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~'.!! ıçıacıe AVl'!pa: u - ilki Başvekil tarafın. 
Ren baÖciiaiı 7Ailkara bağla- dan kabul .e:ı:J~ldi 
rının I d . t• 1. Ebedi Şefin kabrı~ı zıyaret . asma arın an ıs ıyor ar eden ~asafirimiz bugün 

Asım 1U · · Ankaradan ayrdıyor Yazan: 
~~il be; 

iarap lge indek: Alm~n clcvlet ~.ahin.erinden Hr manzarayı gi>ste-
d~ıı· e\\"nin nıüdiiril 11.nranrılık ren bn levhanlQ hU51t"livetj eh: re'j. , ı \"erj '·- ,,... •• ,.. ., 
~iletiıı" 'ıi.ı:n galiba Türk gııze· E.amın boyalnn Ren onrabı ile e· 
~&.tnııı ın bu bnhl.:. üıerinde1•i cı!ft. zerek eserini ,·ücuc'le getirmiş 
r~ ~n .memnun oldu, Balıshıi c.lm~~mda lmi,. 

ı\trııa11 til'dıkç.e derinleştiriyordu. Şarapçılık denini aldıktan ve 
ltıelh~tuın:araplnrının ncfıısetlni im resimleri seryettikten ıııonra i01t ıı~ n sonra iyi ıııuapla. odadan ffijllrıya. çıktık. Şarap mü. 
•tt ~ fa.!'ap anısmdtılıi farkı da teh~!ll5I bu defa. bize haklar bak-
a llnsAA llirom gfırdU. krnd:ı izah~t ,-.~tmde başladı. ~· 

fi ~Si. Sıl • ltıı, o~. l'ap\an umumiyetle ne- rap e\'lnJn ba_tı filObera hutahiı-
~ ~ fa.kat bazı enelerde ~ı- na uğl'ıtmı,. Bu hastalığa lrarp a. 

tıı ~er Pların nefaseti olagaı!üs- Lnnıış tedbir OJardc Amerika !:D
;~~l v. ~e olunnu,.. l\tc ela bize t.uğu getirilmi~. Bunlu tizerine 

1'4taıc ~~937 senele-ri mnhsuhl O· yerli a.'mUllardım ~ılar yapılmı~ 
~t.l J;;11lll edilen §3.rııplanu ne. ,.c htı~si itinal:ırJa. yeuj bir bağ 

' 
1lltı ~e rekabet knbnl et- j'etistirilmi5. 
ltt,ı 1 likte idi. l'mumlyetlc Fa1mt 5imdi Ren bağcılarınm 
ile böl~Pları nefis oldukları haJ- bnşkn bir de-rdi \'ar. Bo dert de 
tt lıiçiı1 ban senelerin mnlısulle- l.ı~ ">Oğuk1annm a.'tmatnr fü.crincl" 
>"

0tt ll ll'IUstesna nefasette olu- yaptığı t.Q.hrihattır. G.ı:!';en kı3 bi
~ bolt:ıı ~hsuller niçin h3ttli ay. zim mcmJelcetimlzin bıııı yerlerin
~ t'e1Qi~ l'in mahsnllt'rine nisbct- de mcir ,.e 7 eytin gibi afaçlan 
~~iıı· t kabul etmiyor'? Bıınun ~kuruttuğu ~:'bi Ren havı.asındaki 
~ YI))-. ~ l&rap mUtelın.ssISJ da bil- bağlar da kı~m çok ,ıddetli so. 

'\1lkf n Amerill9 bftyt1k ~al Mec-~11 Relıılmkle hnber ... 
(V8%15ı 2 nt'.fde) 

ıı.,._ • d:ıba zı)'ade o senenin 
' ~la ğuklarmdan müteessir obnu§. Bir 

bq. ~~na atfedilmesi icap e- ~k asmalar Jmrmnot. Alman ~a.-

BAŞVEKil 
ANKARADA 

~~ lı sır sayılıyor. ra~lık ve bağcılık nıütehasSJ5ı 
~ ~Yet tnUe<ısesentn en son, fa. bu derde çar.e olrr.Ak U7ere Anka. 
~~1 ~fis §8.ra.bını getirdiler. radaki kara. ilıUm bağJannı dü,U

.. ~hl~ korlarkeD p.rap ııüyor; di;ror ki: 
" 

1 ~i ki: · "-Ankara ci\'anndnki ,..~larm 
>ı.~ ........ Şı • ,u-& 

11~1-.tıı:'~•Ye kadar verdiğim JA· asmaları hem aıMğa. hem soğuğa 
11~: ı.~ -:_~edl~iz kadarını iı;:j. kar,ı: miltehamndlılir. Ankara jk. 

Şükrü ~aracoğlu ''seyaha
timden memnuniyetıe 

dönüyorum.,, dedi 
Q'" ~~1ğlnız kadannı bıyık. Jimj Re-o ha\"Zasuıa. nisbetle daha Ankara. 9 (li..AJ _ BafVekH Şük
lıı~~lbıliı, ~~~k ~u §İşe iı:erisiM !;Ok soğuk olduğu için oranm 50· rU Saraco~ıu prk vlllyetıerlndekl 
\ ıttj "elllı~tim. Artık bu r.özü. ğoğona daynnan bu asnt&lardan aeyaha.Uerinden bugün saat 21,80 "" 
"~lıtn '1ıyorıun. çUnkU bu son çubuk alınarak Almanyayu getiri- Ankaraya dönmU§ ve istasyonda b'.). 
~-ll"Q t-.3ar&bm hepsi irilecektir. 1eC!'k ~olul"!!9. bundan iyi bir netice yUk mlJlet nıecllal reisl, vekiller, ıe
'ıı lltrı1~en rtmemek benim P.· , alacagımnı umuyorum.,. nelkurmay aaba§kanı orgeneral Amn 
~~tıı hnldtnıda ''erdiğim dersi ' Öyle zannediyorum l>i bu fikir Gl1ndtız ve vckAletler erkAnt tar&~· 
,~~~ak demektir. Bu yanlıs değildir; tatbikat sahasın- dan kar§Ilanmı§lır. 

biJ-e b ı~erisindo bar danı- da Türkler de bu fikirden ic;tJf&de l'tlünakalit Vekilinin tetkik 
~it' U'akıbnamabdır.'" (.debilir. Ger9tlkfen Anknra bağla seyalıati 
itil.... 'ı btı SOn getirilen şarabın n ıa,m sıfırdan a5'11-ğr yi'nni, otuz Afyon, 9 (A.A.) - Münakallt 

YBPIJımakta olan tayyare meyda -
nında tetkiklerde bulunmua ve 
saat 10 da Eskl§."hire gitmek u. 
Zc't'e te-hrimizdcn aynlınıştrr. 

Bıa"°elıilin intibalsn 

Ankara, 9 ( A.A.) - Şark vi
la)~etlcri seyahatinden dönen Baş
vcld!iıniz Şültru Sara~oğlu Anado
lu ajnn5I?Un kendilerinden seya
hatim halr.lundaki intibalannı .!O· 

ran il:it' ~rma: "Scy:ıhatinıden 
memnımiyetle dönilyorum. GördU. 
ğUm Türk çocuklarından diğer 
Tüıik çocuklarına scüun sctir
dün.,. demiştir. 

~~~ bile bıraktlmiıkswn derece soğuklara t.ahnmınül et- Vekili amiral Fahri Engin bu ea
lt ~t.fa, ~bi varmış. Şarap QJekte olduğuna göre bu mi!\'%U bah saat 8 d~ sehıimize gelmiş, 
~ ~lkt ları liztimJer olgun ha- l"tik!llek ziraat enstitümüzdeki mll· vilay.ct, belediy~ ve partiyi riya
tia.~t~n sonra ellcr1ne bir se- teh&S"Jıslar l~in de hu5ust bir tet. ret eıttilttt"n sonra dt"miryolları 
l-t~ ~ koe:ıman bir bağın i~e- kik zemini yapılsa yericlir. ig'e~nde. postahane ve yeni 
~'t ~~'leı-; bUUhı bir gün bu ---------------------------------------

~ btt ~i asıruılnn gezerler; B 1 e t d d e 
~~:~1n:::bi:.er?~iş~:ı:~ u garıs an a emır-
" ~~:ı sepetini bu suretle 
)a bQ. iru: v~ bu tizltmlenlen bu-

,;~_,~ ıle bir, lki şiıe şarap yoluna suı· kast yapı" ldı 
tıı ~ btı 

8
'!.(jn. olara'k bize verilen 

hittııı, bir %~t1e bir bağdan çıka. il' .' §l~lik ı{ara.plarda.n 

~~~ t-~ .. ,; n;ndenb••- infiliik neticesinde 4 kişi öldD, 
tı\zrııt\ btı darıni knzanan §~rap 

~~~Qbtı~:,~~s~~ara~~e~a ~f; 100 den fazla tevkif yapıldı 
ı~de a.ldı~P miltclıa.c;sısmın Ö· 

~:a.rn1 arı 5nl'npçılık dersini 
ll.'°a" Ş 0)(1ufnr 

t."b •• t\ iıı· • 
~ llr~n 1 m Lir kö~~in<'le Hin-

sofua, 9 (.A.A.J - Gabro\ O ısı ı• bit e<li\ınişlir. Du iki kişi, uııın mfirl 
yonundn bir lnrilnk vııkua ı;clıııl .-. dcttenbcri ııııbita l:ırnfındnn ar:ıml 
rnlştlr. mnktn idi. 

Enkazın lcnıfxlcnnH'~ı c'>~n~ını' nunların. çok ınülıhn lıir llliı>rık 

bomb:ılar korduklnrı, ancıık bomb '• 
lardan birisinin \'akimden evvel 
pafüıdısı tıılımin edilmektedir. 

Zabltn derhal ıahkıl."tıt icrıısıra ''a ~1tııı:o1 d nızasını hn\'İ bir res
\ 1ı., 1 " ille ~"1)·or. Oi~t"r bit. oflıı. 

~ !ıl'ltı'ın b~ır Alın:ııı Tc'lsamı dört ccscd nıcyci:ınu çıkorılmı~tır 
ır le,Jın-;ı nır. Ren· Bunlardan ikisinin hlhiyclleri le~ 

si rişrnlş \'c yapılnıoğn bn11lıınılan 
nokın~ı ıl.!_nn istasyonu lalırip ctmc.k hu tahkikat c~nasıııda ıoo elan fa"t· 

istemiş olllukları \'C' bunun için la ad:ını tevkil edilmişlr 

r -, 
A rr erika, Vişinin 
notasını reddetti 

(YaU!l 2 ı:ıct aayfadıı) 

--~~~~~~~~~~--' . 
lkiısat flekôietinin tebtiiı 

Kok kömürü için Eylülden sonra 
beyannamo almmıyacak 

Yeni beyanname verec;klcrin kömürleri Sonfeşrinclen 
itiba1 en veı;l meğc ba§lanacak 

Evlere _şinıdilik bir ton dan 
fazla kömür verilmiyecek 

Ankara, 9 (41.A) - İktisat vck~. 

letın<len bildirilml§tlr: 
lsta.ıbulda kok l~ömUrU ıçin va:u 

Lalrplcrde görülen bUtUy artı§ ve kcı. 
ka karoı mll§ahede olunnn tahacUm 
,.e i.ıtlyacı oımayanlaruı da kok be -

yanoameaj vcrmelt ve kok Jııteınek 

'e almakta ı.srıır etmek e!lreUyle ha. 
kiki ihtiyacı tazyik etmcıert mUvac.:
he.slnde lııtanbul halkına kok kömUıil 
t.evziatmın taru:lmı için bezı noktaıa. 
rm tavzlhlnde ve yeniden mUtemmlır 
tedbirler alınmasında .zaruret görül • 
mUotUr. 

l - 1etanbul halkmm 19'2 mevai. 
mi kok köml1rU ihtıyacınm temtnl i
çin kok istihsal mahallerinden 1 mı:.. 
yıa 942 tarlhlnde.n &ğustoe 942 sonu. 
na ka.dar M.000 ton kok kömUrU ce•p 
\'e tev.z.i edil:nl§tlr. Geçen senenin ar. 

nı müddetinde tevzi e<ljlınl§ oJan kok 
kömUrU 30.000 tondan ibaret bulun • 
mu§tu. !stanbU!da 1042 mevstm1 için 
müre ttep kok mikdarıntn tamamlan
ması için tedblr:er alınını, bulunmak.. 
tadır. Bu ltlbarla kok tev:iatı kema.. 
ka.ıt devam edecek, ancak dağıtma 
bunde.n böyle aşağıdaki :artlar dahl
lınde cereys.n edecektir. 

2- Şimdiye kadar parası alnıarak 
sa t.ıt} ordlnosun~ bağlanmış olan ev 
ııobalarma alt kok kömtlrlert btrincL 
teşrin 942 80llUD& kadar ve ot'dlnole... 
rmda yazitı tartlılerde teslim edilecP.k 
vo ancak bu ı:;oba koklarmdan bir ton 
dan .Jazlasının teslimi alAkadarlarm 
talebine göre ya. bJrjncikAnun 942 ye 
tehir olunacak veya bu kısma aıt 
para sahiplerine iade edilecektir. 

'IJ~ı ~ot- ~- il da) 

1 aqmis muhabirine rtÖre 

Novrosisl<i müdafile
ri el'an dayanıyorlar 
Almanlar, Stalingraaın batısında bazı 

tepelerin zapledildi~ini bildiriyor 
Borlia, 9 (A. A.) - Alman o~' 1 riminde yok ~ilC!l tanklann a • 

dul.an umumi kararg!.hının tcblı· clcai 11 n.,,...~stos tıır.:hindcnbcri bi· 
iı: ne baliğ olınu§tur. 

Novoroeiskin cenup doğusunda Rjev l:e3imindc dün büyük mik 
lılklıı:l bir tepeye yapılan bit· ta yasta muh:ırebcler oll""..am• • :·. 31) 
arnız eısnasmda. binden fa. d esir Ağustoe ile 6 eyl(ıl arasında - l. / 
abnnuş, 27 top, bir zırhlı tren ve yellerin 2126 t.:ınkt ordu ile ha. 
birçok ma'zeme zaptcdilmi.stir. vn kuvvetleri tarafından yok c • 

Karadeniz sahili aÇiklannda c:fntiştir. (De\·nmı % neı sayfada) 
savaş uÇa]tla..n, 500 ton hacminde 
bir taşıtı batmnışlardır. 

Terek yakinlııde boşa giden ta· , 
arruzl3rt esnasında dUı,;man 18 
tank k:ıybctmiştir. .Sovyet 

çeteleri Nor
veçe girdiler 

Stalingrad kalesi kesiminde 
zırhlı Jabla.r .şiddetle müdafaa o
lunan dllşman mevzilerini yannrş
lar ve Stalingradın hemen batı~ 
tnnda kain bulunan sarp Mfnk • 
tcs. ~lcrini i~gal ctmişlerdır. 

Dlln gece Stnlingrad şehri ıle 
§ehri.n doğusunda bulunan Sovyct 
utak abnlan da bombardrman e· 
oiJmi§tir. 

Kalug'!J.nm oenup batısında dtiı;• 
m:ınm birçok mevzif hUeumlan 
J>~UrtU'mü§tür. SavaŞJn bu kc-

Büyük hasarlar olduğu 
haber veriliypr 

Bern, 9 (A.A) - Brltano,a: 
Rus çete1erı Norveç toprııltlarma 

glrmııııer ve ağır hasar vukua gett •. 
mlşlcn'Ur. 

ı· POLITiKA 1 

DE"'OKRASiLER 
KONUŞU 
Yazan: SADRİ IR'fErli 

Demokra"i konu,an rejimdir. fa da hil'küm~t rcis'eri ı;ok kötü 
Onun temeli efkin umumiye~ e lı:ıberleri elem duyarak anlatmak 
dayanır. Efkan umumly.e açık ko. nıccboriyetiııde knlcl,lar. l\IU\·af. 
uuşouı~arla ancak şeklini atır. De- fıı.kiyet i7.lik de\ lct atla.mıııın o. 
ınoluati1< bir şehir bile kendmi muzlarını ı;ökcrtir. Znfer, mun.f. 
her şeyıJen önce in!'&l'Jan toıııa . fakiyet ııa.sıl ,lil;ençlik ,.e ı;iizel lk 
y11n m:::yclanlan, sö.ı söylemeğe gihi bil' lm\'\'P.t hnlltecler 'e de\ let 
mahsus kürııüleri İle göze ı;upar. 1 nclaınını fuııme cinünde &e\'İmli, 
Demokrasi !'ulhta konuşur, harpte sempatik bir hale sok:ır.;a mll\;af
konuşur, o h~r zaman konu~mayn ' ial.lyct 'knznnmay:ııı lJir tlc,·let a
ve isini konıı~nrak ynp;ıınya mec. clumı da o nisbetie çirk'n, antipa
borflor. Kuşların kıtn:ıdı, balılda- tıl< görlinmeğc ba ~lar. J\Uı;üci.ık 
nn gals3.Dl!l~ı ne ise demokrnsi'er lı.ısurlan büyiı!• cinayetler ha iıı. 
için ele !'Ö7. hususi bir uz,·iyet hn- de tasan-ur edilir. Onun üstüne 
linl almıştır. nıurnffnki')•etsiı\ik ihtiyıır!ık, has. 

Harbin ba5T1ldanbeTi demokrn. tnlık. ı;irkinlik .halinde çöker. De· 
~ile!' bol bol konoc:tula:r, ,.e bn ko- molcrnsiler üç yıldır bu ps·ı;mlojik 
noşmalannda "'öylen{'obilecr'ı< haki. ı:ttırnbı hi settilcr. Fnknt denebilir 
kııtleri anlatmnya ı:ah5tılar. De. ki Ruz\·ettin ,.c Çörçilin son nu
nıokrnstik bir rejim her hakikati flıklun <lı-mokrasilerin bn~ındıı 
hil<lirmeychilir. takat yalan söyle · hulunnn n~ul adam!an Ammeye 
mekten, yalanının cUrmti me hut daha 5Mn. ilaha se' imli O'Ölltere
hnlinde yal<alaftma!'!ınrhln korkar. "'4t MT Mt\iyettft-. Ç\mkU Mt11lr 
Şı'mcliye kaclor clemokrnı:;iler bn bu nutulElarmda muvnffnkiyett"ıı 
t.i-.tem içinde konuıtulıır. r.ok de- ~l.)c\'amı s üncüclf'\ 



-ı:- 4 v '- . IC· 1 -----------
faa ahvil~erinin Rtza Nurun ~stav çeieleri 

cenaze töreni ~ · Üİlntr~yolunu 
Harp ekonomisi 

biirosu işe başlıy 
Kanun ve kararnameler kat'i şe 

almadan büroca tetkik edilecek 

KıRK BfN LiRAYA KADAR 

ikramiyeleri de var 
Ankara, 9 (A.A.) - 15 eylül- Yeni tahvillerin ihraç fiyatı ym. 

de ihr:ıç edilecek olan m.llli mü- ue 9:5 d:ir. Mesela 20 .llralık bir 
dafaa. tahvilleri ha.kkm.da dün tahvil 19 liraya satılacaktrr. Yeni 
verdiğimiz ha.b<r bir yanlııılık c- tahviJler umumi ve mülhak bü~ 
&eri olarak eksjk çrkmıetır. ç~ ile idare. olunan dıı.it'C ve mües-

Bu nok:.:anın telifi ve hasılatı , EJC.'Selerl~ vilfıyeı hususi idareler 
m m .muclııfaa. ihtiynçlıı.rını kar- ve beledıyderce yapılacak arumıa 
iıl:am:.ı~ tahsis edilmiş olan tah- v eksiltme ve m~~nvele"erle temi· 
\'liler.in hfımil'erlne temin ey.ele- nat ol:ır:ı.k ve mı~ 1 emlak. sat?ı:ıla
ocğ.i menafıin sUmulüııU tebaril& rmdıı sanş bedelı olıı.rnk.1lizen~de ettirmek için bıınlır;n ihraç şek- yazılı kl~-n_ıetJc k~bul .edı e~ektır .. 
line ait malümntı bir defa da.ha Bu tahvıllere aıt fnız ve ikramı-
kaydet.m!ği faydalı görmekteyiz. y~lerle itfa berlelleri her tUrlü ver 

Milli müdafnp. ihriyaçl:ırı:nı kar- gldcn muaft:-:-. . • 
§Ilama.k uzere ihraç edi'eeek olan B~ tahvJ.llcr, faraza 20 Jı~ahK
L'lilli mildafaıı tahvilleri 15 eylül l.c:ır ı~ra!: fıy2'tları olan 19 ı.ıraya 
den sg evlıile kadar sıtışa çıka • ı§lemı.ş faizle-re de zam edıbnek 
nlacaktır • S'11reti1e ve ~lnrz 1 O kurus komis-

Bu tahviller faizU ve ikramiye. yon muk:ıbilinde Zira.n.t Bankası 
}° ol1I"..alı: üzere iki nevidir Faizli §Ubcl~ri tarafından her ıtaman 
~llvillArin faizi yUzde 7 · ikrami- hamilinden ıostm :ılınabilcccktir. 
yeli tahvillerin faizi yüzde 5 tir. . Ye?i t~hville~ satın ala~lar, 
llmuni . .vcler ·çinde ilark bin on beli ıst:dilderı. takdırde, btı tahvıncr 
bin, ve beş ~ir liralık btl~ ikm- mukabilind .. nakit yerin.e amor -
miyeıer vardır. :tkrnmiyeler sene- tlsrnan sandığınca ş:l.mdıye kadar 
de iki defa ç~leoektir. t.ıka.r:ılmış ~lan tasamıf bonolan-

m <!3 vere~,Jfrle'T. 
He.lkımızın istikraza geniş mik- Yeni tahvillerin bUtUn banka -

tarcla ic::tiraldni temin için tahviı· l:ı.rdnn t"'dariki kabildir. 
!erin ırnülclm bir kı:smı 20 liralık HaJ"-tPn:zm hasrlatr tamamen or 
kupthier halinde ihraç edilecek - dumuzıı ta~is'edilecck olan bu is
tir. Bu lmptir'men b:ı...,ıta 100, 200 tikrxra, deıvletin diğer ist\krazla.. 
500 ve 1000 liralık kupilrler de rmcla olduğn gibi. bUyUk rağbet 
val"drr. g°"tcreccninden eminiz. 

JaponyaRusvadan ba
zı isteklerde bulunmuş 

\aşiııgton, 9 (A.A.J - Amerl~• dan bu gibi tcdbjrlerin almamıyaCd • 
harlcye nazırı Kordel Hal, gazeted'er ğtnm muhakkak bulunduğunu na.ve 
kon!eran!lında bir takım suallere ce. etm~tır. 

Yaple.r verml~tlr. Japonyanın Rusyad&n bam iatcklPr. 
Ekvntör sahlllcrlnde Galasamoo ve de bulunduğu ve bunle.nn iki memıı: 

Lnbgo adalarına Pano.ma kanalrcm ket ara.ııında anı bir harp çıkarablle. 
ıı.maycsi ıc;lD Amtıriluuı kuvvetlerlnm cek mahiyette olduğuna dair Çunldr:ı 
varmuı, hakkında Hal, bunwı ası.ut den gelen haberler hakkmda da Hal, 
mahiyette bir muıele olduğunu ve bah ııöy!e demiştir : 
riyc veya harbiye nazırlıklan lle mJ- l "Bu mesele hakkında bir oeY ı!lyı.1. 
ta bık kalmadan bir aeY söyUyemlye • l yemtyecoğim, ÇilnkU evvelA bu da · .s. 
C"ğinj bildirmı:ı ancak iki hUkQmet a. kert mahiyettedir. Sonra bu pyiala.:'t 
rnsındn dostça bir anlll§!lla yaplıma. I teyit edecek malfımat almadım.,, 

USVA KANADADAN 117 BiN 
TON BUGDAY ALACAK 

Lonc1ra. 9 ( :\.A.) - Londrndn 
diın iMz..'\bnan bir kredi anlaşma
sına ~öi-c RU'!lya Knnaaadnn 117 
b'n ton buğday :ılabı'lerektir. Bu 
anl:ı..c:ma mucibince Rusyaya gön-

en izde 

Bir mif1ver kafile
sine hücum edıtdi 

Ot'rilecek buğday ve un İngiltere. 
ye gc:::ıderilenlerin cinsinden ola
calttır. Bu anlaşmayı Kanada hü
kümetinir. milm<"Ssili sıfntlle ln
giliz iaşe na:ıırlığı hnzırlamışt.Ir. 

Dünya boks 
şampiyonluğu 

Cue Luiz llkte§rİnin 12 ıinde 
döğiifecek Bir torpito muhribine 1 . b l k d d"ld' Ya~ington, 9 (A. A.) - Onba .. 

ısa et er ay e ı ı . 61 Coe Lulzc ağır mlet dUnya 
mıııır .. , 9 (A.A) - üç btıyUk gemı ı;ampiyoniuğu ımvarunı erlerden 

ile ıı~ı kUçük gemi ve Uç torplto mı.ıh Billi Con'a karşı mlidafoo ct~e • 
ı ıtı.nden mürekkep bir mihver kafjl - ~ i~in mtlsaade c:lilmiştir. 
tıınc müttefik torpil ve bombn uı,:aı·_ Maç 12 biıinct te~rinde Nev • 
ları L!bya kıyısında bulunan Appo!o. yoı'kun Ynnke stadyomunda ya • 
n.anm 40 mil ııtmnl doğusunda taar. ıııb.cnkttr. M:ıcm ha.:ıılntı tnmami
ruz etmişlerdir. Dlr kafile cenup 13- le orduya ya~nn sandığına veri
tfkamctinde gitmekte idi. Taarn.z Jeeektir, 
pazartesı gecesi yapılmıotır. Elde e. 
di!cn neticeleri tesbit etmek gUç idt 
Fakat tx.mba pllotlannda.n blrl ?le 
torplto muhribine Uç veya dört ısa • 
bet kaydettfğfnl iddia etml§tir. Ayııl 
l>ı1ot ticaret gemilerinden dumanların 
yUkseldiğini gördUğ{lnU söylemlıtir. 

Holivu~ı.:a yapılan harp 
filmleri 

lzmlrde fuar futbol 
turnuvası 

/:mir, 9 (.A.A.) - Yann başın.. 
yacak olnn fuar futbol turnu~nsınn 
iştirak edecek Anknrn sençlcr ibir
~i takımı dün ak.5aın Afyon trenile 
şehrimize gelmiş ve hnrareııe karşı. 
lanmıştrr. Deşiktaş tal<ırnı rf:ı bu 
akşnm ı::elccektir. ''Mnç1nrn yarı,, 

dün yapıldı kestiler 
Vefııt ettiğini dUn bildirdiğimiz 

eskJ S!nop mebusu doktor R:U\ 
Nur dlln gömUlmU§tUr. Rıza Nıı

run cenazesi saat 16,80 • Bey:ol'~u 

beledjye hastaııeıılnden alın~ Tet
.vlklfil cami.ıılne götUrUlmU§, namazı 
kılındıktan aonra tabut elıtr t\zeriııdc 
Harbi)'ilye kadar taommıııtır. BuralJn 
tabut cenaze otomobiline konm J:J, 
Merkezefendl kabristanına götllrillcrllk 
ııazırıanan makbereıılne defncdilmlıı 

tir. Kabr1 ba,mda • tıbbfye • taleboWı 
cıen bir genele eııki koruıoloıılard'in 

Fahrcttln Hayrı blrer nutuk söylen:!§ 
lerdfr. RelsjcUmhurumuz yaverıeruı. 

den Bay Cevdetl cenaze töreninde bu. 
!unmaya memur etmt,,lerdlt. 

Meraıılme Vali doktor LQtfl KıT. 

dar, Baam birliği lstanbul mmtakaeı 
reiııl Hakkı Tarık Ua, Sinop mebusa 
Cevdet Kerim 1ncedayı, profesör. 
ler, TUrk kUıtUT birliği Azaları, 

doetıan ve akra.balan bulunmuştu~. 
Cenazeye bir çok çelenkler de J:'ll:tı. 

derllml§U. 

Ankara - izmir 
bisiklet yarışı 

Birinciliği Orhan Suda 
kazandı 

lzn:llr,9 (A.A.J - Ankara • tzmıı 
bisiklet Y&nfl buğUn çok parlak me. 
raslm içinde net.tceleıımiştir. Ko~c\! -
lnrm erken gelecek!erinl bilen vali, 
komutan, belediye rel.al, meınısıar ~e 
çok kalabalık blr halk kUUeııı Ml\t 

8,80 dan itibaren mı.:vasalat yertn..:c 
toplanmışlardır. 8aa t 9,11 geçe ou 
ya.nam her etabmda çok muvaf!a";<!. 
yetıı koşulıtr yapmış olan ajaM ark,, 
daşrmız Orhan Sudıı tek ba§DUl muvlo 
salat çjzglııtnt geçmiş ve orada bulu. 
nanlar taratmdan §lddetle alkışlP.r 

mıştır. Orhan Suda valiye talcdlm J. 

hınm111 ve bunu mUteaklp laUral:at 
etmek Uzcre lise blnaama gltml§tir. 
Yan§m diğer neticeleri ile umumi t"-f 
ntf bundan sonraki telgrafl&nmızıtP 

bildirilecek Ur. 

Demır1oıa meslek 
okula açılıyor 

Ankara, 9 (.A.A.? - Devlet de -
mll')'olları idaresi ihtlsns. şubeler! 
f(in memur yeU.~~tlNllck üzere bu 
ders yılında Ankarada bir "deıııir.ı; 
lu meslek okulu,. acmaldodtr. l\I 't 
lep yalılı ,.e parnsıı C1!up talıı. 
mfiddr.li üç senedir. 

Bu mektep mczunlon mnft.' ven!'· 
kerl mükcllerjyet bakınmıdan lise 
mezunlarının ihnkl.'\rmo sahip ola ~ 
cnklnrdır . .Mcklebe en az orla mı:i 
ll"p mezunlarından mi.hnhakn ile \.ı
lchc alınacaklır. 

---<>-

Yol vergisi 
arttırılıyor 

Ankara.dan bildirildiğine göre, 
Nafia Veı!dUelince hazrrlanan ye· 
l'l yol vergisi llyih::.u yakında 
1'aşvekalete sC..·k~dile-:e.l~tir .• Lfıyi • 
haya göre yol vergisi 6 lirndnn 
başla~t:ı. ve diğer vergi ni.s
petle'ıine göre 36 liraya kadar; 
yükselmektedir. 

--0--

Bom bayda yine karıtıklıklar 
oldu 

Bombay. 9 (A.A,) - Nümayiş

te bulunarak ır.ünakalatı durdur
maya ç:ı.l~n hıılkın UzC"rine polis 
"t,ugün öğleden sonra otcıı açmış 
ve 6 ki~inin ynralnnmr,sına se -
hep ~lmu1'tur. 

Zagrep - Belgrad hattında 
münakalat dardaruldu 
Loııclra, 9 (,A.A.) - Londradnkl 

Yugoslav nıahrillerlııe gelen rapor .. 
!ara söre, Yugoslav celelerl lhn·ıı. 
Hstondnn geçen iki mühim sırııteJtk 
denılr)'olunu kesmi~lerdlr. Hır\'atc. 
ki .Mnrov adındaki Kl8Jlng'cl Yu • 
g05lav gaulesl Ugulil .. Spllt \'e 

Zngrcb • Bclgrod haltı Oıerlne yo'. 
cu ve eşya nııkllyah durdunılduRıı
nıı ve mihver kuvvetlerinin telıdlı 
cdilcn bo,llor üzerinde tki Jstas)'onu 
kurtarmak lçin \'Olnnperverlere kıır 
Ş\ hakiki hlr muharebe ,·ermek zo
rumla kalmı, olduklarını yaznııı.1.: -
la dır. 

Ankara, 9 (Vakıt muhab?rin
den) - Harp ekonomisi §efi dok
!OT Necdet vazl!ttlne b11ıılamak 'Ü
zere Berlinden aynlmıı;trr. Öğre. 
ııUdiğine göre yakında. fan11yete 
geçecek ol:ı.n bu bUroyn Tleal'ICt 
Vekili ta.rafındnn veri'cn vazife 
şu Uç e9a.s noktayı ihtiva etmek
tedir: 

1 - Ha.rp eeraiti içinde yaban
cı ~lcl:ctle-rlrı. iktısadi poJitf. 
lltalarmı c;e dunımlnrmı tetkik ve 
tahkik etmek, 

2 - Harp Bartlan içinde Tilr
kiyenfn iktıııncli me~lelerini tct
l:ik ve tehkik etmek, 

3 - Harp sonrası Türklycsinin 

iktıS&d! politiklltlı içln ti 
hazırlık tetkikleri yapnıaL 

Harp ekonomisi bUroııurı• 
ret V<'kili tarafından veril'° 
mntta muhtelif mcmbala 
kf!.lete g-:len raporlar. etil 
kftnplann b:ı.dema. bUrod• 
rıac.ağı blldirllt"rck meml~ 
tısadi faaliyetlerinde ve fl,ır 
yutınd:ı yer almı5 ol:ın "' 
lnrm yardı::n1armd:ın j9tif 
tlilmesl bilhruıs:ı tnvı:iye ol 
tn drr. Bu."ldan b~ka :karı~ 
rnrname ve talimatn,,me gl 
him pro::lerin katt ~eklini _... 
bu büro tn:rafmdan görli'J!IC"' 
ıLtihnz edilmiştir. ·ingilizler Havrı 

bombardıman etti · Mııar ceıbeslnde 1 ikhsat VekAle 

hı.~:~:.~.~···:t.nıı~~~~!':~:; Durgunluk. devresi . (R•: t.~:,~!';!~ 
dün gece İngiltere üzerinde yalnız b 1 d 8 - AlclClmum teahln vat' 
12 Alman ucaf;ı uçmuştur. Bunlar.. gene aş a 1 rak kuUenılmak Uzere köınıııf 
dan ikisi clüşUrtibnllştiir. yacı olup da §lmdlye kadar 

J,ONDHADA TEHLİKE iŞARETi Müttefiklerin tayyare laaU. melerlnl vermemiş oıantarın 
ı .. ondra, !J (.A.A.) - Bugün ôlJ. yeti ıon günlerde faz.la/aştı namelerj ancak eylW 9t2 ıoıı 

leden S<1nru Londra'dn kısa bir ha. Londra, 9 (A. A.) _ Mısır cep- dar kabul edilecektir. 
va tehlike i5arcti verilmiştir. besinde, sfmal ve merkez kesim· " - Evvelce beyannameıcrl~ 

HA VR'IN BOMBARDllılANI le:rinde yalnız devriye faaliyeti mi§ olmakla beraber talepıctl 
Berlln, 9 (A.A.) - DUD 6ğledl!:l olın~tur. ııatış ordlnosunıı. bağ~ 

aonro. muhtelif tiplerde İngiliz uc:ak • Tayyare faaliyeti tarla üçüncü madde muctbınoe 
larmdan mUrckkep bir te:kil ilo Havr J..oıııdra, 9 (A.A) - Son altı ı;lln name vercceklertn bevaıııı 
llmanıntı. taarruz te~ebbU!t!nde bu!un. jçindo İngiliz uçakları, M.ıaırdakl mib )azılı talepler beyannameıerlJI • 
muştur. Alman, avcıları vs ka?'§I koy. ver kuvvetlerine karşı 289 sefer yap. eırnsma ve yapılacak tet.kllcllt 
ma bataryaları dUomanı bombalarreı ml§lar ve bu uçakıar 500 ton bom':a ikinclte§tjn 942 iptidasından 1 

gell§I güzel at.mak zorunda bırakrııı,. atmt§lardır. lnglllzlcr, 30 hazlran.!tı. gelecek kömürlerden kar:ııan' 
trr. Hasar pek az olmuştı:r. Ela.lemeyn hatlarını tesis etm~lerJi. Bunların kömUr bedeli ıa.t.ail 
Yapılan §lddctli hava muharebe'"'· Bu tarihten a lağuatosa kadar ltıg'. rak satı,ş ordlnosuna n.? za_, 

rlnd~ tnglllz teşklH t!ağrtllmış ve ge. liz hava kuvvetler'ı 2 bl.zı akın yap • !anacağı ayncıı blldlrtlecııkt!t· 
ri dönmUgtUr. 7 dakikada 8 İngtUz mışlar ve mlhvercllerln Uzerjne 55{:ıJ 5 - 29,6.942 t.arlhU rcsuıl ~ 
uça#l dlişUrUlmll§tür. Başka bir tnbı. tondan fazla. bomba atmıolardır. Bu neşredilmiş olan kömUr sııtlŞ J 
'!iz uçağı da biraz sonra Breetln baır. mikdar, bu harp esnasında bu aı:a tıılfmntnamesinjn muaddel 
smda dUşUrUlmUftUr, kadar görUlmemlştlr. MUttetlkıcı·, maddesi mucibince bir aob8 I~ 

Vunanistana 
buğday sevkiyatı 

. Yeniden 15 bin ton 
gönderildi 

Lr>ndra: 9 (.ı\,.ı\,) - .ı\~ıun Kı>. 

martı ındn tkllsaitl harp nezaret! 
pıırlıimcnlo sekreteri Dinglcfoot, A. 
Etııstonın son gllnlcrlnde Atlnay.t 
bir hveç he)'eli geldi~i, mtıksaclı_ 
nın İsviçrelilerin himayesi alhnıla 
Yuııanistana ithal edilen gıda mad. 
delerinin tevzlin! kontrol etmek ol 
du~unu söylemiştir. Bu heyet Yıı. 
nan mnlısull:riı;ıi de bir dereceye, 
kader kontrol edecektir. Dinglefoct 
29 Ağustostu Pireye 15 bin ton K'l. 
nada buğdayı yfi1<1ii Oç fs,·ec gemi 
si geldiğini, 15 bin ton yiiklii daha 
iki hvcc gemisinin yolıln huhıniu 

Ayrıll\n tah~İ'll\t 
Lorıclra, 9 (.ıl.A.) - Lonrlra'ılıkı 

Yunan tıükQmcli Yunanlstann ;yiyc
celc mn-ddeleri gönderme işine 1.84!1 
• 160 İngiliz lirası tesis etmiştir. 

A;nerika Vişi 
notasını reddetti 
Franaada fabrikalar her 
fırsatta hombalanacak 

\'aşlngton, 9 (A.A) - Blrlerslk A
mçrlka hUltOmetı işgal aıtmda bul• _ 
nan Fransız şehjrlerlnln Amerikan u. 
çakları tarafından bombalanmasını 

protesto eden Vişl hUkfımet1nln notl\ 
sını rcddetml§ ve Almanlara tay:1a 
temin edch Fransadakı blltlln askeri 
fnbrlkalann ~r fırsatta bombalanıı.. 
cağını bildlrml§tir. 

bilhassa Halltaks ve Liberatör t,iplr. lcbllccok kok kömUrU mikdat' ııJ 
de tayyarelerle diğer A.merikan ta '· bir tondur. lkincl ıt0ha lçln ,O 
yarclcrini Rullanmışlardır Evvelce en en çok ;yanm ton kok köt:ı:ı~ 
ZiYade bombardıman edilen Uma... lir. Soba adedi ne olur.sa ol 
Bingazf iken şimdi Tobruktur. lccck kok mıkdan iki tonu 

Dola cepbeshıde 

(Ha!/ turarı 7 ı•, • "' 
Leningrndın c;embcr mıntnka • 

r,ında düşmanın yapmış olduğu 

mevzii tnarruzlar ak:ımete uğra • 
rnıııtır. 

L:ı.doga Uzerindc Sovyetlerin 
üç to~ek.('.ri bombalarla ciddi su 
rett~ ha.sam uğratılmıştır. 

Novroslsk'de vnı:Jyet 

l..oııJra, 9 (.A.A) - Her ne k:ı
cl:ır Alıınonlar N'o\'orosic;J{'i işE:nl et.. 
liklcrlnl lıildirmlşlerse de bu deni., 
lisstlnün lnınamının dcjilsc ele hır 
kısmının eliın Hıısl:ırın elinde lıu
Jıınduğu tahmin cdılmd.ledir. 

Tas'! ajansının cephcılcki muha
biri Xo\'orosisk mildarııcrinin ıln~ 
mnn la:ırnızlnrınn inalla karşı koy .. 
duk1nrını ,.e onl karşı taarnızlarln 
Almanlara ı.ğır k1yıbl:ır verdirdik • 
)erini buglln lell{r:ına J:ıildlrnııştır. 
Alman rad~·osu Sovyet, ııskerlcrlnl 

ö\1lyor 
Londra, 9(A.A.) - Dtln gece Al

man radyosunda askert d·ırumu inat. 
çı mukavemetinden sttay ıııe batuı~·. 
rnl§ \'e demlııtJr ki: ''RwılaTTn bu ka. 
dar ıılddetU fnuknvemct göııterm .. ge 
:nasıl muvaf!nk oıduklarmı anlıyao ı. 
yanlar vardır. Fransa b!rka<; hatta ı. 
çlnde d~mUştUr, Fakat Ruııyada va. 
zfyet tamamlle ba~kadır. CŞ~maı çarı:>ı. 
ııan askerler dUnyıuıın en mUteasoiıp 
askerleridir. Rusynya kal'IJı har .. ket, 
gUçlUğU, o zaman görUlm}yen bir a. 
dım olmu~tur ... 

Bu madde bUkmU evvelce be) 

vererek taleplerini satı,, or rlP' 
bağlatmıo ve !akAt kömürl~ 
nUz almamış olanlara da f" ~ 

6 - Tevzi olunan kömürle 
tarafından bizzat ve hangi 1Jı 
çtn alınmış ise o ihtıyac:.ı:ı ~ 
maeı için kullanı1maBI mecb«l 
köm1.irlerln 1ktl.ııat vekıı.letınltl 
mllBaudcsı' alınmaksızm 
devri yasaktır. 

Bu mecburjyet ve yasağa 
larm bir defa daha dikknt 
nm çckflmesı ve buna ay\urı ,tlı 
terin vaki o1up olmadıgını tc .,1 
icap ettikçe mlll1 korunma JI 
hilkUmlertne tevfikan ara.ınal ı:ıt1' 
lo.eağmın hatırlatılması ıuııı 
rUlmüştUr. ----o-----

Valkl 
Aıı!mm, O (.\.A.) - . }.ıf1 

bırle•ük devletleri reisinıtı ,.u 
ınUm:SSili Vnndel Vi ki b11o b 
nt 11 d~ ya.nmd:ı Ameı ııcıı. ti 
dç'si Stethnrtt ve rcrake ~ 
zevatla birlikte AtatUrkU!l ııtif 
lıat kabrini • ziyaret o·ıe ~ 
muht .. qem bir !;elenk ko)'S 6 
tcdi Şefin manevi huzu~e 
dakika ~ren bir tazim val< 
l;ulunm~l::ırdır. •' 

K5y cnstitUsUnU zj~·nt ,,, 
Ankara, 9 ( .\..A.) - tfJ 

\'ilki bugün öğ'<'den sonrıı. i 
oğlan köy enstitUsilnU ge:ı:~ıi 

Ga:zetecilere kolttcyl :ı:~ııt 
lrlandada öldürülen polis 
Dublen, 9 (A.A.) - Polis Bri

}'IC.'!r.in katlinden mcmıl olanla'Mn 
yn.kı.J.nnınalarr için malfıma t vere
cek he'r kimseye 5.000 İngiliz 1'.:ra.ı 
t11 mtik!f'at olarak verilecektir. 

SOVl'HT TEBI,U:/ 
Londra, 8, (A.A.) - Gece yorm 

Moskovada neşredilen Sovyet feb 
fr8Dl8d8 f 8k parti !iği: 8 EylQlde kuvvelleriınlz Sta. 

li 1 llngradın hnlı ve cenup balısındn. 

Ankara. 9 (A,A.) - . ~ ıııil' 
umum müdürü, Vandel Vı11'il' 
ynreti mUnasebetile şehriıtl 
len gAzeteeiler 5erefi.ne }. 
Pıılnsta bir kokteyl ps.rti 1 

tl~ ~ 
UrD 8 f Or Novorosi~k ve ~fosdok hlllgl'Jcrln Holfvut, 9 (A.A.) - Hazırlan. 

makta okın filmlerin ~ük bir 
kısım hıı...ı> f:ilımletidir. Bunlardan 
bir kaçı gösterl1miş ve bllyük mu
vnffakiyet elde cdilmi§tlr. 1 

Paris, 9 (A.A.) - Fransa, da 
bnşlonncak cumartesi \'e pnz:ır gün- ı i!.f8 •ameM'lllBll "• tek bir fmka te§ltil etmek maksa· 
Jcri devam olunacakfır. Hi ll\!11 E..C.~ 

11 Tc 12 ve 13 C'-'liiidc "Ünleri .. ______ ıı::::!:l _____ ._:ı, dil:,~~rfcdilmcktc o'an gayreıdler 

de düşm:ıntıı. carpışmı~lnrdır. Ui 
ğer mınlakalarda esaslı değışiklil. 
yoktur. 

Seçkin Tllr1r ywcılarile rıJ 
ajans ve bsııın milm~sille~ 
l:ir araya toplayan kokte>' 
de BAcıvek!let mU.Ste"'arı i~ 
clyc veltfileti crk!nı da )1P"'" 

Tayron Poverle evlendJmnden
beri ;Ik defa olarak Aıınnabella. 
mn yenid('n S3hney~ çıkacağı bil. 
dirilmektedir. Bu Fransrz yıldızt
r.:n koc:ısr şimdi Anıeıikan silah
endaz ktıv\•etlerlnde vazife gör
mektedir. Annn.bella Con Sutten 
ile 'birlikte Francıa kıyısına yapı -
lıın bir komond05 akmma ait bir 
fi m çevirecektir. ., 

ltJIZAN.'j., .:<HiL PC l<~~.,;J 
* L>ıJn:;a yalııız haatalıı.r ve !ak':-

:er t~n mi göz yn§Iarı vad!Bid,T, 
o ?>to evl~J: \'C kocalar. ölenler l~ln 
,. Ö}rle! Bnn:nıaJr. 
• LAru~luka W. gibi sedruılyle :n. 

Mil 'U'lll her ne.t fcdakO.rlığını ho"' 
b ıılığe irca' et!.LY->r. 

,, ., ter<IJU\.i eder gilıi görünme-kte ir. 
fuar npık hnvn tiyatrosunda yapıfa. .Ankara radyosunun yeni bir si- üfi ajansının blldirdiğine gör~. 
cnk olan fuar $eıiJest güreş rnüsn • pik~ • uzntı1Jll3.Sl §ive icabı olan t< k bir fırka teşkili için propn.grı.n 
Jıaknsın~ jştirnk edecek giirf'şcller hfceleri kısı?. Jtesmek merakmdn... dıı yapm:ığ:ı :memur daire bu ajan· 
de ~ehrlnıizc gelmektedir. Bıın~:ır Tilrkçelle uzun hee<: olmadığını ııa flunluı bildirmiştir. 8imdiki hal.' 
arnsındo milli takımıı girmiş güre~. söyleycn'er ve türkçeye giren bu de bir l·oordinasyon komitesi vU
cllcr ve pek l..'tlv\·.ctli clcmanlnr Ya. - 1ürlU uzun hereler:ıı giderek. he- cuda €etirile<'ektir. 
dır. le yeni harflere geçtikten sonra Bu komitcn n müzakerelerine bli 

• l!?salac:ı.ğını iddia edenler olmuş. tün siync;i fırkalarn: mUroessme· 
Çinde harekat Çinliler tıır. Biz bu fikirde değiliz. Eskı r;yle <!':l.!ett"lerin ve işgal altındaki 
lehinde inki~af ediyor Arab h:ı.rf'lerini:ı imlasiyle aynı b51gede mevcud siyast müessese 

elif s~lisini ;tlan heceler içinde IC"rin murah!ıaslan iştirak edecek· 
Çuııkin,A", 9 (A.A.) - Çİi?pış. , bazISJ uza.!flır, Mzısı uzı.ı.tılm:ızdı. lerrlir. M:.ılıtelif teşkillerin müza

malo.rın Çekiyang eyaletinin mer Bu cihet kulaktan öğrenilirdi Ye- kerelerde istTh:lallerini muhafazn 
kezi olan Kinhva dola~lnnndıı ve ı ni harflenıı imlfı ic:aretlerini a- ederekleri !Öylenmektedjr, Komite 
aynı zo.manda Lankide devam et· zaltmosı, çok yazıktır ki, bunda tel> partiye kar1"ı mevcud olan e
tiğini bugUnkü Çin tebliği bi'.diı'- 1 bizi ar.ıh harflrr clevr!nin bu ek- narşi ile mUcadele etmek w tek 
mcktedir. ı V!ğini r:ideremedi. (Falih) ynz:ı.- partinin te~kili yUT.tindcn zuhur 

Anlıvınin şimalinde Çinliler 20 cağız, (fiitih) okuyacağız; ben ecien mcst"'eleri milnakaşe etmek 
nğusto"tn. fıaql ~mış olnn hareket 1 boy le ... 1st~ bunun gibi (hara) İÇ.in prol)a.~anda sahasında ne _qibi 
csnas"lld3 yirmi beş noktayı ele ı:-orünc: (hfırti) <lell'ell, sipikcıi. tedbirler alır.ması l?.zım geleceğini 
ı;ec;irmişlcrrlir. ıniz gibi (hnra) demeır.eli. mUzakere edecektir. 

Ticaret atateleri arasında 
tayin ve nakiller 

Anlcnra, 9 (\'nkıt muhablrlnden)
Eski Berfin atagest Faik Rauf Be".t'I 
ticaret ataşeliğine tayin edllmlştlr. 
Bundan başka ta)'in ve nakUler Y'!'.· 
pılması da beklenmektedir. Bu suret_ 
le ticaret vekAlcti yabıuıcı memıe. 

ketıerıleld ticaret ataşelerini takv!yc. 
etmek Uzere aldığı karann tatblklr.e 
geçml§ olmaktadır. 

izzet Molla'clan 

Gerdu" <>itf'rn-i baht~i siyah 
etmeye deWııez: 

Bll!Ah, bu gamhineye bir ih 
ctm e~·e d et:•mez ! 

Al r.l!"tine eam-i mey.; plir-~nr. 
Jeti, 71\hld, 

Dünyada elin başka ~Unah 
etmeye lleğn1~7.I 

lunm~tur. 
Dııgiin gldı"yor 

Ankara, 9 (Vakıt ıno~ 
<len) - Vandel Vilki a),i11! 
meğinl Amt'rika büvilk eJÇ 
yem.i~tir. Misafirimiz yarıll 
An karadan nvnl at'a.ktır. 

B!ı.~·~hin n.ezrincJe ..rt' / 
Ank:ırn, 9 (A.A.) - :BUi>,"' 

ynh'l.tten dönen Başv~kill~~ 
rll Sorac;oğlu, saat 22.so d~ 
vek!Iet kö~l,Unde Vandel 
kabul etrniı;tir, ttl' 

MtilAkat bir saat surrnOş 

~ ııll 
Suda limanında yanl1 

çıkarıldı 

va,tngton, 9 (AA) - /. 
uçakları Glrid adasrnda eoud~ 
detıc bombardıman etmı~ıerd f 
nl§ yangınlar çıkarılmııtlir 



~: 

Dem~o~k~r~a=s=i!~e~r=~= : 
konuşuyor l!!!!!i!lllOIJ.;&U1.W1E.1~-.. ..... .a.a_._ ..... ~~u 

t~f~;bı~;;;:./, .• istikbal hak- HOKOMIT HESABINA GOM- Kapatılan fınnların Hangisine 
lrırıa,. <aba ~ok vajtJj dananabili- açı ln1asına Atll'in .kan<anına kimi altın 
( ~~; .• ,~in O<!aldıa,ı mU~ahabesi, R U,. K T E N Ç E K ·ı L E N M A L l AR ,- z ,. n v e r ,. ı d ,. :::~i:; ~:;:tir.Ü;~:-ı.~.~~t ~:ı~:: l~rtJiıın A\·~ Knmarasında süy- urn <lı,ma, bir kl!lrm da itine ba-
11iJlltkta!lUtt& deınokraaı 4'dlerinin kıyor ,.e iki tsraf da gördüğü ıJe-
1.ı~1 te ~arasr.ıda bir clönUm nok. Tı'caret Veka" letı• namına Yeniden iki bin ekmek ~·j söylüyordu. ~~ ı.~ e~ccck mahiyettedir. müsadere edildi Görü, ufl.-u, bakıj za,·iycsj böy-
~''oın °~sı ~eri bir yandun Beleci.ıy.e tefti!! heyetinin srkı le tezatlara yol açabilir. Netclilnı 
1 ~11tri:~· ,.~ Mid\.'ay mu\.'affaki-

1 ,-th a 1 e d ı• ı er ek satı 1 a ca k kontrolleri sayesinde. fırınların falnn yerde gezip, filan yeri do. 1 :ıı.ıka 1
• hır yandan Mı ıritaki c;kmek im1ll işi normal vaziyete J:ışn.ııbr, harbi oranın kazanocağı-

111hllJ~~ti, bir yn.ndan Rusln.nm Tica?'Ct VCklıleti, gUmrliklerde. 1 tııdrJerin, g~ dörl; firmanın giımeğe baş:aml§tır. Yapılan tef- nıı dair binlerle delil ımyıp dök-
tı iı:tn ~an ınUcıulele'iinı kendı'le- ki ma.llann ithal edilmesi tııilc ya. mnllannm bugünden itıbnren hU- tı§lt".:rde ~ehrin muhtelif Bemtle- tüler. Ka1"51 tarafı gozden g~l
~O)"lnu ~ır hıtnbct l<ürı-UsU haline kınclıın alfık:ıdar olmokta.drr. DUn. .kümet hesabına ithali için dUn '!'i- rinde yeniden 2000 ekmek mil.sa- renle:r de yine böyle bir innnı1' ta-
t~ rrıtı\~ :ı.rdır. l\IU\·affnkıyet. hat- kü sayını:.zda ,ıcendilerine tebliğat c.aret Veık~etinden. ~mjr gelmiş. ciere edilmiştir. fitdı'klonnı söylediler. 1•:1e () ~ffaJ<iyete benzeyen hn.ller yapılan 61 firmadan !>7 sin.in ml;h tır. GthnrükleTdekı ıthaı e§ynsı1 ~ğer ta.raftan evvelce yolsuz- Bu ayrılıkta da nnla51lmaz bir 
• <.\rııe~' 1~~ ailnmına. bir heybet, bir Jet dolmadan mallannı c;ektikle- ayn :ıyn zabrtlnr tutularak vekil.. Juk yaptdtları iddia edilen ve ka- f çetrefillik y~ktur. A~ıa olmuş şcy
"erırrır' hır !'e\imlilik, güzellik ve r:ni y:ımırştrk. Bunların iııırir.indc !et nnmrna ithnl rdHt>cek v.r; satı. patdnn fmnm yeniden açılmasına Jer, olacak ıtıler gibı bulutlu yıı~-
ka cU~ ktıctrcti lıah~der. Ameri'- gümrüklerde mnh bulunan münfe- lncakt.ır. vı.:Ji ~ belediye reisi Ltıt!i Kır: maklarla. örtülü değildir. Bu, Ya 
'tlciJ• hurrelsinln \'e İngiJll Ba ·• rit tacirler de Yar<lrr. Gel-ek bu , dar müsaade venni..~tir. Dün bu olmu!5tur; ya olmamıştır. 
likı,~nl~ 1!Ulukıa:mda tahlil et- frrmcıla.r belediyede valiyi zi.ya:et Bir haftada.nberi' "Xo\TO lski'' 
rı,tl< • 'azıyoet, dilnyaya J:öster- H k o t t d • t ederek ivi çalışacaklnnna söz ver- nin dU5tUğünU biliyorduk. Fe,·ka-
'>:4ııın'~l~ihleri l"·h~lnr kendi' he· ava urumu- r a e rısa a mişlcr v~ teşekkilr et:ni~lerdir, liide t.ebllğJer nesredilmi5 bu za. 
rı~,::ı~~ Urnitlidlr. Dinleyenler:! ----·&----- for davul zurnalarla ortalığa ra-
tıııı ~kı•l'ecek, onlara eevkle ya.. na teberrular rag" bet Ko··mu··r tasarrufu yıl~tı. ~Ut ~t~..ktlr. Hnttll. bizim bnzı me,hur siya. 
de >'ti İtlfi'lt ~fler ''8Z.fyetten yüz. Deri fabrika\örleri 72500 f'et liiihin~rimiz. Rus donanma· 
ı·e~~~.ın._enınun değildirler. Fakat lira verdiler Yeniden I 20 sınıf veya IÇIO kararlar wıın akıbetini bile keo;;tirh'emıis-
(l4rı "' ~ünlerin ımldı manzarnsm- şubeye ihtiyaç görÜlüyor lcrdi. 

~ın· r Şehrimizdeki deri fabrikatörlerJ rı 
''tılt nı·

1

m ırler. Demokra.s~ şefleri Türk hava kurumuna 72500 lira Okullarda yeni talebe kaydına Muayyen saatlerde hava. lWbnki dün gelen tıel~"lra ar-
h"ıJ,.., iiılnfn:ıdnn bnh etrni.YorJnr, d b deV&m ~:ımektedır' • Orta -1·uı ve •1 . k dan öğreniyoruz, ki "No,·ro iski" •· ...... aı tc.be-rrü etmişlerdir. Teberru e u- çuı u.. gazı v·erı mıyece rU 

1 lları... 1 : • taarrnzlan, hazırlanan 1 rd 1:~-'l--e •.·-"dedı'l-n t"1-'L.e miktarı de sa\'ll' ol'&Dcn. hmyla !>il P g • uc crı • lune.n fa.brikntörler vun a rr: ~.ıcı ::uı._, "' a.>CU Kömür tasarrufuna rla.yd ve ted·ı f ti· · ~L ıMıkbnli ke!!feden pey. B mın g'""·tik"e 1-...... rmnktadrr, .. __ diyor. Düşen, zop ı en, e ıının 
.. ı.:erı · Şnrk deri T.A.Ş, nnmmn ay u" ~,, " Auv;:ı .uı mevcut sarfi"-atı tahdit etmek Uzc. d ı t..ı? knl ''l"otı .. ~r gıbj Unıitfe h11.her ,.e. 5 00 ,, b ik tö tsnbulun bu,,.ün mevcut Ol"~. <>- .. se,·inci iinynya Ya:rı nn ın e 

b •• r. ·7 1 Ahmet Kara 1 .O • J a ı a r ., • rıe vilfı.yctte bir toplanh ynprldığı- tie günlerce sonra> nasıl yine mu. 
"nok Aleko Dulo t0.000, Amram Bira- kullarda ranıf vaziyeti :bu ihtiyacı ık f'I 

1 
· 

de.. !'asiler mih\•erin 12 ,·er· d 1 n ..... ı~~~ 1-"r _,_ek m yazımşt . Jıarebe~ olabilir! llsher ı m erı, " ,... · derler 9.000, Sotiriyndis bira er- •~~ya llUS.lİ gıı:;.ıuı tedir. K" ·· ı i le k·ı ,...,.,•tal• b' t {l~l>h .. ı "ru. labilec.ci'..ri'nc ~nniclirler. '·" omur e Ş yen na ı • ...,. ... zam:m zaman ~ok tııh•,f ır sure • 
....ı•r ~ Jer 7,51'10, ismini vermek istemi- ı en iden 120 sınrf veya. §ubeye ilk~.......: · b' - d •t•bar n 

1 
hl ı 

tL.. • "'ı ın nisbcten kendi Jehle- ~ d .n .. tı"""'ç V":rdır, n . ....,....nm ınn en ı ı e te kopuyor \.'e on ara ç o maz ··rıe ın • Yen bir zat 7.000, Kamhi bira er- ;nı .,.. •• lı 1 nı.1- tr. .. tn...:r 1 ın' 
1
·n • B" • rt ~'.i"] .. 11 <ı~af kaydettiği za.mamln - azır n.yac<WUdn ~ ıuııc er ıuırp:ılar e-klenıyor. ızı 51'~1 an 

"., "' "b b ler 5.000, Donan 5.000., Altıpar. LL~lerin 'ini yıldan itibaren yat 4-tb""'ne J.. ..... ıa.,..,..-1.ı....AD". Bu ta- . b d ·ı l!'-lir "I\ b' " lI i'ki nutuk :ı:vnı zaman. ~ l.!I.• 'VGS' J -<LJUH.1'' ı"te u apan .. rz eg ..;me •... • 
ır k · ımak 5.00'0, Vamvokopulos 5.00(1, nrz 9, 10 ve 11 inci srmfları 'bu- rı'•'e~....,:ıe ko'·mur tn"arnıfuna aza. B" ,._ R ı .... 111 n l'\g~. to mi nller•e· iki demok- ·' acıu ..., ır y:ınwan, us • onanm .... ., ı 

" ... 
1 
.. h Leysu•o ve David 2,500, Barukas hınacaktn-, Orta kısmılar lieeler- rnt itin" a edilmı" .. ve aAferler azal. tum ıkl d k .:rd'k •İ11'ııı·, ~· .arp ""tansi,.·ellnin yükse. --c ... .,.. na ~ · arm a çar çe'. ı -
.; ·~ -' - ] fıOO ' den orta okul haline ayrılacaktır. ___ ,_ ·ı ~· b' 1 - ... .,- b"rlc• ı · k b" d d ~tıı,~ ilah etmektedir. " · mwuuA şartj e u>r ıl"~·ıı.c ı ,..- Jeri söy enır en, ır yar. an a 

~ ın ... clt ''e Çörcil bu nutok1nrm. Eminönü halk~vinde TA!s1m tirile.."Ck irtibat temin edilıniştlr. "Xonosiski" de h;,ın müdafaanın 
-..ıa.n k • • Arifiyeye gidecek &va~ tdAresi de gün.Un mu-

- \ 

inanalım? 
denım ettiği bildirfliyor. Jlo iki 
haber, zlhlnrle nasll durur! 
Şu h:ı.I~ birinci ile ikinci ara

ı.rnda bir talmn hiıllseler olnıut '\'e 
bunlar bizden saldanmı§tır. De
mek, Almanlar, oraya bir kere 
l!'İrmfşlcr ve sonra ~~ilmi~ler. Bu 
çıkarı~ t Ruslıı.r söyt~metlilcr. Çttn
hli zaten ornya .i\L-nanlann gir. 
di~rfn! ve Nonosiskinin clüıtüğünü 
l•nbul eden bir tebliğ \·ermemi,. 
Ierdl, "Çıkardık!'' diyebilmek için, 
C\'\'el<'e elden !:lktrğrnr bildinnj~ 
olmak qerclf. 

' Biz. btı ilci zıd haber kıuıw•ında 
~nrsİlıyonız. Kime, n:ı,.ıl \'e njç?n 
iıınnıtcağızf Alctatılmadığnnrır; glin 
Ye yer k:ı.lmadı. Dört yıhlrr, 1'<'.r 
gün başkn lılr alrlanr~ın in1<i9arı · 
JIB nğrsdıl<. , 

Y:unn günlül•, lıntta ~ok kere 
~"Hnm aatlik ömrü ol:uı yalanla.ı:-. 
dan medet umulduğtıno gördük. 
Ortada )'alan ,·ar, yalancı ,·ar; 
fakat otsnıp kızaran yol,. Hemen 
hc~İ gijlüm.!IU~·or. l'nl:uı artık 
:;ade mlibah d•ğil, :ıynı llrlll'lncla. 
clt'ğer1i bir matah oldu. 

Jiime fnnnahm ~ diyerek"İniz. 
Dunun cev:ıbı kısa \ 'c keSindir: 

- Hiç kim5eye ! 
Veyn: 
- S:ıdece kendine, kendi el~~ -

letint:ı uur :ı.ib.gednden geçiril~, 
' lf'rr. 

n ,_,wj: aklnnıı \'e muhakememiz, 
im ho~;,ıınç karı-,ıklık \'e \'n!lta!'ıı
hJ, iri~~c bizi ı:asıtmaktan b1"J,;n 
lı'r "'·A~'\J yaranuyor. Din)j'yelim a-
1110 cloğro'rığo hiidise!~ırlc sabit ol
ır ı\·1".:cça İr.anmnyahm . 

Hakkı Süha Gezgin 
~aık bi ın endi lehlerinde pek sergııı .. f . I a,_..._ ~atletinde faaliyetini ta-~ı ı.err rnUttefik rollinü oynadı- Eminönii Jıalkevinden: mu ettı§ er ...... 
lı,ı_ti •ntc.ler)e dei!il, fııknt hütün 1· - .Bursa kız ô"-'tmen okulu til oedecelttir. 

... .. - -·- --~ =- ...... :~ · · - .... . ,.. ... ·.~ 

ı oe t h" ~ 0 ·- Şehıim:zde ilk tedrisat mUfet· 
'"· \• 

11 1Ye~ri i'le lfş~ ediyor- ta~bderinin .1'.azırJadığı eserler - ü~lerinden altISI Arifiyc ıköy oens- Altın fiyatları 
~·jile e onlano bütün ümitleri de elen müre'Y.kep Resim 8Crgisi 11 t:tüsünd~ tetlçlŞlcrde JnıJunmak • Diln lbir Reşadiye altmmın flya-

.. DEVLE:l, D[MİRYOLLAlU ve L-IMANLARI 
1 

• • JslrrMr.~UMUM İDAA[Si'İLANLAR( . İtiııcı ~arp potnnsiyclinl zaman eylül 1042 cuma ı;UnU saat 17.30 iızere bugUn .Anfiye~'e gidecek- tr 33,20 ltlII'U,, ktllÇe e.ltınm bir gr. 
"" drı.e <entfıline cri~timıdk anusu. da evimizin eıski binası salonundıı lerdir. rom fiyatı iıse 460 kuru§tu. 
tııııa1Varırnaktadır. Ilanun için Av~, açılacak ve Qn gün de\·am edecek. 
tıcı ba~ ~a saatinden ctirctl\iira- tir. Se-rgi bu tarihten itibaren her 

edıyorlar. gUn e::ı.:ıt 14 ıden 18 c kadar açık-
SADRI ERTEM trr. Giriş cerbesttir. 

Şth ÖLtlM 
lt11zıd rtnııı: nıaruf sabun tabrlkatı>1 -
~ en Ve Glrld c~rafmdan ve §ehrl. 
"tı ,çuvaı tüccarıarmdan Hilmi Nu. 

' •bu .\lı ~ 11 tabrtkatörlerinden Mehmet 

2 - 12 eylül ı 942 cumartesi 
akşamı saat 21 de evimiz caz or
kt'Strn.sı tarafından salonumuzda 
Hr konser verilecektir. G~lmek 1 

ar:zu edenlerin giri§ kartlarını bü
romuzd:ın almaları rica olunur. 

Vilayet memurları 

KIZILAY CEMiYET~ 
Umumi mer eztr5den : 

AT EB R iN SATIŞI 
lstanbulda depomuzda satılmakta ollin Atebrinlerin anb&llj ıek!'· 

tcrHe !iaUarı apgıda göaterllml.§tl.r. 

~ .~ ~ ... .& • •• -

Muhamnen bedeli 8575 (Uç bin beş yUz yetml~ beş) lira olan bir adtt 
Havagaı.ı iıe i§lcr mut!alt sobası (16. EylUl, 19421 Çar§amba gUnU ııut 
(14) ondörtte Haydarpa~ada Ga.r binası dahtlindekl komlayon t&rntmd.ı.n 

pazarlıkla ı::stm almncaktır. 

Bu j~e ı;trmek 1.steyenlerln 586 (be§ yUz otuz altı) !Jra 2:1 (ytnnJ be0 ) 

kuruııluk ltat't teminat ve kanunun tayin ettiği vcsa{ltle b\rUkte pazar~1k 
~U ısaatıre kadar koml.syona müracaattan llznndır. 

iBu f~e alt prtnameler komlnyondan paramz olar:ı.lt dıı.trtılmaktadrr. 

(98M) 

' Utaı, B?O§Vik Unjverııjtesl m"
~llrıı,~dan Dr, kimyager HUseyın 
~ ~ Ztıruı Unlverı!ltesı mezunlarır. 
~~ v kııek mUhendla SU'Pyman Nu. 
ltıııe ~ Zuruı Un!versltesi yUksek mP.-

Lira KT. 
10 kooperatifi 1 0, 10 x ııı Atebrln Komprtmeııı eltesl • 

Yeni ku~lan v•layet memurla- o. 16 xsoo ,, ,, 
rı istihlfü< kooperatifi idare heye. ••m•m:ı••••ı••••••••••••••••• 11 
ti dUn \0ilfıyette va.li muavini Ah-

1 
!l 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Meddıy<'köy camit mUettln ve kayyımlığı 
IlU).,lkdere Çayırbaşı cıımll mUeuln ve kayyımlıtı 
Oalata \ ernltı cıemU rnUeızln ve kayyımhfı 

Ubencııs11ıhan Nurlllm babalım 
~tel 

9.ıı.ııt2 Yan zade Ahmet Nural 
lıı,ltı ı:arşamba gtınU Cöztepcdehi 
'ltııı erinde uzun bir hastıılığı mUte. 

met KmTğm l>~ltnnlığı t.ltmda top 
lannrak çalışma t'!şkilau etrafın
da göıii~mütılerdlr. Toplantı bu -
gün de devaın edecektir. 

lstanbul Deniz Komutanlığından: 
Deniz ı,'Eeıılne ve Gedikli okulunıı. kayıt olunan talebelerin seçme •1. 

nav!arı ıı:; VP- 16 EylQl 942 gUnlerj yapılacaktır. Her hangi bir mazeret y'.l. 
zUnden gl'lnı.:.ycnlerln imtihanları bu gUnlcrden eonra yapumaz. BUtlUı. 

talebelerin b:ı tarihlerde Knsmıpaşadakı kayıt ve kabul komısyonunda saat. 

Amavutliö~· Te\'flldye carr.tı müezıın ,.e kayyımlıtı vekllljlf 
1'e1ikta3ta Ekmekçlbaııı camU mUeu.ln n lu\y)'lmhtı veklWll 
Yukarıaı. yazılı cihetler için 21,9.9f2 Pazarteaj gUnU saat 14 de mU-

aabaka Hntihanı )apılacaktır, 

~brnetı rahmana kavuşmuştur. 
~ zeaı rugUnkU pe~mbc gıı.ıtı 
ltıara:;ede Tepegöz sokağında 21 ı:: ı. 
~Ö§kUnden kaldırılarak ö~·-:ı 
l'tttna mUteaklp Göztepe camll ştı. 
~ e~~ ' ., a,h zc namazı kıl:ndıktan s~r. 

Verilecek kararlar süratle tat- . 
Hk mevkiine konacak, kooperat'f 

llteklllenn Beyoğlu Vakıtıar MUdUrlUğUDde Mebanl tdareııt.ne mUı .. _ 

faaliyete ;;e~irilecekiir. 8 de buhinnml:ın. ' (977') caatları, 

~rayı Ced!ddekl mokbert mah-
~dı)t detncdllece ktl r. 

11 i() öy. Haydarpa§aya vapur 
C1114ır, 

tslfAl\t VE TAH\'tT..A1 

45 ---
~ı- r;~~ ıe~ı · ~ . ~~ 

ı, ·~ rı~~ ·~ . ~tJ~~ ~ 1fü ~IT' , 
w.o, ~- ~ ·( f!irt:/~Mım!?JJ:ı f _/.._ı.._,,. -~~ 

. ... . """ .. ·. 

Yazan: ZEKt MESUT ALSAN 
&-0-0-12 l<lyatıan Anlaıılıyordu ki, büyük arazi Beyliği, zamana uymayan hayat ~art· 

~lldr Kııpar.ıo: tarı ıı~ yavaş yavaş kendil!ğinden tasfiyeye uğrayacaktı .. Netek_I":' Mus!a; 
l'i a ı Sterlin ti.22 fo Ayr'ınrlo bulunduğu zaman zarfında bunlardan birkaç tanesının tarılı 
O:~ork lOO Dolar 132,:0:Cı kavuştuğunu kendi gözleri ile görmüştü .. 
l( evre ıoo lsvlçre Fr, 30.36::. • "° :ıt- * 
~driı:ı ıoo Pczeta 12.b9 o tarihte, ziraat tamamiyle Türklerin elinde bulundu~u h ... lde _ticare~-

1ltııoırn 100 lsveo Kr, 31,L6 te müslümarı olmayan unsurların da büyük bir hisses! vardı .. Hatla b!iyu< 
%1.:ı-ANBUL BOHS!\SlNIN k~mis~on ve ticoıet evleri bakımından, rumlar, yVıudiler, nüf..ıslarına nrs: 
lltra 

19
33l'Urk-borcu tran;ı l 23,tO b~tle daha ileri mevkide bulunuyorlardı .. Küçük ziraatçıların m~h~ulle~~'. 

~ allli'Ytlt %IS 1933 Ergant , istedikleri fiyata 5atın alan mutavauıtların çoğu bunlardandı. Çıftlık B 
'lo 7 · c. 22 mı lerinin mah$ullerl ise mOnhasıran büyük rum ve yahudi komisyoncuları !h~-

193• h • 'k ·ı d • yc.ıpan • • %7 1 ' Sıvas-Erzurum 2.7 20, - rafından ıopianırdı •• Bunlar Avrupa ve atta Amerı a ı e e ıı • 
9tı • · ı "d"I BI h ı· fi ı da ve satımınrla l'urıu Demlryolu 2 Ul 70 racat müesseselerinin aı:ın arı ı ı er.. r ma su un ıya ın k 

~rıı1 Ye Cü.mhuıiyetı merkez amil olan unsurların, onun istihsaline de büyük tesirler ~ap~cağı muha
11

; 

o\r•ıa:.'1 Hi1 :50 kak clduğur.dan bu komisyoncular dolayıslyle memleketın zıraut hayat~a-
thnento 10.- d h•kim bulunuyorlard1 .. istihsalin muhtaç olduğu sermaye bunla~ _ta, 

............__ ~ f ad a temin ediliyor v' mahsul de netice itibariyle sermayenir> esırı o u-
. ...........____ ın an , b- -k ·ı·hı -k k f . ı rln kcıı· 1 yordu .• Bu sermrıye sahiplerinin e. n uyu sı a arı, yu se aıı.e 

1 florıl:ıuı . 
''illi§• aslıyo 9 uncu hukuk hci • dilerine temin etti~i sihirli kuvvellı.. _ 

e '"~&rı: 421620 Fah d ... nilcn şeyin o sıralarda müslümanlar için, garip ve m~phem 
~ 'Jıkta • • ' ' ld x ö 1 d'ğ" h ide farz !w~ lld.ı, . $ "bbascıga maşuklar b' ·nas "ardı Faizin dinen memnu o u!:fu s Y en ı ı a 
Aı sı .5 ır ma ı . . . b" d k M"kd az: ol· 
h"'llrı:ıı... l No da Mukim Menni' d emlekelın iktisadi hayatına gırmıı ır~ey c yo tu.. ı arı 
• ·1ı:ın ar m " - r· f sermaye· ~·iıı .. ·1 Yıl tarafından yine be•iktcşdc k' beraber altınlarını faizcilikle ureten mus uman sarra ve 

\,) " d • ma .a ' f . . l k d x i in mu· ~ Cltcıro ız sokak 18 noda kocası darlar da vardı. O zamanlarda devı:t bu ~ız 11 ne arıım.a '"'' ç 1 
• 

0;0 .... s Mtrcıtyan alevh'ıne 0 ,..t·g·. 1 1 ncak mi:stahsllin ihtiyacı ıle, ödunç para verenın tnsafı hôkırn 
..... .. ame e ere o - ı-k • • le "bl bır N. o davasından dolayı: .,ıurdu. Kazcnc ôleminde insaf aramak da, ç~p u. te ıncı arama. gı ·re 

htılırı~ :l:~he g&nderllen da\la am.ı1 şeyd~ •. lhti·,.aca gelince, o zamanki para• vaııyetıne ve kıymetıne go 
lıhcıı rılen meıruhata naıarar 

1 

bur.dan bol birıey yoktu.. . M _ 
clerı 0bırı sekiz 1 . F I k"'ncasiyle o1.1ruruma sürüklenen aılelere sık sık rastlanırdı.. u_s 

tı~ on sene evve o e\ a ı .., .. d - - d ldu' u 
"ıeç; ı.ıı ıp gitmiı ve yeni adresi d' tofa bu allelerden birinin ııtırabını yakın an gor111u~ ve uymUJ o s 
Co:,~tı olduğu yazılı olduğunc!l:n : için hôt•rası hôlô kendinde yaıam~k~adır. . • . , •. 
ltv0 °r2uhaıine . . Ü "ddell" Hacı Evüp Koıdibi mahallesının muhterem bır sıması ıdı.. Oı~ .n 

r> yırmı g n mu '- • • - d .•• d'kk k d' ırl'! cı~ tcı ~ermesi ve mahkeme günü ol1.1 bütün emirlerini yerine getirmek. hu~usunda ~oster .'9! ı at,. en ;~e~ 
rır Flii 'Yın edilen 5 1 O 912 pazartcs' mahallesi hudutlarını a~an iyi bır ıohret temın etmııtı.. Hatta cam 
" scıcıı 1 O d ' hk' 1 b k t kka"e de gidip zikrettiği ve derviJ arkadaşlarına hususi cömeıl· cı b' a ma em eye ge mcs· aş a c , d ı 

1 
• • ba~ 

"''d ır "~kil n" d . k .. ta' l'klerd~ bulur.dug·u da söylenirdi .. Elli ya1ların a o an ve agarmaga , · 
e ,,on ermesı a sı K ı ~ Ey" k" "k · 1 ık ile e•· 

'dile ~uhokomeye gıyaben devaın !oyan top sckalınc çok itina gösteren. Hacı up, . uçu zıra~ c;;ı .' Oa';cı 
ll\ırıcı kt~QI davetiye ve arıuhcıl mokc· naflığ, nefsir>de cemetmlJ orta halli bir zattı .. Halı~ hv~ ı'adkındı.. d~ 

tını olnıak üzere "ôn o!ıınur. ziyade, iyilık yapan, bir adam olmaklc maruftu ... Re a ren e yaııyor j: 
(41066) ilk karıs· 6l1Yıü1, ikinci bir karı almııtı .. 8u kendlsıne g6re biraz genç o 

makla beraber, Hacı Eyüp de, dinç ve kuvvetli bir koca idi •. 
Hacı Eyübün ilk karısından, Mustafanın yaıındtı bir oğlu vardı. Sab· 

ri, Mustafanır. hem Zeyniye, hem de idadi arkadaıı idi .. Çok kere, mekt~p 
yolunu beraber yürürlerdi .. Bu itibarla mektepte olsun, dııarıda olsun iyi 
görüşürler, iyi arkadaılık ederlerdi •• Mustafanın babası da Hacı Eyüp ile 
ahbaptı. Onun hacılık menkıbelerini, seyahat hikôyelerini dinlemekte~ 
hoşlanırdı •• 

Bir cık~am Mustafanın babası sordu ı 
- Mus•afa, Sabriden birıey iıittin mi? Hacı Eyüp çoktan görünmii 

yor •• Kozdihi kahvelerine geldiği yok •• Acaba Hasta filôn olmasın?. 
Mu5tafa Sabriden birıey duymadığını ve Hacı Eyüpten hiçbir haber> 

olm~dığ ı: ı ~oyledi .. Bunun üzerine, baba, oğul, içlerinden, birbirleritht 
söylcmei<siıin, Hacı Eyübün vaziyetini öğrenmeğe karar vermiJlerdi .• 

Erle5i gi.in Mustafa mektepte Sabri'ye sordu: 
- • eabam, babanı, epeycedir, görmemif .. Merpj. ...<fiyor .. lnJaallaİ"' 

hasta filan değil ya? .• 

Sabri endiJeli bir •da ile c•vop verdi: 
- Hasla değil, fakat ıon zamanlarda düıüncell gorunuyor.. Gece 

ya c;ıknnyor, yahut çıkınca tekkeye gidiyor, bizde evde düıür:cesini aniı· 
yamadık .• 

Bu konuımadan iki ay ıonra idi ki, bir gün haber mahalede top gi· 
bi patladı: 

- Hacı Eyübün evine, tarlasına, dükkônına haciz konuyarmuJ ... 
Ne var, ne olmuı? Mahalleli birbirine soruyordu .• Heyecanı artırm~k 

için, baıılcırı sebep bulmakta birbirleriyle rekabet ediyorlardı.. Hacı EyuJı 
borçlanmıı, borçlarını ödeyemiyor .. Malları satılıyordu .. Neden borçla .. 
OllJ, kime borc;lanmıs .. s ·u hususta türlü rivayetler dolaııyordu .. 

Kimi: 
_ Gene kadın alma:ıın akıbeti budur, kadın onu ye~,. bitirdi. 

Kimi de: 
- far1.::sını· dervişlere yedirdi.. işlerine bakmadı .• 
Diyor, .. aıiyeti izaha calıııyordu.. .... 
o gün Sabri, büyük bir keder içinde mektebe geldi .. H'1diseyi Mus-

rofanın b:Jd:ğini görünce anlattıı 

'.__ Bob ... m birkaç defa iıleri iyi gitmeyince sermayesini taıelemtk 
• • b , w levi'den ~dün~ para almıı .. Benim sCnnet düğünüm sırasın · 
ıçın, sa untu • 

1 
• • kt' d d'ğ. d 

da da aidığı para ile borç yükselmiı .. Farı erını va. ın e ve:eme ı ın en 
senetler birk'lç defa yenllenmiJ .. Şimdi artık yahudı senetle!'_ .ekrar yenı· 

1 · o 0 etmic. Ne olacak bilmem .. Babam yalnız dusunüyor.. Ne 
emıyor.. av • . O b • k • ld" Korku 
benim ile, ne annem ile konuJuyor.. na u ış ço agır ge :.. • 

ycırunı... k o d .... - id'? O t• d n b r M 1 fa hatırlamıştı .. O ne büyü s nnet ugunu ı s un e ı 

k 1 us a m'c. oldu:ı::u halde 0 semt halkı bu düğtlnü hôlô urutmamışlcr · 
aç yı geç '" u 

1 1 
·· ı rl 

d T f tleı pehlivan güre$1eri, davul zurna ar, oyun ar, gurı .erce e · 
ı.. ıyt 0 • e,. 'Herkes Hacı Eyübe parmak ısırmış .. A~kolsun demiıti • Sabri, 

vam e mış ı.. d kü -k b' 
k d ' • ·ı beraber sürTnet olan diğer birçok çocuklar ortasın rı, çu ır 
en ısı :; lıcıryolasında yatıyordu .. Karyolası, bir taht koqor ihtiıamlı ... 

p~elnüs lrıd. . 
1 

T kkesi bir toc gibi alt n ve %İynet İçinde idi .. Bir taraftan ka· 
sus ı.. a • b k ı d 
dınlar di< er tcuaftan erkekler ona maıallah demekten ı mayor ar .. . 

' il - Devamı vor -

1 
i 

(9831) 

IBugunkü rad,::~.J 
7,80 Program 7,32 VUcudUmQzU ça 

lI§tırahm 7,40 ajana 7,1>5 • 8,80 ka :. 
~k program pi. 12.30 program 12,33 
karI§ık program Pl. 12,45 ajans 13,00 
• 18,80 Şarkılar. 18,00 Program 18 03 
Çifte :taıııl 19,00 konuıma 19,16 da" ı 
mQzlği pl, l9,80 Haberler 19,4:ı Oc:a 
mU:ılğl 20,115 radyo gazetesi 20,45 
Güzel sesler pl, 21,00 kanuımıı. 21,t5 
mUzlk eohbeUeri 21 ,f~ radyo ııentcni 
orkestraaı 22,80 Haberler 22 :ıo ka
pan!§. 

1 
2 ~ yıı evvelkı Vaktt 
--

"Lenin " n 

10 Eyfül 918 

katillerinin idatr.ı . 
Lenlne icra edilen sulkasd falllerı 

l1am cdllml§lerdlr, Lenln'in abvoıı 

sıhh ycal lyilc§mekte berdeVllmdır. 

:E ı•er~mbe CUMA 
. - Eylül: 10 ıı:yını: ıı > -~ 

cı Şaha.o: 28 Şaban: 29 - Hızır: 128 Hıur: 1%9 

\'akltll'r \ aııaıı t;ı11111 \ liPıUti l';"nJ 

GUneş ı>.M 11.01 6.31 ll.03 
Öğle l!.11 6,40 ıı.n :5,CO 

lktndı ıö.n 9.16 1U6 9,L1 

Akısm 18.SO 1!,00 lU9 l! 11() 

Yat.ııı t0.20 us ıo.18 1.8! 

tm&a.k S.62 9.:SO 1.68 921 

' 

' RAŞiD RIZA TiYATROSU 
HALİDE Pt~KtS llf'rabı.-

Her akpm Sl.Ui! ıtl,.~) • 
HA:ClBE TF.YZS 

VudTU - I - rt'rde 



TE1 Klk.LER: 

TOPUN T ARiHi 
Barutu ve to~u Alınanlar icat fere ç*mak imklmuı liulabiliyor

ettiler. ltalyanl~r da mennlyi du. 
kef)fettil~r. fakat bu i.ı;ıi tekıimul Bu atışı temin edıcbillrek için 
etlir~nter Fraıısrzlarqır. Almanyanm en tanınmış riyaz.ye 

IKAYIPLAlll: 
TaJWm ij8MilldeD 15,t.HJ de &W • 

a-ım ~~nameJj kaybettlm. Joı&p 
edeıı muameley1 takip ediyonun, Ea. 
klaiDiD hllkmll yoktur. 

Ouaa 111atq (il•) 

••• 
Cumartesi gUr.U ıurtala giden th-

Barutu 14 üncü a~wh k'mya~r ve fizikçileri fikir birliği yı:pmıo
rahip Be. t.hold icat etti. F.easen ı. rdı. Barut tazyiJEi o kadar fasla 
barut dört ytiz sen: cv·:·el Çinliler- ! iıli ki meımilerin kll!aklan. çelik
ce malilln ol:ın tr,n.evdı. Fakat on ten yapdmJttr. Ve bu ~el~ top
lar, topu icat edip bu maddede'l t.tki ~likten daha ku\rv'etli olmaso 
istifade yol\mU dilc;linememişler t:Utlı. 
ve ancak banıtu bir nevi havai Mermiler Sen nehri lUYJlanna 
fıF~nde kull::nmı~Jardı. dulJiliıoe, hiç bir fert bunlann bir 

Abnanlar top in5?.. ettiler. Ve top tarafından atıldığına fnanma-

nın JO nc1& 1'.ıtarda Alemdv ntıü:a 

memurlujıuıdan aldJlım ntlfua kA.t •• 
dlmı ve Sultanahmet 2 nci ilkokuldan 
ı;.ldığım diplomamı D)'ı ettim. Teaı. 
a.nj alacağımdan eal<tainın hllluı.li 

yoktur. 
llultaaahmet, Ka•aak~ la auma.. 
nıa Ala Yetil. 

• • • 
Befikt&f 19 :ı:.cu ilkoku!\;.ndan 19~9. 

ı~o dcra yüı aonunda alciıtım dırı. 

lomamı kaybettim. Yerıillilıi alacatun 
dan eakiıinin htllmıU yokti.ır. 

Baş, Diş, Nezle; Grip, Romatiz 
Nevralji, Kırıkllk ve Buton AğrılarınıZI Derhal Kes 

bıt da şu şekild~ d jşiınlıldU · mıştı. Ve daha ziya.de bir tayyRre 
B:r Loru içine ba.rut doldurul- tı:.rafından atıldığı öne sUril!Uyor· 

J C A B 1 N DA G U N D E 3 K A Ş E A LIN A B ILI R 

du. Borunun ucuna dıı kUçUk bir du. 
menci yer!eştirildi. Barut ateşle- Fakat Fransız pllot'arc AhnR!l tay 
r.inae ctazlar mernıiYi borudan fır .lo~teleri~ rastlayama.dılar. Ve ni; 
latıy~...!u. • hayet düşman hatlannin gerialn· 

!\ manla?1"n e33.'! ~alıştıkları nok- de ycrltştirilen Nr topun mevcu
t& şu olmuştur: Mermiye istika- dıye-tin~ inanıldı, Bu t'>PU bulup 
met \'el:'!De'k ..• Tabii asırla!- bu işı ımhs. e~eğe pek tok gayret edi·
teklmiU ettircli. Baret keşfedi . l'•)SC de bir türlü muvaffak olu
lince-. ltalyanlar ası!"!ercıı evvel ııanıadı. ÇlinkU Almanlıa topu mü 
malfün bulur.an Ç~n havai fişeği- kcmmel surette ara.7.iye uydurmuş 
tıi tekrar ic.at etmi• oldulu. 1:ırdı. 

Hav:ıi fi~k, silindirik bir şeki~ 1 Netice iti~arile _topun. bulundu
do'dunılan b:ıruttan başka bir gey • ğu ır.ahal JCeşft>dılemedı; ve g11. 
değil-dir. FiJieğin üstli teneke ve- Lün birinde e'rarengiE tir surette 
ya ~ıtla kı\pahdır; altı ise açık- Alnıan:lar tarafında.n ortadan kal 
ur. G:ızlar, a~n intişar eder dınldı. Muc!t mUMndisJerle top 
ve bonıvu ytritanya fırlattr. ta ~al~n otus toı><:J bu huıusta 

Ha\'&f fişeğe iatikamet verebil- gayet ketum davrandılar. 
mek için silindirik (U.tUvann cia- Nıhayet &Tadan yirmi aene .ıeç. 
min ~ bUytikltifünde bir tahta tikten sonra, yarıi topun kullanıl.
çıtaya b:ığlsmr. masma .hi-; bir BUret1e ltızwr. kal

Havai fi~. menni imünde mayan bir devrede daha fazla 80-
daha d~ keffinde -büyük rol kut etmekte 11rar edıilmlyerek 
oyn&mıRtır. ltaiyanlar, on beşin- bl:hsedildi, 
ci ve on altlllCI 3atrlarda bu nevi B•tr.dan eonra ikinci Alman ha
fitdt1eri tekemmül etti.rmefe gay. rılla topundan, ''Bilyilk Berta,. 
ret etmiŞ ~. lA~n bir esas& ve.n- den b!'lhaedildi. 
laımmııttsr. Bu fişekler, ancak bir "Pariziyen·• in namlıs 34 met· 
teHdilf eeeri. oluak nipngiha re uzunluğundaydı, "BUyUk Ber. 
itabet edi~"Or1-rdJ. Fabt bu ara- ta,, DJll namım ancak 7 metrey. 
maw i"'tiaı eden mermilerin ket- eti. Bu top, merntfsini 8 kilometre 
finck bOyUk bir rol oynumştD', irtifaa. uzunlukta da 13 kilomet

Leona: c!G Vfnti f~letjn te- reye .,aluyordu. Lakin, mennihln 
peııine bir ae.t demir bi)yalar to. addeti 1*inciainden llekis defa 
Yanir bım!m dtqm&nm tePeain • dahs atum. 
de pa.tlatiııaiı düfllndtı, o ıaman- .. Parizlyen" lliatemindt>ki topı.t' 
larda Avrupa topqn yetpve de. deniz huplcrin~: "BUylWl Berta., 
D&ir ve tqla.."Ciaııdı, da kara harbinde ite eJverltlidir. 

19 uncu asırda albay Şarapnel Tarih!n bablf'ttill fenait.de 

Betlkb\t Ydds a.ddetıl Abllua-i-' 
•kak No. 6 !ı187..-r NIJ'oa. 

• • • 
Eyüp ntlfuı memurluğundan aımıı 

olduğum nııtua cllzd&mmı, kaybettı•'•· 
Yenlıin1 çıkaracatımd&n eakiain~ı 

bUkınU.. yoktur. 
S~(.h BalblildeN Fıahklı IO

kak No, 1 de Afll otlu Kuta Gül. 
pmar su dotamlu. ('1081>. 

• * • 
Ml. Vekfilitinden aHhtım 7,11988 

tarih ve 286 -~ orta mektep dlı·
k>m&mı aa;rı ettim- Yenisini alac:ı. 
tmdan Mkia!Din bUkmtl oımadıtı l. 
lb olunur, 

Orban Acar KwHopnk Kuyabs~ı 

Anlık •kak No. ıa (tl06?) 

••• 
20.9.9'0 tarihli ve 11078 numara'.J 

lkamet teı:keremi zayi ett,im. Yen!. 
ıdnt aıacaA'Jm,daD uklainln btı'fa.Q 

yoktur. . 
llaluautp&fll, llUtıkCJ Ma.11 13 
aıamuada atkot&Jm All Aapr 

('1oe3) 

• • • 
Ntpntqı erkek orta okulundaft 

almlf oldutum '" DUJQJ,!&ll tudt't 
nametnf zayi ettim. Yeın.lalal alacaft.:t 
dan ealdanlıı htlkmU yoktur. 

a...Ce)'lla 

WllBI ı ASI• 01' 
8u11dı'1 ,.r: VAK.tf MAT8.US1 

lhn..ı NtilrtJall tdan .._ 
lt'fM AAftNt .._..,,. 

Adalar ıullı ~lcuk ltolrimlff;ndcnı ' 
942/87 

Beyo61u Samanyolu ıokak Mefik· 
bey apartmanında 7 numarada sakh 
iken ikomettahları ••chul kalar 
Zehra ile Er.aine HüınO, O.nıonbeyde 
samanyolu Rumeli caddni 64 nuına 
roda ıakln iken keza lkôme19ahı mec 
hul kalan Celôlet Perkin'•· 

Etem HOsnü ve Mecbur• Barutcu De 
şayion ve müıtereken ıautasarrıf Wunı 
ğunuz BOyOkada .. kı Halkalfa yeni 

Türlcoilu 10kağında 13 /15 numara
lı iki bap hane ile arsalar ve bah,e• 
lerden mürekkep gayrimenkullerin 
kabiliyeti taksimiyesl olmadığındcm 
açık artırma ile ıatılarak fUYuunu • 
izalesi hakında adı ge<en Etem Hüt
ni vek111 <Mikat lsmail Kemal Elblr in 
aleyhinize actığı d41Yanın duru,ma 
günü olan 8.9.942 tarihine müso· 
dıf salı gOnü saat 1 A de vaki ilôna 
rağmen cluruımaya gelmediğlnizden 
haklcınrzda gıyap kararı verilmlı Yıl 
duruıma 2/10/942 cuma günü saat 
14 de talikine karar verilmlıtir. O 
gün ve saatte mahkemeye bizzat gel
meniz veya bir veıcn g6ndermeniz v• 
lıbu 116nın neırh•h• erteıl günCnclen 
başlamak Ozere 20g0n zarfında iti • 
ren etmecli6inlz takdirde mahkemeye 
kabul eclllnti-,.ce61n1z tebliğ maka 

1 
mına •al• ol•ak Oıer• ilôn olunur. 

'" 1061 , 

t.'Vftke iqt olunan teYJeci taae • toplar aratmdl. "Teııbel Margerit,., 

ledi. CUnk11 bunlar z.,._•a ~ Ue ·~ 71~* UtA1J tulm.Uftu, A~alıla:r, IDiermiyf ••Aala" 8M kMtal st'ttetln<te o- y• 
katiy~ hedefe iı9abri ettirmek hıp 100 kHolut mermiler atı;w· 

l.usman4a çok ~l11Uılar, ve bu du. Bu topun her endahtmda bir l'-•••••KaJd&Ma W 3 ıtır. 
ı&yede toplar f~eaf etmİI olılu. lı~ kental "8rut arfediliyordu. 

Menni.lein inkiplı dılba eoıın- Liklcı topun atlt mC9alflli tesbit 
dtr, Qnlilel', mamiyl hiç bir •· ed'1aıiıti. Ve daima aynı meıaf eye 
man düplnmeırniltil«. Onlll'ID meJ'l!li dllfUrll)U'du. 
topço.ı~ bir ~ clknoe41en bat Toplara ait ilı ilç ytıs senelik 
b bir leY değilıdl ClnUJerin dtı. tarih pyr.t hartketlidir. Her top 
iiinflııJ tarılan dofnıdar. Ve in - imal edm kendi kalilneini ileri 
auıMı: ıda bunu emreder. ı.ürüyordu, Ve mermilerin alırhfı 

Allrlardıaa. IOara tiplerden il· 1.1000 ldlo aranndaydı. 
itan mermilerin hedcıle isabet KıraJ llabimilyen, bunlara bir 
k&l'dettifi an~ Ba tüplerin düzen verdi. Ve dört model top 
u.cuna, ~ demirler yerme imalini müdafaa etti. İki atır, ıki 
Uatilınnl menniler Yf'liettlıilı!l hatif. Alırlar: 48 ve 34 kiloluk. 
Fakat bu tnem"Jler de rtbgtr tıe- 'hllfifltr de l2 ve 6 kiloluk demjr 
&Jile i9tibmetkrint deflltiıiyor. mermi atıyordu. Jrndaht heab• 
IQh, • da ~ tamim edilmqti. Her iki 

1'1 Dd uria Alman 9i1Ahva lı~ deıtnir içıin tir kflo banıt kuL 
Ogilııtin Kutter )'ivli menni yap. Janrll)'Ol'dıı. 
tr. Ba)iece rillPrm tfflbi ar.aım11 Aym zamanda. Malmimilyen 
91ayor4a. top itıracatmı meneden tik Jarl:.l 

Vüa yivli toplar ı '1 nCi asır. olmuetwr. 
• ~en M'elden olmalcla be- Jlabimnytn, daha İ:iyade hafif 
nır.r anmt 200 ııene 80llra ya.. topla:-a m«ltımlayıidi. Sıraya dt:ıri
)'llma inıWmm balabtmitti, B1I u- len bir k~ hafif top bir DMtaY• 
llJll tfthhura inaanlsnn tenbel • daJıa ll'lciayca ende.bt edebiliyor
liii sebep olmaımttrr. Çilnldl o sa. du. Hab.ıki 'bek batırr.a atıf yapan 
inanlar bir p maddelerin. yak. lir toPu h:r endıslıtten 80llra yenı 
Joju '-MI mevzuu idi. 'Yivlerin bnşta"l tanzim etmek icap ediyor. 
helaıbı p.yet miltklll bir ıeydl, du. 
&a llflllt hata Jle memıfnin leli- Bu t!Jte yegAne m~ktl.IA.t topla 
kameti c1erbcıJ deği'1Yordu. nn atlar t&rafmdaıı olmayıp in. 

20 Del asmı sonunda otomobil san lsr tarafınd:ın çekilm~I idi. 
İmll&tça Qııel fi§ekli otomobilile Bu cb gayet külfetli bir ııel•di, 
fllermlye istenilen istilulmeti ve- 1svıeı; kftlı GUstav Adolf buna 
~lmek itin :n~rminin vücudun. da çare buldu. DRha kıea nam"ılı 
da ldare)'f teinin ~den bit- insanm ve daha hafif toplAr yapttrdı. 6 
lt11Junma.."1Dm behtı'nıehal cl~m oL .iiloluk t->plar o bdar hafifti ki, 
dulunu iabata ka'k'ıttı. ilci at tarafmduı koJaylıklA çeki-

Umn mesafelere mermi dU§flr. Jebf)J.yonkı, 
111ıe1t hnNi bugün tarihe ka~m.. Bu ft1'6tte hf'mıuuri bir mevzi 
hhnıl&ttadır Çi1nk1l umn me dt.fiftirmed.e gtlçltık QekUmh•,,rdu, 

lafcJel'de Jı:ı.vn° taıeyllci miltemadİ Glittav Ado'f, toplara 'ltlratle mev 
SUttte fulalaı,tığı için ıilteni'en zi defi3tımıekle k81mft~'II> onl:ırm 
'ftl'e m~i dUşilrmeğl in:l'kilnarz daha 9e'rl atl!llar yapmaJannL da 
~tadır yardmı etmiştir. 

Bqtlne kadar btl SU!'ette bili- :f!er erutabttan sonra tnp temiz-
den bir' teY 'Yll.l'a 0 da merminin ler.ıyor ve namlıya E'!ld~ht için et-

----•LEYLi •e NEHAR.t_ı ____ _ 
Erkek Liaeai jen Benua fa AKllS 

ı.taabul aaıata Po9ta Katua ~ 
2Jk Ye orta JDektelll bltiraler SOia 
!baı1 ~ karalan ftl'Cbr. 

KLASiK •e MODERN TEDRiSAT 
Olpalılk ............ ~-

K•1't Jntlm.eleli PuutUI Ye Pvfembe gtbller1 .ut 1 dım 11 ,. 'irs. 
dar ,a1':111' Olrul 11 Ey\Gl Çarpmba sGntl a~tır. 

Ankal'& OniYeniteai Dil •• Tarih • CoirafJa Fakiilteıi 
Dekan bjmdan _ 

AaJuıra D!t ... Tarl1' Ootnt1a rault..m. talebe bJdma 1J71tDllll 
11 lMI cOaa ııaşıaaı•k ,,; Blrblct ~ llClllUllda llUla)'et ftl'llecekt.lr. --.. 

J'akGı~ t~ ohmu &11mre1er flllllardlr: ' 
Ttlrlt dl11 ve edeblyt.tı l'elaefe 
J'rum dili " ...,_ti Arkeoloji 
lnıtıl& dJll ,,. edebl,atl ~oJ 
Alman du1 ve edeblyatf Bltttolojl 
Arap dQI ft edalıty&b lltnolojl 
Fan dUl Ye ede1ıb'atl RinclOIOjl 
Rua dlU ve ede~ Bıınprotojl 

IDl.alk moıoıt )Antropoloji " rtnoıoJ 
TarUa Cotr&tJa 
ht@kWef'ba bir dile~ I•. 11• '" olpnluJr dtploln&aarmJ ... °" alb1aat 

raporlarınl bet!ararak sa:ı ,,. cama S(bmrt aut t..IO dan l'l ıe Uda& 
l'akWt.e KtlıNrlutUDe mOracaat eı,melel'f llzmadıl. (7ael_IK22), 

K apah zarf. usulile eksiitme ilanı 
Kmamonu Beti en T er6i7M BiJl•• BGfhnlıflnclan 
ıU.H2 ts?ib pa::arteal ıtıntı .. t 16 da Kutamonuda '9ll&7et mail._ 

mmda Loplanıtn B. T. Bmge ekllll.tme ııomı.,.,.u 119'1' Ura 71 kurut lceflf 
bedelli kayak "1 iDfa&tı kapalı IU'f un'l!e elalltmeJe kcıaublluttur. 

llukavele, tUDtme, huul, .,. fenDl prtaameler, proje, lcefll laUl\ 
aa veaa1r <!V :6lr Kaatamonu B. ter'blJUI bD1p blııkanhk dakeliDde &G
rWecekU.r. 

Muvakkat teminat "'7'8" Hra 11 nnqtur, 
:.Pr, • , ı ·-' 

leteklllerin t•kllf maktup?anm ,,. en as ••'4M)O,. dlrt 'blmı lfralılr bu ite 
beuer lf yaptılma dair vn&yetten a.lmıf oldulU elaliJet •e ttoant oıla.&ı 
veetkalan ve ltmlnat makbualarmı lbaleder b1r aut ......ı lasa mukab\-
ıtnde komfııycna vermeleri llAn olunur. .' (.MIO) 

J28 Jtllonıetreyt 'aşamadığıdır. um olan ha~t nıl\şkülltlll trltlh-
128 kilometre yordu. KI1'3.1 hır ton harl~u saye. yabilffe!ine inanarak ger.e hafif 

.ıeıs . Ye dttwen menni ı.fnı:!e na..'ll!J~·a barutu bir mermi toplar& ebea:miyet vern:iştir. 
~'Ulukta mUtdıusıs yeti'tlren 'bir 
mektep acı·clt. BurMla bu ite alt 
t~lnlik ..ıtmat betta geliyordu. ~~1-Jıe_ 'v~l~nn ''Pa- hdar kol:ıybllla rilrmeyt mllmklin ~s.pelyonun methur bir aöıü 

r.tmdan o.t- V ~ top l'8- ıkıimaıtı. Bu vazb~t ka~mnda top vardr: 
.)Winde K~pi. · e top s~ hır Mnı kolayca mevzi deilft'ri • ''Pü bUy!Jk ctelieildik1ere ihti
.ltalcwiııe mermi~~= P~s yor, h'!'m de acrl ııteş '~ olu • yaç olmadan, ordumuzda bir tip· 
J:la.."buki ta ilttilr. yorla_-W. tıe top kulbndmuııu ~k çok ar-
lü!an ° ıihe kad:ır Dıemıi 49 Bu şekilde 70 tonla 1.Jtth ~i· ederd' 
..... ~tıMer farla k~tetm!' de~ dini • wriadr ''e 200 top'a dR ~u 1806 d:'''j,~ bozgunundan 
~. JDel'minln 40 kılonıetredcn F ·-'·' ha '&..ı. •• '" fuıa bted~ tği.n . • r...,.ıort mu rer-'C'SU'll aanndı. ~ Ş:ırnhorat'a orduyu taıuim 
"'8n8.8Uyord ec e de ldmae Büyük Frıedrilt ağır toplan ga. vaziff'Si Vf'rllm1'tf. 
ü ~lik u. Ç~, topa ancak )'f:t maJıir:ınc mukeleyerek pek Şsm.'ıo~ dıaf t~uluğuna C• 

oı~ ~ermek .om. (ok fayda temin edecek bft tek- henmıiyet • ver.dl Ve ~·utta 
.._..a...ıı....__ · le !C:lıkmuştu. )-alnıı uk•r kullaııı!ı,, Cilnktl top. 

lr · ·~·topu ~ elence mey Zeuc!orf'\la Ruı'sn 24 iflk top. çul1*ta aekerlerdtn gayri araba. 
~ •u ~ kaide ltibaı'lle tarla tmf l6p etnıl!'ti t Akin talih eı, ee)'i.9, ,._ü ıtbi bir takim 
--~ driierı bq ~ •Ye- kencl:iaiM k\-1.allııce ağır top&Jnn gaYl'I M'111~ telldlltJ ~ ~ 

._ • ._,,., ,,.,_ ._~ *'*- ·~ 11 NIMllF& 

Altı -.af'lik liltematik bir çalq 
madan 11e>nra Napolyon m.dllı» 
edildi. 

Mode11l topçıtl:ufun kudret ve 
teklmtıHld anlayaflilmek için 
llJ39 - 1940 aea.esi harbindeki pi
yade te'pfatnı s&ı Gntınde taı.at 
kan ~r. Y:ıea~ bu IODde 
topa !'eri attt edebiJlllrti lciıı blr 
ilet tonulm-r.ştur, 
P~k ta.ı.il olarak Gtleta• Aao1f, 

hOyillr l'r:drik. )'Dhut N&P,:>lyon 
bugllnkQ tol'(al"Jifu ~ w hayal. 

.... ,.~·-'"'•.-latllitr 

ARTIK ELLr YA-ŞLARINDAKI f 
KADINLAR 31 lndt 80R0NEBİLİRLER ;J 

JBütUn ~llnyada mqhur bir cUd tTn claba beyaz, daha ~ 
ldiÜtebıAJsı tarafından ke,ı ve nennln Ye daha genç 
btıytuı blr ııına 11~ seçllen genç ııörümmm. Oünd~lerl ele 
hayvanlann clld hllceyrclertnden Yat•ıa> Totalon tremlDl 
~ ~ rı!1i çe,ber-, PftÇ ftdl. ll1r basit Ye ltOlaJ tadl 
Tt; şatlanı blt cJJ~n JUl,S\U'laruıa p.ye~ ht!r kadm ıo • 
ınüp.bthttr. BlOCEL tabir Kilen daha gençleşeiJillr Ye btıtill 
bu cnher f(mcU clld gıdaaı olan luman'l gıpt..a n111artle 
'r>embe renkteki Tokr.lon krnılnln faJ&DJ hayret bir ten t.
terklbtnde mevcut.tur. Bu tremı, blllr. Yeglne tlld gıdaal 
aQaınlan yaımazdan evvel kulla- kalon kremlerı.nhı m 
nınız.' 8bı uJ'W'ketı, cllcilnia bu verici mticeleri 1tr.ı•ıyen 
tınneuı unsurları maaeder ve l lldlı. Akil halde parana 
her aabah uyandığınızda· cildini- nur. 

Gayri rr enkul satış ila 
Be7oflıı Salla Mahlteme~eri Bl!fkatiplifin:Ien; 

P•211T 
ÖHl Hayret Şakir vere8Ulndeo Turıut. Talba, Hıraman ve 

Hh1at&kt otlu Ar!.Bt.<1klt Vuilyadl•tn miraaçılan olup Wen 
meı;bul buluna:ı Galgor km Kalyopı " Jllle:ıinln \'e 1-IIJUtakl olltl 
v.-7adl•iıı mtraa;ılan Hın.to " Aleluandıroaua p.)'i&D ve 

• mutuarnlı 11llunduklan Be7beliadada Yıldıa caddeat71e Tah 
dem aruınd~ kA.ln ve dentze DUll' 88, 90, 92 No, larla murakka• 
otel h!len 1;~ dWLk&ıalı b&De fUU)'Wlun bııal• IÇtn açık artt 
muttur. H~bhamen ln1metl llOet befbjn Ura ve meaah&j -~ 
buçuk metre mw &bbudtr, A17ıldm 90kal1D& " deni& taratma 
ıı•ıuaı tabndneıı 12 mettedlr, Deni& beJedl7ece park mabalU 
ed~ olup tamamen açıktır. Bina semin ve uma ve Mr t•• 
ibaret ~luıı &emin kat,IJl;Ja. 1k1 dllkkAıa, uma katmda bir mıa bir 
lcvlrant katında bar a&loa dört oda mevcuttur. Jleden duvarJan 
~ aa..,ur. Dulu JkmUp klremi9111e örtllOclDr. 8air ....ıa 
l&ts f&tıf G09)'Ullld& mevcut wa'ı reel abit nralıallfle .U,U 
yazılıdır. 

Bb1Dol qıJr arttırmut I0.9,ta tartblne t...at •deD r.._..,, 
aaat ı" da ıı J& kadar •1e>11U 8ulb moum.ı., kalem -~· 
ld.Up nudblda >•apt'MaktJr. Arttırma be&lt mubmıMa .... ..,.. .. 
)'elnıll a..1uı )Mıl•a4rtı Lakdlrde - - artt~ teüblldl .... 
tısere JDÖU)ede - ltlD t;l1ladtd edllerell 1ldacil &ilk U'tllnDUI ı 
riblne mllaıM:U ewun.e.a ,ona .... t 10 dan 12 ,. luldar icra 
c;ok arttırau kat., cQıak ib&le edlleceltt,11'. llaaıe ~- udll' 
Ye b~k 'be!ffi7e lıbla ~ eYkaf ., .. ~ 
puJu, IO aeadUl ~vıa lltdlli, deUAlt7e l'UIUIDU. ıa,. " ~ 
mu,tmp aittir, Arttıraa:a l(Ulü ecleceklertn _...,.,. 
7iUde >cdl wı;ucu ldllJılt.lndt ,.~ aJroell •••alılrt ......,. • 
PJrtmeallUI keıusteme 11aa11 o1u.a tal'lllDdaa .._. WJ8 
ı.t kba.lt m......._ a•wma Oden .... -lııuıtdlr; 0-ıa ..,.
Uaale r-.eaı!~nk llelldllllnclea .neı ._ JWmek ~te 1ııa1uao 
htJlllf cııldalu '9edel u. alD;&la ,.. Olana OD& lbaJe edlıec* .. 
ohau ,,.,. bul11nam•uı bemea 79d1 illa •lcldetle qıJc arttlrll.., 
nlacaktır. Yapılacak llb al&lradarlara tebllt ~. 
eonaııd& • c;o" arttırau Irat, oalralı lllaJe edlleoek Ye bel' pd 
rmcı lhale •dJen ktıue dd l1lale an"'d'ki ıu-... .,. 
bltalacaktll' • .ıaıaı. ...... tarla IE ....... Ja.dl ... ,... 
lalllune ~ .... 11 ... tallll lir. 

lpotek aldlıt alM&1ddar ile .AWcadartum ...,.......nı. 
bak'lanıu ve fall ft murat&.. dair olla lddlalanal • 
blteı.rayle ~ tari!dncletı ;u._ oa bat ıtm _,. -.. me 
DU malücıme -..tllllDe lıPdlrmeleri lllqa4ar, ... l&)ıcllrdf 
tapu aiclllertr~ .a.Aı olmaıaalar mbf lıeıldllP ~ 
raJulacaJdardar • ...,..,. lttlnll ..... bltlD •bf IU't 
~;m, ft •Ynldea ............ lıUeNlıı pırimelaale talip Mdlllllllll 

lan Jddfdilerell aoara44qa Wıuluı aMm'G o1am&ıacaamdall 

atıı 10Dlla._ en.ı p~ ,_. 'llnDelert .,. tul& 
mail 11\Qettlerba Nl/l'I No. O. •a1a1re• '-P&tltultM mtta 
ıert ... leslfdarı..rda lllametllldan ......... Ullllll ... Pndlet«I 
da idi_.. tıut ... 11.8 iNI tarllaJI 'Yllat ~le ..... 

.... ...... .Ka ._.. - ···--~-J.lt!-~: 


