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arti 
• 

VAKiT Gazint ı 
L\leTBJmın eo aeqııı 

l~tlruk etmek l.ı.tlyoı-ı;anız. 

~ . 

bu kuponu ke.'ll;> sak 

Başvekil 
metin beyan esı u 
Saıracoğlu 
Bizi ilyilendiren hadiselere 
dair de izahat verdi 

Hükumetin beyannamesi 
Parti gu~upuncasöz biriiğile 

tasvip .edildi 

/ 

Ankara, 4 (A.A.) - C. H. P. I tatımtza. ve bizi U%aktan Yakın. 
Meclis gunıpu umumt heyeti bugü..'1 dan ilgilendiren siyw h!dieeiere 
(4. 8. 912) saat l~ de reis vekili 1 d:ıir kısa tza.hatta. bulunduktan 
TrP.bzon meburu Ha.san Sakanın 1 son:ra teşkil ~tmiş olduğu hilku. 

lla:ın~kll enelkl gün meclis mU:ıakurelerlnl tukıp cderıı~n ... 

re:suğınae top1and11 metin bayanna.mesinl okunmuştur. MOttellklere gire 
Celsenin a~ıl.maSI!lı ve geçen tir. 

topl:ınt.Iya ait ubrt hUlasasının Bu mevzu ~rine söz ıı.lan 13 s ti 
c>kunm:ı.smt mllteakib gfırckli al hatibin takdir yollu beyanatmı ovye er 

kt§lar arasında klirsilye gcle!l müteak.ltil hilkOmctin beyanname •• •• • 
başvekil ŞllkrU Saraçoğlu, evveıa si müttefikan tasvip edilerek 158&t buyuk bır 
muharip gur-.ıple.:rla olan müna!e- 18.15 de toplantıya eon verilmiş- • 

1 icaret ~ k .. l t. . t hl . ..,. taarruza 
e a e mm e ıgı hazırlanıyorlar 

iT ALATIMIZDA UCUZLUK TE-
MiN ETMESi BEKLENEN KARAR 
1akas Limited şirketince 
alınan prim nisbeti lJÜzde 

35 şe indirildi 
Ankara, 4 (.A •• A.) - Ticaret vek~ 

letlnden tebliğ edilmiştir: 
25 Mayısta gazetelerde ne,redil.. 

miş olan tebliğ ile bir kısım serbe~ 
dövizlerle yapılan mübadelelere tat· 
bik olunan primler ilga edilirken 
mevcut primli dövizler tMfiye olun. 
unca ithalAhmız ilzerlndekf döviz 
primi yiikünün de kaldırılaca~ı bey. 
nn edilmlşU. 

Tasfiye vaziyeti tetkik edilirken 
ithal prilerinin şimdiden bir mikdarı 
indirilmesi imkftnının hasıl oldtıl;<u 
görillmüş ve iths!Atımııda ucuzluk 
ve geniilik gayelerine hi:ımet edecek 
olan nşngıdılki karar nhnmıştır. 

1 - Gerek Amerikadan ve gerekı;e 
diğer memleketlerden }·apılacak ilhn 

Iat ile buna müle(erri ticari hizmet 
ve muameleler t.arşılıJtı olarak yıı. 
hancı memlekcllere ödenmek üzere 
mübayna edilen dövizler üzerinden 
takas l .. imitet ~irketfnce tahsil edil. 
mckte olan primlerin nlsbeti yfizde 
otuz be~e Indlrilml~tlr, 

2 - Tenzilfttlı prim tatbika!ı 

5/8/1942 günü başlayacaktır. Bin. 
anen:ıleyb licarl hizmet ~c muamele 
terle ılkredifli mubayolarda bu 
tarihten ltiba!"en satın nlınacak 
dövizler ve akredltifslz mubayaalar. 
da ise, yine bu tarihten itibaren 
gümrüttlcrdcn cekilecek mallar hak. 
kında yeni tenzilCıtlı prlmler tatbik 
olunacaktır. 

Timoçenko ordulan 
bozulmadan çekilmeğe 

muvallak oldu 

Alma 
t z 
d ' 

ar 

lıloııkoa, 4 (A.A.). - Sovyet öğle 

teblltı: 

(Det1amt Sa. ~. Sü. 4 'de) 

Almanlara g re 

Voroşilovsk 
sanayi şehri 
işgal edildi 

Seri ordu te§killeri Kuban 
ıehrine ulattılıır 

Berlin, 4 (A.A.) - Alman or• 
dula.n başktt!eandanltğmm tebl:ği: 

Azak denlzicln ıınrkmda Alman 
(Devamı Sa. f, Sıt. 3 de) 

Düseldorf bombar
dımanı Berlinliıeri 

korkuttu 

MERHUM HAYDAR AKTAY'rn 
CEMAZE MERASiMi 

Şehirde doklar, fabrikalar, 1 
demiryolu te.iıle i artık l 

mevcut değil 1 
Londra, 4 (.A.A~' - lnsiliz ta). 

yarelerlnln geçen Cuma günü Düs. 
seldorr.a yaptıkları taarruz 50 dnkf. 

.. ı 

ka sünnfiştür. Doklar beş hektlar 
genişliğinde bir sahada lemamlle 
tahrip edilmiştir. Bu sııhah gazete. 
lerln neşrettikleri fotoğraflarla b~ 
hal iyice görülmektedir. Bu arada 
bir cok antropalar da tahrip edllnıiş 1 
tir. Bir çok demir yolu kısımları 
arlık mevcut değildir. Bir kaç falı,. 
rika dumanlı harabeler haline sel. 
miştir. Kütle halinde uc;nn tayrar('. 
lerle lngilit Jıo.vn kun-etlerl tarafın. 

_...._ ii.ııi.·.,.:..ı-.~E~~~ 

da yapılan taarruzlar Almanları o 
kadar telfışc düşürmüştür ki Essen 
Te Drosten şehirlerJnde hnlk 15 
yaşından 70 yaşına kndar ynn~ın. 
Jar:la mücadele etmek JC"İn sefeıi>::r 
edilmiştir. Manhaym,de •e Ren 
bölge inin d!Rer şehirlerinde buna 
benzer emirlerverilmiştir. 

Diğer taraftan Alınan şeh.frleri 
üzerine yapılan haT& aktnlan Ber. 
lin ha!kmm manevfyntmı earsnJŞo 
trr. Berlfn zabıtası halka oda!anrı~ 
da kum torbahtn bn.lnndurm'llan 
hakkında ihtarlarda bulunmu~tur. 

.(~evamı Sa. !, Sü. 3 de) 

OellaY.e mera5imlodeıı bir ~örUnU, ••• 

Öliimilnfi t.eesırurle haber verdi- ye Vdcili ŞllltrU Sarac:oğlu, Harl. 
ğim.iz se.hı.k Mos1tova elçimiz Ali ciye vek!let!, hariciye \•ekıileti u
Haydar Aktaym cenazesi dün bil- mumi katibi Numan Menemenci. 
yillc bir törenle kaldnılmıştır. oğlu iJe resmi, hususi müesseseler-

Cen:ı.ze s::ıli3h s:ıat 10 da husu- den gönderilen çelenkler bulunu
si vapurla Adad3.ki evinden Sirke- yordu. Cenaze a.Nteri ve ~hir ban
ciye getlnlmiş ve oradan Beyazı. dolarmın çaldığı matem havasile 
da götürülmüştür. Beyaut camisinin ônUne getiril -

c.enazc otoımobil:iııtn öntinde bir 
süvari kıt.ası, l:fr piyade tttburtı, 

bir poıts mil!~ '9' alıntı bu
unuyordıa. 

Krt~lards.n eonnı. başta Mllli 
Şef lııöniin.iUl, Başvcldl ve Harici-..... 

miştir, 

Merasbnde ailesi efradı, resmı 
ve hususi hilk\ımet memurları ve 
dc6tlan bam bolunma.kta idi. Na.. 
m8.!! Mıındı!rt!m emın ~meka. 
pıdaki ~hitlfğe g5tilriilerek ebecli 
istjra.hatg8.hma lcvcU edilmiştir, 

Karadenizdeki ·kine· cephe 
Sovyet donanması başkumanda -

Berline göre 

Ne olacak? 
Bu donanmanın mukadde. 

ratı günün meselesi oldu 

Stokbolm, 4 CA.A.) - Havas 
ajansmm hususi muhabiri bildiri
yor: 

Don nehriyle Ka.fl:a.sya arasın
da cereyn..'1 eden ha.reldtın inki
§nfı dolayısile Rus Karndc~ do
ııanmrumun mukadderatı ı;UnUn 

meselesi halini alınştır, Şimdiye 
ktıdar uğradığı kayıplara ~en 
bu donanmanın hAJA mUhlm bir 
kuvvet teşkil ettiği B~linde ı.a. 
bul edilmektedir. Gme ilave edil
diğine ,göre bu donanma fçin ~ 
Uç keyfiyetten birini seçmek za.. 
ruret:i vardır: 

Kendi kendini batnnıak, taref
m bir l:mana iltica dmek veya. 
hut te'ilim olmak. 

Harbin başmı:Ia bu donanma şu 
birliklerden mlireldtepti. 

"Komlln dö Par.i,. adındaki mu
harebe nrhlısı, il~ ağrr kruvazör, 
tit; hnfif kruva?ör, 19 muhrip, 40 
kadar den'.zaltı, bir çok hilcumbvt. 
lan ve muavin gerni1er. Bundnn 
maad3 35 bin tonluk bir zırhlı ile 
iki ağır .kruvazör, 1.700 ila -2.800 
t.<ınilatohLlt bir çok muhr"p ile mu. 

(Dsvrımı Sa. f, Sii. 2 dt' ) 

Müttefikler 
iranda ta viyeye 
lüzum görüyorlar 
Londra, 4 (A.A.) - Yeni Iran 

I3nşvekili Kıvaroüs.saltıına, yakın • 
dil kahine aıalarını teebi t e~ccek· 
tlr. 

Röyterin Tahran muhabiri, mun• 
hede mucibince bazı yerlerin müt
tefikler tara.fmdan takviyesi hu • 
surunda yeni İran kabinesinin c1Ut 
teflklerle' te~riki mesa.i edeceğine 
esasi: bir surette itimat edi eliğini 
hildirmektedir. 

nıkim o aca ? 
Amerika hariciye nazırı 

diyor ki: 

Söz bahri e e ar
biye nazır· arnundır 

\'~ngton, 4 (A.A.) - İklnct cep. 
he hakkmda sorulan ba,ka bir s:ıale 
Hal gu CC\'npla mukabele etml tir: 

"Şlmdlllk bu husustıı ııözU harbiye 
ve bahriye mıı.kamlarına bırakmayı 
tercih ediyorum.,. 

ALM i'LABIN TEDBt&LERt 

Btokholın. 4 (A.A) - Tldnlp&tJJ. 
gazetesinin Oıılo'dan haber aldığm& 

gOre, lklncl bir cephe açılması ihti
maline kargı Alm&nlar ta.ra.tmdan 
yapıımakta olan hazırlıklarcls.n he • 
men her g\ln p%etclerdfı bahsedll. 
mcktedlr. 

Holandada çıkan Alman gazeteleri 
dUn bir il!o neşrederek halkı ma)"'D 
tehlikesi old':lS"J lçtn pla.jlt Uma.nıar. 
dan blrJne yana,mıı.mıı.ğa dsvet et.. 
ml§tir. 

(Devamı Sa. f, Sü. 1 de) 

Anglo•allsonların yeni 
silcihları: 

7500to .luk 
enizal 

• D 

gem ısı 
İngilizler görülmemiş 

büyüklükte bir de tank 
yapıyorlar 

\'a5logton, 4 (A.A) - En oUyl.lk 
kara ve dcDlz eksperleri, uzun uza. 
'11ya görll7meler ve sl\rn:.ıe \"e mu • 
hJm mikdnrda gayet bUyUk taoıt u. 
çakları tn:ıısr için tcrtlbJ.t almt§l&r. 
dır. Bu sayede nakliyat busus:ında 

gemtıere olan ihtiyaç az:ıtmıJ7 olacak 
Rynl zamanda bomba ve av uçııklan 

(f>c· u n 1 ':ın .. S i, 6 da) 

Sıhhat Vekilimtz'n ~u gençıerden yardım 
elini çekmi eceğin · ınuhakka~ say:nz 

Sihhat Vekaleti kendi hesabına cien ycun.yeceği an)aı,jılan yedirme 
buradaki bb tale-be yurtlanna ka- ve yatırma tahsisatında tasarruf 
tul edllmi!i talebeden gidip gdin- etmektir. 
mA:.Si nlsbetlc çabuk ve ucuz far- &as itibmile vekaletin taSD.r
zolunan bazı yerlerde ailesi olan- ruf k:ı.rarına bir şey söyl~ck mum 
lan ikmal tmtihanlan başlaymcn- kün olmamakla beraber bu karara 
ya kadar mecburi sulaya tabi tutan tabi talebeden t>ir çoklar; bunun 
bir ka.ra:r vermiıı ve kararın ı;U- tn.sbihi ic;in ''OkAlete müracaat et
mulüne girecek SUI'l"tte ayrılan ta- mişlerdir. 
1cheniıl "'1 eamuteei günU yurt- idaremize ge lerck b•• hıftl. 
lft!'t te'!1te~\e!1 kendiforlnf' bn- 1 n nnlatnn tale't;ı('yi dinledfk ve mü· 
dirilmiştir. J nıcnat sebeplerici öğ··end k 
Karamı saiki pahalılik y{}ziin- (Deı;amı Sa. f, ». 5 d0 ) 
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sun
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heyecanlı tezahürler 
yapıldı 

Giresun, 4 (A.A.) - Giresun 
halkı Milli Şef !smet tn;;nünfuı 
ı;ehrim.ize gelişlerinin yedinci yıl
dönilmü olan el Un.kil gUnil bUyUk 
lttzahUra tin ku U a.ımşt.rr. 

Bu mllna.sebetle Giresun baş • 
tan başa Milli rt"nlder1ınizle bezen 
mi§ ve şchıin §ark me!thallndc gll
zel mr tak lrurulmUŞtUr. Merasime 
bu tnlon altmda.n ba..5lan:nı!Ş ve 
bundan yedi yıl. önce hUkümet re
!'.s.i ohrak gc li~Icrl:ııin h&. tıra:ruıı 
yaşatmak için MilU Şefin bir oto
mobil içinde g.etl.rllnüıı olan bir 
t.üstil b::ıştn v:ıli olmak üzere m.Ul
ld ve askeri er'kft.n ile kalabalık 
lir halk ildltlesi tarafından bura. 
da ikarşılanmışı:ır. Bundan son~ 

vali tara.fmd!!.n otomobilden alt
rıara'k i:za:!l:erc vetilen büst, izcile
ıiı:xtiz tnnı.fmdan el Uzerinde taşm 
mak ı:nmetile cUmhuriyet alanına 
getirilmiş ve alanda. yer almış bu
lunan kesif halk kUtlel-erinin sU
relkli nlk:rşlan ile knr!J!lanmıştir, 

_Meros:min bu eaflıası, gUniln, 
Gıresunlular için olan lbüytık de. 
ğerini ve balkmıxzrn Milli Şefe kar 
eı ear.'!llma:r. ibo.ğhlıklarmı 'belirten 

söylevlerle Gtahmm:ııı. Mchm.ctcik -
ler.imizin cevgl ve takdirle Wdp 
edilen g-eçlşleri takip eylemistlr • :.ı • 
Tezahünıta gece de devam edil -
miştlr. ---o---

ikinci cephe 
( n · tcrarı-r Otr'" a :.:.;::z • 

: Londra, ' (A.AT-~ Sjıu:ı.st. 
mn askert muhabirinden: 

Ba.tr Avnıpadaki mUttctllt ordllla... 
1'1D blr tek kuma:ııdanm emrı attmd& 
bulunmaBI mcselesinln birkaç zaman 
danberl alA.kııdar bilkthneUerln dlk
katlcrlnl cclbctmekte olduğu llğrenU. 
mıştır. 

Söylendiğine ı;öre milttetlk lan' _ 
vetlerln bir tek ba.'kumandanı bulun 
ması meselesinde Yas itibariyle ıt. 
ld.rlcrdc ibtiW yoktut' n be.fkmnan 
dan namzedinin seçl1.metd meaeleıslD.. 
de do herhangi bir mtı§k1U. çıkması 

muhtemel gl)rUlaıemektedlır. 

Amerlka.n ekısperlıerine g6re, Sldncl 

ınarıı.r,::ı9J ~ınrmnllhq ~ 
kuvvetle muhtemel olan at, general 
Marahal'dır. Bu ytlk.eck makamm ber 

halde en ziyade ehliyet eahibl olan 
Mr §&hsiyete tevdi edil~ği muJıak., 

!kaktır. Bunu.nta beraber her memle
keti' • ııct cephede kull&ndablleoek 
ukc , tı.ıvvctlorl mlkt:&rrıım ean ka... 
ırar Uzerinde biraz teslrl otmam da 
fablldir. 

DGnya ıelaletlaln 
inini nasıl 
ge~lleblllr'l 

Norveç kralının doğum 

yılı münasebetiyle: 

OsLo '.da halk 
tezahürat 

yaptı 
Birçok kimseler tevkif 

edildi 
Stokholm, f (A.A.) - Oıloda Ha.. 

konun doğum yıldöoUmU mllna.sebe. 
tile halkın göğsüne çlçak takması 

menedllm~tlr. Fakat oehirde tezahUr 
ler yapılm'§ ve birçok kl§l tevkif 
olunmıL,tur. BUtUn gUn takviye edil.. 
ml3 polis ve Klallngin hllcum kıtal&. 
rı, sokaklarda devriye gezml§Ur. ÇL 
çek mağaza.lan kapalı ka.lınıatır. la. 
veç aj&n.11 muhabirinin verdlğl ha. 
berlere göre, O.lonun merkez kıamm 
da ıokaklarda toplantılar oımu,, 

poli.s bu Wı>l.antılara mUdahale et • 
mi§ ve bıı.zı klm•eıleri tevkif etmlft.ir. 

. ~.,." 
Londra, ' (A.A.) - Norveç kıra.lı 

yedinci Hakon dl1n Londrad& yetmi. 
§lnd yıldönUmUnü kutlam13tır. Bu, 
Norveç mllletlnln kırata göaterdlği 

tesanUdUn parlak tezabUrUne gtızel 

btr trrnt vermtqtlr. Kıraı, Haydpa.rk 
ta Norveç halkının ve NorveÇ ordu.. 
awıa milnsup mllfreze.lerln geçit res. 
ıninde ha.zrr bulunmu~ ve kıt&l&rı 
teftiş etmigtlr. Gectt resmi.llden son. 
ra yapllan toplantıda. ktral ıere!lne 

bir natuk ırat edeıı NorttÇ ba.fveklll 
Nigaartavoıd e7Jellmle, Norveçteld 
ftt&nperverlerln hUkUmdarlanna 
tam bir ltfmat bealedlklerinl bellrt
~lr. 

Vugoslavyada çete 
muharebeleri 

İf gal orduları için çok 
tahripkar ~ıı;ağa baJladı 

Bem, 4 (A.A) - Yugoelavyadan 
doğrudan doğruya gelmeyen bazt ha. 
beriere göre bu memlekette çete mu.. 
harebeleri !KM ıtuvveUerl için daha 
ta!ı.rlpk&r bir hal almI§tır. 

• 

Karadenizdeki Sovyet 
donanması 

(Baıtara.fı 1 nci ıayfadaJ, 

teaddit dcni2altı!ar in~ balindc 
bulunuyordu. 

Nikolay:ef'm ağustos 1941 de 
.Abnanlar taralmdan 2abtı esıe. -
smda inşn hal.inde bulunan zırhlı, 
sekiz lbin tonluk kruvazörlerden bi
ri, tm- denJz::ı.1 tı ile djğcr bazı ktlr 
!:'ftk gemiler Almanlarnı eline geç.. 
mi~. A>.n:ıan tahmbtlerine ffee 
Rmlarm elinde şu gemiler kalmış. 
tır: 

Birl ağır olml\k fuJere beş kru
'\t-a:zör. altı bUyUk ve on bir küçük 
muhrip, 38 denizaltı ve bir çok hU
cumootu ve topçeker. 

Bu kudrette lllr donsnnıa h8.Jô. 
rol oymyabi.lccelt O!r durumda sa
yılabilir. Fıtknt aml me!!ele bu ge. 
milC'li ba.nndrmb!lccek ve iaşe 

( Ba.J tarafı 1 inci sahifede) (.debilecclt bir limanın olmayışı.. 
ıiır. Halen Rusl:ıril elinde Novo. 

ı:a d!ıynntr. Evvelce d'lnynp t.iCA- ~. Tuapoo, Poti ve Batumdan 
.ret Jrrrrldisi :ır.ardc ic;lıHiğine da- b!işka l"man !mlm.nİn~tır. Bu li _ 
,'·et eden devletler bugün, dünya- ~nlarm lhiç birinde Nfkolaycfin 
Y.a endüstri JID'Cl.lisi nçarak1 yeni \•.eya. Siv'a.stopOh!n malik ibulund11k 
lı.ı.r lı:ı~ntın esasını ~mml>ilirler. lari ttSis:ı.t,yoktur. Ayrıca şunu da 

. llu suretle hn:ctct ettikferl tnk. kayd~tmeI:ıdir iki Novorosisk ', ,.e 
«lı.~t~c .1"f:. lik tnil~·nsto: b!ı' dünya 'I~.apse şimCU Alırum OO:ınba uçak
ınub:u::n ~ h:ı.rcke~i.mcydnna ~ıka- ,ıannm i!ıarelm.t menzili için~ gir-
cn!·tır. Iln :nUb:ideh k!böiü.-nü· mi•'lel'dr. .., 

,l..ll\;•ctli, :terl *11Udi, siw·ımi::- ~~ Alınan ma.Jıfill~ri bundan şu ne. 
7.el~lı ,Avrııp:ılıya d:Uın iusruıca, ticeyi çzkn.rryorlar: • 
Ve JJlSAn §Crcl'tn"' ]il.yık hiunet.l.3r ~ 

,,-erccclrt.ir. AuÜım mescl~1erini Bu :cionanma. c~e!:. •omel fcıken 
Anapn lı!ı.r.lcl..,i irl3~~--vchilrTi- deriyeye ~n Akdenizrleki 

.-~.et p:rcr. :pkri ile mllfalca · etme. İngiliz donanma."tnm kar=rle~m·ş 
"dlkec lialietme!;e imU .. ı yoktur. .olduğu vaziyet'!..: mu1rnyes~ cdi · e-

J « · bilecek bir vaz.l~ete girecektir. 

Erzincana bağlı 

Dört kaza har ita-
sının yapılması 

12,275 liraya ihale edildi 
Erzlncan, ~ (A.A.) - VllA.yeUml. 

z1n Kemah, Kemaliye, mı; ve Tercan 
kazalarının !ıarlta yapılnıuı ~f bıı. 

gUn vall ve beledJye relsl Dr. SUküt1 
Tukelln re~sllğinde toplanıın Erzincan 
belediyeleri hari taları birliği idare 
heyeti tarafından 12.275 Ura b:ı :!~ile 

harltl\ mtıhendlsl Emin Kural1 ihale 
edllerek v!IA.yetın bu mU!ılm bayı:ı • 
dırltk l'!ll de tamamen hnll'i!jllmt;,trl. 

Dflseldorl 
(Ba:ı tarafı 1 inci sahifede) 

Stokholma giden seyyahların s."iy 
lcdi.klerine göre. Berlin lfü:r y:ı • 
kında kencli1er:nı.n de nynı ~k\lde 
hava hUeumlarma maruz knlacak· 
larrnı sliylemi~lerdir. 

Almanlara göre 
( BQ.§ tarafı ı tııci sahifede} 

tümenleri ktSmen inatla mllcadele 
eden BolşeV..k ~ııannm muza • 
vem.etini kı.rmlşlardtr. Seri ordu 
teşkilleri ve krtaları cUretldl.nıne 
bir ileri hareket neticesinde birkaç 
noktada Ku'b:ı.n nehrine ulaşmış -
la.rdtr, 

Bir endii'~t."i sehri olan Voroşi • 
lolovsk EVden eve yapılan ~detli 
bir mücadeleden eonra zaptedil
mirrttr. 

Hava te,kiilcri kaçmakta olar. 
dü~n kollarına tam.amiyle tah • 
ripkar neticelerle taamız etmişler 
ve düşmanın ha.va meydanlarmı 
nakliye kollarmı ve şimendifer tc
sisler!.ni KafkdYanın oimal tıebe • 
k~lerine kadsr gC"Ce ve gUndUz bom 
be.Jamışlardrr. 

Sal ve Dorı nehirlri anısında AJ. 
mon ve Romen lntalan şarka değ• 
nı ileri hareketler.ine deıva.m ~t • 
mişlCTdir. 

Volga ilzcrindelq gem.ilerc ka.?'§1 
yapılan bir gece taa'rl'\l%U esnrumı· 
da tayyarclerimb: bir SO\'Yet pct· 
rol genüsini batırmlŞlardır. · 

Bilyük Don kavmnde ~evikler 
h!çbirnetice vermeyen mukNl ta
arruzlanna de\~ etmf§lerdir, 

Rjev kesiminde dlls'mnnm tek -
rr.rle.dığt §aşırtma taarruzlan ~t1· 
detti muhareheler nctfcel'ltnd~ geri 
püskilrtülmü5 tilr, 
Bir Alman tümgenerali öldü 

Londra, f (A.A.) - Alman Uhnge. 
nerallerlnden Halt mıD.Q~tUr. Gene • 
ral geçen umumi harpten sonra AL. 
man ordusunu mlah ~cıe bUy1lk rol 
oynamL,t.ı. 

ALMAN KÖPRCBAŞLARI 
Berlln 4 (A.A.) - Resmen tey1d 

edlldJğine göre, Alınan kuneUeri 2 
ağustoeta Tirkonık&)'anm 40 kDo • 
metre cenubunda. Kuban nehri la)'l • 
ıarma nrmııılar ve 2 köprO.bqı kur. 
mU§lardır. Bunlardan biri ~tktn, 
diğ'eri Tttliakaya bôlgesfndedlr. 
RUSLARIN UMUMi TAARRUZ& 

KALDIKLARI DOGB DEGtL! 
ıvrun, 4 (A.A.J - D.N.B. ntn u.. 

kert kaynaktan ö~ndfğtne göre, 
Don bUyUk dlrse#indeki Alman n 
mUtte!ik kuvvetlt-rl gQrftı gUntlne 
Sovyet lntalarlle tan1ı:larmt ezmekte. 
dlr. Kaııı.ç şimal b&tı çevrestnde Sov. 
;retler 23 temmm:danbert 867 tank 
kaybetmi§ler ve en k.QçQk bir mu • 
vatraldyet elde edıımelDıtzln kanlı 

-lc.aytplaı:oa uğ'ramı~lardır. Don dlrae • 
tının btltnn, ~mal ktllmt ne Vorone.. 
jln .ller.iı!lne kadar Don nehrinin teıt: 

c .... ~. 
m11 batı ktY.Jsı .lı&leu Almanlarm ~ 
de buıunm•:fitacfu.. -r 
.. Bol§evlkter T1m0Çenko kunıatı& . . 

tinln blltUn Don nehri 'bÖyunca StmL 
llyanıkaya ~en~b1;1p~an §lmalde Vo. 
roneje kadar taarruza geçtfti bak • 
.~da haberler yaym~lardrr. :Saldld 
durum karşısında Bo4'c'Ytklerin at' • 
zularmı birer hakikat olarak telAk ~ 

kiye kalkt§malan açrkça g(trftlmek • 
tedlr. 

göre 
(Ba~ tmafı 1 inci .,,,1 i'rdl'I 

3 a~stos gecesi kuvveUerlmlz Kı. 
lcskaya, Slmlllnakaya, Salsk ve Ku 
1;1cv11kaya çevrelerinde dU~manıa çar_ 
pı,mıılar yapmışlardır. Cephenin bag 
ka kesimlerinde bir deği.§lkllk olma. 
mıııtır. 

lTALYAXLAIUN TAARRtr.lLARI 
llo~kova, f (A.A.) - Öğle üzeri 

neşredilen husus\ tebliğe ek: 
Kıletskaya bölgesinde meaknn bir 

mahal civarında tanltlnrın hlm~yesln 
de İtalyanlar tarafından ya;.Hla:ı bir 
kaç taarruz geri pUsk~rtUl-:n~~tUr, 

ltalyanıarın kay.bı iki bin ölU:Jar. 
Kuşcvskaya bölgeeinde kıı.?ılr mu. 

barebeler cereyan etmektedir. DUş • 
man bol} yere birkaç de!a nehri geç. 
meğe teşebbils etmlııUr. 

Sal.sk bölgesinde Sovyet kıtalan 

dll§manın şiddetli taarruz! rını pUs. 
kUrttUkten aonra yeni mevzilere çe. 
kilmek zorunda ka.lmıglardır. 
Uon d'~ğinıfo nzfyet gerginl~ti 

!lloskova, • ( A.A.) - Cepheden 
lsveatia gazetealne gönderilen blr 
habere göre bugUn Don dlraeginde 

. pek mühim bir köprUbaşı civarında 
vaziyet gerglnleımlflir, Almıı.nlar 

birkaç iatika.metten taarruz etmek. 
te ve tayyarelerln hlma.yeslnde bU • 
yUk piyade ve tank kuvvetleri kul
lanmaktadırlar. Romen aUvarl kıta_ 
larr, doğdukları topraklan şiddetle 

müdafaa. eden Don ve !tuban kazak.. 
hırlllI ezmek gayreUı. KU§evska.yaya 
getlrllmlşlerdlr, 

DUn bir çok taarruzlar geri pUs • 
kQrtillmU:ş ve bu arada baz.r kasaba
lar b1rka9 kere elden ele geçm~tlr. 
Muharebe buğday tarlalannm Uzer!. 
ne yayıllp çekilmektedir, Bu tarla. 
larm bazılarında ekinler blçllmi§tır, 

Umumiyet itibarile Almanlar dlln 
mUb.J.m terakkner kaydetınemlşler • 
dJr. 

Sals'k bölgeatnde muharebe şl~det. 
lenml:ıtir. Vaziyet neza'lı:etlnl muha. 
faza. etmektedir. 

BİR A.MERIKAN ASKERi 
MUllARRt:RtNz Göıtı::._ 

Neyyork, 4 (A.A) - He.rald TrL. 
btbıe gazeuamde çıkan bir makale
slnde 1btnbqr FleldSng Elfyot Ruala.. 
ırm mua.zmm bir mukabil taarruz 
hazırladıklartnt birdlrmekte .,.. tıöylıe 
demektedlr: 

Fl.lh&kika Rwılar Don bllgealnden 
oek11Jn1'1er Lae de Slmllyan.skaya'd& 
tutumnakt&dırl&r. Rwıla.n:n Alm&n -
lan Ro9tof gediğinden fi.mali Ka!kaa 
yanm muazzam bcmlı:ırl&rma. doğru 

mümkün a.lduğu kadar çok uker yığ 
maya. teıvtk ettudm :ııa.nnedllebllir, 
Almanlar bu auıreUe Voraııejden bef. 
Jryarak Rostntu geçtikten •om& Kat 
.kUya.y& sarkan bir fp uzuntutunca 
atralaıimış gtbldirler. Rwılarm ellnde 
kA.1'l kUVTetler bulunduğu Voronej•de 
Stm.Liyanskaya'da ve Stallııgrad"da 
iyice tutunmalarından belll oluyor. 
RUfllann ,Uphesiz thUya.t kuvvetleri 
de val"drr. Butıla.r Voronej'de Te SL 
mtliyanaka.yadan 'ft belkl de garb1 
Ka.fkasyad&ıı .,. staUngra<fdan b&§. 
lıya.rak baltalarla ipi kesmeye sava
oaca klard!r. 

TlmoOetıko MduJan •ilaın 
Loadıa., 4. (A.A.) - Rus cepheı1tn.. 

deki uke.rt durum -men hemen ge_ 
çeıı. gtmlere Diabetle hlueclWr dere. 
cene ayni tekil ınuhatazs. etmekte • 
dir. Rus orduları mQtemadlyen d& • 
ya.amakta ve dtlfııwı& atrr ka111>lar 
?erdlrte~k Don dtrzıetlnde berrtln 
gittikçe artan bir mukavemet gös • 
t.ermektedir. Almanların bazı terak. 
ldler eld~ ettlklerl tek oeTl"e Roetot 
oenubudur. G0111n0§0 göre. barada. 
Almanlara g'Gsteri'len §lddeW muk&. 
?emet yalnt1i Rus artçdan taratm. 
da.n yaprhn•kte .,. Ru.a _.. kuVTet. 
lfJrl de da.ha cenupt& bulunmıı.ktad1r. 
BnıAaa. oıa.rak, &lman h&berler umu. 
mJy«.le ft geçen gttnlere nlsbeUe 
biraz daha oeaaret nricldlr. 

Ta,.miırin. St.okholm muhabtrl, Al. 
manlum Don nehl'l dtreeğinde fid • 
detH Gmt>l§ID&larm yapılmakta ol • 
dufu Slınlllyanaka.y& çevrealııde te. 
rakkner k&ydt-tmedtklerlnl yaz:n&k. 
tadtr. Burada durdunılan A..lman 
lıcunetlef'\ llerlemeğe mava.ftak ola. 

ı-------------•I mamışlardır. Gt'neral fon Bok'mı 
ı----------·ı ı Ne dememeli? 1 Kafkuyad& .1~ ettiği niabet.en ko. 

Her gi_in bir karikatür lay terakktter, Alman propagaııdut. 
• mn Alma.nlar lehinde toprak kaZ&nCI 

SADRİ ERTFAI 

, .. ____________ _. Cev:ı.t Açıka.lm'm yenl vazifesine oldıı«uım b'Jdirme.sirıe rağmen, Bel'. 

gidl§Inl blldJren Anadolu Aj&Daı bu ıfndekl &aker1 mU,ahltlerl endJ§eYe 
vıı.zi!enin (Sovyetıer blrllği bnyük c!O!JUrll.r gibi. görünmektod.lr. SllkOtla 

"' Sonrad:ı.n gelen me:nnunluklar, 
ha.tıro.lardır ki hıız \'C sevince kıı.tıla. 1 
rak yekft .unu ltabartır; her sinde ha. & 

ynt". mcrbuUyctın sebcbl bu !. Ve 
bu merb~tlyol de :nesli ibka için ta. 
bic.tın t db!rlerl cUmleslndtn biridir 

lçiliği) olduğunu ~ylUyor. geçtftirllen M&l!llı olay, Alman ptıe.. 
BugUne kadar şöyle yazryordıtk : mna. giJre, da.b& haziran aymda tah. 

;Jlzim elçilerimiz, bUyUk elçilerlmlz rtp edllm.)f olı:nuı gereken T1moçen. 
tıangi memleketin hUk~metı veya h11 . ko ordularm.m .se.ğl&m d:.ırınakta ol. 

1 
\cfi.mdan nczdine ı;&ıderlliyor veya duklarıdrr. İaveç basmının lbUyo.Uı 
gönderUm~se kendtslnJn memuriyet muhabirleri milc:ıdclenln bu bayatı 
Jnvanına o hUkftmettn merker.l flAve manzarasmı glSrmeğe ba§lamt§lar ve 
olunur: Roma bllyük elçimiz HGıae. Don dirseğinde geçirilen fayda.sJZ za... 
\'ln Ragıp B&ydor .•. gibi. m&nla Ruslarm Kafkas d:ığlarma 

Tıp Ta'eile yurdunda 
mecburi sılaya ı tıraz 
( B·ş tarafı ı inci ı>tıhif cd ı 

Bizim edindiğimi= intıba v~kiı
ic te arzuhal eden t:ı.l:bedl!n ya
nııclır. Zira görUyor..ız ki sıhhat ve. 
lttlleti he!.'abın:ı yurda talı!be ka
bulü meclmri bir hl2met taahhU
dilnün ka.rş!lığıclır; viık::ı bu mec
buri hizmet miıddeti yurtta geçe
c.< k müddetle :müt'!nıısip olmak a
sıl lise de ,yurt i~in yapılan vekıi.. 
letçe kabnl edilmiş dahili talimat
namenin 83 \ineli m:kddesi, bazı '"ll· 
Zl,>"t'tlerde talebenin bliyUk y:ız 
tatüir..de yur.tta alıkonu!nrak ;dn
rc tabipleri t:ır:ıfmdan yetiştiril
I.'les.ini de kendis-ine bir b.:>r.; ola
r~ rumıştrr. 

Bu maddeye göre ikmale kalan 
taleyebe)i n:.ec'luri sılaya tabi tu
tulanlar arasmdan..ay.ırmak vekfı. 
let için vazife, talebe için bir hak
tır. Bunlar burada ıpevcut öğre • 
tim va.sıtala.rmtn yardmımdan fay
dalanmak sa.y~dedir ki nok • 
aanlarmı !iderecekli!r ve gene bu 
ssy.ededir ki bu al".beYi bir yıl ev
vel kendilerini bo§ bekleyen m~m
leket hizmetler;ne kavuşturaca.k
lardı:r. 

Bunu bSr hak olarak mUtalea 
etmek mUmk.ün olmruınydı biı: tutu! 
c,laralt hiikü,"Iletten istemek bile 
yerinde olurdu; zira kararın tat
bikin'! geçildiği günden hemen 
l:ıir a.y eonra. iJann1 :i:mtihanln~ı 
yaprlacağr giJn ge~cekttr. Bu ta. 
lcbe bu gidiş gel'ı arasında ders 
hazırlama zaman ve imkanların • 
civn bir çoğunu zarurl olarak irny. 
ibetmi3 bu1UD8.C3k ve bu talebenin 
mecburl mla.smdan hazine tnsnr
nıfu talebe l:ıfışnıa on beş lira ise 
bu talebe Din lüzun:ısuz yere ısar. 
fctmek zaruretinde kalaca~ Lu
nun ilç nı.isli olacakb:r, Bu m'!cburl 
sıla. mUd®tini.n mecburi hizmet 
müddetini eksilt~sf de vekaletin 
ayn btr kayrbı deği J:nidir? !ki Uç 
tin liralık bir ibiltçe ta.sarrufu ya. 
nmda bu kayıplar daha a.ğrr getr, 

öte yandan öğrı:n.diğimiz, yurt. 
lnrmı dört beş hafta. ilxı6 bmt.kma
m men.en bu talebenin nihayet 
120, 12tS talebeden ibaret olman. 
dır iti yurtlu çiz:ilec hudut dışın. 
ela kalml:ş yerle-re mensup veya 
bilsblit1lıı !kimse.siz sayılan talebe 
için !şlemckte devam edeceği göz 
8nilne getirJlrse vekl\letin bu lm
rarda ?!!lrBr ederek lbir !kısmı tnle
tıesini did:lrgfn etmemesı fçin baş
lrn bir ım.ucip ~'bep claha. ortaya 
çıknmJ olur. 

Kl\ldı ki terlre mecbur tutulnn 
tnleben.hı vastflarrnı ~bit ~tat. 
bik işinin de ~kaca mUnnkaş:ıyn 
miltcha.mmil bulunduğu yerler var 
<lrr: Bu,-g{ln Antalyaya gitmek, 
Adannya gihnekten elbette hem 
gUç, hem da..'ı3. <1C:C m:ısmflıdır. 

Sılılıa.t Vekilimizin bil gençler. 
d~n ys.rdmı elini çckmiyece~ini 
muhaldcık es.yarız, 

Amerikada sahil muh"afaza 

tefkilatı kuvvetlendiriliyor 

Neouork, 4 '(.A.A;) - Atlııntlk 
sahili 'ft Meksika köde-zi ahalisln. 
den ellerindeki atlar istenilmiştir. 
Bunlarla yeniden .nıeydırna getirilt>
cek gllnOllü 5tıvari dewlyeleri, 
sahilJeri muhafaza edecektir. Bu 
devriyeler silıihlı finiformalı olncak .. 
lır. 

-0--

Şoförlere benzin liameai 
dağıtılıyor 

Şotörler ce.ıniyetJ, bu aym 7 ılnde 
§oförleN beııztn kanıul dağıtma.ya 

b~ayıı.caktrr. Yalnrz kamyon ~r
lertnin, kamyonlarlyle cemiyete gel. 
mele'1 §11.rt koşulmu.:ıtur. 

--0--

Muğlada zelzele 
Muğla,! (A.A,) - BugUn ıa

at 10.20 de burada şiddetli bir yer 
d-c~ olmuştu;ı-. Has~ yoktur. 

me yQztlnden Alman 'harp makinesi. 
Din karştl&§ttğı tehlikenin bllyllklCI. • 
j:!'Q.nU öne sllrmekto bulunmu.:ılardır. 
tneı: baaın.ı, faydasız geÇlrllen za.. 
mantarla insanca uğranılan kayıp. 

larm Ruslardan zlyııde Almanlar için 
çok nhlm. olduguna tpret etmek. 
tedir. 

öte yandan Taym.latn aaket1 mu. 
h&blrl, Ruala.rla Alma.nlann Don •&. 
yqlannda hiç şUpheliE bUtUn lhtL 
yatlarını öne ellrmediklerlni ..,.~e. 
rinde daha. bir çok önemll in.satı kay. 
nakJarr bulunduğunu yazmaktadır. 

Almanlann Don savaşlarına 45 t11 • 
menlik bir kuvveUe l§tlrak atmi§ oı. 
malan muhtemel görQnmektedlr. 

"' İt;ki b!r ıız keyfe mubt7S. nele; • 
yapıyor !. Aileler, haneler p:ıri§an -
c<l ) or. öm:U km:ıltıyor, fıı.elr, darl;: 
carlh, katil ediyor !. 

Hangi hUkömet veya hUk1lmdar. doğru yaptıkları ıt:ı'atejlk geri çekfL 
dan. memleketimize elçl, bUyUk elçl gelmiş veya geliyorsa ona da geldiği r·--------~--------~..;,;;;;;;;;;;;;;;;;;===-

• Hastalık kendi ı;a.!letımtzln cc
zasıda'; hutalık ~n olsa dok.. 
torların teı!avls alla1wı ~~ı 

~k d!lmek oJ.-~;-~l aıı:ı.. 
hm y~~tnıde1,0. ~~rlar, 

, memleketin adı ıute edlllr: Alman. 
. ~ ı ya sefiri Fon Pııpen... gibi. 

.~,..._,,._.,_...,;,l'Lrn 1 Cevat Açıkalm da SoYyctler bir_ 
. . -~ : 

1
1 liği bUyUk elçlsl değil, :tJıa blrliğin 

- Gıt:ıı .. lıJ lm. H ' :ıı.~1 b.ır.ı h al. oimdlki merkezi olan Kutbi§et bOy1lk 1 
nema _2PCratöı'twllr; " beııJ ç3,!ır.. 1 elçsidlr. 
yor. '- j Böyle demell, öyle dem.omoH. 

Büfeci Aranıyor 

--------:-------~------------------.....1 

.~ sır ce · Ittesind• ____ ...,. ______ _, 

iskenderiyede bir 
Alman tayyaresı 

düşürüldü 
Cephede keıif faaliyeti 

devam ediyor 
Kahire>, 4 (A.A) - Tahrıp ke§ftl• 

rl yapmnğa giden av _ bombe. ıat 
yareler! Tobruk, Sollum. ııard11" 
Sldlbarranl va Marsa matruh'll si' 
darbeler indirmişlerdir. 

Kattaro. münhat arazlsln\n ke~' 
rmda, buradan İngllizlerln nıib1' 
hatlarını çevirmek için yapına~ 
muhtemel olan her hangi bir ~ 
bUsUnU haber vermek U:.ere o-.,J 
nezaret altmda b:ılunduran bir ~' 
mıı.n keşlf kolu tayyareler tarııftıl
gaııı ıı.vlanmI§tır. Burada bir ~ 
depo.su Ue birçok arabalar tahriP " 
dllml§Ur. 

tl'ALYAN TEBLtOt 
Londra, f (A.A.) - Pazar gttJ_ 

lskenderiye Uzerlnde uçan J.1~ 
bombardıman tayyarelerlndeıı P" 

411şUrülmU§tUr. Ayrıca cuma günU 41 
bir bomb:ı.rdıman tayye.restnı.n dol' 
rllldtıA11 anln.şılmr§tlr, 

Roma, 4 (A,A.) - İtalyan ~ 
rı umumi kararg!hmın 793 nwnartl' 
tebliği: 

Kısır cephes\nde ke§lf kolları • 
allyetl olmuııtur. . 

Yapılan blrka.ç çarpt§tn!l e~ 
da Alman avcuan tı.ç Slpltfayt " 
Oç Harikan dD,Urmtt:ılerdfr. 

Hini meselesi 
buhranh bir 

devreye giriyor 
lngilterenin yeniden b4' 

tavizlerde bulunma.ı 
muhtemel.-

Novyork, 4- (A.A) - Nevyor1' 11' 
mes gazetesl yazıyor: 

Hlndlatan haUtJ, yani dllnya .~ 
fusunwı takriben be§te birl yen»"' 
'buhranlı bir devreye girmek lııtJ' 
bulunuyor. 

Hind milleUnln ekserlyet1nl -· 
ıu eden kongre partisl geçen ~ 
da. Slr StatCord Ktrips'in tekJ.ifllP"~ 
reddetmiott. BUtUn Hind ~ 
dörtte blrln.l tefkil eden ınıı.1u-; 
lar adına eöz llÖyleyen mıı.eını:ıı&JS 
lJği de Kıripae menfi cevap verrt# 
tir. mnd i§Çl partisi ise Hlnclll~ 
tam ve kat'1 br l&tiklAl "f'erilIO'
isteml~ti. 

BugUnkil ,arUar lçtnda ~ 
ili~ daha bazı tavizler nrmesl ;,I 
kündür. Fakat lngtlterenin mQs.', 
ha edemeyeceği bi?"§eY vara& • 
mndltrtanm anaqılye allrUklenı:ıs-' 
dlr. 

GAND~"tN TEŞEBB1'd 
Bombay, ' (A.A.) - Ge.ndi IJ 

Hlııd kongrest idaı1 komltes!DlJS ,, 
gUlzlerln Hlndlstanda.n çeklb:Del~ 
ni talep eden karar euntinl ~ 
naııl ka11ıladığtm anJ.&m.alt IJllll"'" 
Hindistan ey&leUerlnde dol&§JP ~ 
neızı muhtell! ajanı.an 'kabul ~ 
bunlarla görllamn,tllr. ~ 

Patel, Gecerat eyalet1ııde ~ 
tar&fmdan Deri sürQleıoek her ~ 
ltaat edileceğini 8"5ylemlftiı'. ~ 
Nehru da, blrl8§mi3 eyaletler ~ 
kmda aynl demeçte baluıım~ 

7500 touıan de111' 
zaıtı gemisi 

(Bas tarafı 1 nci sayfatJI 

iil§asma evvt'loe ne m:lkd& ~ 
tabsla edJUyor 1dlyse o mlktar •'!"'. 
mubııtaza edilecektir. • 

Bu mUnıuıebetıe &yandan JıL 
:mon Lake, son derece bUytlk bit~ 
nlzaltınm inşasma müteatll.k bir~ 
t.evdl et'mlotır. Bu derı!zaltmaı 1 
jı 7500 ve BU yUztlnde sllr&U ~~ 
su lçbt&ı sllra.tı de 9 mil oıacaP""" 

DEV T~"KLAR 
Londra. 4 (A.A) - Brttaııcr.-: 

• Halihazırda lngllterede ,eni fi 
takTT?ı tanklar lnş& edilmektedir· 
tankle.r, dQnyada lmal edl1m 
nn hetı.slndcn da.h& a.ğtrdır ve 
iyi teslfh edJlmi.§tir. Bunıarııı 

tarzıan glzU tutulm&ltta, bU b 
hakkında blr g1rna maltnnat 
111ektedlr. Fakat §il cihet mal~ 
ltl Al:manlarm bu kada.r bllyllk ~ 
kadıı..T ağır tankları yoktur ~ 
teret1e stırat zırha feda edUm"1'11if'l'.'lil 

Bu tanklıırm :faa!lyet sahala.: ~.~ 
lbUyUkU1r. ~ 

Blr nı1llktl bir harls-t ~r 
~in yı 

Bir ka.vmt bir mllnaflk tıe ~r\I. 
~r 

Artt odm ki :materlt.i acı: oıtJl'• 
I 

Ba Ja&""-AU c6rQ'eden ıubar . 
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F al\ir aile~erin 
çocuklarına 

da.ğıhlacak şeker 
ı..~~at vekAletlnce çok ~uklu ta.. 
"'l" aneı 

Zehirli rakı cinayeti- öQretmenlerin 
· 1 ld mesken bedellerı 

Karan ıklar . . . 
sctn ey;z. 

ere §eker tevzi ed leeeitl bH. 
d .tllt:ı:ıtŞtı. Bunun 1çln lstaııbulll Lah.. 
'.da edUen 45 bin Ura Sıhhat MQ::!Ur. 
lU&ilzıe &'elmi"Ur. TevzUn yp.pılab\L 
tneııı lçln tallmatnam!!nln gelm~ırt 
bekıentnektedlr, Maıı.ma!Uı tevzi l§i. 
'1ln haYJr cemiyetleri vaıntasne ya • 
Purnaaı kuvvcuc muhtemeldir. Be • 
~ıkta!J, ÜskUdar v" IDdlmekap: mın. 
takatarınd!lkl çocuk ade:U Sıhhat 
~UdUrtugiln~ maltlmdur. Talimat. 
:aıne tl'ldlkten sonra dtıter mmta.. 

nın esrarı an aşı 1 \ Tahsis3:t bulunduğu ~çi~ 
T 

verilmesıne karar venldı 

.. 
hıgil.':oz de\-i1et ad mln.n, ihiDc'i 

cephenin ~lifını ibOe etn1ck i temcz 
ve Mister liııips gibi bu dıı' nmn 
ılk saJmll )ürüyeınl:.-r l>He, A\'run 
Knm.:ıra ında nrhııyet: 

evfikin, mirasına konmak için llk okul öğretmenlerinin 942 mu-
11 yılı bütçesinde mesken hcilclleı i· 

karlsl·ıe çocukları z.ohr'rJemı"şler nin vcrilmircrek kıdem zamlarına 
V karşılık tutulacağı yazılmıştı. Fakol 

Geçenlerde KurtnJ )laJtepesinde C"- • Evvelleri evine pok bağlı hir ;>. lıülçeyc ilii~·c e~ilcı_ı~'llısis.?!la mü-

- Böyle bir ni3'€timiz olab"lir! 
Ayıınndn söz1er sö3 lerken, Al. 

ruanl:tr, bfüün lif:-gal ülke1erinlfo 
b:ıs!ayı :ırtrrdılıı.r. 'Parl te yapılan 
multt,.sem :geçit tayı iS' ihl;:ümla
nnrn bü3iik Jrumnndan ur, mnfcl . 
ti~er tarnfmdn.n te'ftişi bn ha ı;.ı. 
nm belir1llerinc1endir. 

r · · . vn:ı:cne temın e.dılmış YC Oc;retmcn· eynn c<len esrarlı zchırlenmc had. ~am olan Tcvf'ı!;, so:ı r.smanlard.'\ . 
11 

. b-t d . 1-
sesinin düğümleri nilınyct çözülmüş kenjir,lni içkiye vermiş, kumar ve 1 lerın meskc

0
n bede erı d u ç.e e ıp ,:ı 

bulunmaktadır. l kadınlara dıı. dil..cunüştü:-. Artık su edilmiştir. ğrct.ı~e.nler en gecen ey 
.Ililiııdilii üzere Jıuradıı berberli!; gıbi para harcam1ya ve e\•irıe de ?ıesken bedcllermı nl:ımı.~·anların 

yap:ın 1'cvfi~in dükkanına b:r gün haftada ancak bir ,,.eya iki defa ıkl ıı.ylı~ mesk_en • ~dcllcr.ı loptan 
bir cocuk celer,ck keııuisiııe bir f. gelmiye başlamıştır. Nihayet son lkcndılenne Tenlmışhr: Bundan son 
şe rakı ,·erıııişli. zünlerde de eviyle bilsbütün el.la- Ta h_er ay ma_:aşla llirlı~te mesken 

aınrdakı tektr çocukıa.r da. tesbit 
t'dllecektır. 

BakırkOyÜnden ka;ı 
tan deıt yakaiandı 

Şisenin ağzında bir kart asılı \'e kasttla.mnıştır. tahsısatı da odenecc.ktır. 
bunda "Afiyetle jçjniz, Ali,, yazılı Bu vaziyetj istikballeri için teh- Büıoe_ mesken bedcli~e :karş~lık 

Şu lı:ılde Almnnlnr, a&'1Zfarilı\ 
dcı'!a~n i~sız söderi bir ı;:ıflet' 
1uzaj;,'l, bir nfyon ~nn~ası tı.nyı. 
yorlar. Rus sefirlerinin, gece gün. 
ıdüz Londrad!I. \'e Beyaz Saraycfa 
meldk dokuyu lnn, ~lan sinlrlen
dirml5 gôıiintiyor. 

bulunmaktaydı. lik.eli gören k'H~t Ha.tice kızı Hik• olmak uzere 112,50() lıro tahsıs~ı 
1'e\'C!k şişedeki yazıyı okuyun~. 1 met ve oğlu Htiseyin ile konu~arak koymu~l~r. Ayrıca 932 l'l~ı~ aıt "'-Str kaç gün evvel, Bakırköy &kıl 

- 8ta.ne ıılnden kaçan Adıyamanlı 

lıiehınet admdakl dell, dlln Bakırköy 
Cl"ıı.rındakt kırlarda dola§ırken ya. 
ltaıan-

hemen meyhaneci Muharreme giL· ·bir çare bulmağa çalışmı:şttr. müterakım mesken bedcllcrınm de 
miş BuJunan çare: Tevfiği öldürUp ödenmesine devıım edilmektedir. 

- lfııyıli Muharrem anafordan para!armda.n, mslı.rıden hiç değllse Şimdiye k:ıdar İstanbul Vilayeti 
bir şi~e rakı geldi. Çabuk' kadehler- bir kısmlIII lrurtarm::ıktıT. emrine ayrılarak "Veya baŞka 1cknfı. 

''Göbe!s" in, bir lkn& gün önce 
~dm.n ma.kalesindcld mt.ydıın oku
yusta da ruhi bir t:ıt.ını tcsirle
.rbı sezilme'iii mlimldindilr. Bu si. 
nlrl!:!nışJerde oepbeleıin de :payı 
olabilir. 

... ı?tır, 
le meze getir de şunu devirelim !. Pilln daha birkaç gUn dll~11nUI. de sevkedilenlerin, k6y 6~re1mcn· 

t>eıı Uç güı:ıUnU krrda dola,makla deıni~ti. Fakııt iki arkadaş rakıdan müş, çalrşılıruş ve nihayet bir :n!k· Jcrlle, hasta öğretmenlere hu . afa
~tçlrd!C-tnı, yanında ekmegt olup a . birer kadeh ircr ıçmez müthlc: san· tnr istriknin tedarik cdilm;~ir. cakları tamamen Menmlştlr. 
«>açlardan ~ " ..,. S •o 'l •-tan1ard topııı.dığı meyvaı.ar ve bo•- cılarlıı kıvranıır3k yere yıkılmışlar Kndın ,.e çocuklıın bu zehirl 85 imdi de mnıışı " inıyn Aadar 0 Don" un geçildiğini, Kafka 

knpılnnnm aşıldığını cihıma du. 
vurnn hn.bcrlerin UstUndcn hayli 
~ gegti. Fakat hi'!.m Donan 
batı Jnysmdn Ru"ların t•öıırübn~ı
lan, okmcı kollıın, dayanan :yuvıı. .. 

d!~ı, a.n kopa:-dığı sebzelerle geçin. Ye bir az sonra da ölmüşlt>rcli. lik bjr ıala f.işcsini u.stalı:kla acıı- olanlann istihkııklan ,·erflecclctir. 
8fl geceleri de kırda yattığını Uıı~üdar mUddeiumumi:iği ile 'r8.k içine dökmüşler ve yine ağzı.nı Du hususta hnzırlıklııra başlanmış-

Yleınıvttr. k ~U •- l{artal Janda.rmasmm ehemmiyet n:pa~lP.rdrr. Şimdi ortaıiu, Tev. tır. 
tır, ...::krar hastaneye yatmıaıı~ le ta.lı..lcikatmı yaptığı bu esr~:lı !'iğin bun'.l hiç şüphelenmed'!n 

hıçblr ipucu buhmmıya.n h!i<lise nl- ıı:cbilınecin.i temin etmek kalmnJt .. 
--o- hayet aydınlanmış ve o~ .. ya i,,lr tadrr. Bunun 'çln de uişenin ağzmn 

Parayı kapıp kaçan aile facfası çıkmrştır: (Ali) adrnda.ki samimi arkadaşının 
çocuklar Katiller, Tevf@n kansı, ln.ı.ı ve :imzası ile bir kart bağıan:mıştır, 

'P toc:uğudur. Şişeyi bab:ısma kendi ~1u 
angallıda Eıycnekon sok:ığında Yapılan tahkikatL<\ll anlaşıldığı. Hüseyin l{ettrmiş ve: 

°""'ran Durmuş adında birisi. ev • ııa gö!'e ,hadise ~öyle cereyan et. - Baba, bunu Ali Bey g6nde~ 
"clki &ün hfıldc ~aı-tığt dUklt!ncla ı t' di 2tf 1• . .., ı., .. ı; ı'!': ! demiştir. 

ıra 75 '-ı-·e o]nrak maaaını tR aı z.ı • .... ,, .... .. Tevfik, Kertalda v: Malteped: .uıte böylece Tevfik ve meyhane-
& nırş, Paralarını sayarken ynnına Urçok a.rezisi, d.UkkAnı ve mlilkii o- 1 d Muharrem rakıyı içmişler Te iki 
UJiıan, Zeki ve Cemil adında t\"} ll:.n bir adımıdrr. Kendısinin Hatice si birden ölmü.,lerdir, 
~~ ;akla.şarak birdenbire p.'lr?.• tıdmda bir kansı tıe Hikmet ve Hü Ha ilçe ile t'(>cuklan yakalanmış, 

Ze. apm~lar, kac;roıslardır. ı:eyin adında bir kız ve bir t'.!"kek 
1 

i skücl:ır mllddciumumtli!ıince hnk· 
., bıta kiiP.ük hırsızları ş"ddetle ~ocuğu bulunma.kl'.ı.drr. Jnrınd:ı ıakib:ıta Ririşilmiştir. 
• rarnaktadır. - ---------

i>etrol : Bir sarhoı bir aya mahkum 
tevziatında görülen oldu 

Kasa hıraızhğına baılayan 
hamal 

gecikme 
KISmür kayıklarında tayf:ılık ) a-

linlk dağılma birlikleri tarafından p:ın Ahmet riök C\'\'elkl nkşıım, foi· 
e~eMn· h Jk 

Abdullah Kıırabulut adında bir 
h:unal, Rahkpııuırındakl bir hana 
mal•tnşır:ken içeride saklanmış, gc· 
ce mum yakıp kasayı kırm::ılta ('al:
~ırkcn görülmüştür. 

h ı Petrolle aydınlatan a ·:ı in sarhoş bir halde n!ı.ra nlıırkeıı 
'1: ay ı .ı mua}·yen nıiktıırda ~tro polisler tarafından yakalanmış. fa-

''8ftıtılın a"kt:ıydı. kııt polisleri tahkir ettiğinden Acl 
AhduH:ıh Knrabolut bunan \iıefr 

ne d:ım:ı çıkmış ~e damdan dama 
ntlı;>'llra'k iki solrnk ötedeki bir han 
da snklannnşh. 

l'cvıı:ıı ıı'.\•ın ilk hıırtalarında bu Jiycye verilmiştir. 
Rİbi lıalka birer fiş ''emıek suretite Ahmet lıök Asliye JJdnc:i ce.,. ı 
!tPılıyordu. Fakat lemmıız nyııı:ı mahkemesince 1 &)· hı;pis, 30 lir:> 
dl fişler temmuzun son haftasındıı p:ıra ccuı!iına çarpılmıştır. 
aAıtılını, oldıı~undnn hir çok h:ılk 

lsfihkakJerını henüz alnmamışlıır -
ıl~r. Alfustostn münıc-aııt eden bıı 
ıtıbı halkın rişler:n i ıevıi ınrrkeılt'· 
li katını etmemişler, bu yfö:tlen ııe•
rohrız kalan t'Ok olm~ştur. 

l3a~kasını~u kullan-
nıanın cezası 

b ı\U aıtındn 1!i yaşmda bir çocuk, 
llşkıısına i b lıuııanı a t lr tramva)' pasosunu 

rken yakalanmış, cJOn A5li· 
l·~ İkinci <'eza mahkeme~tnr.c 15 
ırnn 1110ı1clelle hapis llılrnış: cez:ısına ça·-

ır. 

SQrıyer halk:vinin baloıu 
•· S<ırıyer halkcvlnden: E\imlz l!IOS. .. ·aı Ya 
" rdım §Ubcsl tarafından 29 a. 
t>Ustoa 
rabyad l942 cumartesi ak,amı Ta • 
baıo tea Tokatılyan salonlarında. bir 
l'aı Ya rtıp edllmı,ur. B!llgemlz sos. 
lletıceı rdım Ç'llrıımalannda faydalı 
tıın da er istihdaf eden bu toplantı • 
ı-.._ veuyelerl evimiz idare memu. 
-"'ldan t 
ltıa ot edarlk edilir, Gece Taksım. 

~

1
........__2•:••_a_rdır __ . ________ _ 

v vu evvelkı Vakıt ......._ ________ ----
t> Ağustos 018 

Çann idamı 
kentoıthotrn: Çar Nikola. idam edlllr
\ ınetanetınt muho.taz!l. oyıemlş 
be k Jt§una diZ!lmezden bira~ evvel 

ır8.,.,. 1 "z.,;"' t ~u sözleri söylemiştir: 
y ~ ceını ve maııum çocuklanmı 

l,\t \le t Cd nlz. Ks..nrm Rusyayı lnhL 
~etten muhn!aza eylesin!., 

-
Jt<-cep: 2S 
1 rur: !IS 

\a~nı l'.ı..ı:ı \ l'.>;Jtl EZl\01 

4.55 u.ıe 4.66 

U.20 4.M U.20 
lli.15 8.49 16.16 
ıa.2.'> ıı.oo 19.21 
11.'U~ 1.48 ZLU 

'7!'10 ı.M 

9.Sl 

4.55 
8,50 

U.00 
U8 
'J.3S 

---0-

y eni yapılacak Y<?l1ar 

Oeşiktaşla Barbaros türbesi yanın 
ılııki ic yollarla, karşı tıırarıaki yol
ltırın in,ası 10,200 liraya, F:ıtihll' 

Babıfetva, Takvimhane coddelcrl, 
Siilcymanlycdeki Tiryakiler ve H:ıy· 

darbey yolları 32 bin lirııya ihale 
edilmiştir. Ilu yollar parke olnrıı'; 
ynpılncaklıır. 

Ertesi sabah Y11l:nhın11n hırını, 

dün Asliye lkincı ccıa mahkemesi 
tarafından 8 ay müddetle hapis ce
zasına çarpılmıştır. 

---o-

Bir yankesici mahkfun oldu 
Bir tram,·:ı:rda Muzaffer adında 

lıirisinin 30 lirasını çalan Mehm<.I 
Şükrü adında snb.ıkulı bir yankesici 
dün Asliye 1kinci mahkemesince 
H ny 5gün müddetle lıııpis cC%tlsı. 
na çarpılını~l ır. 

Mustafa çarJı baıına Cıkınca, dikkat ederdi... Onunla beraber yürü
yen köylülerden bir kısmı geniı bir ambara benziyen bir dükkôn önünde 
durrular ... Orada bir kısım yüklerini indirmeye bo~altmaya baılarlardı. Bu 
dükkôn önünde ıalvarlı, cübbeli ... Beyaz top sakallı ... Küçük gözlü, fakat 
parlak bakışlı bir adam otururdu ... Köylüler ona: 

- Sabahlar hayır olsun çorbacıl diye selam verdiklerine göre bu a· 
dam müslüman değildi ... Onun verdiği cevaba dikkat edilince, yahudi ol
duğu anlaşılıyordu ... Evet ... Tô kendisi.... O zamanki Aydının meıhur sa· 
buncu levisi ... 

Mağazanın iı;ine bakılınca, her köıesinde çeşid çeşid yığınlar olduğu
görülürdü ... işte köylülerde, kimi ltuğdayını, kimi arpasını, kimi pamuğunu, 
kimi cevizini, kimi yumurtasını, kimi yağını, hülôsa kim ne getirebildi ise O· 

raya baıaltıyordu ... Bu yahudi ne tüccarı idi? Ne alır ne satardı? Bunuı 
Mustafa o zamanlar iyice anlıyamamıştı ... Yalnız görünüıe göre şu doğru 
hükmü vermişti ki: Sabuncu levi arpa, buğday, incir, ilôh ... vesaire değil, 
köylünün kendisini sahn almıştır... Bunun için, o köyfü ne yeti#irirse hepsi 
sabuncu Levinindi. .. O, ôlünceye kadar sabuncu levi için çalııacoktı ... Bu· 
na sencd vermiUi ... Yüzlerce köylü okuyamadıkları, onlıyamadıkları bu se
nedlerin altına mühürlerini, parmoklarını basmıılardı. 

Sabuncu Levi, kurnazlığı sayesinde, eski zamanların yolkesiciliğini, ka· 
nunun himaye ettiği bir ıekilde tesise muvaffok olmuıtu ... Onun bu yol ba
ıında kurduğu örümcek ağına yakalanan her köylü kanının son damlası &-

milinceye kadar kurtulamazdı... · 
Sabuncu levinin kazanç mekanizması çok basitti: ihtiyaç içinde kalan 

köylüye yüksek faizle ödünç para vermek ... Ye parayı vaktinde getirip ver
meyince, kendi tesbit ettiği fiatla mahsulüne, malına el koymak ... O :ı:a· 
manlar hangi köylü bu yüksek faizle borçları vaktinde getirip ödiyebilirdi? 

Bu mümkün olamayınca, köylü bütün sa'yini bir esir gibi evvelden 
salınış olurdu. Köylü ile bu kôrlı alııveriı yalnız sabuncu levi'ye mahsus 
değildi .. Ayt1ın 4;evresinde köyleri ;ehre bağlayan ne kadar yol varsa, 
hepsinin çarş;boşına rastlayan noktalarında böyle anbar - dükkônlar var· 
dı .. Onlar öniinde de ya bir Haralambo, ya bir Karabet veyahut bir ~eyh 
otururdu .. Ancak levi bunlann üstadı, ve piri idi. O, sözüne sadık, mert, 
Türk köylüsünün huyunu bifü, ve hattô bozan söz üzerine bile muamele 
yapardı .. Çün~ü köylü ölürdü, fakat sözünü, imzasını inkôr etmezdi .. 

Sabuncu Levi'ye altın babası derlerdi •• Fakat ayni zamanda o, çok 
çocuk babası do idi .. · Hattô oğullarından bir kaçının Avrupada, Parisle 
olduğu söylenirdi.. Kızlanna, lzmir, lstanbul yahudilerinden talipler çıkı
yordu .. Mustafa onu ilk tcnıdığı zaman yaşının yetmiıi geçkin olduğu söy· 
leniyordu .. Çocuklarının anası bir hayli zaman ewel kendisini yalnız bı
ıakıe 6imüıtü. Sabuncu Leıi ~ ycılnızlı§a dcıyancMAa1n11 ve Aydının • 

Limon tuzu 
ihtikarı 

30 ton malın kilosunu 410 
kurut yerine 12 liraya 

satmıtlar 
Bundan bir müddet ene! Qif\çi· 

karde,ıer namma İıtnlyadan 30 ton 
fünontu:ıa ıctlrilmLfti. İtlıaUıtÇJlar. 
o zaman, fiyat mnnıkabe komisyo. 
nun3 müracaat ederek Jimontuzaıııı 
nzamt salış fiyatı konruasını iste " 
mlşlerdi. Komisyon da bu mallatı' 
410 kunış fiyııt koymuştu. 

Piyasayıı 30 ıton limonturu l{ekli· 
ğini haber alan e naf ile sanayici· 
ler, mezkur firmaya mftracaıtt ede. 
rek mal satın almıı'k isieyinoe bun· 
!ar, fatura gö5tererek ellerindeki 
limontuzunu tamnmlyle sattıklarını 

bildirmişlerdir. fakat piyasada el 
altından 10 • 12 licaya kadar ılcı 
linıontuzu sntıldııb !lförülmü!ıt kEµ1I. 
yet ttli'ıkadıırlııra ihbar edilmişlir. 
füunlyet kaçakçılık ,ubesi memur 
!arı, bir cürmümeşhut ile meseleyı 

orlay:ı çıkarmışlnrdır. Sııçlulıır, bt• 
ulıah adliyeye verilmişllr. 

Mes'ut bir doğum 
İstanbul detterdıırlığ'ı .hes:ı.p mQte. 

hassıslannda.n arkad!lpıııIZ Tahir 
Ss.ruC3.n'm bir erkek evl4.dı dUnyaya 
gehnl§tlr. Küçllk Yavuza uzun ömür 
ter dile bu mes'ut doğumdan dolayı 

genç ana ve babayı; ea.ııdn.n tebrik 
ederiz. 

lnn '\1U', ' 

Son gelen teJgıraflarda ise. Al
nıanlann "Don" ıs "Volga,, arrı. 
~ımm bir türlli !-erleserue<tiklt>rlnl 
bildiren satı:rb.r ,'DJ'dı. Karndcniz
de bir iRu donımınasr. oldai:'ll gibi 
dururken, IUükas seferlnln kolay. 
ca ba~nrrlacağı: pek de umulamaz 
sanının. 

~ yıldan hayli dersler alrn
nn_ş ''e tnhli bu derslerin mc.vila
nn koyduğu .eli ikliklcr, bu sefer 
tnımml~. Fnknt bugün a
~ustosun dördnnde3iz. Bir Smç 
hafta !IOnra l."1ŞU1 habercisi pğ. 
ımurlar b:1.5layabillr. T.cmmm ha. 

ÇOK 51ikUr ekti!;-imiz ekinler, 
bek1cncaı1 , ·crmelctciUr. 

Tnrlahırmıızm çiğnenmesi, haYn~ 

dan inen yangın bomb:ılarile ya
kılması telıllkesi y<>lt. Bmıa rnğ. 
men "buğdny,, deyinoe ~ö7.\lmtlz
•lc bir ilihl h-:ııtannt beliriyor; o. 
nun nltın ha a!ilnrile üslwuü-:; 
tahtı önünde diz ~öl.erek istilthR
llmizl teminat altrn.-ı. nlmıık isti. 
yonn:. 

nu pcl< yerinde heyecanın, 
milli bir t~rbtye olm..'\St Jamn ge. 

güzel, gen' bir yahudi kmnı kendisine karı yapmııtı .. Bu evlenme, ve ev· 
ıo.ımeden sonraki hikayeler, o zaman birçok Aydınlıları hayli güldürmüş
tü .. Levi sabahtcn akıamcı kadar köylü avlamakta mc.rnul iken, genç Sa· 
ra'nın da baıka cıv peıir.de olduğu söylenirdi .. . "' . 

Mustafa "oluna devam eder, ve demiryolu köprüsüne çıkardı. Bu 
köpıü, Aydın: 

0

ortasında.ı bö!üp geçen demiryoh.ınun istasyon yakınındaki 
birirıci köprüsü idi .. Hat Aydının bu semtinde derinden geçtiği için, yol
lorı birbirine bağlayan üç jcöprii vardı .. Sirinci köprü, en çok işlek olanı 
idi.. Mustafa bu köprü üstünden sağa ve sola uzanıp giden demiryolunu 
seyreder, ve uçlarının hangi esrarlı diyarlara dayandığını kendi kendine 
soı ardı •. Bozan ko~up gelen, veya koıup giden bir trene rastlar, pencere
lerden u:ı:atılcn ba}laro bekar .. Lokomotifin puflamasını yorgun bir hay
vanın inlemesine benzeterel: onun bu kadar §eyleri nasıl çekebildiğine 
hcıyı:et ederdi. lstosyon istikametinde, heybeli, bohçalı, sondılılı iruanlar 
geli~ giderlerdi .. Mustafa bu trene yalnız bir defa binmişti .. O da hulası 
ıfomadının bııhçesinden Aydına dönerken .. Bahı;eye öküz: arabası ile git
mi~ti.. Bütün oile için, e~yonın ve yolcuların bu vasıta ifo &eğli'ye nakli 
daha kôrlı, ~e belki de daha rahat sayı!mıJlı .. 

Mustafa bu demiryolunun yolcu vagonlan üzerinde büyük sülüs hattı 
ile yaıılmıJ ' 'Nam nômi·i Hozreti Şehriyari'ye ... ,, diye bir ~eyler sökmcğe 
uğraşırdı .. Bir tarafında yine yazı olacak ama, ne yozısı olduğunu anla
yamadığı ayrı ayn şckıller görürdü.. Demiryolu lrıgilizlerin olduğuna göre 
belki bu da ''Nam namı ... ,, nin lngiliıcesi idi .. Mustafa istasyona sokul· 
mıJğa pek ce~aret edemezdi. lngilizlc:;n malına, Rumlar, Ermeniler, yahu· 
diler bakıyorlı:ırdı. Bunların yolculuk eden Türklere kaba muamele ettik
le:ini işitmiıti .. Kendisine birşey söylenir diye, merak ettiklerini ancak 
köprünün parmaklığı üstünden görmeğc çalııırdı .. 

Halbuki 0 lokomotifı yakından scyreımeği, 1renin bir yoldan öteki 
yola nasıl g~çti~ini öğrenmeği ne kador arzu ediyordu!. 

Mustaforıın köprü başında en çok merakını uyandıra:ı birıey de 
arQclaki kulübe etrafında olup bitenlerdi .. Bu, daima, öğleye, ve lzmiıdcn 
tren geldiği zamana rastlardı .. Kulübenin etrafında birçok kiıi toplanır, 
ve içindekı bir adam yübek sesle çağırarak onlara bir ;eyler fırlatırdı .. 
Fırlatılar. ıeyler ya bir meUup, ya bir gazete, veya bir paket olurdu .. 
Adları okunurı insanlar on!orı kapı~ırlardı .. Bu posta dağıtıcı imiJ.. Mus· 
tafa dinlerdi. 

- Sad.lı. Beyi Bir mektup fırlatılırdı •• 
- Sadık Beyi. Bir goıete atılırdı .. 
- Sadıı. Bey•. lkinc' bır mektup daha .• 
Bu ad üç dört defa çoğırılırdı .. 

Arada Rum. Ermeni ve yohudi isimleri de duyulur, ve epeyce tek
rarlanırdı. Ç..:ğırılan ve te.,rorlanan adlara bakılınca bu dağıtımda müs· 
lümon olmayonJarın hisselerınin daha büyük olduğu anaşılırdı.. Mustafa 
kendı kendirf' sorardı: Bu gôvurlar, Aydında müslümanlardan daha az .. 
Neden bunlara bı: kadar çok gcmııle, bu kadcar QN .ettup geliyor?. Co" 
mu okuyorlortlı? Cok mu iıleri vardı?. 9u düğüm bir tıay1T zaman Mustafa· 
nın uhnini iuıai etmiJti •• 

- Pevomı var -

_t1ncltuıbel'i suren büyük tnarnııun 
siınıJ.lye luıclar vereli - i lıa•ıd:ı ns
iler gözüyle tıedir? nu l!ıısusta 
biz b'ir şey söy'cyerneyi.ı:, f1tkat 
. • ım:m ıtebliğleri de, artı, imi a
ılıır<bn, mi~yonh:lt c ir ~ tJ nlnnn. 
dlın snyıhml~':leal· luıd:ır .çok ga. 
Dimctleı.'"'llcn bnh11;e~ o.cu!~u:ın 
lııı.lnlırsa, do~dn hmiız lılç 1Jir 
ES:.Slı net.ice nlınr.ı:u:bğı. kcndili
-· den meyd:ı.: ıı;ı1tııT. 

f:.cnbn Rnsy:ı.cla hir la~ lıarbi 
clnh:ı nu olnc:ıJ'! Ea:ıun .\imo'llar 
için, tchr~cli bir alnbet b:ızrrlayıı.. 
e frt llU\"\ ~tlc söylencme~ ÇunkU 
;.:~çnn yıl, o lrorkunç la~ ıiclnıle <le 
Husl!lr k~ bcttiklerlni geri nlnmıı
<lıl:\r, llnttn :ı.ylarco. fuen hücum
lnnna nığmen "H:ır1tof" n bile gi. 
n'm f'(] ile r. 

Unrlar, bur.tar ıi~de mtlyontnr. 
en 5a\':l..:ç:yı bamı<lrrmn~ ~iphe· 
t>iz zor bir seydir. Ama 1m~ ~ n ız 
f>nyslnrn:ız. 

G~n scne gibi bu yıl <lrı dt~le
rlnf sıkarlar. 

Vnlmz, lıarp tebHğlerinln gü. 
rültülü .h:1\'cdic;leri idnde lrt\·ık ol
du~ıı -önemle knr@lıınmaY.n bir 
hnber de ~dctı. !\loskon radvosu 
iki tru'nf t.aukannm dn benli;. bt. 
gilmemls t:ı.r1alarc1an geçmek zo. 
runda lmltlth'lDI ,.e bu yii:r.de:t en 
zengin ekin bölgelerinin haran ol· 
dub'tlll <IQyleycrck, ger"öeltl hnlln 
t>ı'dcn ha :ula teş\ik etti. 

Ukraynayı kaybeden Rusyanm 
ekim dunımu, r:atcn parlak ~eğn. 
.ken. bir de su 'SOl1 rdaket, ger
~·ekten güç ıdsyanılrr acıbı.rdn.ndır. 
Çlhıkü buqfin dfis'ınan çiu:ıcsile 
~if'nenmcmt~ Ru topralmlnntla or
dusuyla birlikte t:eklhniş milyon. 
lnrea si\•.il hı\lk ''nr<lrr. Bunlnr ela 
~er.idekilerfn ,-Iycoeğine ortı\ktn'. 
]ar. 

Hlilftsa ortalık ka..."'Tnakarıı;ık ve 
knpk:ı.raulık., Bu albk bulla'k dün
yıırun falına k\lmıak değme baba
~i ~itin kan değil. ilen, ne nzaı.. 
ta. ne ~ııknula bir ümit 1sığl seı:e· 
miyonı..'U,. 

Hakkı Süha Gezgin 

• s 
Ur. 1ttimai, nhfüln terbiye gibi, 
bir de ldn.i 'kıymet terbiyesi ... nu. 
tiln dUnya t~k tele buğdııy tane. 
leri ::: smdan ;:oşnyor 'e her 
butdııyın rlyan <ılnıaımısı itin a. 
'l'aZı çı:ktağı liadnr nülletini, mil
Jctdaşmı, l<omşu ''c dostunu rı~. 
dınlatmağn ~bahyor ... Birun bü 
;\'Üklerimtt., hu l>ıyrnetl gfü;\im~ı 
de, daha önee belirterek bir tc.k 
buğday tane-.i .r.i)'tln etmcntn~ ci
nayetle bir olacab•ı111 Öl lediler, 
Blıim vörüsfunfi7<: göre, bir lnığ. 
<lııy tan:sini ziyan etmek, büytik 
ölçi!.-le bir ihıuıet suçudıır. onu 
ynlnır., vücude ~elmiş :blr mab
~ halinde ziva., etmek değil de, 
gayret ve mihnetten tıısamıf e
dip, her fırssttn dı:ıha Q04t ekme
mek surctile geni..' ve milnbit 
top~aklnn boş btrnlmıak da bir 
suçtur • 

Dfzj bir tek bnğdnynı klymeti 
peşinde kostora":J, istihsali.o mu
n~·yen bir de?'e<"eJ1 n.5Jllıwı•kta 
QlmSSldır. Her yıl, bfr önceki ter
rtibOOen tesirli dersler alarak, 
<lnha çok ''Clim temin etmek, bu 
luymetllnln aitın değerini hiç bir 
zaman <lü"Umıeytteği gibi, ken 
di~ine lmrsı gösterdi;;:rimlz itina 
YI dah!I. fazla nrtnmnyı icap ede 
eeğ1 de muhaldmkbr. 

Altın gibi, petrol gibt, elma , 
mere:tn , .e sedef gibi, bnlondtık
c:a dnlıa fa:lla bn1unmruıı itjln 
lın1:;ret \'C ihtira duydııj;'llilloz 
en «:irin \'e ec;rarh lın~ıat - me 
mat unsunı olnn huf:r{layın bir 
lc'k fancsini kim, ne suret:e Ti 
yn.n etmeğe cüret edebilir? Hel 
bir L-üçük clrmek kınntı!'>rnı c;i 
ne<liirini 11e1lnre, bir "'1::?\ imli çi
c;eğe b:ısmı kııdnr y ire !i sız]a. 
yno m'llctimiz, bn terl>iveYe na
ı;ıl y:ıb:ınc-ı kn•nbil"r? Ekim lıiçlm 
eııh:ısmda dalın fnzln lstf.ısnl 
bel,Ilyomz ... Oiin~s • hnnnnn ib'ı· 
dctfoe dtıha derin baTrlıbk". 

HIKME1 MUNIR 

Bir maliye tahsildan 
ortadan kayboldu 

Silini maliye tah.,il şubesi tah· 
silclarlanndan Hasan, ~cçcn ayın 28 
ndenberi kayıptır. Tohsildıır kal"' 
bolmııdan evvel 4 bin lirayıı yakın 

parn tahsil elmiş bulunmnktnydı. 
Zııhitn, muhitinde fazileti 

•e namuslu bir adam olarak ta. 
• ... n tamildann he~ htr le'i. 
kete kurban gitmesi ihtimnli~!c, bu 
iş üzeri nele ehcmmiyelle tahkik t J 

lbatlamıştır. 
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Eski kıral yetmloı bir tarilııuile 
Lir kaç devletle yedi sene devam
lı o~arak cenk etm...şken me\'1.t:t 
ve toplu a.l<Çe~i tükenıp 111.'.is etu 
dedırtmcmek i1:.in sefer.in hitamın
da Ser.inden beş altı saat mesa
fede Alır.an kmı.llarınm gezme :re· 
rı ol~n Potsdau da biiyük bir sa
ray yaptrrclı. (~1e~hur Sansus sa.
rayı) . 

A.LlI.A,."iYAnA KÖYLÜ 
Almanya köylül::r ev ba,şı:1a ver

gı ver.rler. Tarla ve hayvanatı az 
<.tanlar iktid:ıriarı dahilinde ta vin 
edilen vergiyi verirler. · 

"' l lı.ıi hllkiımct namına !'atın alıv~a~t 
kıral ha:r. ·ne~ine ait \·e son nıafı köyltinün geriye l:a'nn mah:Sııllnü 
kırabn malümu o tarak bir.~ aşılal' hıted' ği gibi kullanacağı vc~·a sata
ve subaylara kalır. Dokuz ay ta. cağı yazılmıştı. 
m&m olduktan sonra zikrolunan 
bölük avdet eder, öblir bölük gi
der. 

Askerler şehirlerde ve kalelerde 
kahrlar. BerE."l şehrinde olanlal"'l.n 
günde birer alay nöbetle sabah 
vakti gen!ral ve salr zabita:lilc 
berab!r h 1im meydanına çıkıp iki 
üç ı;ıaat talim ederl(T. 

Askerlerin nöbette ol::ınları yer 
lerine dönünce kend!lerine mah
sus askert e1b'scleri çıkarıp eskice 

İstanbul vlayet! dahilindeki ka .. 
zalards ofiır.n hububat satın at • 
ması bu sabahtan itibaren başla. • 
mıştır. Uskli<Jar ve Kııd!köylindcki 
mübayaal:ır, ofis.in buralardaki şu .. 
beterinden yaprlmakt:vhr. ~anyer, 
8i!.ivri, Çata~ca, Yalova, EyUp ka• 
zalarmda ise h·Jsusi komisyonlar 
teşkil edi'mi~tir. 

Mllbayaalarr, bu komjsyonLır y:ı. 
pacakttr. 

----------~ugünkü radyo 

7.30 Program 7,82 VUcudQmtl.zU ça 
ıı.ştıraıım 7,40 ajans 7,515 R!Ldyo aa • 
lon orkestrası 8,20 _ 8,3~ Evin saatl 
12,30 Program 12,33 Şarkı ve tUrkü. 
ıer 12,45 ajans 13.00 • 13,30 şarkılar. 

18,00 Program 18.03 Radyo dans or_ 
kestrası l!J,{5 Fasıl b.eyetl 19.30 Ha. 
berter 19,4.5 Serbe.ııt 10 dakika 19,53 
şarkı ve tUrküler 20,15 Radyo gaze. 
tesl 20,•5 Bir halk tUrkU.sl1 l:Sğrentyo_ 
ruz 21,00 Ziraat takvlm1 21,10 Hlcaz 
malcammdıuı şarkılar 21,30 konll§ma 
leağlık saati) 21,4.:5 mUz.ik Pl, 22,30 
Haberler 22,50 kapaııt§. 

-

Ş~lli ve kasabada otı.ıran ahali
den zah'rde vergi namile birşey a... 
lınnıaz. Ş:?hrin ihtiyacı o lan mad
deler ~ehir k:ıpı.sından içerı girer
ken haylı vergi alındıktan ba~ka 
fukaraya lüzumu olmayıp ta~ra 
ment:eketlerinden gelen zeytin ve 
zeytinyağı, limon, ~arap gibi zen
gınlerin kul~:ı.ndıkları ~yadan a
ğır gi.imrük alınıp fazla fiyatla sa
trldığından şehil' ve kasabada ot.u 
ranlar da bu suretle hafifçe vergi 
vermfa o:ur·ar. 

elbisder;. giyP.r haına:hk ve sair I~ ' 
elleriı:den ~elen i:'i i~lerle~. N~- K AV 1 P L··ı 
betlen ~1 nce gene askerlık!erı- · l!.o_=-....,,;;ft....;;;;,~.-.1._~-...-.ı-;;a,,;;~-.;-llo..iiliıll~ 

Milli 
Oyanlar 
reıttvall 
H.22 Ağul!to! 

duhuliye yo:&tur 
Konaumaayon 
tl~lerl piyango 

ne g-ider:er. Elbiee~crini giyerek 4793 .!lcll numaralı ara,,b3.cı ehlı... 
talimler yaparlar. yetnaınettı. ile 11.6.942 tarihli aıhhl 

Askerlerin günd~l'ikleri dört pa. muayene cUzda:ıı:ıu zayi ettim. Ye-
1.'adrr. Haftada. \iç gün sığrr eti ve- nl..ıılnl çıkaracağrmdan esklslntı:ı hük. 
riJir. Senede 'bir R:ıpka, corap, :;önı mu yoktur. 
lck. iki tn.-1<.nn elbise altrlar. 

K. köl Osmanağa M. Duınlupron.r 

sok. No. 16 tıı~ oğln Niya:r;( Avcı 
( ~079-i) 

gi~eıerne Festival yaprlacalc gazino. 
larda ııatılnıaktadır. Her tUrlU lıa 
hat Telefon: 23340 

~ 

RAŞiD RlZA 
nYATR.OSU Halide Pişkin t>era.beı 

Harp olduğu vakit köylüden 
hJrp \'ergisi diye bir ~ey hten
mez. Fa.ka.t zahirt' ve beygirleri sa. 
tın al.ımr. 

Yaz ge'incP., kı!'~llm bulunduğu 
şehrin etrafında ne kadar asKer 
varsa heP~i çadırlarile B:-r1in h'l
rlcine <'ıkarlnr Tekmil olune~ el
b;selet;. verilir." yoklruna olacağı 
ilan ~dilir. T:>lim1erd~n sonra i>l
ralm ö;ıilndr. biiyiik bir geç't rernıi 
yamhr. 

Üsküdar nU!us meın•ırlu~undan 

aldığım nı.i!us cUzdantmı k&ybettim. 
Yenisıni atacağımdan eskiıılnln bllk. 
mu yoktur. 

ASU..ZADELER 
Yazan: · Bedi.:ı Fon Ştal~r 

Civar hükfunetlerle ha:rp iktı
za ettiği vılcit mevcut ve depo e
dılıni§ ve iki yüz bin askere yete
cek kadar zahire hudutlara yakın 
mahallcrde1<i ambarlara na!dedi
~ir. Harp açılma ihtimali bertaraf 
olun-ca gene ambarlara zahire dol. 
ciıırulur. 

ASKERLlK 
Almanyada devletb iki yüz ~ir

m.i binden fazla mürettep ve ikti
za etfği yerden memur olrluğu ma 
halde üç günde harekete muktedir 
.Yaıısı:ndan fazlası yerli ve kusuru 
V<:>bancr ve yüz otuz bin piyacle. 
altmrı:ı bini süvari. on ilti b:ni top . 
~u a~m vardır. Sulh 2amanrnda 
~·erliden olan Mkeri ile bölilktur 
~er bOlüğıi~e senede d~kuz ay ye: 
rıne ve yur<luna glderek sanatı ve 
~:matı ile meşgul ohnak izni veri
Iı r . Bu müddet ?:ar!rnda mllstahak 
oldukhn ayltklnr verilmez. NJ9fı 

Kocaeli bölgesi yelken 
birincilikleri 

l2nu·ı, 4 (.A.A.) - Kocaeli bö}8esi 
yelken birincilikleri Ye deniz yarı~ 
lan donanmanın da iştirakiyle göl .. 
cükde yapılmışlır. Amiral Şükı:-!i 
Okan ve Sait Dalman bu müsabaka .. 
lan alaka ile tııkib etmi~lerdir 

Yüzmelerde Karamü~el bi.rinci 
Gölcük ikinci, · ' 

Kürekdc: Tek çifteler hereke birin 
ci. ikile çifte kıı.ğıtspor. 

Birinci Hereke, ikinci, dört tekte 
kağıt sPor, birinci, İ:tmit senelik kuW 
bü ikinci: 

Yelken miisa.bııkalannda Hereke 
den Mustafa birinci, knAıtspor,dan 
Fethi Mdnc!, Mehmet üçüncü ol. 
1nUflaNlır, 

Kazananlara Amiral Salt Dalman 
tarafından madalyalar ve Türkyolıı 
~netesinin koyduğu kupalar veril .. 
miştir. 

o 
'.Albn fiyab 

Dl1n bir altının flyat.:r 80 Ura 80 
lrunı,tu. 

Acayiptendil'. ki ~ahrada. asker 
ve se~'İrci olarak yiiz binden faz 1 n 
halk bulunur. Fakat halkın ?.skeri 
alkl!:!lamaktan b:>c-ka sesi çıkmaz 
Bundan bacoka f'ıt C'rkmaz. 
• :ır."',,. 

Almanvadild fabr'-kn·tırdan baş 
ka B!!rlinde a.rcı.enRl tabir olumn 
iki katlı biT' fa.brik., vardrr ki, 
b •rinci katır.da top, havan. ltum
hra v .. bunJan dair mühimmat ya 
ptlrr. İkinci katında tllfek. ktlıı;, 
pistov ve sair harp a!etlcri yap;lır 
~i'8.hlarm h~rısi sehpahr üstünile 
g(ıya bng-Un üst::ıtlar elinden c:ık
ml~ eibi nak istif edilmi~tir. 'A'l'- 
ke;;n- el;öe tüfek veya kıh~ kınl
sa. rr:evcut f Pbriltalardan der~a.1 
veni!)i verilir. Fal:ı'rikalarmda dai
'ina ile< or~uva yetecek miktarıla 
ır.ilhimmat bulunur. 

-SON-

Gümrüklerde bekleyen 

maJlar 
GllmrD.klerde 'bekleyen btltün itha... 

lM eı;yaıımm aU.ra.tle çıka.rııa.rak tev. 

zl edilme.si kara.rl~tırılm.I§tır. Mm.. 
taka ticaret uıUdUrlUğü, her gün yüz 

tacire teblifat ya.pııralı: gümrilkteki 
ına.Ua.rını •iiratle çekmedıklerl tak • 

dirde ticaret vekA.leti naınına ithal 
edlleoeğiD.i bildirmekedlr. 

Pirinç borsaya alındı 
Ticaret odası !da.re heyeti dün top. 

lanDll§tır. Toplantıda. plyuanm kon
trolü ve tUcca.rların kendi kendilerL 

n1 mtl.nı.kabelerl ıçın komltelet' seçlL 
ml§tir. Her zümreden aeçllen komi. 

teleriıı mlkdarı onu bulmuştur. B~ 
da.n başka pirinçle b11Qmum yağla.. 

rm borsaya. almmuın.a., yani borsa. , 
ca tesçU edilmesine karar verilmiş

tir. Oda meclisi dl\ cuma günll tev. 
kall.de bir içtima :yaparak bu toplan
tıda tacirler sözlcşeceklerdl.r. 

VAK iT gezintisine 
iştirak edecek 

f-estival grupu 
Beyojllİ :ı HalkevCnın seçkin balk 

oyunları sanatkArları gezintimizde 
b !!tin kollarlle lıazır balaaaca1ilar 

Evve-lce de UA.n etUğtmlz gfb1 Vakrt okuyucularma ma.bsua kır •e meıı.. 

tap ge.zfntlal programı, olmdiye kada.r )apılan ır~zlntl programlartnLll 

e11 ı:englnl olacakt1r. 80 g~zlntlnln bl.r hllA'l.191Setl de, gezl.otl yerldlr. 

Şimdiye kadar ~'ltanbol halkına. açıl.mıı.m1, ola.u Çubukladak.I Wdlv'ln 

kırwıu bo gı-üntlye ta.bal& edllmt.,tlr. Saz, caz ve Beyoğlu b&lkevlnla 

ı:-llz.~de lıaJk nyunları ııanatkA.rlan bMtlo kollarl,yle bu geztotl:ul;ıde 9jze 

m'lıf Ol'Unlıuı t•ııı1knn bir oeşe içinde gösterecekler.Ur. 

Geziye iştirak sartları 
..,Lw& _,, .-. acoı,_,,'- ,-,, r""Dtq .-z ._..-.!. aws ..._........, 

Galata Şahlmltt ıoltak nu:nıı.ra 15 
de 32! d:ığuınJo Yaser oğlu l\llşon 
Alf&ndarl. 

lST Al'\HUI. BOHSA.81Nl:N 

t-8-912 Flyatıan 

Londra l SterUn 
Nevyork 100 Dolu 
Cenevre 100 İsviçre Fr. 
Madrld 100 Pezeta 
Stokholm 100 tııveç Kr. 

Kapanış 

5.22 
129.20 
S0.365 

12.89 
Sl.16 

ESBA.'\l VE TAHVtl.A 't 

% 7 1/2 933 Türk borcu 
tra~ 2 23.70 
% 7 934. Sivaıı • Erzurum 2_ 7 20.-
% 7 941 Demiryolu 2 19.70 
tttihad değirmencilik 27.-
Ta3anut bcnol&rt 94.-

-, 
VAK/1. 

lla.zet.ede çıkar. bOtO.n razı ft 
rulmlerb> bukuku ı:ruth1\ ıduı 
' &)S(>Nl[I f A.RtFESJ 

Memleket Menı!ek:et 

temde <bşmda 
A~ "° uwı ıu. 
• aytıll eeo w • 
ft afhll na lftCl • 
• ydlılc 100 '300 • 
J'arUedeD 88.1.k&D Blrilfl lçtıı 

çaa otm ıruruş ~Ur. Poata\ 
birUğlne gtnrıJyeıı yerle" ay(3ı 
vetmış beşer kıırue zıımmedlltı. 

Abone kaydım bllrlU:c.D aıe.ıttu~ 
.. telgraj Qcretlnl aborıe pıı.ruı. 
llID posta 'le)'& bat\lta Ue youama 
Ocretlnl l&ı.re kendi tlzerlnt' a.lır. 
Jllrldyenilı 'her oosta owrkrdodı 

VA.KITll abone yazıltt. 
ı\dreıı değt~t1nne uereı:ı 20 Kro 

a..A.N Vt:l:U!:TLEIU 
ncaret ua.nıarmm ewıUm .... 

tın !IOOda.!ı ltJbareo tlAn 18.yi&la· 
nnda t-0, le sayta.ıarda M ıturue. 
aördflJJcO aaytada ı; lkıJ:ıd •• 
Qçtı.ncUde 2: blrtnclde t; başlılı 
ya.ıp ıtemıece 6 Uradir. 

Btıytık: eo.1& csevamb k.li§eıt, 
renkli Ul\n verenlere ayn ayn &D· 
dlrmeleı yapı.ın. KeamJ ll&nla.raı 
saııt1m stırı ~ kuru~ur. 

l'kıall H.atılye&t.e otmıyaıı 

«nenıı llA.n.taz 
6tr det& ISO; uu ceruı CU. U~ 

aetuı 65, dOr1 detam 76 ft OD 
deta.sı ~ ıru~tur. 

SA.lilBl : ASIAI U~ 

Basıldı'1 yer: V,\Kf'J MATRAASI 

Umwnı Neşriyatı idare edeo 
Reftl A.hmet Seı,vtıDfı 

Şubeye davet 
Ernlııönu YerU As. Şubeslıı.deın: 

1 - 339 doğumlu ve bu doğunılu. 
larıa muameleye tAbl era.tm yokla. 
malart 23 Ağustos 942 de aonıı erece 
ğinden gerek 339 doğumlu veya. heT 
hangi bir sebeple bu doğumlulara teT 

1 
kedilmı, dtğeT doğumlu eratın hemen 
,ubeye mUracaa.t ederek 1oklamala. 

ı rmı yaptırmaları. 
2 - Gelmiyenler hakkmda ka.nu. 

n1 t&klbat yapıla.cağı Ub olunur. 

Bulana mükafat 
Balıkpa.za.rt Tamia ııokağmdan ge-

l 
çerken cebimde bulunan yerli mallar 
kuponları Ue birlikte (Yusut oğlu 
Hil.seyin Yucal BozkıT 322, Hüseyin 
oğlu Mustafa. Yucaı Bozkır 1929, Se_ 
yit All oğlu Durmuş All Güneı Bol!'.. 

ktr 329) bunlara baa-tı 6 adet nil!us 
kaybettim. Bulan a.şa.ğıdak! adrese 
get.!.rtp fazlaca mU'kA.ta.tla.ndrrtlacak. 

Adreıs: Slrkecl Muhslr b&Jı 110kak 

No. Z Manav Mehmet. 

idrar Yollan ve rerıa.suı 

ııastalık?an ınüteh&MlllJ 

Dr. KE!AAL OZSAN 
Avdet •e bM.talannı kabule 
ıaa,ıa~tır. ~yof ıu ht!.klAt 

Cad. ~o. !80 Barım Pazarı U&ttı. 

lı•••••n•mz•Teı: .ııı!.1 

r-- Bfr Ka!kas 
Romanı~ 

Birrok r; ~nr1f1t'1 di!lere terriımc 
edilmiş olan bu estr, ·Nlyıni Ah 
mf!t tarafından dobrııclan doOru. 
ya Giircü dWnden tercfıme edi' 
miştir. Baştan sona kadnr a.~I• 

•ımcera "~ kahramanlık mcnJ. ıbe. 
Teri ile dolu. olan bu nefi3 ~stı 

1 Tftrk matbuatında ilk nümunediı 

Ftyatı ~ lmrue olan bu '!ser, bu 

llADJ kesip gettrt'nlere \ 'aktt lltta. 
bevlnde !11zde M teuzl1Atla tO ku. 
~a ftrflmekt.edlr. I 
(Mevcudu azalmıştır) il 
----------1 

1
.. i1r. Fabri cei'a;821j 

8kıtr ve kekl"leme tecıavtaJ 
Her gün f te Cafaloğlo No. %1 ; 

-· -- ! 

P. T. T. UMUM MODORLüCONDEN: 

l, - .icaıe fbtıyacı olarak tablet halinde ve asgari %de 98 sa. 
!!yette 16 ııA. ~ tan n!şadrr kapa.ll zarfla münaka~.'.\ya konuımu~tur. 

2, - Bet.er tcnunur> ınuhan·.m«on t;edeli f>üO lira muvakkat te 
mlnatı 64 lira olup eksiltmesi 12/ Ağustos/942 ~ar~amba gUnU saat 
11 de Ankaraca P. T. '! \i.II!Umt mUdtirliik binasındaki levazım mU 
dllrll.iğilnde mUte,o:ek.kll ~atmalme. komisyonunda yapılacakur. 

a. - htümer ır.ı.vakkat tem.nat n::al<buz veya banka teminat 
mektı;blle kanuni vesa.kl ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını o gl1n saat 
10 a kadar mezkOr komil<yona vereceklerdir. 

4.. - Şart.na.meler Ankara.da P. T. T. levazım mUdUrlüğUnden, lstao 
buln6 yer.! Va~de hamnJa .P. T. T. umum! depo ayniyat muhasipliğlnden 

prSI% o!t'k verilir. (5881) (6009) 

Türkiye Büyüh Millel Meclisi !dı:.:-e TJ~y'ctinJe;ı: 

1 - 'Mf'Clis po!ia mc-murlarlle mUsta:tod -:n.'l ~~ tajc:-nelerl.ne yaptm_ 
\'A.iut olmyuco!An be. geziye 20 kupon ve 8(' koru, muka.billİıde ı,ttrak 

Pn"!blle<:ekJ,-.rdlr. Şlmd:Je l>adar kupon biriktirme~ olan okuyuouları. 
1l'U2. ekılk huponlarmı matbaıwnndan t.edartk edelJlllrler. ıo kupon ve 
80 ktıru, yalnız bir t9t.!J1lk hakkını vermektedir. 

Kup• tGpl:ımadan l'}ttnUı etmek hıtiyenleı- gtlodliz ve g~ l'tla.rmara. 

ıM yarrlsl\n~ """"' I:'~""' l('lıı löO ~ Gdey~eklerdlr. 

l 
lııc.ık elbise ve kaputların dıklş lşçlllğt lr;ln a<;Ilan kapa.iT zar! elu;iltme_ 
sinde vetilen ryatlnr mute<iil ve muvafık :;-orUt:n:ediğinden 17 A.~ustos 9i2 

1 pll.:!<&Ttesl gürıU saa~ 15 de ayni ~eratt dahılinde pazarlıkla ihale edilecektir. 
1 2 - Hej:·sln!n muhammen bedeli 5:125 lira o1:ıp muvak·<at te:nl:ıatı 

t')G liradır. 

\ 3 - Pa.ı:ı rlıta girecekler bu gibi taahhllt işl<ırlnl hU.snU suretle ifa 
ettiklerine ve müteahhit olduklarıruı. dair vesaiki ve ticaret oda.smm 11H2 

K. '.[ASAR R D F 
HESAPLAlt1 

Z tkiocite,rlo 
Ke~idesiı:ıe ayrılan 

ikramiyeler: 
1 adet 1000 .U.rıı..l!k 

1 " :500 .. 
2 .. 250 

H ,. 

10 .. 
•O ., 

100 
50 
25 

.. .. 
" 

·-

Erzurum Silah Fabrikası Müdürlüğünden: . ' 
ı - Erz..ırum .sUAh fabrikasının llıtiya.cı için a.zı iOO, çoğu ısoo ll1e~ 

mikabı çanı. uı.ht;u;ı 15 gt!l mUddetıe ve kapılı zarf usullle eksUtıııe> 
k011~u~tur. 

2 - İhalesi 21 Ağustob 9'2 cuma gUnU saat 16 da Er:rurum silıl' 
tat.rıkaıımd.-! toplanacak c&tın&lma komi:ıyonuııca yapılacaktır. iP 

3 - Çam tahtasmm beher metre mlk'abı lc;:in 95 Ura fiyat taıılJl 
ec!lımlştır. 

4 - Mtiva.kkat teminat mtkdan 3362 lira 50 kııru!:ltur. ; f 
3 - Şartmı.meısinl. görmek ebs.d ve evsatı:ııı ö6r.!n-nek lsteyen htipl~ 

res'l'll taW ~ünleri h&riç otmak üzere her gll.n Erzurum silAh fabril>' 
mUc!Urlüğüne müracaatla bğrenebilirler. 

6 - !hale gUiıU 1.stekill.erln ticaret veslkaSJ ve teminat m3\ttJpl!ırlll' 
ba.vı tekli! zo.rfıarmı ıhaltı saatinden blr saat evvel mezktlr kom.lSYoııl 
,·eı meıert !!Ar• olunur. (8318) 

Mevcut ~art.namesi mucibince eaat 9 dan 12 ye ve 13 den 17 ye kil;!~ 
~le~elniz ;5ıhh.at servisi emrinde bulunacak olan çift &Uı blr pat' 
ve~·a bir banyo bir sene için açık aksiltme ile ktraıanacaktir, 

Muhamrcen aylık klrA bedeli 360 llrad.n'. Ekstıtme 17.8.942 t~ 
mü•adif pazo.rtesl gllDU saat 14 de Haydarpaşa.da Birinci İşletme go!IV 
yOllunda yap,ıacaktır. Muukkat teminat 3~4 liradır. 

Fazla maıfunat ve §a.rtname almak isteyenler l§letmeye mıırac"' 
etmelidir. lS2391 . . ~ .... 

Muhaıruı:ı.en bedeli Si'.!95 (Otuz dört bin l.kl yUz do~a.n be~) Ura ol~ 
cem'an 274 (lkiyUz yetmı., d6rtı metre ıulk'a'bt 360 (Uçyiiz ıı.ltmış) d~ 
metıe mik'abı muhtelit eb'at •le miktarlarda. Çam veya. kökn&r dl~, 
Çıta ve tahta (21 Ağustos 1942) Cuma günU saat l15,30l onbeş buçuıı ~ 
Ha.' da.rpa.5a..!a Gar blnas1 dahil!ndekt komisyon ta.rafından kapalı ı• 
rısu:ııe satın aımacaktır. 1ı 

Bu iie 't!!"mı>k isteye.olerin 2572 (lkl bln beşytlz yetmt~ lkl) Ura 
ıon ı.t}) kur•ı~uk muvak!fat teminat, kanunun tayin ettlğl ve~lcs19~ 
teıtllt1erlni muhtevi zarflıı.rıru ayı:ıl gün sa:ıt (14.301 on dört otUM. k&~ 
komisyon R~l!llğtne vermtlerl 19.zımdıT. 

Bu işe ;:.it ~rtnameler komlsyond&n parasız e>lara.k da,tıtıı-n-ı:<t~!iı!• 
(837f) 

~~~·IF.9 ......... aa .... lmliii1112513mSWWlllllmlZl1 .. llSlıtlll•I 

Türkiye Clmllarlyett 

ZiRAAT BANKASI 
llu.rulq tarl.hl: 1R88. - Sermayeeh 100.000.000 l'tiı'k ıııam 

Şube ee aju.u odedl: ~M. 
zırat 'V(> t1car1 tıer nevi banka muameleleri. ~ 

'Para biriktiıentere 28,000 lira ikramiye veriyor . ... 

Ztraa• Bank'ıı.sında kumbaralJ ve lhbarmz ta.sa.rrut hesapıarıt'~ 
.!n 8.2. 5-0 IU''1.BJ tııluna:r;lara l!enede f defa cek.Uecek kur'a Ue ~ğt.S-
~~ göre ıluamiye da.ğ11.Jlaeaktır. • 

t adet l,000 liralık 4,000 Ura 100 adet 50 Uraltk &.000 U" 
.ı • :100 • %,000 • 1.2-0 .. 40 • t.IMlO .. 
t • !SO ,. 1,000 ,. 160 • !O • S,:00 • 
'° • 100 • i.000 • 

DİKKAT: Beııaplaımdakl paralar bir !"..ne ı~tnde iKi tıra.dd ~st 
!1l~ınlyenlenı ikramiye ç:ktığl takdirde ~ 20 fa.zlasile verUecektlt. 

Kur'alar senede • defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Eylo.ı. 

11 BirlncUtA.nunda ı:ekllecekttr. 


