
r-------------------------,,....,~~-------------=ı-
,;ayı 

3 
22 Ağu&tos 1942 
CUMARTESi 

YIL: 25 4t- SA \'I: 880'1 
ldısre evi: Ankara C. Vakıt Yordu 

f elefon: ldare (24370), Yazı 121413) 
__ _. l elg: Istanbuı Vakrt..Poata kuturu: t6 _J 

·r-----------------------
stanbul memurlar 
kooperatifi kuruldu 

l (Yamı S linl'üde) _____________ _J 

~U ZVEL TTF:N i NöN.UV E· 
Vllkl Amerika Clmbarrelsl 

Milli Şef Kayseride ala bir mesaııaı getırı1or 
eisicümlıur Pazarören köy 
enstıtüsünü tetkık edecek 

TlrlılJI ıevllall· 
4e maraldlan••• 

beyaaatı 

V~ington, 21 (A.merik&R F..n

ta11 lttf •er/, 21 (.A.A.) - Bir tetkik vilAyet erkAnı kazaları.lan gelen 
1rı11ıs~ne cıkmış olan reisicumhuru. heyetlerle kalabalık bir halk 'kiU..i 
rııı SJnet lnönU bu sabah şehrJM tarafınd:ın içlen lecahüratla ;kar~ıM 
~ 8elrnişler ~e is!asyonda vali, lanmışlnrdır. 
ıı. Uslar meYkikomulnnı belediye ~fHli şef şehrimizde 

illi "'e b l ......____ a k evi reisleri ve azaları müddet kalmışlar parti ve halk efi 
kısa bir 

fonnasyon ofisi bildiriyor) - Tür 
nf zJyaret ettikt!!.1• alAkadarlar • ik.iyenin V~şington fevkalade mu
dan \":! ıtemas ettl'k'Jeri halktan 't'i• :raılıhuı orta elçi Şevki Alh::ı.n o
liyetin wnumf durumu hK.kında fır.imize a.,ağrdaki beyıu:atta bu
izahat althktan sonra Pazarören l lur.muttur: 
köy enstitasünü gezmek here saat "- .Amer.ikaya aıeldlğim daki-
dokuz kırkta hususi trenler\ ile kay. Jradan itiba!'en ~ "arşı gös
seriden ayrılmışlardır. (Devamı Sa. f. Sü. e de) 

~rp içinde Avrapa: 4 Dota cepbellade dllnml 

&ıaiaDJ81 dlslplla Viyazmada şiddetli 
memleketi muharebeler otuyor 

';; 'Almanlar, R.afkasgada ,,eni 
6• 1tacaıayanı11 htıTp mahrumiyetlerinin tairi alhnda öyle ,·terleme 'er k J tt. 
,:,~ ıenede çökeceğini larzedenler alclanırltıT. Her Lj Q1Jue l 

olta )>eni im harbini metanet ile karfalamak için ltıa. 
zırlıklar varclır 

Yazan : Asun ~ 
91yamn pek 90ia .tddı ı1elfldlr. 
Sadece euneklnlan sttslemek için 
konmq olllft ba euayı görüp de 
~merinl almak istiyenler: "Ma-
alesef o gördtijttnllz mostrahktır. 
Başka. satabk malwn• 1o'k... ee.va. 
bmı all)'orlal'. 

Berlia, 21 (A.A.) - Alman oı
dula.n umum! karugihmm tebliği: 

Ka.fkaayada. Alman ve müttefik
leri ordWıan dirımn inatlı ma • 
kavemetine nğmen yeni ilerleme
ler ~tmitJ.erdir. 
Ke~ bofulnda. u~abavar ba • 

taryalan bir dl~ tatıdını ate-

§e verm.iotir • .Aak denizinde Al • 
man mayın tarama gemileri hasara 
uğramadan, biı' diiman t~line 
MıeDllllP iki Rm gözetleme felDİIİ• 
ni iba.tını:ıJŞlardır. Bu dflılmaıı tet
.klli geri çek:flmiftir. Aünanlar eeir 
bile almışlardlr. 

Don cepb<'sindc RMl:tr birkaç 
kere nehri gc~iye teŞcbbUıs etmiı 
lor fakat bu teşebbUslcıin ~epsi a· 
kamete uğra.mışttr. 

Alman hava kuvvetle?'i Yolga • 
nemi~ ~ tafldı batınını • 
ve bir nehir~ hasara utrat 
mıştır. Vfazmanm doğusunda~ 
Rijev dolaylanndakl dUşman mev
zileri lıan. 911lhJann.ın atetile al • 

(Devamı Sa. !. Sü. 4 de) 

Am~rik~ harp sanayiınin bütün programı 
Reıs1cUmhurumuza takdim ed,lecek 
\'lfin~ton, 21 . (~~erikan E~- ı·~rı~ Vilki Mısır, Arnbistsr., Fi-

fonn•-"~OD ofl'J bıldırıyor) - 'I"ur lı~t10 v~ Sur:ueve uar:ıdtk• _ 
· · ümh R l b U '' " "' "' an aon ıt.ıc ur a u2v.e t ug n nnJe! l rn Ankarava rrid~r,..k Tü..1-·, . • Cll 

'

• 'tk' . k ,, ,.. - ("J\ı. c r.ı 
ı ·ının ya:m şar. a yapacagı scya , lıurreisinc, Ruxvcltin ~:ıhsl me5a-

hntte Türkıycyi de resmen 2iyarct Jım ve Anıerii<an hıo.-n sanav· · · 
• ~ b"ldi · · -... ,,ıının 

t.Of'CCt;ılll ı rm.1ştır. , biıtün progr.:mını takd:m edcc•k-
Vnilen tame.ml.ayıcı ma!iımata • tir. • 

•======sm=======• 
VAKiT Gezintisi 
Senenin En Güzel 

Gezintisi Olacak 
Vakıı &edntw mev11!.mlıı en ııu.eı, neoeıı \'e ea nez.ih ceztntııı ola. 

aaktır, Çl.DkU: Geztnt,lyl! lttlrak edecek olan13r husual bir \"Bpnrlıı ve 
gayet rahat ol&rak lflmcJ;~<' kadar btaııbulluların görmediği Bo{;ar.m en 
~ J'ertııe. Çubuklu1ak& Rldlv'ln koruıu ve urayına gldeeeklerdJr. 
Mimaıt tvzı. lıatmetı barlkul&de olan bu saray, btanbuJ gibi güuJ bir 
~ ~rn en gtl&el yerine kurulmuetur. lşte bu güzel saha, %3 
A~ Paur Jllnü Vakıt okuyuculanna ~ala edllecekUr. Gezintide 18z. 
caz ft Beyotln balkni fot,h-al surupu buluaacaktır. 

. Festival Grupu 
Fe9Uval r:arupu, mllU Erzurum oyunlan, kılıç kallmn oyunlan, Ka • 

radenls oywılan " vıybt-k oyunları söıtereeektır. Altı r:enç kı~ mtın 
k'J'Bfetlertyıe zeybek oyu11IRrı göııterettk \"C davetliler ııa:ıt n )"e kaaar 
burada etleneeeklerdlr. 

Mehtap Alemi 

. 

~~P&da seyahat eden bir ee.
ltt ~nı Abnaınya bodutlarmclım p._ l'i1e l!rer girmec gözüne çar. 
~ley ha memJekıett~i disiplin 
~ tti oluyor. 'Vç sene evnl 
~~ hau tahakkuk edip de nsker1 
t~~ler ~in si'\il ihtiyaçların 
tıı.--ı kal':lrlqtmlmca bütün Al· 
ıı;nıını umumi hayatmdald 
lıt "-.. bir gön ~nele dej:,ri~nıiıt • 
lıu.° 'tcı 1986, 193'1 sPr..clerinılenberi 
""' ~ ihtiyat nınddeleri hak
"~lll~ l'jtihllk tn.hdicbtı derltal 
b11~1etni~, dnha 11Ulb zamanında 
t~iitıı~tnıı olan ha.rp ekonomisi 
tııllt 1 birdenbire meydana kon
,.~. Gıda madtlelerlnin ''e gi
t">1t. etrasmm tevı:;i töekll1erini 
cı, eden k:mıeler aynı ı:Rman. 
tıt, ı...uq; daptılma~ ba~lannnı-

Fakat dflıkate deler olen aold& 
tmdu ki Ahnımyscta bir laam 
maddeleıio Dıe\'eudu veya ~ 
Ji ommnt ihtiyaca ni,betle mi· 
mıı ve ttirlft tahdit usulleri kabul 
edilmit omatda beraber fiJatlar 
harpten e~lkinin hem.eu hemen 
aynı ,;ibJdfr. ''prel• tstop", yımi ti
yatJenn durdol'Qlmuı dtınilen bu 
vujydin etıaeı i~ gtlndeliklerinln 
t~biti ile ~s,tır. Almanya. 
nın hi~ bir tarafmda hk bir mil. 
enese sahibi !Kilerine verdll: tic
reti kendi kendine artrnmadJlı 
~ibi herh~ngi bir mtlef'se9e, ima
litha.neo, fabrika idaresi ele diler 
bir nrile!',.enin, imallt1tıaaenin, 

3 mDhim 
koordi
nasyon 
kararı 

~aldadaa llmmıl ft(Mlr nnlA köprUyf', 90llra Marmaraya açılarak 
senenla e11 au-J melııtslımı llflyrettlrecektlr. Vapur Kadık6yftne ve Kip. 
rllye atradddan llODra tf'krar &tau dön.-.cek, ~olcular vana lakelelertne 
bırakacaktı?'. '\"apurun m~p sezintlslnı!l'n sonra Kadıköytlne çıkaracıa. 
tı yolcıol&r ıçln Bostanl.'ıya kadar tramvay temin N!Umt,tlr. K6pröye 
(ıkacıak ~ıı.r da Emlnönllnden EdtrnelCJlpı, Topkapı Ye Ştşll ·ye side-

Kolera Clt'k t,nmT&ylamıı balacıalılardır. 
t111111ıı111111111111uı ı 1111111 

Çinde gonde 4 bin Sürprizler nelerdir 

~~
ti<0 ·~ -o\hna.nyada her teY harp 
tii\ lloQı•~ine bağh oldoğo için kil· 
~gye l>UYllk, gmı: ,.e ihtiyar, 
\ı ;: Ve fakir herkes bo ı:ol< sı
\ ~Slrn ~beri içerisindedir. 
..-..;t!a.P•tates gıda maddeleri •· 
tt ..__bta 5eMye kadnr serbest
~ ~ 18.bldiğı hnlde ~on bir 
'-~bert o da kıımeye bağ
iti~ • Durbin ,.e fotoğraf ma
hıı gibi karne~ bn~IJ olma. 
!ıttt ::~ bir lmmı yalnız u. 
•tq. ,. 1~bra aynlmıt okluğu 
h~ l\>ID.rıe satılmMr kati olarak 
!'lı ... "?! Y~ olmaynnlar ela an
lı-e_;.'""'11 batma mUmkftn olduğu 
~ bi ._ ıniktarda satılıyor. Me
'lıtı'lc ~ ~&neden bir nevi lliç 
'hı ~teyen ml~teri bir defada 
>ot. n. ...... ~ iki paTÇa alamı-
' ~erden ~ken mağa
~hiıılerinı1e gllıe ~rpan 

..... 811ga 
il 2ttci Sayfamızda -

a; Li~istrata 
t lla1ana açık mektup 

F, YAZAN 

Qzıl Alunet Ay~ 
- o !:!tnlci aaymıızda 

Eski Boğaziçi 
t\ Ve 

~ezme yerleri 
.... : Niyazi Ahmet 

~,, - . 
"'-- lıarek&tını göateren 

'erıkli bir harita 
.1 

Fındık ve hı olr 
mllta11ılllerıae 

2 şer mllJOD 
kredi verlllJOr 

·ı sa o··ıdu Uyor Ger.lııt!ye il'tirak f4enler için hazırlanan aUrpri&lerln bir kum.mı \"H n n r u7onz: GU.Ul btr mtlııabaka sonunda gezintiye tıttrak eclenlercln "ık~ 
klJlye b.mlre kadar gldJJ.t gelme birinci mn·:,ı vapnr bUetJ vt'rilecıek, trtr 
kişiye 65 kl::ıptan mUrel<kep çok zenıtn bir kUtllpbane hediye edll~k· 
tJr. Ayrıca ?tir çok lııecl\yeJer bn al'llda bulunaeaktır. 

fabrı'lauım a~amu fMla llcftt AnJııara, 21 (Valat) -Y~ ilç 
TI1aı1ile alıp ~bftıramaz. MJle 1 k~yon_ kaı:a" netredıleoek
l•ir hal vulmattds en haftf tW''\ tir. Mflstahaillen korumak mak
fi:nt reJimilli bozan mfteseeren: 1 

1 

sadi\e vilcude getl:rilen bu iaırar-
kapatılmasn111': 1ann bllyOk ge1"me}er kaydede-

(Devamı Stı. !, sa.! dt) (Deoam1 Sa. !, Sü. ~ dı) 

Çunking, 21 (A.A.) - :K1•nming 
den gelen bir ha.bere gött, Yun
nan eyaleti batrsmda Tengşungda 
hiMrnın sll?"en kolera salgınını~ Ja• 
ponlann işgali altında bulunan 
StalYe-~n Inn::ı.ğı batııında ~ilnde 
vasati olarak 3.000 i?l 4.000 kifiyi 
öldürmekte <-ldu~ ve ölenler ara.
ı;ında Japonlar da bulunduğu bil • 
uırilm~edir. 

Ticaret vekilimizin beyanatı 
~ ~- ~ ~ ~- .. ~ ~ ~ ~ 

I aşe vazigetimizde endişe 
doğuracak ·sebepyok 

• ithalat ve ihracat işleri için yeni 
tedbirler ahnacak 

• Şirket ve kooperatiflerin kurulma
sı teşvik edilecek 

• Sinsi menfaat hare~eHeri 
akibetlerle karşılaşacak 
~ .............. ~---· 
ŞehrimWie bukınan Tica:ret Ve. 

irili doktor Behçet Uz, dUn petrol 
o119te, öğlt'den sonra da mmtaka 
ticaret mlldürlüğllnde meıgul ol
muştur. Vekil, dünkU tetkikleri ee 
nasında il.mir ve İstanbul ithalit 
birlikleri umumi kitiplerl ile IÖ
rü~ü!i, ithalAt efyumJZl ~ au-

retle tevııi edilecefini tesbit etmil
til', 

latanbul ticaret ve zahire bor
sası bugtln saat 13 de Tabim be
lediye gaı:inotunda ~erehne biT 
öğle ziyafeti verecektir. 

VEKtLIN BEYANATI 
Ticaret Vdtılimiz diln yaptığı 

Tlcanıı \'ekillmla Dr. Bellçeı V& 

tetkiklerin.in n~~ olarak alı
nacak milhlm k!ırarJarm ana hat
larrnı bUtün canlılığı ile belirtmiı, 
§U beyanatta bulunmuştur: 

''Bir ,ııaftadanberi lstaııbulun 
iaşe durumunu ve vekl1etimize 
bağlı muhtelif teşkillerin çalış-

(Devam1 Sa. B, Bü. ~ M) 

NOT 
Şlrket1 Bayrlyea.ln '11 numaralı ,-.puru eaat t•m 8,1~ ele köprUatlD 

B.>foı.lfl 117.eleı.lnden kalkacak, 8,SO da Beılkt&f, 8,~ da Vıküdar. 9 da 
Rf'.bete utmyarak 9,39 da Çubukluya varacaktır. Koruda, Slrkeddeld 
fta) lan Jolı:antaaınuı bUfeııi bulwıscak, ber türlü yiyecek ve 1~ lo.. 
kıwltadaa ')eiecliye ıarde•I llzerinden Wrilecektlr. Lokantada ekmek de 
bnlunacaktır. 

Yalnız bJ noktafl\ ı~,rct etmek i•terlz: Koru ve •ray ~ ıam 
bir im aa!all» oldutun<bttı hkemle ve mau k&fl mlkdarcla temin ~ 
milmktln ?hn&llUftu'. bteye-nler, YetlWkte oturmak üzere yaycı cettre
bllirler. 
___ ......... 11111 11111111111 fllllllllllllllll llllllllltt 111 111 1 11111 1111 1 111 

Biletleı- Vakıt kitabevinden verilmektedir. Gezin- • 
tiye vapurun İ•tiab hacltli kadar volcu alınacağınclan 
bilet alcu:akların cu:ele etmeleri lazımclır. Vapurun ha. 
reket •aafinde yolcu mikilan iıtiab haddini geçmedifi 
talulirJe bUet verilecek, akai takdircle bilet verilmiye
r.ektir. 

:=========== :::: ============ .... .... 

Hind mDslOmanları
nın mühim bir kararı 

Yeni Delhl, 21 (.A .. ·U - Üç sü·ı 
süren müzakerelerden sonra Hind 
mllslilman birli(U icra komitesi, 
Pııklslan. yani ayrı ayn Hindu ve 
mfislilman t.levleıterinin teşkil edi"• 
mesj hakkındaki talebinin knbu1ü 
şıırtiyle muvııkkal bir Hind hükıi· 

metl kurulmasına alt her hangi 
teklifi ince!emt"lte hazır bulundu• 
tunu bildiren bir karar sureti 
neşretmiştir. 

Komite, müsavi şartlar içinde ve 
bu' teklifler dairesinde bütün sh·:ı
sl partilerle müzakereye sirişme~t' 
amadedir. Karar sureti, hararelll 
.bir şekilde harp gayretine iştirak 

etı!ikleri takdirde, bunun Pakistıı 

nın kurulmasiyle neticeleneccğlnlo 

nılı~lüman halka tl'min edibnesln1 ' 

gerekli olduğunu iıh·e etmektedir. 
Müsliiman biri~!. müslüm:rnlana 

kendi kf'ndilerinl idare etmeleri 
hakkını kabul edildl~inln bildirl1-
m1:sinl, mfü;lüman plepislt kanınnı 
uyul:ıt'aljın ın lnnhhüt Pdllırnesinl, 
19~0 yılı mart ayında Lahorda 
lopl:ınan müsliiman birliğinde T,,. 
rilen karann esas prensipleri dahi
linde JlRkistan projesine vÜ<'.Ut T,,. 
rilınesl nl \"e bu isteklerin lnııiltere 
hül: iımetl tnr:ıfından gecikmebi
zin tasdik olunmasını ı. lep ..... 
teclir. 
K 11.KCTADA l'E'!ı.'1 11 .WISF.l.~lt 

Kalküla, 21 (A.A.) - Poliı;, btl
(De· amı Sa. !, Sü, 6 titr t 



_/9_ ------~~~V~A~·~~~l~T:..-..--~~"'!!""'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~!2~~8~ 
~~~~~~~~~ icaret -vekill~lzin bevanatı ıs~~ ~ütt~fi~ 

- Bir Bayana açık mektup -

Yazan: AZ!JL p, E ~ Y ç 
Do#nı öylliyoraunuz. Bayan! Er. 

keklerin oklmı bnııma alacağı yok; 
fakat elzden ııoru3orum: Acnb3 ka. 
dmları.n böyle bir niyeti ı;nr mıl' Ue
nım gUrü,l\me bakarsanız. eUphell!. 
HJı.ttA "~UpheU,, de31şlm de size say
gnndıı.n ~eliyor; yok11n !~imdeki lıınn. 

t,amamlyle menfi: 
''Erkekler ndıı.m olmıyaenk ve bir 

WrlU muh:ırebedcn ,.az geçmlyecek :., 
d}yoraunuz. Çok doğnı ! Çok doğru 
ama, bu, tıpkı, kadınl::ırın dedikodu. 
dan, boş knvgn ne glllUnç. 1 raftnıı 
aynlnma.m:ı.aı ucl'fndcm blrş<'y! Oe. 
çcnfcrde gayet dik bir yokuşu inme. 
ğe çnlııınn bir Hanımın nynk lcnbılıı.

rnm ba.ltpm: Şaşmak, acımak, kız

mak ve nc!rctle gUlmek duygulan. 
nm hepsine uğrndıktan sonra ocııbn 
bunlAnn hengtslnde lcanır kılmak l~. 
r:rm gcleccğtnı bir tUrlU ite tireme.. 

, dfm. Bunu stze atıkcn söyJU~·onım; 

biz bn.şlarmın lçlnı gUrmek lstedlkQe. 
delik kıınduralnnndtın bize yabuz a.
,yaJc parmnklnnnı gO!ıteren bazı hem. 
olrclcrlmlze lnanım, lıer glin bin tUrlü 
lctlı;Uklllklerlnden iğrendiğimiz 8l\y 
kardc~lere dnydntrum gilvcndmı pek 
fı:n;h değil! Affedcnılnh:, ama hııkl. 
Jmt budur, Ba •tuı ! 

Siz ki kadınh.l;"B ilgili oeylere pek 
iltifat etmemekle beraber. bir tnkmı 
omlb cııerlerc meraklı görUnUyonıu. 

nuz:; bllmem, (Lfztstratıı) yı okııdu. 

nuz: mu T Esk1 ~ mcııhur Yuaa.n 
blotvd&I, (Arlstnfan) vardır ya; Ll-
7.f!ltmta. onun m gtiz.el piye lerhtden 
blrld1r, tııto mevzu: Kadınlnr, erltek
lcrtn dalına harp arks!'lmdn ko,m:ı. 

fltndnn bılc1p nronnrnk bir giln )tini. 
1ah diyorlar ... Tıpla slzln gibi! (Gö. 
rilyor muııunm:, tarih tckerrtlrdcn ı. 

Vll ı R spaya 
idi yor 

Londra, 21 (A.AJ - Vandel 
Vilkl yakında Amerikadan hnrelcel 
ve Rusyayı ziyaret edecektir. Vazi
felerinin ne olduğu h:ıkkındıı bir 
kaç sunl soran gıızctecilere "Rus 
liderlerini tıınımok, harp gnyrelle
nnl görmek hedefimdir"' demiştil'. 

barettJr.) ~11trl pek de )ıınlL, değH 
galiba: Ne yap ı.nlar, :uıvallılar 1ngt.. 
Uz (Mfmcetlert) gibi toplııntılar ter. 
tip t.'<llyor \ 'O erkeldert bu mulmrebe 
huyundan vıız geçirmek ı~lu çnre dil. 
ııünüyor ... 

Snbır ııhğınızı anlıyorum.. "Bnrl 
buluyorlar mı,., dl~e onıyonmnuz. 

Sizi bcldrtmcmelc jçln hemen mlljı'lc. 

llyeyfm kl: E\·ct! Hem de gerı;.el•ten 
rn teı;lrll, 111'cı bul:tuklıırıuı slz.e to
m!.n todcrlm. 

- Aman ncdlr'l 
Dlyorııunuz: Onu da anlıyorum Bul 

duklan g yet tmsıt; fııkat netloo pel' 
c :ıslı çare: Iiudınlar, crl,eklerc korıi• 
b!r ''Boykot .. jL.'\nınıı. karar \'eriyor 
\ "O erkekler hnrbc de\•nm ettlkQe, ~ 
yanların na:r.lk. rırfiıı ~ nkı.nlığnıd::ın 

kesin surette mahrum cdUmC'lerl, oy 

blrllf;i,yle • ynnl dUnl'U dilde 1tt.1fnk.ı 
fırt\ ile • knbul edll,iyor!. Meselenin 
dch~tlnl ve inceliğini t,nmnmlyle im\' 
ra.yorırunuz, değil mi'! Haldkatoo öy
le! Erkekler k rnrı duyur duymıız 

teldan dil~Uyorlar. \'e kcndilerJnl, k~ 
dınlann, naıııl cnn nlacnk noktadan 
'"Urdul•lannı görerek hem ktr.ı) or, 
hem de korkuyorlar, Te\'ekkcll deme. 
mfşler: Kndının fendi, erkeği ymdl!. 

Görüyorum kJ yine mcraktasmız. 

Güzlerfnlz:, nf'tJce ne olmuıı diye par. 
Jıyor. Bununln beraber, sez.gln \"e bil. 
gtn bem,trt)crtnjdın crlrnklert, ilk 

hnmlede ıınııırtmı marlfcttııden de 
gurur duy11yonmnuz '! Holdnnı:r. '\'tır, 

Bayan! Ocrpek, crkelder, aldıklan 

korkunı;ı haber l1zerlne birbirine giri
yor. Hnttfl. harp denilen belndnlı bll
t;tln imınnlığm tnnuımiyle kurtuhııa. 
sma da remnk kalıyor! Fakat MY'
hat!.. 

Ah ne olmuıı'! demeyin! Söylesem 
azametlnf'le dokıınur ,.e biz erlccl le. 
rfn kcndlmJzl bejteındlğlnılze inana
rak blıe bUsbUttln cefa edersiniz; ge
lin, olanı ben söylemiyeylm de a1z 
keşfedin! .. Olan rJU Bayan: 

( Ba tıı a tı 1 ıncı '"""' 
Almnnl :v1n iyi bir ellıise 170, 

iy.i bir palto 180, iyi bir kundura 
30 mn:r1'a alınabilir. DUkkünlur, 
mağazıı.lar nldililnn mnlın kıymeti 
i•e okluğunu '\"c :llne sattıkları ma
lın kaça "atıldığını fjynt takdir 
komi yonlarıt13 bildimıeğe merbur
durlar, Bu ı.omisyonlnr esn fın 
!!"Bdece normal lmmnrına rmlsııado 
ederler. 

Ancak bir tnrnftnn e nafın vur. 
gunculuğunu önlemek için ı;olı şiıl. 
cletli tedbirler a lmdığı ha.lılc dj. 
ğer tnrnftan hnll;;m zaruri ilıti
~·nç dı5mdıı mal almamnsı i~in tle 
Jıer tilrHi gl)·.eccl• cşyn'>rnm sııtışı 

tahdit cdllmistir. Almnnynılıı hU
kümct tarafından rulnm başına se
ne<fo 120 pu\":uı ,·erilir. Bir ceket, 
bir yeltfı,, bir pantolondan ibnrt-t 
tnm bir kostüm :ıhn..'lk istiyen bir 
nci:ım satın nlacnğt mağaz~yn, bu 
elbise mu'kıı.b1 lincle 80 puv:ın Ye· 
rir. l:'nhnz bir ceket 42, bir pnn. 
tol0n 28, bir palto 90, ltmwat l, 
ı,::ıpka S, corap 6 puvno \'er~rek 
ıılınabill.r. H~rh:.mgi bir kinıse 120 
:ıın·anlık '\'e<iikn mı tamamen sar. 
federclc muJmhini nldıktnn bn!t'ka 
yeni eşya nttn aldığı salahiyetli 
ınııknmfarea hissecliHrsc e\inde a. 
nıstrmm ynpılnbillr. 

Ilir adnm için 120 puvanlık ve
!>İlnmın mukabili ol:tn c~yu miktan 
~öz önüne gctirilir.;e gi)im ihti
yncmın ne lmc1nr ıkt bir tnhılide 
tnbj iutuldni;'tl nn~ılır. nnnunla 
bcrnlıcr biz Alnı.'lnyayı hemen ba~
tanh:ış:ı doln~rrc:ı.sına ı;e7.cliğimiz 
~·erlerde cslci, p\isldi csmpb in an
lıır hiç gc.lm1e<lik. Gıda mnılclelcri. 
ne ai! t~>yicl:ı.tm cln. fe\l{alUde sı. 
in bir kontrol ,.e tnhcfü sbtemine 
bnğh olnııısıruı rağmE-n gerek n. 
nıumi. gercJ, Jınsusi yerlerde lınlk 
arn .. mlla fiziyolojik sefalet hnl"ni 
hissettir.m hiç bir nliimete, hiç bir 
çchr.e)-.e teoınclüf etmc<lik. Onun 
iı:in Almanyn.nm hn.rp mahmmi. 
yetlcrinin te<ıiri nltmdn. fil le bir 
lrnç senede ~ökc~cğini :fııne<lenlcr 
olitanrrl:ır. Ililh:tssn 1914 • 1918 
harbi sonunıla Vjlson pr.en.,iplerl 
nnmtnn sulh istemenin neti~ i 
olan Versaym lıll.tırnsı henllz bu
glinkU Allll!lnynıln ]lel< rlt'nh suret· 
tc ynsrunakta. ilken böyle bir çli. 
l<iintH t:ı!':nnunmn lmld\n olamaz. 
Ahmıııy:ı.dn iha.rbin bu sene hitıe
ccği yolunda. ümit besleyen hiç bir 
muhit ycl•tur. 

rnn.'l tnrafı 1 ,.,,.: .. ,.,1.:t ,.ıAı 

malarını ayn ayn t:tkik ile meş
g"ulUm. Muhtelif mevzularda. bü
tün alıi.kahlan dinlemiş bulunu
yorum. 

B·lirsinl.z ki vek!lctimiıin eh~m 
miyetle üzerinde durduğu çeşi.tU 
wler ara!lmd:ı hububat ve gıda 
maddeleri iht ıyacını temin \'c tan
ı.im meselesi ilk pilanda gelen bir 
i~tir. mUstn.~s.iJ vatandaşlarm <;a
lışmalarını verimli kılacak tedbir. 
ieri almakta gösteTdiğimiz dikkat 
ve itinayı, milste!ılik sınıfların ih • 
tiyacnu istismar ettirmemek hu
su~ıunda dn hakim bulundunıyo-

ruz. 
Tam bir itminanla söyliyebilirim 

kı ia,şe vaziyetimiı:de tela3 ve en
dişeyi mucip sebep yoktur . .Aldı. 
ğımız tedbirlerin mtisbct neticel~
ı hıd(>n emin olmak mevkündeyiz, 

Ticaret ve petrol ofislerinde u. 
zun umdrya mewıl oldum. Bu iki 
müessesenin istikbaldeki çalışma. 
lnrına yeni ılstikametler vctilecek
t ir. Bunun için gerekli gör<füğüm 
direktifleri şimdid~ verdim. A
karyakıt ve :na.kine yağı gibi maıl. 
delerin ithaline matuf husmt tc
şebbilsleri de memnuniyet1c ~-ııl'§ı.. 
Iryncağız. 

lthalilt ve ihracat itleri 
!thnlüt ve ihracat l..')lcrimizin 

seyri hakkmdn aliıkıı.dnl'larrlnn 
aldrğnn malUnıatn ve ş:ıhsi miişa-
11e-delcrime istinat eden kannat. 
ler ilzerine- almaea.lt katr.rlann 
t('sirler.i yakında. görlilecektir. 8im 
diden şunu söyllyebilirim ki, rnil-
1ıaseberte bulunduğumıız drş :mcm 
lckctl<crde- hMdm oJan iktı:.sadi (i(.rt 
larrn icaplanna uygun olarak bi
zim de giren ve çıkan mallarımız 
i.lzermdc muayy~ bir düzenle ça. 
l~a.mıza ve bu vru:lidelti çalış.:Dla.. 
lam ticarl hareketlerin istilzam 
~tiği sUrntlc istikamet tayin et· 
mem!ze zaruret vardır. 

İthalAt ve ihracat mevzuunda alA. 
kadıırlan blr birlik nlumt iÇlnde top 
lama zaruretinden doğan birliklerin 
kurulqand&kf l.eabctl ihlAl etmek ve 
çah§malarmdan beklenilen faydalan 
azaltmak ıatida.dmt ta§ıyan bazı ıleri 
ve ltızumBU.Z mUd&halelert ortadan 
kaldırmak 11.mndır. Bllhıı.ırsa lth&lAt 
ialcrlnde memleketfmlu mal g1Tmc. 
ajnl kolaylaııtıran, getirilen malların 

Dıtrk!ra. mevzu tqkll etmemesinl aağ 
ıayan fakat ayııt zamanda memleket 
dahiline dağıl~ zoria§tırma~ w 

gcciktırmeycn tedbir:r aımacaktır. tayyaresi 
llıracat i§lerlndc, mU.Stah.sillD ma. Fransa u·· ıe~ 

lmı, lthaltltımız Uzerinde fuzuli pa-
halılık yaratmayacak oekllde AzamJ 

kıymetle aatmaga ve zararlı fiyat te. rı· n de uçtu 
§etlUtlennı bertaraf etmeğe matuf o. 
lan çalı§maıara hız verllecektlr. p!i%1< l'l 
Ferdi mes:ı.f ,,.e menfaat dU~ktlınlerl Lozıdra: 21• (A.A.) - 3 ..J' 

yUze ya.km müttefik uçağı 1': 
Tüccann !erdl mesalllinl kolayla§ • • ""' 1'""ransa üzerinde uçmu§tur. iL"'- f 

tırmak ve kuvvctıend.irmek emelle - kan bomba uça.klan .Eznie~~ 
rinln tahakkukuna mtl.nl olmayan blr ~---'ıw-

miryolu §Cbekealnf bomD<M"' , 
idare tarzını birliklerde h!kim kıla- ml§lerdlr. MUtle!1klcrin uçak ıı ı;\1-

catız. yoktur. Amerfkan bomba uÇ$ rl 
Her ne §ekUdc olursa olsun menfa.. ~ 

atten ba§ka bir nizam tanımayan ha. hede!lerfne gldlnceyo kadar ~ 
da hiç bir düşman uçağına raf\ 

kcUert b&§ıbo§ bırakamayız. mı§tır. Bu d.a, Dleppe akrntn ııe 
İçinde bulunduğumuz §8.I'tlarm nl. Jtt 

dar ~irll olduğunu gösterlJIC : ..,, 
met ve külfet111rıntn yurtda§lar ara. si'" . 
sında. dağılı§mda vatanseverlik ıuu • Amferus bombardnnam dlcppc ,.Ş 

dan biraz evvel yapılan Roueıı runa, muva:zeneıı i§ ve menfaat an • 
na benzemektedir. 

layıoma mUhlm bir yer ayırnııo bu. 

ıunuyoruz. Te1blrlerimlzin tatbik in. Malta üzerinde uçu§ltzf 
den bekledlğlm1z gtlzel netıceler:ı za.. 
afa uğratmaya çalışan kUçtık ve ısın. 
si menfaat hareketleri belirirse, bu 
ktı.bll haroket.!er ağır lklbetlerlc kar_ 
§1 karvrya. kalacaktır. 

BUtUn tedblrlerimlzde mlnt §Uur '\"e 

vicdanın destekll!f.ne l.nanml§ bulu _ 
nuyonız, 

~!ESLEK AHLAKI YE DORUSTJ.CK 
Ticaret ahlakını, mes!ek dürn~ı. 

Iü~nnn güvenilir bir kıymet tanıyor 
uz. Bu kıymeti aMtırımak ve kuvvcl
lcndirrnck için hors:ı ve ticaret odn• 
Jarı s:ılı:ılannda zımıammızın lele 
ve dışta mensup olan ticari ihtiyac
Jnrma ve muhtelif pazarlarla olnn 
münasehellerlmiıin ir.ahlerına göre 
yeni tedbirler alacıı~ız. Ticaret 
lı:ıyntımızda ticaret odaları ile bor .. 
sııların vnzife ve se'.lhiyeUcrlnl gc
ni,ıctmek Jrnrorındnyı:ı:. 

1thal!it mallarının giri,inifo, daAı
Jı~ında hüklımctcc istenilen netice 
işe ve ticaret crbahının mııkul kor .. 
anc hadleri dahilinde faydalanmıı
Jıırı ve mü<t'ehllk kiflclerin istismnr 
cdllmeımclerldlr. Bu maksat ta • 
lıahkuk ettirmekle mcsleld esasa 
daynn:m lıirlr...$rnelerl faydalı lıulıı
,yon1r. J3u yolda şirtcller \'C koo • 
peratiner Jmnılmasını teshil ve 
teşvik edeceğiz. 

Yurd<lnşların doE:jrulukla kaııınc 
lemin etmelerini momnunivetle kar 
şılarız. Ancnk silzel tedbirleri \'C 

tcmh; cere) nı~l:\rı lhulandırma'ktan 
coJciıırnlyccek .kadar vlcdanlan 
karnrmışlar çıkarsa ıbunların, milli 
bQnycmh:i zehlrlemolerine asla mey 
dan verımj~'Cct'niz. 

!lalto, 21 ( A.A) - p~r~edC 
cnnü mihver uçakları iki ~~ ' 
l\f::ılla ilslfinda uçmuşlardır. • 1 
Jar çok yüksek :irtifadan :)11P

1
, 

ve İngiliz avcıları mildııtıale \( 
meıni~tir. Çarşamba secc!\I ,.at 
bir defa hava tehllkc fşar~I ' 
ml~tir. 

Belçikadaki bahkçıls~ 
denize açılmaları ya• 

edildi 

Londrn, 21 (A.A..) - BelÇ~~ 
dnki Alman makamları. Be1~ balıkçı gemi!erinin <ıeniı:c aı:ı 
!:ınru yasak ~tmi~tir. Bund:ıtl < 
ka kryı açrklarmda balık avınıı J. 
kntak olan her gemi evvelce 
mnn deniz komutanlığından ıt 
enadc a.lmış bulunacaktır. 

- --...... 0·---
HinJi~iniJeki Franııd6' 

mukavemet ediyor 
Vqtngton: 21, <A.A.) - S1' 

nfde işgal ordusuna karoı en~ 
hıı.reketıerlne devam ecıuıneltt'_v 
Htndiçlnjdc bulunan FnuuıtS ~f 
81 Japonlara karoı elan ııı;(...-
etmektedir. J 

Baygondan gelmt§ baJtınS!I /. 
gazete muhabir} Japon orduSll 1' 
1Uplanna durmadan ınılkUUC:~ 
pıldığmı aöylemi§tır. lkı ce~d 

berhava edilmlıtir, Saygon P ~ 
bulunan AvuııturalyaJJ uırıer. 

ını: hatkmm kaçamak verdill 
maddeleri ile geçlnebilm~t· 

Razve tin mfthlm 
görl eteri 

Erkekler barbl bırakmadıkça onla. 
nn yanına sokulmamak lmrannı ka.. 
clmlnr verdiği halde, bo lmrardA ııe.. 

bnt edemlyerı 31ne lwdınlnr oluyor. 
Bakınız bir kere şu gıı.rıWcte!. Erkelt
lcr tıun )"WDU:Pytunk, insanlığı rn 
korkunç retten knrt;anı.Clildarı mo
da ~la duygulu bir hıımşlttmkln 

)'Umuşak gU.OUllUIUğll ( !) yUz\lnden 
tekrm- ~rtyet fclAkete dil,Uyor v<ı 
dUşliş o dllı;Uş. ÇUnltU Baylar, 1111ı;ları 
ne olursa olsun Boyıınlarm ken<'IDert. 
nl bQO görmek ıcıttunu eBtrgcmiyece -
ğlDP. hı:ın ğhyorlıır! OOrdUnlb: mti 
bir kere olonı!t 

Fnkat her tarafta yeni bir k,ış 
h:ırbini metanetle karşılnmak kin 
h:ı7'.Irhltl:ır , ·ardrr. A1mn.n ordusu. 
nun bu sen Volga snhi11erini tu
tacn;;r, Cclcii petrollerini bulnenb'l, 
bunn mulcabil im kuvvet knynak
Jnrınilnn Sovyet Rusynyr tnmıt_ 
mile rn:ıl•rnm edecel;'İ, Ural <lağ
lnrmm m~msında kalacak oan bol
ır;evik Ru.s~'nnın Avnıpa için hiç 
bir tclılilre ~ıil et."l1İyeceği,ondan 
sonra ken~li l•endiw.ı ~;eter bir Av
rupa ni1.mnırun pel< kolay kuru. 
fucab'l kanaati aydm Alman mu-

Dola cepbeılnde 
.,, 

Alman tebaa•ını.n Br1Jİ 
dan ~ıkmaıı ycuak etlı 

Vi~i. 21 ( A.A.) - Ileis Runelt 
beyaz sornydıı, ıınılrnl Cunnlnglıam, 
amiral King ve Hoplrlns'i kabul 
etmiş; kendileriyle uzun bir gö. 
riişıne yapmıştır. 

--<>--

ile b ,a bir 
taar za geçtiler 
Vişi: 21, ( A.A.) - Çunklngden alı . 

nan b;ir habere göre, Çnnkay§ek kuv. 
V<ıtıcrı Kiangsl cyaleUnde bUytlk blr 
ta.arruza geçmi§lerdfr. 

l!'uçeu lfmn,nı tekrar Japonlardan 
ıerı nlmmı§tır. 

---o-
Alman esirleri kaçtı 

Rio,de,janelro, 21 (.A.A.) - Rlo 
lırnnnı nı;ığında demirli °bir mfitte. 
rik gemisinden beş Alınan esiri cJcaı;. 
mıştır. Bunlnrdnn nen tevlöf cdil
diginden znbita dlı?er ikisini arc. 
1111aktadır. Esirler Rommel ordu<ıu

na mcnstıbclurlar. 

Çörçil lran Şahı ile görüştü 

Kahire, 21 (.A.A.) - M. Çörçll 
Tahranda Sahln5ahlıt v<: baş .... ckillt· 
cörüşmilş'ür .. 

----<>---
Tashih 

Dünkü Sovyet rcvkal(ıde tebr. 
~inin bazı rnkkomı hatıılarlle nr~
rcdilmlş olduğu Eıörülen bir l'İİ'llllC'· 
sini itizarfa ~aslıilı ediyorll%. 

''SO\':\"Ct kıtalarının 15 .Mayıstan 
19 ağustosa 'kndar zayiatı ynr:ılı,ölüv6 
l\a) ıh <>l:ır&k 606.000clır. Malıcmc 
ika) hı ise 2240 tanl,, muhtelif çapJar 
da 3162 lop \'C :tl!l8 uçııkclır. 

11YAZAN ,; H .:Lrti.' 'EKnıjj 
~ He.men umumi BUrette bir katli 

ö.mrUnd" bir klşl öldUrUr; halbuki 
ma.hv ve tahrip tılctıerı icat edenler_ 
den her biri mnyonlarcıı. ld§lnln ölU. 
mUne sebcb olur. Hangisi dıı.hıı. zlyn. 
de şer ve fesada. hizmet ediyor? 

4 Hissi lptal edilmiş kimsenin kal. 
bi duruyor, kanı ceve!(uıda ve netes 
alıyor. Şu halde en ~Jı olan bu ha. 
,atı Uç fiU ve hareketin hls3Ctmeğc, 
otiştlnmeğe hlç mUdah&!esl yok mu? 
Hnlbultl hıısta ayıldtkta yine o Uç 
fiil ve hareket aayestndc lAyelen!hl~ 
lerl dilCOnUyC>TI 

Bu hJkAyeyt str.e Jılçtn yazdıtom 

tabU nnlıyormınuz. ÇUnkU pek ince 
nllktelerle oynh mel,tubunozdn ııor. 

d11ğmnrz Dtl idi: Acaba dilnyayı Ica.
dmlar idare etse, 00,Crlyet hnrptm 
kurtulıtmtı.z mı!'.. Ce'l>'t\bını, yaz:ılc ki 
menfidir, Bayan: Hıı.yır, lrurtulnınıız! 
Şimdi bUttln erlteklcri kadııılar ldt\rtl 
ediyor; kankocalar knvgndan kurtn-
1abUJyorl11r mı' .. 

FAZIL AHMET AYKAÇ 

T r iye ıev aı 
arab a ının 
beya atı 

e 

(Baş tcrrafı 1 inci sahi/ ede 1 

Iıitlcrine hil.ldmdir. 
Kel"di kendine yeter bir A nu

pa. niznnu kunmık... İşte şimdiki 
tı:ıldc Alnumlnrm diişünrlii1ileri 
sulh ııroj~t budur. Almanlara gö
re bn tarzda bir sulh tnırllt.ere ve 
Amerika. harpten u nnmrftya luı.
<far A \Ttıpn mill~tforinm normal 
Jınyatı olneat<tır. ASIM' US 

as-

(Ba.,taraft l inci satJfada) 
tUst edilmiştir. Rus teşebbüsleri 
kanlı zayiatla gl"ri atılm~tır. 

:thnen g-ölüniln ctnup doğusunda 
birkaç günden~ sanlmı3 bulu • 
nan düşman kuvvetler i imha edil 
mi§t:ir. 

Vokhovun berindeki bir kl!prU 
başnıa ve Petersbu~ çemberleme 
cephesine hrşı ~an R us ta
amızla.n boşa gitmiştir. 

FinlAndiya körfezinde Alman ha 
va kuvvetleri bir Ruf!' mayın tara• 
yıcmnı ba~ ve bir ikinc.i.si!ıi 
ağtr luısa.ra uğratm~tTr. 

Dnn gece Rus hsva kuvvetleri 
ammnt vali& arazisi ve doğ-.ı Al • 
manya Uzerirde hırpalama uç!!şln• 
n ya~drr. Varşo\'a eehrfnin 
sivfl alıallili arasında zayiat vartltr. 

Moskova, 21 (A.A.) - Rus teb
liğine yapilan bir ek, Klet skaya 
Çevresindeki Ruıı birliklerinin bir 
Alman tnarruzunu önlediklerini ve 

(Dauam' Sa " Rii 6 ';Jri) dUşmana ağır kıı~"tplar vernirdik• 
ceğ.ine şli?he yotur. Fmdrk müs- lerini bildirmektedir, Kletskaya 
ta.h.9Llerir--e bir !knramame ile iki m do- d terı'len ook_ ,'"ksc!k misafirperver- n cenup gusun a anud11ne çıır 

"~ nı:ilyon lira.ltk kredi tah~is ol un- ı de d lı"k~-n dolnyı bilhassa miltelı<ıııS.:. - P~ ar vam etmekte ir. Ekte 
. -.ç rnaktadrr, İncir mUstahsillc"rine d-e .,A,,,1 .:ı__ .,_ '- • 

sim Th.i memııeket arosmdn es:ı. V'-'J•C uıı::nııouc .. tcdir: Ruslar, Ko • 
• avm miktarda lkredi verilecektlr. telnik · aı d -sen mevcut olan dostluğu elimden ovoJ:!unıŞım og,u.~e. mU· 

Bu suretle memleketin ımühim iki d..:~ d d aktad l. o~.-"eldig~i kadnr tnl~viye etmeğe çn- 4.1 ııa a urm Ir ar. n.t!.<I kar-
'b ihraç m~de91 olnn fındrk ve incir ... t ., dil ıft>nc"C:.'lID. Amerik:ul:ı. her snhnda .,... narn.!7..ıan ~ant yıpratmnk· 
"S ""b ınahstılJeri bu Sene müstahsilin ta ağ k ) ft~•b' ve bilh!\SS:ı. hnrp sanayHndekı ça- ve ır ayıp ara ~ ıyct ver 

~·üzünü gi4ldiirC<'ektir. m kt-.ı· 
b~a gayretini ve istihs:ıl ka:,jli. e t."'.ltr. 
vetini t:tkclirle gBrmekteyim. A- Ücllncil koordinasyon ltaran, Krasnodnrm cenubunda Uç giln 
~erilmnrn Türkiycdeıki bliylik -::'- devlet se~nuıye.<.ıi ile i!!leyen !kö- ecva.m eden ça'rprşmalar esnasında 

ınür qçilerine veilcce~ ekmek Al 1 ö!U ,_ ... •'·!Si Mr. Stcnha:rdt hlid "se~crj i)i Irul11 ar O.ıArak: 2.oOO ki~i kay 
~ miktarrnr tesbi1: etmektedir. Bu kn b t • l rd' görUşU ve ~iyetile bUyük ta'k e mı•H ır. 
""'· to , ktnd mr:ı göre kömftr iı:ı~ilerl 700-1~0 Piyatigonııktın cenup dogu· sunda 
~'lol· P .:ı:ma rr.,, ~rram arosmda ekmek alacaklar-

Şevki Alhan bundan sonra Tür- - ~!ddetli mubarebeler de''ıım etmek 
kiyenL"l dış siy:ısetin de temas i!· cırr. te ve mUstPvl:ner burnda da ağır 
<.terek demiştir ki: 1 

1 
lrnytplnra uğramaktsdrrlar. 

"- TUrltiye, hnrbln d;ı,ımda. U ? 8(-rltn, 21 (A:; : SalAblyetli as. 
luılabilm.ek içb elinden gelen her keı1 kııynaklardıuı, do~ cephesin.n 
r:eyi yn.nm:ıva knrar vermiıı ti'". Ttlr. Bahçeknpumım tıı.nmmı:ş bjr oeker. bazı kesimlerindeki muharebeler hak. 
kiyenin bııgUnkü dünya hn'rbinde- eisı dUkktl.nrnm ctımekAnıruı. bjr levha kmda §D tatsllft.t verllmektetll!". 
'ki bUtUn n..'"X\l~U l.cıt~15.lini ve top- koymug: Vfıızmnnm doğ'Usunda ııiddetıı mu
rak bUtUJ>JüğünU m11h:ı.frza edcr e1t (Çıkolat). Vnkıd bir hece tasarrutu harebelere 11ahne olan bir tepe A! • 
memlek-etin imarı ve milletin inki. var; fakat kendlmlzo lnanmıyarak, mantar taratrndım hUcumla ve kııt1 
şnfı iıi:ı r,a.ln:nıa'ltt:ı.n ibarettir elimizin altmda.kl Tllrk lQgat kftnp. olanoJt znptedUml§tir. 

Tilrki)•e, mec~ur c':!ili.!"ie çoı· mu larma baktık: Rjcv kesiminde, dll~ıın 19 ıığuıı-. 
l;adck<> tuttuğu jc:tiklô.1 ve toprak (Kamus.ı Tilrkt) (çokolata), (Ka. tos gilntı de taaTTUzlarıruı. devam et. 
hUttinlüğilnU en son fC'rdinln en muıı.i Osmant} <ı:okolato) §eklinde miştlr. Rljev'fn cenup doğusunda bir 
son de.."T.l::ı. knnrna kndar mtirl2faa kaydetmiş. Baba Bey Şemsettin Sa. ı:ok yerlerde eı bombam ve ı;!!ğüs gö. 
azmindedh'. Türkive bu husustıı.lci mj ile bir fikirde ... en yenislnı lmlA ğUse sUngü muharebelcrl olmuştur. 
kar:ı.rnu asla dcfic;tlnniyecektir.,, kılavuzu: (çıkolata) diyor. Doğrusu Bir dayanak noktasına giren dU,.mıan 

Türkiye fevkalıi.de murahhası da bu! E#'cr flrt'Dk !1f~ine uyacak- buradan ntılmı:tır. 
ıbunda.n sonra sö:r.'e-rin! <-öyle r.i - larsıt Cçıkolnt) da de#fl, <ookola) Volkof tlzerinde bfr klSprtıb3şı ya. 
tirmiştir: !alan gibi blrş('y atsyleme · !A.zrm gel. kmlarmda l:IUşman asker topluluktan ı 
"- TUr!t millet! <;alımn Ame- mes mi! Alman topçu at~Y-?e dağıtrlm~rr. 

riknn mlllctini: sevmekte ve tak. fÇıkol~ta) demelt, <cıkolat) deme.. Lenlngnı.d cephesinde, Ruıılar 19 
dir etmektC"Jir.,, r men, &ğustOI g1lnU mevzU taarruzlarda bu. 

lunmU§lardtr, Bu taarruzlar bo§a C'tk. 
DU§tır,-Öğleden sonra. bir dtl§tnaıı hU 
cum müfrezesi Un topçekertn w 6 
htıcumbotunun himayesinde Neva neh 
rinln dirseğine çıkmak teoebbUsUnde 
bulunmu§tur. DU~man, hemen pUs. 
kUrt film U§tUr. 

"' . . 
Moskova 21 (A.A.) - Rö:vtcr 

l4.;ansırun hususi m~rl ıbildiıi
yor: 

Almanlar nihayd Kıletskayanın 
cenup doğwuıda Don nehrini geç 
meye muvaffak olınuşlS.l'dır. Al _ 
manlar, ds.ha büyük kuvvrtlein 
geçmesini mümkün kılmek itin 
hemen siperlere y.eTleşmeye baş. 
la.nuşlst"Clrr. Fakat ~iddctıi bir Rus 
lı:nrşr taam.ızu neticesinde nehri 
t;*n Almanların 'b!lyWc bir k?Smt 
tA.ing{l hficu:mla.rı ncti~sinde veyn 
tankların tekerlekler-i a.Itmdıı :vok 
c.clibn:i'*'· YUz1.e.rce Almnn da Don 
nehri'le a.t.ıJmr!'.ttr. Bu nehir yeni
den !kız:ı:l a.kmn$a beşJammttr. Nth 
rin ~·et snhilinde geri knlan 
Alnıa.nlamı ös merhametsizce Yok 
edilmesine devnzn ed.Siyor . 

Almanlar Klctska.yarım cenup 
doğırsundaki muha.rıebeye Yeniden 
fl.iç değilse b1r z:rhlı ve lfi'r molör
fü tüm~ ~uştur. Almanlar 
nehri geçmek !çin tn.arruz'arma a
l"ft..«gz devam ediyorlar. 

Yedek Subay alayı 
Bugün Ankarada sancak 

alacak 

Anlmra, 21 (.A.A) - Yedek su
bay oiı:ulu alayına Mncıık verme 

ı1 1>reni Yarın sanı 16.30 da Ankara 
lpooronıunda l"Btıılncak ve hu m<.w 
rııs~rni miHenkkip a1ay tam teçhf. 
zntıle geçit resmi ynpncaktır. 

Uçan Kaleler Se.lomon 
adalan nda 

.\'rı;ynrk, 21 (.A.A.) Hııtie" 
verildiğine gl>re, Amerlknn ııcar 
knlcleri Salornon adalorınrla Japor. 
lara bOyük bir taarruza gecmlşlcr. 
dir. 

VAKIT'ltl 
J\BONE 

OLUNUZ 

ıı ' 
Vaşington, 21 IA.A.) - JJir ~ 

CJ Brezilya vapuru daha torP
1
d 

mişlir Gene, her seferinde 0 
11 

gibi. torpilleme hAdfsesl Drt6ıt 
kıyısından bir kac kilometre 
olmuştur. ?>J' 

HfikOmet, bütfin Alman ft el 
rıın memleketten 1 ıkmaması ) 
da emirler vermiştir. Diploııı' 
müstesnadır. t 

Btadlıtanda 

<Ba,taratı ı ınct .auı1 
yfik bir asabiyete kapılan ~ 
kütanın Kourav mahııllesirıd:ı,ı 
pirine depo~una ıfrme)'C ıeş ı 
eden hıılkı dağıtmak için at~, 
mı~tır. Chetla'da arabacılar!• ~ 
retc uğrayan Polis anısındll ~ 
şıkhklıır çıkmış Te polis Jeti f 
ateş elmfyc mecbur kniınıştır• 
roda hiç kimse :ranılannırunıŞ~ 
bir polis ahlan bir taşla ),. 
mışbr. . .,t 

Kalkütn borsacılar birli~ 1 
Hindistan mfidafaıısı rıiZ411lıı' ~ 
hfikmüne g5re tevkif ediınıfş 
lunma'ktadır. ol' 

Kalkföada dördii lngUiıee 
cıkan 13 nasyonalist gıızctc b~ 
kil cuma gfiniinden itil>arcJl ti 

yatı tatll edeceklerdir. J 
Gazetclcr talil kararlannı" ı 

snşalıkları teşvik lecin f'tr~ 
eliğini foknt müstesna ahval 11' 
13rı hiikümlerlne ve hfikfunet t ~ 
!erine söre kendilerinin aftlıtl: 
ıncti vazifelerini l'dpanınrtı~d ı 
kllnsııh!ında kaldı'klanııı ıb 
tnektedirler. ) 

*."' p, 
Yeni ~Dıt, 2 1 (A.A.) - ~ 

hUktuneti yeni bir emırnaıne ti 
rek uzl&§m& tatbikatı neuoel;, 
tUnde iki ay geçmedikçe ~e ~ 
tnUhletlı bir haber vcrlltn~ 
tıı.tıııerly!e grevlerin kanu- · J 
caklarmı flAn et.mı,,tır. d, 

izzet Molla'Jan 

Scyl-U A.~tea eml.n o1m11t ~ 
ınıt ~ 

Blthat bkrJe,.., m&n1ftr ~~ 

Bir gelen bfr daht gelmeZ ~I 
cıcı:ır· 

Bble tekdir .,.ı......., e~_J, 
... ıu~I 



~kir ve ~a1D:a -

ün· Ver s · t e. fŞEHiR HABERLE 
-· -™ 

' il 
• 

z·:· hniyeti iyi neticeler verecek bir teşebbüs 

· stanb 1 emurl r 
koopera i kur u 

iZ 
AtR sözlerinin t-0k değerli ~Y· keriz. Geoo vakti, kapınızın öniin

lcr ol(luğuna ~pbe yok. Kun-et. de bir sarho, nfira atnr, S\zi tat-
lerini UZUn ~l:ı.r için<'I~! bin. J k le 1 uy omıubn !"ru'pmtı ile D\-an. a· EBTEM / r<'e sınayışlard:m alırlar. FnJmt dınr. B.'t%1 s~mtlerdc bu 5lrrc.t1i<:.'1 tstaııbnJ • Y ~~n : S 

lll'ofesor ~ff~ıtesı rektörü 
t~lllıda Clenı.iı Bılsel Dil Kurnl
d,ı d&.~t.anbul ünlvenıite~iuln 
'?lattı-ken llasıl hizmet ettlğini 
tlıtı. tıı nıtııı~ern bir Univcrsitc
~l'ofesa ını vasfma tema~ etti. 
~ tbıi\·~ Cezniı Dilsel bu siizleri 
~b~ tenin politik hayat kar. 
lllt ~f 8~c!, kavrayıcı, kUl
~ ifadesini ~ayet barlı: bir şe. 
bıı ı;;artiını e etti. Sayın profesörUn 
tıClı\, ~ halk kuvvetine dnya. 
tıtt h krnsiyi kenıJklne mes
tıııııii~~ Otınıiyetlerde kalite il"S
tttr ail .. ~~ ınuhafnra etmek kUl· 
ltiıı ~rnun ,.e ilnıin p~litika 
lel'İzıi ~~e vazifesini giSrme. 
'~ nı Cbnck m mtihim da-

.&.Un<Uh'. Z!lruri ohırss mntl~ 
ıtlakı kalmaz. Bu islim itikadınıı 

her ç:ığın ltendine göre bir giıfio::i fı..., t h ı· " 
b h ", ue a me koyanlar biJ .. \Ur. B'-r :\yat aulayı~;ı 'ardır. Hntta .. - u 
b • ı:ece. Yabıl;ı: bir :;ece nnu Scnınıa. 

uymaı.,, 

Tlll~be reddediyor: 
"- Tabiat kanunu r:nnıridir. 

Aksi talcdirde ilim oln.mnz.,, 
Hoca !'eSleniyor: 
''- Dershaneyi terkedinlz. Şj,. 

artik benim t~ değilsiniz!" 
Aynı hoca. tolebeshıl imtihanda. 

görliyor, Mümeyyizlcre şöyle söy
lüyor: 
"- Bu benim talebem de~dlr 

hüdayi nnbit bir mahlfiktur... ' 

~ 
Her mem1ll' aylığının mikdarına göre 2 liradan 5 liraya ı 

kadar aidat vererek ortak olabilecek 

' J Şehrimizde bir (lsta.nbuı memu. 1 )'Oktur. Beher h.lsseııJ 3irm1 liradır, 
ıin ve müstahdemin istihlak k\)()lt Bo tevknlAdc mnuınlarda bit gellrll 
f<!l"lltifi) Jturulınuştu:r. memur ve mtıstalrdemlertn mUr.aya=' 

Dün viliyctte, vali muaVini Ah• lmbırma çare olmak Uzere ı;erel( faşe 
met Kmık'm :reisliği nltmda ; np~ gerekse mahrukat ı~ıertnde kendileri 
lan bir toplnntıda. idare heyeti se· tçln kolaylık dllşllnlllmU,tUr. 
çimi de ya.pıldığmdan koop("rntif Bnnuıı için; M liraya laMl&r ell.ne 
bu sa.h.3.htan ib.ôaren faaliyet: geç- para geçen memur T& mtlstııhdem 
mıu bulunmmttad.Ir. ortak ayda 2 lira vermek snrct11Jc 

:ız:ın ıki uzak pığ :ırasmda kıy. !'ırnız arkasında sop:ı. ile bclder-
met hüklimleri :ı.kla kara kudar t4!~ ebeıcliycn ınırtulnruz. Fnknt 
lıirblıinden .:aynhrJar. t.••nu yııım tıYız 

Bir ata rozll: Rü · • • l"l..ı._ ·svetten ~Hdyet C'den biz; fn-
- yuncfe tn~ aims, kirlt:nir• kat veren de biziz. Niı:in? Çünkü 

tıin. tebath de~liz. Uğm.sma~a ü~ni-
HükmllnU '\·e:-miş. ımıdc'Ji ı.wnn- rfz. Haföultl eğer biz, kP..'lıcli Jınk. 

11ilc ha Scrt.ckto;ı böyledir. f.'akat k t ımrn mrsıı.k, ~ml~ra hizmetten 
ntnlann bu örli mcenziclir. Ah. ba k · · ı 
iM ' n 1~1 0 ma)"BJı mt'murlar <ln 

<sız ins:ı:ı;.ırJa mü11.,ı..ışays !!fr. vnzifelcrini, oturduklnn Mntlnlva-
mcmck ögOclUnU verir. "' lara yn.ra.san bir , .nknrls g'1rdr-

E,·et, fa"?ilet "küstah'' ın.,anıaz. ler. 
Ynlnn sirelunı, ifUnı. mızr;ığını, SaJt.:uınt dc'\·irlerin•le, ftmirlorin 

~~0~ilerln en bllyU!c r.aafı 
~cJer"t il' kütlenin de,·lct mu. 
~.at bu:rıa illa ~ı• obuasıdn·.' F::.
~~. ~~tllnıbiı alınmış bn.;a ted
l'l'ııteu ~cıcr vardır. Meseli umu. t't ~für sc\"iy~jnin yiiksel. 

Nnmmı bugün yine rnbmetle an. 
dığmı bu profesörtın temsil ettiği 
zihniyet bir devrin toleransına n&· 
sıı Jll1Ula l'erdi~ini gö~termckte· 
dir, Yfncı aynı seneler ~bıdekj ifiı.ı 
der~inin ne hfüde olduğunu 
gösterecek bir çok Yesikahır nr. 
dır. 

Fen ve ftp fa.klilteleri ha1dantltı 
ileri geri söz söYldmekten ç.ekini
ıim • .P.ıı.-at daha yalandan temııs 
ettiğim oosynl ilimlerle m~~I fa. 
l<ii.1telerde gördilğümUz itl.nı tr1nha-
6IJl<hı. alınan mesafeler hepimizi 
memnun edecel< bir <lunımdadrr. 
Bu fakülteler profesörlerinin do
kntlerJnin bir haylisini yakr~ıchn 
t;ıruyomz. Kendilerfnj ilim dava.. 
sına terk.."'tml!I, hasbi bir snreue 
ilim için ~si~ insanlar füıtün bir 
kafa seviyesini temsil ettikleri 
gibi ihtls:ıs derinliği de bizi daima 
memnun edeoek bir oıe\iyed~lr, 

, 1 O ayda lılıısedar olacaktır. 
1~ heyeti reisliğµıe Arawğlu ıınıcıan ıoo 11.reyn ka4ar cl1.ne 

Ha.pi, iki:ıci reisliğe" Murat For • para g()9eDJer her ay s ura vererek 
tmı, murahlıas azalığa da Şehir 100 J1raC1an yukan para gcçecler de 
Mcclliinden kimyager Hulki Be~il· •rda bet lira vennek ıoretJyle ortak 
rulşlerdir, olacak Te bUtUn ortaklık hahlamıdaıı 

. ~oope.ra.t!_f ilkolarak vilAyet da• mttııtellt bııluruıcaklardır. 
hılınde-.ki bütün memurl~ 50 bin Her daire amirine mfiV!addlt ta 

tckdp(i kallmrunı lrnllanamar. 'J'e. kapıJ:ın balkn hpnh idi. Nöbetçi, ı 
ketek k:thncn, edep izle yanŞamnz. odacr. ııerdc rnvu.5o ve <lnhn bil. 
1-'tıkııt bir kUstıılım 5ııhl:mrşr, bU. meın ne setlerini a,nrak orı ya 
tlin nblik sahiplerini, hUtiın' fazi- g:nnek lrolay de&>ildi. Eo haklı bir. 
lt:tlerl isy.ı.T!a !!1lrlikleTSe, isin reon- i~ini gördürmek i tiycnler, bu 
gi <leğişlr. Bu pis herifler, lmynı'lt- setlerden bir )':lNlrmoı nrnrlnrsa 
larmı apış!ım:un ımı .. ll"a nlır !'lal. nıazurdorbr Fıd.ot bugll ~ · 
ta dttm.r "-- • lf • il umır-!'· r.uwı, 'ırr.t!t kler lmr. Lerin kapılnnndn: 
r:ısm<lan \'ıc<hnlnnnd:ın emir al. ~ - Ym"nıa<lan "İriu'zt 
mm ·ın h • • b' " ., 1 

• gı , eı:<esın ır an~a ayak. Sözlerinin yazılı olduğtınu ga. 
lanmng fltlrfıle. rüyoruz. Şu halde kime niPln ,.e 1tt teri.ıe . 2:fhnlyetinin bir mll

t~tidU l'i ~<la ahlik ve ditt 
gtti,. gıbı bir bağlılık vünude 
ldı~ 1t Rel·iy~ yUkselen bir 
()tol'f~ ~atılması Y.e politika 
fll!>Jiteıer· ?'Bnında kUltUr ve ilim 

İ1' ının eemiyet hayntında 
erıı,~ oız:lına.!ıdır. Bu seviyeye 
lltıı bir ·r C<'lnlyetlerde politika.. 
f!tJ~ ha ıtn nıevzuu gı'bi, illm me
llctiecı llnde tetkiki yapılır '\'e 
~ iıtı er hıdckında. ilmt kanaat
l.tir haa.r 01tıoo:r. Bu ilim ve klll
liJı~ft.!l !Dt!mleketlerdc iUm 
biJ~i,ı Usttin kültür seviye5ini 
fe\·e~1 t&'ırike mtls3.it kütlelerin 
~iı ~·ant karıu-larmdan daha 
~ de.ııo hale .koyarhr, bu snret
tle tbtttııba.~ne! hem hal~ hem 
Qltıt~ ııevıyesinfn mümessili 

~~~etı.tow lmmmlsr yapar. 
ltll~~t bQ lwnınlar arasındttki 
~ ...., ğs sola ~ı, preıısip
tı~ ~ti ve sadakatten ay. 
be eler ka.ntmJann am. yasaya 
lltı, btaı~e bdar aygan olduğu. 

ı"tıtUtes·~ ne derece memleket 
tetltfıt Dle uygun bnhınduğnnu 
' \hti edC<'ek en ea1!.hjyetli ma.

•l°lf ~~ Vel'Sjte kllisUsüdür. O ta-
lc~ ~ İlim zihniyet\ ile hare
taıt,., • llid.iseleri oldn~ gibi 
1coıı~ ~et meselesini ilim 
~il bQ .. ~ koyar. 'Vnh·ersite. 
"U' ~ ~ .~b ~"&7ifesi nroclero 
llltueıtbtYet ~de yapılacak hi.&-

lstıuı ~ UsttinlJdüt'. 

s~ btı_l iiniversit~inin en g. 

~ı ~ ~ı sıfatile Cemil 8fl. 
l'\Jt l.ııa tbııvel"Sitestnin pan ola.. 
~ ~tayı ileri Stirdü. 

~tor t5b. l'Unhla ıınrahatle tek
•~ dev~bnı tinfvef"'iiteshıin mo
~İtet 1~~ ... btinyesideki roltıuU, 
~lıı ~ki tenvird varlfe . 

"tı......-~ tini ne kadar dermften 
~-~~ oldufana nnlattr. 
·~r 
~ ~l'i.bı lerini dinlerken bi
~ttl • ,U'Siteıfn teld.mül tarih~ 
~ ~~t :lnktınbı bll't'r, bj,. 
~ ~ r\...%..__ . Cftftlanryor ve 1sJan 
t• ~ıı ~b"k göribft kar§ısmda 
~li~ • olan t.>leııuıs1 ve do
İJct~ tiden ilim tetkikleri bir-

rt., l ııc :....~~Mse edilemiy~k 
iV' l92Q~ ün 

I tı' :~ f~]~da 'h;::;.1 dAt1ilftina-

~~ ~t": denhsnel~rintn 
&Oyı;ı dram ~tJ. Ta. 

le ~11: 
.......... t'abj 
q_~ llt kammlan nrınid'ır. 

.., \ )A-..~tle ~ ttaTiıyor, B8-

.rl>Jo ,;~!\ rn-..1!~-· L .; ~""'- --:H&&UUJ ~. aapatı. ....._ iJ.;:' "e!'jyordu: 
Ylr ~rt değı1dir, Mtftn-

l\ı - , rıA 
._ h' 
il' 

1ZZnetliler çağırılıyor 
l> 

11tfb A. i_ lııtıl\dıtt erlik Dairesinden: Lise 
~~ hı~ ~Dardan mezun olup 
~l'llerı t eııı askerliklerine kanr 
tıı ltltıtt ı::,rn ehliyetnamclllerln (ol· 
lııe~ltbe ~lhanını Tenni,, yük.sek 
h l'iııcı 86 teceltJer hariç) eylütiin 
ı Q~ Okuı:o Anlrarada yedek su • 
~ eder. nda hazır bulun.malan 

ltı-ı il ~riht 
c:ı lc;ı 11 25 e okulda bulunablbne-
ı_trı ltib ausıos 942 salı gftnün• 
'ltrıı arcn 
ııı le iUb men:mp oldukları as-
rıı~"'ıel clerlne mfiracantlıl sevk 
~ Qddet erıııt Ytıphnnalan; Bu 
~ 11n .ıraraıc tarfında muamelelerini 
~tlık kan okuın. .Otmiycoleritt .

ler~llıllrıe t~nu_nun 89 uncu maddesi 
i Uftn \?fıkan cc•ah dütocek· 

olunw. --. 

- ·:;,--

~eki od~, birkaç bin ton kl>mdr ahhUtnamo gönderllmlıJtJr. 
verecel:tır. Satışlar, tP..ksltle !1DPI· ımm cdflooek taalıhUtDamelert her 
lnca.ktır. Bundan başka bıışta yağ dıWe mlldUril ay ba§mdan evvel vı
clmak fu;~ ~urla?"a •. ~a.Iiyet IA.yote tcvCIJ edecektir. 
fıyatI \'e taY.Sıt esssı dalııımde gr Bu ftlbıırla glindcrfl~ taalıbOtna• 
da maddeleri satıştan yn!)acaktrr. meıcrı molyctnlzde bulunan btltfin 

M~cU! huysuzun hirj trnmvny. nasıt utnnmadıuı rÜS\'et ,:crjyomz? 
dn. bılet~ı ile kın~., ':!der. Kem pa- Yermek de nJımık kııd:ır ahlılk<ilı
J'B. ,·enneı:. hem in."Dez. Vatman a• hk 'dcğU mi! 
rnb3.yı lnıJdtTIIH\Z, nokta, heT yer- Armnl2'.da. b:mm fena nıhlu kil
de yok, ki de'\Jet kuvveti hıc ~I . c:ijk ahmklı ~lam rastı'nnz. 
lmysun. Ffij allmış kf,ı, bir tdt l'l'lnımızdıı. ötekini OOrikini tckis
mUn:ı.sebe«ıizin ylmmden bch'eme tirirlcr, Tamdığrmrz insanlnra ;{. 
nuı.bı er. l:ıiııe ı;eç kniır. tirnb.r ed'3ier. Arfmfuısi: rmr ju~. 

Vilayet, btttün dairelere yaptığı mcmtll'lara fmr.a ettirerek ortak yap· 
bir tamimde her rnemunm, bu koo- :mıınm vo hJ9 bir arkadaşı b!lrtçto ıı.. 
perat;fe girmeğe m~bur olduğunu .ralnnıWmAm obemmfYOtle tebliğ ede• 
bıldimıişitr. rlm.,. 

• Du 1'öttilü~ y:ıJ)Mlar, hll.;eJer, nallarla. lcloeleme''e /knl~Jar. 
ki h~tlerınden zarar gören ko. Bunla.n bilir, .g(lrtir ~ sn.ıam. na 
ca bır trn.nwny b&lkJ, hnklnrını ~ük('ıt da bir ne\'İ nhlAksızlıktrr. 
müdnfa.aya ltnlluşıu':lk onlan ıtl'1'- Eğer bu ~irkef içli heriflcM 
b:ıd?" a~ 1ır!ntıı.c:r.ktır, mümlıUn h~p birden ar.ktunu:ı <löner. elle
clcğil böyle bir de~izliğe <'liret rini sılmmz. setlmı ~ersek: bas. 
<.demezler. im hi!: bir cıcz:ıya bft§ vnmıa.ğ:ı Jts ... 

Hukuk fnktlltes:I geçirdiği isti
lıaleden ~ lindar büyük bir zafer
le ~rknıştır. Dah3 yirmi yıl e'\'\'el 
hlr o.vmuıt, bir adliye mn.kfnist 
nıehtebi. olan hukuk, bugiin huku
kun iDm r.fhn.iyeti ile tetkik edi
len bir yuvası olmu.oıtıır. 

Vali ,.e belediye reisi Doktor 
Lfıtfi Kırdar tarafmdnn dün ald
kadsrlara ~ tamim göcdcrilmiır 
tir: 

'4İ.9fanbnl Memmfn \"9 MlhJtaMe., 

nWı btlhlAk Kooperatlf:I ftnvanlyle 
bir koopentU teşkil ol~tur. 

Bu koopemtlnn eekf Belediye Me• 
mtırln Kooperatftlyle hJ~ bir aıAkaaı 

Hitler Amiral Horliye 
taziye telgrafı çekti 

Vf.§1: 21 (A.A,) - Stetan Horty• 
nan ölUm haberini o.1ır almaz , Hlt)er 
Amir& Hortı ve Stefan Hotthıln k .... 
raama. taziye tcı'gratlan g6nde~r. 

J'uknt h .l\yo . hiz b•ı gibi halier cet fm.lm:ı.d:m bo yam de~ir gi-. 
kar~ ında. birbirimi:!:in yüzüne bn. der. • . 
kar, omuzlanmızr ınsar, boyun bü- HAKKI SUHA. GEZGI 

1 J 
Da iki mcrh~ arasmdaki fark 

basit değildir. İlıtmııt fakUlteııi 
iktmıı<ll zihniyeti ~eveleycn bir 
hUStısiyct göstermektedir. Edebi
yn.t faldlltcsi mlis bir kUltUr 
yuvıwdn-, nim merkeı;idir. Sosyal 

Ka.za ile arkadaşını ö~düren 
kunduracı tevkif edildi 

Valinin tetkikleri 
Ve.'li ve ~edfye ~i Lfttfi Kır

dar dün ıKad:tköy kazası dahilin
cl6.i :yoolla.nn Yn.p!lıınsı işi etra
fında te~iklcrde bU.ltınmuştur. 

iktisat vekili geliyor 
!kusat Vekili Snn Da..y·m ~ 

gün Şchr.imize gelmesi öc:klenmek 
tedir. Vekil bumda tetıkilderde 
buhınaaı..~. 

Dimlerle ~gut faktıltcleri. Evvelki gün, Te.rlaboşında. ça... 
mizin ne.,rettikleri mecmualar lsb 1 ll!ltlğ'r lrundtmı.cI dmdrft.ıınidn nr
onPann mMileıi i1o halleri arzı.. kada.51 Yaniyi bir kavga sonunda 

smda mulo.yeee ynpmA'Jc i~ln dnf. kunduracı ibrça.ğı ile öldUrc"n Pn.v
ırm v.ei!mlar hftm'1runaktndtr. li ~mda.ki delikanlı, dün ikinci 

· Bilttbı bu kaliteleri kendinde ağır cezaya sevkedihniş ve muha.-
toplıunış ol bir Unlwrsitenln 1D- ıkeınesi sonunda tevkif olunmue. 
ısa bfr tatilli oldu!;'Unu, aym za.- tur. 
meııdıa cnun bir stlı11 yspdmMJ Pavli demi~i:r ki: 
lro.nırl, fıılmt imk!imrzlrirt.an dola· 
YI '1lpılmnıyo.n i,!eri.1 IWSml doy. - Yaniyi ftldilımde kastmı 
dai;'UJ!U da bı1iyoroz. yoktu. Şaka yapıyorduk. Brçağı 

Genç bir hıs Te JıamJ.e ile ralı- tezg3.lun ilurine attmı. Bıc;a.\ yay 
üniversitemiı:in J'ektörltnii Jin. landı ve göğsUne .sapla.ndı. Her 

lerken bunb.rı ~dtik. zaman böyle ~yapardık.,. 
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Yazan.: ZEKi MESUT ALSAN 
Mustafa birden ewet veya hcrytr diyetl\embfi. Murat Bey ili sıcağı .

cağına halletmek arzusiylc: 
- Kabtıf mü? diye cevabı tahrik etti •• Mustafa: 

· - - Pek iyi efendim~ demekten baıko münasip bir ceyap bulamadı .. . *. Murat Bey, Aydının ınc.rM ıahsiyetlerinden biri idi. Her cemiyette 
lttolığı vordr. Bütün hGJı:umet memurları ile görüıürdO. O zaman ancoJc 
yirmibeı yoılonnda olan Murat Beymuayyen, ve baJfı baıına bir iıe SCJ" 

bip değildl .. Babası Hidayet efendinin işlerine yardım etttğinf, ve bcnı 
muzipler de onun parasını yemekle meıgul olduğunu söylerlerdi. Çünkü 
Hidayet efendi de Aydının altın babaları orasında sayılırdı. Bağı, bahçe
si, çiftliği va;·dı. Onun için, Murat Beyin hali ve hatta istı"kboli de emindi • 
O istediği gibi Aydının hayır Jleri ve maarif meseleleri ile meıgul olabitir
dı. Tahsil molosadiyfe lzmlrde, lstanbulda do vakit (le(irmiJ, ve biraz da 
Fransızca öğrenmiıti. Bu itibarla diğer mOslüman ofmayan cemoottann 
ileri gelenlerı, ve münevverleri ile de temasta bulunuyordu. Onun için, her 
taraftan aranılan, her cemıyetten çağırılan, her zümreden itibar g6ren, 
M•rot Bey Ay~ınm N'Vimli bir siması idi .• 

Murat e.y aile itibcriyle, Aydının yerli memur aristokrasisine men
Wptu. Ayd!Ada o zaman H!dayet efendinin topu katipliğini hatırlayanlar 
vardı. Hidayet efendi ldkük sermayesini, memuriyetin temin ettiğl nüfuz 
ve fırsatlara eklomiı, ve zekôsı, sebatı, sayesinde bu ınezc fıinl en verimli 
ıeklil'Kfe nümo:cmdırara'ıc, bir tarlayı, iki, ikiyi üç yapmıı ve her $ene ser 
\'etine yeni birıey B6wı eımiJti. Sonralan, tapu katipliğinden celcilmiı ve 
eırat arosır.a kattlnıışh. Mustafa onun belediye reisi olarak adınt duy
muıtu. Kendİ$1nİn belediyede eser bıraktığını bilenler pek yoktu, ama, be
lediyenin or.un vaziyeti üzerinde müessir oıduğunu söyliyenler az değildi. 

Hidaye• efendi münevver eır<ıf zümresinden tanındığı icin, tek oğlu 
Murat Beyi okutmak istemiJtj. Murat Bey ilk tahsilini yapmıı, Aydın idadi
sini de bitlrmipi. Bvraya kadar herıey yolunda gitmiıti. Sonra tahsiline 
devam etmek için, bir mektep yılı başında lstanbula da gitmiı, ve bir 
müddet orada kalmı)tı. lstanbulda, Beyoğlunda muhtelif pansiyonlarda o
turmuJ .. Hidayet efendi cilesinin, uzaktan, yakından tanııtığı paşa konak· 
larındo misafir kalmıı, "Serveti ffinun,, edebiyatı genclerinden bazıları ile 
temasa girmiş, Kôğıthane gezintilerine, Kuıdili ôlemlerine iıtirak etmlı, ve 
hayli ıeyler Oğrcnmiıti. Yüksek bir mektebe girip onun klô$ik tahsil dev· 
ı.sını Uımal etmek tasavvuru proje halinden ileri gidememiJti. 

tialbuki Hidayet efend: hayatı daha ciddi, daha tertipli telôkki eden 
bir baba idi. Oğlunun tahsil ıekli, onun zihnindeki tahsil telakkisine uy
mu1101du. O kadar ~metle, o kadar uzun bic zamon içinde kazanılan 

Sigorta protüktörleri 
TU..;jye ol,~ mtidUril A

~il Emrull:>.h nehrlınl:f;e gclmi'ltir. 
Ôlıiimll2dc!k.i çarşamba g{lnl1 Bi· 
ısorta prodüktörlerinin imtihdnln
n icm edileoeğtndem. luwrllJdar 
ya~cür. · )r 

:Ada auyu ..... 
Adaların su ilıtiyar..mı ka.r§ıJa.. 

ıınak ~ belediye gerekli tcd
lirı:mıi a.hn.nkt.adtr. Su temin et
mek ü:zıere Yeni vesait bulunaoo:k
tır. 

--<>--
Peynir f1yatlan .. 

!l'Sıc:ıı-et odam peynir ea~lımnı 
dlizene ko;;.1'113k için Yen! esaslar 
"1har.m'hmıakt:adrr. 

Bu ~. Ticaret VeklUetinıe 
nrzedi~ sonra tatbikata ge. 
çil-ecct!i:tir. 

Biçki ve dikit dersleri 
Eyüp Balkeov:tndm: 

Bu aynı yirmi dördünden itibaren 
Evtmlzdc Biçki .,.. Dild§ derlllcrt ve. 
r:ilmcsfne ~lanacngm<San devam ot. 
.mek ı.steycnlerln Evimiz kAtlpljğine 
müracaatkı kayıllarmr yaptırmaıan. 

pcıralont'I da kofaycıa sarfedilivermesine, kendi ekonomi mefhumu rııa 
göstermiyordu. Bir nasihat .. Bir ihtar •• Bir tehdit ... Nihayet tehdit tesirini 
gösterdi. Hiday9t efendi kesenin ağzını sıkınca, Murat Bey, daha uzun 
zaman pansrtonlarda borç ile de yoıomanın mümlKin olomıyacağını an
ladı .. Ye fikir dağarcığı olarak tedarik ettiğT "Serveti ffinun,, kolleksiyonu 
tıe Aydwı yolunu tuttu. 

Murat Bey vakiô, yaldızlı ve mühürlü bir ıehadetname lle Aydına gir 
memifti. Fakat Aydında, he. %.Ümre her sınıf nezdinde onun itibarNıı artı· 
ra1.ak bir görgO, bir pratik bilgi homulesini beraberinde getirmipi. 

"' '*,. Mvrat Bey Aydına döndükten sonra babası onu memlekete ve bilhas· 
sa toprağa bağlamak için, care düJünoıÜ}tÜ. BaJlıc:ıa çare onu çoluk çc> 
cuk sahibi yopmaktı. Bunun için Hidayet efendi oğlunu bir an evvel 'Ovlen
dirmek muvafık olacağı fikriyle harekete geçti.. Ve Murot Beye, ailesinin 
"11a%İ)"Gfi iJe mütenasip kız aramağa bO)ladı .. 

Hidayet efendi, uzun boylu düıünmeğe ve aramağa muhtac değildi .. 
01'1Uft ı:oten ötedenberi gelin olarak seçeceği kız hakkH\da muayyen bir 
kanaati vardı. Büyük aileler aras.ında izdivaç, yalnız bir oık ve Se'Ygi me
selesinden ibaret olamazdı. Burada ailelerin vaziyetlerini, daimi menfaat
lerini düıünmek ve hattô bunlon ön plôna almak ~ôzım gelirdi. Gençleri, 
hislerinden müfhom oldukları düıüncelere bırakmak caiz olamazdı. Bu dü
ı\inceler geçici §eylerdi. izdivaçta herıeyden evvol hayatın devamlı ve 
esaslı unsurl-:1nnı göz 6nünde tvtmok JGphesiz daha ôkilône bir ha· 
rekettf_ 

Hidayet efendi 6tedenberi ıu tascıvvurda bufunuyorduı Kendi çiftli
ğine bitiJlk olan çiftliği ~ Hrleıtirerek her bakımdan toprakları birbirini 
tamamlayan " herkesin gıptasını celbedecek olan büyük bir malikône 
kurmak, ve i>u matikônetıln kendi sülôlesine ait olmasını temin etmek .. 
OılV sahn olmak güefü. Zaten kendi kadar ve belki daha ziyade zengin 
olon o çiftliğlr. sahibi Tevfik Bey, bu topraklan satmak niyetinde de de· 
ğildı •• Şu halde tek bir ccıre kalıyordu .. Tevfik Beyi kendi otlesine bağlo
yorak çiftlikleri de birbirine bağlamak •. Artık b'-1 tascıwunı tatbik mevkime 
ko')'mak zam:ını gelmiıti •• 

Tevfik Beyin tek bir kuu vardı .. Yont tek varisi.. Hidayet efendinin de 
tek bir oğlu olduğuna g&e, o§lunun bu kız ile evlenmesi çiftliklerin de 
birbiri ile birleımesl neticesine vorabillrdi-

Bu mucip sebepler, dlma§ının harfminde kalmakla beraber, o§luna 
bin dereden 5u getirerek düıündüğü izdivacı teklif etti .. 

Tevfik 9eyln lnı:ı cirlı:in değildi .. Ve hott6 güzel denilebilecek bir vü· 
cude, bir yOze malilctf .. Ve çok gençti .. Şimdiki zaman olsa, daha çocuk 
derler ve bek:etirlerdi .. fakat o tarihlerde göğüs kabararak carıafa giren 
kızın evlenmesı artık bir gün meselesi olurdu .. Ailece beklenen münasip 
kısmet çıkınca, onu baı göı etmek lüzumlu sayılırdı.. Sonra Tevfik Bey 
ailesi Aydının hanedan denilen eski ailelerindendi.. Para, konak, çiftlik 
bakımmdan on sırada geliyordu •• Ve Hidayet efendiye göre en iyisi ve, 
bütün bu varlıkların ileride taksimetôbi hıtulmiyacoğı,ve keza intikal ede 
ceği keyfiyeti ıdi .. Hiduyet efendi ile Tevfik Beyin serveti bir araya gelin· 
ce, bunun küçük bir pr';!rıs!ik teşkil edeceğine şüphe yoktu.. bte bu izdi
vacı Hidaveı efendinin göı.ünde büyüten en mühim sebep de bu idi-

- Dıwomı var -

Sığındığı karakolu soyan 
hl'J'SJ% 

HU:met admdn birisi hta.nbu!a 
&dm.iş, i6siz, parnsız lkalmca.,.)Dml 
lckctlisj olan TahtakaJe komiseri
ne 1, buluncaya. kadar lmmkoTda 
yatmasına. mllsaıı.d~i rica et• 
miştiT. 

Komiser bu iyiliği ya~. fa.
ht buna mukabil Hikmet bir i,b
tikftr ~nden dolayı kn78.kotda bıı 
lıman çu~Uar'la ka.hybrdan ça
hp satmlştzr. 
. Ya.kalıa.Mn lurmz, dUn ikinct M

lıye ceza mıılıkenıesi tarafmdan 
9 ay mllddetle hapis cezamın ç~. 
P~. 

Altın fiyatı 
Dnn • altmm. fiyatı 33,40, kfil

~e rutmm ft:>ir gram fiyat tiec 4 53 
1irn idi. , 

1 25 yıl evvelki Valııt -r 
22 .A.ltıetoa 918 

Amerika ile Boltevikler 
T&ymja gazatest bildiriyor: 
Amerika htıkOmeti ~vfk hıtka.. 

metı fle her torııı mtlnaaebatmr kat' 
etml§tir. 

::E Oumartceı PAZAB 

> %! Atntoıt U A#usto 
:::.:: 
er Şaban: ı ı,.tıaa: 10 - HIUJ': 109 

Hıur: ııo 

Vakitler Vasatı ıtzanı Va u Ezanl 
Gtlnectr 
OotıJ., 15.UI 10.10 15.H 10.U 

İktndl 18.05 9.0S 18.M 9.0C5 
Ak§am 10.02 12.00 19.00 1%.00 
Yeıtıı1 %0.U l.M) ~ 1.89 
İm k 8.H 8.U a.ıe 8..M 
Oğle U.1'2' l.lf 1%.U 6.16 

U;'JANUlJL HOKMt:;lNl?li 

21 3- 942 P'lyatlan 

Londra 1 Sterlin 
Kap&olf 

5 24 
Nevyork .100 Do..v 132.20 
Cenevre 100 ~e rr. 80,36S 
Madrid 100 Pezeta 12.9375 
Stokholm 100 İff()Ç Kr. 31.16 

ICSllA!.! VE TAllVDA 'J 
lk:ramiYell % ~ 938 20.10 
% 7 941 De.mlryolu JI ıe. 
Anadolu Dem.lryolu % 60 31.-
A1ılan çlınento 10.10 



-· -- - 1 

t!uıninkü radvo 1 
7,30 Program 7,32 Haftanuı tı..>rlen 

t~rbiyesI programı j.40 ajans 7.55 • 
f. ,35 Senfonıl< program Pi 13 30 Prog 

1 ram 13,33 Türkçe pltı.klar 13,45 ajans 
1 14 ,00 Hafit orkestra parçal&r: Pi. 

1 14,30 • H,fO İstanbul at yan~ıarmm 

Nuri Demirağ 
YE$1LKOY 

Tayyare.1'1anında 

Sabah, öğle, akşam 
tahminleri. 18,00 Program ıs O!! rad.. 
yo dans orkestrasının her telden prog 
ramı 18,45 radyo çocuk kulUbü 19 30 
H:ıberler 19,45 serbeet 10 dakika 19, 
M Saz eacrlerl ve oyun havalan 20, 
15 radyo gazetesi 20,45 Şarkı ve tl1r_ 

Bu a~,n US üncu paU1r l'ÜJlD uçu. 
cu ve ;>apıcı talebeler arıısmda tay. 

yare çe pllınor müsabakaları yapıla. 
cak, mliatftfatlar teni olıınacır.ktır. 

Uötıt.eri ,..e yarışlara ıaat H,30 da 
batlana<"Aktır. 

Her yemek' .. en sonra günde 

cli!lcrinizi RADYOLlN 
üç 

ile 

defn muntazaman küier 21,00 konu~ma 21,15 dinJeyic1 
istekleri 21 ,4~ konu§'ma 22,00 radyo 

fırçalavmız ı salon ork~ıı~ rası 22,30 Haberler 22 50 

!milll!lfii kapanış. 
------~----------------------

MJIU 

\'atanı dil!'maıı tecavtlzl\ndl'n ma. 
ı;un bulundurWBk loln ihtiyat eıe. 

man yetl~tlrı;n!'k gayeslne matuf ve 
Türk dellkıııılılıırına yara,acalı ye. 
&'Ane spor bu nevi barckPtle:rdlr. 

Her Türk gelir .eyreodeMUr. 

Oyanlar /1 Dr. lbrahim Denker -. 
F t~ (j 1 Balıklı Baııtaaeet OaJıiUJe HUte.. I eı ıVa 1 buaı.at. Her qUD ll&at 16 ten ııonra 
22 Afuıtos Ou- ! Beyollu • Ağacamll, Sakrıap.<-J 
lll3rtesi saat ı 7 raddMI ÇöptUkc.eome eokak No. 13 
, . ., 21 Fenerlıah~ 1 Telefon: ~46R 

te Stadında 
Duhuliye yoktur 

Konaomasyon tl§lerJ Pıyango 
gışelertıe &'eııUvaı yapılaca:t gaılno . 

larda satılmaktadır. lier t\lr!U ı.u. 
hat Telefoo: 23340 

l<"ENERBAHÇE FES'l'h" AIJ 
22 Ağustos Cumarteııl günU Fener. 

bahçe stadyomunda saat fli) d,. ve 
( 21) de yapıtaca.tı ll&n edilen Mnıı 
oy:ınlar festivali programmda teknik 
accepler dolayıslyte ufak bir değj~lk. 

litı: yııp•imı§tır. A;"ni tarihte aaat 
(17) de Fencrbabke stndyomunda bir 
matine verjld•kten sonra ıuan. eğer 
hava yattmurıu ise nat (21) de Kıı.. 
dıklly sareyya pua ılnemaınnda, e. 
~er hP..va açık lıe Süreyya pa§& bah. 
c,e sinemasında yap:lacaktır. 

Şehremini nUfwı memurluğundan 

aldığıın nUfuıı hüviyet cüzdanımı kay 
bettinı. Yenisini ala.cağımdan eskisi. 
nln hUkmü yoktur. 

Tablm, Blıyük Duvarcı ıt<>kak No. 
Zl de 355 dotumJu Bllae;>·ln kızı 

• • • 
Beyazıt nlltuı memurluğundan aL 

dığım nU!uıı hUviyet cüzdanımı kay_ 
betttm. Yeni.sini alacağımdan eskisi. 
nln hllkmü yoktur. 

Ba§Cld. Allpaoada 1!99 dofwdu 
Emin kızı emine Hllrönder. 

l!tarı.bııl ikinci icra nı~murTuijun.. 

::z - 8 - t9~ 

Nafıa Ve~<a?etinden 
1. Eylül 942 Salı g iir:G saat 15 ae Ankarada Nafia Vekôleti ~ 

ic;inde m0Jze.~1e müdür•:.iç ü odasınca toplu:ıan malzeme ehiltm• 
yo•ıvnda "4-t500., lira ııı~l :ammcn bedelli 50 ac!et mühendis ve 100 
mahruti çadrı bpalı ıorf ı..su lile eksiltmesı yap ıl:c~.ktı!: MEkıiltmc !ııı 
mes; ve tefe·ruatı 223 kurus bedelle malzeme mudurlugundon alı rı 

Muvc:1<k-:.r: teminat " 337,, lira (501 kuruıtur. 
lsteklilerın t~klif :nek!Jp!orın( muvakkat teminat ve ıorınall'I 

yaı •lı vesaik iıe birlikte O)n; gün saat 14 e kadar meı:kür komisyon:9• 
buz mukobi ihıde vermPıerl lôzımdır. (6746--

Yüli•ek Ziraat Enstitüaiine talebe kayıt ve 

Yüksek Ziraat ensritüsi!nün ziraat, o rman, veteriner fakültelcriıı' 
rosız. yatılı, ~arulı yatı'ı, yatısız talebe alınacaktır. isteklilerin 30_ 
9-! 2 akJamın .:ı l:odar enstitü rektörlüğüne oşoğıdaki vesikalarla rnu 
etmeleri lôz :rr.dır. 

1 - lstenılen vesika!or, A - i<endi el. yazısile hangi fakült~ 
sı l talebe oloıak girmelc isted ığini bildiren bir diiekçe, B - Lise 
olgunluk diplomokırı veya noterlikten tasdikli suretleri, C - Nüfus 
re)I O -- Aıı kuğıdı, f:: -- Ör:ıeği en$1İtüden veya vilôyet ormorı, 
rine

1

r, zirrat müdurlükler:ndtıı alınacak sıhhat raporu, F - Belediy• 
po'ııtcn alınacak iyi hal knğ:dı, G - Altı adet 4,5X6 fotografıır. 
ta•fl o:mayan, vaktind., g~lmeyen pulsuz d ilekçeler kabul ed ilmeı:. .'I 

2 -- Faıasız yatılı girmek isteyen talebelerin 25 ya1ından b~Y"" 
m.:.ması ve secim imtihanında muvaffak olması ıarttır. Secim imtı 
Aııkara yüksek ıı~oat enstitüsünde, lstanbulda Sultanahmeı yükselı. 
ve iktisat m.,~tebinde a~ağıcıaki günlerde yapılacaktır. 

7.10.942 Çarıamba 'aal 14,30 da Türkc;e kompozisyon. 
8.10.942 Pı.rıemhc 5aat 8,30 da malam.atik "emsali ikidir.,, 
8.10.942 Perıembe soat 14,30 da yabancı dil "Fransızca, Afıtl 

lngilizce dillerinden biri,, 
9.10.942 Cuma saat 8,30 da biyoloji 
9.10.9,2 Cuma saat 14,30 do fizik 

10.10.942 Cumartesi saat 8,30 da kimya. _ 
3 - Paralı yatılı ve yatıJız: talebeler secim imtihanına tôbl 

Paralı yatılı talebeden tati! müddeti hariç bir sene için üç tabitt~9 • 
lira ücret alır.:r. (6700-8 

Ziraat M~ktebi Sabit Sermaye 
Komuyonundan 

~iltliği 

tık teminatı 

Ura 

2 lkioclteşrin 
KeJideslne ııynlao 

--~-

RAŞiD RIZA 
't'lllaf: 

den: ~ Arpa ' 

9U/1523 'kuru baJ-ı.. 

{,llkt&n 
Kilo 

2.5000 
6000 

12000 
12000 
30000 
12000 

Fiyatı 

Kunıı 

22 
22 
20 
u 

) 
) 

) 

876 7.9.9f2 puarıe~ 

ikramiyeler: 
1 adet 1000 liralık 
1 .. 1'.100 
2 • 250 

14 • 

lO • 
tO • 
1() • 

100 
50 
2~ 

10 

.. 
• 
• 

nl' A nwsn e.a111e Plşıruı beraber 

YUMUROAK 
\'odvll - 3 - Per<M-

Yenj Neşriyat , 

DİKMEN - Anka.rada cmbef gtln. 
de bir çıkmakta olan bu i'ençllk mec 
rnua11mın 18 ncl aa.yuır dolgun bir 
mUnck>ricatıa çıkm!§tu. Bu a&yıda 
Cesim Atalny•m ('l'llrkc,e kur'an ,,. 

-----------------.ı"_...,._.. ..... .....,.._ ..... ..._ ______ . sayın .Kemal Edip ÖDaal'a cevap), A,. 

b!dln MUmtaz Kuıakürek'ln (Anadolu 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Olnııl 

&luhıunmen 

bedeli 
tllkdan Lira 

Çuval 1cıı;,m~ 4 000 kilo 880 
tahminen 

Hurda çuval 11.000 adet 4950 

. - --
%U 

tenı1nBtı 

Ura 

182 

Arttırma 

Günü SaaU 

28.8.942 cuma 10.50 

• • 11 

ı - ldRreır.izin Paşabo.hçe fabrl.kasında birikmiş olan yukarda cins, 
mı~dar ''e tobmlnt "kilosu yazılı çuval kırpıntılnrlle hurda çuvallar açxk 
arltrrma usuıııe sauıacnkt ır. 

2 - Mulı:ımıren bed~llcrllc % 15 temlnatlArıhlza!annda ıglisterllınlştlr. 

~ - Ar tır.:na yukıır:b g6ster1lcn glln ve saatlerde Kabataşta Leva
zım şube.ııfn•.eıti Merk~ Sı<tı,ş Komisyonunda yapılacakt ır. 

' - Çuval kırpınt1.11 V1? h urda. çuval numuneleri ber gün llğle9en aon. 
n t>bzU geııcn.ş:ıbedc glirifübUjr. 

fi - bt;c;«iierln ar.tımıa icjn tayin olunan gün ve saatlerde % 15 
tenılnat p:ır&<arlle blr'ıktc sl>zU geçen komisyona mUracaatla.n UAn 
cııl:ınur. (8740) 

ne i.!t iyor ?),"İlhu Dlltem•lri .on gU:n 
J.erl), Osm~ AtlJll'nm (ŞUr okuma.. 
fa dajr) gibj değ-erli yazılariy1e P'eth1 
Giray, Mehmet Necatı Öngay, Suat 
T&§er, İdris Ahmet. Ari! Nihat, Ha.. 
mlt Snlih ~yalı'nm §liliert vardrr. 

Edebiyat •enn!ere ha.ra.ntle tsY-
11Jye ederiz, 

Kızılay müaamereıi 

Kızııay cemiyeti Alemdar nahiyesi 
taratmdıı.ıı Sarayburnu Park gazino. 
sunda MOnir Nurett!n, 2.Illzcyyen Se. 
nar• İsmail Dümbtıllü ve arkad&§la. 
rmın işt irakiyle yıınnki cumarte11l 
gUnU ve gecesi büyük müsamere ve 

: SCn.net DUğUnU tertip edilml§tlr. Bu 
, mfuıameredc ı?A.veten varyete, miltt 
1 oyunlıır, canlı karagöz, caz ve dans 
1 ile da,·etliler ~ğlenecek ve blr tek 'bL. 
• letıe &Uzel bir gece geçirmekle bera
ı beı- bu şefkat mUCS9C3Cslne bQyUk 
yardımda bulunulacaktır. 

Bir borçtan dolayı mel1cüı olup Kll.abe 12i 
Sl5 

• • ıo,so 
satılma.sına karar verilen bfife, do· Kepek 

ı' 
21.:S 

• • 11 
lnp, aynalı, J;onsoJ, ve çini sobnnın Mazot ) 

) 

) 
) 

birinci açık arttırması 27 .8.942 f'en%ln 300 
300 
ıroo 

u 
29 
86 

806 • • 
brihine müsaadlt Perşenbe günü{ G&& 
saat 15 den 17 ye kadar Beyof(lu Koblloft 
Tarlaba~ı J)CŞ8İrci sokak 25 sayılı ' 
evin önünde açık artırma ile sahin 
caktır, Konan muhannem kıymetin 
yüzde 75 ni bulmadığı takdirde 
ikinci açık arttınnası 1.9.942 ta• 
rihlne müsadif Sah lt\inü aynı mah-
al ve aynı saatte mezkllr mahalde 
saiılacaktır. 

Talip olıınlnrın mahalJinde hazır 
buJônacak memurine mOracaatları 
ilAn olunur: (40870) 

fs1anbul 3 üncü icra mcımuriu· 
gundan: 

9U/ 11S 

Mabcıtt •eparoya çevrilmesi mukor 
rer halı,scccade,avize,ayna, masa,bü 
fe perde, .kanepe, koltuk, aynalı do 
tap, saat, •e çini sobalar Ye sair 
ev eşyasının ilk arhnlması, Ağ·ı!l

tos ayının 28 ind Cuma ı;ünli saat 
10 da Beya-ııdda Bakırcılnrda Sıır
nıch handa yapılacaktır. E,yanın 
muhanneın kıymetlerinin yüzde 75 
i bulmadı#ı takdirde ikinci artırıl1 
malan Eylülün birinci Snh günü 
yine saat 10 da yapılaca~ından i~ 
teklerin mcıkOr gün "'e sıınllerde 
!ıa<lt' mahallinde bulunncıık olan 
mcmunımur.a muracaatları lıızumu 

ilan olunur: (40869) 

BB 

tııı 
ı - Çi!tlığin yukardtı yaE'lh 1htlye.çlan eksııtmeye konulmUf 

antme gt1ıı ve aa&.tl hlzllarmda gösterilmlı:ıtir. Eksiltme Halka!J'd& 
mektebi binum<la toplanan c;ffUik ntınalma komisyonunda yapıl' 
lateklilerin "8ktınde çlttlik vezneıılne yatıracakları llk tetıııno.t ~ 
fle yeni yıl ticaret odam >eıılkaıı ve kapalı ekıılltmeye a!d tekline 
2490 aayı1ı ır.&ounun tart.ti dairesinde bazırlıyacakıan zarflarını 

bu:al•rmda gıı.terUen eaatten bir ~t evvelin11 kadar komlayona. 
mukabilinde vermeleri "Poetada olacak gecikmeler kabul edilmez ... ). 
ıılltmelerde ;r;e hlzalarmda gösterilen 11aatte komlsyona mllracaattat' 
l'W'De ve el'.~fn&meyı her gün İllt;anbul z1raat müdllrlüğUnde ve 
da-:d çlftllktc görmeleri. 

2 - ı.razot. benzin, gn ve makine ya.ğı içhı müteahhide mal 
ı.n•t '•d1Ye.9inde kcmleoek kazıınc;, , buhran Yergileri ile mukavele, tem • 

tuhu, ~linı ?e muayene mıuıra.tıan n damga resimlerı bili.here t 
bedeline illve oJ&rak verilecektir. < 

(" . 
lata ul Belediyesi ilanları 

Haseki, Cerrahpap, Eeyoğ'lu ve Zührevi butalıklar has 
Zeyııep K8.mll Doğumevi, Edlnı<ıkapı Sıhbat merkezi ve Uııkü~ 
t-aiumevinin yıJWt ;i.htiYacı lçln alınacak muhtell! c1ns Yll§ sebZ8 ( 
zarf usuWe ~kalltmeye kc..?JUlmU§tur. :Mecmuunun tahmin bedeU , 
lir3 (IS7) kurı.ı ve Uk tew1n&.tı (3H3) Ura o(7f) kunı§tur. Ş&rtnaJXI 
ve ~uamdAt m&cfürlUğfi kaleminde görülebilir, 

thale 7.9.942 paza.rteai gllnü aaat 15 de Da1m1 encümende ) 
11 tır. Taliplerin ılk temlnat~ makbuz veya mektuplarını ve kanun" 

13.nmgelen t!fı:ter veajkal&rl!e 2490 numaralı kanunun tarlfatı çe 
bazırlayaca~Jan teklif melttuplannı ibalıı günü aaat (1') de ka~~ 
enr.Umene verml'lerl llzttndır, 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 15-8 - 942 vaziyeti l•tanbal Ziraat Mektebi Satınalma Komi•yonutıtl 
Yedlkulıe Ga::hane.mıoon 72 ton kokun Halkalıda bulunan me~ 

A(.ık eksiltmeye konm~tur. Beher ton kokun nakliye muham.ıııeıı 
ııra ve ilk tr...mtnatı 48 Ura 6V kuru~tur. EksUtme Beyoğlu !atJkW ~ 
349 numııra~ I.Jseler Muluuıebecllıginde toplanan komisyonda 't.9. 
zarteıı1 güni\ saat 10 da yapılacaktır. 1stekllleriıı bu Ifi b&§aracs• 
yelte kamyona 1ıahlp ol~uklarmt Emniyet 6 ncı ıubeden almmif ~ 
tevsik etmeleri ve vaktinde adı geçen muhasebeye yatıracakları U 
nnt parası makbuzu ve nliius cüzdanlariyıe b1rllkte komiıyo_ııa -~ 
!arı ve oartnameyi her ıün mezkQr muha.sebecll!kte gllrllp ll~) 

AKTiF PAStF. . Lln 

74.616.476 
~ılmııt 

IJMı:lıı\ 
o.:ı llı~tm:ıhablrler: 

'l'Urk 'L!ram 

• • 

liari<ı &akl r.ıu.ıaıı birler: 

~ 

• • 

AJtm: :3a.tl Klloı;ram %3.IHS.Olll 
Alt.ma tahvtll ka tııl oıe:rbe.!t ~v. 

Olger d6vtzler ve Bnr<;lu kUlrlng 
b&klyelert • • 

Uaı.IDe Ta ln11ll'rl, 
Deruhte edilen evra lu aakdl" e 

lcaıyı tıtı . • 
Raıımnın_ 6-8 inci madJ~lerı:ıe 
teTtl'kan Ha%!ne taratınclaL vaJı:• 

tedt~t • • 

Sene. t CUulıuıı ı 

Thıaıi ....... • • 

' f 1 _, 

B 

~ ve J'ıWn1lı1t 06-tdırnı : 

Deruhte eı<ılleo evrnkı nak.. 
dlycnJn kar~ılığı esba:ı:ı ve 
tAh"t'flAt (1Ubaı1 kıym<-tle) 

Serbest esbam Ye tahvUat • 
&wnslal': 

.. < 

1 M.9!H.04S,09 
12.8U.CJ5,5-0 

!21.521.8; 117.tl:?o.253.~!I 

438.206,87 l '1:IB,20S,S7 

38:684.71Xl,88 

-.- 1 . 
54.090.227,42 87.7(5.023,CO 

108.i 18.SGS,-

::?1.221.621.- 131.~6.91:,-. 
ssı 788.oos.- 3Şj.JınJ ... 063,-

44.838.889,DS - ,. 
11).506.448,45 55,839. 783,.'18 

S.096,Sl 
'7.975.723,45 

-.-
ı.~.000.000.-

%.57.978 sre, 1a 
4.500.000,-
8.615.0Z:,IJ:I 

Yf!kb 
l .OOM82.126.ft 

Sermaye: 
lb tt;rat Akoe.1: 

-. •' A ıD •e tevkaJA.de 
Husul't ' . 

...ı 'fi, 
J'edn1lldeld BAıılatoUu: 

Dı:ru'lıte edUeu nr&kı nalldJ.Y• • • • 
!<:anunwı 6-3 U.ct maddeJeriM 
te\'!lkan Ha~• ta1'atmda.n n.kt 

\ 
~rtiyat • , 
Dtruııte edilen rnalu ııakdlye 

bakJytal • • 
!<:arşıı:gı tamamen altm oıl&Pak 

llAveten teda...We Ya~lau • • 
r.e~ıılıtont mukabUi tıAveten teda. 
vtııe vazedilen • • 
Haztneye yapılaL altaı ka.rftlıklı 

avans mukabil! 8902 N~ ıı kanım 
m~ctblue UA.vetea uda.ak .a. 
aed!laa 

MJ!;\'lnJAITı 

l'ürk Lirası 

• • -· 
• • 

t.n2.tSS,78 
6.000.000,-

1G8.'7fl.MS,-

%UZ1,62J.-

,0.000.000,-

%88.&00.000,-

H8.li00.000,-

119.224.836.8: 
A:tın: Satı Kilogram 877.122 l.28'.16t.o; 
3&0 No, hl ltaa~ ıllı•• baılneye ---
eçı.laıı a ftU mukalılU te...dJ ohı. 

llMı altllllar: 
san füloı;rMm 65.Ml.!>.: ll 

Dövts Tuhhtıdatı: 
Altına tahvW ka~U dllrizler 
Dtger dö•lzlu Ye a..l&C&lw 
riD& balclye!Ad 

. . '\,' 
ıdlL -e"'.J• 

• • i 
• • 1 

'78 l:?t. Hl'7 !:' 

-,-· 
%2.Z07.009,9 

1 Tf'kf\11 
I 

• Temmus 1958 tarftıtııden ltib&ren : l~oatc haddi ~ c Aftm a.ıtJM rrau " ı 

ıueo.ooe,...: 

I 
... 809.ıt?G. &ft,-

78.12U61,91> 

188.7/iS.SQ,76 

1.004.482.126,22 

. Demiryof.lan ve Limanl•rı İtlelme 
Umum iclarcıi ili.oları 

Mubamnmı bedeJi 81:S:> (aekl.z b1n y!lz.elll) lir& olan Katb .. S~ 
(b;ıı) Kğ, karbon boyam ile 1000 (bin) Kğ. eiyah ,,po boyut -<1· 
191::) Pazaı-tesı günU 'l:ı:ı.l (15,SO) onbe, buçukta Haydarpqad& 
na&ı dahilindeki komlsyo:ı tarafından kapalı zart wıullle •trıı at ~1 

Bu f§e g!rmelc ltteye.-ı!erln 611 (&ltı yüz onbir) Ura ~ (ytrınf 
ru.,luk muvakka._ teminat, kanunun tayin ettiği vesikalarla te 
mubtevı zarflarını ayni gün la&t (1',80) on dört otuza kadal' 
Rels!l~ine ver'lldert 19.zmıdır. 

Bu l§e s.lt ~ s rtn ıım~lı;r komlayOlldan pa.ra.sız olarak dafıtıl~~ 

lıtanl.ul Deniz Komutanlığından 
\ 

ı - De.ı:tz Lt1e11l ve I:tenlz ~dikli Okuhmun kayıt vt ka1'111 
25.S P42 güntı ak~amma Jra<iar uzahlmlftlT'. 

2 - Deniz Llııeaine kayıt olunan okurlann 27.8.9f2 pel'f8ııı?ıe 
r!fklı okuluna ka~ıt olun~, okurlarm 25.R.942 cuma günll nousıı ~ 
':'ını tamaml<.>yara.k ııaat 9 da Ko.aımpaşaı1a Gedikli okuluııda blll ..ıı) 

<(901T" 

. 
SAHlBJ : ASlll US ... 

Omam! Nf)fri)'ab lda" ed• .' 


