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Oğretmenler için hir terfi 
listesi de ha~ırlamyor 

An1.-ara, 5) Val:ıt mııhrıbiri11de11) 
- M:ıarrlC \"ekiıleti meste:. tedri. 

sat muslcşnrlığı milslcşarlığa bağlı 

meslk okulları lr:ıhndahozır!ıkl:ırınn 
müsteşarlığı müsteşarlığobağlırncslck 

okulları elrnfıııda lınzırlıkl.ırınoba~Io 
mış bulunmnktııdır. Yckalct, önü. 
müzdekl ders yılı içinde E kişchir, 
Barsa, Knyseride birer ticaret lisesi 
Antalya Zoıısuldak ve A ntepte ortn 
ticaret okulları açacaktır. Yeniden 
açılacıık cııstilil ,.e akşom sanııt 

okııllorına aft Jlste hozırlonmnklndır. 
Zonguldcık, Zafronbolu, 'c Erzurum. 
a birer sanat okulu açıl.acaktır. Bun 
<lan başka 70 yerde köy kadın gezil'! 
kurslari, 50 ye l ııl,ın ~erde koy 
sezici nıııronsozlıık ve demirci lll: 
kursları açılarcakıtr. 
Dit?cr torortan mc~Ickl tcdri~al öE:rcl. 
men ve memurlormc:.ın mu:ıyycn 

terfi ınuddellerini <loldııranlıırın 
lcrCi listelerinin hozırlığıdo ilerle. 
rnlşllr. Du lerfılerle hcrnbt>r ~:ıpıl. 
ncok diğer dcl!işikliklcr M!ustos son. 
l11rına do§ru 1osdiklcn cıkacaktır. 

Bahk n1evsimine 
hazırhk 

Münakalat Vekaleti tedbir 
almasını ilgili Vekaletlere 

yazdı 
Ankara, 5 (\'akıt muhabirinden) 
- Deniz mahsüllerl istlhsalülının 

fazlnlaştırılm:ısı 'c bu işle me.şgul 
ol:ın!ar :ırasında bir lıirUk kurulma. 
sı h:ıkkındııki kararın bir tür!J tal. 
bıkc sccilmcsi dolayıs!Jc aliıl n 

· dar makamlara müracaııllar yapıldı. 
Aı, ''aki muameleden, anlaşılmnkto. 
dır, Mtinakaliit \•ekfılcti, iktisat ve 
ticaret vekillet ine sönderdfği 
bir tezkerede balık mevsimine bir 
ay kaldığı, koıuena fııbrikalorın:ı 
teneke tevzii gilıl yardımların vnk 
tinde yapılmadığı 1akdirde hu sene 
halık lhtihs:ılinln gecen senelere 
nazaran dntıa az olaca#ını bildirmiş.. 
Ur. 

N orveçteki tahkimat 
iflerincle çall§tırılanlar 
8tokholm, 5 (A,A.) - :t.veo ba. 

mım& göro, Norveçteki tahkikat il • 
ler!nde kuttanılm.k üzere cebren 1.§e 
alman Norveı;U Stçiler arumda · bir 
tıOk tevki.tat yapılmr,t.rr, 

Gayrikanuni olarak illerinden ay. 
nıan lıı;lleri aakbyan veya bunlara 
Yardım edenler h&k.kmd& flddeW ce. 
za tatbiki ~Unde tatulmaktadır, 

-<>
Amerikanın denizci kayrbı 

53541 kiıi 
Vllf&Dgton. 6 (A.A.) - Bahriye na. 

:ınrügı, 7 ilkk&nun 1941 den 23 tem. 
mus 19'2 taı1hlne kadar iblrle§lk A. 
merlka bahril'e 8i1Ahe.ııd&zıarı ve kı. 
..,.,. mubatısıan kayıplanmn, 53.541 i 
~mı, 9!4 ,.aralı Te 7,877 kayıp olmak 
tlıBere 12.M2 den ibaret oldatunu blL 
dtımiftir. 
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!!22S es ı 

Başvekil h"Jgannatnesini 
(Baş tetrafı 1 inci sahifede) erktir. Tür!tiye - bgiltere itti· ı ıneml:."kct, sulh :ı::ımanın;i!. bl!e lrnn. 

ldllcrlı.ıi;ı sık aık alklljl:ı.r • .., tas.rlp fakı realitenin i.fad~i ve bir"'z ev- dlslne ancak itlfayet eda'!ıllen h:.ıb:ı. 
sedaları ile kıırşıladığı ve reye mü. vcl ar:zetLlğim pol.tilc sistı:.mln 1 batı yctıçt!rm.ş ve pek mli.st.esna ae. 
racao.t e;tıtcıtğt z:a:nan ssı rey ve esaslı bir rilknlidlır. nolerde pek az ihracat yapınıJt.u'. Fa 
mıJvcudun lttifak.yle ta&Y'lp eyledlğl Yine 0 po!.itikanın b:ıriz ve sn. 

1 
kat. harple bJrab~r koskoca bır T!lrk 

aşnğldaltl beyanatta bu!:ınma,ııırdır: 'llimf b'r tezııhürünü de TUrl:!y~ lle ordusu bu~day s:ırflyatını yUz binler 
»AŞ\'~JULL."'l NUTKU Aımanya ar:ısı.nc!cl:.i kareılrkl! an· ce to:ı artırdığı gibi Tilr!c or lın:ınun 

Arkadaşlar, ln:-"Iş ve '1ostluğu yen'-den tevsik hııyvanları da arpa ve yulaf aarllya. 
A.ziz hatırası önUnde saygı Ue eg-ıı c.<leıı TUrk _ Alır.an nnıa5mnsın- tını yU.z binlerce ton artırmı§tır. Ve 

diğimiz Doktor Refik S:ıydam'ın va... an görilyo!"Uz. mUnhn3ırnn b:ı yilz:l~:ı m\lvaze:ıede 

zlfe b:ı.§ında ölmesi Uzerine teıklllne HarbL'ı bu iki e!'nslı bu:-cuna J:ar 1 knsko::a bir &Qık peydıı olm.ıJtllr, 
memur bayurulduğum hUltOm::tl bU. §I olan vaziyet:rrizi w o ck\·kl- Dığcr bir lıes:ıb:ı göre lııırp ha~. 
yilk nıecltst.n yUksek huzuruna geu. lerle olnn bnğl:ırrr.ırzı r.1ü.,ı1e~ s!. lndığı zııınnn devlet elinde 2~0 bin 
riyorum. y~setimi:zin oar·z birer nü:r.ıli via- ton bir lıuğcl:ıy stoku vnrllı, Hulkın 

Yeni hUkQmeUnlz de evvei!dler gl. rak arzettirr~ \"e tüccarın elindeki mikdar lıcrhnl. 
bi cUmburlyP.t halk partisi progra. - Muh:ırip lkUmelerin her ikielnde ode lıu mikdıırd:ın az değildi. Dcmcık 
mmı baasasiyeUe va dlkko.Ue tAtbL ke:ndıi.erlyle nhdi \'eytı. fili rnbı. h:ırp yıllarına 500 hin ton bir bu~ 
ke Ç&lı§aca.ktır. t:ılanmız ve cb$Uuklnrımı:: c~nn cl:ıy stoku ile girmiştik. Bu stok bizi 

Arkadn~Iıır, devletler y~ a!m--;t•r. ki bıın 1 arl\ yıılnız iki sene rnhnt ynş:ıtı,ı. ücüncfi 
DUnyanın her gün da.ha tenala,a.n kal"§ı da do3t ve <li.lrll!lt o·makln seneye pek sıkı~ık ol:ırak girdik 

\'e ufuklarında bir Umlt ı§ığı belir_ devam ed !ceğiz. (A ll:t~lar). Du sıkışık yıldıı, huzurunuzda şlU·
meycn karanlık manzaraıı iı;lndc Do~tluğ:ı karşı soıı"ıtz bir htls- ranl::ı yad etmeyi \'azlfc bildiltlın yiiz 
Türlt milleti bUtUn ızt.ırablanna rağ. niıniydle ~e. bu dostluk, clü!jrıı:ın- l,üsiir Jıin tonlu~ lngiliz hubub:ıt 
men en bahtiyar bir mevcudiyet ola. lığa lo:flrşı yıbl.n,ez bir n?.im V':'! me. l arclınıın::ı rııAmcn gayet sert ve sıkı 
ral< göze ı;arpıyor. Bu saadeUn sır- tıınetle mukabele, (Alkışlar). tehdidi tedbirler aldık ve Türk 
n bUyUk bir ı:etin etrafında yaratı. lştc hUkfımetiniz.in tnk"p el~ecı-. ınkının ha.,Jıra ı::ıd::ısı olan ekmeği 
lan 'blrllktlr. ğ1 hnrici siyatetin tam iiac1csı. cok kuçüttük. Bütün bunlor::ı rnğınen 

Görmekte oıduğumu.z dUnya tadia_ (Brnv:ı Pesleri). c·kmck dnrJığını ve .;ıkınlısını hata 
lan içinde mllletletln yıkılmalarınıı UAHiLt POLITfI(AYA GEUNCE bertaraf eücmeclik. Bu lıcsııp•ar ı!:> 
aebcp olan tefrikalar, lhtUA.lla.r Türk Arkndnşlar, söslcrmektetlir ki yalnız buğdoyıln 
mllletlnln bOtUıı tazlleUerlnl netaln. Dahili pol.ti!~;ı.mız n en mühim 250 bin tonluk bir ncı#ımız \"ardır. 
de toplayan laınet tnllnU'nUn yarat. cephesi iktı.r~l:i rephedir \'e bu ik- Du acık nncnk şu üç şekilde kapı!. 
tığı karııııklı gUven eayeslnd'l (ai. tısndi cephenin rn hıırnretlı köşe. tılnhilir: 
kıplar) bu memlekette yer bulma - s.i de iaı;.ıe lT.CSClr!<idir. 
mııtır. 1nönU TUrk mllleUne, Türk Liberal iktısat ilmi, lnsani:ırın re. 
mllleU de lnOnU•ye çok yarıı.,ıyor. fahını artırmak lı;l;ı her m":nle~ce:.c, 
(Bravo aeslerl, alkl§lar), bugU.o.e ka. o memlekette en bol ve en !.olay ye. 
dar olduğu gtbl-yarın da ayni blrlllc t :§en .mahsulleri yctııtırm ~·< vg b:ın. 
ve beraberlik içinde sıkıntılarda ve ları diğer memlcitel3rd3 o:ı bol ve 
sevinçlerle b1rblr1m1ze dayıınarak em en kolay yeti.şen ma!ıııullerie mU'Oa
nlyeUe yUrUyeceğl.z. Böylece bu koru dele etmek tavslyeainC:edlr, lnac.nlıı.;rJ 
yucıı blrUS'ln tdameıl hUkOmetlnl.z idare eden yalnız iktıs:ıt k:ı.ld!ler-i ol 
için de Uk ve en bUyUk gayeyi teşkil saydı bu tavsiyeye riayet etm0 it ı;ok 
edecektir. yerinde olurdu,! Fa.kat bu ilmin yıı_ 

Arkad:ışlar, r.ındıı. bir de hayat biigisl vardır l:f 

1 - Çifçiyi memnun ederek isli!-. 
snli nrlırınak. 

2 - lstihliıkı nzallmoli, 
:ı - Hariçten lıuğaar getirmek. 
Biz bu üç tcdhkin üçünü birılen 

:ıldık. Çifçlyl memnun etmek iç!n 
fiyatJ:ırı artırdık, i~tlhlakı azallnınk 
için ordu ve resmi teşekküJierlc 
kontrolu bir geceye kadar mümkün 
olan hllyük şehirlerde konmuş olıın 
,tn!1diılnlı muhafaza etlik. hariçten 
Drnğdav lcdnriki iç1n hllhnssa Amcrl. 
lmyo mliracant ellik. 
AMER1KADAN GETtatu:cEI{ 

DUGDAY 

Toprakla.m:ıızı harbin d13mda onun dıı. bize t:ı.vsıyesı §Udur: 
tutmak için bUtiln dik1ul.t ve gay. "Bir memleket, umumi ve s-en~ 
retımız.1 ruı.rfetmekteyfa. Bu gü. .lılıUyaçlarmı bl.z.z!lt .kcn.iİ..'!IL isll!ıs:ı.l 

zel eseri sonuna kadar götürmek edemiyorsa o memleket aalhte ve 
için Jmi<lim:z az:ılmış değildir. harpte yaba.net iradelerin teslrinde Amerika hükumeti, 45 sün içinde 
Pakat ibl.zim bfitUn dikkat ve itı- kalablllr ... Onun içln biz, gıda, elbl· oıı beş lıln ton buj:ldayı kendi vesı. 
nala.."DJUZa rağmen br gUn istikliı- se, a.yıı.kkabr, sll1h gibi uınu.nl ve tasiyle setirlp teslim etmeyi ~iiralle 
hmiz veyn toproklarmıız tecıı.vüze geniş ihtiya.çiarımızı blllat kendimiz Ylldettiai gibi, nakil vasıtası tar:ırı. 
maruz kalncak oluna. bUttı:ı var. yet~tlrmek için her fırsattan l.atıfa. mııdan tedarik edilmek şar~yle iste 
lığımız, bUtUn mevcudiyetimiz bir de ederek çnlı§mak k:ır.ı.rınd!l.yız. kllğiıniz kadıır buğduy Yerme~i JiabuJ 
tek iuealin emrine verllecektir. (Bravo sesleri) bu umumi kaide ve etıil:\ini hilcllrdl. Biz bir tnrartnn 
(Bravo Sdleri) bu ideııl de ııon kararımızı bir kere daha UAn eder _ Amerikanın gösterdiği yüksek nnla 
ferdlırıWe kadar çarp~ak ola- ken hemen h..'l.b:ır vermeliyim ki ih. yı~n ,.c dostluğa derin ıe,clckOı::lcrl. 
caktır. (Bravo sesleri, alkı§lar). Uyaçlarımwn, zo.rurctı3rimlzin ştd _ mizi Ha ederken di~er tarnrtnn ya. 

Bundan dolayı ordt:muzu her an detl ne olursa olBUn hlçblr yabancı lıancı n:ıkil ''ımtıısı temini için çnllş 
if.in kuvvetli ve hazır tutuyoruz irade bizim bileğiml.zi bUke;nlyecıık... mayo ha~ladık. Dundan mada vnpur 
ve onu ıher tUrlü ihtimamın, her Ur. (Bravo sesleri, &l1uıflar). ve nakliye sıkıntılanmıza rc.~mcn 
tUrlü jtinanm Uzerinde tcmerkilz Bu umutn.l kıı.ldeyl aöyledlkten son bir vapurumuzu nyrıca bu loe tahşis 
cttiğt ıbüyilk bir varlık olarak ~ ra sıkıntılarımız ve günlUk i~lerimlz etmeye ralışıyoruz. Ümid ediyoruzki 
€atmakta. devam cdceeğiz, Ordu- hakkındaki dU1Uncelerimlzden ba.h _ lıtıljday için alnş oldu~umuz terlbir. 
muzu her gOn b!raz daha .kı.ı\"Vet. setmek istiyorum.. IPrin hepsi iyi işllyecek olursa huğ. 
li görmek hepimiz lç:in bir gaye, BugUnkU sıkmt.ılar bilhassa iaşe <lııy hııhrnnı tamamen zail olııcak 
ıhüldunetiniz :için de bir progr3ID •tratında toplantıı.J§tır ve hepsi mu. ve h:ııtA yer yer buğday fiyatlarının 
oima'kt:ı. devam edcıcekt1T', (Alkı§· va.lckat ve geçlcl ve harple beraber hfikiımetin yQzdc 25 Jer için teshil 
lar, bravo sesleri). rJJıayet bulacak arızalardır. elliği fiatın dununn dil~bileiekıtir, 
Al'kada.şlıa.r, herlre! tarafından bi. BUtUn dUnya ilo beraber bUtlln Arr>e. ve yulaf açrğrmm ktıımen 
Jincn bu ytıltsek hakikatlerden komşularnntzın harp içinde olduğu. !hnriçten teda'r'.:0.C etmekle fakat 
sonra ha.ıict ve dahil! politikala. nu ve iııtihsnlde çalııan yllz blnleroe ~Ih~ 'bizde ~ok bol olnn ve 
mmza. g~. genclmlzln allLll altınd:ı b:ıluııd:ı~u_ iyi biır..gıckı oldı.ı,1."ıı.ı .a.nlt'~~lan pan-

HARtct POLİTİKA mı göz öntınde tul.an hU~met bu car ve pamuk c;tlcinleği !kilsbeleri-
CUmh ;;........:-;...;... d darlr.ğı biraz da ta.bil b~lma.ktadır. nin mıihim 'lcısnu:1t or-d'Unun hav. 

ur.,, .~ ...... ...,.. .. L<nan a baş- vnnlarme. taJıs1s etm-"· surnti.le 
laye.n faal ve müsbeıt harici siya- lAfe ıı'kmtıın bu glbi işler içln en ha <;'l\. ... 

seti bir çOrk imtihanlardan geçtik. zırlrk.U ve en tefkilatl.ı: memleketler. kapatmaya ~cağız. 
ten sonra bııgiınkU ·dunım.a var. 6e bUe facialar yaratacak hale geldi.' BERLİNDF..Kt HF.1'ET1MtZ 
mı!ff.nl. Bu du.nmı, bugün en iyi i9- Bugün bltart.f devleUet'de bile hiç Biliyorsunuz ki. mı> !lze!l1e ve Jr.!\. 

tikru kelimCfliYle tavrJf edilebilir. 'bir mnıtert bulamadığı için çUrUyen, mul maddeler ihti.v:ı.cı~m temin 
Hudutla.n haricinde hi~ bir ser- buna mukabil hi.çbir bahaya. ted&rilt dmek ~n Almanya ile yUz mil-
güze,t aı!msmda ~ayan ve edilemeyen mallar mavcuttur. ~ ~ ''on mA .... '1.11 • . L-..di ..•. 1 .• 

HamL...- bl1'" ___ L'--'--·- ko.-:-a,--ı. o~an =~·e harbı·n l k J cwllUllll. ıL<--: mUA&\'e C!tl Jm. uurx uıunan,•ue ~"' J......,.,., ., ... '""'AıJ Blzlm çekmekte e>ldu.,"umuz darı za!..o~ El,yevm bir heyetimiz 
ıneychuu gibi !harap dr&mda kab:nak i:n.kô.nlamu ar:ı- bu lmluml ve bUy.Uk ıztıra.bın kll~ak bu krt'diyi i'!ctmek için Beriinde 

.__ " ( ... ... Tn'NI ıı... •• ·-~·ı d ı ,. bir pa ........ dır, Ve bunun çoı.1'\,nuı 
,.__, • ._ u ~) - Brt.t.anova: --:i ve ıuu ı1wuı.' an a şu.ur tı m•ıs • .,._. ~ whmu~r. Heyeıt.'mize ~ lglerlıni-
Hamburgdan İavlçreye geıen' ldnJ bet lir bitanı.fl1k üzerinde yürü. 1htlmal! yok değildir. ze ~C"kte o1an !ltolaylıklnr 

aeıer, Hambargda her'§eY}ıı gQya bir melde bulmuştur. BöyJe olduğu takdirde bu yUltU mn icin t~ekkilr etmt"~'l bir vazife bl-
blr mubıarebe meydanı i~ gibi ha.. üç seneden.beri dünyayı y:ı.knn teaavlyen çekmek ve çektirmıık için luim. . 
rap otmu,, ve haaara uğramıı oldu.' ve yXka.n haile önünde Ttirklyo botUn tedbirl6rl ~ıma.kta ku.sur. et - DtGER Om.ol MADDEJ,ERt 
funu ..Oylemektedirler, • hıgil!z hava menfi bir bittıra.fhk ile vatlyct.ni memeye çalıp.C&#m. Bo~i~m~ı\ttlar Arltadaşlar, 
kuYn1t1erhı111 bu oehlr-üzerindekl fa- koru~r:ııma7Jdr Te yann d8 koruya-: oldukça onun netealnL beraber ta.de... Bura.ya. bdar olmı ııözlerimle 

okudu .. 
revm mühi.m mi.1<t:ırda zeytinyağı 
htoku mevcuttur, İ§te bu st?kla 
ve elimizdeki ihraç kuvveti ile yağ 
fiy:ıtlarmm gayri ta.bil bir radde· 
ye: çtkına:mıı nun! olabileceğimizi 
umit effiyoruz. Zeytinyağı ve di
ğer yuğlar nıuted.il taytlacak bir 
raddede durur.1a ihracına müsım
de ed~eğiz, durmazsa. zeytinyağı 
ıhracını bir taraftan tahdit ve 
batta menedeceğimi?. gibi diğer ta.. 
raftan da dev1ct istihla.kini zey
tinyağı.'la tevcih edeceğiz. Hillisn, 
2.eytinyağı ihracı mekanızması ile 
h!.itün yağları mutedıl bir fiya~ 
ta tutabileceğimizi Umi.t ediyoruz. 

Ktı'MAŞ tHTJ\'ACI 
Hutuba.ttan, lxı.idiyattan, yağ. 

fardan sonra pamuklu ve yi.1.n 
lü ıkUD>Ql}lara geçiyorum: 

MUtehaS313larm verdikleri iza. 
hata. göre, nıemleketln kumaı ib. 
tiya".mın kilçük bir lrumı el tez
gihları ile tatnlin ediliyor. 

Fabrikalar yUnlU kumaı lhtıyacr • 
mızın yilzde 80 lnl, pamuklu kum&§ 
lhUyacımı:.:ın da yüzde 60 mı tatmin 
etmektedir, 1at1Jıaal edilen bu 1'kl 
clns kum~da da devlet fabrikaları
nın hlaselerl yllzde 50 den biraz faz. 
ladır, ı,te açtığımrz olan bu yilzde 
20 ve bu yüzde 'O hükCmeUn yardı_ 
dımmı bozmakta ve kara pazar. ya_ 
ratmaktadrr. 

Bu miktarlan lstilınl için fa.brik&.. 
!nnn bir krsmı Uç, diğer kısmı lkl, 
geri kıı.lanlar dıı. bir ekiple ı;&lı:şmak_ 
tadır. Kum&§ buhranının önUne geç_ 
menin en maldl.l yolu iaUlılallerimizi 
ihtiyatıarımızın dtrecosine mUnı'klln 
olduğu ka.dar yakla§brmakt.u', Ya. • 
kın &.tide mevcutbr bir pamul<lu tab 
rikası 1llveıd ihtimal d!IJıWkıde ~
nUyor. Bundaıı maada lmk!.n görü • 
lürse bUtUn fa.brJkalar üç eklple ı;a. 
ll§tlnlacaktır, ı f.~ 

Bu ild tedbir bUi meba.dımıza 
hiraz da.ha yaklaştıracaktır ümiclln 
deyiz. 

Bundan evvel çolk yerinde alcı. 
llUf bir kar&r!a huswıi pamtııklu 
f:ıhrikalan milnha.stnı.n devlet iab. 
rikal&'rı hesabma çalııır bir hale 
get1rilmlştir. Biz bu gilzlel karan 
husus: yünlü fa.brikalara dtı :e§mil 
uıyctindeyiz. 

PAMUK VE Yt1N 
Kum&§ meselesine mm.sıkı bağlı ı.. 

k1 madde vardır: Yll.n ve pa.ıuuk. Yl 
ne mUt.elıaaaıal&rm aöyledlğlne göre, 
memleket dahilinde katl yUn ve ya_ 
pak mevcuttur. Fakat bunları alL 
bU:ınelıt lçln fl.yatıannı 4L1er eua n. 
yatıan ile Alwıkll bir h&le-geUrmek 
11.zrmdrr. Elyevm bu lbenkll tıyatı 

aram&ldayız. 

Pamuğa gellınce: Her 18Ydfln enel 
haber vereyim kl, bu aene pamuk ı.. 

çln ber yerden gelen h&borler çok L 
yldir. Bazı .sebeplere binaen azİllaıı 
ihraç kuvveUn:ıbl bu madde Ue kt• • 
men telAfi edeoeğLml.zl Umld ediyo. 

Pamuğu almak ve tevzi Te ihraç 
etmek lıçln lturulmuı iyi i§llyen gl1 _ 
zel bir dUzen -,a.r, bwıu boznıa.k niye 
llnde deği.11z. Yalnız tiy&t etr&!ı.nda 
tetk:lklerde 'bulunduk. Elyevm pamu. 
tun tublt edDen bir fiyatı vardır, 

panıuk Qekirdefinln de kezallk tetbit 
edile.n bir fiyatı vardır. Br.muk çeklr 
değini tamamen ıerbest bırak'.Il~k 

laUyoruz. Ondan alınaca.k ne.ticeye 
rı:sre pamuk flyatı.m t.eabtt edecet\a, 

ET MESELESİ 

~ Qr~~o~!n~~~ 
dlnlorkon 

f 
(Baş tarafı 1 inci p,.ı.:ı,.-'' 

raftan ~idi, tefekkür, mantık il' 
liımmdan mUsbet olmak laznn f! 
lirdi. Bunda da hatadan saı:nı dl' 
ğlldi. ÇllnkU MdJı;elcri mUhlııl ,!)' 
niyete gtire <leğil, hakikatle JılJ 
münaıJebeti olmayan ö'1;Ulere ~ 
re miltalea ederdi, CUmbunr 
rejimi bizim <llplomaslmizi, ~ 
tikanuzı bu lki hatadan kurtia'* 
Şiikrtl Sararoğlu JıUkfur~dtlİ' 
programı ile bu görü5ll cihan k-" 
p~nnda yeniden bir kere daha # 
Jıı.nclrnlıyor 

Sa~ğl~nun programı ki~ 
karakterini, ruhi temayillleP" 
ifade ettiği kadar, Atatürk • 1' 
met İnönlkılln yarattığı A~ 
siyaset mektebinin ''e Türk fll 
Jetinin lsflyaklftrmr, arzular1Jll ' 
ifade etmektedir, 
Saraçoğlu hükllmetinin dış pı#_ 

thra görüşünün temelin) ~ 
riyetin ortaya attığı nıllD sly.,;
te~kil eder, Ru milli siyasctfn tt 
meli Türk mlJletitıJ :n.llli hudutlfl' 
İçinde u .. rnn medeni bir Se\'İffı 
eri:;trimektir. Bunan l~dir ~ 
İsfjklil harblndenbtti Türk ıııi' 
tJ tııyin ettiği bu rotanın harf' t 
çıkmam11. BiltUn gayretini, biil 
faaliyetini bana göre tanıla• ' 
mistir. İstiklAI harbi ile milli h'1 
larmı a.Iın.,, Locan sulha ile 19 
golfpterl ile olan hesaplarını g 
mü~ asrrlardanberi lbtlllf nı 
elan imparatorluğun kati sure 
bflye5ini yapmı,tır. 

Bu suretle ne kom'1!1an ile, 
de re\'fzyonlstlerle bİr tezadı _. 
mıEtıl', Ttlrk teıf Aarlhtir. l't. 
trr. Her milletin kendi mukııd 
ratma kendisinin sahtp o~ 
esa!'I kaide tanır • N eteklm LO • 
!ulhu bonun eı büyük veslk1ı"' 1 

Ttirkiyenin dımısı 3öylc J.:ılı1 
e.dileblllr: Toprak btltünlUğl~ 1 
tiklAI ! Buna kim dokunursa ıı: 
nun dü,ŞDUnıya, Dostluia (lo 
lok, düşmanlığa dU~ık! Bd 
ı;ık k&lbli siyasetimizle bu 
harp jrinde dahi muharipleri• 
emniyet n stildmlal'a'ıa hlmıeC 
mekteylz. İngiliz ittifakı ile ı\ 
anlaşması böylece rurkJyede ; 
lı ve bayatlı tarafsızlık tem)o 
mektedir. 

Sıtraı;oğla Ankara mtkte 
yeti~iı1, l!iiklAI harbinin ~ 
nndan, Millet Meclisine "'' 
malaunıruı g~ml' bir dd\•Jet 
mıdır. İlk devresindenberi 
devletinin ıiyMi faaliyetmcı. 
alm"'trr. 

Bugün bqv~ldl mfatlltı 
yetini ahlığl hlikfımetbı a., 
tJka plren!dpJerlnde daima bir 
liyet, bir salA.hlyet olarak n:ıll 
oJmu,tur. Bngftn cOmhuriyetfJI 
nıttılr plrenslpleri bir kere 
canlı olarak görüyonn:. 
S:ı~ğlu httkftmetinin <lif 

tika piremdpl dostluğa d 
düşmanlığa dil11Danlıtı d 
ile fonniile edllebtlir. 

Kime d~tuz, istikllllmlle, 
rak hiltünlülftmUirıe hthmet 
lıeır dostumuzdur, Onlarm e 
htlnnetle sıkanz, 

1stlk111, iopl"llk bütllnlHıtDll 
lamayan1arla tek tat. tek 1 
kalıncaya kadar dih~ı1lz. 

İ§te bizhn barlcl poJitikaaıd
b1'8r ta.biate, hayata, far(Jlt 
rakterimlze uygundur. --"' 

SADRt ERTJ!' 
NOT: Bundan aon?akl 

mızda yeni h~etfn eko 
polit lkaM ve TUm ldeolojiefoe 
!kI§lll.I tahlil edeceğts. 

al!.Yet1 pek mOtlılf olm~< Ham! maz. ~ bitaraflığ:r umumi caıız, bcrtara.f edilmeyen lhtlyBA.;la- aıldfunmn hu:bl!'bat haldunda al
btrrgtu1ar, bafka ,-erlere •g.ı~ek ='ve .bir politMc sietemin d3Ienmi<ş bir rın aduntıaını da beraber çekeceğiz m~ olcruğumuz malUm. ka!'ftrlann 
- ...,,,_ ""-k}:-"'- V tu:1. n..ı • •Ve her halde hllk<ı?netlniz. lc!lr&rla.rl• 
.,.. ""-'fi"yt terkettz:teıkten tıll§ka bir: '='" .w.u- e J>O-ıı..ır.ammn .ıumseyı nrucip ecb~nler:ini izah etmiş oldu. 
,.,. ~ektec!l.rter. e:ı:ıd1'!~ düşiirm"yecek !bir berralı::. nm Umltll veya ıztıra.blt olm!Llarnııı ğunıu aı..narak diğer maddelere 
~ IJiı ve samimiyeti vardır. bA.kmıyarak onl&n olduğu gibi mille g..,.· 

M t .. ...ı.ı. te anlatacaktır. ~,..~. on'tevideo rady:osu l>omba ~ıt.ere. ile olan ittifak mua- . Fasulye, nohut. ır~rc:imclt, pl-
'le tah . ed'Jd' liedemiz her lld tarafın nefine o-· 118Kt KARARLAR HATLUP lınç ~ gyda .maddelerindeki tak-
1 np 1 1 !arak vazife görmekte devnm ede- NETtoEYl VER.'WEDI 

Mollie,,fdeo, 5 (.A.A.) _ Montevi. ================= ~~tJ ıbUtün bütün kaldmlık. Çiln Bundan evvel beı:ılm ve on arlt&da. kü : 
deo radyosunun Emis'yoa istasyonu, 
mchnl bir in.kım !kimseler twnfından lr-------------.ı! tıımm dahli olduğu hU~met, memle. 1 - Bu me.hrunerfn he!' btrl 
konulm Her gün bı"r karı'katu··r l<cttc hayat pahıılılığma n iktıa&dl• ,liofavMda <fiğerlnin yerine kaim 

uş !ııoıd>alann infilatne buhranlara. nWıi olma~t ı;:ın verilen olattlir 
~ olmaştv, antAhlyetlere tstı.nad<}n 'birçok aer~ ' 2 _ İsuğ<hy_ po]Ufkımuz ~uvaf

M~'lceti.mdz ötfdenberi ka.sap 
hk hayvaıı: ihraç eder. Mevcut 
ıhraç :mom.nulyeti muhafaza edile
ceğine göre bugün anıl- sebepler. 
le muhtoli:f yet-lerdeki göee batan 
fiyat farkfarmın tıedriccn mutedil 
Ur eeviyede blrleıeccğini ümit e
diyoruz. 

Arkadqlar, 
• • J 

Burııya kadar, ba.yatımrmı bq-
bca .zaruri ihtiyaç maddeleri üze. 
rinde o.ldrğanız ve almak niyetin-
4ie olduğu.muz kararlardan bah -
settim. Bu · kaı-ar ve dUaUncclere. 
göre: 

1 - Hububat f'ıyatlannı yüzde 
2:5 ler~ taJıd~erle ve ithalil ta, 

2 - Bakliyat fiyatlnrmr bu f.llC

ııe ma.heulün<.ın bereketine ve ilt
ra~ memıwiyetine, 

tiJn1ıer ~ktedir? 
Zengin ve 1PU&lı &damlat kl' 

Hr ~le meveut değildir. )Ö~ 
ve çiftçi bu mel1ann ndece " 
cıla.ndır, amele ve esnaf yevııı 4' 
lıerini ve ~lerirıi yeni §&:rtlat'S 
~ıa evvelden intibak ewnıJ~ 
dir. GörU!lyO!' ki bu h!'ly.&t J' 
Iıl:ğl bUtUn ağrriığm.J lbf1hast• 
ııyyen bir ntiktardan az mas.~ 
ya ücret olan memurlara ı:~ 
mektedir. Bunlara bayat psbll 

ğı niabet.i.nde ve,a ~· .. 
ma&.9 zanmu :yw.pmelc 1nJ1i1n Jı 

~~ ;:::=:;< ~ .. . . . .. ~~' 
• Bir nokta} nazarc.'la.n tenasühe 

menıırupla.rmd&ıı fazla inanılablllr; 

insan zulilm ederek .kaplana, kaba.. 
ilk ederek ayıya, lıarfeııdazltlk ede_ 
reıc merkebe milnk&llp cılu,or, 

• HerRsin Jaıııdl dlnlni daha. ma. 
ket gf.5rme.9, eslAfa hUrmet 'H :ttt.. 
mattan '"' kendi diniyle fma ıttl,. 
1111 etmekte baraber tatlı b&tıraıar 
peyda &tmtt olmumdandrr. 

• Merlrebde cOm~ asabiye çok 
mlledıbez! Demek idrak Te zeki!. Jlt.. 
nlrierde değil! , 

• Bllf dtt§llntlyor, mide aeı'kryor, 
boğu 11U1&JW, .kulak llf Uyor, g&ı 
glSrllyor, dil tııdıyor, el temaa edlyPr 
ve bu :zevklerin hepsinden latifado ._ 
~ bıl.rVl Yar: O da Salib& na!ıl 

- Demek evi othmuza bırakıyor. 
aunasf 

- Hayır Bay Noter! reıenı~ 
brrakıyonım. 

- Oflunma bıraksanız daha dol'. 
ru olur. 

- Affedersiniz Bay Noter alz mi 
ISJft.yonwıu, )'oku ben mi f 

kararla.r aldı ve onlan ııkı blr go.y. fnk olura hll.,n,. m""a..aa bl ..... • . , • ,__ d , • .r ...- 1-ı;. '"' r rr.ta-
reile tatbıka~ba§ladt. F ....... t a.ra an gur .mevcıiıcto.ı bu ma.c:M 1 • 

t b ka la t .... - e erın pa.. 
gUnler geç _ıkçe, _:ı rar nn ma - hah~a kobyhkla mont o-
lup neticeyı vcrmıyeceği,~aprlan ŞI- Jur, 
kD.yctıerden, tcs'blt edilen tiyatıarla 3 - öteden.beri bilyU:k miktar. 
birçok malların ve gıda maddeleri.. da fftsulye ihra!; eden 1'1'r memle
nln bulu:ıamamağa ba.,ıamıunndan keriz. 
ve yapılan tetkiklerden anla.§tlm'\.ya • - H~ ya-dMt gelen lınber
b3.fladr. Onun tçln yan\ hllka.met he.- Jt>T, bu cfns ma.lısul!crlmitin bu 
men tııe baalıyarak 'bu sert tecfblrle.. fiene ~ok bereketli olacafmı gtSs. 
rl yum.U§atmaya, yer yer kaldırma.' tertyor. 
ya ve yer yer değ{ftlrmeye karar VAQ MF.~F.J.F.St 
verdi ve tedbirlerin lkUMdl olma.aına YaiTtr lıııltkrndn da tıynı kR~ 
daha ı;ok bel bağladı .. Tuttuğumuz n verd'."=. Ç'tl'rkü memleketimizde, 
bu yolda !!yatlar, kenrlısiyle mal te. ihtiyacı kanııılavn.n lıqbca yaflar 
(!arlki tmkln har.lcine çıka.ıı resmi tl ~unlar-dl!-. Tere~. kıtyrukvo.ğı 
yatıarrn tabla tiyle U.Stllne çıkacak pnmıınty:ı.ğr, ~vtfnyaıfalrr. ve· ;ıra~ 
"fc fakat her halde kara pa.zar fiyaL d&ki fimt frmcr <;o~dığı zaman 
larmm dünunda ltalacakttr. bu ma<ldel.~rdetı biri ul~erfnin ye. 

HUBUB!\T ~SELESİ rJnıe kaim. olmaktadTr. Memldretf-
tık l§e, en mUh\m g&-dUğUmUz hu. miz ~ eene ~k mflhi.m miktarda 

bubattan bıı.ıtıı.drk. G6rd11k k1 bu zeytlny.ıb f.hr~ ettiğ1 gibi el-

3 - Yağ fiyatlarmı zeyriııya. 
fmm i!braç me!knnizmaımıa, 

• - Kuınaflann ftyatmı artın
cağımız ekiplere ve bir elden ida.. 
reaiııin ve'r1CICefl faydalara ve tes
glhla.ra, 

15 - Et tıyathmm da m~le· 
ketimizdclti m~a ve devam 
cttireceğimiı: fhr~ mcmnulyetine, 

J;N ÇOK SIKINTI ÇEKENLER 
gUvene:rek mutedil ve ahenkli bir 
.seviyede tutabileceğimizi Uınlt e
diyoruz. Bu mut~ safha l!lç l'ÜP· 
he ycıC ti dUnktl !kan para paza
nn çok dununda olacaktır. 
. Fakat yine şllnhe yok .. bu mu
teı:lll ~aflul geçen senenin fiyat. 
Jarr fist.Unde oJacaldır. Onun kin 
bu ~ruıırl ihtiyaç maddelerini bir 
k~ de mllstdlllk nzlyetlnden 
tetkik etmek icap eder. Acaba bu 
fiyat a~dan en p ınkmtıyI 

ıınnizln tamamıı.n lmı!rett h 
dedir. Esıa.sen bu !kabil sam!-" 
zi füld bi\ daireye dU.UrUyat· 
eebepl ebtı yt1ktl h~ 
bel'lka ~lerde etıftle!' 
d~ Ve her eOın lmu daha 
caf!z. 

Y!MdJıntl b!nz lmftnet:me1' 
dilimiz bu ailelerln materln'.~ 

(Devamı .. rlrıt.:~ 

Zıya l'Ofa'Jan: ı 

Bir Aleme ceWm ld, fl.fAdl6' ...... 
l!urette nar.ar eyler l90D .erı tf' 

.,eO 
A"""1ıa 1d baklka.tte ne eerı ,., 

ne bd', 
Sen, ben arada Uetlz, elb"ı .,ı 

(deJI 



. Belediye koopera· 
lifine memurlada ~ : ~= ............. ~:::B~,, Yersiz ve lüzumsuz bir neşriy-31 

DUnkil sabah arkadaşlarunızın tinde i~ata geçilme karan-

Suad iyede bir kıs· Orta ledrısat S!hhat ~;~:fm~!~~~i<;:~:~a~:~~r.:7:U~ :ıı:e::!:!~ir~f!:tı!!~":a!~;~~1tt 
h t• duk. Ma.kale, böyle bir lrora:::n, bara alan ve imalat farklan dolft.. 

k 
eye 1 bugUnkU kağıt tlıntı.smı ortadan :,'l6ilıe bu defterlerin ıruıl.ı.yetinın. 

girecek 
lftirak hiaaeai 20 lira olarak 

lelbit edildi 
!Ula Belediye memurlan kooperatifi
l'elr :ı~vcut teıldlltını genl§lcte
op tUn İstanbul memurları ko
lllt era.tifi haline getirll-eceği yazıl
lei IU. Buna a.it .5tatU ticaret veka-

an Ç 11 k f ac 1 
.. a's 1 o 1 d u ka!dıracağım katiyetle ifade etti- tahavvW ve ~beddUl ede~ğini 

Tetkilatın, doktorlar ilave. ğı ic;!n dikkat ve alA.ka tle tet..kike göz öniındc bulunduran bir ıJıne 
ıile ıeni§letilmeıi kararla•b değer bulduk. B3şl.ığında açıkça mecli.81 defterleri iınclden sonıııa 

~&ra.tJndan tasdik edilmiştir, 
:ırı.,~fUUn ilk hafta'Jtndan ltibnren 
leJkiı:t ın~vkiine girecektir, Yeni 
bele ta bir hazırlık olmak üzere 
tir diye biitUn daire ~nurl:lrına 
rirnı ~ _Y<>llay:uıılc kooperatife 
!be ~rrıru bildirmiştir. Bu tami
'la:.c,! re; ıJtira.k etmek steyen her 
lan ~,_2.<!_ lira ve~cektil', Maq
taqf tt:'" olnn!ar bu parayı dört 
llJl beşer Ura, maaılan az o
•tr1rı ~nıurJa.r da ayda 2-~ lira 
~~ Stırctile 10--12 tak11itte 

Bl·r genç ·ı· . . t b k ır "b8yle bir karJr, bugilnkl!. kağ:t bir hamur haJiue getirerek bu mu. ' sevgı ısını a anca urşu· Orta tedıiN.t öğretmenlerinin akmtısmı ortadan kaldırır,, hUk- ayyen tiplerin me.mleketin her ta• 
sıhhi vaziyetlerini kontrol etmek mUnU ve-en iki sUtu.na yakm rafmda aynı fzyatla $&tılnıasnıı ıe-

n l· ıe vurup KldUrdu tbere ilk tedrisa alhhat i§Jerı he- yazı,. me\'nlU tetkik ederek 8.- min etmi§tir. B~iti'>3rla, menlle-u yetinden bao'ka aynca bir O'l'ta tcd lM<adarlarla da göril§tilliten sonra k<tin ddterriz kalncatf· Jıakkr.ıde.-
DDn Buad!yede bir adam, MvgL 1 çayıra plmlflerdlr, nk tabkitatta ~:.at .mhlKt he)"("ti :kurulmuştu. ,!ördük ki ne bitaraf olıırek ya- ld mUtalcaiarla kftğıdın serbdt 

llslnln tab&nca ue vurd;ıktıuı ıoııra I hentız anıqılamı1aıı bir Mbep ytıztın. Bu tctkillt daha fe.z!a genişlet.le- Z!İm~, ne ele hücum f'dilen i:Ci te- bıralnlmıunnm. ith:ıltçıyı harelre
aynı tabancanm ktırounlle keııdiai den mUnaka§aya ba,lıya.n. çiftlerin, re-k orta oku11arda çallfll.n bütUn !;t"k'kUlUn faaliyetleri hakkmda dU. t.nden mcuettlği, ve birliğin aipa
de can verml§Ur, . bu mUn&kaf&la.rı aonrada.ıı feci bir ~ktorları kendi kadl'08una alııcak riliıt mahJmat verilmiştir. J'JŞ fiyatıanıu kontrol ederek itha-

Suadlycde oturan tsmall Hakkı tekil alml§; tımıau Hakkı )'&Dl11da ~r. Bu suretle yeni bir iş _hö1':mil "Kağıt ve mukavva ithalat bJr. lıUçırun faaliyetine mani olctuğu 
laimll bir phıa, Tevfik• taımıı blr 1 ta§ıdılı tabancayı çekerek Tevtıka. ~a.pılac3ık, orta ~t mü~..:; .. ese- liğ'nin ve basın istihlAk tahdida- hn.Jcknıda...ld no!tt:ıl nazar -re mıfta
kadmla bir mUddetteııberl aevlfaHk yı arkaamdan ve ba.caltlarmdaıı ya.1 lerlnde okuyan !:~uk1arın 98.ğlı~ tının faaliyeti olduğunun ak&ne leaya &"elince; kendi stoklarında 
tedlr. ı.mau Hakkı, bu kacluU deU ralam11tır. Bu dD&yetlni m.Uta&kip lan mkr bir kontrolden ge;irJc - olarak fena netke vermiştir,, cllm- tesbft ~tt"kleri fiy:ıt!ar o birliğin 
gibi aevmelcte, herkesten, her ıeyden katU. 1&1km blr halde dolaflrken ay cektir. lcti ile hu~um edil~ bu i\u ttşek- bcyne-Jmilel ~yı takJp edcl'ck: 
kıskanmaktadır. Genç adam. aon sa. nı yerde kendi tab&ncumnı kurwıın; Her o":" oku ltalebe~ için bir kül biz"m yaptı~ız tahkikata g6- itJıalAtÇtyı gelişi güzel sipariş vap 
mantarda hl.!ifmeşrep karakter.ıe ile can vermlfUr, mhhat fişı vticude getirilecek, ye- re yurdun k:iğıt ihtiyacı karşısın- ına.ktan menetmeslnin netcesİdir. 

o,.;,eklerd'r. 
kJi ~ndiğimizc göre kooperatif 
~ nıc\'tlımlnde mR.hruka.t oiıaile 
ru~ ~pırak ktlç!lk maaşlı mc 
te~ r:ı. t.'\laritle kömilr ve odun 

bulunan sevgilisinden 11uphelenmlye Tevftlta kaldınldıfı Ha7darpap ni te61tilM bu talebeleri senede 2 • da :k.endilcrir.e ~n vaz feyı mu- Aka halde beş ıbin Fin markı ıııe 
b&flanılf ve bu yüzden bazı aıabl NUmwıe haatanemadcı kıa blr mu~ 3 defa göz, kulak, !bun:n, dııı.lıili v~ vaffakiyetle yaptıktan ~ka al- JGO Rayş m&.l'k olamk 8'Ö!ten e1r 

buhranla.ra kapılnuıtır. Nihayet dUn, det .oııra WmUftUr. bUtün cihada.rdan muayene ede - citkları tedbirler sa.veslnde de ile- fiyatlar burada kal.rp11yacak veı 
tsınall Hakkı, •evgWal Tevtlka Hl.dlaeye Kadıköy mUddelumıamı.t ~k fişine kayıtlar ikoyacak, icap rlsi içr.n ~m BC'rleierle kll a0 edi- yU~elmekte d....'"V3.Dl ıe<kcekti. 

edil~ektlr, 
Ue bul\lfmllf ve Buadlyede Bozkurt Sıtlu K.araltan el koymuttur, t.denlerin tet1avfsine ~e.lışacaktll". lcmiyeceok derecede müsait bir du- Yedi liğıdm ithal edilıon-U--
aokatmdaıı seçerek Xozyatagnıdald Ha.kın !st21.nbul orta tedrisat mil nım hazırlamrşlardır. d ha ------o,_ __ _ 

Al Al'.:m fiyatı 
af rı!::' fiya.tlan, geçen cumarte
\lanı Undenberl yilkselmekte de

fi.Yat '1:1nektcdlr. DUn bir altının 
~ 31,20 lin ,kü~e altının bir 
..........__ f"ıyatı ile 415 kuMJŞtu. 

SPOR ..... - -- -lıtanbul yüzme 
.._. tanıpiyonluğu 
la •porıan A.jaalıfmdan: 

... ıı.:::buı Yllzlzıe ıamp1yorıluk mu. 
•e ~an 8 • 9 Ağusto. cumarteaı 
"'rıc1 r ıtlnlert lloda )'(lame havu. 

11 
a Yapılacaktır. 

at 1~bakaıara cumartut &11Dll aa. 
C&Jrtu.,de, PU&r ctHıll ıa de Mflana. 

IC.dılcöy halkevinin yüzme 

13 llDÜlabakalan 
.._ Afuatos 942 cumartesi gtlntl 
~ 1~ de 'MOda 70Sm• havıunuıda 
,.\k • Y&l'ff1an yapıl&C&fmdan tıtı.. 
~ etnıek l.ırteyenlerln fimdlde~ ".Al· 
l&aı ld&re nılldtırlUtune mllra.caat. 

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

[B:aünkü radyo j 
~ Procraın '1.12 WeucmmtızU ga 
ıra 7,fO ajana T,1515 karlflk pro 
IO ::. Pi. 8,20 • 8.83 Evln aaaU. 12, 
da.ta 0ıraııı 12,3! HUZnm mıakamm. 
ao larkılar 12,•15 ajans 13,00 - 18, 
lS O~artı ve tllrkUler. 18,00 Prorram 
•on 'l'UrkUier 18,1~ fasıl heyeti 19 
I>anuınıa CDı§ poUtlk:ı. icmali) 19,115 
tıs ; trıllzlğt PL 19,SO Haberler 19, 
14ıtı ;:ııan aeslcr 20,115 R&dyo gaze. 
taıcvı •415 Sıız ea~rlerl 21,00 Ziraat 
kanu illi 21,10 p.rkı ve tUrkUler 21,IO 
Seııı nıa Clt&hra.manlar aaatl) 21,'8 
aı 60°tılk Program PL 22,80 Haberler 
-:._ kapulf 
~-

['25;., evve!kı Vaıcıı 

Belediyeçe yapıla
cak yeni istimiAkler 

Gazl bulvarının Unkaparund&n Şah 
zadcbafma kad&r UZ&naıı Uk lcıamm. 
LstlmJA.kl tam.a.ml&ııllllftlr. Şimdi de 
Saraçhanebqından Akaaraya Valide 
c•ddeslne kadar u.u:ıan iklnet kıl,. 

mın Lstiml&kUıe b&flarım•ıtır. Bura.. 
da latiml4.k 9dlleoek bma. mlkdarı 

250 dlr. Bu kmm da tama.mlandrk. 
tan .aora denbıe uzanan 400 parça 
evlik teneke maha!le iaU:nllk edile. 
cekUr. · 

Bulvarm Cllmlıurtyet bayramında 

UAk&panınd&rı S&raçhanebaflna ka • 
dar olan kamm açılma törem yapı. 
lacaktır. 

latimlak filen mUdllrllllU. llrıiftr. 
ııdteDlıı yenl ten ve edebiyat f&klllte. 
leriJlf IDfa edlleoefl &danm iatlmlAk 
~ da .bamrlamJttır, 

Bu 8Ma Z.)'ll•P K&mU, ~ 
Dervft lMlf&t Btlyllk Jt-.lt pıı ,a n' 
Ordu cıaddHl aokKJ.an arumda k&. 
lan adadır. BUtUD bu •&hamil 1ftlm. 
IA.ki için 900 bln ıtraya lhUyaç var. 
dır, 

Şlmclillk yalnız ~ bin Uralık km. 
mı lstlml4.k eatlerek derhal :faaliyete 
baglanacaktır. laUm1Ak edilecek bina 
ve ana mlkdan ff c!tb'. 

I>fter taraftan ir'e~ 110 
parçalık bir teneke mabaU. ahali 
1aUml&k edilerek aul&r ld&rula• ve_ 
rileoelı:tlr. 

tdare burada t.el'flh h&VUSlan :ra. 
pao&ktrr. 

Aynca KadıköJ11Dde elektrik" lda. 
reıl için 115 parçalık blr sah& 1.tlm.
IA.k edllmektedlT. Buraya yenl blr 
muhanlı. merkezi Jmrulaca.ktrr. 

Türk Dil 
Kurultayı 

Onümüzdeki pazartesi 
Pnü toplanıyor 

Ankara, 5 ( .A.A.) - Ttlrk dlJ 
l:ununu ııenel sekretelliAindea: 

DördDncn Tnrk dil Jıanıltayı ıo 
A~tos 1942 Pazartesi sOnil açı. 
lacakbr, 

Kurultay 6yelerl, o Biln aaat onda 
başta. kurum ba~anı olarak Türk 
dil .kurwnunmı ulu önder Atattlrklln 
muvakkat kM>rini dyaretle kurum 
adına bir çelenk koyacark)ardır. 
Sayın üyelrin tam saat onda muvak 
kaıt kabir 6nlnde tosıla81Dalan rica 
oJanur .. 

Bu ziyaretten dil.•arlh • colra'7a 
fakültesine d6nftlecek ve aaat on 
buçatrta lmmltay aıodJt t6l-em yapı. 
Jaeübr •• 

Kurulta,. ıeıen a,e, da"felll n 
dJnJeyleflerin luqnda girme JtAfıL 
!arını «lWermelerf ... amlauş lcmm 
larcfa Yf!r almalan rica olunur.: 

Girme kAlttdı almamış olan aay. 
lavlar, saylnht be]geterMe de gire 
bilirler. 

Elbise ,.. b:rlılet ka"'1! Jelrtar. 

MukaTVa kutu imllcileri 
SehrJımbxJeti mvbvn kutu 

lmelc!leti bndl a.ralannda topla
nanlr eılMll I* tefeklrUl haline 
rbmeleft idn ~. Ne
tioede m*ana lcubı balclleri
nln, am.yt bJrltllne gluııeıııılne b
rar ~. 

A 6 Al\lltoe 918 
lllerikanm garp orduıu Sadık Beyin· adı da eok tekrarlanırdı •• Fakat Sadık Bey, konak, clft-

Ceııel'&J lik, han, hamnm, ot araba sahibi ve Aydının en zengin, ve en itibarlı bir 
bth (K&l'fl) mecUai lyan har- adamı değil mi idi? .. Ea:~ı lstamat ile, komisyoncu Bohor, ona kıyas edi-
hı h enctınıerıbıde general (Pe-'"•) •11 b .,.,.... lebilir miydi?. M'"ustafa lıac defalar iıitmlıti. Koca Aydın valisi Kamil patO 
lcuın ~rda dotrudan doğruya bi'e lzmirden geldifii zaman onun evine misoflr olurdu. Hatt6 dağdan ln
Clıa b&~<Jasrnc1a bir mllyorıluk bir or_ melerı için affolunmalannı isteyen efeler bile onun del61etine müracaat 
~Ulunu beyan etmlttlr. ed••ler, onu:ı s6z0ne inanırlardı.. Bu dOıünceler ile Mustafa, mektep ~ :--........ ~--~---------• !unun· yahudl mahallesi kıtmını yOrümeğe baılardı •• 
~ Pertırmbe OVMA • • • 
- Aydının yahudl mahallesinde yahudlliğin her tipine rasManırdı.. Hat 

::.ı. 8 Atuatoa 1 Atu•to. bo\'Unda Avrı.;pa biçimi giyinen, güzel ve alafranga d6ıenmiı evlere sa· 
~ -----ı-----li h!p olan, Frarısızca konu~an, zengin denilebilecek haylf yahudi ailesi var· 
~ &ecep: ıa Beeep: 14. dı .. Bunlar s.:ırraflıktcm, fGi&eilikten, ticaretten, komisyonculuktan para ka-

Rızn.: 93 Br:nr: M z::ar•ırlarc;lı .• Yeni yetiıen o6ulfan, kızlan Aydın yahudiliğinin dar muhitin-
.............._ ______ -!.----·"den dııarı ta~arak onunla, dünyanın dört bir köıesl arasında münasebet 
~~ktu~r \laatı Ez.Mal tes.s ederlerd: .. Bu sur~tle Aydında kazanılan paralann bir kısmı, dünya-

1. -~la \laallU Szaoi nın başka ktıelerindeki yohudf teıebbOsleri icin de sermaye teıkil ederdi .. 
n... tG.r 4.18 t.11 6.01 9.4'1 Bundan ıonra yohudiliğln eınaf sınıfı gelirdi.. Büyüklü, küçüklü bir 
"'l'le 1.. .... .. çok dükk6nlar birbirini takıp ederdi .• Yahudilerin almak ihtiyacında olduk-
l""- ... _ 4.69 1!.20 15 o:: 
"llllQ ıı.ıa · !arı hicbir ıs~ihlôk maddesi yoktu ki, onun yahudi bir satıcısı olmasın. 

-'lcta-.ı 
18 

8·50 l6.ll uı ı Müslümanların yo;:hudi dü~kanlarından alısverlı etmesi kendileri için ne 
laı.. :eı:!: l2.00 19·19 ıı.OI kaJar tabii ve kerh g6rülürso, yahudilerin de hlcbir fey için bir müslüman 
'-&&le a 1·48 ıı.o~ ı.~ dü'-.kônına boJ vurmaları or.lar için itaha tabit ve hattô belki de dinl ve 

.oa 1·'1 a.o.a 7•4 t ırki bir vazife sctyıtırdı .. Tacir, komisyoncu ve dükkancı olmayan yahudl de 
~---------- seyyar bir holde türlü i,ler görürdü .. Ya mahalleleri dolaıarak tuhafiye 

enası satar, eskHer toplar .. Veyahut da köy k6y gezerek 16mba ılıesl, ve 
l8T -'N . 1 iğı e, dü~me gibi şeyleri, k6ylOnün muhtelif mahsulleri ile mübadele eder· 

a... lllJl. BOKMSl!'liDıl di .. Aradaki ~.ıymet farkı yahudinin zekôsına, düzenbazlığına g&re deği-
l MI ,,,..tıan ıirdi .. Bu seyvar satıcı da o:r zaman sonra esnaf zOmresine dahil olurdu. 

~ llapaaıt Yahudi itadınlan da boı durmazdı .. Uzun siyah ıeritli baılıkları ile 
lf~ 1 Sterlin 123715 hvsusi damga.arını taııyan bu kadınların fakir kısmı, müslüman evlerinde 
C...eı.r. 100 Dolar 180.70 cam, tahta silmek, camaıır yıkamak gibi hizmetleri g6rürler ve gOndelik 
~d 100 hviçre l'r. 10.70 alıdardı •• 
~ 100 Pe11eta 12.98215 j Yahudilerin esnaf ve fakir kısmı, dükk6nlann ardındaki içice olan 

100 llveç xr. ao.70 odalarda toplu bir vaziyette otururlardı .. Onların evleri Türklerinki gibi 
~ lt8a.ua ft ABV1IA I ferah, geniı "e bahçeli de6ildi .. Onun için bu mahalleden gecerken dik-
'lı Qılyen IJf, 

15 
T 7 kati ,eken llic nokta kesif bir kalabalık, boğuk bir gürültü idi. Sokak ve ev 

ı, • t..al'l'uf 931 22•10 arc ian çocukla dolu görünOrdO. En kO'ükünden en büyüğüne kadar bütOn 
eıoıcea barıır bonon iM.- bu kalabalık aralarında kaba bir lspanyolca g6rOıürlerdi .. Aydınlılar buna 

89! lK.- her yerde oldu§u gibi yahudlce derlerdi.. içlerinde hic ıiJP.hesiz Türkce 

1 rln"" 32 d-"- 1 k Bu: .. un en ....;ı·zel ve c··-1. e>ano.r, a ı>&aıalıya mal olduğunu w el!SCISe e .,.e uıı..tor ça ışma - ·• .,. iUl.ü _. b &ı.Un 

t d B--•-- . •--•.:.ıA defter ?mali ı·c_in alınan ka..., ... -'"- unun e geçilmesini ileri sür-a tr. ·wı.nr.c ~ru ~Aı ııta alına- , ..... ;z;.oı.. mek bir m---'-"- t d 
ü:1ırc!!r 'retmck suırdtilc ve:reblUrlz. ~..e avasrn: bıle 

e • Makale, vntan çocu:kla.rmın def- bUe anJamsmalt '\ile &(itmemek ol. 
tersiz kaldığını 'V'C bunun inhisar JDlllB mı! YerlJ..k§.~t almat. ~ 
h panı.mm keııdl yurduırnmda bırak. Vali yann Ankaradan 

d&ıecek alinde idare edildiğini kay®t- mtıık1.n'. 1Ha.ıtin ~J.a.nolClll-'" .. .., 
melr.tedir. Halbu'kl bu hususta alı- ., ......, -.n. 

İsta.nbo1un m'CJ!ıtelif işlen et
rafında all.~la glS:-~ 
bzere Anbr.ıya giden vali ve be
fodjyc rea..i Lfttll Ktrdarr:ı cı;.m:ı 
gihıU tıehrimizc d5n."ndi bc'ıtlen
mektedfr. 

nan ted'llir, def er g"bi yurt kUl- nıpa. ile bilıtiln mu.asnla. yeaııın ke-
turil iı:in hakikaten birinci pil:..nda Eildiği, t.onllll'e8. kfi.ğıt değil, Av
:rnütalea edilccznt bir ihUyaç mad- rupa ~ualan hile posta Ya.ıııta .. 
desi, bu f.ceekküller tarafrndon ar bulunıadlğı '\4C İ.!tanbW piyn.sa -

anda ne mecmua, ne de gUDdei* 
§ahı:slarm. inhisarı albne. girip ö- gazete lk!ğıdt kalmachfı valııit 0 
cennıeyec!''!c bk Ucrete yiikselme- yerli !Rbdka geceli gü!Mllz.IU na-
mesi için tedbir a!mmıştır. ııı;ank yurt ihtiyacını lk.aqrlama-

Beleöıyedelri iki muavfolik 
ihdu ediliyor 

Bil"yoruz, !ki g~~ sene bir ta. c:11~ Kaldı 
r3.fmdan öbUr tarafı.,a mUrckkep ~ mıy · • iki bııgUn hariQ-

f ate Te fiyat m.lltUal>e işlerinin 
belediyeye d~lmesi dcılayısilc 
me'Y'Cat tetkillt~ genişletileceğini 
yuD!Jltdc. Yeniden ik1 belediye 
muaY!ııHği da.ha ihdas edilecekt:r. 

gcçcn 8 - 10 yapraklı defter MI ~n klğrt p!U"& ~ değil, Tihic va
kuru" .,.;bi l:ıir fiyata talılnıakU. tan<ta.,mın emeği ile meyüaua ge 

.,. len ve her laymeöıı &tünde b" 
idJ. 1nhise.n ele almnJt gayeııl ol- kıymet olan muhtent ma!tauUe a
nınyan, fakat bu ~ vatan çocuk- ı aJrtadır y :e 
Jaruu:ı kU!tUrU!lil ve bunlann ba- ınm • er.ı fabl'~ 
btılarmm ödNne kabiliyetlerini tlll verdiğimiz para ~ bizde ll8l.w. 
t.Unen ıeşe'kklll t~iz '\"e kolc kA.. btUicc venQimiz para ve mal~ 

E8ki ahbabının çantasını 
kapıp kaç.mıı 

ldct't.in ~ aervetıeıtndıen ~ 
ğıfüıırla yaoıla 14 - 16 yapraklı clsa, 'bir kısnmm harice ~ 
deft~rlerl kıir hadlerı, nakliye Le sebebiyet verir. 
mur:ıfları da dahil olduğu halde 

Vela caddtıdlıde 32 numa't'ada 
oturan Haalbc dUn Koska cadde
ıııinderı geçMen, etıld bir ahbabı 
Ştikrll ile k&.r§Ila.'1DJŞbr. Şllkrtl 
Had>eyi dövdü1tten beeka 350 Jt. 
ra pa.rası btıhmaıı çantrumıı da 
kapmış, ~.m~tir. 

yurdun her ta.rafında 100 paraya Makale itte bu nıetaaealaca ~ 
satmak te..ltlifinde bulunmuıtur. tinat ederek lr.l.ğ!dm ee~ brra-

Hayırlı dost şiddette uanmak
tadlr. 

Bu mcmleke~ için tir znrarsa lalmasmı iltemekte ve lıllbe..a. 
bunun :inhisar altma e.lınmama.smı yetin sıkıntıyı ortadan ıtaJdıraca. 
söyleyen it'b.alatçıJardan bugUn ay- ğmı iddJa edıcrdt yukand.a da 
nı f~·atı kabul 9decek olanlann kaydettiğimiz gibi bfrlBk -.e ıtoo
mem.Leket namına ellerini öpmek peratl:t'ln ~i ya.pmadığıaı 
ltızımdır. Hala Fatılmakta olan ve ıe.rı sürmektedir. Bil' dava olanı1ı: 
An:ıdoluda MUIQ çı.ltanlan def- ö aOri1l 
terler arasrrıda bu evısafta bir def- ne e11 defter İlinin ba&ln-
ter :mevcutsa, bu işin serbeat ya. kU ta.."Üara r:ıimen ne lcadar ~ 
Pdmam halckmdalrl +-1.1!fe mu- salt ~lde hıa.llE'd:;ldiğiai byd• 

~ tik. Damı i8WüMt ~...:a-ı.. 

Bir yankeaicı1ik 
Tepebaşmda Kontinental otelin

de yatmalcta olan AlekMndr, dUn 
Pa.rmakkaptda tramvay beklenen 
Nr oocak yanına yaıklaşmrş ve ce
binden 248 lira fle 2301 ley bulu
nan para ~tasınr çupmıştır, 

vata.kat etnı.i~ek kimse ta.B8v- ---~.-
'"UZ' edileme%.. Kaldı ki, iş yazıldığı çok sıkmtıh zamanlarda hlkO.met 

lıl~l JdlçWı: yankeeicl şiddet
le vaıımaktadır, 

gibi de değilclir.Öğrmdiğimize göre nezdinde~ ~bbOllılerıle p.. 
mekteplerin açılma za.mantnm yak ııete ~e mecımala.rııı kttrt lbtiy~ 
18.flJlakta olduğunu gören 1'irliE lanm im1d.n niabetinde Te piyasa.. 
idare mcc1isi iUıaia.tçmm elinde bu- mn mtlhim fiyat y&bektifine nıt
J:unıen ve defter imaline yarayan men daha ucma tmııhı ettlll ..._ 
lılğıtb.n tesbit etmi.s, tipler Uze- kAr edilmes bir hakikattir. 

• KO'll>f'ratiftn Uğrt ithal eıtme-
di#lne gelince,~ ati-bilmeyeni yoktu.. Fakat aralarında g6r0ımezlerdl .. 

Mustafa, kücGkten ltitmlı oldu§u iğneli betik hlk&yeslnln tesiri alhn
da olarak yahudl mahallesinden bir ürkeklik ile geçerdi. Yalnız: geçtiği 
sokak, hattın üstündeki Aydın ile aıaiısındaki Aydını birbirine bağlayan 
en iılek bir sokak olduğu kin, o kadar endiıe etmezdi.. Hatta t'~k gelip 
gecmenln alııkanlığı tesiri altında, bazı yahudi yahudl aTielerl 1fe g6z ôıi
nnlığı bile hasıl olmvıtu.. Bunlardan biri, darda kalmıı olacaktı lıi, Musta
fayı bir cumartesi gOnG otet yakmak !cin bile evine cağırmııtı.. Mustafa, 
yiğ'ttiğe halel getirmemek lcin, heyecanını glzllyerek bu iJI g6rm0f, ve kar
ıılık olarak eline tutuıturulan hamursuz çöre§i, oradan ayrıldıktan sonra 
demiryolu k6prüsünden Qfağıya fırlotmılfı .• 

Cumartesi günleri yahudi ınahall .. l büsbOtün baıka bir manzara 
alırdı. Dükkanlar kapalı kalırdı .. Zengin, fakir bütün yahvdiler o gün 
yeni elbiselerini giyerler. Ve akıam piyasasına intizaren kapıları önünde 
daha sakin ve rahat otururlardı. Vakrt geçirmek lcln, kabak ve karpuz er 
kirdeğl yerler, ve çenelerinin ôyannı bu ıuretle muhafaza etmeğe calııır
laraı. Akıama doOru geneler kolkola piyasaya çtlıarlar, ve yaıhlor da 
evlerinin önünde birbirine deha sokularak hep bir ağızdan konuıma§a 
baılarfardı. Piyasa yerinin hududu yahudi mahallesinin hududunu pelc 
aecmezdl. tOnkO daha iler1 gitmek yahudi dünyasından dıtan ~ de-
meldi ki, buna ancak piıkin yahudiler c•saret edebilirdi. 

• • • 
Mustafa Zeyniye mektebinin son sınıfına gelmişti. Artık okudulıto

nndan, g&rdüklerinden ve lıittfklerinden epeyce, aklı geliımiı, g6z0 acıt
mış,, duygusu artmı~tı. Zeynıye mektebi hayatının bu son yılı baıında ora
ya baıka bir mektepten naklen yeni bir talebe gelmiıti. Mısırcı Veli mol
lrının oğlu Şckir •.. Şakir, Zeyniye mektebi aCılmadan 6nce, diğer bir mek
tebe devam etme~e baılomııtı. Fakat gittiği mektep evlerinin semtine 
u:rok olduğu için, nihayet onu bırakarak Zeyniye'ye girdi. Söylenilen se
bep bu idi .. S6ylenilmeyf'fti de var mıydı, yok muydu? Burasını Mustafa 
bilmiyordu. 

Şakir, sakin ve calıılrcın bir çocuktu. Mektebe gelir, gelmez, yaban
cılıktan dofian cıcemlliOin mahz:urlarını en cqağı haddine lndlrebTimek 
lcln, sınıfın birincisi olan Mustafa ile dost olmağı muvafık buldu. Musta- . 
faya yalclaıh. O da Şaklrirı dostluğunu kabul etti .. Bu suretle Şakirin sınıf
taki mevkii de kuvvetlendi .. Ve kimse artılr onunla alay edemez oldu. 

Şaklrin evi, Mustafcnın her gOn geetfği yol Ozerinde idi. Veli molla, 
mahallenin zengıni denebilecek bir vaziyette idi. lçirıde, kelle ıekerlerinin 
diz: dizi asıldı~ı. pirine çuvallarının üstOste yattığı, güllôç demetlerinin 
sıra sıra saOandığı, tıklım tıklım dolu, bir moğazası vardı.. Aydında böyle 
bir mağazaya Mısırcı mağcnası derlerdl .. Bundan batlca incir bahcesi ve 
ba§ı ofdu§u da s5yleniyordu. Hüllisa, Veli molla, yekOnu oldukça kaba· 
nk bir dünyalığa sahipti. Evi de mahallenin diğer evlerine g6re daha g&s
teriJll idi.. Pencerenin paı;curlan, antrenin mermer taılan vardı .. 

Mustafanın $aklrden İ$ittiğine göre, onun asıl anası, kendisi daha 
pek küçük ik~ 61müı .. 8iraı: sonra babası yeniden evlenmit. Ve kendi 
ya;ına g6re genç bir kadın clmııtı. itte, Esma kadın Şakirin üveyi ana
sı idı-

- Devamı var - . 

re buıın. i&t.ihlAık kooperatifi elto
nan llfrtlarm i~ memus
dur. B~ ve Mıltbaat umum 
mOdQrlıDl6 ~ IJa apaıfıl
ler i!.*ı JıAan ~ lıCitllt tedbir
leri llbıthr. ÇU*41 kooperatif 
9Sg 8eDe8lDCtliıbtıri tek batma pi: 
yanda ittıaMt yapan Hıtea finm. 
dır. Ve bugOn cdanakta 011111 ga. 

ate JrAlıtaJnmn ~ '* Juauml 
bu ftma ~ etmŞ, imal ettir-
mit,-* ~Yola~"· al«blr
~ ortaktanna t.eft fetmiş, bunla
:nn gıetbiJmeıııl tc;ln bugtlnldl lıah
raılr l'UIY$ ~~ elinden ~ 
len leri tamamen )"eltne pttrmfl.. 
1lr, 

Finla.n.dtya Ye diler JrAfrt iltll
sal edl1aı ımntalmlardan kolay1* 
la ld.f7t getl~ mnneden
lff, yapt.ığamz 'bticlrat sonunda 
ç<>k iyice ~dik, ti ba itle uf. 
l'8ŞmAfn11 ve bunun m.Ollklll&tım 
öğr~ ikiıMe~. 

Bl.r'liğe gelince; birlik ith:IJ&t 
birliğidir. Tevzi mft'kelle-flyetl 
tur. St.8.ınsünde buna dair bi:r D
yıt yoktur. Ticaret Vekalebnm al
dığı bir ks.ror ilzerill«' piyasadaki 

buhraıu ~nlemek lı;lıı avaruı namJ 
n.itında vekllıettt'D verı\erı blr emir 
tlzerlne birlikler ida:re Amirleri ta• 
rnfıaa.n tevzi edt~tir. 

Bunun pilA.nlqmaaı 1{1zuam ~ 
Sil olunca idare meclisi * &Wra
sını g!Setermiı ve hazırlanan te'V"li 
planı vek!letin tasvibine ano'!u!l-
muttur. B!rllğin '8hsiyetl mane'Vb 
yes"nin bu işi yapamad!pu birli.Je 
atfen ya.zmalr, tetkikat yapmamak 
tan iltri gelmiştir kaılA'atlınd"YİS. 
Filinlnş:uı tevzi işinde 1tzım İıe
len kararlann alrndt!hnt w iN ka. 
rarlarm tat1>1kine ~eı;tld!l'nl b·r 
j 't nczcrn:ıe yapıl ... c'.ili ufak btr 
ravtmnadr.n pek alil anlaşılır, 



ransadaki ıspan- ,Çörçıi nereae 
Ol CUmhUf İ elçileri Avam Kamarasının gizli 

celaesinde bulunmadı? 

Haşvekil beyannames.m Hint meseıesı 
OkUdn (Baş tarafı 1 inci sahifede) 

(Başta.rafı 2 nclde) HültUnıet te-bliğini tefsir e':ien 

dillik ve bil' ba.şlangıç olmak üze- \ N ~~ru :u·-ı_hn söylemişt.ir: 
ı 00 bin mülteci Frankoya 

teslim edilecekmiş Vişi, 5 (A.A.) - Dün Avam 
ltama.rası gizli bir ~lse yapmış, 

Başvekil muavini Atlee durum hak .. 
kında. beyanatta bulunmuştur. 

Gizli celse,p2 Çöıı;ilin gelmemef!i, 
kendisinin Londrada bulunmadı • 
ğmı ve tayyare He Moslcovaya git• 
t ği hakkındaki şayiaları kuvvet -
lendirmektedir. 

.vcvyork, 5 (.A .. 1) - Bril:ınova: 
Lavalin Fransııyn iltica etmiş olnıı 
O bin İspanyolu memleketleri ne 

Jönmek veya Almıınyaya gidip 
alI§mak şıkıarmdan birini tercih et 

.nek zorunda bırakılmRst Vlşl nez • 
ilndeki Meksika elçisi general Fran_ 
clsco Agullar'ın ;;ıiddetli bir itirazını 
·a~t etml§tir. Do§u cephesinde 

Elçinin Laval'in mevcudiyetin.den 
&.beri yokmuş gibi her zaman ma_ 
cşal Peten ile görüşmek istemesi 
'ransız başveklllnl hiddetlendirmek_ 
edlr. Esasen elçl Vlşl'de k~ıkça 

(Bas tarafı 1 irıci sahifede) 
doğru çekilmekte olan düı;ımana 
durmadan ta:ırruz etmiş ve nakli• 
yat dolayis:le tre-n hat1arının tıka• 
I1 Rn kL'iımlaruıı pek tesirli bir SU• 

rette bombalamı.~trr. lki zırhlı tren 
le 24 nakliye treni stukalRr tara· 
fından tahrip edilmiştir. 

çbir İspanyol memleketine lad'2 e_ 
dllmeml§tir. Fakat neticede Lava! 
Iekaiko hUkllınetl nezdinde teşeb • 
üslerde bulunarak elçinin geri çağ
ılmasmı temine muvaffak olmuştur. 

Bundan sonra Fransız mla3.firperver 
ığlne güvenen 100 bin İspanyolu mu 

rla!aa. edecek kimse yoktur. 

cepRıe 

(Be.-.! tar f. 1 al f ede) 
arı en çok olan :.:attır, Bu makarna, 
muhakkak ki en Uı.ylk telGıkkl ııdilen 
geçirilecektır. Bununla beraber, iKln 
el cepheye iştirak edecelt memleket. 
lerln bu cepheye verecekleri asker 
mlkdarı da. nlha1 karar Uzerlnde az 
çok bır tesiri gorU.lebilecektir. 

SON ÖZ MÜTTEFlKLERD.E •• 
Chlcago, l> (A.A) - "Cbicago 

Oaily Neva,. gazetesi yazıyor: 
"İlkine! bır oopbe açılmasının müm 

kUn olduğuna. şimdi itana.at b.astl et
mlş bulunuyoruz. Bu cephe ıstedlğL 
mJ.z yerde bu senenin nihayetlnden 
evvel a.çılnca.ktır. Hitler, bu 1§ lçin 
ne kıı.dıı.r asker ayıro.blleceğimizl pc 1.t 

iyi bilir. Ç!lnkü Amerikan ordu.sunun 
ne derece geniş bir pldna. göre hazır_ 
landığı mıı.10.mdur. Bu ordunun kad. 
rosu, teçhizatı ve talim terbiyesi §im 
diye kadar görülmemi§ bir ölçüde_ 
dlr. 

Zaman, son sözünü bizim adımıza 
eöyliyecektir ... 

KIRK GVN KALDI 
Nevyork, ö (A..A..) - 011, 
Nevyork, Post gazete.sinin Moako. 

ve. muhabiri aunları ya.zıyor: 
"Birleşik mJlleUerln he.rbl kazan • 

maları için e.ncıı.k daha 4ırk gUn va.-. 
kitleri vardır, Birleşik Amerika. ve 
BUyük Brlta.nya önUmUz<leki krrk 
giln zartmda harbi kaybetmek katı 
tehlikesi karşısındadırlar. Mütte!ik.. 
!er Avrupada sonuna kada.r müttefik 
sifatile Ruslan ellerinde bulundur&.. 
ına.dıkları takdirde Almanya Te .Ta.. 
ponyayı yeueınlyeı:ekterdlr. Blrleaik 
Amerika. ve btıyWr. :Brit.11.n,y~ .ıatYVe t. 
lerf, Sovyetıerin ,-ardmıII1a ko§m&k.. 

ta aceıo etmeızıenıe bundan böyle 

Ru.sıar tar&fmdan desteklenmek id.. 
d.iaamda buhınamryacakiardır. BUyiUc 
Brttanya ve Birleşik Amerika yük • 

se1ı: komutanlığı derhal mUdaha.le 
edebilecek durumda. değildir, Gele _ 
cek kırk gün lc;inde Almanya ft .Ta. 
pon.yaya kB.?'fI harbi kaybetmen.ı.n 

,Ytbde dokaan nl.abetl.nde ihtlID$11 
vardır. Bununla beraber beıı.Uz va.kit 
geçmjf değildir. Daha. gece yarısma 

beş dakikalık bir zaman vardrr . ., 
çtNl..tLEn.ı: o0RE 

Tah~ li (A.A) - :&Ava.: 
Smyet cepbe.ainde &rtmdlki duru.. 

mmı nazik mahiyeti dolayııriyte Çin 
mah&fiH, ikiDcl. bir cephenin açılma... 
m zaruretine kan bulunmaktadırlar. 
BunUDla beraber bu maha.til, bu ı.. 
kinıcl cepıhenm mnıd olarak A vru _ 
pe.ya hasredilmemesi lllzıımuna. e,. 
hem.m.iyetl.e işaret etmektedirler. 

Bu mOnuebetıe Cl:ılna Timea ga... 
zetesi, Ş(:lyle yazryor: 

Za!el'i eJde etmek için mUtte!ikle. 
taarıı..ıza geçmeleri ll.zımdır. Fa.. 

kat ayni zamanda Mm A.eyada. OOnı 
Pas1fikte ... 

Bu gazete, a.poaıyanm e.r, geç sov_ 
et Rusyaya hUctıma ka?kaca.ğını v• 
&81.t'Urte Japonyaya kar,ı ya.pıle.cak 

bir hücumun onu Rusyaya taarruz 
tmekten meı:ıedeceıtınt llAve etmek. 
edlr. 

China Tlmes diyor ki: 
Harb, teoe:m:i kabul etmez, her ne. 

ede olurq olsun mihver devletleri_ 
e k&llr yapılacak olan hUcum., mllt. 
efiklere yardnn demek olaeaktrr. 

sa.had& fırsatı kaçrrmak, siya.set. 
etin en berba.dr oı.aeaktır .. 

BİR TAYIN 

Sal ve don nehirleri arasında 
savaş ve muharebe teşkilleri şark 
istikametinde ilerleyen zrrhlı teşkil 
leri uc::ık1arına yol açmnkta.ıtrlar. 

Rüyü!c don knvS.:n<le bolşevikler 
dUn za:ytf kuvvetlerle muva!faki· 
vetgiz taarrıızhrd:ı bulunmuıılaı• 
dır. 

Rjev bölgesinde Sovyetler büyUk 
J)iyade ve zırhlı birl'kleıile ya?tık 
larr tnarru.zları cephenin diğer ke· 
simlerinede yaymıslardır. Ş ~hr..ıı 

~imalinde biitün "'a.5ntma taarnır 
lan kıt:ılarrmmıı sağlam a:mıi ve 
mukavemeti ve bütün "ın~fla!"Jl 
örnek almecak iş birUkleri korı;ı· 

!!mda erimiştir. 
Volkof üzerinde ve l..eningrad 

öı•ünde d~ms.run birkaç taarruzu 
topcunun ~;ddetli ateşi karşısında 

erimi<Jtir. 
Bir şehir daha 7.aptedildi 

Berlin: 5 (A.AJ - Alman r:ıı? 
yosunun bildirdiğine göre, ,Alınan 

kuvvetleı i Azak denizi doğusundrı 
Ekaterinovska şehrini dün hücum 
la zaptetmi~;lerdir. Bu ııehir Jcy .. 
nehri üstünde -ve Koutclıevskaya · 
dan 40 kilometre cenup doğudadır 

Dn~esi beklenen bir şehir 
Stoldıolm. 5 (A.A.) - Havas 

Telemondiyal'in hususi muhab-iri 
bildiriyor: 

Cepheden alınan .son habetlerc 
gö~ Fon Bock ordusunun ilı:ıi 
l•ı:.surla Arma.vire takriben yirmi 
kilometrelik mesafede bulunan bir 
nokta.ya kada.r gelmi~erdir. 
Knık sekiz saat içinde şehrin 

düşmesi beıklelUTlektedir. 
K:ıflmslara doğru 

Loodra, 5, (A. A.), - Rusy:ıcl.ı 

Alman kuvvetlerinin Kafkaslııra 

doğru ilerleyişi MHi gelişme halin 
dedir. Son Sovyet tebliğinde ilk 
defa Bialayadan bohc;ediliyor. Al 
m:ınlann buraya erişmeleri Şimali 

«'.Afltrıı~ıııf:ı ileri hareketlerinin hı• 

tm. lfal>etTJled;;:!ini flÖ'\leriyor. Al 
triimtın' 'R'üban kıyıl:ırrna kadar vm 
dıltlarını iddia ediyorlar. Snlc;kın 

80 kilometre cenup batısında Bi 
eloglinsk şehri yakınında muhnre ~ 
beler o}uYQr. Burası Krasnodor · 
Stalinsntd şimendifer hattı üzerin 
dedir. 

Ruslar Don kavsinde Klet kıı~· 
cenubun.da birçok Alınan hücum· 
tarını püskllrtmüşlerdir. Almanlaı 

bir noktadan durmadan yeni kuv 
vetler sitrerek ve mühim kayıplar 

Tererek ilerliyebilmişlerdir. FakJ• 
bütün geçitler Rusların elindedir. 

Şimalde, bilhassa ~ningrad mııı 
takasında muharebe şiddetlendi. Fin 
tebliği ne göre, Ruslar şi dde'lli hli 
cuınlarda bulanuyorl::ır. 

Don Ku.aklan 

Vaşington, 5 (A,A..) - t'ntt.ed 
Pres, MoSkovadan bUdiriyor · 

Ced1ıeıri Ruıs topraklarından P0-
lonyalılan koıvmuş ve um'llllli haT
be iştirak etmiş olan yıüzlerce Don 
Kazağı, yeniden savaşıyor ve an
anevi cesaretleri ile dfü~mana hti
cuım ediyor. Don Kazak.lan, küt
leler halinde köylerini terkederek 
ıüsma:na saldırmakta ve Alman 
askerinin en çetin hasmını te~kil 
~ylemektedir. Don bölgesini bu 
Don Kazakları müda!aa etmekte
dir. Bunlar, ne-lıri geçmdc istiye
cek her düşmant öldürmeye ant iç. 
mişle!'dir. 

Don Kazakları, Kuşevskaya ve 
Salzk bölgelerin~. yüzlerce Alma. 
nı kılıçtan geçirm~1erdir. 

ro birer Çift :ı.yakkabı kezalik bu J ProJenın esas hedefı kongreye 
aıleleriaı reislerine ve' eşl~ri.ne bi- O:a.por.y~ il'! .. müzakere serbı:ııtisini 
rer elbiselik kum.aş.c meccanen ver. ~erme~:..1'!uza.k7re akemetle ne • 
nıek istiyoruz. Bundan başka muh- t:celen~ıgı. t~-:tt:de _Japvnlara, 
taç vatandaşlara iıktidarımız da- ~ıddet ıhtıva e.mıyen hır mukave
hilinde içtimai yard:ı:m.lar yapmaya met gö.steri.leccktir. 
ça.lı,,qa.cağız. Görülüyor ki. 'bütün Kon.grede münakaşalar, ekııerl • 
dikkatim:iz bütün faaliyetimiz da- yetin E'ilkfın taraftarı olduğunu \'e 
ha ziyade 'bu zarurl ihtiyaç mad~ e~alllyetin d~ d~ya nıuvace~e • 
deleri ,,.trafmda toplanacaktır sınde kongreımı ıtiba?'llml teh hkc· 

DİGER KARARLAR ' Ye d~memesi için karar surE"tbin 
Arkada~lar gerekli şekilde kaleme alrnm:ı.sını 
Bundan ~son~a, üstünde çalıştığı • iı.ı~iğmi gösterdl" 

mız diğer maddelere geçiyorum: Pandit Nehru sözlerine şöyle de-
tpek ve ipekli ve diğer lüks eşya- vam etmiştir. 

larm fiyatlarım serbest bırak.a.e&c,!lozz, "~aponya ile ~üu.kı;reler ya • 
Bunları kim ve nasıl isterse öyle alır pıldıgı hakkındaki telnuhler tame> 
~ satar. Bundan başka. pancar gibi men asrlsrzdır. Gandi, mücadeleye 
a.lıCISI tamamen hUkümet olan, ~ • başlamadan evvel hasmını haber • 
ker ve kömür gibi satıcısı tama.men dar eder. Eğer d~ikleri gibi ol
htik1lmet olan maddeler için alım ve saydı !:ı.pon)~~ ya}?IZ Hindis • 
satını hususunda. tek di.lşUncem!z tana gırmemesım degı1. aynı zn • 
bunlara, bunlarla aıA.ke.dar sınıflar manda Çinden çıkmasını da ister
göz önünde tutularak a.ııe.nk.li ve mu dl. Het'halde, bizler, Hindistanda 
tcdi! birer fiyat tesbi~inden tba.r&t o. miltecav~leTin hepsine _muka ve • 
la.caktır, Bunları tes'bit ederken !ki mete k:ı.tıyen karar vermış olduğu .. 

muz gibi Hind milletinin de bu 
mukavemeti öfünceve kadar devnm 
ettirmesini istedik'. Biz hiçbir za
man boyun eğmeyiz. İçimizde her
hangi birisinin Japonya}a Hindis
tandan geçmek hakkım vereb:le • 
cek bir anlaşma yapmağı !hışUndU• 
ğilııü iddia etm~k saçmadır. Ben. 
Japonyanrn istiyebileceğini faJqtt 
ı-;zmı. bu hakkı ona veremiycceği • 
ntizl söyledim. Bütün siyasetimiz 
tecavüze karşı hudutsuz bir muka
vemet göı;termek E"Sa&Tla dayan • 
maktadır." 

tarafla:ı bırinin devlet ol::lu~unu da 
dahıa göz ö:ıUn ıe b:.ı.lun..!ur:ı.c;ıg·ız. 

HALKÇI OLMıUllZIN .MANASI 
Köylüyü topraksız, toprağı da köy 

lüstiz bırakıruya.cağız ( e.ıkrşlar) ve 
yavaş yavaş toprağı, sanatı ve tek_ 
niği sadece bilginin emrlne geçirece. 
ğiz. (Bravo sesleri). 

İktisadi ve siyas1 sahalarda. dev. 
letçililı:, fertçilik( e.lkxşlar) ve koope_ 
ratifçlllğ'e bırakılan sa.ha.lar o kadar 
geniştir kl bunlar arasında bir men.. 
faat çarpışması &3la. oımıya.cak ve 
ilerde de olmaına.sı için de.ima dik _ 
katli ve hesaplı yUrUyeceğlz. Bizde 
lmtlyazla.r ve sınıflar a.sla mevcut 
olmadı. Demokratlık TUrk tarlhJnlıı 

derinliklerinden yuvarlanıp gelen bü 
yük bir hakikattir. Bir halkçı idik, 
halkçıyız ve dalma da halkçı kalaca_ 
ğlz. (Bravo sesleri) Tek partili bir 
devlet kurmuş olmamız başlıca bu 
büyük h:ıkllcate d'l.ya.myor. 

Biz ne saraym ne sermayenin, ne 
de amıflarrn saltanatını istiyoruz, b' 
tedlğUn.J.z sadece TUrk milletinin hL 
kimiy&tidir. 

Hep beraber bir telt yoldan ve bir 
tek hedefe doğ'ru yürüyerek Türk 
köyUnll ve Türk köyIUsUnU bebeme_ 
hal yUkselteceğ;;;:;, ( Alkrşlar) Böyle 
bir ideal için gUvendiğiml.z en bü -
yUk varlı'k inan, bUgi ve fed'l.ko\rlrk. 
tu. Daha büyUk bir varlık da, bu l!J
ler konuşulurken btı l§ler yazılırken, 
bu işler yapılırken Ataturklln daima 
ara.mızda. yaşamakta olmasıdır. (SU. 
rekll ve !;llddetli alkışlar) 

Arkadaşlar, 

Türkün bugünkü kudret ve hAklmi 
yetini yaratan büyük millet meclisL 
mizden ve o meclisi teşkil eden slz 
millet vekillerinden itimad ve yar • 
dnn i.stiyerek sözlerime nihayet ve
riYOTWD. (Bravo ~sleri, stirekli aL 
kışlar). 

İTİMAT REYİ 
Ankara, 5 (Vakıt muhabirin

den) - Büyük Millet Meclisirun 
bugUnkll. t.opla.ntısmda. Başvekilin 
hüıkfunetin beya.nna.me8lni okuma
sından sonra 'bir çok hatiple-r wz 
aılım.rşlardrr. İlk olarak kürsiiye ge
len parti miistakil gunıp reis ve. 
k'jJi Ali R:ı.na Turhan lılikUnıete 
itimat ettiğini ve candan muvaf
fa.kcyıeıtııer dilediğini ııöylemi9tir. 
Ali Rana Tarhandan sonra lıarlci
yc encümeni reisi Ali Mazhar Gö
ker (Konya), RaSnı Kaplan r An
talya), 1'sma.i1 Sa:buncu (Gire.s.un), 
Kun. Go"ktcpe (A•rdın) hilkümete 
iruınçlarnu !ifade ~Ihı beyanatta 
bulurımuşlardır. 

Gandiye hücum 

Londm, 5 (A.A,) - Hindistan 
vtızi.yeti hakkmda DeYli Meyl ga. 
zetesi hulıl~ olaraık kongre şefle
r.inin İngiliz ve Amerikalılarh u
yuş.maktatl!!a memleketlerini feda 
edecek ve onu en büyük düşmanı 
olıı.n Japonlara teslim edecek ka
dar muhteris olduklarını yazmak. 
tadu. 

Gıuıdinin cey-a.bı 

Bombay, 5 (A.A.) Gandi, ı 
dün ~am Röyter muhabirinı k'i· ' 
bul etmiş ve Hindistan hükume
tinin neşrettiği sev.iıkıala.r hak.kın
Cla fikrini bildi."'m..'}ti:r. 

G:ı.ndi demiştir ki: 
,,_ Kar.ir sureti projes:ne Ja. 

ponya. •ile mü:r.akerelcrde 'bulun. 
ma'.lt hakkmd.aJd ciimleyi bile Oıle 

koydum. 
Eğer sonund'a bu cümle kaJ. 

dırrldr i8e bnna tasvibimi veriyo
rum. Eğer Hind;stan derhal hür 
bırakılrree Japonyaya gitmek mU
saed~si istiyeceğim ve Japonyayı 
Çini serbest brrakma.ğa iknaa ç:ı.. 
lışacağnn, Eğer Japonyayı ikna 
edC!D"-ezsem, Japonynya Hindista-
mn inatçı mukavemetini göz önün-
de tutması icap edeceğini s'.>yliye
ceğiııı.. 

Hindistan hü.kümct;run Hint 
kongrresi icra komite!'i.ı:ıin vesika. 
lanm neşret!nesne gelince. bür.:ıla
rı araştmmat ve bunlardan vesi. 
kaltır a1maık usulünü hadd'zatın -
da doğru bir şey bulmuyorum.,, 
"Gandi sahte bir peygamberdir?,, 

Vaşington, 5 (A.A.) - Brita
nova: 

Hind:stada variyet eskisi gibi 
karrştk değildi<'. Gandiye ve kon. 
gıreyE.' ka.rşr halkın emniyeti azal
nrn.kt:a.drr. Çünkü Hhtliler ihtiyar 
Gandi ile kongıre :ızasının menıle
kc:tıi felıikıete S'i.irüıklediklerini art:. 
lmnışlardrr. Gandi:ıin Japonlarla 
müzakereye gir'ı:ııınek istediğıne 
dair olan haber Birle~ik Amerika 
da J.,üyük bir infial uyandrrmrştLr. 

Novyork Sun gazetesi divor ki-~ 
''Ameır;1kalıla.r inkisa,·a. uğru.-

mı:ıJt ve Gandir.in ~ahte b:." pey
gambeı- olduğunu kabul etmek zo. 
rundad!l'lar.,, 

Bnndan SOD!l'a Ali Rıza Erem ta,.. 

rafm<lan veril~n ve hükı1mctin 
~attt har~etini ve n'.lKtaı rıaza
rmr gösteren J:ıoeyannames"nin re
:Ve komtlınıasnı: teklif Pclen takriri 
okuna.ro.k kabul edilmi!} ve reye 
miiracaat ohınm.ı!"Pntr. Reylerin 
wsnifi sonunda 381 rey ve mev
cndun ittifa:ki.vle hü1kılmete itimat 
beyan ediM.iği reis tarafından 
bilıli:rilmiş l"e bunun üze,.ine kür
&iiye geler- Başvekil Şti.lk:rü Saraç. 
oğlu şu beyanatta bı.ılnnmuc:•ur: 

r- Bir Kalkas 

"- Arkada.,la.r, §U a.nda kalblmd2 
canlanan bir manayı açığa vıırm~!• 
suretiyle teşekkür borcumu ödeme!t 
lstiyorıını, Kalbimde canlanan bu mO. 

Rlnok • -•,,~~:~~~m1w 11 
edilmiş olan bu eser. Ni11a'1i Al: 
met raraf ından do(Jruılan· do{Jrı' 
rıa Gürcti dilinden tercüme edı 1 

.11i~lir. 8a5lan sona kodnr o~k 
·rıacern ve kahramnnlık mrnkılı<'
leri ile dolu olan bu nefis eser 
'fıirk mafb11afrndo ilk nıimrınrdlı 

EN EYİ FOT06f)AFLAR 

Fil 
• • ÇEl<IL//:; 

-BiltOn "KODAK ", SatıcllarındS 
Kodak Film isteyiniz. 

Niıantaıı Kız Enstitüsü Müdürlüğünden: 

1 - Okulumuzda yapılacak olan dahm ve harici tamirat • aı:ık elC· 
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 17 Ağustos 942 pazartesi gün!l saat 14 de yüksek J1l 
tep:e.r mubasiuliği bina.ıımda toplanacak kom1syon tarafxnda.n ya.pııacal' 

3 - Keşif bedeli 9704 Ura 08, muvakkat teminatı 727 llra 81 ktJl'llf 
4 -- Muitavele. eksHtnıe, bayındrrlık işleri genel, huaust ve fenni f' 

nameleri proje keşi! hUIAsıı.sile buna mllteferri diğer evrak paıartS 
per§embe günleri okul idaresinde görUleblllr. 

15 - !ste.ımertn en az bir taahhütte 6000 liralık bu işe be?l2'er ~ 
tığ;:ııa. dair idarelerinden e.lmI!J olduğu vesikalara müsteniden ts~ 
vıla.yetine mUracae.tıa eksiltme tarihinden te.Ul g"nleri b.ariç 3 gün 
aıı ... mış eh!Jye• ve 942 yılını;. alt ticaret odası veslknla.rll'l gelmeleri. (Sl 

r 
BDfeci Aranıyor 

Sabahın eaa.t 10 undan geoe as.at bire kadar en az 1,000 Jd~lntın • 
cek ve lçeceklerlnt temin edecek bir büfed aranıyor. Her gün Vıt 

lda.rehanesıne müracaat. 

lZMIT HATii 
Bugün.lr.ü 1.ZMİT postnsı yapılmıyacaktII'. 

MiLLi PIY ANGONUN 7. ACUSTOS ÇEKiLiŞi 

Milli Pl.ys.ngoııun 7. Ağustos çekl!L~l Cuma. güni.i Hat U t.e ,\.flıı 
Scrgievl bin.ısında. yapılaco"ktır. 'l'elm!k b:.ızı sebepler cfola.yıslyle ~ 
PJy11ıQg-oınun im çekilişi d,.. radyo lle n:ı.kleJıt u\yacillttir. 

İkramiye kawnan nıımara.le.r n1<'i ım "ı!Lt 19,'ll} rb sj!ln<ı 
mUtenltlp neşredllec.ektir. 

Bulana mükafat 
2/VIIl/942 pazar gün u Bey.azıt · 

ile Tupebaşl e.ra.smda tramvayda, 
Uzcrl dnkUlo ile ve İnhls:ı.r ld::ırll.. 

sine hitaben yazı1mı.ş bi.lylikçe bır 

zarf içinde bonservisler, iki mck.. 
tup ve bir asker fotogra.fınd:ın i J 

ret bazı' evrak dll'.;!ilrülmUşttir. 
Başka.ıarrnca. kıymetsiz ve sırf şah 

_,i otan bu vesaiki getiren veya. gön. 
deren mUkAfatlandırılacaktır. 

Adres: SUleyma.nlye ca.d. No. ~G 
Tel.f'ton: 2S700, ( !0718) 

Mili! 
Oyunlar 

R ASI n r. ı Z A 

Yeni Neşriyat -- ~ tsıtı.:-:-TUr~Iu.hltUJ-.ı:pıa.arltl ıJI 
38 nci nll.shası milhim baı-..1s1eri 
va ederek intişar etmiştir. yaza.ı't 
M. Şakir, Mustafa. Na.mık, snde 
N!lzhet, Temyiz reisi Ali giJil 
M. Zeki Pakalın, Profesör KAJ!lıı 
ras, Ömer Rıza J:>o~rul. 

ht.anbui Dördü.ncb ı
den: 

Blr borçtan dola.yr 39/50~t ıııJ 
ralı dosya lle pıı.ray& çevrl.111,. 
karar verilen 86 çift erkek. ıc:t 
ve çocuk ayakkabrlarr 8.8.19~ p 
hıne mUsadl! cumartesi günll 
9 dan itibaren Galata.da. Ha.re.9'

1 

sokak 31 numara.it dUkkfında ~ 
cıı.ktır. 

O giln muhammin kıvmetl.JlUI 
75 ini buunazsa. ikinci ~rtırtılıı.Sf ~ 
8 9'2 tarihine mUsadlf salı gunUıc 
ni m hııl ve saatte icra olun'.l.rll 
çok rtırana lhale edllece:tUr. ı:ı 

'rf-1 plerln eatış gUn ve sıı.nt 
mahallinde bulunacak memn:.ıı0' 
7,50 pey akçesiyle müra:::ı.aueri11 
ohınur. _,Vı 

Zayi 
Londra, il (A.A) - DUnkerk'den 

İnglllz seterl kı.rnetıt kıta.la;. 
mm İngilt.z Hmanlanna gert dönme.. 

1 idare etmiş olan general Vees
er, İngiliz ordusu levazım rel.sliğl.n.e 
ayin edllmiştil'. 

Çiltlik yapılan ıaray 
bahçesi nyatı ~ kurWj nlArı hıu e.ıter. h•ı 

llAnı ketılp g-etlren.lere Vam-t KJta. 
lx'vlnc1P rtı~d:> r;o tenl!!l:ıtla ıo ku 
nı'" ç-ertf:ı.ııoktedJr 

fi~ .ı·rı-:.uısu Halide t'ıııkJn oora~ı • Çankırı askerlik şubesinden ~ 

35 Sovyet alb'ayı general 
oldu 

Loftdra, ts (A.A) - Vindsor par_ 
kmda 1500 metre uzunluğunda 1500 
metre gen~liğlnde bir saha.ya buğ. 

da.y ekilmiştir. Kral parkm çiftlik 
haline getirilmesine karar vermiştir. 

meclisi cuma 

A.SlLZADELER 

Yazan: Bedi.a Fon Ştat2er 

ğım terhis tez.keremi zayi ettiıı1·" 
nlslnl a.lo.co.ğımdan cs'tistnin ııll 
yoktur. 

Tahtnlmle Uzunç:uın cad:lt',ı 
ııumarad::ı Çan urın~n Şeyhi r 
~iind~n Ahmet oğlu .\11 Q6I"ll9

11 

Kadrl<öy Halkevinılen:~ 

SA.Hffil : ASI 11 U~ s 
...a4~ 

8ıısıld1ğı yer: VAKİT MA ı" 
CJmumJ Neşriyab idare ede!) 

RetOc A.hınal ~a 


