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8u -ha~bıl)atıatan 
bir muahede 
Waaaı SADRI f.RT EM 

•..!! Aiust0<.> 19S9 ta.rllıi bu~ün 
~gitmekte olan h:ırbin fari
~ &llphesiz ba.şlat?ı~'l ı.;üotlcn 
hr tok eıhemmiyetli b!r tturette 

tQtııcaktır. 

Bir lıviçre 

ingilterenin 
Düyunu umu· 
miyesi 13,5 
milyarı buldu 

Ç6rçil 
Dun Londraya 

döndü 

r ı 

Gez ıntunıztieki musaua-
kada kazö.nantar 

L Yarınki sayımızda ııan ecijeca:t 
·~~~~~~~~--~_J 

---· 

Irak ve iran orduları müstakil bir 
kumandanhk idaresinde birleştirildi 

Mısırdaki "''1iumaada!l yalnız ıenraı 
Rommeı kavveUerıne karşı koymakla 

meşgul oıac3k 
Londra, 21 (A.A.) - HArbiye nazır. Röyterin askeri muhabiri, bu karar 

! 
lığının bildirdiğine göre, lraıı • ırak ve bu tayin hakkmda diyor kl: 
komutanlığı adıyla ycnı bir milat.akil 1ran ve 1rak, AlınaDlann bugUD 
ordu komutanlığı kurulması takarrUı uçakla 1ran hududuna bir saatlik 
etınl~tjr. İran. t rak ordusu ba§komu. mesafede b:.ılunmuı yüztlnden gittik. 
tanlığına gen•ral S!r Henry Maltıanv çe daha bUyUk ehemmiyet kesbet. 
\"iliıon t4yin olun tnu,tur. mcl:tcd!r.Bu deği§ikllk, orta ,arkla 

Genera l Vilson, bu ;yılbll§ında Bin. alakalı yeni tayinlerle ilgili gözük. 
gaziye doğru İngiliz seri Ucrıemcsl mcktttdir. Geç.en sonkAııun:ı. kadar ı. 
can.asında l ngiljz kuvvetlerine kuman ' reıı ve İrak. general Vavel•jn Hl.ndiıı. 
da etmiş \'e evvelce Ywıa.nlstRndald tan komutanıığına tabi bulunuyordu 

Londra, 24 (A.A.) _ Röyte 
bildiriyor: 

Londray::. ge~en habe':"lcre sö. 
Yuı;oelav vatanperverleri L ivn 
şehrini ele gcçirdikl-eri \"akit '1 
I! 'r.ıan :ıskerile ustaşiyi öldUrmUş 
Jer Ye t"kviye almC"aya kadar mü~ 
tnhkron b'r me\•';i cl!erind~ tutma 
ya muva!f:ık olmuşlard:r. Burada. 
ki Almanlar te.o;l"m o·mak zorun 
da kallll!Şludır. 

• :atanpervcr kıtalar Kiliyuç şeJı 
rını de za!)tetn:i~Icr vc cck mjk 
~rtard:ı 3arıimct e!e gecirmi"1er 
clir. V:ıı.tanrcrverle'l" t'"'Mmuz n.,. 
zarfında yaimz Bocınıı eyalctl."ld 
13 tr:ni berhava elmi:;Ier <lir . 

Ortaşarkta 
kun1andanlar nede 

değiştirildi? 
Mareşal Smats bl 
nutlion~a ltuıu!aa 

babseiti 
L o11dra, 2~ (..\.A.) - Rusya \"e h k · d fd ı ı · rx ıı 

r'i>J.~•tti. dc:onebi!ir ki 24 ıığuııı.!o' ta
'-lllde Almanya ile S:>vyetler anı · 
la~-~emitecs\iiz . paktı iDlza· 
~-lllf oluydı, ihtimal bu tıarp 
~ de daha ~ok :ıam:ın e;e rl".ie • ta._· l"-clki sulh bir mü::hlet ıfaba 

are atı a are ey e:n §tır. V"'rç . Sonktnunda ise orta ~rk ba§komu 

"Banknot miktarı dt:ı enlilti• orta ş:ırktıı yaptı~ı seyalıat•en İnsi!· general Vilaon hakkında "en tyl tlbl- ' tanlığına raptedilmişti. 

Y
""":n J Ü k J.\ _ _, tt ı' tereye dönen baş''l :.il Çörçil bllg!h )CClletjmlzdcn b.risldi r ., t abirini kUL ı tngtllzlerln §imdı ~arkta Uç Cl'pbe:!1 

Pretorya : 24, (A.A.) - Protu?') 
civarında, zırhlı vasıtalara mUret 
bat yeUştıren blr tfllimgA.hta bir :n 
tuk s8y!Uycn Mareş:ıı Smuts, Ch 
chjlle mll!Akatına temas ederek bilh 
sa demiştir kJ: 

.... en ece crece.ı c ar ı Londra}'a ,·arnu~l!r. ıanmı§tı. (Devamı Sa. f, Sü. f de) 

cephesinde son durum: 
24 ft kaz:ı:ıae:ıl;tı. 

Beru, 2-l (A.A.) - La Sui~e ----------------------------------------
;ı:azetesin.'.n muhabiri Lonı.lra.daıı D v 
bildni yor: O g U 

"- Ya!nız ~h:ıal Afrika vaziyet 
değil, bUtUn dunyıı vaz.lyetlııl M. Ch 
clıille cero.be:."' tctl.ık etmek fırsat 
bulduk. Harbin en büyük bir dlkk 
le takip edllmcsı U.zı:n ~len blr 
basmdıı.yız, Bız bu fiOJl8 ~ar yap 
lcceğimlzl ve g~ccek aene bU~k 
arruzl~ra girişmek için neler yap 
bJece~nl tetkik etml~ bulunuyonız. 

dt 8~tMta inualan:ın nıuabe
~ 'h.rbUJ. !>Ur~tle p:ıt•nınıı.'illlll ~e
.. İrt,bnuştur. ŞOphe<4iZ bn nıuabe. 
~ıa edibM,ey-<ll AHupanın 

r- ~tr:l\fftJ t"vin e ~mek ble
\•t btıyük fikir, b~i~·i'k slyaOJet 
~ Qp\a'1 arn!tmda çuın'?ma er• 
~t'ııku lmbcaktt. F:ıkat 2·1 a· 
""t1 °"' l8rihi harbin ~elbini ı.ü. 

eadfrdi 

"it~ •h!'t~! tnrihi A\'!'"1'3 tal'İ
"~ ne Uk ne d.e .. ,,o lıatı&sıılır. 
~- h n rp sonrnıoı dünyaı.mın 
"'1)~ YÜWUlü batalnr s~risi içinde 
lıtd lnik~'!lsta nıızan ılikl<ati rel
~-. .... e" b=J' hfu1i!!e<lir. B•J hılıll.ıeyi 
, .• 

1 
lı başnıa a.!mıtk onnn tehinde 

"llıı~ •leybln:ıe söz .,i\ylemek müm. 
ltt llr. Ne!ekim onu imı:ı eden· 
~"lerinin fayda,ım iddi:l c· 
" 1el'dlr. 1-~ a k :ı t butulırn 
:;n~· Bir ~~in iyi veya fena 't..., :SJ onun t.ar!hl b!.'ufoelere 
.._.,. \ 'e n ::tiee ohnaimı iz:ıh . ede
)' ·Ü %4 atııoıtn"tııı Almanyay ı Rcs. 
lltll e tn11:lbede imı.ac;ıns icbar e
"'1lı ~bep biiyi:k harbin fıtc"İll • '' · 
.ıı~Siô-ıd~ tll'fiye e<lece!> ohn rno· 
'"ı..~ruı miite"azin hir A uuı•a 
~ «etirecP.k zihniyetten, bil
•~':' ant:ıy:r~ tırn ma~nım bulun . 
cı., !"· Bu mn!lhedcleri tnkiıı e
llı ,?~ senelik h&ıtiseler de a.y
"e ~de anlayı,sızhtdarın tcslri
"tddi o~nn,,, A\.TUp:ullfl miite
ı.. ~~-kaotik manzat'A arzetm~i· 
~p olnnı,tar. 

)'il._ tn . sonrası Avrupa.."1 bir yan· 
~ b"itenıadiyen paktlar imıala
dtıı~ Yandan clo"~u düşman, 
ltıı.t,. ını dost te1i.!tki edecek ~e-
..\~11,ıızene~ini boımn~tur. 

de,ıeU:~ın ke:ıd inl tanıınarnnt;;t 
~ d:- rın mcnf:ıat hesapları o
Uti~ı·l~ır.:ı~j münac;ebf-t1erlni rte 
~hır ~ft~kınh~a n~ratmı~tır. 

(le\•ltt .. ;>onııu;ı A Hupnsındl\ bii~·tik 
~lititı-.. rın birbirini nakıeılen c:! rt 
ttı~14• ll"ııll erj tıı"kip etmeler , 
~ ttın Yeni AvnıJ)ayı l11e r ine bi
{ t'lrli ek İ!ıiledll:Jerj '·~ti11etler 
t\ YCU" f'k . • b" 1 • d·ı • 111 Yık ı ·rıuı rzz:ıt .:en ı erı-
ı...... mı., olmaları rıwİ\·vnni1me 

-~ a h ' "-"-rı ep e almak için .ıh-
11ilt. ~ t~ki!iltlan<lırnuyı dii~ü
~ btiYUJcYolda faaliyete ~e~erken 
till!11 Ya l'evizyon'l'I yine lı '!nd ilc
ll•rı t Plnr, olmnl:ın ~ilıi .\uu-
4""1.ı:trıelinden s:ıNnn M~fo•e!ct' 
"t.ı;, 11111 llstUne hir herci.imen' 

İngiltere me.r.&i nazırlığının il!· ---------------------------••a.-mıım: -
~-~~:sk~~~:~~e~ö;eO;mde~ c5~ıı~i~~~ Alman la}'I maverayı kaf-
t inde artmışur. Böylece 1ngi.iz a. :l-
mrle sı.ıu!ıntn VIUl&ti ücretleri ıı.· 

wlllr surette harpten evvelki ' ı:ıc-

v ~;:~:ıaü~~e~~::~irin de- kas gecı· dı· nı· zorluyor 
d@ i,"ibi ücr~tıeri yükr.elmesi. harp _ 
masraflarmm son dcrt"Ce artması -

Şimal Afrika kumandanlığında 
pılan değlş!kliklerden balı.!!eden lıfa 

şal Smuta general Auchınleck'ln ıı 
diye kad:ır gördUğil en kiymetll ge 
rallerden biri olduğunu \•e verikn 
ıarların flmal Afrlkadakj komutan 
rın §Öhretlne halel getirmediğini. 
kat şlmdıkl vaziyet karşısmda m 
l:ık surette obj~lttif hareket ·~r 
plAn yapmak meeburjyeli olduğu 

ilı\ ve etmıottr. 

i~!-izli3in ortadan ka.ldm"maı.ı, fa : 
u~yi &ahnsımla ima.litın arturıl • 
a;ası yolunda a%.'lllli derecede ile
r i gidilme&:, banknot tedıvillü üze
r inde doğrud a n doğruya te&ir icra 
etmiştir. TedavUJ ed en bar.~not 
miktan 170 m.ilyon ya ni 100 de 
!!5 uisbe tindc a.'1.mt§tır. 

İnS!il~re bankasmm SOli. Li an
l:o~. t eda\'/ lde bulu;1:ı.n banknot
lan miktarının 834 milyona bali! 
o ldu:Unu gfüıtcrmekt~:l r. Bu mik
tar, r~kor rakamını kaydetmiş '>
lan e:eçen haftaki miktara n aza
ra n 45 milyon fez!e.d!r. 

Bedlblcilr ki, bu ba!!.n sebcb{, E:ı• 
Cll!'yondur. Bankonotlt.!'ın tedaıı1HUnU 

de harp masraflannın yan amd3n fa.z 
wııu kapata n tatlkraz tı1y~tl k o
layla~t.ırm?:trr. Ha rp lıtlkrazıan tah 
vjlleri mHI :n:ld:ıfııa bt-rolanna. geçe:; 
h11 fta 12 mılyon 137 b:rı lira iı;l:ı tb 
!ip çıkmıştır. Bu auretıe bu tabvlJ~r 

<len ve bonola rdan iki milyar 33 & mli 
yon llra•tk satııı yapıl~ı~tır. 

rnewım• ~ t . Sri. 6 da ) 

Oiyep baskınında 
13 kurmay esir 

düşmüş 
Baskına gidenler aJ'umda 

bir de sinema artisti var 
(l°RZl~I g nt:üde) 

Bcrıın: 21 {A.A.) - Alman OP 

duları Başkumandanlığlnın tebltği : 
Ka fka.syada Alman ,.e mlıttetlk 

kltaların hUcumu çetin dağ nıuhare-
belerl vermek surcUle de\ am etmek 

t edir. 
Stallngradın olma! ba t115ında bava 

Sovyetier Şuşniçi bölgesin
de geniş bir cephede 

taarruz~ geçtiler kuvvet leri tarafından emsaııiz bir ııu 
ret te dest eklenen Alman piyade tU· 
ı:nenlerile hücum kıtaları Do;ı nehrini Akim k:ılmı§tır. 1 kalarınıı:ı: balıkçılar yarım odasında 
ge.,;mlşler ve doğuya doğru htıcumla 1 Alwaıı hava kuvvetler, dU§m&n I ~!.!şillll:ı e.ske:-1 kamplarına hUcum et 
rı sır113ında kuv\"et!e tahkim edllmi!J ~phe:sinin gerisinde demlryolu te&U mJ.:ler.:ıjr. 

Süt kon1prime
~eri icat edildi olan dUııman mevzilerini y:ınnı§lAr • terine, nakllyat h:ıreketlcrlne ve Vo• 1 Dtin cereyan e1en mubareoolerd'I 

d!r . ga il.zerindeki nehir mUnakelltına kar\ Sovyet hıı,,·a h""Uvvet~rı 157 uçak ı.a\ • 
Don cepbeal.nln diğer kısmılarında §: tesirli hücumlarda buıunm'!J)tur •. 1 betml:tir. Aynca uçaktavar batarya Bu sayede süt tazeliğini ~ 

dUıımanm mevzii taarru:::tarı lt&lyan Kaluga·uın cenup batısında ve M" ıarmın at·~ııe ve ~-erde 9 uı;ıık ısnrt; !arca mu hnf aza ediyor 
krtaıarınm muka\·emct1 kariuımdlı dirıl-"l şimal batmnda ve Rje\' yakm· j ( Devamı Sa. ~. ~..,ü 3 de) n•nzM s ne.ilde ) 

Brezilya açıklarında 

üç Aiman dsnizaltı
sı batırıldı 

oruguay açıklarında da üç 
denizaltı görüldü 

Riyo:l5jımeyro. 2-1 (A.A.) - Son 
2• a&at z.a.rfınd.'.ı Brezilya kıyısı a· 
ı;ıklannda üç d \lfman denizaltısı
ıun batınldığmı Röyter ajan!ı bil-

c!irmektedir. 
Unı~vay ~ıktarmd'-' 

r.lonte\"jdeo, 2-1 (A.A.) ...- Üç 
Uruguvay bava filotiUAsı t ;rugu
vay kıyısı nçıklarınd.ı üç Alman 
denizaltısının görlildüğil noktada 
acvr .. ye uçma.kta.drrlar. Bu nokta 
Br~zilya hududu yakın'anndaclrr. 

larmda dUşmıın hücumları daha. ba~ --------- ---·--- - - - - ---------_J 
!arken pliskUrtUlmUş veya akim t;ırak 
trrıl.m.ıştır. H ava kuvvetlerimiz bu ha 
rek~tı sıkı bir surette deateklcwl~ • 
lerdır. İlmen g:SölUnUn cenup doğu • 
tunda ve Lent.ngrad cnll'rinde arazi 
kazan!:la n ~lde edUmi~ ve dl\sman 
karşı hücumları pU:skUrtUlmUıtür. 

Ş!:ne.l buz den!zl cerheelnde ıtu • 

Moskovada 
kararlaştırılan 

esaslar 
Lonclracian gelen haberler~ 

göre tatbik ••hasına 
konuldu 

Bcrn:, :H ( .A.A) - Londr .. d:ın 
bildiriliyor.: 

inn ilizler Hind : s~andan çekilirse 

Avrupanın hayatı 
tehlik.eqe girecek 
Krips Hindistana dair bir 
makaies~nde bu görüşü 

ileri sürüyor 
sır Sta!ford 

... 
Londra, 2-l (,\ .A. ı 

Brezilyada gizli bir 
tayyare meydanı 

Sunday Time!i'in yarclı~ına göre 
Moskovadq görii~ülen teılhirlerln 
blrçoifo tatlıik salıasıııa lwnınu~lur. 

Kırlp.s I'c.vyork Ta:,mlli gazct-:ainde 
neııre:t!ğl tir mal:clcde Hlnd!slanın 
bugünku vaziyetini izah edlror ve 
diyor kj: 

"İT't;ll.l.:ler Hilldistandan gld-"rli!rse 
memleket kanı;nruz ve hUltQı::etslz 
kaıacıık, hu 'ıızlyet anarııı do6'Uraca.k, 
Japon!:ınn ı~tahını arttmı.cak, .Avru. 
palıııırı::ı hayatını tehlıkeye kovacak 
müttefikler cephesinde bUyUk bir ra?ı 
ne açacaktır. Gandinın mUcad<ılesI 
dll§m!lnın cesa:-o:tir.1 arttırını:stır .. laıf' halinde ,· ılolmıstn. · 

'-.rl)e A.\'J'Dpuı dalın us~:ıca bir 
~~l°'tı!e tabi tatolmo, , kinl~r. 
it~ ~ daha u~un tıir ıaman 
tbrttı bhtl• imk."ınmı bulamtt· 

llaİbu•.

Brr rahibe. mihver casus,arile telsiz 
muhaberesi yaptlğı için yakalandı 
F'ilP.t:11, ·ı4 (Radyo, !>3at :?:?,30) 

- Brezi.1~'3 makamları, Riy~döja. 
ı:a•yroya 3:'-0 k.iıometrc me,.afede 
Goyad a gizli bir A im 3.!1 hava al :ı· 
nı mcyda.n:ı çıkarmışlardır. Bu 
m eyda.n d a.ki adamlar tefkif ~dil· 
miş, t ahkikata ba.51anmı~tll'. 

Riyoclöj.'lneyro. 2! (A.A.) -Za. 
bıta. Santa.katıuiu.a ey:ılctinde Flo 
rianopo i.S'de bir mand!ıtırda. a.r:ış
t.ırma y:ı.pn~ \ 'C b~rahipze:;i mih 
Ye r ajsn l.3.n ile radyo vnsrtasiylc 
ı n ı;ha.bere bu1un.ı:cak suı;undıın tev. 
k if e~tir1 

ı;örç ıl döner rtöıım~z iler de alııı:ı 
cak kararları teshil için yiiksek a· · 
kcri ş:ıh~lyetlcri ıı de işlirakllc n•r. 
!ılın konferanslar toplanacakıtır. ~l.it 
t~fik kuı-vctlcrin ia~asinden umu.nl 
iaşe Y07.İyeli ,.c Rusyaya r.l'ph:ınc 
sc\kl)alı imkiinırdıı tetkik ed ilt
ceklir_ Dir birine sıkı surette bo;'. 
lı slarcjik ve istilıs:ıl:ıta ait planla r 
y:ıpı laeaktır. 

sır Kırjps, makalesine dPV!l°U!a, 

Hind ist!ld!ıll meselesinin na,.bdcn 
eonra dtl~UnUlcceğmi, tn!lkal devrc>!ln 

Uu planların gayesi bu kış Al • 
d 

. . de bugUnkU anayasanın merlyette ka 
man or usuna , .e san:ı ,·ısı ne amn" 1 11• dl . .. . . . . ıaca~ır.ı rve e yor. 

~ltıı;1 1~• 19~9 moahedef.,rlntn ya.. 
"'ltt• ,_;•'\':a ''tenilenin 11c1tlma h.ı. 

., 'lırtler· l ft '- . (D ı ..... rı l\ , ıa:ıf ;;öoıter. 
eı·czım So. ! . Sü. 6 da,1 

\crnıe:neki'ır. Çorçılın avdf'lı h :ır· ı 
hin <lurumnnıı :iliıkadar C'ılcn lıü::~, Hiirli.-~ler ~~n: bn~·:tdı 
~ııh:ıl.ırı.la Yo!Dİ l>ir f:ı .. :::rct nçRı;-~·. nombrıy, Z1 (.\ .A.) - Bomlı:ıv 
ıır. 1 ( Devamt Sa. 2, Sü , 6 da·) 4Sir Krlps 



-!-

,ıo~n ar 

bil 

hariciye nazrrmın 
beyanatı 

n bir in. 
res' düşlü 

-o-

Sinem artisti Norma Şirer 
ev endi 

yolr ~nl~ 
Ucrt.n "·rir.e ~ tr.nUlı c!eğ!lcllr• 

r, dııtme1' cıtına:ı mı T 

--o-
Uruguay mih••er 

harp ita 

JT 

m 
n di'r"e~nin içerisinde 1 '\ ~<n 

t" rd d:l. muharcbe1er tle. 
M diyor 

Kı ~a "lm ~imn'inde Sov-
"V tle i bir kaç gtln önce C• 
T~· ··er ihnthrı srlrı tutmıık .. 

nnkt"l nh dn k l'f'I 
Alman!, n iz'nc etmek-

-Sovyct öğll' 

kuvvetlerimiz 
ıp do usu tlc- Kot ini 
h ı; c Plya ti ,ors cenup 

ı.r cenubunda dil§ 

r t 1.J - Rus ct'phı
h hC'rlcrc ı;:ö e A'· 

S l'n nd'Jn ıı ilind~ 
\ ni hlr km._ etle ııcr;

rr · olnıu '· rdır. Ru'i-

rını f"h· 
chomm·· 

'"+* 

tur.,, 
&;~yet ei ,eb~iklnte l'n! nml • 

beler iı '·k;n 'a fU n"· i t 

Rl SLAR AR lZI KA l'8RT"15"1'U 

Vi#, 2~ ( A. U - Bır Lundra 
haberine göre. Ruslar J>jyaUgorl: 
ıre Grom_y arasıuda arazi teri-. • 
mlşlcrdlr. 

J{AJ,A01'A 12 8()0 Rı'S 
ESiR AUNDT 

Vişl, 24 (.1.A) - Kalaç kc~lmhr 
de cereyan eden mtıhaı l'lırler hı ~ 
l ındn Bcrlınden şu lµf"-Hal 
maktadır. 

Alman kuvvetleri burada 12.CIOO e 
ro{r almışlardrr. Alman u ı n 4, r 
tnnk ve 60 uçak t4hr1J:' etmı tir 
ıa kuvvetler! Is O tanıo t e y r 
ınaz bir hale g ttrml5tır 

liAI'IiAS ını Ut H 
E'TR '\Fll\ DA 

Herlfn, 21 ( 
ıı!n mubteıJ ke 
lcr çok şiddetli 
cıoğu c ph jn!n he rye!')n 
f'tml~tı.r. Fakat ba ırcn al ı 
ı:ephcstnd toplanmaktadır Alı ~ 

rnzlnln gLçllıklerln rağm n 'ı r 
RuEları biraz da!ıa geri ıttm 
IWkasya _ Volga :epb lnd 
ltatl ncucelcrınd n biri 

ınitaızc <; , ıyorlar Art 
cibln e gcrilcm ı rden 
olmuştur. Rusla.r;n bu m 
Alm:ın ku\ v t! rln A n 

kay:ı şehirlerini za Ltm 1 ı v a e 
r,ı Kutınndo. d:ı 2:5 kllcm •re <i ı..rı il r 
ı mi§lerdlr, Dağ kıtaıa.rı. arkad u• e 
len kuvvetlere yol açıyor Alm'lo •:ıy 
yıı.rc-lcrl, Rus malumesı ve ıı.c~ r.· 
tıkanmış yoll. rı ve lımanln.n aıUtc 

ınadiYen bombalıyorlar. 

Gemiler arasındıı. bUyllk z 
kn odilmfştır. Yuknrdn fsTDı ~...,. r 
Uı: ljmnnıia ve diğer lima '& d 11' 
m,:ırun ı torpido u, 2 ~ 
nakliye gemisi, ıc b.n U'f?I tu'" • 
12 tlcar.:t vapuru bat- h'l~ 

torpldo, 13 nıı.k,.; \ e -~ı >. ., ı r 
dn hasara u rat.ılm[Jttr. 

Al..1\1 N TA\'YARELl"\.~' 1:-i 
FAA.LtYET.l 

Bcrlln, 2ı (A.A.) - D.N.a nfn 'L! 

korl kııynnktnn öğren .Mnt ~ ,. 
Almruı SB\.:l§ ve tahrip u 1. r' <' )• 
de Kafkas ce:;ıh sfnd g ti Mtl r 
!ardaki be !deme vazlyct!na" 
dUşm:ı.n gruplar11" v1: M l k , 
lerindclcl S?vyct ıtı§Jt koll rı 

kcr topluluk!Grmn bom ıt l 
trnl§l<rc!r. 
Stnlln~raJ ceph 

v~ ve pike uçıık tf' ' 
tnn btımb 1 r atm:ıl• 
1U!1 ~ hatlaJ"dsJııi DlUT !l " 

ııaknl;:ı yollarmn tıı.arnız • 
Du toe~ mrasmda b rç 



gene 
alandı 

lhi 
i tn~e, 24 ( 1.A.) - Ortnşark 

tt~ik kuvvetler! ı:mumi 
iklc . nını tebliğl..,e göre milt
~n kc~f fa.al!yctlcri 22 - n 
• tccesı de devam etmiş-
")Q ~ 
ı ıı: ~a kuvvetlerinin faaliyct-

1' e.ı da bildirmcğe değer lıa
İtı ll'~nu,tır. 
1, dıı..2.1:1n av-bomba tayyare -
~ "'VUl.:lt1 ~nna knrıı: ta
lı~ = devnm etmişlerc'.,ır. 

• ha ba u~ In.."I, akşam gU-
obtıut t:cn nlnca karanlıkta 
"<lıına annıdaki tesisleri bo!ll-

n Ctnı.i ıcrdir. 
'her/ ken<l ... riveye hücum 
ınu ın, 24 (A.J\.) - Alman ba.cı 
% ı.nınmun bild 'rdi;;.lne göre 

l'l'il·~ ~"akhrı iki gecedir lsken
ı ?lıe~ cenubundaki İngiliz hn

'or. nlarına hUcumlnrdn bulu-

• 

13ıye baskmırı~a 
urma esır 

Sa dü n1üş 
b~~a . gidenler . a:asında 
lo e sınema m1:ıstı vnr 

a.rC:dra., 24 (A.A.) - Avrupa 
tt et Bahası §efi, tUmgcnernl 

tlıli.s "~ Rouen hareketini iı'lnre 
~ ~ hava filo reis! Arms -
e tal . g\hnijş yıldız"' madalynsı 

ti! editm · ti' S ı r. 
lloıı nbık sinema arti~ti 
illa :Ut. 21 (A.A.) - Tanmmı~ eı. 

bııııa.a l"tlstı Yedek bahriye te"'mı:nı 
tı.ı F"aırbaDks .Tunr Hollvuttakı 

'tına bir telgraf çekerek cephe 
.._dan Ballın~ dönuıtl§ olduğunu 
-... l§tır. 

\'ı:ı• E ir dü5enler 
ıtn ıı21 (ı\.A.) - Berlindcr. a· 

ıu CSn r h:ı.berc göre, Dlep ba.sln· 
, 1 a131n a elde edilen esirler a• 
lıla.Jtta~ 13 kurmay subayı bulun-
c if h rr. Bu ds. bu hareketin bir 

tC:eketi olmadığını isbat et-

0 r · Göb~s' e rıöre 
....,.., Diyep akılıı 
~ ' 24 <A.A.) - StCiaııl: 

Cııbe!a 11Ya propaganda nazın Dr. 
Qe h Volk4er Bcobahter gazete • 
~ ne &'Utere.ntn Moskova it.t!fr..km.. 

tUter kazanc:ııt;uu incelemekte vc 
larıa 'nln Uğradığı ağır tı.8keı1 ka.. 
~ 1Ubaruun dUomesı yüzünden 
:lt dc>kı .ııutuz ve kudretlni bir • 

ııı t1e~erıknya ve karadaki kuvve. 
lı:alml3o~ev1klero terketmek zorun. 

So"Y ~ Yazmaktadır. 
llıdJ. eucrle yapılan tttUak nihayet 
l(l~~ kadar kendi yerine b!l§ka mil 

l'tıı.ııı rbtrterJ.Ie çarpıauran lngll
'll ha Uıtiya,t kuvvetl1'.'rlnl ve mille 
~a~ tehdit aıtma ııJinıo bU -

r•.. tadır 'Wt'ç • 
l'ttı<Jtı i1hı kendi ve tarıı.ttarlarmm 
l'ep btıatına, Moskovanın zoru ne. 
detı :ı:naceraama girl§mes:ni kay 
litı.deha.ın- <;örçjUn Moakovayı ziya. 
"'it n 8 0Ura tnglltcrenln harbin 
ıı O:~ 1daresınc alt btltUn siynsetl • 
o·du::ovy tletjn peolnde gitme 

&u ba u lllhe eylemektedir. 
e ~ knııdan Çörçll, Kremlinin e 
·llZı 1t bir Met olmU§ ııayılabillr., , 

r, bolşevtzme el sürenin, Dlycp 
da~ ile de sabit oldu~ UZC!'(l llO· 

~ Utne nıahktun lmlac3ğma işa 
Ye.tııınu bitlrme:ktedlr. 

o 

\] .. t omprime
n,lcri ica edildi 
ı: Yede süt tazeliğini ay. 
cı1<~~1a ttıuhnfaza ediyor 

ın 21 (A.A.) - B rllnd n ö(:. 

1 tı &ör . Rlyoll! bir cnc1lıstrı 
Jl 1:. -ıu ııulb haline e:etlrmck ve 
'l lbı '1e kol'!"p lme yapmak usu. 
llıprı t \a <'Yl m ktcJlr. Qu usulle 

•nl~ illmi o:ım ant altı ay ta-
r ı•ı 

ıt ltf f zı ":mekte vo toz ha. 
'"la1t U ten Uı;: d fa dalın az yer 

tadır. 

irılit:--:---0.-
~l' hır ~ hri dnha ger\ 

\':ını-· aldılar 
ıne:, 21 (A •• ) - Oğrenil 
0

"'! Cin kuvvetlerı doğu 
eH a•ı·'lc mi him Lin-
.". :l B r· ~trr ı lıı.n ır, u 
• ic"n ır.ı...!1 rebe tir ny. 

• t 1 d .. , nm etmekte 

... •t•rıra:ı flat: 
, •r gram fiat 

lın n e 
b·r fırında 

k kartların an Sanda~d çit etel i ! do"ru olabilir? 
Floryadaki dört genç boğul· 

e r C . s ,. b u 1 u n d u . mnk üzere iken kurtarıldı ' 
g Kô.zmı ve Naci t:.dmda. ikL genÇ 

DUn bir gnzd:.ecle, bana aka 
gibi gelen bir haber olnıdıun, Baş. 
lı&'l. "Kuptur.sız ':ıpur,, <lu. Ilazı 
tuyynrcloıin e1etrik dıılgnlnrile 
idare cclildiğini, t.orpilleriu. bir 
merkezden ~ine bu usulle i teni. 
len yere sUriildüğllnU isitıriz. Ihı 
J.aptansız ,·apuru da böy]c yeni bir 
icat sanmıştım. Fnkat okayunm 
tUylcrim ~i ve gerçek olabi
ceğine bir tUrlU nklrm yatmadı. 

To Ollsl ı olara fazla an 
ce-ı ıç n bzzı semtler-deki e 

arı ı ô ıenlyor 

vere. 
ek 

Son günlerde flnnlarda bllhıı.asa lunm~tur. Bu kıı.rtıa.r terazi He tar

akşamları ekmek buıunm.amakto. idl. tııarıı.k zabıt tutulmu~tur. Bu kartta• 
Yapılan tıı.hklka.tta evvelce ihtiyati rın, Ankarada.n tJchrlmlze getirilirken 
bir tetbir olarak fınncııaro. verilen kınlan sandıklardan çıktığı anı~u • 
fazla unu l§ledlklerj, toprak ofislnJn makta ve tahkikat yapılmaktadır. 
ise, hA.lfl o stokları mevcut t'nrzederek BugUn vildyettc vtulnln bn§kanb· 
fırmlara ona gHre un vcrdlğl, bu hd• ğmda kaymakamlar ve toprak :malı· 

ıın Lı.ıe ekmek darlığı yarattığı nnla.- sullerı ofiSj mUdUrlyetlnin de lşUrQ.. 

şılinı§tır. Toprak mahsulleri oflsı bu klle bir toplantı yapılacaktır. 
günden itibaren (ırmlo.ra ıam tstib• Bu toplantıda, t'Innlarm un vazı. 
kakla un verecektir • yeti, ve un çc~itlerl etrafında r;!JrU[IU· 

Diğer taraftan Tahtaltalede bir I lecektir. 
fırında binlerle yonı eltmek kartı bu 

Salıncakta iple boğulan 
çocuk 

Fen~do, Abdisubaşı mahnlle
sjnde 15 numarada ot•.ıran Ahmet 
admda biriaınin 1 yagındakı to
cuğu ŞilkrU dlln salrncnktn uyur
ken ip boğ::ıztna tnkılmış ve ~cuk 
boğularak ölmUŞtUr. 

Vakayo. müddeiumumilik elkoy
muş, ~uğun ce..."'Cdinin gbınUlme. 
sine izin verllmil'ltlr. 

---0----

Bakkal dükkanına giren 
hırsız 

Bahtta Muhakemea.Itr sokağın
da 19 numaralı bakknl Taruıinln 
ılfikkfı.nmn dlln gece meçhul bir 
hırsI7. girmiş ve 250 liralık sigara, 
40 gaz fiŞi, iki tekerlek ka§er ve 
20 lira p:ı.ra çalrp katmı11ttr. 

Cüret!dir hınn aranma.kt::dır. 
---o-

iş bankasının yıl dönümü 
Türkiye İş Bnnlt:ı..51 Anonim Ş. 

İ'ltnnbnl şubesinclen~ 
B:ı.nkrunr-...rn tesis tarihi 26 ağus

tos 1942 tıırı'hine tesadüf eden 
çarnamba glinn ~ube ve ııjanları
mtzin knpnlı bul1.l!W.cnğmdan sayın 
milşterilerimizc b!ldirirfz. 

-o-

Denize atlarken yaralanan 
çocuk 

Halıcı oğlunda, Tnta.roğo.sı :Mka
ğında 33 nuırıarada. ot.l4ra.n Sadık, 
dUn delliZe atlamış, ~şı kayalık
lara çarparak afır SUl'Cte yaralan
mrştır. 

Çocuk baygr.ı. b!r huldc hasta
neye ka'klırrlnu;ıtır. 

Bir çocuk pençereden düştü 
Üsküdarda Selimiyede Eczanıe 

sc>kağnıda 37 numarada oturruı 
Sabrinin 4 yaşındaki oğlu Turan, 
dün evlerinin 10 metre Ytiksekli
ı"hndeki Uçilncil ket p:nı::er~lndcn 
clüşmüg, muhtelif yel'lerinden a -
ğır surete yaralanarak nlimune 
bast2~e hldınlmıştir. 

----o-

Otel hırsızlığına başlayan 
bir genç kız 

Büy{iltM.-ıda,, PiHlj otelinde 
oturan tficcardn.n Munmmer 
}{ ağıtçmm odasına, yine otelde 
oturan ıYi bir ailenin genç kızı gir
ıı:•Jş ve tüccarın 337 lirasını ço.1-
mışttr. 

Genç k1% yakalanmış, ha.lrkmda 
takibata ba§lanmıştrr. 

Trenden düsen bir kadının 
bacağı kesildi 

evv:elkı gUn Floryaya gitmişLer, 
burada iki genç kadınla tanışnrnk 
sa.ndcla binmi!}lerdir. 

Çlftler rakı ve meze alarnk san 
cialfuı içmeğe ~~·run~lar ve bir 
aralık co~mp çifte telH oynamak 
.isteyince d~ sandalı deırirmir:ler

ciir. 

Erke"!t'erle kadınlar, feryatları
na yetişenler tt.rafrndan boğulmnK 
Uzereykcn klll'tanlmıı::brdır. 

llA AABERLER j 
• Büyillradanı.,, su ihtiyncmı !:ar 

ı:.ılam.ak tizere mü~n.·at vckılle
tiııden motör temini istenmlştir. 
Ada.ya gilnde 300 metre matftbt 
,:u g-ötürülmesine ihtiyaç cörUl
mclkte-d!r. 

* Mncaristandan iki kişilik bir 
ticııxet heyeti şe."ıri."n ze geimistir. 
Ayrı!.'3 !talyadnn da bir tUccar 
grupu gelmiştir. Bunlar, şehıimiz. 
den patavra ve p:ımuk döküntüsü 
sntm a1ma.k 1.etemektcdirler. 

"" l{u:Jar.ılan tarifeye aykm ha
reket eden Pangaltı Hayluyf pas
tahanesi ihtikar suı:undnn bir h~f
ta mUddctle knpntılmrşt1r. 

~ Ticaret VeldllC'ti iç ticaret u. 
mum mUdUrU §~hrimize gelmiştir. 
Burncla. tet'ı:.ikler y3.paı::aktır, 

• .Bostancıda 8 numarndr. otu
ran Nerminin evine, ge<e bJr hrr
Erz girmiş ve elm:ls yüzUkler, kU
ııeler ve lbir kaç lira para ;;a'nrnk 
kaçmL'.>tn'. 

erat tt ce~ ı 
/STANBUL MCFTCLl'OÜNDEN 
27/ Agustos /012 J>cış<:"mbc günü 

Şahun nymın on dördüne müsn •fü 
olmnkln önümüzdeki perşembe 
günü nkş:ımı (rumo sccrsi) Leyle-ı-•I 
berat olduğu iliın olunur. 

Bnkmız niçin: 
Bu v:ıpur okyanusltı'rda ne rad

yo dalgal~, ·ne tılsnnh ntom ru~U-
1 mülil.törleri. ne d~ hcrhan~i bir 

kuvvetle idare E"<libı bir tc<'rlibe 
gemisi değil, bizim Jcöpriic1en lml
lmn blr Ada postnsıclil', 

Ada \'tlpurlamım, adi ı;Unlcrde 
bile IUlSll birer insnn fıcısı oldu-' . gu m:ıllinı. Paz:ırlan bn fıçının ıs. 
tifi bir kat daha daralrr ,.e gemi 
bir isttnp hnri'kn'lı halincl yoln dli
züliir. 

Bir s:ıllmn üstünde Utlimler, bir 
fıçıdal>i sardalynlar, bir nnıhnnla
J,i buğday tnn"'lcrl, mln vapuruna 
binen insanlara nisbctlc dnha fe
rnhtrr. 

t te kaptansız kalkruı ,.e Saray. 
burnuna l>ncl:ır :;ittikten sonra ı;e
rt dönme ~-e mecbar olan vnımr, 
hu \'npurdur. 

l\leğcr ır..esele ~u imiş: 

Odunun çeki
si 10 lira 

Mahrukat ofisi yakında satış 
lara başlıyor 

Mabrfıkat ofisinin odun ve kömUr 
satışı fiyatları tesbit cdllml§tir. Satıo 
!Ja bugUnlerde başlanacaktır. Ofı.s, o
dun ve kömUr ııat.I§ı jle rekabet etmek 
üzere blr çok odun ve kömtlr t.11clrlc
rl fiatlıırı dU~UrmUşlerdlr. Odunun çe
kisi 10 liraya lnml§tlr. Blr knç gUne 
kadar yeniden fiatlarm dU~esi bek· 
lcnmektedir. 

Oğretmenler için yazlık 
köşk tut'.llacak 

Kartalda şüpheli görülen bir 
ölüm 

Dün IInydnrp8.§ada :feCi b!r tiren 1.§TANBUI. UOHSASlNlN 

Yoz mevsiminde lstnnbula Anado-
1udan gelecek olan öğretmenlerin u• 
cuz bir otele yatmlmalarmı temin I• 
çln sayfiye yerlcrlnl.n blrjnde bir kö~k 
aatın almması karorla:tınlm!.§tır. Kartalda, Bayındır kliyUnde otu• 

t'8ll .-ençpcr Ali, bir müddet evvel, 
evinden, tstanbuldaıı '1ötcber1 almak 
bzere çıkını, ve b!r daha görünmemi!' 

kazam olm~tur. 24 - s - 042 Ftyatıım 
Postane kurs BğretmenJ Kadrinin Hnpllnı$ 

Rclikıw 50 Yll§larında Sabibn, dtln Londra .. 1 Sterlin 5 20 
ErenköyUnc gitmelt için, benUz hare. Ne\•york 100 dolar 129 20 

Köşk maarif vekft.lett emrhıde bulu 
nacaktır. 

ti. 
ket etml§ olan banliyö trClllne atla - Cenovre 100 İsviçre Fr. 80,70 
m11 fakat muvnzenesll'J kaybederek Mndrid 100 Pezota 12.84 

---0-

"Dumhpınar,, 
Yunanistana gitti Afiesintn mUracaatı Uzerlne yapıo 

lan arB§trrmada, Ali, Ça~-:ırluk de
nilen mnh:ılde ıı1u olarak bulunmu~ 
tur. 

trenin tekerlekleri ıı.ttma dUşmUştOr. Stokholm 100 lsveç Kr. 81.16 
Sabibanm sol bacağı kesilıni§ ve vU. ESIIA.l! \'F. TAH\tı..Aı Dumlupınar vapuru, tekrar Yuna• 

nistnna gltmlştlr. Vapur, bu seferin· 
de de Yunanlstandııkt muhtaç halka 
Kızılayımız tarafından gönde:i_len 
ynrdım eşynsını Pireye götUrmekte • 
dlr. 

cudunun muhtelit yerlcrt yaralanm.ıo. ıvas • Erzurum :Z.
7 tır. Yaralı, Haydarpaşa nUmune has- . • • 200~ 

Alinin b1imU ~Uphell görfilmUı, 
mUddeJumumllik tahkikata başlamış
tır. 

2.90 
2.25 

tanesine kaldırılmıştır. ÜakUdar mUd l ,Bomontı·Nektar 
dejumumı muavını İzzet tahkikata. e! Omnle.m Şark sanaytt 
koymuştur. ·-=,...._, ____ m::ıı ______ ,ıı 

Hacı Ali ~a,a zade Sadık bey, ünü Aydın dııında bütün vilôyetc ve 
haıtô komşu vi!ôyctlerc kadar yayılmı~ bir zattı .• Servet itibariyle olmasa 
bile, her halde saltanat ve nüfuz bakımından Aydın eJrafının ön safında 
geliyordu .. Sadık beye serveti, babası Tireli Hacı Ali paıadan intikal et
mişti .. Belki Sadık bey bu servet üzerine kendisi de bir seyler koymuııu ... 
Fakat para ile imanın kimde olduğunu ancak Allah bilir derler ... Aydın 
eşrafının servet kaynaklarını ve hesabforını da kimse iyice bilmezdi .. Hele 
o zamanlar altın, kasada, küpte, ve toprak altında muhafaza edildiği için, 
menkul servet bir sır halinde idi .. Bu sebebden meselô, Sadık beyin ı;ok 
altını olmadığı, ve eline geçen parayı sarfettiği söylenirdi .. Fakat Sadık 
bey öldükten sonra hiç kimsenin beklemediği çok sayıda altın meydana 
cıkınca herkes parmağını ısırmııtı .. 

Sadik bey ailesi servetinin, Hac:i Ali pajadar. evvel, bir tarihi yoktu .. 
Hatla Hacı Ali paşayı fakir bir adam olarak tanıyanların bulunduğu bile 
söylenirdi.. Hacı Ali paşa bu serveti nasıl kazanmıştı? .. Bunun etrafında 
bir takım hurafeler ve efsaneler anlatılabilirdi .• Aslı ve tarihi ne olursa ol
sun, Mustafa Sadık bey ailesini tanıdığı zaman, o servet ve saltanatın en 
yüksek noktasında bulunuyordu. 

Sadır.. bey, Aydın eşrafı arasında en münevver olanı idi .. Okuma, 
yazma bilir, ve her şeyden anlardı .. Akl~ selimi, kararlarındcki isabeti: dü· 
§Üncelerinin doğrulug:.ı, herkesçe tasdık olunurdu.. lstanbul ve lzmır ile 
münasebetleri çoktu .. Hottô hemen her yazı ailesi ile beraber lzmirde ge· 
ı;:ıirdi Ayaklarının stokotlığı onun belediye veya hükumet iılcrlne iıtira· 
kine mcıni oluyordu .. Bu yalnız kendisi lr;in değil, Aydın için de bir 
tatih~lzlikti ... 

Sadık bey hayrı sever, fakirlere bakar, yedirmek, içermekten zevk 
duyardı .. Zenginler içinde onun kadar gözü .'ok veA eli. ~çık ol~nı yoktu ... 
o po•csının hizmclgôrı değil, para onun hızmetkarı ıdı .. Yerındo sarfe
d~r, ve sarfctmekten memnun olurdu .. Aydının hiç bir zer::ıininde onunki 
kad:Jr çok h'zrııetı;i, aşı;ı, seyis, bahçıvan yoktu .. on.un ~hır~n~a cıltı tane 

.,. ı "'oc:ar katanası beslenirdi .. Binek ttrabası, belkı valı Kamıl paşanınki 
{;U-C ''' 'l"k " lf'k "d' S - t 0 b-tün vilayette emsali bulunmayan yenı ı ve guze ı te ı ı.. a-
mus esn , ı.; M 1 b d.k k 
mi beyin mektebe eşekle ı;ıkması, accır katana arının ara ayı ı . mo -
teb yakusunda cekemcmelerinden ileri ge!iyordc .. Fcıkat, o e~ek bıle se-
me-:, yuları ile her ha:ıgi bir e~ekdcğildi... • • _ • 

Sadık byin konağı, birbirinden ayrılmış ıkı kısımd~n r.ıurekkepfı .. En 
güzel, ve süslü kısım, harem ola:ı taraftı .. Bu~ası he.m. bına, hem de_ doşe

I me itiba:iylc Sadık bey ailesine lôyik bir vazıyettc ıddı.: Me.rmer, byaglı bt o-

l yo, her tt'raftcı gö::ü çekiyordu .• ikinci kota çıkan rr.er ıvanın tıra ızan op 

cırı billur idi. , k 
Sel• lık 0 kadar süslü, ve itinalı olmamai<la beraber, o do ocaman 

bir bina idi .. Ramazan geceleri onun sofasında kalabalık bir cemaat te
ravih nama%larını kılardı. 

Bundan başka harem ve selamlık araıında kocaman bir mutfak, ge
ni~ bir ahır, ve biri selamlık, diğeri de hareme mahsus olarak geniş iki 
bahce vardı •. Bu bahc;elor belki de Rum maha'lesindekilerden daha güzel, 
daha bakımlı idi.. Çünkü bunlara do Sakızlı ve şapkalı bahçıvc.nlar ba. 
kıyordu ... 

Sadık beyin selamlığı, Aydının en iılek bir konak yeri idi .. Sadık bey 
yalnız öğle yemeklerini harem tararıııda yerdi. Akşam üstü selc:mlığa ge
ı;er, ve akşam yemeği %amanında mls::ıfirleri ile beraber sofraya otururdu. 
Otururdu .. fakat yemezdi .. Belki misafirlerini te}vik etmek ic;in bir iki lok· 
ma alırdı •. Ratıatsızlığı, ve saka!lığı onda iştah bırakmaını•tı ... 

Bu selamlık, geceleri bir nevi lw!üb hali ıi alırdı .. Mutasarrıfından 
başlıyarak bir çok yüksek memurlar, zabitler, ve diğer Aydın eşrafı hemen 
her gece sıra il burada toplanırlardı .. Mübahaseler olur, memleket işleri 
konu•ulur fikirler teati edilirdi. Bunlarda11 bir kısmı yemekten evvel gelir, 
orad~ ye:nek yerlerdi.Bir kıtmı da yemekten sonra cemaate iltihak ederdi. 

Ramazan ayında, Sadık bey selamlığının sofrası, unumi bir sofra 
halini alırdı .. Cemaatin sarıklı kısmı çoğalır, ve iftar topundan sonra sof
ranın biri kaldırılırken öbürü kurulurdu .. 

Sadık beye Rum mahallesinin eşrafı da hürmet eder, ve sık sık :ziya
rete gelirlerdi .. Hatta Porbes meyan kökü 4abrikcsının müdürü olan İngi-
liz, hiç kimse ile görüşmezken, onunla çat. p~t görüşürdü... • 

Kômil poşa arada bir Aydına gelmek ıhtıyacını duyunca, Sadık beyın 
konağında misafir kalırdı .• 

Sadık bey :ziyaretlerini, ten~zzühlerini ancak faytonu ile yapcrdı .. 
Önüne iyi besli, tüyleri pırıl pırıl, iki siyah macar katonası koşulmuş olan 
bu faytonun gidişi, bütjn Aydını, dükkôn ve ev kapılarına 1:oştururdu .. Za· 
t~n Aydında ancak bir fayton daha vardı. Faka• nerede o, nerede bu? .. 
Manolun arabası, düği:hlerde tutu'urdu .. Araba da, atları da Sac'.k beyin 
arabasının yanında c;ok sönük kalırdı .. Sadık beyin katanalarının nd arın-
dan azametli sesıer, ve ikide bir ıimşek gibi çakan kıvılcımlar çıkardı .. . 
Aydın bunu Sadık beyden kıskanmaz, ve bilôkis bundan iftihar duyardı .. . 
ÇGnkü Sadık bey, Aydının babası, Aydının temeli, Aydının övünülecek a· 

damı idi. 

*** 
.. 1 

Sadık bey ailesi, Sadık beyle hanımından ve Sami beyden ibaretti:. 
Hanımı onun ikinci kam! idi .. ilk karısından olan kızı evlenmiJ, ve ayrı bır 
aile kurmu~tu .. Sami bey,onun.ergiri e~rafından oian bir aileye mensup i· 
kinci karısıl'dan doğmu~tu .. Tek erkek evlôd olmak dolayısiyle gerek ba· 

bası, gerek anası Sami beye çok düşkündüler .. Fakat anlaşılıyordu ki •. Sa. 
dık beye nisbet!e daha gene olan ana~ı. çocuğu, ve çocuğunun tcrbıy.~sı 
hakkında fa%1a tesir ve nüfuza sahibdi .. Sadık beyin hanımı d~ e~~rıık, 
görgülü ve bilgilı bir kad,ndı .. Bundan başka kenefi a·ıcsi~!n vazıy~tı 1.cabı 
olarak hususi bir gurur da duyuyor, ve bunu izhar etmeKtcn c;ekınmıyor
du.. Sam beyin lôlôları hep hanımın memleketinden gelen Arnavudlar 
arasından seçiliyordu ... 

- Devamı ver -

Geminin k.'\Urmn sn.nti gelip ~m
gırak ~nlmı:1; fnkat knptwı gbrün
rnernitı. l'tlııkinist «le: 

- Nasıl olsa gelir, yetifiirl 
Diye dll!'!ütıen'k '~puro knldrr

mı .• S:ırnyburnuna lın.d:ır llıı iste 
bby1e gitmi~ler Ye dnh:ı t;ok iler
lc.-mclt OMaretlnj kenılilerinrle bo
lmmıdıldarmdan ötürü dtJnnııi-;;
ler. 

Ben, -.fölerl.n bütün nçıkhğına 
rağmen, buna bir tUrlU inanamı
yorımı. Ni.s:ı.nm birinde olsaydık, 
hnberc, t:ı.tsız bir "Ni<.nn ba.'ığr,, 
d~r•1lm. F:ı.k:ıt gazete ıc;rar ediyor. 
Jfoptnmn vnpunı. nns1\ s:ındnlla 
yeti tiğini, nasıl el c:nllııdığınr 
'~ nfhnyet nno;ıJ nlkışlarl:ı knrsı. 
bndığını <fa ~·nzıyor. 
Şu halde meScle doğnı. l'chi n

mn, diyelim, ki q,aptan dn insan· 
clır. lliç nlila gelmeyen biı· se
bt.ıplc tam zn.,,nnmda dümenin b:ı. 
ma W"..çmeıtıis olnbilir. Fnknt mı..

kini t hangi h:ıkln, nasıl b'r cliret
h· bu lmdnr yurttns ranmı boynu
rın nbr:ıJc v.emiyi knlclırclı 9 

Yn bir lmm ol nvdı! Bn i,..in de. 
r:iz yollnrmen i~celenme;ini ve 
bır dnJıa 1•imsede bu tUrlli t~hli
l'Cli snrnbetlere girişınek cilreti 
bıralabnrun!l.smı i teri7~ Hi • ooyle 
ı:.nlm olur mu! 

HAK.Ki SUHA GEZGiN 

Maarif vekilinin dünkü 

tetkikleri 

Şehrimlzd;. bulunan Maarif Veklll 
Hasan Ali YUceı tetkiklerine devam 
etmektedir. DUn maarjf mUdUrlllğün 
de vekilin başkanlığında b r top!antı 
yııpılinı§tır. Toplantıda istanbulun 
okuı ihtiyacı ve muhtell! mault !§le• 
rl g!JrUııUlmU!ltUr. 

Öğleden sonra vekil, yanında Unl• 
VCiı!lte rektörU Cemil Bllsel , tstan• 
bul komutanı o'd'Jğu hald" Ayazağa. 

çl!Uj~ne gttmışlerdlr. Ayazağa, tlft• 
Uğlnde Unlversilc talebesi için dalmt 
bir kamp yeri yapılması dUşUnUlmek• 

~dlr. 

Nişan 

Devlet Denizyollan tel!!İZ ve e
lcktrlk cnspektöril Cevat Akerin 
kızı Melekle, eski haroiye neznret. 
sıhhiye reisi doktor lbrnh.im Hcltkı 
(Pa.83) merhumun oğlu değerli de
&.iz subayJ2.?'lllUZdan güverte ytiz. 
başısı l''afız Türm~n'in nişan tö-

.renlcri 23. 8. 94.2 pazar günU Ce
vnt AJcerm Kadıköyüııdeki evinde 
;raprlnuştır. lki tarafa da S.'l.adet
ler dilerlz. 

Bustinkü 'l'adyo 1 
7.30 Progrnm ve memleket saat a.

yarı. 7.82 Vücudu.muzu çolı§tıralrm. 
7.40 .Ajııruı hıı.berlerl. 7.55 Senfonik 
parçalnr (Pl). 8.20. 835 Evin .saatı. 

12.30 Program ..-e memleket saat a
yarı. 12.33 Oyun havıııan. 12 415 A• 
ja.ns haberleri.. 18.00 Program ve 
memleket ııaat ayarı, 18.03 Rndyo 
salon orkestrası. 18.4ri TtlfkUler. 10. 
00 Konuşma. 19 lri Şarkılar. J9.30 
memleket ımat oyan ve Ajans hnbE-r
leri. 19.411 Scrbut 10 dakika 19 5!S 

1 Fasıl heyeti. 20.15 Radyo gav.te 
20.45 Film parçalnn (P}.) 21.00 z • 
raat takvlml 21.10 17 • lnct asır mü• 
zlğinden (Pl) 21.ao Konuşma. 21.4"> 
KllsjJc TUrk mUzlğ'l programı. 22 30 
Memleket aant ayan, Ajans haberi • 
rl ve borsalar. 22.45. 22.150 Yannkj 
program ve kapanış. 

25 y11 evvelkı Vakıf 

25 Ağustoa 918 

Hüseyin Cahi• bey 

Bir mUddettenberı bcroyl te1w 
A vrupad3 bulunan Hllseyln Cahid bey 
busUnkü S trenile nvdet edc-ceğl h • 
bcr rlmmı"tır. 

SALI Çar§nmba 

> 
2:; Ağuıııtos 26 Ağustos 

~ 
c::[ Şaban: 12 şaban ıs - llıı:ır: 112 Hızır 118 

\ ııkitler \nsau euını \'a ntı Ez::ı nl 
Ullt.'!jll' 

5.16 10.17 5.17 10.10 
(!Htlıc.ı 

Öğle 12.17 5.18 12.ır. l>.19 
lklndl 16,04 9.0l 16.02 9 05 

Ak~nı 18.57 12.00 18 5tl l:l 00 

l'attu 20.86 ı.as 20.SG U8 
İms:ık lU?9 8.SO s 80 8SS 
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TE1KII<LER 
--

K BA. HAVZASl·VE 
KAFKASYANIN EHEMMiYETi 
Dünyanın gözU, K1;1b:ın mınlıkasın•; kaplar. PiıiJ:ıç istlhsa'.fı.tı yeni başla· 

c!;ı. ilerlemeğe çalışan Alman ordula• ı mrştır, ve Kafkasyanın her tarafın 

rma çcvr!lmi~tir. Kubanın ve Kafka~- ı da silratle yayılmaktadır. 

.. AKIT 

fi<AYIPL'ARI/ 
Yalvaç orta okulwıuan aldığını, 

tasdiknamemi zayi ettim. Yeniaini a
lacağımdan c::ıkisinin hllkmU yoktur .. 

Ril)tU Bllglıı. .... 
Çaketimin ce'Jinden 80 lira para i• 

le nllfus tezkeremi gaybettlm, Yenisi· 
ni çıkaracağımdan eeklsinln hUkmU 

Adresim : 

.. .;,,. ..,._,: .. '.· ... 

yanın naıııl b.r yer oldu~nu izahı Ka!kasyanın yeraltı zenginliği de 
faydalı buluyoruz. t;UyllktUr. Altın, Bakır, Kalay, Man• 

Rostovdan TUrk • Iran hudu<luna ganez, Kömür, ve Petrol, Moskova 
kadar olnn mıntıka , gerek iklim g~· Kafkasya<la Uralların çok bakir m~ 
rck arazi bnloın.-nd:ın bazı gariııli;..~ \Jeni bulunduğunu ve bunların adedi• 
l"r arzeder. n1n yüzlere çıkt.:ğını bı:dirmişU. Mti· 

Karaköy Haraççı All ıt0kak No. 
51 İbrahim Kızılay 

lSi'ANBUL n:ı;":'tNCİ 
NO'I'ERLIGtNE Y. No: 104:12 

C No: 270 

ile sabah, Gğle ve akşam 
Üsh-Udarda Pa§a. limaııı caddeııin• 

de 1S9 numaralı .eahilhar.ede benimle 
birlikte ikamet eden kocam Hacı HU 
seyjn Mahdumu Mehmet Evrim namı 
na evvelce hususi mahiyette veltAlet• 
name tanzim ettirmiş olduğum gibi 
13/Şubat/939 tar.hinde İstanbul al• 
tıncı l'\oterllğinde 20t0 numara ile 

~-C • ;JI>. ~#: • • I. • ·~ • • ' 1, • • ~ *" I • • • 

Kafl(asy:;ı.yı zorluk .. uz 3 iklim mm· bala~:ı31z söylenebilir ki, Kafkasya 
tıkasr:::ıı. a;;rr:ıbjllrlz: bakırdan yana dU::ıyanm en zent:in 

Tarla. ye bahçeler mrntıkaıoı, Mı• bir yeridir. Eu müh!m ve en. meşhur 
sır ve baZ ır.ır.::lto.sı, ZeYtin mıntıka· bakir madenleri, Azerhaycan, GUrcis 
ı;ı, .. İlk iki mıntıka Ka!kas da~:armın tan, ve Ermenhtandadu. 
:im:ılind", tlçUnclisil cen:ıbundadır, . 

İli< k:sıı:ı si~-ah tcprnk mıntıkası• 
.ıır. BUtlın K'Jban mıntıkası 5 metre 

GUrcistanda, Artanı Kasbak, Dev 
c;.orak, Ratscha, Letschkumi, veSvan• 

tSTA.NBUL lKtNOl tCRA 1 
MEMUBLUGUNDAN <t2/ 1899 

de resen umumi vekaletname tle tev 
kil etmiştim. Evveı ve ahır ta.nzlın 

tiendlr. EndUstrl~i Azcrbayeanm Ki• 
derinli~! olan bu toprakla ürtillmUş- kılman vel~alctnamclerln heyeti umu-
ttir. Bu toprak gUbre istemez. Bura dabclt şehrindedir.. mlyesini deva.mındıı.n sarfınazar olun• 

Evvelce Beyoğlunda Ata Hama• : 
mı Kuyulu Feı·ah Apartımanında ı 

26/1 numarada ika.met etmekte iken 
halen i1<ıunetgllht meçhuı Bayan Dil• 
rlye İnala. dairemizin 942•1399 sayılı 

dosya.sile Burla Biraderleı-jn bir kxt& 
25. -ı. 939 tarihli senede mUatenıden 
zlınme:-tlnizdc matlubu bulunan 60. • · 
(Altmış) liranın icra maritetl!e \'e 

avukatlık ilcretile birlikte tahsili bak 
kında dairemlı:de yapılan lcrayı ta• 
klbat Uzerine taratııuza gönderilen 
ödeme emrinin jkametgAhmızın meQ
hQl olmasından dolayı tebliğat ifa 
cdilememiıı ve jcra hA.klınllğiıı kara• 
rile mezkür ödeme emrinin bir ay 
müddetle ila.nen tebliğine karar ve• 
rll:rnlı;tlr. lşbu illı.nm tebliği t&rlh\n • 
den itibaren bir ay içinde borcu öde
meniz!, borcun tamamına veya bir 
kısmma veyahut alacaklmın t&!dbat 
icrası hakkında bir l~irazmız varaa 
Yine bu müddet içinde t.stida ile ve• 
ya şifahen icra daJresloe bildirmeniz 
ve bildirmedlginjz taktirde bu müd• 
det içinde 74 ncU madde mucibtnce 
mal beyanında bulunmsnız l!zjredır. 

Beyanda. bulunmazsanTz hapla ile 
tazyik olunacağmız ve haktkatta mu• 
hatif beyanda bulunduğıınuz taktirde 
hapis ile cczal&nd.ınlaca~mız ve bor
cu ödemez veya itiraz etmezseniz 
hakkmizda cebri icraya devam edile
ceği o emrt makamına kaim olmak 
Uzere ilAnen tebUğ olunur. ( <tOS9l) 

!arda çok miktarda buğr..lay verişir. Er. büylik bal:ır madeni Ermeni• duğunda.n kocam Mehmet Evrim! A:z-
Ve tUtıln ekilır. İkinci r.11ntılta H:ı• tanı:ta Allahverdidir. Ayrıca. aıtm ve retmelc mecburiyetinde kaldım. Na • 
zar sıep!erinln cenubudur. Ve d11g-Ja• gümüş çikarır. Tonda 783 gram gü • mıma hiç bir iş yapmaıı:a: SelA.h!ycU 
rın b~langıçıdır • Bu~de.~ la. beraber rnilş l:i gram altın. Kafkasya Rusya.- kalmadığnıdan cmr!vıdd ihdas edip, 
ba~ yetiştırmeğe mUsaıttjr. Buradca.. rın yegt\.ne gümllıj veren yeridlr. K~! hüsnllniyete hamletmc!t ve ettirmek, 
mısır ve ay ç!çeğl el:Ulr. Hazar step- 1 lmsya daha demirde~ ',kalaydan,'. ~.ö- imkanlarını selbetmek ıı;:n işbu azil 
leli. hayvanlara otlak otarnk k•1llan!• I rnlirden. civadan . k~kl!r~tcn bJyuk keyfiyetini kendisine tebliğlle bera• 
lır ÜçuncU kısım ABU h.:ı!kaııtır v.ı 1 zengı."llıklere mll.lıktır. Bunların bU • ber İstanbulda llünteşir Vakit gaze• 
Uçte ikisi dağlık;ır. Şark kı.:;u:mda. I yllk bir kısmı el sl!rlllmer.ı.ş ha'.de du te51 ile iiAnmı tale'D eylerim. (40866). 

step zenginliğine mfillk:.ır. Garp kıs• ruyor. Ay~e Evrim; 
• K d ı hil' t · b! En b~iyük demir mıntıkası b.fal-mı yenı o.ra en z sa ı, ropıK r Usküclanla. ra~a. limanı <>adde5ln• 

iklime mll.lfütlr. Böylc"c burar!a bir haflustadır. . do 59 numarada. mukim. Yalı. 
çok ıkliır.lerın blrle~tiğ!nl görüyoruz.. Kafkasya dünyanın en bUyUk ~ar. Daırede sal;lı as1ma mutabık olan 
Sieak mıntakada şarap, tUtün, çay, ganez madenlerine eahiptır. Tsch:a tu• bu nUaba talep veı;hlle illl.n edılmc!! 
llmon, ç;ilek ve daha bir çok şeyler, tide maden 130 ~mZ. _Yer tut~r. 160 üzere Vakit gazetesinde tebliğ olu• 
yetifil'. :Ui!hııssa Kan:a.slıı.ı'ın ~ica.k ı milyon ton tahmın ed•llyor. 'lschltu· nur. Yirmi dört Açustoe bindokuz:;,rilz 
Şark etekıerınde plrınç ile paını.:k ye rtden malla GUrcistanda. da. manga• kırk iki. 

tlştirilir. ne'.1! vaı·dır. İstanbul beıtlııcl noteri: Htlseyi.D 

Zeytin ağaçları garpta bulunur. . P.usya 1936 da 27 .500.000 ton pet· .!\. vni lTla11 
Hattıı. iÇerlek otan kurada şeltcr ka.- rolün kisml azamr Ka!ka!lyada c;ikar ----------------

] lSTANBUL Dön.DV.NCÜ tC'RA ME mışi bile yetışır. Ayn! yerde rcı::.' i• En mU!ılm memba BakOdadır. GrnJ>o 
malAtınd" kull"nılan Koscnll böce:-ıs-:, k . l\IURLUclUNDAN, 939/2366. " .. ... e. ni ve Maikop petrolleri de ço zen;::ın• 
yetiştirilir. Saffran iStihsaı e·füır, cllr.. Bir borçtan dolayı 939,'2~C6 No: 
Başlıca ıstjhsalatındnn biri de • ., .. ~ • Yollarm ekslkllğt bunlardaoı jst\· lu dosya ile mahcuz çorap maklncs! 

1 somya, saat , mangal vcsajre e,ya 
t r. fadeyi çok baltalamaktadır. Ei!hessa 

Şimali l~arkasyada bilhassa buğ• kara yolları ek<-jktlr. Th'mlryolları• 1/9/942 Pazartesi gUnU saat 16 dan 
· i ıs-- b ı·k ı itibaren Kası.mpaşa Uzuııyol T.:ıhta aay ve sollla mıs:r, ay ~ Çce.ı, a ı nın mecmuu 4.500 kilometredir. En 
yumurtası, yulA!, kara buğday, pata.• tlltihim limanlar Kars:ienlzde ve No • GAzf ~okak 5 No: lu evde :ıo.ttlac'l.l:tır. 

· · K b h ı · ,,. m 1 () gUn klym.etln ı;t 75 ini bulama7'.sa tes ve p.ıınç l u an ne r n:n a.,z • voross!.slttl ve Batum, Hazer den!zin• 
da ve Dağıstanda)' hayvanlara, )'1ye• d& Bakiı, Machat•kaıa ve Derbenttir. \kjncı arttrrme. 4/9/942 Cuma G'ünU 
ı;eK oı, pamuk, tlltUn v. e. yctl§tınr .. ı Tu~rul t)ı,.e, • ayni mahal ve saatte ıera olunarak 

Cenubi Ka.fhasya<.la buğ<latd&n en çok arttırana ihale edilccel>:tir. Ta• 

liplerin ııatı§ zama.nlarmda mahallin• 
~e bulunacak memura mUracaatları, 
ilan olunur. (4089;5). 

sonra şunlar gellr: D • 1 t 
Mısır, pamuk, ve pirinç, tütün, anıza 1 

çay, ve. s. 
Son senelerue Ka1knsyeda tü~l!n f"' harbi 

itilen ar:ızınin mCl!LlUU 80.000 hcktr.• 

rı geçl!'ordu. He.şl.ca tUtun mıntıka• ! Alman~ar 107 bin tonluk 17 
la.rı Kuban, ~ar~den!z :ıı.bllieri ve gemi d:ı.ha ba'~ırmışlar 
Terektl:-. Butün ~ımall Kafkasyada, L 1 . 2 , ( \ ... ) _ A ,· .. ll ı'k •. , 0 . ,. . oııc ı a, .. . .:~. n.ıı .ı. 
!>enevl tütll!ı 1s.-!ısalAu u mtıyon ..._. , . . . b ld'rd' •· .. . b' 1 , aaıresının ı ıgın:: goıe ır n 
ıoyu buluyor. şım .... ı ve cenubi Kafkas . . . , t Ak·' · d . . j "ıLz denıza tısı or a uenıı e 
)anınki 70 J!lllyondur. Kt'.f :nsy:ı şaı • ; ,....·ı·~ ~'·' ' f d oldıJg~ıL . . . , . ...n , .- uç • .;..ı::ırı ter2 m an ~ 
I;;n en b .. ) ı.;k tiltun lstıhs:ılc.s.d,f, . 0 , ı. , . b k 

1 
1 " 

v;:rC!: s:.are.~ct";Z ıra ı mrş o~""n·•· 
Ve ds..lıa fn-ln ycttştlrmct;e de mJ:!a• l · ht l t 

1 
d" ., n ·...: . . ~= mu. cMc 11 un:!l 11-:;m • .ıu ,J,.r 

ıtt!r, · ·ı l · · · btı t T"' 
M ı 1• fk l , "~ O"O j 18$C ve l :m:ı {!'emısır.t ırm "-avcry ... a es arc.;:ı "" . " 

hektar bağ \'nrdır. Şlme.11 Knfht.aiaı ı' 0 \r h·ıı . ki el • 'r ... orvec !'-3 1 f.'rt 3<'! t\r".n a o 
ıse 4:.!.00U hekıara malık ir. Bıınun 

1
. •

1
. d, . , h -

1 
• 

. ııgı ız cn:7:ı tı0 ı, arp ::"emı erı-
11.000 hektarı Dağıstanda ve artanı, . fak t kt ld 1 ~ 11 h · ı·a 
hubandadır. I•ın re· ·at c; mC' c o ı . . ır ·' 

filey~ ta:ırrtız erlerek bir t:caret 
hufüa.sya dilnyıı.nın çııy yetistiren . . E 

gemls1ni torrıilkm·~tır. u hemı -
ı•in balı!ır~ o'dıığu zannediiınektf

dir. 

A Jm:ın rl!'nizaltı'~rınm faaliyeti 

mcmlclrntlcrj ara3ın1a b:?şinci ı;t>lır •• 
Btı:;1lk harpten ihtiJ;\ltl ·n evvel çay 
iki mıntikada ekjl.rdi. Azcr!.stan, 
(Baıum cıvari) ve garbi gürcU-tan 
1915 do jstilısu!ılt G54,00U kilo idi, 
580 hclctar yer ektldi ve 6.500, OCO k. Berli-n, 21 (A.A.) - Hı,ı"-U!!İ bir 
ıo tstıhsal edildi. tehli;ie l:ıildiı"ild:ğine A"iire, Al -

6 - n coo k'l 1 t h aı d ldi man cleniz:'.ltı1arı <!o~u ve batr :ıt-_., ... ı o s ı a e ı . 1 . v 'b d . . d • 
.,ı · ., d t . 1 Gü ... •istan an tikte ve .n:ı.1-n • cnız .:ı e tem ,ı 1 
~ • - .n.Şagı aKı CC \ C • ., 1 J ~1• • 107 b' b 1• } 1 7 

Aba · t A · t il t k an Vcumnu :n:: :ı. ıg o a:ı • 
zı::ı &.nın ve zcr.s anm m '1 E're , • . . . 

. 1 <"e:ııj ı~<ı v~ 1'::cn11 tıc:•t bntırmrnhr. 
ıst•lı: alatını g!btcrlvor: "" - • ' • . . · 

"1
92 

• 050 t dır. E:.ı P.'~Ir!lerdcn hnrımlerı ye-
l 1:>30 1: 0 kiını: 67 b'ne haı:~ olan iki k~fi-

lc halinde seyretmekte idi. 
44. 819 1039 

103:! de Azerbaycan Ermeniııtan Baı;;ka i:;i gemi d:ıh:ı torr.illen -
''} Güıctistanın ::oo.orıo hcktAr!ık p::ı• ; mi"]se d~ ifüım<ı., nıüd::~~:-::;:-:ı.ın f::ı .• 
rnuk t:ıılalJrı vaı ılı. lkl.nıin ve ta--., ~t'iye~e ;er.:nes: ~ lizllnden "'etic;:
b:.1 tin mlt :ıitll~i J. n.asynda. en ıyi yi !?'Örme:' milml~in cırnan,ıştır. 

mısır panıuklılrını ,ı; tl,,.tirın~k im kıl ::-::-::-::-::::::::=============· 1 
nını •• c •• :,. c.r. İ 

Trcp ·, 11:1.r:ı r.,,ı..., tı c'nrıı 'c l{a! • 

k , vada Olca!·ptucı, n 'lntar m"sesi, 
1 .~u ağ cı y • t riı.r. Mantaı· meııe 

sı 1.(100, ba cu C :> h \t'lr a az;yi 1 

s.rnmı : A:-ıı.u u~ ~ 

Ha~ıldılıı ıer: \ ' \ ?\l'I :\l\TR\AS: 
l1mumt ;.;P,rlyııtı lcfart eden 

Rf/(k ~ .,m,.t \e1•fnfJ/ı 

1 - F:kı:.litmeye ko,ulan \ş· Boz.U:ı-'i'k • Kı::.:aköy _ Pıu:arcık _ Bıırsa 
y• ~ ..• ı.: .. l J. .: O - 2ö t•rı1t kıl mıetreleri a.ınsındaki fOS'.L l:ı:ı.:;lı li;t.nıiri 

' up 1 • .:1.: t, d lı tı•o-;;: l.ıa (8;;) kuruştan ıbaıettır. 

2 - E..ı " tPmi:ı'l .. 111 il t rı ı ı 11'3J ljra (31 l kuruştur. 
S J ·"· t ~ ı.:: .o.& • nc·ı <''ıma~lesi gllnU sMt t 11 ı de J3ilecik hilkfl_ 

-ı~t b!n r • .!. 1'. Nnf,a m " Hl ..l o..! ·-::ıJ;.ı. tb~(.:,J.Ul e1ec"'k I;.,:nnlsyon t:ı. 
! r.'.!1:. i{'il ' ı.;uf u u .ı~ n:op le.c:ıl<lır. 

1 - E •• •t•n~ nrl:la'l e 1 v bun1t n•ll'eferri evral< (!Hll lmrıış bec!c! 
Ne ı rı: tid r!!!t lnr!en alınn bilir. 
ek ıı· re tnrlhın< n PO az U.; gün eV\'~1 b:r t~t,tda ile 
; c._ 1 .. , o:.ı gıb1 e.>as.ı tamiratı ya.palıilec.::ı:ıerjne <!ajr 
ı:ı.-: l..ı. mdır. 

~~~~~~---~~~~~~~~-::--

1staul:..ul o~ni., Komut.anlıttından 

1 - De!'.iz Lisesi ve Den!Z Gedikli Okulunun kayıt ve kabut müddeti 
25.5 sı•2 glln!l ak~amına lraciar uza.tıımı!jtır. 

2 - Deı.ti1 Lıeeı'llne kayıt olunan okurlıırnı 27 .8 1142 per!Jem be v-e ıe
t!iklı okulUD.'1 ka:rıt o!una.:ı okuriıırm 28.8.942 cuma gilnü nolua.ıı vestkala. 
mu t.:ınıaml;>yarak saat 9 da Kaııımpaşada ~dikli okulunda bulunmaları. 

(9009) 

Afyon vilayetinden 

Memleket ha!tehanesiııln 83~77 lira lZ kul"Uf ke~if ~de!li ikmali ln
şaatJ kapalı zari usulil? cltsiltmeye konulmuştur. 

J - t1v1;e :ıs Ağu5to..o;, 9t2 tarihine mUs.adit cuma gunU sa.at 15 de 
vilAvet da.i"01 e::cUm-:ninctc y::ı.j>ılacakt,Ir. 

~ - Mı.ıvakko.t temlııa~ IH.28 lira 86 kuruştur, .-
~ - Ke~·fr.auıe, plAı. umumi, hu!ıu91 ı;ıartname, m•ık!lvele proje!'! 

418 kuru§ ~oeı mukabiiinoe Nana müdUrlUğünden alrn'lb\lir. • 
4 - 1st'!hlı cılanlaı· bu ~e glrın'?k llzere ala-.::ıkJan ehllyd veslkala.rı 

i<;ııı ihale günUnclen en a.ı lıç giln evvele kadar vilayete istida ile mU.ra. 
caat edecek..<>rd ı.r. 

5 - E~siltrnE'ye i~tira.- içlD almııcak ehliyet vesikası ve muvıı.kl<ııt 
tem:n.ıtı hc'.vi te}:ll1 znrfle:mı yukarda. yazılı ihale sa.!l.tlnJen !>ir sa.at ev. 
, .• __ e kadar e:.ci.:n:.en rclııllğınc vcrmelert vey'\ posta ile göııı:ıerm:>lE'"l l'lıı 

OIU!"l.lr. ( 86:?2 I 

1!9=-•ı ıe s• us . ug;::::s: •:#&Si' -

' Tirl;ll'8 Camburlyeti 

ZiRAA T BANK ASI 

~:ıına 

Koruıuıı tarllll: 1'4!!!1. - IS4!rmayesl; 100.000.000 1'lırll U7aaı 

~ube ve ajans sde<IJ: 't6.), 

Zira! ve.. Ucıı.rı ber aevı. banka muameleltrt. 
Para bl:-füttHolere :?~,000 Ura ikramiye venyoı 

ve U:ıba.rsu ta:1a.rrut besapar:;ıdıı 

4 ~~ıa cekUecek kur'a ııe a~ağlaa K i 

göre ıkr eaıı;-., 

l adtıl J.000 lira ilk ıoo adet so Urahk 1\,000 Ur• 
4 • öl}f) • 
4 • ~o .. 

tO .. 100 • 

:?.GCC 

1.000 : i f 
ıa:.uoo • : • 

120 .. 40 • tJUIO .. 
160 • ı3 • IJ.20\1 • 

DİKKAT: Heıo Hc:ııı rırı rlAk! parıılıu bir sene Jelnde ISO llnrtao ":"tı 
'!11şm.!yenler«> lkıaa,t.v~ c;htığ'l takdirde % 20 fawıslle verUecektlr, 

G - E!<ı:·:tır" e ı ~;~nk c1•n 't!erin neş!;ıc! ma.:ldede yaz.lı vcs!1cıı ile 
9-12 mrU y.l:na ı:ı.id tıcaret odrt.$1 ves!l:aı:ı ve muvsltkrt tcm!:.:ı.Llannı ba\l 
1 24911) l!\~·ııı ~-nrıın·ın :.r ı. •r. tı d -c:!:::::1e h~;:ırlayaea ,,., rı !::::p'.lll z:ırfla. 

rır>J il'.;fl"lcU 11ı&~f'de yazı•ı vok tten btr 3aat evvc.•ııe lt:ı·h r komjsyon 
r1ı:.Jığı.ı:c ma.i<hıız nıui,uhılıncE' vcrrıelcrı lfizımrlır. 

1 lj Kur'alar ,;cLeoa 4 defa, 11 Mart, 11 Ra.ı.!ra.n. 11 EylCU. ı 

1 11 Bır iDc:k:'ı.nunda <:el':!lecekt!r. ı 
CC:Z:Z:~:~:;;t:::::::::ı:ı;t;;zı;;:a;::ım;:1iii1GiaCS:IW~'55illl .... lll .... lltii~'l-iillllllPJl!! .. lll .. lllllllllllll!lz::::IA 

T. l!Ş BANKASI 
li.'.fASARBVF 
BESAl'LABI 

2 lldnclteşrta 
Ker. deslne ayrılan 

lkramlyeler: 
ı adet 1000 liralık 
1 .. l>OO • 
2 • 250 .. 

u .. 100 • 
• 60 • .. :.ıo • 

Yuhamn:!~n bedeli Sl5'J (Bekiz bın yuzuuı ııra olan Matbaa ıçıll~ 
<l.>:r>) K~. karbc.n boyası ile 1000 (bin) K~. !i.Yah Tlpo boyası (1(;,ı 
19 l~) Pazart;<'!ti gllnü ,!':ı t (15,30) on be~ 't)uı;:ukta Haydarpaşada 

na:-.: dahilinciekl komtsy-:>:ı lara!ından kapalı zarf usulile satm a1ı:ı:ı• 

Bu ı~ g:rmelı: isteye.>ı:erin 611 (altı yllz onbir) lira 23 (yirmi ııetl 
ı·u,ll...k muvadka~ teminat, lıanunun tayin ett'.ğl vesikalarla te ııı.I 

muhtevı zeTP.arını ayni glln saaı (14,30) on aort otuza kadar 1'0 

Hcı .. !ığlne ver'llı::!erl lAzundır. 

Btı işe :ı.~" ~::ı.rt.n:ımelu komt.syondo.n pıı.rası.z olarak 

~ Devfal Demiryolları Umum Miidiirlüğünden: 

İdaremi.de l·ura Ye fltılJ görcreY. makinıst V'! 'ba'J makinisUlk t 
\1ılreı p0 rııooo..i ve feıı mt'murıJ yot'ı;otlrmf'!\ç lizere !Uzumu kıı.aıfr ııarı•t 
lu :nt>.zunu .. ı!llacaktır. Yaµlıac:ı.ıc kab~l 1mtiharunda. gösterecekten 

~ 

\ ... .r~a~iyde ;öre sa.na tkAr ilovanjle ayda 100 llraya k::.dar ucret 
c~kt!r . 

Bir s~ıı~l:k s'.aj mtic!<letlni m'Jır:ıffak!yetl~ bitirenler t~s::ll 
~· ;ı.1'ıp kurslnr•lakı mun.1fakjyetlcrın1: ı;ore, wcıkcz, atolye \'e dCP" 

n'k kadı·oJu d:.ıhili: de ıı:-r:: ~derler. 

ı - Sanat okulu mezunu olmak, 

~ - A~:r"!rlığinl yaprn·~ bı.ılunmıı k, 

8 - Yn:;r otuzu g~~nıemiş olr.ııı.k, 

4 - E:cı:ıebl ile evli oln.amak. ' \ 
Talip ola...•iann ok:ıl d1ploma"lı, kt,I\ hıı.1 tf'!rcüıneııl, l!!!tlda 'ite bO: 

s·ır.?tlcrile ı;. f..94.2 ı;UııUu, J..adar Hay<luoe..,ıı. Ankara. Ba.lıkeılr, ~..ı 
M:ı'atya, A·1 .> nıt. Afyon. İ?mır, Sirl~ecl, Erzurum ve J:::ıl~lşehlr ı;dl 
111j•1::rlilkıe,;r.<' müra~ıı.t arı ve bl!A.bare adreslerine bJdlrilccek ~ 
;;Un«c imt;•ı.-.:ıd ı;C'lm"L.•rl llı:rnmu ııan olunur, (6691 

Naf:a Vekaletinden 
" 1. Ey:Gı S'42 Salı i!Ür.G saat 15 cie Ankaroda Nofia Ve~aıetl ~ 

içi,ıdc mclıa:;:e müdt!r••Jğiı odasında toplanan malzeme eksiltme 
0 yo"!~:nda "4ı!..!i00,. lira ın11lıammcn bedelli 50 ac!el mühendi$ ve 10 

mohruti çad•r ko:ıpoh ııırf 11sulile eks iltmesı yapılacakıır. Eksiltme 1 pi~ 
mcs: ve tehmiotı 223 kuru.ş beclel:e malzeme mt:dürlüğündon oh11" 

Muvc~ı..,. ı teminat "~37,, lira {50) kuru~tur. ~ ' 
lstekli:ernı ıc·~lif mekluplarrnı muvakkoı teminat ve ıarırıoffl /, 

yaı•lı vesaik ııe b irlikte ayn; gün saat 14 e kadar mezküı ~ omisyoıı:9~ 
bz muko~i:::ıde vermeıcrl lô:z.ımd İr. 

latanbul Belediyesi ilanları 
~ 

l'::bpriHer lu tamırl<'•le:- kullanılma'< Uzere alınacak (30JI ıııeır'., 
ııı 

~Ç!k ~ks\ltr.ıc)~ konul'lll'':!tH. Mecmuunun tahmin bedeli (3C00) 
ilk t .. minatı \ 2~5) llrad,r, 

bjıı.r 
Şart."laııı e Z<ı.t.rt v~' MuamelA.l ~filı:ll!~!ll kaleminde g!!rll1e 

ı.~ 28/8/91ı :.11.ıııa günıl ı;aal H. de Daiın1 EncUmcnı.le yapılaca.l•W'· 
Tallp!c~ltı ilk temİ.!'.11.( m&kbum veya mektuplarile ve kanuııetı ıft 

H\7.ım gelen .:it;'ct veslk.1.larile, ihale gUnU ::aat 14. de DaimJ f;ncil 
1 hıı :ıınııı~l::ı.rt • ~ij9J ), 


