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VAKIT Gezmt sı f'uponu ho. 8 
&le'\'Sl!Dlıı en zengin progra'Dlı rezlıN o 

l~tirak etmek lstlyonıanız, bu kupon;,ı kesip ııaı •. 
laTJllU.. 

j 

Şel lamet 1.n.önü'niia Oilzel 8ıwaatlıw Akademlslndel.I tetklklerlndıe.n lotıbMar: Tak 6iın t.:ıı,ı,:cafoe kunacak lnonü b.,~·kcll, 
"" re:Jlmlerl tetkik ecftyor, lr.abat a1f70rl:ır. 

illi Şef Güzel Sanatlar Akademisinde 
"I T · t V k ·ı , · latanbaJ. l (A.A) _ MllU Şef lsı:net tn.önU, refa- demi pro!eııörleri taratından ka.r§ıla.n.nI§l&rdır, l care e l l m l 

~ Bayan tnönU olduğu halde bugiln saat Mi111 Şefimiz saat 19,20 ye kadar Ako.demldo 1 ı 
·'3 de GUzeı Sa.nallar Aka.demlsinl te~ri! buyur- kal:ırak sergiyi gc.zmtşıer, blltlln eserlerle ya.kıncıa.n 
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lran buhranı . 
Yar.an: SADRJ ERTEM 

~ Sljheyli hikUmeti :l&ti
"-dl. K.omşunna 1f"aD<la 

blt.ı hidlreler bizi yalandan 
lıtr İrir. Onan otoriteli, refah

lnllJıet om.. , en halla eme
• 11~, 11.ilr, 1rade9jae 

P bir fr.. görmek , emelhıi 
eo 'l'ttı1ller ~ lranm ge. 

olduğu Jıidüıeler, eandan 
Q)'andırma:ktadu. Bilhassa 
8- Şah PebleWıin shlm

n SOnra hUil olan maru.a.ra 
ttbtti fnldpflar kaydetmek· 

laera1aer henüz '"9.ZI et1 l>ir dul" 
~ glrtmemlıt 'bu 

han vaziyeti beynelmDd, 
.llaeaele balhıl e1nuBtır. lranm 
1ai oldaia mll,ldll vnzl· 

r )'andan ı,ı po?ttlka tezatla· 

11 hfr Yandan, banda hasıl o
otor1ıe buhranına. bir yandan 

~. SORn1 tezadlara dayanmakta-

lllr 
•11 lllenılekett. metgul etmesi 
~ tanesi kiff gelen sebep

bi{ araya gelince tran aylardı..n 
11 

dnden ~rkanwlığl buhran 
t ~mı nrzetti. 
.._, Ruıcya harbe girinceye 
•r tarafsız, htr memleket ola• 
de~akta n Şahll'llll ot.orit. 
}' kim bulunmakta idi. 
ı .. ~t R.119 - Alma.o harbinin 
-n&aı, İngiltere '\'e Amerika i· 

1lle Rusyan~ mücadelede de\'am 
•t si l>eaıokras"ler !cin hir hu• 
~l~i telakki edillnoe İran 

bire dün:ramn gibUnü tisttl· 
~ti. Ve derhal birinci pllfin• 
~ dtbıyn Md19esi oldu. Çito

ın&ttefmlerln birbirine ya
n en mUhJm ya.rdnn yolu 

hile idi. Müttefiklerin Rusya· 
CI& Paca.kıarı yarclnn için Vli• 
~iak 1imanr kulbnılamudı . 

Ya bıına mlhıaade etmiyordu. 
Siberya yolile Rus tepıı.

~rl~ak yardnn pek mfthdut 
~e kalmaya mahkumdıı. 

l iı yolu mtitt-eflkler ~in 
..:.::-- Şimal yolu telılfkell idi. 
..__~ol Hind denizi ile Rn ,.. 
.. ~ İran arazi81nden g~l· 

lran ha !lluretle mlh\'el''ıe 
siler arasında.ki miirude

ı... 9-hqma glnni' bulunuyor
''- lıı.gtıtz \"t Rmt ku\'\"etlerl 
. daa iıgal edildi. İran, sa· 
t~ denıir yollan, Amerikan 

a&keri mühendisleri ta
lco"~ll Yardnna mU11aid bir ha

,_ u. l>emokra11iler mihverle ..... 
ı , _, llldedfr. Dli:ıJman tlllşmanı 
~ gôtürecek hijtün terik· 

tıe lrat.hrıp etmek ister. Bn RU

oJın " demok!'Milerln ,.e men 
tı,.etfn lnıaeını i§teyenlern de in· 
~ ett~ "üıne olmak irn'ki\nmı 

l)' • Te~atlar tra.n<ln da çıır-
.~~ ~ •. Bu ter.atlan l{;:. 

~r bir takım yarı:lımcı lıii
"t efe orta ·n. çıkmal<t.a geçlk
lra 

I• ~ '.\d:ı, ~:\ı. 'D-- 1 • 
~ !\' .1 

11 nua Peb e'\inıu kul" 
""' 0+0 ttı cloITT-odan doğl'Q:vn 

!J ı h titc~·c ,.e lmvnt,... dayan~ 
• ~· t! ... • 

otnrite ortt\dnn lcal~ 

(Devamı Sa. e, sa. 6 da) 

Dün şehrimizden aynlan 
Saffet Arıkan Berline vardı 

Berlln büyllk elçf
Jitimtae t&Jtn edt.. ~~?.~'.'·· 

len s.lfet Arıkan, 
dün sabah, fehrL 

• mlzden kalkan bir 
Alman tayyare•ly. 
le vazl!csl başına 

hareket etml§tır. 
Sat!et Arıkan, \ 

Yeştıköy hav& Is. \rı.; 

tasyonunda, Vali ve t"" ' 
~Mir ,,,. -•• 
LQttl Kırdar, AL. 
man bllyük elçi.il 
J'on Papen ve Mta. 
ret erkA.nı, Milli 
müdafaa VekW Ali 
Rıza Artunkal, Or
general Fahrettın 

Altay ve diğer z.e
vat tarafından uğur 
IanmJ§lır. 

Berlln elçimiz Ye,IJköy lsiuyonuoda kenc:lılnl 
ofurlayanlar arurıula 

Btı:ytık elçimiz, kraaca deml§tlr ki: 
- Vazifem ba§ıııa b&reket edtyo • 

rum; Almanya ile aramızda mevcut 
dostluğu elbnden l'eldlği kadar ku•. 
vetlendfrmefe çalt§acağım. ÇUnkU o. 
rada ııamlmtyet ve doetluk bulacağı. 
ma kanUm ... 

Bertin, 1 (A.AJ - Türltiyenfn ye. 
ni Berıin elçlal B. Saffet Arıkan 

cumartesi ·akfamı Berllne muvaaalat 
etm{ftlr. 

Alma.ıı hariciye nazın )ı{ Fon Rlb 
bentrop hA.len Berllndc bulunm.ı;iı. 

tından bUytık elçiyi Tempt!lhof bava 
meydanmda protokol mUdtırll orta 
elçi Fon Doernberg kar ıltıml§lll'. 

Türkiye mıı.alahat.gUzan bUvUk el. 
çillk mUste arı B. K mal N t Ka
vur ~ butün elç 
B. Saffet Arıkanr k 

V~!,~~°ınd~~>e~~k~~i!!.~~r~~~~~ ~Japonlar 
kiii Dina.tda lsparta ve Burdur J 1iocleri sormuş v~ direkifler ver Ruıyaya taarnıza 
vilileri jle görtlştı~ ve vilA.yet cıi§t.ir. Parti ve ticaret odası hey• hazırlanıyor mu? 
Ierlııion ~eti ha!danda izahat 1 ct.Jerinj de kııbul eden vekil çar- A k . 
alarak dtnlltifler verdikten sonra §tyI ge-mıjş. Halle ile konuşmuş ve s erı mutehassıslara 
Sandlklı istaayonunda Kaya Kay· b!i!ıama pie maddeleri fiatınt Ö 
nıalremmı P.a.rt( ""9 belediye mU• tekit et.mhJtir. Nebeıtt yağ imaIA:bo Q re 

1 :mcssillcrinl kabul 5.le görUpı(l§tilr. lıanelerfn,ı fiyatlannı da gözden Ağı,.toda Japon taarruzu 
Saat llS de ııehrlmlr.e gelen vekil geçirmiş ve 80Dra. Siloya giderek L--l k 
'ili ve belediye ttimınderı mahsul M'S.da da. silo mesaim hakkında i- "Uf a;ya.ca 
vaziyeti , grda :naddelcri fiatlsrı zahat alrruş ve saat 16,30 da Es- Cımkino. 1 (.A,A.) Rcutc' 

1 ha.klonda malumat alm~ vilii.yet9 kişcıhire ıuu.cket etm:Ştfr. Çunking,dcld askeri müteha~ı • 

1 o-rç·ıı 1 ı_ark cepbeslade ~a:.:u:i~~~nb~c~r ~~:~da h~!~rı!ll: 
bulunmnmnsından, Japon' nın 

K b 
kında Sovyetler bırliğıne hucuın 

St 1. 1 .. u k u an ni~e•Jnl güttfiğü manasını çıka~ a ın e gor şme mamak tadırlar. Mfiteha:.sıslar lut 

üzere Rusyaya Almanlar tarafın· ~r~a~~d~~:nd!ide~~ns:s;~~~ 
Ağu.'itosa doğru başla~ acağını tah. 

llareket etmiş dan ;şgal edildi ~;~e~:ı::~~r:ı~ hJ::~ ~~ 
viye kıt'al:ırı ve malzemesi gonde 
rilmekle olduğu hakkındaki haber .. 
ler, gittikçe d:ıhn fnzlolaşmakta, di. 
#er taraftan muhtelif Cin ccbbele. 
rinden nhnon haberler ise wnu;ni 
bir sükCıtun kendisini sösterdiğini 
belirtmektedir. Ccklııns ve Kia~i 
eyaletlerindeki Japon taarruzu ni. 
hayetlenm~ttr. Hic bir Yeni düş. 
man hftcumu rumarnış ve hatta ha. 
ıı dil nan bırliklcri Y:ıngtse.nin ~ 
malınden gt'ri ç$ilmlştir. 

Stokholm, 1 (A.A) - S&etanl: 
Alleba.nda pselelılDln vermekte 

olduğu bir habere göre K. Çörçfl, 
X. Staıin'e mlllt.kl olmak Uzere a1L 
llce Rwıyaya hareket etmif1lr, 

Çankırı valiıi 

Edirne l (.A,A.) - Ç-ankırı 
\ !iliğine tayin edilen n!ime 
valisi şehrimizden tstanbuin 

re etmi tir. Vali gan do'· 
duran Ecf meliler tarafından g<>k 
anı imi sur !'U uğurlanm:ubr. 

Batalık1de vaziyet 
valdm 

Berlln, 1 <A.A.) - Alman ordu
J.an bqkomutanlığınm tebliği: 
poğuı:Ja bo7.gun düşmanın takibi 

OU'UDlda Kraaııcıdar • Stalingırad 
demiryolu g~ bir cephe Uzerm• 
Cie aflhnlflu. Sovyet kuvvet eri 
kuşatıl~ ve imhıı edilmelcrı pek 
yakm buluıım~tur. Ssalzk C!cmir
yolu kavşa'lt noktası alınmıft:ır. 

lstanbul 
•• soz 

tüccarları 
verdiler 

Alman hava kuvvetleri buyUk 
b r ikler halinde dUsman ricat ha 

' rekcti.ni baltal:ı.mı lardır. Don bil· 
3 uk oirseğm~ hıık'n devam eden 
'ddctı1 çarpışmalar sıras nciı diln 

~ :ııiden 48 clilşman ztrhlı a.ruu:ısı 
k 11men tahrip olunmu~tur. 

Hava te kıllerf uçaksa.\nr ba • 
tar;> alatile işbil'liği 3 parak gün • 
düz ve ge~ askeri ınünakalata c!e· 
mir, kara, su yollarma taarruzlar 
> apnuslardır. 

Nehru 
Hindistanın harici 
siyasetin; izah etti 

Allahabad: l (A.A.) -- Cıaze
t.ecller topl:ı.ntısmda dcmcrte bu• 
lwıa.n Pandit N~hnı bilha.s:. ı; -
le dentlştır: · 

B.ız, bugilnkil durmdan i tüa· 
de ederek Rusyayı ve Çı i tehl • 
kcye at.nıa..1< istemedlgı mz P.' i 
mıhver devlctler'...njn zaferini de 
ic:Lcmiyoruz. B z J ponları dtlt • 
durm., · ve Çine )7ırdiin ct.mf'.'ıt is· 
1i.yoruz. Fakat bizl ve ç· tcb l 
eden bu tchlke,:.~ kaı11 ko;> ı::ı • 
m k ıçln bu h'U"bin, ç·n erfa ) 
Lığı 'bi, Hindlı er ıç n de ıı ''mi • 
let h3l'bi, olarak teliı.kkl edim • 

Hükumetin istediği ·yolda halkın menfaat 
gözetilerek hareket edilecek 

Vali tDccarları Belediye ile et. 
birliği çallsmaya davet etti 

Dlln Sol.balı Ticaret oda.s•nda gı
da ve zaruri ihtiyaç maddelcrl t.io. 
carctile meşgfıl tacirlerin davet c· 
dlldiklcri bir toplantı yaprlmrştır. 
Toplantının evvellki gl\q kararlaş 

trnlmış, davetin evvelki giln ak· 
§S.1Tl ve dün Mbah yapılmış olnı~ 
sına ve gilniln cmna.rtesiye nuıla
masrna '2"8.::ıCPmen, tacirler tehalüke 
toplantıya gehr.i~lerdi. Salon mu
tad toplantılar da göriilmcye~r 
kafa.balıkla dohnuştu. 

Toplanttdan evvel tacirl~r. grup 
grup toplanarak aralarında hara
retle görilşii~·orlar ve yem karar
lar dolaymile ~·asada ferahlığın 
artmasına ~·ardım hll.9usuııda k n• 
di hlaselerine dilten gayret 
leri seve seve yapa.caklan.uı bir • 

b"rlerine so lüyorl&l"dı. 
Saat 1 l,30 da VlU ve B lediyc 

1 Dr. Lıitfü Ktrdar o da · ti
m.1 ı>alonuna g d. Taclrl~re ht~a· 

n aşağıd .ki beyanatta bu1undu. 

··- HCktimetin ald !IOT1 ka• 
rarlan bi b o~ uz. B k ııır'~ 
nn mesnedi, hal km ti.> a 1 r hu-

1 unda h lkOmetin mllatah e ve 
t irlerim olan timad•dtr. Ben 
' Vilavet ve B le<liye namını ay 
ın kau3atJ Wı r edeeeğtm. Yeni 

ratlaniı e.fkl" mnuımy 'e v-e 
Ya bjr f a.'ılı:k verd 

duı. Bu fer.ıh hl.t in t-
' nıı miD cll lzdedir. Her rr 
ı k ne kadar ref1i ve yük ae k 
<>lunıa. ol n bir takını fena n • t• 

(Deva.mı Sa, 8, Sü, S d.•J 

(Deoomı Sa, f, Siı. 4 de) 

DEV 
UÇAK 

i lazımdır. 
(Devamı Sa. fJ, Sri. 5 de) 

Bir genç kız 
Dun gece balko·1-
dan oüşerek öldu 
G l lada Y .ık~t.. ka dırımd 

Gayret aparlım nma:ı oturan re:.ı
~evi :ıile-lel'i.=ı en b inin bzı dt. ı 

ece s:ı.at 24 de b •l n ı ~.ı k:ı+ ı 
l lkonund:ın sok - a du e-k 14 a 

fa tası p ~ lannınk ımrctile ı.. 
u tıir. 

Gene kmn tifod:ı.n hastR. olda 
tu, hna a ro-.Jt ·~ ı ~·::trğ11.lr.ılkt' 
d nıuv. zen ,; k-ı1 b~dercı> ,., -
tUğü ~w· • t dır, 
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~ GENÇ ·~NESii.~ANTOLOJiS~ 
~~Yazan: Salder Melih Tüma..,~"";a;~~ 

Bakir Sıtkı 

Hububat talimatna
mesi neşredildi 

Ankara, ı (Vakit muhııblrlnden)
Hububatın serbest bırakılması hak,. 
kmdaki hUkWnet karannın tatbik 
§eklini gösterir talimatname bUg11ıı 
nqredllı:nljtlr. Bıı taıımat.ııame eaaıı 

larına gl:Sre belediye olan şeblr "Ve kL 
aa balara bağlı ekim aahal&n lçln 5 

~i bir zemin Uzcr.ıne inşa edile genç hamallar ve manav çı!"&kln• mUmeull ve muhtarlıklarda ihtiyar 
~iyi 1:7:.r mc'\"ZU •• Hadisenin haı:la riJc gece pazarl•ğı yaparken gôr- heyetleri malıaullerln tahmin heyeti 
masr, genişlemesi ve bir araya top r:ı€Sinin ifadesidir. t~te mUdürUn vazifealnl görecekUr. Bu heyeuere 
ıanma.sı ve meharetle kullanılmış bu iğrenç manzara önündeki, ha· ayrıca tqekkUl edecek olan borçlan. 

olan terk p sanatı hikayenin caas leti nıhiyesi! dırma heyetl relııl re1allk edecektir. 
kıymetlerine daha fazia şeyler i· ''Müdilr bey bulngacak yapışıı,.. .Kı§lık ziraat abaları dekar tız.eıiD.
ıave etmektedir. Bu hikayede Be• ca.k pis bir şeyden kaçar gibi, a• den heaab olunarak blr cetvele kay. 
kir Srtkmın 'rc:'l.list görüşU şahsi dmılarmı stklaştırdı. sUratle onp dolunacak aynl zamanda sabada ça. 
Iikten ni: petcın kurtulmuştur; Ta· dan uza.klMtı; yolda: ll§an hayvan aayıaı, cinai, sahlblnin 
ma.nule denemez çllnkü yine yer ismi de bu cetvele yazılacaktır. Tah.. 
yer şahsi realimıe tcsadUf olun - - Tuuuh.. Hay Allah mUsta· mln heyeti qletmeslııde çalıftınlan 
makt.adrr. hekkını \'ers·n yı:ıhu, diye söyle- kuvvet ııe vasıtaıar ve bunlarla bir 

''Babamın intikamı., isJmli hi• niyordu, iyi ki, da.lrede hadenıeli.. ekim YJlı içinde kı§lık ve yazlık ol&.. 
klyc Humo:·...stilt bir 'karakter ar- ğe almamışız, meğer fahiŞc im.iş rak ekilen yerler belli olduktan 10n.. 

zetm.ektedir. Birer deneme oll\ll, be,. (1) ra mahsul olgun bale geldili ve 

<liğer yazılara nazaran daha ım.-e Muharrlr burada oılruyur.uyu her tUrlU tehlikeden kurtuıUJundan 
tir Alay ve istihzanm mcyvasıdır. k~n1.i lrend'.nc brrakmak istiyor. JOllr& hasılat mlkdannı tarlalarda 
Evve ki hikAyelerde rnuharrlrln e- Mildür mil ha.khdrr? Yoksıl kı:· k(!ndi meaullyetl altında kilo Ue tah. 
le ald.ıfı şa.hıslarm karakt.erinde dın mı mazurdur? Acnba kadını l m\n edecektir. 
kendi gôrlı U ılc i'ledii?i. alay yer:• • 
ne bu ynzrda şahsa mizah iıltidadı hadE'meUfc knh1.ıl etneyd;, o bffyıc Valiler kayma.kamlar nahıye 
vermiştir ve alay onun dchasm • kirli ) ola düı:ımekt<'ll kurtu

1 
:tcak müdürleri ya bizzat veya tayin 

öen ç?'k:maktnd.tr. l)evrln husu,,iyet mıydı'? Vcyr.. mildUrlln P s bir fa· • .edecekleri memur vasrtasiyle işin 
lcrınl de kısmen na.kletmcğe uğ- hlşc~i devlet i<Jlerine kanşt.ı.nr.a- 1 zamanında göıillmesine dikkP.t 
rapıı. :hikayenin esas kalıbı fena dığl d::ıha mı hi oldu? Fak:ıt 11a• edecekler ve daimt kontrol yap. 
değildir. dJSenln gcllsinden şilp~estz kl, CoO dıracaklardır. talimatnamede 

Mevzu, it>r kolayını bulup ilstU• sas m:'.ksat anla"ılmaktndll'. borçlandırma işi ve heyetleri ne. 

şarıı cap~eılada Mısır harbi ıranda kabine 
(BaşlaraJı 1 #net ıaufadaJ Londra: ı, (A.A.) _ SO/Sl h 

Volga nehrinde bir petrol gemi- bu ranı 
si ile 7 mavna btdırılınıı ve başka Temmuz gecesi devriyelerimiz b!.ie 
16 vük rrem,isl basanı uğra.tılm.ııtır. tiln cephede faaliyette bulunmUŞ'" s h _:/, 

J "' k lardır. Şmıil kesimde topçu dllel• Yeni kabineyi gene Ü •r 
!tloskova 1 (.A.A.), - Sov)·et c 1 1m tur Kum ftrtmala.r1 do- İn kurmcuı muhtemel 

tehliiti bildiriyor. :-1 ~ 1 ~· bareklti çok az ol• 
VoroneJ cenubunda yapılan ild m ymıt!." Flrtmalar hava faaliyeti• Tahran: ı, (A.A.) - Tab-

karşılık dü}man taarruzu topçu uşd • el 1 uştur söy]end.iğlpe göre, yerıi kabin~ 
ve havan topları ntec;iyle püskürtnı. ne e cng 

0 m • te§killne yeniden SUlıcyll'iD ..,,,, 
müştür. Düşman ağır kayıblara Sabahleyin İngiliz bomba uçak• mur edilmesi i"llkinı, vardır. Sil 
uğramıştı.r. SimlJianskaya çevresin. l:ırr H.r düşman karargahına ve vekıllik için tilg""1' bir ra.mzet ~ 
de Don nehrlln geoen d"'~man aişman. tqrt arabalarına hllcum, tecrU.beli eski devlet adaml-
gruplariyle şiddetli çarpışmalar etmiştir. dan Giveın Sultanıdır. 
olmuştur. Düşman binden fazla SU• •-" .:ın..- bomb • 
bay ve erle 9 tank ve 15 top kaybet. Az sa,,-.a+_:_~d~·· aKuçhi~gı Son zamanJaıo-.:la siya.al faa'1?! 

ti c.Un g~ .IDILCll e~-'17e ve a re dlfIDd3 ke.lm:ış olan Htlseyin P' 

mlş r. • • • c.tvaımda harekAtta buJunmuştur. mfya sihht aebfopler dolsyıllJI' 
Moıkorxı 1 (.A.A.) - Moskova A~ tara.fı:ıan Uç bomba Başvekillik vazifesini kabııl ~ 

radyosu bu sabah erken saatlerde uça~ UşUrlllmJicJ • mjştir. Fak-ıt henüz bu karanD 
cepheden alınan bir telin dınmadan Malta.da avcılarımız bir dÜf'n.8ll vazgeçmesi ihti:nall mevcuttur. 
taarnız eden Sovyet ku\'vellerinin uçağını tahrip etmiştir • Sa.bık Bqvekil hUJrl\metln 111' 
Briansk cebheJinde dört meskun. ııört buçuk ay içindeki faa~I~ 
mahal~i geri alındılını bildirdillnl lıtaabal tlccarlarl nin pilAnçosuııu ya.pmJ1 Ve D1UI""" 
zlkredıyor. Sovyet topçusu dOpnanı ra demittir ld: 

iJk h~tJara takviye getJ.MDM fçin ılı verdiler Htıt .. -'-ikl-le - d-tane _.J• 
ynptıgı te.~ilsleri akım bırakıL ,.. "'G'• _ ~ ..,... m-r-
mıştır. Köylerde yapılan ıölDs (B<J§ tarafı 1 inci sahifede) sebetler idame edilmiştir. Y!P 
göğ!lse çarpışmalarda Almanlar •OO cek dalıtmu mükemmel olm~ 
ölü ve yaralı vermi:,Jerdlr. Ji Ul19Urlan iıt!va edebilir. Bunla• 'Mllt vıızZiyet ~ok i}1dir. Bil!!! 

• 4 • 11, siz, hükümet tefkilitmdan da. Yl'enll~kette nizam ve smtun lP"' 

Slokholm, 1 (.A.A.) - Stokholm lıa iyi, daha yakından tanırsınız, hafazn. edilmiştir. H!ikCınıct ~ 
Uııındaıı başka her mesleğin, her ğm de Titningen gazetesinin Berlin muh.ı n:n gUçlüğüne ra en mo • .A 

birine göre, Alman zırhlı kolordusu ilin onu mürakabcye mmeur hU • prensiplerini muhafaza ctnut-
kümct memurlannm nuf-uz edeme• ,_ ti komutanı general von Bernuth Don Fakat bazı mahfiller, memle·~~ 

çevresindeki carplofl'Jlalarda 5Jmü~ d.iğt, edem.iy~eği bir taknn ince • mc olan sadakatimi iktidar 111"" 

Uir. ı llkıyı·l~~~- Bunla.n da Biz daha künde kalmak arzusu gibi tefti 
KlJBAN ZAP'I'&DILDI ......... ~ ediyorlar. Bundan do12'.YJ iatlf .... 

veri) -orum. 

• 
ne toplataxğı köylerin, zeytinlik· ZP.'"llret ve ihÜyaı: kad:m bu kir kadar mahsüfün 'bo~landm1acft· eerun, ı (A.A) - Alman kuvvet.. Ticaret odasile iptidai bir fikir 
Jerin, bağ ve bahçelerin klarcs·· ı )ola sevketm\'}tir. Onu kolun- ih alını teşkilatı hububatın tec;. Ierlnln Kuban'ı lfgal ettikleri nımen teatleinde bulunduk. Her ticaret 
ne bakmak için kasabaya uğradık· dan tı tup J::ı.lfuran olsaydı, mü- lim tarihteri ve borçlandtrma blldlrllmektedir. ıuhdıi için Oda İdare Heyetinin 
..... haltalarca :misafirlikte kalıp, dışında kalan mahsul hakkmda ıroıdM BlR DEMlBYOLU ve Oda mecllısiJ?in ya.rdmıcım ol • .,,_ clür bey kadına asrm hUrm.ctin • ILDl 
.:Jma.lan, hindi k.ttartma!armı, hii'küıneler vardır. NOUASI ZAPTICD mak bere a.r&nızda.n kUçUk j,)ıti • 

Sof ya mahkemest 
den, nc~a.kc-tinden bahc:etmeyerek 

lkaym-ıklı t tlıl rı yıycrek kendini Stokholm, ı (A.A) - Telemon- aas koaüısyonlan :JeC;erek ve haf • 
~abancı .ıdC! besiye çeken bir ona bir ış verseydi, beşeri dilflllc.. A •k d dlal aJaumm hU\191 muhablrt bildi. tada birkaç gtln toplanarak aykrn 
:AbdUl Hamit p ~..sının vurdum lüifümllz bir cphedcn olsun iyiliğe merı a a ı1yor: hareketleri önllyccek ve blu lın• 
dvyma.zlı~'lllJ, niliayet RStl, hata yüz tutmu kalknunlfj olacaktı. Hi• Buraya gelen haberlere göre ma. be-r verecek gekilde ~ biu 
{lim.-ı k:ıh ·ndcn getirdlği tesb:· kayenln içttmaı tezi kadar tekniği 25 bin tonluk bir uçak repl Von Boch'un eerl mot6rltl un. yardım etmenizi rica ediyoruz. Ft 
ltfn nl:ı.yh kıyn,e1foden bahseden, de kuvvetliclir. Başlanğıçtan ne- gemia Jenize indirildi ııurlan Don cephesinde Kuçevskaya'. na niyetle hareket edenlerl siz bi• 
hikave canlı ve diridlr. ticeye doğru, arzu edilen bir lıa• Norfolk, Vlrglnla, 1 (A.A.) - nm 90 kilometre cenubunda mUbim zc haber vereeek9lnlz, Bl:r taraf • 

Getirilen tc bihin maddi hiç hir ıeket mevcuttur. Objektif tasvir- Birleşik devletJerln harbe girme.. bir demlryolu kavup.k merkezi olaa tan da mı1l! korunma kanunu b!l.• 
kı eti yoktur, YnlnT2. "Falanca lf!T ihmal edilntiş, kuru b'r re:ıli.z- sindenberl inşa edilen ilk Ameriknn Tlçoret.kaya'yı geçmlflerdtr, ki ve mutCÖC'l'dh". Buna muhalif 
P -.a. h:ızı et1eriııin ce.binde huzuru min yanmds hisse de yer verilmiş• oçak fJPm:sı, dDn tezgaha konulma. SOVYET TEBLIOI hareket edenler hakkında en yUk· 
§İih ne) e çtio:ıa"'ı, ona hiç b.r mac• tir. sından 15 ay 3 ff{in sonra denize BATAlSK'DA BUBLABıN ~ mUeyyidelerln tatbiki t.ilıeti • 
di kıymetin baba bic;emeyeceği bir (Devamı var) VAZbli'll VABbl ~ g)cleceğfz. Bledh- kendie"nc 

indirilmiştir, Eıt!eX hmlni taşıyan ';1"" 
) u ek'ik vermiıtir. (1) Talkmla Salkım: Fahişe hi· bu uçak geml:oıi, sanıld1A1na gllre l!ıloskova, ı (AA) - NyterlD bu. düşen vazifesiru yapacıtktrr. Fa • 

1 i-nele'•," ci alay buradan baş.. ka . S hif 54 25 bin tonihıtoluktur. auııt muhabiri bildiriyor: kat mesleki ahl!k bakımından k~n 
le.r ve ev sah" inin bu huzüru ş:..· vcsı, a ~ · Bugtln cephenin en styade endlfe turolil sizden b~kFyoruz. Bu kon • 
lı ne c r 3 t<sb'hle apdes:1ane- veren kelimi Bat&lllk'ln dofu oenu.. turol için yapacağınız yardan hal. 
''e irio bo <' 'on'?Smn. kadar d<· bund&kl bölgedir. Sclll H o.at sar • lan 8*mb çekmemem ve ftyatlnnn 
vcı_m ed r ki, neticedeki hicvi ol· tmda Rwııar bil kMbnde Almanların 1Uzum9UZ yere yilk"Jelmemesl hu • 

d. a ku~tlidir. y AKIT gezintisine :.>;.r:tu:ı~:-ıı:kı:ıt!:~ ~faydalıolncaktrr. 
H"k" vede muhavere ydt dene • mlyeU hakkında blrfoıY bUdSrllDL• • Yeni bıTalar ~ bir çığır aç • 

c k kı.'la.l" azdrr; ha<!iseyi muha~ •ıştı•rak edecek mektedtr. Bu dll.i ovada :motörUl m1ııt.ır. Bu çığırın muvaffakıyeti 
ır 1'.'di "~zınd:ı.n n:ıJdettiğin<len kuvwtıerln ...,. Jatal&rm golt anıe de tadrlerimdzln elindc<Ur. Bu ~ 

r rü ler kendine göredir, şahsi • rinde h&rekltta bulunabll~rlııl ıin için bir :imtihan devreei olacak 

li1r. • • • f e s t •ı v a 1 I r u p u kaydetmek llsımdn'. trr. Bu imtihanı :nuva.ffa.kıyetle ge 
B ı~r S:tkınm muvaffak oldu· ,.:..-... ğt-'-dcn lıük" üm t em"ndir 

Bununla beraber bu keırlmdekl du,. .. ~........ llJ2i e ı · 
<:u 11•inc· Mkiyesi de ''Fahise,, d"r. Tc,___ ediyorum bu kararlarm ,.. dum, umuml~t ltlbarlle .on darece a.ns.r • 
llıl a'" :ıin "'eni~ ,.e..,..evct"i içine • fi m--edi piy"""D'- vazı"f-ını' nor 1 

... ., B il Bal._ la w.ı- bal'- "Vahimdir. Filhakika dllfm&JL mubare ""- - ... ...._., • 
(.!

0

r n l<-ı n Wtün bir sosyetenin 8l'0 D a89 D 18Çaau a be ~ydanına mutemadlyen ,.em kuv m&l olarak yapacağı hakkındaki 
m•·htac kn~mıdrr ve o müdürde 0y•wıarı 18D8t'-A-llrl gazlatım••da 'Yeller sUrmektedir, Almanlarda blr iUmattrr. Eğer geçireceğiniz inıti· 
~· w- ""Tll STWetenin yükselmiıı .... .... 1A handa muvaffak ol ............... ız ""'"" • tUrlU tUkeıtmlyecek kadar tank ol • ...,._......... """'9"" 

lfr in nn tlrr. Krrtas'~"l'ei b;r tip- b)tAD k0llarll8 b8111' balaD8C8'-l&r duın• anlqılıyor. Almanlar Jıer aınıt ka bir yola git.nM!-k ?.arureti hasıl 
le r ulıt .. ~ :ns:ı.nın l•arşıliklı kr· IA • b~ olur kf bundan m -'-'-eti b ra kuvvetlerle taarruı: etmektedirler. euucı& e c • 
n • m ı n d ki be0 crt '''Rramızın b•r b•ata ..: .. tac"rl r zarar -..ı rs' 

J Hatt& Sovvet h&Uarmm arkalan. '" ....,., "'"' 1 e l;Uc :• Jrnn n chmlıılar nın aktığı, her Enelce c'Je U&n ettlftmtz gibi Vakd okaJaealanna mallnı kır ve meb- •J n· 
tanfl:rn·z'l. bulno.f!lh s:-zilıne'\tte • tAp -ıntıs1 pr....,.rnmı, ıtmıll•e kacJ&r -..ı1an __.Dtt p-mlaroun na par&ı1U.t.çUler bile indl!ryorlar. ıra JZ.Bu i · d d 

" .~- -.. J "-r a-· --.. ·- kat Rua mUdataaıı lnkA.r kabul et- maru2atmu S z:n e tak ir e-
<1ir. tn.. i lt" lere tanuım·ıe m:ı• •--k B 1n .. •-1a bl b _ _. •• ,,._ la rl d .;.;_, d ..d-·h kt S' en zengini ououa tır. n sez wu r o-yew ._, sm; U ye dlr. mez bir ıurette ar+ ... ••tır. Rualar, f8 ece~ ..... .z en l>"P cm yo ur. ızo 
W olm"' n cem!yetin hatalnrır.· - le d .,_\,;.,, ..... - bir te 'k" ~imdlye kadar btanbul balkma açılmamq oı..a ÇobukludakJ Wdlv'tn aaattenberl yapılan devamlı ve kan. r en~ ..... n ..... ""a şrı ı me 
d.,n E "ni ,.. .. tennesi bakımından r: ı · d" (H ı 

k bu -• ti tab-' -llmlıttr .__ ft•• - Bey ıı.ıa "'-'k--' ı 11 hücumlara -ııı.m.... ....__ "'-Uan . a nca c ıyorum. azınz, can a, ! llk.:' \"C:ı n '<'tim:ıi lir değeri vaı• .:ıruııo gc.·.wn ye ... .... • ---. ._.. '"'' oa .... ., .... n n •-e .... ..,.... ... J 1 1 • ) B d U h 
._.._._ ......... _ k "• ı - 1 tutmaııı.a muvaffak olmuıtardır. w~ a ses erı. un an 1J P• cm dtr. O c "niyet 1ri, do'tnı, fazi'etli 1 gUzlde halk oyunlan unat.--n ........ o ... rl.y e uu ıres&ntlııılzcle size & y kt n-- " • d 

,....,.,_ nehrlnln wı..ıık dlrUıM"de o ur . .C".:Llıa soz vcr.yorllunuz e• 
fıı• ,.+ !"'' ;r '<' Mııi.tar ins:ınm C"" mfJU cıyunlaıı cotkon blr nete l~ıule cGsterecelderdlr. .......... ""'JW &.... ğl' · '> (Sö · ı · ) 

Kle"'ID ...... up batı-Aa s ...ıı .. den be. • mı . z verı.yoruz ses erı. 
1lnde:ı tUtUJ') :'- i''-clt.'l\"'kl: en bi.:• >< ""'" ....... e- Y w • Lj Jji7j d ' t 
ı.... ri devam _ _. __ bUyll'- muharebeler apa.cagımrz lŞi.1 r ... n e sız ama• 
~il'' cin:we<tinl işlemclttcdir • G • • • k 1 ' ......... • · ı k d" d il 1 

- ~z!Ye iştira Şart a·rı de göııterlyor ki Ruslarda henUz hlç mıy e en ı aranı" a, m mes!li i • 
ı.-. "-· cln"yetı-...ıı •n b;...:"'n. nJz olan Gda mecUaine düşen vazı• ''' •. ...,. "" cnı.. •.uu bir. gevtekllk aıt.meti bat gö•term.e.. 

11:ii.\•......:nı· •--ı-·ı ,.d- "Fahı'ae,, mu - ... _.-__ .... ____ .._,._._.._.------..-• - ~ k-u.a fcyi teshile cnlıc:at>:ı.ksmrz. bize mU. 
\.= .... - ""'' ~ mlfti". Ruslar bu kesimde fev ........,e 

'ııamr·n kuvvetli bir mtlşaheded, \'ürt okoytJculan ba sedye IO kupcııa ft it karat mulıablllade lıttrak bir mukavemet göstermektedirler, tabir olacaksm•z. F<'na niyeti: h:ı• 
r,ôdlylıc s .'l r liteden r?knrlık· 1 Hltlerln mUtteflklerlnln alkerlertu reket edenleri meydana çıkaracak 
-- 1 :e! • f'Mbll~flrdlr. "lmd17e kadar kupon blrlktlrmemlf olaa olroyucubn. Pınrz bi ~ ai!m•z kıyın tli 
"UI OOnro ~·::İ hi}:ay('(}İJ'. den her gUn biraz daha genlf 61Çtlde ' ze J•:tp'lC ,.., C 

Br 
m.1»., ekelk kuponlarını matbaamıadan tedarik e4eblllrler. • kupon ve l.ııtifade etmelll de labat ediyor kl aon ~·;trd.ım budur. Bunu vait etml'} o!• 

dairenin mild\irüne hademe- dugun· ... 1·~ı.n· .; .. l,,r• tec:~kku""r ed"'-80 kurut yalnız bir tıtırak hakkını .ermektedir. 3 Al tU nı rl k bUyUk ws. •: ~"' " ,, _ """ 
1ik ~ milrncan.t eden bir knd r.- ı ayda man me e ço rim. Ton'an~ınm maksadını izah 
eağızm. lfirn:rini tutmayan sebeı:.• Knpon top•:ımadan lttirü: etmek lıltlyenler gll.ndtız n geoe Marmara.. lmyıplara uframrştır. tt• S' ·ı... d ... · 'b" k i , _ _, • • • c ım. ızın e iJen m gı ı ço ~-
.oçnC atla..,mı ve sonra r ,iJrtilriın du yıpılacak vapur cednıtal tolın IH kunı' ödeyeeeklerdtr. leriniz vardır. Onun icin muvaffa-
Jıı!r gece ga.z'.no dönlişü aynı :ka. ~ Mosk<J1Ja, 1 ( .A.A, - ~oskova kıyct temenni ederk vd::ı cdiyc111m, 
~ aiııılmuni~ ve boya.ıı.m?§ olarak ıı--------------------------mııl!il radyosu, Almanların Tsimlvans-r.;:============== · kaya bölgesinde Don nehrini Vali ve beledive rels'nln sözleri 

o ~ • ___________ _.ı't ___________ .. I geçmeğe uğrqrrlarken hliyu.k tacirler üzerinde bark ve çok mil· ./1 ı Her .n•n bir lıarilıatür Na d'emamall 7 ı zayiata uğrama.kta olduldannı ta.it bir tesir brralun~trr. Tacirler 
4ıliii.,-.,.Ju1ır.11~niL_n"~· •- bildirmektedir Mitralyöz ve hav ValimJ.zln beyanatını mütemadi • 

:-. »Mem gUneş aoğuyormtıf, L • an topu kullaİıan Alman asker. ~n tasvirı edtyorlar ve kendilerin 
,ıiiD, tnh'iU.tta demek olmaz mıT o _ sOOUK KANLJLIK Purofeaör .Ahmet Hamdi TanpL leri, müteaddid defalar. nehrin elen bekle.'li!en !ş bfrltfbıi memnu• 
auüde ına,rmunlar teklmUI ne ımıan ~ nar'm bir yazwnda Yahya Kemal'ln oğu yakasına ş::eçmişler ise de niyetle ka~orh"c!ı. 
-.caktanna lruıa.nlarda.n blr kısmı btr ıllrtnden naklolunmıq birkaç be. Ruslar tarafından yokedilınişlcr. 
pnı gabll r, ah:naklar, c4.nller, hır_ ytt var. o(Gfllbank.l) (çcngJ> ıure. dir. 1Alman1ann inşa etmiş oldn.Jc K&UD 
.alAr' .fnhltat eebebly'le maymun oL tinde birer (muzaf) lm\Ası görUnll- lan geci~ler Rus uçaktan !' ( Ba.ş fnrn.f, 1 ·..,,.; (laJ.""" 1 
mı:oıtardır demek daha doğru değı' L yor. Her lkl kelime arab h:ırfiyle bata~ an tarafından tahnp Hindistan hilltfımet!nin hazırlık 
el?. ta~l!!El~I yazılı IQgatıerlmlzde (kef)le yazılı. olun~u~t~r. ' • r.aları vaziyetin icapla.rile miltch • 

• Kromvel diyor: '1mssn en bu.I 1 Bır no<t.ad. a Alman. lar, pıyadı> • .. 1.P d"ü'ıldı· ... Bız meml""'ett• Llı' _ d dır; bunlardan birkaçı (çengt)nln de k tl a.. k t k " ~ ...- "'" 
yUrUyü unu ner ye gil!Jtlni bilmedi. - uvv. e uennı . ve .'!"ırço an ı m··'-avemct ;-deft' yarntmıık i-i· ;: ı '~ C kökU olan kelimenin sonun:ı. (gef) eh rd - aff 1 ua ...... .,.. "' 
,.ı zamanlar yap r,, dünyadan nereye n ı en geçırmejre muv a. t )·oruz. Mcnfı b"ır vaz'yette kalncnk 

işaretl koymuı, yalnız Hllseyln Kii... l -1 d R l k t 
gltmekt olduğumuzu aynelyakln Öİ o mu~ar ır, . ~s &.r ÇO çe ı.n olurs-1•, hal'ztnl·.J mu"'a"--met <!uy 

1 ~-:' 1 _I zım merhum 1Qgatlnde bunlann her h l " V b 14-'• ·"' "'< 1\ y"' 
bilmcdı imiz i<;ln mı hayat gayet a. &...4~ lklalnln sonunu (gh) harfleriyle karı arµ e~medcdırer .. e ~ ne>.<.. guımnu, t'lg:liz h"\kfımcti lstedlğı, 
ce g~ç yor: ve bugilnkU harp lider- §ılamııtır. . tnd~. duı:ı,m:ın, tek b•r ilerı ha.re. gibi yuğurab:lecc-ktir. Kendi mu• 
ıerı o ııeb ble mı kör dög-u,u gibi ketı ıcras!na mm·affc.:: olmamı~. Jmdderatnnızda bizzat Amıl olma• 
ac 1 blrblrlcrlnl kırıp geçiriyorlar? (BUrh!n.t Katı')a göre (bang_I} Ur. Iı~·ız. Gandi t:ıkibedilecek yolu 

"' "Hayat, maddelerın bir te,ek. euretlnde harekelemek lüzumu tııe • .. • • göstermiştir. İlk tC!dbJrler 15 güne 
kUl t dır böyle ısa uzvlyattatn mllterclmln (klf.I tarııl) oldı:ğ\ın•1 Kar~ta unıversıte haftası kadar alrnmalıclır. KonJ?re komite• 
mad r dağıldıkt.ı:ı n:ıra yine bir açıkça kayd,.tmeılnden anlqılır, Erzurum, 1 (.A.A - Kars,tn sinin ilk toulantmnn blltUn mU .. 
araya. gct rllm,.sln yahut mUms.sm. üniversite h:ıftac:ı!nı vaparak şah .. hiın parijlerln ve bu mevanda 
ıı n vU u g t rllm 31ne 11boratu Bunların yalnız hallerlnı:!e (k) se- r:mize dönr>n ve 3 günden berişeh Hind kongre partisi ile mUshıman 
varlar niçin nauvattak olamıyorlar? 111 TI!rmeııl ııvemlz fı;ln tab ldlr; a:ı. rimizde bulunan Ahkıraı dil birliği ınllmessiJl .. r iııtirlk edecek 
Dem tabiat ID3a:ılards.ıa çok ela.ha cak kelimeler ft\rsça k!lldel•re göre tarih ve co~a.fva fakUltesi tedrs" :Jr. Muvakkat milli hUkurr.etl bu 

kullanıldığı zaman harekeli hallerin. h · l1c • f t1 
Wl&hirl - Eller yukarı? .. \'e diz çotnıııl\z., d yumn•ak (rre) ile okumak do~: eyctı ha evım zde kıvme İ n:ilıne!siller aec;:rcektlr • 

• ArUlılt tıyor. "1nm ve irfan, - KUıttlr tız.lk deni fttl . e .... " , mevzu1a.r üzerinde 6 konferan• tstlklil mc&el~si ctrafmda h'ç olu•. _,_. •. 
auslbette •traaldır. b:lytulara gö \ yenıanrz .• Beybu;2e 3 ere kenıllııbl L verdikten sonra bu akşalll'l\' "'"r mlln&kqa kabul e•miyecegız .• 
N m'Jelbet.te d", saadette de .sığınak züyorsanuz; çtın.ktl ra:tyonun Jlmnu (Baq.I) demeli, (ban:c_l) deme. trenle Ankaraya hareket etın:r. Ancak teforüata ait noktalarda, 
kahvehaneler, barlardır. . tik deralerlnl taklo eıllvor un 1 ..,.11 lerdir,. mllaker riıtebillrb, 

Dimitrof davaımın 

karannı verdi 

Sofia: 1, (A.A.) - Sofya 'ltltJI' 
Jremesi, Dimilro.f dav:ısmda kart 
rınr vermiştir. İsyan ve baltala-. 
hareketleri hazırlaıruılda 15 )il 
cuçlu bulunuyordu. Sulgar:S~ 
Sırpca olarak çıkan Politika~ 
t"1>inin eski muh:ırrirlerinden Si 
rJB ?'oklof ldıur.a mahküm edil ' 
mıştir. Dört wc.;lu mllcbbet kt1ff' 
ğe, 7 suçlu 15 !lf'De ve bi.. svr~ 
10 seneye mahküm. edilml,tir. ~ 
genç suçluya da sekizer aene P' 

r~k ~zası verilmiştir. 

İran babraaı 
(B~ tarafı 1 inrl p,.,ı.:ırt111 

ca, amn zaman M!'lln altmıltl t11 
hın • fakat mevcudiyetlerini ~ 
halımı edenler birdenbire serW"" 
kaldılar, ve feodal faaliyet~ 
bas'adılar. Ayni zamanda lran ır. 
milletten mUrclckep bir camla ~ 
ğlldlJ'. Rb PebleTlnln bft7r 
t nzvlkınıı manız kıılan ba aa~ 
lardan bnnlan da yeni rejİJll ~ 
rulduktan !IOllra mllkabll h.......-
ıı;eçtllcr. 

lrnndıı ia~ buhranı sanıla11 ~ 
rltenin btrr.z daha harap hale v 
rnesioe sebep oldu. 

Bunlara, lngilterenln ve R~ 
rom uzun zamnndanberl devalll; 
elen A'Jya politlkslarma yeni ,; 
hız \"ermek arzuAana da ilive 
mek lüznndır. 

tn;!ltere \le Rwıyanm 3n A~ 
potitika'annın resmi vesikMIDI 
itil cd n 1907 anlqması ha .~ 
ta bJr fikir vermeie mtlul~ 
Bn ,,;ün İrMtda ba pollt'kannl 
l1'h.ıkkuku husa"lumla. ~ab,ı~ 
ğını Jdmsa teml:.ı edemPZ. Çok ~ 
r;ıflı bir far liyet me\Wa olall 

ranı.la Riza Peblcdn'n sbkatllll~ 
sonra Furfıği Han bir kab!ne ..
nı:ıya ça!r!}tı, Fakat ihtlliOer, -: 
rlteslzlik, onan i!J g<Jrme!dfı~ 9' 
kin bımkmadı.Fal'f\f;t Han<la• 
ra hUloimetl,Foriğl Hanın h~ 
naZll'hğrnı yapan Stlheyli -.-:~ 
fakat ba da ayni c'nstea ~ 
lerle lmrşılaştt ve lllyanlar _ ..ıııl 
ttirlii bastınlamadı. Devlet a~ 
ku\'Vetl Ue kendi topraklaıt ..,. 
rinde mttesstr olıuruMh 

Sabık Başvekilin parlA~ 
lsyn. lar haklanda verdiU-....,,. 
te ga etelere Miyledlii sfblel .. 
randa mlHi kav\'e-tlerln bl.1dtll j, 
mıulığm,r a~ı".c bir tnlJ'ettıe i~ 
d vordu. Süheylı bUkftmet ~ 
Mikümottnt götill'en ,.e · kenıt: _.,,. 
f.: başrns getiren salkalann ~ 
&ınıla ve Fıırijini naldbetine 11v•\ 
ıh. ~ 

SADRtER~ 

Zıya Pa,a'Jan: 

Arif odu.r ki bll1 &adanla ~ 

All9'11 mahtellf kdar eanıwı:.; 

Gelmez tap1)'tlr &deme ık~\I O 
cP 1 

Bo&mU Jll!lllf,1..1 aAme71 oavall
uat 

1 

... 

" c 
l 



:OUıı bl 
Altın f~yatı 

kuru r altınm fiyatı 29 lira 70 
lae s°' kUJçe altının bir gıram fiyat• 
~ kuru§tu. 

Almanlar 
Manşta büyük b;ı . 
manevra yaptılar 
Parıs ı ( .. 

"ahille ~ A.A l - Manş denızı 
Yarın nıtde Almanlar talimler 
ı:~ ,~1ıJlardır. Tal ·mı ere kara. <lt• 
rtıişU: hava kuvvetleri iştirnk -:t• 
~'Une. · Talirnlctin esası Mcnş b~ 
l'eııı·k 145~C't çıkarma harek~tı idi. 
da!tj~ e l§areti verildikten birkaç· 
geçnı.·a SOrra müdafaa harekete 
"'k- 1!ltir. Harekeli idare etlen Al· 
-'<Clfl arn· ı · tılduğu ıra ı nı:ticeden memPu:-ı 

nu bildirmistir. 
Be ••• 

kaYn~~· 3t (A.A.) - Sali1hiyetli 
.4..tlaı:t. ardan l)ğıcnildiı!inc ~öre, 
lttyıla ık, Manş ve S ·mal denizi 
~1lesrı boyunca B nrritz'ten Kir • 
hn ~ kaılar uzayan Avrupa sa. 

tr.ustahk • ~C?ıi•l em hattmın gcrlsınde 
t>diJn.~n kurulmuş veyahut ıslah 
rıı va~ YUzlerce Almıın uc;ak ala· 
havaıa.n'r. Ba alanlardnki beton 
la-. illa pist!Pri, Alman uçak • 

.. ,ıa ha· 
"'llıı h :ra şartları ne olur.aa ol· 
ltan'1n_avaıanmak ve yere inmek .m 
~nnektedir. 

1 ~5 ~ıı evvelkı Vakıl ......... __________________ ~ 

2 Ağustos 918 

İtilafçılann dört seneiik 
zayiatı 

(,.aps li: ır. ortn olmhı, J',mintınJ r ıll.evlnd"' bir r ' "' t <ı • .·~ıııı a" lll'jtir. 
Sergi dün maarif mUdüru 1\-lahsl.n nınal t.nrufınd!ln a,çıı.,11,, ııerglde tnılu 

ve li"uru boy•·~ pastel "~ çlrıl mUre-kl<ebl ile :rnpıl llt-'1 cidden gl.lı.el eserler 
vııırdır. Jtcslrodo sorgtdPn bir kö.,rıyl gl>rUyor!lıınuı. • 

Bozan d:ı bu kahvehanelere saz şairleri gelirlerdi.. !!ağlamalarının 
refakatinde halkın arzularını ve heyecanlarını ~iirler ile ifade eden bu 
ıairler de d;i<katle dinbnir saygı görür ve ağırlanırdı .• 

1$te Mus•afanın mul-c.dderatı, bu çınaraltı musahabelerin!n birinde 

taayyün etti .. 
O ak~am çınar dalına asılı duran bir lambanın ııığı altında ve ıırıl 

1914 
ler1• denberi 

ıırn akan suyun kenarırda ~ündür yarğunluklarını çıkarmak için toplanan 
ol-ıbaplar arasında s..:ıaıçi Ahmet <'fendi ile nalinci Tahir usla da vardı .. 
Bunlar Mustafanın babasının b"r rıevi akıl hocaları idi .. Biri Filibeli, ob:ri 
de Rusçuklu le',, lkısi de gün gôrmüı, tecrübeli, açık fikirli insanlardı • 

lttl!!<:ıların verdik. ı Onlarla Süleyman ağa araslnda sıkı l-ir samimiyet vardı. ikisi de adları 
önündeki lakabin ltade ettiği sanatlarla meşgul idiler •• 

lnııa 
O n zayiatı 25 O l' •era nılkdan o 0,000 k~I Saatçi Ahmet efeendi kôtip kılığında 9iyinen, gazete okuyan, ve 

Op 3, 00,000 ciükkaııır.da biı, tik hükumet adamlariylc kcnuşan bir zattı .. G15rmi:ş, ge-
~!t'"al~öz 23,000 ,, çirmişti .. faka! görduğuni.i cmlay-::ıdardan, i~ittiğinı inceleyenlcrdendi. 0-. ----= 35 000 ,. nun hem bu vasıfları, hemde saat gibi, c;ok ince ve nazik mekanizması 
~------------1 korı;ık birşcyi l:;ozııp takına•ı, Süleyman ağanın ve diğerlerinin nazarırıda 
~ cnun kiymetini 'iık~eııiyo•du Me!". leke~ işlerine dclr söyl,.d'.' terini 'ıcıkcs 
~ PAZAU Pazartesi 1 L - can kulaği~c d "nlerdi .• l'~n'ımı Taı11r ustcı da, ayrıl seviyede o'~•onıok!a be· 
~ 2 Ağmıtoı; s Aj;'ll111oı> 1 rober, uyanık bir insar:dı .. Polilikcıdan bile c;akardı. . Snyılır, ve sözleri 

~ ! "inlenirdi.. 
~ ~Ct-p: 

19
1 Rcc,.ıı: 

20 
j Tahir ostunııı aile~ı, S;ıleynıan aCianın lıilesi ile de dost ve komşu ol-

1 ıduğundon, o, Mu\•afoyı da iyi ta,ırdı. Must.:-;fanın halimi enc'"rdiği ve 
........__ 1 lıur: 89 Uızır: 90 " _ ~ şil"'di yeni !ü tah$il :'levrine gırmck Ü7.ere olduğur:u biliyordu .. Alıbaplr.ır 
\~IUtr - günün mevzularını bilir ~iktcn ~onra, bir vesile ile söz çocuklara geci11ce. 

•ırı,,.,ltı '"c>atl Ez:ıul \'a ııti Ez.anı ı' Tahir ustc. Mus'ofanırı b~b,.,sıno smdu: 
"~ .... t. 

4 
- S\ileym-::n ağa, t·hıstafayı ne vakit hofıra baslatacaksın . (o-:ulc-

ô~ıe .M 9·29 4·56 9·81 

1 
Mc~aal!ah ya~ına gore değil, çabuk g<lişti .. Bülbül tıibl oklf!for .• 

lı.ı1141 l2.2o f.lH 1%.20 4.öS - Simdi göç ?<"-'lanı .. Eğ•i boyun hocanın cocukları da dağıldı .. 
~QJ 18.15 8 49 16.15 8.6C lnş-::ıollah güze bwlayacak .. "•ta 19.25 12.00 UJ.28 12.00 Bu konu~mayo kula!- kabartorı sarıtçl Ahmet efendi oradon atıldı: 
lıııs.'k 2ı.ıs 1,48 21.11 1.48 - Yaıılc çocuğa .. işte hatim ind"rmiş .• Bu yetişir.. Hafız olup dcı 

.......___ 2.56 7.30 ı.:m 7.Sıs ·köylere cere mi cıkacak. Hafız kıtlığı mı var? .. Dah dokusan datop yete> 
~ ğırır11"ki tll me1dcbe de gıtsirı .. l.\emlcl<et0 ve kendisine faydalı bi riJ ve 

sanat ~ahıb olı..ın .. Su rumlcııo , hırist·yanlara bal-alım .. Ecraci onlardan, 

YAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

dattor onlardan, avukat onlardan.. Büyük tüccar, büyük usta onlardan .. 
Mustafonın babası düşündü .. Ona ~imdiye kadar kimse bu yolda 

bir mütalea s6ylememi~ti. Saatçi Ahmet efeendi bu duraklamadan istifade 

ederek cievom etti. 
- ~ÜfeyMan ağa çiftimizi, cubuğumu:u ğavurfc· elimizden aldılcır .. 

nlurak o da,·anm '\-CSlkalarmılan 
l!:ayılıuı 4 eski mektubu, ııc;ıretml~. 
Mııko.Jenln sahibi, m~rtupla.rı ye
nJ birer kef;if sayıyor • 

}'akat torb:ılnrm ağzı açılınca, 
anlıyoruz ld, mektupların iki&\ de 
\'aktlle neşredilmiş, hatta bir RI1l• 

ya toplannrnk, ıisale haline de ko• 
ııulmustur. 

l'aril\: 
"1008 de mesrutiyet:fn llinını 

Ahmet ımth:ıta k:ın;ı dn hiicum~ 
lar takip etmlstl. Bazı sahrlnn 
ıınklcdllen bu iki mektup, 0 zama.ıı 
ki ~M.etelerde bu hUcumlar dola
yıs,ıle çıkını ' 'e yine o sıralarda., 
17.mlrdeJılr rfsnJc haline -konulmu~ 
tu, 

Jldncl mektup ora<ln tamam(br 
\'e tarlhi 16 ramazan 05 dir, Bu
ua bakarnk M. Cevdet yazma
ları ara,,ında bulunan bu lkinef 
mektup, Namık Kemale alt blr 
nsil değil, bir istinsah olmak ih
timali lrun·etfülir ... 

Diyor. 
nundn bilsri ihayntma giren genç 

ler ~in bir ders \ar. Vesika top
lrunanm ne ön~H ve halt.& bir 
bn~tmın ~ore, ne mz geçilmez bir 
lhti:\·nt ol!lağunu gö 1erlr. ' 

Bir çoğumuzda bat.ı 1eylerin, 
eski rüyalar gibi hayal rn::yal bir 
takını izleri knlmı tır. Jl1ç bir 
hükme medar olmaz. 7.ama.nında 
uyanık dıwramp ela \'esikalannı 
topln ay<lık, bu Zll\'ftllı halde kal
nııızdrk, 

tç1nden hnklknt ~neşteri doğan 
torbalara ne mutlu!.,. 

Hakkı Süha Gezgin 

Bugün Galatasarayla Beşiktaş bir 
futboi maçı yapıyorlar 

lstanbul ticaret müdürü 

Bugün Beykozdıı bUyU.k kliıpl,:• 
riınizden ilcisi Galata.sarayla Beşik 
taş fut.b<>l mevrimini aralarında 
ya.paca.kla."l blr ekzersiz maçı ile 
açacaklardır. 

Gerik suı • kırmızılar ve gerek 
eıyah • bey:ızlar, saat 18,30 d:ı 
yapaçakln.n bu eksel'siz lrorştla.şma 

sınd:ı, bu sene kulüblcrinc yeni 
girmiş olan oyuncubn da deniyc
ceklercfa· • 

Bu arncla bir çok tanınmış An~ 
karalı ve İzm.irli oyuncuların bu 
iki ~l kulUbllm.Uz:Un talmnlarm
da yer al:ıcaklardır. İstanbul :mmtaka. Ucaret mUdUrlll. 

ğtlne Bağdad ticaret ataşemlz tayin 
edilmiştir. Yenl tlcııret mUdUrU tch· 
rlml.ze gelerek vazifeslne başlamış. 

t.Ir. Yelken teşvik müsabakaları 
Dumlupınar döndü 

Bir mUddet evvel Yunanlstana Kı_ 
zıtay yardım eşyasın: s-ötUren Dum. 
lupmar vapuru, 17 bin tonluk ha. 
tnulcsinl P!re'yc bıra!tt.Jktan sonra 

• limanımıza. dl:lnmUştUr. 

İstanbul susporlan ajanlığı ta• 
rafmdıı.n tertip edilen bölge yel • 
ken teşvik müsabakalarına dUn 
Moda koyunda yapıldı. Hn\·an:n 

riizgarlı ''C deniz'n sert olmıısma 
rai!roen yarışlar muntazam oldu: 

Muhacır olduk .. Oralarda hacılar, hafızlar, hocalar yok mu idi? .. Neden 
h11nlar bızle•i ıcurtaı".:!madılcır? .. Din do iman da korunmak için kuvvet is• 
ter .. Bak bır i<errc rum!arın haline!. Çoc·Jklarını 1al"goç yapan kaç aile 
vordır? .. 

Süh:ynt"n aij-:ı, derh bir düşünceden sonra: 
- Ahm )1 efenrli, hakkın var ... Ben de isterim çocuğum okumuş ol

sun .. Mü:lümarlık yalnız hafızlık değil o .. Yalnız nereye vereyim .. Onu 
~ estiremem:~tim .. Ne yapsak ki .. Ahmet efendi cevap verdi .. 

- Kola
1
• SüleyMa'1 ağa .• Şimdi yeni maarif mektepleri acılıyor .. Bu 

son baharda do Ramcııan paıa camlinın kar~ısında Zeyniye mektebi diye 
bir il!- mektep ac;ılaccıkmı1 .. P.unu bana geçen gün hükumetten biri söyle
d; .. Sire en y:ı!<1m o .. Çocuğun hevesi, istidadı varsa, orasını bitirdikten 
!onra da Top yat..:ğırıdaki ıriadi mektebine girer .. 

Na ıincı Tahir ustanın da hallle, sözüyle takviye ettiği bu mütalealar, 
Musırfaıı.n 1>ahC'S• vıerinJe tesir göstermekte gecikmedi .. Ve kararını 
ver:li .. • 

- Su E.ğ·ı boyun hoctıya da söz vermi~tim amma, vaz geçtim .. Mus-

tafayı mck!rbe göndarec<'ginı .. 
Baba~ı bı.. k<ırarile E>ve avdet ettiği zaman Mustafa yatağında 11'ııil 

mıııl uyuyordu. 
Ertesi ıabah, brho, ana ve oğulun bir oraya geldiği bir zamanda 

Süleyman ağa karısına seslendi.: 

- iyi edersibtzT oo 
- Anası, ben oVıustrfa)I güzün - Sonbahar - maarif mektebine 

vereceğim .. 
/.na c~vai) verdi •. 
- ly e:'ersln, t-ab-::sı, ol:umuılara zeval yoktur.. • 
B~lii id• k Süleyıncın a(ja karısı ile onceden bu mesele hakkında ko

nuşmuş, onu da· muvafakatini o!mııtı. Mustafa ~ah idi olduğu bu muhavere· 
yi setslzc" -::ınlcd ... içinde bir sevine uyanmııtı .. Fakat hafızlıktan vaz gec:
men•n b .. bcısı -.e ana~ı kir, oğırcu bir fcdakôrlık olduğun11 tahmin ederek, 

bu se.,in:in: onlara qöstermekten sakındı .• 

"' 
Mustafa 0 yazı, harasının damadının Eriklideki incir bohcesindc go

çirdi .. Nus•ofa tabioti zaten severdi .. fakat bu bahcede geçirdiği iki oy 
tabiatı orıa daha çok sevdırdi ve oğretti. Tabiat var •• Tabiat var .. Kadın 
var .. Kajın var .. Olduğu gibi .• Eriklinin incir bcthc;eleri kadar, asil, feyizli, 

süslü, yumuşak okşayışı, g:ilücO, tcıbiat nerede vardır?. Bir tarafa bakar

sınız, !~tir iniş ve c;ıkıılcriyle uzayan ve ye~ilindeen moruna kadar her türlü 
renk crzeden daglar •. Öbiır tarafta Menderesin gümüı bir kordelô ile <ÜS

lcdiği geni$ Aydın ovası. Fakat bu bir ova dağil, yuva .• Tabiatın Qn zert
gin, en fevizli yuvalorındon biri .• O da ye~ilin bütün çe$itlerini ar:zeder ... 
Sinesi mchsul Cııenıinin her renkteki, her taddaki, her kiymetteki, ne\"ilerile 
be:ı.cırni~tir .. lnsa ,, ha) varı, nebat, b)Jrada ta biatin en çok lütfune ve 
belki .:le iltımas•na mazhar olmu~turlar .. 

(Devamı var} 
(1 l Aydın idadisinin bulunduğu yerin adı. 

MU.sabakala.ı4a.; Galatasaray, Fe 
ner, De-mir spor. Limnn gençlik 
kulilplcrinin on altı teknesi içt"• 
ril.k etti. Yunşlar, kidemli ve ki• 
d<"l115°zle'" arnsmda idi. 
KIDEMLİLER: 

Üç mil üzerinde yapılan bu ya• 
rı~ta; Galatasaraydan Nedim l 
snat 5 dakika 55 sanive ile bir.nc.I 
Gnlatas:ıraydan Mafunut ikwci: 
De-mr spordnn Feyyaz üçüncü gel• 
cıler .. Milsa.b:ıka. sonunda Feyyu 
itirazda bulundu ise de hMan 
heyeti bu itirazı haklı olarak ~1· 
etti. 

KIDEMSİZLER: 
İki mil Uzerlnde l'apılan bu ya• 

n§ heyecanlı oldu. Neticede : 
l - Hasa.n (Galata.sarav) 57,27 
2 - Ss.dık, {Fenerbahc;e) 
3 - Niynzi (Galat:ısamy) 
Müsabakalardan sonra kazanan 

lara ajanlı:k ta.rafından kupa ve 
madalyalar verildi. 

Marmara tenis 
maçları 

lstan'bu:ı, 1 (.A.A.) - Mar. 
mara tenis maclarmın dömifinn.l 
oyunları bugün Fenerbahçe ıkort
larında yapılmıştır. 

Bugünkü karşılaşma sonunda 
Şefik Vedad,a 613, T~ylan, Hoi. 
1?cs,e 614, 216, 7-5 ~alip gelm~ 
tır, 

Çift erkeklerde Sua~ Criss 
Giraud,lnra 517, 6 ·4, galip ıı;e1~ 
miştir. Karışık ekiblerde Jülide 
Fehmi.ye MaZburyan. Vedada 
6/3, 6/4. galib ~clmiş:erdi .. 
Yarın final maçları yapılacak; 
tlr, 

Kürek yan,lan 

Bölge kUrek ikinci teşvilc ır.llsa
bak:ılan bugün Paşa.bahçEe'.3eykoz 
arasmda'kl sahada yapılacaktır. 

MUsaba.kn.lar; kıdemli ve kıdem 
rtzler ile ibay:ınlar arasmda ola• 
caktır, 

Erkekler (2000), bin bayanlar 
<1000) mf'trc üzerinde l'!M an • 
la.rdxr. 
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rn lü2 Sene evvel 
1 BERLiNDE BiR TüRK ELÇiSi 
--------------------9· 1 YERLi MALL8ARPAzARLARI ---

lbnl H:ılduııun mukeddemc!.'ır.· memleketi11 hazinesi, evvela zirn· 
de yazılı olduğu gibi, ınsanl <trın aı hıukr çoğJltmak, i:kincisl, kllçilk 
~aşı tocukluktnn vukuf ve inhitat ı:ıınıfı hlınaye edt>rek memlekette, 
yaı:;lanruı. yarıldiğı gibi de,.letl~ - i&Siz adam brrakmanuk, UçllncUsü. 
ı in nevi de üçe ayrılır. Devletlerin 1 memlekette mevcı:t olmayıp baı
hııytnnda Uç kuuna ve ınsanl:ırın j ka yerden getlrilmeğc lüz•.ım lıu. 
.ra~Iarma teşbıh eclebllirfa. IlN fil oları eş} ayı meml('l<ct içir.de 
devletin üçüncU dcvre.9'nde ahn!i· j )-eti.şLlrmeğe çalışm:ı.k, d ördllncii
si iht!ş:ı.mn meyleder, asabi kuvve • E iı, tilccann mizanına rabi ta ve
tıne fütur ariz ~ıı:r .. Avrupa clev- ' ıip d 'sardan mt>mlek'!t irine g~ en 1 
letlerinin <'kser!sı ıht ynrl:ımc~ ol- cm tan az rr!taran ço..1{ ol."Ilasmı ve 
duğund:ın kuvvetleri de aza:n~ı~- raeml~ket parasının memlekette 1 
ltr. Het.kcs silse ve rah~t.n ~~y.et l:almasrnı temin etmek.. Beşinci· 
mekte olauğundan e~kısı gıbı va-

1 
• • • • • •••• 

1 k· .. I · · h ·ı ml kctlerinı sı töylüniln, blnmn ökUzu o se, 
·" cn:n arp ı e, me e h" • f te - " kU 

büyütmek ve güzellctmeklc met· \'e za ıresı a e ugr-..sn, onn ~ z 
ğul olnınnıakt:ıdrr!nr. Galat! t11.ti· 'e tohumluk z~~;e vererek 1 ~cı z, 
at ile bir devlet bir devlete gale-- bırakmamalı, koyunde tarla81 ~ok
be ile bir miktar verini alsa aa ~a. onu tarlalı bir yere götiirmC"H, 
çok g~eden aldığı verlcri 'geri veya bir daglığ: tarın haline ge
\"erir bal eskisine ~Ucu: eder. Ur'p o kÖ),'lilvü orada <'a.lıı:t!rJlla• 
Hazi~oyi bosr.ltmak, n.sker here:·· h, aıtı:ıcrsı, mem't:ket lçinrle y~ 
maktan ba.5ka eJlerine bir §~Y tişen z:ı.hireyi köylUden cebren al 
gcçnıe"Z. B·ı biltccrübr, malum o:- ıua~·rp. Jı:endıJerinin rrz..ı.lnrile fieh 
duğundnıı Avnına mılletlcri harbi re getirip istcrliklcrine satmıılal'I 
c.o~:~ bir sftbep zuhur e~E· nı tC"min etmek, yedin~!. meml€• 
01kçe memleketlerini bllyjlltm~k i· ket içindeki iş~Y. g\l!:SU:!lere, ~ 
çln bar.p etmez, ticaret vescirc C,ulup onları imalathanelerde Çl -

ıl~ mesğul olurl.a?'. M:emlekt>tiNi• J •ştınn9.k, sekfzlncisi. her hangi 
nin iktisadi durumunu ikuvvetl-erı• Hr hususun devletçe teşe~bfüı o
~. lunduğu halde rica ve şefa:-ttle o 

Bununla beraber, Elskerlerini, 
tofjta.rmı ve ccvhaneleıini azuit • 
mez, memleketlerini k.>ruma:k i· 
~ ordularmı hazır bulundurtıı• 
laır, ıı. .. gfin ta:lim yapmaktan va.z
geçımez'ler. 

Memfltuıneler. 

~arıda kaydettiğim gibi, köy 
!tiye kimse ta.rafmdwı c:ııa. cdi:me
~n rliyc ~er tedbir alınmı~ oldıı
ğunda.n. her saat ba.şlndıa. rnömur 
i.ı4,;er, beşer acöyleri vardır. Yolcu, 
zahmet çekmesin ve menzil beygir 
~ti .telef olınamn diye, her dört 
saatte blr de menzil ye"r bulın:lU'. 
Aynca bu menzil yerlerinde, on 
aJtı, baza.n yirmi ve yirmi dört 
beygir ?c hususi menzil arabaları 
bulunur. 

Mcnzilhaneler ynkm ve yollar i· 
Yi o1duğundnn, 1>1r uleğı bir men.,.. 
zilhaneden diğerine bir sa.tte 
r;ötUlii.p beygir nldmııak miimkün 
dür. Bu yüzden ulaklar beygir 
:r..ahmeti d~ çekmczl.c:-, faz!s. ~l" 
gir beslemeğe lilzum og6nnezler. 

Çok agu. e;;ya.ianl.c ~ 1'!Çi. veya 
hm lbir tüçcar menzil yohle gitmek 
isteree, m~nzil y~lcırine h.a.ber 
göndoııilir ve her mcnz.lldc ıstznll• 
diği kadar beygir bulundurulur. 
h-öylüler, böyle nni lüzum kar§:• 
smd:ı derhal köylerden beygir top
layıp menzH yerlerine getirirlr. 

n!zama hak:l verecek hallere me:y-
dan vermemek... O n!z:ımı düstur 
tuıtma.k, ır.emlc:'keti refaha gi5tü~ 
mck iç.in ga:>ret gösteren herk.ese 
ynrdmı etmek. Böyle olunca kim-
se parasız kıılm.:ız, ya~r, hwı;:: • 
lık yapmaz, memleket rahat, za· 
lıırt"Si, e~yn.sı bol, ticareti yerinde 
Mtır. Pıırn günden güne artar. 
Bjyle olm.lZsa, memleketin niz:!• 
m1 llarlmaz. Herkes kendi havıı ve 
hevesi peşinde gezer, b:ışı boş in· 
:ısn coğ:ılmea da hal'{ ezilir. me.m 
ldtetin tadı, tuzu kalmaz. 

Sa.bık kral, k?'allrk iskemles'ne, 
oturduğu vakit devletin senevi i· 
radı y;irıni beş bin kese Hten bu 
c.saslara riayet ile altmış bin kese 
ye ibliığ eylediği va.siyetnam(;tlc 
yazılıdrr. 

Şimdiıti halde. Almanya, dev
l~Urün iradı seksen bin ikese rıkçe 
ye ya.ldaşıml!!tır. Bu paranın kırk 
b!n ki5esi asker aylığı, tophane, 
ceph:ıne vesalr mUhimmat \'~ ka• 
klerin tamiri i*1, yirm l!c; kud 
knıl dairesi ile minl'3terler vesa• 
ir devlet mc:murla..'"l, elçiler me~a· 
:itine. köprü vcyolların t amir:r.e 
rarlolunur. 

(Devamı var> 

MÜESSESESi MÜDORLOGONDEN: 

Mağazalar için 

Satış Memurlar~ ahnacak 
1ı;taııl:ml ve lı.taııbu• hari<'I mağazaları'.llızıt:ı. munııı:ıl ı\zanıf ıoo.

llra3 a katlar ile retli satı:: memurluklıın içln ma~:ıı:alıuda 117.nn mll•l. 
<Jet satış ıııemurhığ•J yapnrnlt reyyon !da.re et·nlıJ b;ılu:ı ı.~\ar alına

c·al/tır. 

Askeı Hk Mzınflttn! lfıt etml-, olma'l ~arttır. 

l!itek•ilerln a~atıda :\liZllı '\'e!llknlıırla 10 AğustoıJ 9tZ tarihine ka. 

~~;nr:;:,:::~;,~~~:~:~:;:;. Hanında MUeMesc ~~t te1eri şd.

1 11
1 

2 - Askerlik \ett.ı.ıısı 
3 - 1'ahsll v~lka ı 

4 - Hıı.nıet kAıı;tdı 

IS - \ Nilkıı fo• '.11;-rıı!ı. 

Gayri menkul Satış İlanı 

Be~·oğlıı Sulh Mahlu•melerl Ba.,ldtipllğlnden: 
Pi2/55 
Atiyye ..,_gazade Ue LEgo!et Berberya.nın ve Yenikolej TUrk Umlted 

l}lrd~ti Azaler: Nuri Dağt' tlcn, Hayrı Kaya.delen, Ragıp Ba.haettln Eren
soy. Mustafa. Zeki Banker. 1small Mahir Tanerl, Makbule özgür, Ertuğ'. 
rul Bingöl, Ş!.ıkrll Yeğin, Hafa Şevktıt Erkiln, Faruk Ata ve Mehmet Ali 
HR§Ulet Kırc;.mn şaylo.n ve mU§tereken mutaııarrıtı bulun :hı'ua.rı B3yoğ. 

!unda Ka.tlp Mustafa Çelebi mahallesinde Sıra.serviler cadde.sinde klln 82 
S4 kapı No. lu ka.."gir aptııtmBn §Uyuun tzıı.teııl için açık arttırmaya ko. 
nu1mU§tur. Apartmanm ismi (A.ltun İğne) dlr. 

Mesaha! ııathlyesi 290 metre murabbaı, cephesi 6 metre 40 ıantlm.ilr. 
Muhammen kıymeti: M,000 Elll beşbln Uraclır. 
Apntman: Bodrum ve zemin katından ma1dp. ~ katlıdır. 

Bodrum katındıı bi:- dUkkA.n ile odunluk ve kömürlükler vardır. 

Zemin kıı.t:nda: Medhal ile altı odayı, hol, banyo, helA ve ınatbahı 

M.vt l No. h.: daire, blnncl katmd:ı. yedi odayı, hol, lıelA, matbah ve ban. 
yoyu hAvi 2 Ne. lu daire, ikinci katında 3 No., üçUneU katında 4 No., dör. 
dUncU !catın~ 5 No. lu daireler olup aynı takslmatr haizdir. Beşlncı ka. 
tınca banyosu yok ve bir odası noksan diğer takalma.t ayni ola.n 6 No, lu 
daı~ ile çamc41ırlık ve tarasa bulunmakt.a.dır, Aputmanın ınerdlvanlertn. 
delti ve yan :ephcsindekl bUtlln pencereler ayni kolej avlusuna nazırdır. 
Beled1ye fen ~terinden .me\'rut bari~ suretine nazaran cadde tara!mdan 
on';ılr metre ınurabba'lrk bir mahalli; yola. gitmesi icap ettiğinden ı.tlm. 
JAke tAbidir. Sair t.afsllllt, evııa.t ve taksimatı vaz'ıyed zabıt varakasında 

ve k_qtt raporunda yazılıdır. 
Birinci <!Çık arttırmuı 26.8.942 t.arUılne teııadtit eden ~rta.mba ctınü 

saat U den 11 ya kadar Beyoğlu ııulh mahkemeleri ka.lem odamıda b&§. 
kAtip nezdin:1e yapılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 
yetml~ beşin.• bulmadığı ta.kdirde en at>ıı arttır&D.ln teahhUdU baki kal. 
m(.k üzere muza.yede on giln temdit edilerek ikinci açık arttrrm.aııı IS 9. 
942 tarihine 1I1Usadlf cumartesi günü sa.at 10 dan 12 ye kadar icra edile. 
reıt en çok arttırana kat'l olarak ihale edilecektir. 

Bir :ne.uitha:ıeden bir mczıl· 
haneye, bir baş beygirin ücreti r,ir 
kuru.stur. Siirucü ücreti de bir ku· 
ruşt.ur. 

Hazine 
Sa.brk :kml, yani büyll>k Fredril:, 

feylesof w ekıllı, tedbirli bir a
clc;m olduğu içln rr~ll.'ltUn nizamına 
dair, teltf ettiği va.cıiyetname bir 

lhale gUııUne kadar b,rlkınl§ w birikecek bina belediye vergileriyle 
evkaf ıca~ııl h!ıııedarlara dellaliye rU!!umu, ihale pulu, 8/~ pay 20 aene. 
llk tAv1z bedeU, Tapu ve kadastro harçları m~terye aittir. Arttırma.ya 

ıst!.rak edece.ı.tlerin gayri menkulün muhammen kıymeUnln yutde yedi 
buçu.gı.ı nls'l:ı:ti.t:de pey ak~(l&lııl veya miHJ bir bankanın bu ntsbette te. 
mmat ı:nektuhunu vcrmcl<'l':I ~arttır. Arttırma. bedeli gayrt menkul kendi. 
1!!l1lE> lhnle olunan tımlfmclwı iha~ gUnUuden itibaren derhal veya verile. 
.:ek mühlet fçınce mahkeme kasa.sına. ödenm.esl mecôuı1dlr. Qjenmedlğt 
takd1rde ibal~ feshedilerek kendisinden evval en yijk!ıek tekll!te bulunıı.ıı 
lumae arzet"llfı; olduğu bedel ile almağa. razı olursa ona ihal edilecek ve 
o ıla razı olmaz wya bulunamazsa hemen yedi gün mUddetle agık arttır. 
ma~·a çıkarıbcaktır. Yapı!acak UG.n alA.kadarlara tebliğ edilmeyecektir, 

8,30 Program 8,:32 Ha!i! program MUzayede so;:ıunda en çok arttrra.na. kat'l olarak ihale edilecek vo her iki 
Pl. s,40 ajaruı 8,ri5 Hafif parçalar ve halde birinci !.hale edlren kimse iki ibate arasındaki tar~tan ve zarardan 
pıazılar Pi. 9•20 • 9•85 Evin saati. mf.'aul tutulacel.tır lh:ıle bedeli farkı ve geçen gUnlerln yilzde bet !alzi 
12•60 Program 12•83 Şarkılar 12

•
45 ay:ıca hükme hacet kalmaksızın tahsil olunacaktır. İpotek ııahlbi alacak. 

ajanıı 13,00 Saz eserleri, oarkı ve tUr 
Iılar ile sair atO..kadarıarıv g-eyrt menkul üzerindeki haklannı faiz ve 

kUler 13,SO • 14,30 Radyo ısalon or. 

Bir Kafkas 
Romanı 

m:ı~a!a. ve ııaircye dair e lan iddialarını evrakı mUsblteleriyle lllln tarı... 
kestra.ııı. 18,00 Program 18,0:J Radyo 

hinden tlibarrn on be~ gUr. içinde satış memuru bulunan mıı.lıkerne ba.şkL 
danıı orkestrası 18,40 Faıııl heyeti 

ti bine bildirrrı.-iert lwındrr . Akııl takdirde hakları tapu ıılclllerlyle aabit 
l9,30 Haberler 19,4.5 İ!ıtanbul at ya. 

olmayanlar s&h§ bedelinin payl&§masından h!lriç bıra.kılaca 'dıudır. 
rI§lannm neticeleri 19,55 Karıııık so. 

MUzaye1cye l§Urak edenlerin bUtUn satış ,artıannı kabul etmlo ve 
ıoıar Pi, 20,15 konul!Ma (tutum ve 

cv\'elden öğrenmiş ve blıcı ek gayri menkule talip b'.ltunmu§ oldu klan 
bakım) 20,SO Şarkı ve tUrkUler 21,00 

ui1cdilerek !lonradan itirazları mesmu olamayacağından taliplerin satış 
Bi '· konuşma (ziraat earı.tı) 21,10 temsil 

rro .. r l'•fl:ırı dillere ter ıim~ gUı.Unden ev-mı gayri menkulü gezlp görmeleri ve !azla mıı.IQmst almn.k 
dil f l 21,SO (Carmen) operasından Pi. 22. 

e m ı o an bu eser, Nlya:i Ah. IEteyenlerin 942/ 55 No. ile mahkeme ba§kA.lipllği,ıe muracaat et'lleleri 

~;~f ;?!t~;~::;;~;f: ı ·• Ha~''" 
22

~ upO•;y·a11a0ıar ; oıun... Ttll'kiye CGmbarı.:Ü "
06801 

lerl ile dola olan bu neft~ eıcı ~ 

Tiirk matbllatında ilk nümuncdir. ' Fes!lval.! ZİRAAT BANKASI 
ll'tyau 4G ara,... olaa bo eeer, bu 

llAllı keelp rettrenlere VaJot IUta. 
H.22 Ağu&to~ 

be'rtnde ,razde ~o ten7Jlt.tla ıo ku. ı , duhuliye yoktu • 
ı Konaamıuyon 

"'ta """1ruelrtedlr, 1 fişleri piyango 
(Mevcudu azalmıştır ) 1 g~elerlle Feııtlval yapılacak gazino. 

larda satılmaktadır. Her tilrlU lz.a • 

hat Telefon: 23340 

[KAYIPLARI 
!'ener nU!us memurluğ"ı.ından oldı

ğım nU!us tezkeremi zayi ettim. Ye. 
nıslnl çıkartacağımdan eskisinin hUk 
mu yoktur. 

hmt Sodti&-'I ınahalleııl Bostan so. 
kak No. 18 ) Jua.mmer BByrakaalan 

(40677) 
.. lif. 1f. 

Toprak mahsulleri o!lııl lstanbul 
şubesinden almış olduğ'Um 25.12.911 
tarih ve 15t>i7 numaralı rns liralık 

cuvaı teminat makbuzunu kaybettim 
yeni muamele yapacağımd:ın kııy. 

bolan makbuzun kıymeti yoktur. 
Muhtar Artar, (-106i9) 

RAŞiD RIZA 
'flVAT R0 5lfl Ra Ude Plıkln bera ber 

ı·ATAKLI VAG0 1''LAR 
KONTROLöRC 

Yazan: RAŞİD RIZA 

Yeni Neşriyat 

ı•erdc ,-c SJlhne - Bu: resimli si. 
nema ve tiyatro mecmuasının Ağus. 

tos sayısı çok zengin re.sim vo yazı. 1 

!arla çıl<mıştrr. Tavsiye ederiz. 1 

S.,HlBJ : A!)IM IJS 

Ko.ruJUJ tarlhl: 1888. - sern.aye&J: 100.000.000 f urll IJ6M1 
Şube ve ajanm adedJ: 263, 1 

• 

Zira! Vt; Ucar1 her nev1 banka muameleleri. 
Para blrikth enlere 2$,000 ııra tkramıye ve rıyol'. 

Zlrea: Bankasıııdı kumbaralı ve ihbarsız taearrut heııapıa rındııı 

.:n az ~o 1 lrosı butunarıara senede 4 defa cekllecek kur'a ile aşagıdakı 
::·!llna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adf.'t ı .ooo liralık c.ooo Ura 100 adet 50 liralık G.000 111'11 
• • r.oo • ı.ooo .. 1%0 .. 40 .. 4,800 .. 

4 " !30 .. 1,000 • 160 • • s.zoo • 
40 .. 100 .. 4,000 • 

DlKKAT: Heııaplarmdakl paralar bir s~ne lçindl' ZO liradan qagı 
'!~mlyenlere ikramiye c;:ktığı takdirde o/c 20 fazlaslle verUecekUr. 

Buıldıtl y.r: VAKtı \fATRUSI 
, Kur'alar aeneoe 4 defa., 11 Mart. 11 Haz:ran. 11 EylQL 

U1r1umf Nf'1rlyatJ ldart edrn 

Rtllk Aluntl ~t,;engil 

j ...... ~ .. llll .. lll•:~ı .. B•l•rl•n•e•lk•A.nlllu•n•d•a .. ce• k• l•le•c•l'•k•U•rlllllllll .......... ... 

' 

, _ a - ı9f1 

Satıhk emlak 
Emlak ve Eytam Bankaııncları: 

e68 

~79 

943 

1009 

114.& 

116[1 

1170 

1172 

1172 

11~0 

1222 

1310 

13~ 

1700 

2156 

2157 

2166 

2295 

2~75 

2690 

:!iSO 

2848 

3229 

2!881 

3410 

!le~kll ve Cin•I 
Alı:::.aray, Yalı ıx.ıJı. Hisar dibi eoka.k es. 67, Mük. Tai. 
67 l4Uk. No. ıu tahmınen H7.50 M2 arsa. 
ııuırköy, Hatboyu caddesi 100, 102 No. lu eviıı 2/10 

iıl.:ıııeııi. 

Bt:~!ktaş, Sinan paşal cedit mah. Asariye ııokak es. 31, 
yo. 45, 47 N:ı. it: tnhmine:ı -t0!12.88 M2 araa. 
l<'.,ııer, G:.ilcaıni malı. 1''cner caddesi, eıı. 263 miilc. 263, 
ye. 277, 279 No. l u tahminen 120 M2 aua. 
'.ie:ıılköy, Şevıu:Uye matı. Rum mezarlığı sokak 10 
muk. No. lu tahminen 3309.12 M2 arsa. 
Fep.ı1ı:öy, ikinci kısım malt. Şişli KAğtthane caddeııl, eıı 

21, ze mUk, .~r:. ıu ta!ımlnen 1188.75 M2 arsa. 
Fulköy Rum klUr;esl arka sokak eıı. 61 No. ıu .tahml. 
ne.n 2U.33 M2 arsa. 
F~rıköy, Birinci kısım mah. FerikCSy caddelll Rum ki
li .. ·si arka sokak, u. 12t, Taj 65 No. lu talımınen 

iB.77 M2 arıı:ı. 
FeC:k6y, U.ind :uaım malı. b&'.>un fabrlku.ı ıokak 

' 'Szğdıç,. es, 10 No. ıu tahminen 1551 M2 arsa. 
T09ha.ıe, Sull4r. Beyar.ıt ma.b.. Mustafa e!. ''Musta!a 
p~.ı. Cerrah bt>,şı , . ııokak, es. B, ye, 10 No. lu 90 M2 
harap ev ve dükld.nın '17/140 hissesi. 
B~}oğlu, SUr-ıri Mehmet ct. mab. lnceka2 .ııokak, es. 
19. ~o. 23, ye. ~. 31, SS No. ıu tahminen lOQ,28 M.2 
&!"Sa. 
Ferikö;'. Ko'lt.a.ntl.r ''Bay Sungur., soka.ğı, es. 53 mtlk. 
tJo lu tah:nınen 133.87 ın arıa. 
K:?;:1wpaşa, EyyUhUm A.hınct et. mah. es. Papaz, ye. 
Şar(>(.thanc 1101'.ak es. 16 ~o. lu tahminen 10ô7,76 
M 'll arsa. 
B~yoğlu, Htıso:yı.nağa ınah. Kıl burm sokak ea. 68 No. 
ıu tahminen 738.7~ 'l.12 arsa. 
EtrıınöııU, Çalnnakçııar. Daye hatun :n'l.lı . Illlyllk Ye::ıl 
H'!n, 2 inci k& t tt. es. 55, ye. 51 No. ıu tahminen 20 
M~ oda. 
B.ı.>oğıu, Ku<'luluıı caddesi, Yvkuşbaşı sokak es. 19 
No. 'tu t&hminen lSll.63 142 arsa. 
'f.lpilo.ne, Ker.a&!ll Ömer paşa mah. Akarsu caddesi 
es. '-· 6 taJ. 4. .6 No. :u tahnıln!n 8:!0 M.2 h lUen tP.min. 
de::ı ıbaret t.ı" bı.rakf\ \'e hııma.ın oaklyeleri. 
Bl'yo:ıu. Kulo~lo; mah. eekı Mescit, yeni Kalaycı çık. 

mazı .oıokak. eı 4 yeni 3 No. ıu tahınlner. 39 M:? arsa.. 
~y!'lğlu , Ağaısnmll mnh. e.s. ffülbUI deresı, yeni De. 

· reotu !IOi<ak eı. 4:! No. ıu tah.n lnen 63,91 M:! arsa. 
Ak!aray, KA.tJp Kaııım mah. es. Musalla cad-:1esl, yenJ 
Nefer ııokak e". 152 mUk, lClll 1J5 No. ıu tahminen 
59.'SO M2 arsa 
Mahuı.utpaıa. BDyük Çorapçı Han, alt katıud!l eııld 

26. yrnı 19 taj. 1& No. ıu ta:ımınen ~1 ın odanın 

10/12 hissesi. 
H~.ıı'koy, AbdU:?:>elAm mah. Yağhane e.:ıri.ık eı. 6 yenı 8 
ta.J S No, lu tııumlnc:ı 119.34 M!! evin 112 n tıısesl . 

K~pa!l!;ar§
0

t Bo:lrum haq alt kat eıı. :?4 laj ;!A No, tu 
tahminen 20,50 M:! oda. 
K•:ı:nkapı Nl,:ıne. mnh. Havuzl•J boııtan ''Nlşa:ıcı bo~. 

ta:o., ~okak c.skl 1 mUk. ye:ıi :;s No. ıu :.&h::nlneıı 5:5 
M.? be.lı<:ell ev 
P.l~.lk ~ar§ı, D!vrlk eol•ak, ea. 61, taj 6\ No. ıu ~.50 
M~ dolap, 
Akııa:ay es. KAtıf Ka.sım mah. y<ıni Yatı mah. ~ıı. t>rta 
ye Çorbncıb1şı •okak, t'8. 6, ye, :?O No. ıu 42 M'.? arııl\. 

Etrln'5nU Dayehat un malı. B.\yUk yenı h:ın, 8 ncu kat, 
es. ye. ~1 No. hı odanın 2/ 5 lılsııes1. 

Aksaray İDebey mah. l{o~obey soka\: 7ü ~o. tu hlımt. 
ne:.ı 55.03 M2 ana. 
Akı:ı.ray es. Boııtan yolu, ye. Koçobey sokak es. 32, 
Si No. ıu 52.50 M2 arsa. • 
Gatclta Bere.«>U:ade mah. ı,erbethane, ye, ŞebertQI ,o. 
kak, f!ll, ye. 83 No. lu taiımlncn 23.16 M2 arsa. 
KM:mpqa Bedrettln ma.h. Yenlyoı cııd 1'3sl. en yc:lt 
çt•rilk!Uk aokıılc. es. 25, ye. 48, •5 No, ıu ta.amlnen 50 
tol'? odalı dtikkAnm 106/16~ hlsııeai. 

400. 

2'0· 

99S. 

azı ...... 

2Zi)f"' 

ısoO· 

ıaıs. 

" Yukarda. aures ve WaUA.tı yaZllJ ~ayri men'<ı.ıller pe~n p:ıra ııe 
n~ı:ı. arttrı-ına usu ille ıat:laca ktır. 

İhalesi ?:'.8.942 per:-,•mbc gUnü &ali t 1 O ds:.l:r. 
Salı§ eıınasında vcr!le!\ bedel muka•Mer k ıyrıı•?tl g-e~tlfl t~I< fi~ 

teminat akçesi derhal arı.t.ı rıımayarak ihale kfoıtn. ulıdl!ln:ı icra ~111 

aradakı fark ondaı: tah!lll edilecektir. , tıl 
Müzayedeye iştirak ede::ekle r mul:adder kı)m~tin yUzdz onu ısll 

tlnce uminat yatırmaları IAzımdır. . I! 

İ.lıteklflerlı: tE'minat a lq;est, nUfus tczk~resl ve Uç adet fotog~· 
btrl~ kte blldıı-::en glln Y'I' .a&te kadar §Ubomlz Eml~k s~rvislne mura~ 
ct"lleleri. (933 -77~ 

Niıanta~ı Kız Enıtitiiıü Müdürlüğünden: 

ı - Okulumuz:la yapılacak olan dahl11 ve harici tamirat açıl< cltfi 
mej e konulm~tur ,~ 

1 - E ksll'.me 17 Ağustos 942 p.ıı.untcııl gUı:ıU saat lf de yüksek t0
11

, 

tep.e:r muhaalıı · lği blnaeınôta toplanacak komisyon tarafından yapılac•~~r 
s - Keşi! bedch 9~04 lira 08, muvakkat teminatı 727 lira 81 kunlf ~ 
• - Muk'lvele ekfılltn · e, bayındırlık işleri genel, husust ve !enn! ı• 

na:rte'eri proj'.! ke,ıf hUIAı>ı.atıe buna mUtc!erri diğer evrak pazar~ 
per§em'tıe günleri okul ldar~alnde görlllebtllr. ..J-

:5 - tste~llertn en RZ bir taahhütte 6000 llra1ık bu l~e benzer il '';ıı 
tıg-~-u. dair ic'aıdcrind:m almış olduğu vealkalara ınUııt.eıılden I~~ 
'\'llfl)etlne ruüracaatıa ekRlltme larlhınden taUl gUnlorl hariç S gün •ıS1' 
alıMml§ ehUye• ve 9t2 yılın .. alt ticaret oduı veslkalarUe gelmeleri. ~ 

1--8-91: Fiyatla rı 

Kapenııı 

Londra 
Nevyork 
Cenevre 
Madrld 
Stokholm 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 tııvlçre Fr. 
100 Pezcta 
1')0 lııveç Kr. 

.. .,,, 
~ ..... 

130 70 
30.71) 
1289 
Sl.16 

ıcse.u' vr rAmıı .. u 
Tahvillt Uzerltıe muamele oıma. 

mıştır. 

Büyük sünnet c!üğürriİ 
1 J 
1 Ç: E: K: Alemdar ve Kurnl' 
1 kollarından: 

j 29/ 81942 de Yenikapıda ~ 
l laca:k sünnet dü~nün d<' stıı' 

1

. olacalc yavru~arın \"elileri P~1 
dan başka her Piin saat 9 dqrt 
de kadar Çarşlkapı dispan~ 
kayıd ettirmeleri rica Olu~ 

tdrar Volla n .e l'mallll'~ 
llUtalık!an m0telau9UU 

Dr. KEM AL OZSAN 
Avdet ft bntal:ınnı utıııl' f 
-.ıam~tır. Beyoltlu (Jıt~~~ f 

Caıl. S'o. S80 Bor"• Paza11 ~.;.,ı .. -------Tel: AY" 


