a9J011ad....--
racaıata b.tiven M1v.um 'ka1nuıbt _ bart iniı yaptık. Nikolay~e_!..ı. rJ' 
rm elde ~. prognmda olmadı~ ~ ıa-
Krtalannından gelen nıorlar - ~ T~-~~idiıe~ 

dan ve !rllideriıı ifadelerinden !:!· 11111181 bir - ı. 
ktmna ha?leketinin ~y1e cereraıı nM' iııtMJon meftl 
ettiği &nlaşrlmütadrr: ~içinde seyah• 

temin etti. 
Bu ~ çYbırma htDeei 98tiıali- Almen1'& ~ 

leyin aç* denizde nak~ gemllr.- b&vullanmmn bir ~ 
rlnden 300 m 400 taşıta aktarma nir ~1, blc ve -- gibi 
tdilmiş '\"c 13 ilA 15 knmımr Te za~an bontmayacak pl• 
destroyerflerjn ~ !keza çok bUyü )erinden birer miktar 101 
av ~netinin him&Yell! altmda glStilnneyi ~ tanb'e 
uat a.lt:ryx ibc~ gtte 91lhile vaTIDJI- olda. Bu tavsfye yıeniz 
tır. Bu ilk kafile~ll arkasında Fakat itiraf etıneüyim ki, ..a 
illı: ihtiyat kuvvetini taşıyan & dostalmnrz:tn Ttirk gazetee1l.
nakliye gemisi il~ 1lç yUk gemisi hamiadıklnn mükemmel lll'tl!"".I• 
''e daha şimalde 26 nakliye gemi- mın bir saat intizamı ile İt 
lik ~er bir gurup bulunyorclu. u.yesinde b!zim için AJmao,. 
Her h2.lde bu gurup hareket ibtl- dutlan dahilinde ft harieİllcll 
yatmı vo ihraç kuva.Yi atUlliye:sinl ~ibl ihtiyatls.ra mttraeaat 
t~l ediyordu.. llk çik<ırına kafi. riyeti ohMdı. 
lesi .Diy:ep limanı etrnlında bir köp Harp ~deki Anapa H 
rilqlBŞI kurme.ğa muvaffak oı::r o\. mi>:e alt prognnı ttzcrine bd 

Dola cepbellnde ajansr bild~yor: A'ft'Upa h&J1> eepheetnde ilk defa ola. 
İngiliz~ kı.w\-ci!I hRTa ,ve de- r&k ate§'! girmıelerjnhı ve Franaızta... 

mm: bu gerideki ihtlyatlann ka- lfımatı ''ermekten mak!ıadt111 
raya ç:ıkar!lmasx ke.rarlaştır:ı • te1if memlek.etlerdel<i hayat 
mıııtı. lan ha1dmula umumi bir fikİI' 

.ama. D'rii§itUt1 blr~dare .. ~ 
lnıııu.ııunda yeniden temtn&t wırmelL. 
ten çeldrımiyeoektır. Bugb ktD mu.. 
b&kkalt olan blqıey naa o da, Bin.. 
d!st;and& hOkllm dren 1.,an dısftl8I 
" ent;rlkalar 'lçbıde lıertıalıgi bir an_ 

(Baıtarafı 1 inci sau/ada) 
DOn gece yanın Molkovada ne§re. 

dlleD Ru.1 tebııttzıe göre, Rua kuv -
vetlei'i d11ıı Kletakaya:nm cenubu §&I'. 

~. Kotelııiltovonun cenubu gar. 
bilinde ve PleUgorak bölgealrıde dllf
Jn41lla çarpJ§DU§lardır. 

liiz tC§t;.il~ !him&yd!linde b'.1 n biç §Uphulz tetvik edecek ol&n mu 
atbah Mfa.kJS:beraıber P'ransaıuo m.rp Fr&UIZ JtuvveUerlnln de bulun_ 
J.tanş sahinne tir ~ ha.l"e- hu8U91 blr ehemmi etı Bu ~ ~ lmnılamnmtştrr. 
~ _.._ .. ..,. -.. , :mıaaı ayrıcı& Y • •Knrava. ".-'·-- dil•nnan '-"akın:ıan 

metıtir. Bagttn Avrupa WRa!rP.•I 
rinde Ye bilhA'!!la Almsn,_d• 
kfımetlerm. l'e8'1lf t~kilAtJatdl Ja§ma yapılamryacağıdır. 

Amerll..-ıuım gayrt remııl ta~ 
Vllflnl'ton, 19 (A.A)-Ha.ıfcl,.e DL 

Keııyada Orbıfar.k için 
buğday ekildi 

~ Londra.- 19 (.A.A;. - Ortaı
şark JDCmlc~in daha 
geniş ölçüde ia§elerini temin 
için Kcnya'dn bir ~on muraa• 
bbai yere buğday eldlm!ştir. 

iki Alman denizaltuı 
babnldı 

Blo de .Jenalro, .ıt (A.Aı) - Yed. 
den ıkl .Alman dc.nizalt'ISlDlD cenup 
Ametjko. yıı.kın :ıulo.rmda batırıldık.. 

lan ö€;-rc:ı!lml.§tir. 'Bundan :M§ka ik1 
Alman d nizaltw daha bu ctvarl&rda: 
g6rilnmUştUr. 

Bir Japon kruvazörü 
babrıldı 

va.,tn~ton, 19 (A.AJ - Bir Japon 
l<ru az.ör veya mubrlbl Arehut ada. 
lan dola~larmda balırılmııtır. Bu ha 
beri tı:ıhrlye nezareti blldirrnektedlr .• 

o ~ - " -YIUAN: . ./'1.Cf.'1İL 'EKYA,, • 
• vu~ut1UmUzUn dalma tıı.t;ayyür 

etmekte olan ecza ve anaınriylc sa. 
b1~ ve pnyldnr Mtırat tedarik etmek 
.)& bır ınilrizedlr veyahut sabit ru
humuz '· r! 
• :ır. l!ı\2 de Londradn be§er clnslnln 
llla.bı ıç!n bir kongıre aeıımııtı. 1912 
... beri nııv•ı be:er hep bu ııalAhm 

~ne yarnyacak ııııerle yani harp 
ile ve harp ~rlığiyle meşgul oL 
n>aktadır. 

Yllkaek Sov)"et kumandan.hğmın 

tamaml&yıcı raporuna göre, Rus kUY 
vct]e.rl Staliııgradm pmali g&rbtııinde 
ve Kiıet.akaya:nuı cenubu §arklainde 
§lddetıı mtıdataa ııav&§l&n yapml§lar 
da. 
şıman Katkaayada., bilhassa Kras. 

DOdar bölgesinde Ru8larm va.zlyeU 
vah\m olmağa devam ediyor. 

Şimali garbl Katkuyada Ruılar 

btr ~a:n gnıpuna mukabil hUcum. 
a bu.lundU§lar bir dll§man taburunu 
•lıeztmete uğratmışlar, 4 tank da tab. 
rlp etmıılerdir. 

7..aylat 

1..ondra, 19 (A.A.) - Sovyct l!tlh. 
barat bürosunun ne§retUtl bir l.sta. 
tt.stiğe göre Almanlar ııon aUı ayda 

• .S0.000 i <Slll olarak 1,115.000 kl~I 
zayiat vermi§ler, S,890 tank. 4000 
top ve f.000 uçak kaybetmişlerdir. 

Buna mukabil Ruıılar, ö!U, yaralı 

Ye kayıp olarak 606,000 er ve subay, 
2,240 tank, 8,162 top, ve 2,198 uçak 
kaybetml§lerd!r. Rus istihbarat bU. 
rosu, Rl.L!larm Kuban sanayi bölge. 
slD1 kaybcttlklerjni itiraf etmekte 
fakat tabrikalann nakil veya tahrip 
edildiğini ilAve etmcktedJr • 

Bu müddet zarfında mihver taar . 
ruzu yalnız Voronejdc ve ccııupta in. 
klşaf ctml§, diğer kesimlerde ıcşcb • 
blls Sovyetıerln elinde kalmıgtır. Rus 
ı.r Kallnlnde Ye şimall garbidcki sa. 
bayı binlerce dOoman aakerlnden t• · 
mlzlemekle meşl'Uldllrler. 

·~ '.l"lll' ........ ., ...... n&~a ... ~·~a...~, ,..,.rdır. ~ ,,... ., 
pıyaıde 'ft t1Ullt ~teri A1.mim"f Bu bukm hal'ekeUne fjtlrak eckn yapı1an nufr.arebelcr neticcsınde 
a.skeric;int.n inatçı v.c tc!drli ımı- kuvntlerln üçte blrl K&nad&lıdır. heT tarafta damı3dağın edilmiş 
b.bclesile kal'Ş!a.~ ve bir cok .A'hnanlat', e-nelce yapılan bulnn ve d~ze t.UrülmüotUr. K!lraya 
tankm Al~ topç~ t&rafnıdan bareketlerjnden aldılı:lan denıl~re gö. çıka:ı*-n. ve socıra tahrip edilen 
derhal ta!>..rıp ~istir. re garptakı mtıdafaalarmı çok kuv _ tanklard:ı.n ~ye kadar 28 ta. 
Muka~ı tetl'bi1"1eri.'l sıtrnı:nftSina wtıenclllrlerini .ısyıtyerek tefahür r.e aayı:lmışur. Biltiln dayanak 

esaslı bır ıımrette devam cdıTiyoır, j-•-ı...rdl F k&t bugttnktl aakeı1 ha. noktalan değerli E.ahi1 ganıizonu 
Alman ım"' Mleamu ~ · a tara!m.d:ı.n tutulmuştur. 50 ı Ka • 

~in. 19 (A.A) - D.N.B. aj:ın. J"eekt g&r~rtyork~ d';!; ~u;"eu~t~r na<lah subay obna.k u .. rc Alman-
am 1 "'""zlertn bu b h ... ,. kl reketiıı mtl§tere r re e e m e. ,_nn ·~:ın· c 1.500 --ir du·· .. mn!'t1lr. 
be 

m.:.._n!;·1 -.... dn. ka Y-a 8 tıklerln ezici kuvwt;lerlnln blr remzi ıııı ~ .... " '1• 
1 

ra...,.- .ınaıt§ ~J·ımı a araya as. ldufu anlqtlrr Di1§maııJn uğradığı kanlı kayıplar 
ker çıkarma ~bbüstıne dair aldığı 0 

• k tin ..-... illetin c,:ok yüksektir. 
tama.mlayrer haberlere r'Sre tngU!z Bu bulun hare e e _.. " m 
lıücmnu Dlyep §ehrtnjn doğusunda i§tirakı gt5r.&!Unde tutuıuna. bu ha. 

"-tı d b b1r 11 k recktln bir harekete müttetlklerin e_ 
ve .,.. sm a ıı oe ve mana ar. . ku erinin blr remSl oldutu 
şı geniş bir cephe Ozerlnde yapIJIDJ§. ZiCi vvetl 
trr. Fakat htıcum derhal Alman mtı. anl&§Jlır. 

tngll"ız teb1iğl dafaastyle ka~qmıgtır. !{araya çı. 
kan İngillzlt:rin blT kısmı fmha ed!L 
mı~ btlytlk aayıda ~nk tahrip otun -
mu~tur. Birçok nakliye gemlsı batr. 
:1lmıııtır. Araziyi kat1 surette temiz. 
lemek için giriııilen karıı hQcum de. 
va.m ediyor. 

Ç.örçll &111<f!rl mlltehaeımılan 

dlnleml'ml' 
Bertin, 19 (A.A) - Dnb': 

Londra, 19 (A.A.) - Mnşterek 
hareketler umumi karargi\hı §U 

tebliği neşrctmcktcdir: 

Topçunun alefi ile 3 torptto muh. 
ribl. 2 torplto ve 2 nakllye geml.sl ba.. 

tınlmr§tır. 

Alman hava JruvveUerl 88 d8pnan 
tayyaresi dUşUrmU~, hususi olarak 
yapılmt§ 2 nakliye geml.slyle bir hU
eumbotunu batmnl§ ve bomba iaabet 
ıertle 6 kruv~r veya bUyilk torpido 
mubribt ful iki nakljye gemlalnl ağır 
hıuıara uğratmıııtır. 

OO~an ancak ıriyasl mallaat,larla 
Te hiç bir ukert bedeli olamıyan bu 
çıkarma te§ebbUııUnde bir yıldınm 

mağl u biYe Une uğra.ımıtı:r. 

ti 'inrett. y:ırdmu o1ma.k
ıe;vahat etmde, ne de it giJ 
imkin yoktur. 

Zira bu Dld'Dleketlerde uffef 
htırp ~in,. kaidesi dıımcla 1tif 
Jın.reı..t sahası g~rtibntlyor. 

'.ASIM 

( Rrıs t,.rr•ı 1 ;,,,.~ 
glhmda ziyaret ederek 
k8J'fılll<lr bUytık faydalan o 
dan ııttphe edilemt;Jecek gö 
bulunmuııtur. 

M. ~rçfle 8 ne! orduya zi~ 
nasında refakat etmekte oıast 
ratorluk genelkurmay b&§
Alan Brooka tettiılere devanı 
tedir. 

Roma, 19 (A.A) - Steta.ııl 
nın b11dlrdtğlne göre Mwr ceP 
alman esirler araamd& general 
ııander·ın yeğeni de vardır. 

Dieppc yakmıarmda Fransa ktyJaı. 
na kUtle hallr.dc lnglljzlcrin yaptık. 

lan ask~r çıkarma tcşebbUııU mUte. 
cavlzlerln tam bir muvartakiyetalZ • 
llklcrlle nctjcelenml§Ur. Bugün ikin . 
diden beri Avrupa kıtasmda AmerL 
kan olsun, İngiliz olsuı:ı, Kanadalı 

olı:ıun hiçbir dtl§Jllan asken kalma • 
mıştır. Alınan son haberlere göre bin 
esir n1ınmıştır. Mütecavizlerin uğra. 
dikleri kanlı zayjat ne malzeme ka. 
yıplannı şlmd!dcn tahmin etmek im. 
k!nsızdır. DU§manm uğradığı bu a.. 
trr maflubi~t hakkında Derde yenl 

Diyep baslmlı hal<kmda, eabah 
altıda neşrettiğim.iz ve Fra.nınz
l:ı.ra radyoda saat 6.15 de okudu
ğumuz mn"lı teb1iğe rağmen, Al· 
ııınn prob:ı.pa.ndesı, hareMtın al
a1ğı şekilden OOf]k:ı bir neHce ÇI· 
lrnrmak imJclnstzlığıc.da bulundu
ğunda...,, bu baSıkmın l:ıir istila ıe. 
şebbUsli olduğunu ve bunım .ı\!. 

manl:ı.r tar"'J:ndan cı.k:un<.'t:: ~ra
tı1q1ğmı idd·a etmekt:dir. 

Batıda.ki Alınan muhatrzlan, bu a. 
matllr hareketine lAylk olan cevabı 

vermi:lcrd:r. Alman mubatızlan ytı~ 1-::==========::::::;..ıw; 

H:ırekata i~irak eden kuvvct
Ie'ri..'1 kü1Uyetli kısmının yenld.cn 
gemi1erc bindirilmesi tesbit edilen 
eııatten altı dek!ika Mnra yapılmış 
'V'C bu hareket karaya ayak hasıl· 
dıktan tam d~uz saat sonra 91.'

ua ermiBtir. Knrnda cereyan eden 
t"l'ıp1Ş?rla.lar esıı!l5.Jnda b~l\c; tank 
ka~ıt. Alınan llllmndar muba-

ierce meydan muharebeıılnde bayrak. 
larma zaferi talmııf olan blr ordunun 
•ükQnet ve kuvvetı Ue b udl1J1!1ıuıııı 

diğer blltün teıcbb05lerlnl de bekli. 
yor. 

11~9tlama 
1'e 1! Kırlcıngıç ~~tan vka.dqı. 

mmo,ı;, İs~anbula geJiUV~et- , 
'.ııs 942 U\nhlnde Midiye ' 
;ecirdiği deniz k&zasma alt • 



\l\f\JI -s-
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ıosı ova toıılanma-
sının manas n 1 r lan 1v1 hu ha 

l11tı~~.tiOVtıfla Çörı;:ilin ele hnıır bu- İıs'ianbul vilt.yctinin hilkümete 1 Eyüp Fatih Eminönü kazalan 
da gu hır top'antı harp hakkın • ' ' 

Yeui kııra.r 
1 

dJ '" ·k . • borçlandığı hububat :ı:niktarı bu ay Ayvans:ırEl'y depo6Ulln, Beyoğlu, 
~tı5' tııUlıari 'er • 0~ 0

' ıı top. , ı.iliayetine kadar t:umımen teslim Ecgikt:aş Mumhane deposuna, Kar. 
l'•len sinin P:r ;.~:;.da~ se· tdihrus olacı:ıkttr. Hububatı tC-$lim i tal, Üflktldnr, Kadıköy, Bey.koz ka 
~an ai.ra ,~e:e en. 1 

• ım a~'.0• :ıian 11eyetler işlerine b!!yfık bir za1an da H.ııydnrp:ı.şa silolal'ma. 
lİll(le tcrs·r cceed.klınbı.~ dd~ 0 rnahı) c. g::ı.yret sarfec!e'l'c-k devam etmekte ı teslim cdeceklerdi.r. Yal ovada ay-

• - ı ı c .. te ır. d. l n bir t ~· •· . ,,_ 1 k -.onclray:ı. gör "Ç~ ır M ır er. • ca ~,;.ım mer.ıı.ez.ı :ıı.unı muş. 
~\~ SeynJııı.t· e. ?.rv; ın. . 0~- Çatalca ~n hububatrnı Zı- tur. 

llilll tnn.ınm ~Unca':r Ralhın °· r~at b:ınk:ısı teslim alarak depola- ı Sa.'"Iycr knzasrnın bütUn hu.bu-
~ lıetııne ,,.- ı;: Çö~51ilin. '" 

1 1
• 

1 
ru yerlestirmcktedir. • batı teslim ~tır. ;'lo 'k ..,ore rç n e ace e 

lurıı .. ~' ııyq. gitmesi "Muka\•t:ırı.eti 
ıı.ıu~. bozguna uğrn~·nn Rusyayı 
it-Uı erıt bir ulhtnn irurtarmnk 
llu~P~an bir hnrel•ettlr.,, 

d~llcb'~ gör:U~ birlıirinin aynıdır 
~etttle !.iır, 9ilnkU iltisi de hakiliati 

l\rii hırnkmıı.kta.drr. 
llııt ~1_lt'D.yı en son haddine kn. 
lıt..__,,g<ıtünnelrtedir. Hakllcnt ııe o 

-ur ?.; 
hllk.ı":ka • e bu u~tndrr. Ol ıı olsıı 
oıı. t bn iki mlibatağ".ıb görü Un 
~ llıdn.dlJ'. 

l'lıUt~R1ziret Çörcilin scyahııti ile 
tit n kler lehine 1 lah elli!miş
l!tıt , e :<Je Çörçilin seynhntl mev
la "~ete olduğuftdan dcı.bn fnz
lı'rett . et keslıettirecel• lı!r ma. 
~ ~ır. 

lte~o.va toplruıhsı bUtUn Jıare
fıııcla bır ktımanda merl>ezi ctm.. 
itht toplnnmnyan mUttefikter 
ti i, ~k .~lann icnp ettirdi
llı~ birlıgini temin etmek i~in yn-
~ llr. 

~s}(o\'a nıııtban.b da Çörçilin 
~ ::;ıhnıduğu içtimada ıılınıın 
tııı, ~- rı dUşmnna karsı kaıanrI
~1't~ SİYD.si z:ıfer tclftkki cl-

llu g·: 
ctı~ 0rtı~tc teYnza eseri mov-
ll'11 a h!icliSe gösteTilmek istc
clt(J· Şekilden daha kü~Uk hacim. 
li ~· l\Iosko\'D. toplnntısrnın siya
t\'\· zar~ olmnsı için onun daha. 
ttı~· sı~asi anlaşmaları.lan dnha ,.u hır takım neticeler elde 

4a b(j 1 lAznn gelir. Hnlbok} ortn-

ususi okul öğretmenleri 
hakkında bir arar 

Şehrimiz ilk okııl öğretmen kad
rola.rmm. hazırlanmasına başlan
m!Ştır. Bir okulds.n diğer okula 
ııakletmek isteyen 500 den fazla 
c.;h'l'etmen mevcuttur. Bu öğretmen 
le;rln .bir kısmı nakillerini sıhhi 
&ebepleT dol::ıyısflc is~ckteclir -
Ier. M:ı.arü nıüailrlü~ cvve1A ıda
rl bililure sıhht sebeplerie nakil 
istiyonlerin nrzunlnrınr yerine gc. 
tirecektir. Kadrolar ay ba§ına ks
<lı:ır ikmsl ~lerek tasdik edilmek 
üzere vc'kAlete gönderilecektir. 
Diğer t!ll'aftan orta tedrisat öğ

retmenleri.11in de yeni deı"6 yr'ı 
kadrosu hnzrrlnruruıktnd1r. Vekiılct 
orta okulfarda vazife gören ijğ. 

retmenlere haftada. ıs. liselerde 
l 5 mat ders okutm3lt mecburiye
tini koymuştu. Öğretmenler geri 
kalan saatlerinde hususi, ecnebi 
v eekalliyet okuI!arrnda vazife al. 
makta. idilc-r. Ve'kfıl.et bu yıl öğ. 
retmene ka.d:rolılrmda yer ''erece. 
ğindc.-n bu gibi hll3'USt müessese -
lerde haftada 4 saatten fazla cler.s 
alm:ı.lnxnu ya.sak etmiştir. Karar 
bUtUn okul idarelerine tebliğ edi'
mi~tir. Vc:katet kend1 resmi okul. 
lnr!nID de!'S .saatlerini doldurduk. 
tan oonra. vakti kalıı.n öğrct."?len. 
lere hususi mUesseselerdc hafta -
da dört saat çalışm:ılannn iz.in 
verecektir. 

Ekmek kartları sandıkları 
nasıl kırıldı? 

Eylıil ve :tılrlncitcşrin aylar:ıruı 
ait ekmek ka'rtlartnın aehrimize 
geldiğini ~trk. Bu kartların 
içine konduğu sanrllkla:-dıln 17 si
nin ktr.:k olarak çrkmn.sr nazan 
dilıkati celbetmiştir. Tahkikat ya
pılnuktadir. 

Diğer taraftan İstanbul, 1m11.r 
ve Anknradan ba{ıka diğer bazı 
mühim vi1Ayetlere de cl<mek kart-

lan gönderilmiştir. Yeni mnhsul 
tanın.mile Jliyaooya Ç?kmcayn kn. 
dar bu şehirlerde elaneğin ka.rtlll 
vtrllmes.i.ne devam edilecektir. 

Taşradan cıehrimize getirilen 
gıi ekmek ik:ırtdar:ınd:ı.n dnmgnlt 
cJanlıırırun ağustos sonuna kadar 
muteber tutulmasına karar veri1-
ıni~. 

lıerf.le hi~ fiCY mevcut değildir. 
liıl h~ izalılannn. göre Çörçj. 
"tll1ı ~ti Rusyayı mUnferlt 
u .... ~ alakoymak gaye!lini takip 
--eıcteau Fırtına ile kaybolan Alman 
~~ göru.~ i"ltlrfık mllmkUn deae/r, Çunı.-u -bu harbin gayesi. 
ıı,~ la~ı Rosyayaı 1n~i1tercden 
~ 0 1nra..\ hattli. .tngiltereye roğ. 
oıey1ıbn h~rbe sokmuştur. Binaen. 
t~ lttısranın harbe giri11i tn il
l!o~ fapıbn bir nnlnşntadan 
ta.~d §br, Bilakis iki de\'let n
(lilrt n anla.sına Rosyn harbe gir
>'ll i~n ~rn imza edi!mi5tir. Rus
trııaa e ln~ı~ere hnrp me:rdıınl:ı. 
l'lıtı ~nbıı hır &~tte miittdik ol. 

"Dumlupınar,, Yunanistana 
gidiyor 

llu -~- · 
hatta ~tlıralun ynrclmı noksanlığı 
~lı:n tn1tllnsrzhğı yUzUnden bo
lttıs ~'llln imklln ,-okt:.ır. İngiliz -
t~tifaınnı bu §ekilde mütalea. 
lıiı t Yerinde olur Buna mukn-n ·ı · ' Rgı tere balmnmılıın her ~n-
'1llao; •Usya üzerinde Almanyıı. ile 
f(a~: t->2int İnuba.fıızB eclenler 
il~ "-lnıan'1Ur. A\TUpa me'lelelerin. 
ttliJı~llc • Yanrn Avnrp:ınm mağliıp 
!>Jul( . l'i Ve İngiltere ile uyus. 

lııı ıstenıesl mUmkUnrlUr. 
ta~k talep hiç ~ hayret uyıınilı. 
!tat b ka<lar orijinnJ değilı1i:-. Fn
~lca: tı ~klifin İngiltere ,.e onun 
ltlbsilrtııla harbin nsrl hudretlni 
"a~~ e~en Ametlka tarafınclnn 
l:on~ ~ıbnesi şüphclid'r. Çilnl'ü 
fil(ı(!t ~·~ teklifin Jm.bulü miitle· 
'b.ıtlllt:ıl ır.ın büyük bir frrsa.t. lcııy. 
~n,. <, !1athin ba~nulnnbcTj YJJl· 
ta.ııta .. ~U!\ik diismıtna yeniden 
llı ,:~ zaylatmı tclfıfi imki\. 
;~ ~k <lenıe'ktir. Amerll<a ile 
tı"İliı • nnyam nnı.smdaki ter.nt, 

'ııı:rırl\a un~nmtorluğu lle AlmAn 
lııı~ ~l.erı ar:ısıntbki a.vkmhk 
1tr he lisnnde ctme7., Müttefik
~ ~t[.~gl bir kompromlyi l<a
~l 0 

1 1eri zamıın kısa bir müd
~ fJs~~ • Jnük~ blr surette 
aıt>ı~ \eclılıneıeri imı:d'tnmt hozır

ltırııııı(l0 ll.ca.'kJ:ırdır. l\lüttefilder bn. 
/'~ nı\infeıit sulh da,·asmın 

~' t udnr. Jlfilttefiklerin Mos. 
• n" ..... 0rıhlnntı ma \'erdikleri bü-11:· • ••ıtı l 11\ f C"jı"mı mannyr O.Ulamak 
' '.\':~~ bir Şey diiSunmc~e lli· 
~ld~r. Bu safo.fnth sözlerin 
~ oını ıg\ giİnkU lıarp tr.?-1iğle. 
~ lıj,.~ ~,k ltfıficllr. 
Jıallııh gore l\loıı?<o\'n toplantısı 
~ ltıti:~he-;i ç&krnedtm ona da-

lllal'tlu ~u· Yardım yapmanın im. 
n l'nnıı trr 

~~ So:Jri Ertem 
fQJi11 Ç" . 

, 0rfıli ne kar§ılaml§, 
lk>r11ı:ı ile ele ı.ıg"urlamı§' 
~ • 19 ( • 
ı. r anıarn A.A.) - Stalinln, çarçm 

'e k ıı 0lınası Berlln mahfil • 
ı l.aıtı-.ı :?a değer blr Mdlse ola.ra.k 

tlıtiıııın ·ll'lcktcdlr. Filhakika .Sta-
• il~ ba, Ve tnllataccl {glerle rnergul 
~'lllaına hıuıcırtnı 1leri sllrmno ve 

~a- "'1 u~urıama törenlerinde 
... ı.nır, 

gençleri bulundu 

Şehrimizde bulunan 20 kadar 
Alman gc~i. cvYelki gUn limıınr
mTZda.n tuttukları Altmkaya isim
li tcnezzlih :motörile Marma.rada 
gezmeğc tilmu§lardrr. Fakat genç
ler gece geç vl.iıkte knda.r dönme
uiği için liman reisliği faaliyete 
gesmistir. Alman sefarethanesi de 
Nevese-r Ynpurunu kiralıyarak a. 
rameğa baıılamıştır. 

Nihayet, dün öğleye doğru k:t
zazedelcrin Yalova.da olduklan 
gelen tclgırafdan anlaşılmıştır. 

Gençlerin fırtıroya tutulsrak Ya
lovayn. stğmdtklan anlaşılmakta -
dır. 

DumlÜp!nar vapurunun ha're-ket 
etmesi için emir be1denmekte<.11r. 
Emir geldiği te3tdirdıe vapur, Pi
reye mUtevccdhen limanımızdan 
ayrıüı.caktrr. 

Edimekapı - Y edikule 
yolu 

Edimekapı - Yedikule hüyük 
bulvannın tamamkı.n.'ll:ıSI için bc
ltdiye a.bUaı.dn.rlaro emir vermiş-
tir. 

Altın fiyatı 
Di.ln bir altının fiyatı 32,90 lira, 

ldllçe rutmm bir gırnm fiyatı ise 
440 kuruştu. 

Ahmet, unutulmak üzere iken, altı ay ıonra bir mektup geldi .. Yemen 
den geliyormuı .. Yemen •. Mustafa bu kelimenin ifade ettiği memleketi daha 
mektebe ba}ıomc.dan önce de tanıyordu .. 

Mahallede herkes Yemeni bilir, Yemenden konuıurdu. Çünkü, oraya 
gidenler, orada kalanlar, ve orasıra, oradan dönenler vardı. .Niıanlı kız: 
lor, taze gelinler, ihtiyar arıalar, hattô memedeki çocuklar bıle Yemenı 
bilirlerdi •• Yemen .•• Sanki Türl<e azab etmek .. TOrkO kırmak, Türkü harca· 
nıak icin yarotılmıı mel'un bir memleketti. Mustafa, bu Yemen mektubunu, 
tıkanık bir boğazdan cıkarı titrek bir sesle okumuıtu •• 

~*4 

Mustafa cabuk ayağc kalkmııtı. Fakat eski rengi ve kuvveti henüz 
yerine gelmemiıtı. Hava Aydının mevsimi, ve vaziyeti icabı cok sıcak ve 
czicı gidiyordu. Güne1, Aydın yaylalarının, Aydın ovasının türlü mahsulle· 
rirıı kemale erdirmek icin olanca kuvvetiyle calıııyordu. Mustafa için, bu 
sıco!darda, dclıa hastalıkları yeni kolkmıJ olduğundan, katiplik dahi olsa, 
bir iJte colıırrıak bahis mevzuu değildi, Azıcık dinlenmesi, blraı: kendine 
gelmesi lazımdı.. -tj; "';ııı 

Mustafanın hava tebdili yapması icin, birkac hofta Ereğli'ye holosı 
kız;ı11n bahccsinc göndt'rilmesi kararlaıtırıldı. Zaten halasının damadı, 
Ocıbok Mehmet usta, iıleri için, ikide bir kasabaya indikçe Mustafalara 
uğrar, ve bu hava tebdilini tavsiye e~er dururdu. Son geli1inde Must~ayı 
artık ayakta, ve yola tahammül edebılecek kudrette görünce, ısrar ettı: 

- Mustafayı yarın bchceye götüreceğim ... 
M1ı1stafa, bundan pek o kadar sevinmemekte beraber, itiraz do et

medi. Anası, babası memnun göründüler •• 
_ Olur enıştesi •• Gitsin, biraı: hava alsın .. Çocuk bütOn yıl calı1tı. 

OstOne üstlük bu hastalık da geldi •• 
• Ertesi gün Mustafa, Mehmet uşta ile ak§am !renine binip Ereğli'ye, 

incir bahçesine gitti •• 
Mustafa, bahce hayatının ilk günlerini, rahat ve sıkılmadar. gecirdi .• 

O~rt yıl önceki gibi, ko1up sıçramak, ağaclara tırmanmak, kuJ ve ağustos 
böceği avlarr.ok, :tevklni duymamakla beraber, tam bir istirahatten da 
me:nnun görür.üyordu. Vücudünün tatmin edilen İ!.tir~hat ihtiyacı ilk ı~· 
nıcnior ona kôfı gelmişti ... Fakat bir müddet sonra sıhhotı tamamen yerı
ne gelince, güzel tabiat, ve bunun ortasındaki yalnızlık, onun kayna1ma 
halınde bulunan manevi ihtiyaclarını kar}ılayamadı. Ne Mehmet usta, ne 
ne karısı ve küçük iki cocuğu, Mustofonın fikrl ve ictimai duygularını an· 
lıyacak ~eziyette idiler •• Ne kitap, ne gazete, ne arkadaş. Ne havadis, 
ne de mübahcse vardı. Bir hasta ic;in bu belki de iyi idi... Fakat Mustafa 
atlık hasta değildi, lııciı uğacının gölgesi altında uı.un müddet uıan.ın_ak 

Ticaret Vekili 
Y ann tehrimize dönmesi 

beklenmektedir 
Ticaret VekUi doktor Behçet 

Uz, dün 9,50 de Bur.sa.ya mUtcvec
ci.hen §ehrimizde-n (o/nlmıştır. Ve
kilin y:ı.r:m şehr'.mıize gelmesi bek
le-r.mcktedi'r. 

Bir Alman firması 
Sinopta kereste fabrikası 

kuruyor 
Alm!ı.uya.da.n gelen bir fa !>r:.!ta

tör, Sinopta wr ıkercste fabrikası 
kurmsğa teşebbüs etmiştir. Frı.L. 
n"kanın te"'...lsi için bir :milyon lira 
sarf edilecektir. 

Kara borsada 
gıda maddeleri 
Yapılan artı.şurmalnr sonunda 

<iepolarda ve buzluınelerde 150 bin 
teneke beynz peynir bulunduğu 
teı;bit cdilmi.,tir. Bu peynirler b.i
rinc.i derecede yağlı peynirlerdır. 

Blrincl derecede yağlı peynMe
rin toptan fiyatı 135, yamn yağ
lılarm 130 kuruştur. 

Bundan başka fasulye, nohut, 
mercimek fiyn.tlnn ibiraz düşmüş
tiır. ~yaz peynir !5 kuruş birden 
;iiksclmiş, zeytim-:ığı ile sabtı."l fi
yrıtları da karaborsada dün ibinız 
daha yi1ksebni§ttr. G!dn madclde
rir.ıe ait kambor:sanm hô.lü failli • 
yette olduğu a.nlaşrlmalttudır. 

-----. ... --
lstanbula maden kömürü 

ta§ıyacak vapurlar 
Zonguldnklan, İstanbuln mtıden 

kömürü nakletmek üzere dört "a · 
pur tahsis edilmiştir. Bu dört va• 
pur, dc\·nmh surette hu işe tnh~·-; 

edildiği takdirde, en geç lkinciteş · 
rine kndnr 1stnnbulun kışlık maden 
kömürü ihtiyacının lnmnmen temin 
edileceği hesaplnnmıştır. 

Gazetelerin hemen hepsiıulo ay. 
nı haberi okuyoruz: Stnllııgırndın 
mUda~ tehlikeye girmişmi~. Ga. 
llba tchliltelerin de tilnel ~ibi o
lnnl:ın \ıır. Ilüylik dağların i~n. 
den ge~en tUnellcr uzun &Urer. Bn 
tehlike de omn o;ilrdU, llfıftzııl"n. 
mnm günlerini de tıılrrim ynprnk
tnn gibi lmpnnp ntnın7.sllk, göru. 
rih, ki "Stnlingımd,, nılı blzr ya. 
bnn<'! değildir. Tıebliğlcrin Jı:ış sö. 
ril, ru.1>erl sözcUlerin pclP.5co~i, 
bnrp mulıablrlerinin lrortımı:ısı. 
dır. Cephelerde iyi ve zenı;in M · 
dise'er olmaymc:ı, Stal"ngırndı ele 
ıılmnk, oııon etrafındaki tchlil;e 
ç-emberinin dnr:ıldıf;ı11ı, felfıketın 
yaklıı.,tıfmı haber vermek, herlcesi 
r.öylenmesi zor ~ylere lm.~• urnınk
tan Jmrtrun-or. Ilu Il.'lSl) t;cnılJer, 
ne bicim tcltlilre-tlir, hi bu hrz !:11-
ğınd:ı.. şu yılclıı,m ~nierlndc 1ıa. 
ıa o ~hri dcYirc:medi gitti. Hnşa. 
tnnlar mı ~·oll:ınnı ~,ırdılıır,ornılıı. 
bulunn.nlnr mı Jtenclllerin! iyi !tora. 
yorln.r, bilm.:rn; fnl•nt göriilen BU, 
ki SWi:ıgırod, J:aı. Jrcrc teknır 
eılilen tehlikeleri fZen bir ağırlık. 
fa ınyakb dunıyor. 

K~5stılaıı orduJ:ır, pnrç:ılı:nan 
kolonhıhr yutulan tümenler, vu-' .. ruln~, lntihıı.r eden, lmrımna dızı-
len Ironınndanl:lr, so:ıraflnn hep 
lıirer birer tcltrnr ycni<len harp 
snhnelcrindc görUndiför. Gözn. 
mliz, ynlp;•dnn, yafanbrd~n. J:uy. 
ruldu ejdcrhıı ç:ıplı ynlanlnrdıın 
oylc ;.ıldı, ki artık inanmal' luıbl
lh"ctlni lmvbettik. Hnnhım rndyo. 
l:;nn prop;gnnda cığhldıın ılB böy
Jelilde hiıı;e ineli. 

Don ka7.nklannm şiı;;kin l<ahrn
mr.nhğı nerede? "Knm<lenlz do. 
ı•nam:ısınm Yalnız adı kaldı!" di. 
ycnİer, (lünlriİ ı.ö ... erini unntlll'ak, 

tıimcll bu armudun Ti!rk boğa:r.ln. 
rma sığm:ıc.ağmdan dem \'uroyo.r
lar. Dilin kemiği yoksa, hafııanın 
raflııı'I ,·nr. Sözleri hı:ı.rn. <lalgnJa
rı i~in<len nntcnlerile nvla.yıp bu 
nıfinrn dizen ı:u mlithis hfttırl\ ay
clmbğı ne fen:ı. değil mi? lfüi i<ı· 
tedi@miz gibi atıp tutmnktan nlı
koyuyor. 

Uılılır, bn nyJnrdıı Stalingırntl 
yerine Lfosko':ı. modaoıı Jılıllllın sli
rUyordn. Fakn.t aksi gibi hn,·nlnr 
b<Y.!du. lill.?' fırtmaltı.n M~kofla
rm irnrhdm:ı yetifjerck, Rugyanm 
Jtalbinc cııwrulıı.n Jmrgıyı ha\ ıul 
dondurdu. 

Buı;Un de ağustosun sonun.'\ 
3nkla5M15 bulunuyoruz. Unrıulıı. 
lıile yıı~rJnr lmoılndı. Alrnını or
ti.ub.-ı luz temp~cıunu de~~tirmez
lcrsc, ltorksnm, Vi teblii:;rlcrc yine 
kıs h:ı.bcrlerinin, r:unur, tipi 'c çığ 
ınnscJlnnmn Ah"Tl'lığı C}Öl•e~cr.r. 

"Kubnn" ela. bir pefrCll \nh:ısı 
hul:u:ağmı Umidiyle, lazıtm harıl 
~·ılünden geçenler, orndn dlnn.. 
mitle ~ök'ler.e uçurulmus ltör lıuyu
lordn.n ln.ska Mr ~y bnlanııvlılnr. 

GUnden ~ne har pnh:ı.h ilerle
me, ilmınl ;\"ol!ruım m:ntryor. Öy. 
le s:ınryonım, ki bn i5e başlaynn
lar <ln. bin l<.cro pi~nndırlnr. İn
bc"\nlık, bu fcliikctJerc ~cp olan. 
Jnn hiç bit z:ıınnn umıtmnvacnk 
\c affetmiyccelıtir. Adrun rildür -
mek, memlcliet yrumı.".k, ~c:ni oa
tırmak, ~henn,.mler :mğciırmn1c 
için h:ırro.n.an hıuineleıin binc'le 
biri, h:ıyrn snrfedilsc idi, yer ylı. 
zUndc ıztı:rap, :;iki\~ \'C krsknn1:
hk me\'Znn In1.lm!ı.ynrok \'e hu bn. 
ğnz!nŞiruLnm u\:'llrsuz toh'nmu fi. 
lizlanmeyeccliti. 

HAKKI SURA GEZGiN 

Çenber i aş ci 
mu akemesi 

ayetinin 
başladı 

---0-- Bir mUddet evvel Çemberlitıış ' ı;am vnpur yoktu. Çem'bcrlitqta. 
lncirliköyde dünkü yangın lıinema.smda Jrn.MSI GUz!ni. dGstu "Zehirli Çiçek" film:ni görmek ü-

Dün sabah saat dörtle Pa~n.hah. Muza.ffer adındaki adamla birlik- zere gittim. nk filin 'bitince belki 
çede İncirli köyde Hacnnacar so ; te low.da. ımco.k kuca~n gbrünce, nrknd<tŞ bulurum tliye etrafmın 
kağnıda 19 numaralı evde yanğın Mtrza.füni öldüren, kansını da. l:ı· ba;.mcn, k:ı:rnnla Muufferi locada 
çıknııl}, yangın neticesinde ev ta• çak lam ile rığır surette yanlayan kııc::.k 'kucağa gördüm. 
.mamcn yan:nuştır. İtfaiyenin gu.~- <ımırıuıgoz Cemilin muhakemesine Kanma ateş e'b::ıe?ı: istedim. Si· 
rctine rağmen alevler, biti~teki dıln ikinci ağır ceza mahkemes"nde Lih patlamadı. Brçağnnı çektim, 
21 ve 21•1 nwnaralı evlere de si• başlanmı~n-. fukat kmınd:ı.n çr.,km.adr. Bunun U-
rayet etmiştir. Bu iki evin fist kat· Cemil, suçunu itiraf ederek: zerin~ kını ile vurdum. Cezama ra. 
lan ynrunıştrr. Yanan 19 numaralı - Asrı ka.sdım karımı ?1di1r - ı zryım.!, . 
ev a.hsap ve iki katlı olup Nafia meıkt" Fakat Muzaffer arayn gi- Nebcede muhakeme, ~ıtlcr 
isminde bir baynna aittir. Nüfus- :r.ince \~ıar ona isabet etti. i~in ba§ka bir eüne bıra.krlmı~trr. 
çn zayiat yoktur. Yangın nnnU: bu ~ için h:mire gitmiştim. }{an. 
Bab:ıh Yedl.de eöndilriilın.U~tilr, mm Muzafferle seviştiğini duyup 
Belediyeye alınacak memur gelmiştim. Gilr.in Muzaffere kaç. 

Belediye muhasebesine nlınaC!lk mıstı. Bui.dum ve kenrlisinl affe · 
memnlarm imtih:ım cuma gUnil dt.rt-k !zmire götürmek istedim. 
yapılae:ı.ktrr. Alınacak :nemur mik Ben cvvclA gid~, o da bir haf
tan ~dilik 20 dir. • ta sonra gelecekti, Fnka t o ak-

onun vücudür•ü bile rahatsı::: etmeğe bojlamııtı. Mustafa, müphem bir su
retle hissediyord•J ki, o yclnız tabiatın değil, cemiyetin do bir çocuğu idi •• 
KuJun sesinden hoılonıyor, fokat dı .• ni anlıyamıyordu.. O, etrafında bir 
az da dilinden, anladığı, dostlar istiyordu .. 

Mustafa, bohceye geldikten iki hafta sonra kararını vermi1ti: Aydı
na dönecekti ••• 

ıw · .• *. 
Mustafq evine döndükten bir iki gün sonra arkadaşlarına rastlamak 

icin, posta zcmanıno yakın, istasyona indi .• istasyon ve hat boyunca, ah
bao gurupları dolo~ıyor, vo lzmir trenini bekliyordu.. Mustafa bu gurup. 
lordan birinde Mikaili görcü .• SelômlaJtılor •• Konujlular.. Trenin gelişini 
müt.,oklp dağıtılan postadan, dayısının mektuplarını, gazetelerini olan 
Mi~ail, Mustctaya beraber gelmesini teklif etti .• Öğle sıcağında hat bo· 
yunca daha uzur. bir gezintiye imkôn yoktu .• Kendisi dayısının hükumet 
caddesindeki yazıhanesinde calıımakta olduğu tein, oraya gidecekler, ko
nuıacaklar, gazete okuyacaklardı .. Zaten avukat Mısırlıyaıı efendi de o 
sat.ilerde evirde istirahat ederdi. Bu suretle bir hayli zamandonberi bir 
birini görmey~n bu iki rakip arkadoJ bol bol g6rüJebileceklerdi •• 

Yazıhanenin loı ve serin konforu !cinde, gazetedeki haberlerin kar
ıılıldı tefsirlerni yapan iki arkada~ iyice lôkırdıya dalmıılardı. Bir aralık 
caddedeki kapı ocıfdı .. Ve iceriye birkaç derse mümeyyiz o4arak geldiği 
icln, hem Mu:tofanın, hem de Mikailin iyice tanıdıkları Murat Bey girdi .. 

Murat Boy, Mikaile dayısını sordu. O da, daha gelmedi. Fakat nere· 
de ise gelir, c.evobını vererek suıtu. iki arkada$ da hOrmetkôr bir tavır 
almışlardı. Murat Bey, 6yle ise biraz bekliyelim, mukabelesiyle köıede~i 
koltuklardan birine oturdu .• Sörü ilk kendisi octı: 

- Aferin, çocuklar •• Siz iyi cohşmıııınız .. Verdi~iniz imtihanlardan 
eolc memnun oldı:m •• 

Mustafa dü}Ondü .. Demek ki mümeyyiz Murat Bey kendisini de hatır
lomı}tı. Mustafa, Mikailden onun dayısı ile görOıtüğünij iıitmiıti.. Mikaili 
tanımasını tabii görüyordu, Mustafo dü1üncesinin silsilesini bir noktaya 
bağlamaya calııırlıcn, Murat Bey kendiıine hitap ederekı 

- Mus~afo efendi, tatili nasıl geciriyorsun?. Ne ile meıgul oluyor
sun? .. diye sordu •• 

Mustafa, henüı: kendisinin bile, icinden iyice cevabını bulamadığı bu 
sual kar~ısın,'o mütereddit bir tavır aldı •• Ve bir dakika duraklamadan 
sonra cevo).' verdi: 

- Bahçede idim •• Yer.i geldim.. Daha ne yapacağımı bnmTyorum 
efendim •• 

Murat 5ey düıündü .. Zihninden birı.eyler geçiyormu,, ve bir meseleyi 
h"al'etmek istiyormu} gibi, <ılini alnına götürerek: 

- Sona tatil ıamanı için, bir meıguliyet teklif elsem lcabul eder 
misin? .• diye sordu •• 

Mustafa, yine hükumet konağında, sıcak çatı altında, uzun ve anlı
yamadığı yazılar yazmcı!< oibi bir vaziyete düımek ihtimalinin doğurduğu 
endi}e icinde cevap verdiı ı 

- Yapabileceğimi yaparım, efendi111. 
- Zor bir i~ değil .. Ders vereceksin .. Bizim horııma olc:uma, yoı:ma 

oğıcteceksin .. Haftada üç ders yeti}ir sanırım.,. _ 
- Pe'lamı var -

Mavi ekmek kartlan ay 
başına kadar geçecek 

Di!icr villlyeUerc nit mnvi renk• 
U ekmek kartlarmın en-elki günden 
ftib:ıren fınnlar tarafından kabul e 
dilmcmesine başlanmıştı. Betedly~ 
Jkti:ı;nd müdürlüğü görülen lüıom 
fizcrlne dün ııabah alft'kadarfaro '"e 
fırıncılara tebllğat yaparak bu )rnr.o 
nelerden şehrimizle da.mgnlathrıJ. 

mış olanlann ny sonuna kadnr kao 
bul edilmesini bildimıişti'r. 

Bir lsveç gemisi daha 
batırıldı 

Stokholm, 19 (A.A.) - Lltjewılb 
lsveç gemis1 dlln öğleden sonra miL 
llyeU öğrenilmlyen bir de:nlultı ta. 
ra!mdan Gotland adaslle İsveç sahili 
arasında torplllenmlş wı 25 saniye L 
çfnde b:ıtmıştır. 
:Mürettebatı teşkil eden 40 ki§iden 

83 u kayıptır, Gemiye refakat eden 
lıweç harp gemileri mntecaTjz dcnlz. 
altıya bir çok denir.altı bombam at • 
mı:,ıtır. 

~ıl evvelki Vakıl 
20 Ağustos 918 

32 milyonluk istikraz 
Maliye nazın Cavit Bey 32 milyon

luk bir 1atjkTaz akdetmiştir. Mume.. 
Ueyh yakında §Chrlmlzc avdet ede_ 
ooktir. 

:E Perşembe CUMA 

-> 
20 Af,'Wltos :U Ağuııto& 

~ 

c:ı Şaban: 'l Şaban:S - llıur: 107 Hn:u: 108 

Vakltlcz Vaead EuuıJ \'aaaUEmnı 
GUDeoıı: 

5.13 10.10 U4 10.12 Oot:u. ... 

tklndl 16.05 9.03 16.M 9,05 

Akşam 19.02 12,00 19,00 ıı.oo 

Yat,sı 20.41 1.40 2MO 1.89 

fm5alt s.u 8,24 S.%6 8.z.I 
Öğle 1%.17 5.14 :u.ıı ua

1 
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TAYYARE GEMiLERi iN 
ÖNE ni VE ÇEŞiTLERi 

(Dünkü sayıdan deuuu) 
Halbuki Japonlar 7400 ila 10 

l ;n tonluk teknelere rağbet gö3ter
nıektedirlcr. 

Hidrovyon gemiler yalnız deniz 
t ayyareleri taşrrlnr ve bun!e.r ge
ı ::.ı se.,vn<krken ve dururken dahi 
katapliltlcr ''n.sıtasiyle atılır ... ., e 
s emi dUI'Uil(:a vinçlerle içeri alı
ıı:rr. Döyçe Lu!thanza tarofmdan 
cerıubt atlasta kullanılan hıdrav

)'onlardrı. hususi tcSisat say-esinde 
gemi hafif seyir halin.de iken de 
tayyareleri <lu.mında.n ileri :ıl .ıiak 

kabil oluyor. Hidmvyonlıı.rın ekse
r~ 20 - 25 c:mre hazır tayya re 
taşrlru- ,.c bunlar tayyareleri u
:ı:ak den!zl.e:re götürmekle m ilkel
Jeftirler. Muharebelere iştirik e
demezler ... Tayyare gemilerine na
zaran Gilratkri de azdır. 12 - 21 
mn kada r. 

Uçu, alanlı kruvazör daaıı hiç 
t ir yerde inşa cdilmen:icztir. f"ro
je belindedir. Bu oef:lt gemiler 
hem t:ı.yy3.re g~si hem hnrp ge
misi va:tifesini görmelidirl<!r. Bu
nun içi.'l iyi ztrhlı v~ kuvvetli E>i
Jiıhh olmalıdır ki bunlnnn ikisini 
bir tet-n~e lbirleştirmck kolay i§ 
değildir. 

Uçaklı kruvnmrlcr ise keneli sı
ıuf k:rcl\"3.ZÖrlerden daha fazla 
tayyare t:ı.,ıyan getnilerdir. Bura
da da mesele fıt21a tayyarelerin 
cemlıı.in muharebe kudret.ni bal-
t&.kımamasrdtr.Dilnyada bu çeııittcn 
bir gem,i vnrdır.. 1svcçin Gotl~nd 
kruvazö:-U... 47CO tondur. 6 tane 
152 mm. lik, 7 tane 75 mm. lik 
hava d:fi topu.. 4 tane hafif 25 
h"k top, 4 mitral')"& (tayyareye 
~) .. 6 rorpil koV2.Ilı ve 11 dc
m.z tayya.re9i taŞır ki bunlar kata
pUltlerle atılır. 
Ta~ gemilerinde sürat nıe

&el~i: 
Tayyare gemileri ic;in hayatı e

hemmiyeti haiz olan iki "ey var
dtr. S~t ve tayyare defi eil!h
lan. 

Siirati a...~ıi rdaıkat ettıği filo
nun slir.atine mllS!!.'i hatta daha 
fazla ohnalıdır. BUtlln tayya~ ge
mileri 9.'latte atıgnrl 25, azaml 34 mil gidcrclr.. Şu halde vaııatt o
larak a:uıılte 30 mil gidiyorlar .. 

Tnyynre gemilerinin sllfı.lılan: 

mUteca,iz topla mücehhezdiler. 
c) Japonlann Ke.ga ve Akagi 

isminde iki gemisi vardı. K&.ga 
t.nm manı-siyle a.ero dinamik bir 
gef!l..idir . DUz satihlıdır, cı.;ki bir 
k ruvazördür. 26,900 t-on gelir. 23 
mil sUrati vnrdtr. 1928 de tadi! e
dilmi!,itlr. 60 tan:a.re taşır, on ta
ne 203 lük, 12 tane 120 lik top. 
ja ve 22 tane lı:ı.va defi mitralyö
ı.U vardır. A.k:>..gi i8C aynı tNıaj
da eski bir Raffı harp gen:isiydir. 
2ti.5 mil gider. 30 - 50 tayyare tı\
~ır v: Kaganm silfı.hlarma malik
tir. 

d )Fransaıun yegıine tayyare 
gcm'si olan Bea.ru şimdi Martinik
te m&h.<;tJrudur. 1920 ~ yapılm~
tır. Eski tadil edilmi.5 bir kruva
zördiır. 40 tayyare taşır. 22.150 
tondur. 20 .5 mil sUra.ti varoır. 3 
tane 155 lik, 6 uıre 75 lik, 8 tane 
37 lik hava defi topu ve 12 ta. 
ne de hava defi mitralyözü var
dır. 

e) 1tnlyım n yegane tayyare ge
misi olan 4 .880 tonluk küçfi.k Mi
ra,gliach bu mntf'a dah'l clir. 20 tay
yare tnşır, 21 rr.il ı;Urati vardır .. 4 
tane 102 lik topu, 4 tane de havn 
defi :nUtralyözü vardır. 

Il Asıl tnyyare gemileri: 
a) İngiltere: Herme!! tayyare 

gemisi .. lngilterenin ve dünyanın 
ilk hakiki tayy:ıre genıic'ydi . 
l 0.850 to:ıluk 25 mil sliratli bir 
tekneydi. 15 - O tayyare taşırdı .. 
Japonlar tnrafmdan batmldr. Ark 
Jtoya.l., 1938 de yapılsın 22.000 
ton'ı!k bir genıivdi . 70 t:ıyyare ta
~r, 30,75 m:l seyrederdi. Alman
lar tamfından lıntmldı. 

(Sonu yann) 

Tuğrul tllıc 

IBugünkü rnc~~--' 

VE 

Bütün "KODAK" Sattcırarından 
Kodak ~ Film isteyiniz. 

•:-LEYLi ve NEHARi illm!!!!E'ii' 

SE.N BENUA r R N S 1 Z . ERKEK LiSESi 
lstanbul Galuta posta kutusu 1300 

/11, ve orta nıtklebt bitirenler irin ihınrt Fran:u:ca Kurları vardır. 
Klaaik ve Modern Tedrisat 

Olgunluk imlflıanlarına hazırlar 
!''1 \' •I muıııne:esi pazartesi ve perşenbe günle,rf saat 9 dan 12 ye kııdar 

~ npılır. Okul l6 eylül çarşamba günü açılacaktır. 

Devlet Dcmiryoltarı 7 inci igletme müdürlüğünden: 
T,80 Program 7,82 VilcudllmUzU ça MuhamDlcn bedeli 45,cc.c lira olan l5,000 metre mikabı balast EskL 

lı§tıralım 7,40 ajans 7,55 kan,,ık prog :ehtı - Afyon hattı üzeriiıde Klm. 40 ocağından 1hzarı f§intn 28.8.942 cu.. 
ram Pl. 8,20 - 8 ,35 Evjn eaaU. l2.30 ma günU saat 15 d.ı A1yor:. yedinci l§letme mtıdürlUğil blnasm~ kapalı 
Progr&m 12,33 te!ahan mıı.ka - za,.! usullle ııkııUlmesl yapılacaktır. 
mı:ndan şarkılar 12,45 ajana 13,00 - Bu i§c girmttk latcyen:erln 3375 Ura muvakkat temln&t ile kanunun 
13,80 Şarkı ve tUrkiller ıs.oo Prog. 10 ttJıcu mad:!eslr.ln F. ft1':1!.eı geregi.nce JU.ZUm.lu ehliyet ·ve tfcnret veslka. 
ram 18,03 Çı!te !asıl 19,0Ö konuşma larile tekli! mektuplarmı ayni günde ııa.at 14 de kadar kom.!Jıyon reiallğıne 
(dl§ polltlkıı lcmnll) 19,15 daruı mu_ vermelerl lAzm!dır. 

zlği Pl. 19,30 Haberler 19,45 yurttan Şartnıı.ıntt.er l§let!n~ komisyonundan 225 kuruş bedelle satılır. (8484) 
aesler 20,15 Radyo gs.z~ 2l',45 ----------------------------
Su eserlerı 21,00 z.iraat takvimi 21, 
10 Şarkı ve türkUler 21,SO konu§"ma 
21,45 Senfonik program Pi. 22,80 Ha 
berler 22,5-0 k npanl§. 

Bolu Belediye Riyasetinden: 

Tayyare gemilerinin hemen he
me.:ı blitU-ı silab1:ın ha\'a mUda
faasma talı.S'ls ed1lmiştir.. Bu ce
mile!' harbe bilfiil ist!mkle mUkel
lcf ol:ma.dlklarmdan bnc;.ka tQah11. 
llıtiyaçlat'.:' yoktur. Taşıclıklsı.n top • .!...-------------

Dairede mev:ut fal'tnıımesi mucibince ~70/235 Volt U kilovat A.E.G. 
ma•ka bir ndet eıektrilt cereyanı daimt dinamosu teterrUa.We blrllkte 
2250 .Ura muııammen be1eı ve bir ay müddetle açık arttırma ırurettle sa. 

Jar 120 - 155 milimetl"cliktir ki bu 
toplar a; ni zamanda to'rpito' ara 
ve hUcum botlarma tesir ~clrrl~r. 
Hava mUC:ıfııa.s:n<b. o kad:\r ileri 
gidilınistfr ki gemi taarruzu uğra
dığ ıtakdi:-de; mitTa1~·<Szkr ve ha
va ':!ef i bntnrya lan tnrafınd!tn 
dı;'kiltnda on binlc'rle atılan mer
mi te.yya.relcr için bir cehennem 
atŞdi~ 

Fakat g.inc en miilıim sihihlzl'I 
gemileri tayyare hlicumundan -:ıu 
hafaza için burunla.rında!:l ufak 
1:1r ikinci uçuş a.la.nında tn~ıdıkla· 
rı deıhal 00.valanma.ya hnzao ken
di av tnyyarelerid.ir. Bu ikinci tay 
yare aı.anr şimdi hc:neın hemen 
\:iltün J apon ta.yyn'r'e gemile:;: ıde 

mcvcı.ırt:tur. 

Miilf tılııcaktır. thn.ıcı.1 31.8.942 pıızat'tesf günü sa.at 15 de Belediye Dalml En 
cümenindc l"&pılacaktır. Talıplerln % 7,6 teminat ve evrakı lAzlmelerlle Oyanlar bir!ıkte göııtenıP.n ruıı ve saatte belediyede hazır bulunmaıan ijft.ıı oıu 

estivaıı_n_~r_·~~--~------------------~--~-(-8-53-9)~ 
.ıo Ağustoı Per 
ııembe saat 21 

Erzurum Silah Fabrikası Müdürlüğünden: 

Tepe~ı Halk 1 - E::-.z-..ırum aU&Jı tabrikaaının lhUya.cı için a.zı 400. c<>:U 500 metre 
Gazinon Do - mikabı çam tnh~ın 115 gt.ID müddetle ve kapalı zarf usullle ekstıtrneye 

hulire yktur kon~u.muştur. 

Aynı gün , .e . &nntte l'cnU..apı 2 - İhalesi 21 Ağust06 9.U cuma g{lntı saat 16 da Erzurum sll!llı 
M , ~'ıı).ır Gazinosu 

ratrıkumdıl toplanacak eatmalmıı. komlsyoııuııca yapılacaktrr. Konsomasyon flşlcrt Plyaııgo 
S - Çam tahtasının beher metre mlk'abı lçlıı 93 Ura fiya!_ tahmin gişelertle Featlvnl yapılacak gazlno. 

lardıı satılmııktadır. Her tıırlU t.za • 
bat Telefon: 23340 

RAŞiD RIZA 

e<!iımıııtıT. 

' - Muvakkat temln&t mlkdan 3~2 Ura 50 kuruştur. 

D iınynda mevcut tayyare gemi- 'nl'ATKOS'O D.alld~ Pl9k1D beraber 

ıı - Şıırtıiaıneslnl gönnck eba.d ve evsatmı öğrenmek IBteyen t.allpter 
re&"T\J tatll ~ünleri hariç ounak il.zere her gün Erzurum slllb !abrlk&lll 
mUı!ürl{lğüne mlh"acaatıa bğren~b!Urler. 

leri umu:mt ha.."tltett sonra buS'il- Y u M U R o A K 
ne k:ıdar geçen zt'..ma..."1 za.rfmdn bir 
çok taY)':ll'C gemi:Ji. yapr:mrşur. 

Bunlaiı ibaşltca iki .usma ayırabi. 
liriz. ı) Tadn e1ilcrek tayyare ge
misi hal'ne konanıar, 2) Tayyare 
gemisi ola...""clt in'a edilenler. 

1 - T:ı.di ledil~nlcr: 

Vodvil - 3 - Perde 

Çağın 

tsı, Futbol Ajanlığmdaıı:;,• 
Bölgemize mensup Futbol Ha.kom 

ve hakem namzetlerinin liğ faaliyeti 
etrafında görUşU!mck üzere 24.8.9t2 
Paza*el gtınU aaat 18 de Bölge mer 
kezine te§rtfieri rica olunur. 

s.) !ngil~renb ı.u smıftan har. 
bin b:Jşl:ı.ns-rcmd:ı. be~ gemif!i var. 
dı. Argus, Courn.ı;eous, Glorious, 
Fuıious •ıe Ee.gf e. Bımlardan ikisi 
Allll!l...,13.r ve Eag Le ltalynn!ar ta.- Şubeye davet 
nU'a-d:ı.n batınlm~trr. Argus 14500 Taksim MkPrllk ıubcslndl'n: 
ton ıh:ıcmindc düz satıhlı ti<'"! ret Bunm As. ~besinde kayıtlı olup 
cemiıfnden devei'Mlle on altı mit- taksim La.martin caddesi Blll~r apar. 
ralyözlii 20 mil silratli 21 tayyare trman 9 No. da oturıı.n ve ayni za_ 
tR$1Yan bir go:micllr ... Diğeri (Olo. I manda hukuk talebesinden 50774 ka. 
rioo.s) 23500 tonlult eski bır kru- yıt numaralı süvarı a.stcSmcnı İBmet 
vamrdt:r. {Ada•ı tipindedir) . Ynlapm hemen şubemize mUraacat 

1930 da tadil edilıniı: tir. 31 nn1 etmesi. aksi halde 1076 sayılı kanu
f.Üratl varda. 48 tnyvare t:ışrr. 16 nun tatbik cdlleceğ°i ilAn olunur. 
tane 120 lik.. 16 truıe de 40 lık 
hava defi t'O!)U ve a :rrrca 18 ta.ne 
h:ıva defi mitraly<Srll vardır. lSTANHUt BOHSASC\'Ui' 

19.8.942 ll'fyatlan 

Londra 1 Sterlin 
Nevyork 100 Dolar 
Cenevre ıoo İsviçre Fr, 
Madrld 100 Pczcta 

Kapanış 

5.22 
180.70 
30 365 

12.89 

6 - tha te günü 1ateklller1n tie&ret veaikası ve tembıat mektuplarmı 
bf4vl teklif zartıarmı lh&lc saatinden bir sa.at evvel mezkO.r koınlsyona 

veı rnelert ııa.r olunur. 1 ~318) 

Bolu Belediye Riyasetinden: 

Belcdlycaıizc aft 700--ro<l metre tulllnde ve 2~ mlllmetre kalrn t ığında 
yekpare çeıtk tel halat beher kilosu 85 kurtlf muhammen bedel ve 21 
g'ln müddet,·,. açık artt.ırrr.a. surctlle satılacaktrr. İhalesi 24,8.942 pazar. 
test günU saA t l~ de Belc:!lye Daimi Eı:ıcUmeninde yapılacaktır. Taliplerin 
% ? ,fi tcmlnC\tlaJ'llc birlik~ gösterilen gün ve saatte bcledij'cde hnZtr bu. 
ıunmalan t!An oiwıur, (8540) 

Devlet Demiryolları Umam Müdürlüğünden: 

ldaremlz·ie .lıurıı w 11taJ görerek makini.it ve ba§ maklnlsUik teknik 
bilıo persone:l ve !en memuru yetiıtlrmek üzere IUzumu kndar sanat oku_ 
lu mezunu qJmacaltt;ır. Yapılnco.k kabul imtihanında gös terecekleri mu. 
va!!nkiyete ı;öre sanatkP.1 {lnvanjle ayda 100 liraya kadnr ücret verile
cektir. 

Bir senel!k staj müc!clctlnl muvaf!aklyeUc bit irenler . tesçll edjlir. 
\"e milteakjp kurslardaki arıını!a.n §arUıı.r ııunlardJr: .• 

~ l - Sanat okulu mezunu olmak, 
2 - Ae:C,rlığlnl yapmı" bulunmak, 
s - Ya~ı otuzu gecmemfş olmak, 
4 - Ecneb! ile evll olmamak. 
Tnllp ol<Ll'larm okul dıploması, kısa h ıı.1 lerc!lmrıı l , l&tlda ve bonservis 

b) ~m bu ÇCRit ık: mu. 
azz:ı.:m gemisi vardı iki (l.ck:>ington 
''e Saratoga 33,()(1() ton). ı cd:s:ng
to:ı Fenr.' Harhurda, Sı.ratogn ise 
MP.i-oan der.iz mulınrebesinrl"! Ja
ronfar ta.r:ıfmd3n bntmlmıŞtrr. 
Diinyanın en ib;ivük tayyare gemi
leri olıtn bu tcknc:lcrin batmnsı 
Amt'!'ika kin rok Öl'!emJ bir ka. 
yıntrr. her !biri· doksanar tayya're 
ta.<rr or · ·<' 3" m il yol gidiyorlar 
dı v~ 203 nıilimetrcyt kadar 2.l i 

Stokholm 100 leveç Kr. Sl.16 

s!lretlcrilc 1:o; f•.942 gUnUne kadar Hnydıı.rpo.,a Ankara, Balıkesir, Ka)'!erl, 
1 Malatya, Adı> nıı, Afyon, İzmlr, Sirkeci, füzurum ve Eskişehir jşletme 
1 mü11tır1Ukterjne mUracaat:orı ve bllô.harc a drcelcrlnc bildirilecek yerde ve 
ı ~Unde imtjhıı:ıa gelmeleri lüzumu ilG.n olunur. (6691-8799) 

tknı.mlyeli % 15 933 Elgıınl 22,0~ 1 
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Umaml Nefrlnh idare eden Rtflli Ahmel s~non 

Resmi ilanlar Türk Limited 
Şirketi Heyeti Umunıiye Riyasetinde~ 

Sicillı Ticaretin 17528 numarasında müsec'~ 
(Resmi ilanlar Türk Limited Şirketi) ünvanının (Tiir: 
Maarif Cemiyeti Reami llan İtleri Bürosu Türk Liıni\:t. 
Şirketi) olarak tebdiline ve Şirket mukavelesinin dt~ 
diline ait muamelnt .uaulen tasdik, tescil ve ilan e 1 

memi, olnıakla beraber Şirketimizin ıerikleri~dcleı 
Türk Maar!f Cemiyetinin feshi Şirket hakkındakı il 

vaamm keabi kat'iyet e'diğine dair Temyiz mahke~~ 
sinden çıkını§ bir karar tebliğ eclilmemit ve Tas~1?; 
memuru tayini keyfiyeti dah1 usulen tescil ve ıle.: 
edilmemi§ olduğundan Şirketimizin tasfiyesine ınüb' 
seret hakkındaki ilan usulaüz görüldüğü ve yapılıs'I 
~lanın Sirhetimizcf! muteber bulunmadığı ilan olun111 

.. m11a• ............................ ~ 

Fatim Merkıezofendi mabnUeSi11f-, K AV ı p LA R f, Me1'1Mhnne caddesinde eski S2 
!{ 

A 1 ni 30 kapı No:lu bir taraftan Ali 
ef 

Eminönü kaymakamlığından aldı.. tanı diğer taraftan Mehmet vere 
ğım ukcr &!lelerine yardım m&a§I bostanı ve kısmen Said J>o5U111 

cUzdanımd& kullanmakta oldllğum kısmen HalltJ>ostanı di~er iki tsrs 
tatbik mUhrtlmU zayi ettim. Yenl.!lnl Cırpıcı Yolu ile mahdut ta~ 
knzdıracağımdan eakı mUhrün hük. 9500 metre bostan Seyb ostD 
mu yoktur. t SalahaddJnnin iken vcfatile vtfl' 

.. • ııı 
Semiha Mol't lerl Mfininı ve Mnmara n ]\e 

Otomobilime alt 276 n~ ben
zin karnemle ağıt' l~çl ekmek karne. 
mi zayt ettim. YenllerinJ alac$m_ 
d:ı.n eskilerinin hükmU yoktur. 

1962 numıı.rnlı Vlkıı otomobW u.. 
hlbf Fuad Okdar 

••• 
Nüfwı ve a.akert tczkerelerimi zayi 

ettiğimden yenlainl çık&racağımda.n 

eski.ıılnln hOkmU yoktur. 
OnpJoğhı yo~ No. 11 Mehmet 

S&matya Narı~apı Çc§:me aok&.. 
ğınd& 23 sayılı evde kayıtlı bulundu
ğum nilfus hüVjyet cüzdanımı zayi 
eyledim. Yenls!nı çıkaracağımdan ca. 
kisinin hUkmü olmadığı illn olunur. 
Beyoğlu Kulcdibl Kilçtlk Hendek 
caddcsJnde Yalova apartınam .k.a., 
pıcısı Hirieto oğlu Dlmltrt. SimJtçf. 
oğlu ( 4.08ll2) 

• • • 
İstanbul mmt&ka Uman riyaset.in... 

den alnuo oldufum liman ctlz.darınnı 

zayi ettiğimden yenisini çıkartaca

ğım, eskisinin hOkmü yoktur. 
Aksu vapuru yağcılarmclaD ltlzell 

Ktwm Erbaş (40850) 
..,. .. 

Erzurum mllat&hkem mevkı J§ıldak 
bölUttinden almı~ olduğum terbi• tez. 
keremi zayt ettim. Yenlalnl çıka.ra._ 

ve NacJve ve Destine ve c;öıl 
ve Ahın~t Avni ve Memmet ce1J 
tin ve Salahaddin Rusuhi ve fs~ 
Kerra ve Nazide Gevher ve S• 
ve Selma ve Ragıp ve Adnan ~ 
namlanna kaldıiJından babiSlc 
kali istenlldf~inden tapu 1'~ 
bulunmayan ' bu gnyrtmenkdl 
kında senetsiz tasanııf i~gaUııe f 
yesen muamele ynpılacaktıf~ 
itibarin Ağustosun 21 ci Cmnl S".',I 
J>~eden sonra mahftlllnde tJlb:Jdf.1 
icra edilece~indtn bu gayrinıe;; 
bulunamıyan bu sayrimenWl . .ı 
lddla edenler varsa yevmürııeV: 
da tahkik memıfuna veya bU :. 
det kinde Sultannhmedde ' 
tapu sicilli muhafızlığına mürsc 
lan lllıurnu flıin olunur. ~ 

cağımdan eskl.alnin hükmU yo~ 
8%6 doğumlu B1zel.I Pazar 

llemııtnı.o kö;rtbldeıı Şevltt'C g) 
Nete& (~ 

••• 
Çoı1u n11fua memurluğundaD ~ 

olduğum natwı cllz,Annmıı uytıe ·i 
Yeni.eln! alaeagt:md&n eskls.iJliJ! 
mu yoktur. 

Çorlulu ıssı doğtı-nla M~.~I 
Mehmet (4~ 

Niksar Avcılar Klübü idare Hey'el 
Ana Nizamnamesi 

• · Madde 1 - Cemlyıı>ltln aıh Avcılar Ku1Ublldll1', Merkez)l.'lkııardJf· 
kaymak.o.ini Kuliibüa fahı1 b&fıka.ıııdD'. 

Madde z - Kulübün mevmu ve pyeel: MUnbuıraıı ııTml.ıkla "f: 
etmek ıateyeu vat,aııdaşlarm bu anul&rmı yerine getlrmek ve avcılll' 
mak olup 6iyali hltblr maksat ve gayesi yoktur. 

)ladde 3 - MUeesla 8.z&lu N"'-rda 'T, O. tebaaemda.n da."1t 11 
Asım Gören, YlUıuf Şah mahallesinden KAmll A:ral, Te bu ınıııı&ll 
UamdJ Bazlı.'!ır. ~ 

Madde 4 - Auı.larclan lkllltnln tesklye ve idare heyetinin tensi~ 
ı 8 ynşmı lknvıl edm Te blr cllrttmle mahkam olmayan ve hukul..-U ~) 
3 eden saklı bulunma.yan ber vat,a.Ddaf kUltıbe sfrebWr, A:nca.k ,,tfı 
tesklye ettiği berha.ııgt bh kimsen rwüıp ko.bul e~ ıcıare L •• rC 
ealAhlyettar o!up ba bosuıta eııbabı muclbc derme~ uıl.JC.ll""
yoktur. 

Madde 6 - Kalüblln btçbtr yenle ısabesl yoktur. 

Madde ti - Clemlyet umumi heyeq k&)'lth azalaı'dan kunıJtır, ,~ 
Madde 7 - Umumi be3et her sene bazlran ayı içl.nde ld&re be~ 

tensip edecett bir uuna.nd& yıı.zı ııe davet edilir. Umumi beyet,ID ~ 
ııenellk hesabatı tetkilt, bütçeyi 1.D.8Uk vo t:'8lı3mak pro~ 
etmek, ldartı heyetini ve lif.Ddl uamma lcb.re heyettnı kotrtmoı ~ 
U~ kişiden mllrekllep bir mürakabe heyeU ~tlr. 111' 

l\ladde t5 - Umumi heyet; mevcut &z.aom Utte Udllnfn fçttıııal ~ 
\'jekktil eder. Blrlnct toplanıııta bu ekaerlyet haall olma.zaa UdncJ m~ 
da yand:ılı bir fa.zlıı&yl,. karınlarıın verir. Ana nizamnamede cı:; ı 

yapmalı:, k11Jübü feshetmek, adını değtH.lrmek gibi ela&lı işler m.ı?.....sı 
P'te alttJr. Bu be3etçe alınan kararlnr kulüp saloııuna talik e4WJ"'" 

reflylo diğer ıl7:tılt>ra bfldlrtllr. ~ 

Madde o - idare boyc.tı vaıtlfesl bir ııene devam etmek Oze.te ıd~ 
heyet tara.tından ve luın41 Azalan arıı&JDdan ııeçllir. Bu heyet ~ ııl' ~ 
mürekkep oJup !çlerlndrn blrbıl.nl re(s bir muhulp ve vemedar n 
fi? seçerler. 

l\ladde 10 - Kulübll temsU rcıao, ldnre l heyete aittir, 
l\ladde 11 - Kuıtıbe girmek kin bir defayıı. mahsus olmak cıt."f'.: 

llrll giriş aidatı Ue ny~ll'U her ay em kuruo vermek lAZlmdD'. ocrel',., 
aldat.mı \'e gf'rek aylık n1datıru muntazaman ve pcfflnen vermeyenlt 
re heyeti l•ararjylc Gmtılctan ~kanlıp kulibe devamdan menc4filtld,fı 

l\lndde ı,ı - & .. t.:ı ~ el't' ta)in edil~ m~urlnrla askerllk, tnlı f 
naldlhw.ıe gibi 1ebcplule buradOA ayrılanlar b:ılıktpn kend.lllğlllde' ,1 
nıış sayılırlıır. :Siz.a.ınna.meye- aylan hareket edenler idare heyeti ıı' 
l\L11bkt,an pıkantırlar. ~ 

Madde ıs - Knlilbtln herhangi bir suretıe feslı Ye t.astıyeeS 
blletlmle emwlf 'l'ürk bva kuruınnııa lnUknl eder. K 

Madde 14 - KulUp kendi balan a.raınnd::ı. can olmak trr.ere bt',;f 
znınnıunesl ta.nüm eder. Bütün tızalar bıı nl:ıarnııame hüldlmleriD«' 
mooburdurlar. 

&aoka.n: Yosufşah malıa.llestndea DMa vekD( Aıum Gllren oıll 4 
~uhaslp: Yueutşab mahallesinden Bava karo.mu mubaalM Jiı\ 
Kdtlp: Ta ra matıa:UN!ndea Töf,iln tftocan Oams.m Duyum 
Aza: fn§m mııhaUMtn~ mukim tnhlsarlar idaresi mUdilrO 

haddin AJaı.balı 
A.ı.a: Yua~ mal:ı.a.lJNiııde 11RJk1m eorsu MkJmi Bulast h-f~ 


