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___ _. feJerma: !dan (MITO), T .. (IHll) 
feJs: latanbal Vüıt.Poeta bblnı .. 

nooü Şef 
dapazar1 va Arif iyede 
tkiklerde bulundu .. 
llmhuı reisımız tıÜn gece 

GQt 22 ae AnkarlJa aöndü 
~arı, l J Ca. aJ - Reisi l rasında otomobillerine binerek demir 

frenıo. dGn gece saat 24 de ve tahta fabrikasına gitmlılerdlr. 
eriyle buraya gelmiıler Milll Şef fabrikayı ve yapılan fıle 

~trenlerinde g~lren Mil ri en ufak teferrGatma kadar tetkik 
~ saat 8 de yanlarından buyurarak fabrika mOhendisinden lra 
~ olduğu halde trenle hat aldılar. 
cılca kendilerin! kaf1ıfama6a Bir bucuk saat sOren bu tetkik iıle 

~ ~ "Oli. kaymakam, komutan rinden sonra fabrikanın apartımanın 
~ ' belediye ve Halkevi relş da bir müddet istirahat buyuran mlllf 

.;:e ka&amız memurlarına il t Şef bu fabrikanın zırat al6t yapabilme 
lunmuılar ve kendilerile hususunda vt ıimdl yapılan araba w 
lr. saire iıinden boıka ne gibi iılerf yapa 

d ur inana bundan sonra is 1 bileceği hakkında altıkadarlara sual 
ıo:"' dolduran Adapazar ler tevcih etmiıler ve aldıkları cevab 

tezahürat ve alkııları a (DetJamı Sa. ı, Sü. S de) 

ruunculuQa karşı savaş ya
rkan onlara yardım etmiyel im 

"akalan ıımunUlottirerelı ~el• alitanlanna 
•4 PİyaaJa r.."UTpnc:•.ılann .ayınnı ~, var. 
llfa ~ olmaktan pkcırmalı, GliijJancalCll'CI ~· 

Jun etmek netif:aini Nri1' 

Yazan : .AsuH, Us. 
~bil~efQda 
gÖJ'döjftm için vetilin dütttnceJeri. 
Bldlalllr • .,, .... .._ ....... 
tim. ..... ~ ... .... 
ile Allpm put ...... ,.... 
fiyatları •eMmed• Terdilderi ... 
kamlar arsadaki btlJllk farkı gir. 
elikten sonra bil bahsi c1alıa eiddl 
olarak ele almak IAımn ıeldlliaıe 
ben de kuıaat getiıcli'm. Om 
kin nıuhteıem Ticaret VıdıiUmhin 
l&imlerini de bJ1)edİJOl'lllD. 

Aeaba Clnıllvi7et pıreteıaiaa 
pi,._ llüerlerinl yuaa ldmdirf 
Perakende pirin~ flJatJU'llll llilo 
bapna otuz bet, kırk k111'81 fasla 
g01tıeıreıa bir gazeteci mi, 7oba 
hir töeear mıdır! Gueteei ite IMı ı-.. 
kadar yuht mal6mat vermiıdne 
sebep olan 187 ... , Aeaba .. 
J'8ftbl maı.-t bir aldanma aeti
eesi ma~f Yona ~ pi. 
rinci 110, 180 kanqa kadar Mtll'· 
ın11 VU'J1BlCU haMcaDv var nucbrf 
Bize kalına ba nallerin ilerinde 
du..-k~olv. 

Banaala ...... bir DolEtaJa 
dalla ilaNt .ed•lim. ..... 'bdaft 
bir ka.19inde pirincin kiloam 
180 karala satan Wr ve:ra hd ._ 
kal bulanabilir; ba h&diae PİJM&
da pİrilleİn perakende fiyat. 180 
lnmga cdanıt olmuı demek delil• 
dir. Böyle istiaal vakalan amamf. 
lettlrerek guete ıUtualarma P· 
~lrrnek piy ..... ald \'1U'PD(.'alann 
tayınu atınnals, ~ 
•uo olmaktan •nnak. vargaa. 
<'Ular& yardan etmek netloeeble 
varır. 

BugDn 
Ramazan 
BugQrı Ramnan'm blr!dtr. KGS:IL. 

man okuyuculanmısm mtıbank ay. 
larmı tl!brlk ederts. 

Ramazan mtiııuebetıle &kfam Y.J 

lmdk vakitlerinde Kandt!lf ruatha.. 
DUlntn Dıbarl!!! Galata JmJ89bldeJci 
fenerler ;yaJu!acak ve mutad ftÇhl'e 
toplar atılacaktır. 

BAllAZA!f TAKVlldt 
Utar: 11.18 

tl,00 
UI 

Demiryollar okuluna talebe 
kaJ'dı 

Deıriet ceıniı· yollan meslek o
kuluna taltbe k:Ryıt ve ~1 şart. 
lannı bikHren tafai!At 5 inci aay
fanmdadır .. 

---,BU GVN ~-... 

VAKJT Her yer•• 
U~3 
Sayfa ~KVRVŞ' 

Başvekilimizin yurd gezisinden intıbalar 
Ouseldorf müthiş 
bir akına uğradı 

lngilizler 31 bomba 
tayyarai. lıqbeltiler 

Londra. 11 (A.AJ - Bava nueo 

ı 
retinJn leblili: 

Dün ıece bomba tayyllJ'elerlndea 
mürekkep büyük bir tetkfl Düueı. 
ı.lorf ftld&tri tehri n ıa.rbl Alman 
yada hıııfka hedefler lheriae pd

detli bir akın ,.pmıfbr .. 
AT aenlsine mensup ~r 

1 düflllan iflll}i altıada bulunan top. 
raklar üzerine tamızı kefH' uçu.,. 
lar ya.pmışlardır. Bu ketif hareket. 
len esnasında bir diifman tayya1'99 
s~ tahrip edilmiştir,. 

31 bomba tanaremb: danmeaıl .. 
Ur. 

ALllANLARA GIJRB 
lk-rlin, 11 (ı\.A..) - Almu 

tcbJiğinden: 

1 
GUDdUZ hiç bir mil'V'&f!aldyet el· 

de ediltmeden yapılan Hr ""~ bJr. 
1 palama ~u~ndan eonra tngilis 

hava teşkilleri dtln ıece garbi AL 
• ( Devantt ~n ! Sii ı dd 

Sofya va Bern 
elçilikler im.iz 

'l'1lbnıla llCllda: füı1l ~ ......... 1ılır k9Jlll ~ 1uımlplJ'or -Balda ~ ldJy ...Utlhılbltl 
dJareı& - ~ Mida: ..,... lanooila Tndısoa .......... lıtlJlll kA dmJal'Ja sll'Dfl7or - 191da: Aq._ 

Aabıa, 11 <Valot .........._ 
dea) - Sotya elçWğine Benı el· 
çiai Vafi ll.eatetin, Bern el~llifi
ne Pnag e9ld eldsl Ya.kup Kadri 
Karaamıanof Junun tayba edile. 
ceii haber verUmeıktedir. 

1111 ... _,., .. . 

"ftlld ._.. ...,. ellıllıl!e ...... ...,elftw' .. &öılıllrlra. .. 
Begnıt, tt (4, LJ - Umt.cl - Tlrtiıenfn tarafıu:lılını mU" 

Pres muhabiri bildiriyor: Antar~ bafaıa edecellne Te mihver asker
dan bura1a ıelen Runeltin pıbsj lerfnfn kendi topmlanndan geç
mOıuesslll Vandel Vllkl gazeteciler meslne mOsaade ebniyeeellne ıu• 
toplaııbsında ta be,.mtta bolun- madım urdu-. Tilrklyenfn aılmll 
maştor: •l'Dlmu tarafsıslllına ha)TUun. 

Almanlar Stalmgrathn tanulandakt 
istihkamların f'eÇildiğini bildiriyor ar 

Berlbı, 11 (AA.) - Alman or. 
duları bqkumandanlıfmm t.eblltl: 

Alman ve mOtteflk kıt:aıarmm t• 
arrua neUcealnde Novroetak ve Tereıı 
ke8lmJılde yapılan çetin muharebeler. 
le )"8D1 &raJli ka&aııoı.rt elde edilm12 
tır. 

Stalingrad &ıOııdekl mu.tahkem 
aabad& muharebe devam etmekted\•. 
lnatıs muharebelerden .ama 19brin 

cenubund&ki i.ıitihklmlar ,delllUniı ,.. 
bu mahalde daht Volga Dl!hrjne var••. 
mqtır. Dllfıoanm blltlln f&IUtma t'
arruaları ren pUakıırt:Woıü?O"'r. 

Kuahe:e tayyareJ.ertndeıı mUn:k • 
kep fllolar C:llfmu muka.vemet1n ı 
kilidi olan mevzilen ,,. Sovyetlcr1'1 
hareket menilerlu fiddeUe taarnu& 
etm111erdlr. 

(Devarnt St.ı. !, Bü. 3 dO 

iNGiliZLER MADAGASKARA 
YENiDEN iff RAÇ YAPTILAR 
Adanın tamamile işgal edilmesi 

Transilvanga liu- v~~~~~~!r~U~~!~J!r~~ ..... 
Nezareti tebllt ediyor: tı.glltAıre bil- ' reketlerde bu!unmatı !!!.Mm cöı : dudunda A om any a ...Umetı. Kadqaakar ada1mda Dte110 mtl§lllr. BtrJetJk Amerika bllldbı.eU. 
Suanztn ifgallnden aonra da bu teJ. aakeı1 mlllA.haza ve zaruretlertn bel' 
birin adaya mihver glr'.f}erf ba t . §eyin OaUlnde olmaaı icat.ettill ka• 
kmd& JWter bir tl!dbl" ol~ tmı blJ. naattndedlr. talışidat gap.ınış dlrmlf ft Btrleftk Am!!rt~ ta11ı ( Dtvawıt 80. !. Sa ! 4') 

l ... _·P_O_L_i ~T_l_K_A_I 
iki Şef Viyanada 

iktısat vekili bugDn. neler konuşacaklar? 
istanbula geliyor vazan: BADm ,.,... 

M otltooa, 11 (AA.) - Rö1ter: 
Ceneı•reJen alınan bir habere göre, Macar laiilıGme. 

ti, Romen lntalanmn TranmOGnya 1::1.f!adundo talatil 
edilmaini Romanya lıiiWm•ti nnJinJe ramen prol••· 
to etım.tir. 

!<ömür tevzı işleri üzerinae 
tetkik.erde bulunacak 

Aakara, 11 (Vakit mahabirln· 
den) - tktmat Vekili Sım Day 
yanında k&nlir satq ve tevzi mü : 
eNe.teei umum mtk:lUril S&dmtin 
o·dutu halde b1J akpmld etsprea
le ı.tanlıula hsreket etti. Vekil 
l:ilınQr teni ill:r~ tetkik tde.-. 
tir. 

K&nlr sav. ve tefti talimata&• 

mesinh~ tir maddeainin defittirii· 
mfai hakkındaki talima.tname ·~ak 
zedilmilt:.r. Bıt t&limetııame ile 
m~a bqma veriımekte olan kömür 
miktan biraz daha aıa'!tdmakta
dır. 

TaUmatııaınede yapilen deiitik-
l'ik sudur: , 

<llmr- Bel 8. Si. 6 deJ 

Alman Flbreri ile ltaıyan Du- l mtı.ı. llUIOUDi ar.unda \i· 
~İDİD JÜIDd." Vi'yanada ıi\rtt- J llftada Yf'lll bir kona!ID& PPI!• 
teeeklerl baber veriliyor. Ba ko.. W.. lla ko•afRWIID mevzu şöp. 
• ....... hakkında Rö:rter bir hayli beais qalı rakuı bur farklarla 
.. lafalllt vermektedir. Fabl Körlerin bildinllğine yalan ola
Ri:vter vuku bulaeaiwnı be.her ver- eakbl'. 
dip konaıma h3kkmda tarafsıs Filhaldka ltalya he A•a 
ılelildlr. Onan \'erdiii habere gö. arasında konUfU)acak yenidea b
re ba d~fa ikinci capbe mllnue rarlar almayı kap ettirecek ...... 
betile mtldafaa m~leri göriifli- leler \ardır. ltalya iJe Ahaaaıa 
l~ktir. Ba•lraıılardüi ltalyan hrbe snllı saınanmcı. Qllİt .... 
kavvetlffinfn fa)'k eephesine sev- larla ha:ıırlanııuıtrr. Rattl 7.-., 
ki baJıill menaa olar.aktır. Ro- ea1ı hareketlerin"-" oe'.........,. 
man;ra ile •~ari•taa .... da.ki utta nve1t1f'1l rna1ftmt1a. &.-ıs 
İllb1'fm balD için yeni kararlar ı harbin azuR dnnesl pilialarm 
\·erilecektir. tbevaıaı S brifl•' 



!.i111r oepbeslnde i11gilızfer Madagaskara 
yen den yapttlar A k da Fraasada ı vam amarasın Şehırve şehirlinind 

hindistan müzakeresi Mah~e~ede Mkimi
1 

IBo Umversı T obruk şiddette 
bombardunan edildı 

( Haşlarnı ı ı uıcı ııaY/adoJ 
Adallın tamamUe işgall yalDız bc1.'!' 

nin ıyı bir aurette idare «ıdjlmeal bil. 

kımından değil, fakat Blrlefik mjlle, 
Kara hateka·~mda durıun terin menfaati bakımmdıı;:ı da eı::em. 

Londra; 11 (a . a.J - Hindistan k~r\1 inceden fnceye tasarı?""?'' bir OrdurdUler l daha so~ak 
hakkında yapılan müzakerelerde söz hucumdan ibaret olmayıp Hındıstanın Dört suikaılçı kaçmağa 1 I' 

Juk devam ediyor ı d1;:ebllğln 15onunda asker! zarurette.· 
alan Amery 'Hitabesinde Gandiyi emniyetine de müteveccih bulunduğu muvaffak oldu ı d k8 
"Son derece baltalayıcı" diye vasıf nu söylemiş ve demiştir ki: or asın a 
landırmıı, onun daima tahrihçi olarak l "-Bu plôn Hindistanın harb gay l-;ııııles, 11 (ı1.,1.) - Telılikclı h r Kahire, 11 (A.A.) -- ~ugUnkıl cı.:.. ortadan kalkar kalkmaz a.~n Fra1.1-

- 1 
yıa gUnU nCL1redilen mU~terek lng!.u .saya ladcst huauıunda İngiltere IJ! 

ortu§ark tebliği: Bırle§lk Amerikanın hemfikir bulun. 
ıı.ıo cy"Ul geces.ı keııt kolların;ız dukları ilAve edllmektedlt. 

r.ıaııyctıerlnc devam etmı~lerdir. Vi,tye göre 
Şimııı kesiminde kcşlt !:ollarırnı::::n Vtıt: 11, (A.A.) - MftdaıukarJ~ 

hareket ettiğini söylemiş ''bir nebıe ı retini akamete u~ratacak, Birmanya ıethişı;inin nıuh:ıkcıııcsı csııtmnı.!a 
eyimserlik eseri" dediği §eyi izah ede 1 nın tekrar iıgali suretiyle Hindistanın • kiş ellerinde ro,·ch-cr olduğu 
rek pek fazla uzakıolmayan bir tarih müdafaa11nı ve Çine yardım yapılması halde mahkeme ımlonuııo girerek 
te Kindlilerin anayasa üzerir.dc anlaı nı imkôn dıJına çıkaracaktı. Kargaıa ate~ :ıçınışlnr ,.c .:orlo{ıı hakimi Leh., 
ma imk6nını bulmaları imkôn haricin Jıklar holô tamamiyle durmamııtır. rasseyi Oldiirmliilerdir. ,\lılıın mer-
de olmadısını ilôve etmi5ttt. Henüz: iıin sonuna gelmedik. En küc;ük 

)Olunu ke.mı)'e teşcbbU. e~en dUşma.1 yeni bir tngfllı hareketi baılamııtır 
krtalnrına oomba toplarUt: ve mitul. lılazo:ıganın 1~ kilometre flmallnde 
yözlerle taarruz edllmiftir. 6 ey!Qlde döftllen Jcuvvetleriıı taarru 

" milcrdcn iki kişi ~ar nm1şlır. 
Amery Gandinln tevkifinden bahse muvaffaki·fet ihtimali olmadan müza 

Bunlard:ın biri boğazı kıır~la dc-
derek demiJtir ki: kereye girişmekten daha büyük bir lineıı bir jandarmadrr. Hücum edr n 

•• - Gandl yaptığı hareketin bun hata olamaz. Kongrenin hissiyatının 
DUn topçumuz cenup .ke&lıuln:i'! su akim kaldıktan ıonrA perıem~ Jer bundan sonra lıisl:.:lctlcrin" Li

ıaallyet göatermı1tır. gUnU .sabahı lngtllz kuvveUeri taarra 
9.10 ey!Ul secest Berllnin l'm&lfn~... za ge~lerdır. Bu taarruz •tamamı. 

faaliyette bulunan torpilli tayyareıt le haksızdır. Bu hareklt adanm ba • 
rımlz bir dUşman tJcar~t gemisl'l . luyılanndan birçok yerlere rllneltll • 
tam lsabct kaydetınişlerdiı. Şiddetli ml§tfr. 

dan evvelki teıebbüılerinlrr her hangi değiıtirilmesini beklememiz: ltız:ımdır. 
birinden daha ciddt bir it olacağını a Bu arada hükOmet siyasetinin umumf nerck lrncruışlardır. 
çıkça anlatmııh. Hindistan hükumeti cerçevesi itinde yapılacak qlan her 
Gandinin tesiri altında bulunan icra ko türlü teklifi iyi karıılayacaktır." 
te tarafından müz:aharet edilmemesi Sözün burasında Krips müdahale e 

blr lnfilAk olmuo ve gemi son defa lO EylCılde Mazonga llmanma 20C 

Qlarak görllldOtJU zaman alevler ıı:in,'.? kllometre daba uzakta bulunan An •• 
ıaııdığı mUşabcde edilmlf tir. Dün baJaya ve Morondaraya asker çıkarıl 

mııtır. Yalnız Mazongl'.da ıs gem' Derne açığında blı· ke§if ı:çuıu yapan 

mitasinln karanlık maksadlarına komi derek ıöyle demiıtirı 
ihtim(e' düıünüldüğü müCldetce takdi " - Hindistan ınüz:akerelerinin a 
re değer bir sabır gösterdi. Sonunda kim kolması Gandinin müdahalesi üıe 
Hind hük<imetl izzeti nefsini bi'len her rine vukua gelen değiıiklikh. mütevel 
hük<imetln alacağı yagône tedbir olan liddir. Kongre icra komitesi tavsiyele 
tedbiri ittihaz etti ve bu $,ayede Hin rin kabulü kararını vermiJti, fakat Gan 
distanı büyük bir felôketten korudu." di müdc:hale etti. Neticede kar.- tersi 

~ayyarclerlm.zden biri bu fcminln sıı. aayıımııtır. İngiliz tayyı.releri, ada • 
nm içerilerine 160 kllomt>lre dalmıg-ya Jylcc gömli!dUğUnU görmOftll•. 
lardır. 

DUşman gcmislnln batmP.kta oldug" 1 Vifi tebliğinin aonuııda bUtUn 
zannc611mekted1r. \. 

Amery kongrenin baltala.ıa plônı 
yalnız: Hindistanın günlük hayatına 

ne döndü." 

Kum fırtı!1umın başıaır.aar Uzer['le 
dUn dUşmıı.nın muhar<:be bölgeaı Oıt -
rlndeld fa l!yetl kU~l\k ~lr ölçUdc o!. 
muııtur 

ITALYAN TE8!.U:I 

Hoıııa, 11 (A.A.) lta!yan or:! 1. 

ları umumt karargtıhının F:r7 numcr .. 
rı t~bllği: 

Mısırda iki tar'f arasında kıı;1!f 
faaliyeti olmu~t uı. 

Tayyarelerimiz yangı:ıı ve lnfil~k 
bombalarile Mlknbba hava meydanırn 
taarruz etml§lerdlr. 

Haflf deniz kuvvetlerlrulz bir dUj
man dt'nlzaltımıa hU~um ederek bt. 
tırmışlardır, 

no.u IJMWIAI ıt~·ıJAR 
l{alı'u, 11 (ı\ .. 4) - Diin ge .. ·' 

H- giiııdiiz 1nıııliz \'C Amerikan c.. 
ç:ıldan Tobmk'u kısa rasılol:ırıı. 

I• ıınbalomışl.ırdır. Has<ırfor son dc
ı l'lC hiı~ iiktür. 

o---
· DuseMrof müthiş bir 

a1<ına uğradı 
da lflratı 1 ıncı 'a11fada J 

uınııY!lnm bazı m!lh&UeJerine ta
ıı ruz etmişlerdır. DUııeldoı.'f gehri
ııın ika.metgah olarak kullanılan 

ınahaJ.Jeıeri iizerine atrlan bir çolc: 
,Yilngm bonıbalnrr binala.raa maddi 
~ıasarlar husule ıetirmiıtir. Shil 
nhnli ueaaında kayıplar vardır. 

~ .mdiye kadar alman hahcrlere 
ı•or-e, gece av tayyarel~rile havı& 
bata.ryP. I:ırı taarroz eden tayya. 
lcrdcn 31 in1 dilfllrmU§leMjr. 

• BBREME.\'E AKIN 

Lo•dra, 11 (A,A) - Bremen y,, 
Kes.el Alman §ehlrlerlne karıı ya -
pılan ha va akmJan hakkmda ıu aşa. 
ğldakj tafıllAtr hava :nffaretı ver • 
m~~~~ , 

4 Eylülde, lng'ilis bomba uçakla'I 
Bremen ,ehrine taama& atmi9ler Y: 

bUyük tahribat yapmJflvdır. Fab•I 
k&lar, depolar re.mı öinalar tahril' 
edılml§tlr. Junkerı 48 uçaklarmdan ı
nıll eden tenıane"re de lılabetler eı. 
de edllml§lü.. 

Franr.zların ıözlerl n 'temennllrl, 

danam tı..stün kuvvetleı·e kar•ı aa\·apn Mad:ı. DOA. C__. 8slDU 
gukar mUd:ı.tllertne ml\tevecclh oldıl 11• ••• ---------
tu J!Ave edilmektedir, _. 

(Baııuratı ı ncı aau/ada). son derece §lddetll olmakl:o. ae\•am t't. 
Londraya göre ! ( mekte ıııe de Ruslar IOD 24 saat için. 

Londra: 11 (A.A,) - Jl4adagaak-· Rijev kesiminde taratlamdan ya -: ~de 5 me:aktr maballl terketmek zorun 
da D!ego Suarcz U11UnUı; ifgaijndm pılan taarruzlar mevzu m~t. , 

·.• da kalmıf1ardır, 
sonra Mihver kuvvetıerlnln adada ko yetlerle netlcelenmı., ve dllfmanm"mn1 Novroeiak deniz uaan aayıca pek uı. 
laylıkjar gürmemelerl, Ji'ı uııız wzı.ı kabil taa~n kanlı• ka.yıplarla ~- tUa ıruvvellere kal'§ı kendini lnatıs. 
m vAllstnln IUzumlu g8ratecek dit .r rl pllakürtuı.mtııtür. Bu arada 22 t.&D3 müdata.a. ebnektedlr. Şehir alovle~ wn 
tedbirlerin de alınmıuına mü1at1de e. tahrip ed11m1ttlr. de bulunan eYlerden '1kan dumanlar _ 
deceğı Umlt ediJmlıti. Halbuki, Vljl• Ladoga g61Unün cenubwı<Sa ve Le • la. kapbdır, ı,tbriıi olmall ~rblatııdekl 
den aldığı talimat dairet!nde hareket nlngrad önllnde dtlfma.nm yenjde:ı mahallelerde Ruılar taratmdan çcın • 
eden B'ranau; umumi vll!lıi, bu ea,,.1 1 yaptığı taarruzla.r akamete utratıı • ber içine aluunrı olan Alman mü!re -
taleplerin mUallhane bir aurette 11•_ m11tır, Bu mulıaNbeler eaumda Ne. z .. i bin ı.sıu ve 9 tank kaybettikt<:n 
fma iınkA.n bırakmadığından ngU!z vayı geçmek teııebbüıUnde buluna11 sonra dUn gece takviye almııı ve ~e . 
kumandanlığı jstemlyerek yeniden ~ Sa1fyetıertn 2G mavnası batrnlm.,tır, l(h1rde Uerlemf~Ur. Her kanıt toprı:.•: 
rekAta ooılamağa mecbur kalmııtı.... Sov7et teblltf ber ev için çarpıtmalar olmaktadır. 

Adada dost bir slvll idare teess!is Moskova, 11 (A.A.) - Öğte ttze1 Sovyet kıta.lan ve bllhasııa bahriye 
ve Müttefiklerin dAvaaj,le Fran.sanı.n )leııredilen Sovyet tebli#tnln ekind,. sUAhenda.zları dUn gece §lddetle mu • 
kurtuıuıuna yardım eder .ımez ad.ı_ Stallngradın cenubu garb!aiDde bqka kabil taarruza geçmlfleralr, Gece 
ya bUtUtı lktiaadt ve malt me;ı.faatı.er bir oehrin de taJı\lye edildiği bildiri•- gOooUz durmadan at,Jl&n toplar N~r. 
temin edilecektir. tngUterODJn Mada- mekte, fakat Novroılsk aokaklarmd<I roS:islt şebrinı .ııarsmaktadır. 
ga.ııkar Uzerlnde gözü yoktur. Madıı • inatlı muhtırebelerln devam ettıfı il!. \'a1'4yeıt daha vahlmle,ti 
gaalı:a• FranlltZ olarak kalacaktır. ve olunmaktadır. Londra, 1t ( A.A) - Almtıııların 

Tebliğin sonunda adadaki Fran _ Ekte kaydedlldlfine göre, Stalin • Stalingradııı gar'bindc. Rus mürl ı• 
ııız memurlarına adaya gelen gizil J'l· gradm garbında Savyet krtaları çet!n fııa hatlarında aetıkları iki gcdiğiıı 
pon n Alman ajanlarına yardım et. mUdafaa muharebeleri yapmaktadl!' - yanlarında ~lduelli muh:ırc.bcler 
tiklerı tebarl\z ettlrilmektf'dir. lar. Bir Bovyet bfrlltf tlç taarruzu gd_ devam etmektedir. Asl,ert dtırul'ı 

rl ptlakürtmUt ve 6 tank tahrip etı:nl' d:ıha buhranlı bir şekle girmiştir. 
Çörçllfa l&ahaıı tir. • RllSlar, Slali°"radın Qç kealminde 

Londra, 11 fA. A.) - ÇörçlJ Baf1ra blr lrellmde otomatik tmetr. daha gert çekilmek mecbufyeUndt' 
avam I<a.nınraaında beyaııa.tta bu· lerle mücehhez Alman?ar Sovyet ha~- kalmışlardır. 
hmara.k M:ıdagaskarda son hare - larma g1rm.lflerdlr. Bunların yüalen 
ketlerin tam bir ınuvaffaluyetle ve fuluı öldürtllmOfttlr, NoToro.tak sokaklarında şlddelll 
pek az kayıpla:rla netic~diğini Kerkes cepbealnde loY7et latalani muharebeler cereyan etmektedir. 
söylemiştir. Çörçil hiikillnetin Ma. büyUk bir me9kb mahallin dolaylan,1 Ruslar Almanların Groınl petrcJ 
dagaııkara kartı yeniden harekete da kendllertM yol llGDllflanlır. ıuınlakasına kartı ileri hareket!e-
g~mt-ğe niçin k3rar verdiğin( a • • • • • rlni tutmaktadır. 
'\tam kamara.ama anlatmlf ve gUdü· lloeken. 11 (A.A.) - Röyter a • Dün ıece Moakoftda r.etredilen 
len gayenin ada.nın gaıp Mhilin· j&Mmın JaUIUI muha1ılr1Dden biri bil- resmi Ruı tebUlinde fÖyle denlli• 
öelti başlıca noktalan ele geçirmek dfıVor: yor: 
olduğunu slSylemi§tir. Dllşman de- StaJlngrad berine oOk• yakm te'1. "10 eylill ınnn kıtalar,mıı Stn· 
niz.o.lul:ırrnm buradan harC'kete ge Jika birçok Alman Ye İtalyan tü . Jlngrad'ın sarblnde n cenu:'u pi'" 
~rek Moııtmbik kBnalmda fngiliz menlerlDln buraya ıeımealle artmı:- blslyle Mozdok mıntakaaında v<! 
gemi'e'l'ine taarruz etmesi mll.ın • tır. Almanlar clddl ka)'IPllU' pahası • Novorosiak'te düımanla ılddelli 
kUndür. Perşembe gtlnU fer.ıir vak· na Sovyet mOdafwalarmdald gcdlklu' muharebeler yap:nıtlardır. Cepht• 
ti Mııjunga, Morondava ve Noeibe· autfletmlflerdtr. Almanlar btlhau'l nio diler kesimlerinde deiiiflkli!ı 
ye taanuz edilmiş ve bUyUık bir han tefklllıartnı takvfJe etmektedir . yoktur.,. 

Sovvet tayyareleri 
nin başarısı 

Moskolıı, Jl (A.A.) - Baltık 
denizi boyunca Alınan demiryolln
rı muvasala.larrnm ... ce.n alıcı noktn-
111 Sovyet tayyarc-l~rinin bombar
c.amam neticesinde tamamiyle kul 
lnıırlmaı b:r hale gelmiştir. Altı 
saat süren bu tayyare &kmı gece 
yapılmı~rr. Tayyr.relcr üslerinden 
hedefe altı defa uçmuşlardır. Çok 
önemli, fakat ismi söylcnmey·en 
bir dcmiryolu ke.vuş:ığ; tahrip e
dilmiş ve ci\'arlannda büyilk ha
sarlar olmu,tur. 

Milli ~el 
(Ba,ıaraft l inci 1011/ada) 

lordan memnuniyet göstermi1lerdir. 
Reisicümhur lnönü sokakları doldu 

ran halkın çoıkun alkışları arasında 
fabrikadan ayrılarak Halkevfne şeref 
vermiıler ve müteakiben §ehir içinde 
bir gezinti yapmı~lardır. 

Geçtikleri yerde en içten bağlılık 
ve sayğı tezahürleriyle karıılanmıı o 
lan Milli Şef saat 11 de Arifiyeye git 
mek üzere buradan ayrılrru-lcırk. 

AllFIYEOE 

Arifiye; 11 (a. a.J - Reisicümhur 
lnönü bugün buraya gelerek köy cns 
titüsünü ıereflendlrmiıler ve havanın 
yağışlı olmasına rağmen talebenin biz: 
zat yapmakta oldukları enstitü pav 
yanlarının inıaatını yerinde tetkik bu 
yurarak yaptıkları iıler hakkında t:rle 
belwe -Uer sormuılor ve iltifatta 
l>ulunmU1lardır. 

Enstitünün yaptığı hlerl en ince 
noktasına kadar tetkik eden Mlllf Şef 
bundan sonra enstitü talebe korosu 
nun d6rt sesle s6ylediğl lıtiklôl marıı 
nı ve diğer millT parçaları dinlemiıler 
enttitüde g6rdüklerf ~altıma ve lntl 
zevatla vedalaıarak husust trenlerine 1 
buyurarak kendilerini tefylye gelen 
zevara vedalaıarak hususf trenlerine 1 
binmiıler ve enstitü talebelerinin alkıı 
ları ve ycııa sedaları arasında Arifiye 
den ayrılmıılardrr. l 

MAARiF VEKiLi ENSTITO'DE KALOI 1 

Arifiyeı 11 (a. a.J - Reisicumhur : 
lnönünün refakatlarrnda Ariflyeye ı 
gelmiı olan maarif vekili Hasan /...'i 
Yücel enstitünün misafiri olarak la·Jra 
do lcalmııtır. 

»Uf>.RADA 

Ankara, 11 la. a.J - Cumhurrei 
simiz: Mill' Şef ismet lnönü b:1 a:.,am 

&.i sene ~.chrlmizde yU~ 
tolcb'Jslnin garip bir tal 
Banndıidarı yurdlar muVS 
olsa birer birer kapatılıyor 
!erde kapanan Trb talc~ 

dan sonra dUn de yeni l>; 
hA.dlscsı olmuş. 160 dan f 
sokak ortasınd.'ı. kalmı:ur. 

Mesele §Udur: Beyaz.ıtt• 
yUksck tahsil kız.erkek t 
ları mUte,,cbbls Uc Qciverliıt 
oes1 tarafından Uç ııen"deJI 
zamandır ıdare edjlmektedlt 
lekctıcrlndcn yUksck ta?ısll 
mi§ olan gençlere orta tı6t 
yatacak, bannacak yer ,;e 

içecek temin cdllmektedil· ıd 
Fakat yurdun blti§iğillde 

ta bacasının tutuşmasıy.~ 
yurdun kızlar kısmı bir yıı 
llkclil atıatmışt,ır. Bunuıı 
falye mUdUrlUğU bu bin!l!llll 
tehlikesine karşı koruno·• 
rinin mevcut olmadığrııd•" 
llnd~ kalma8Dll muvafık 
nı söyllyerek rapor venni't 
por kaymakamlığa gclere!J 
kararla yurd idaresine bil 
tir. O vakıt talebenin ıııı~ 
hanları çok yakın oıduğ'U"~ 
ıer İstanbul ~UycUnc gi~eıfl 
!arından memnun oldukl•rııı" 
dll~rinln imtlha.n zamaLI ;ji 
den dedlrğin edUmeınelt ı1ı 
LCı.tti Kırd~dan rica et:rılf 
bu vaziyeti nazan iti~•~ 
derhal emrı durdumiuş. ) 
dUrlerine ıAzım gelen tedbit 
ruretıcrl gö26nUnde bil.~ 
rmı s8ylc.miştlr. 

Aradan yine aylar g~ 
memlcketlerj,ne gttmlş sonı
eylUI fmtlhanlannı ve~e1' 
dlyle tstanbula d8r..mU:7t1ır. 
yanm kalan dera hazırtııııı' 
burada tamamıamağa 1Si 
dır. Fakat bu sefer yi:ıe ·~ 
karşılanna çıkmış bulu:u' 
kaymo.kam!ık yurdun l<t\ 
tebliğ ederek yurdun tıUJll 
temektedlr. 

Tekrar talebe yurd !~ 
birlikte birçok makamıoıa ı:ıı 
ediyorlar. Nihayet parti 
OrJtlplUye gidiyorlar ~ 
!atıyorlar. O kendilerine 
diyor, • merdlventertnb> 
ması p.rt koyularak o~ 
ıçln on gfln daha mo.a"(je 

İ§te bu mOddet zartuı°' 
tamamlanmakta ika :ıca 
tan anı bir emirle dOn 

Atustoınm 2 7nct gtlnQ Keuele ya 
rııan taarnıUarda da iyi neUcel"r 
elik edilmiftlr. Heuel falırikalr. 

kısmen tahl'fp edilmittlr. 

muikavemetle karnılqd"ll8.dan ha • ıer. BoYyet mtıdafaumı yarmak ıcın Ruslar, Stallngrad muharebe!er! 
fif kayıpls.rla bu mahaller zapte- eeaau Billb olarak binden fazla tay. hakkında ''erdikleri yeni ıorsUall.ı 
ı.Jô.Jmiştir. Majunga ldıri gtlndUz yare kullandmaktadn', ftu.e mUdafauı Almanlar tara,.ndan yapılmakla o
t~lim olrnWJ Morondava ve Noei· I=============== lan hücumlımn fnkalüde tlddetln• 
be için yapılan hareketl~r de tam !•------------.. den ehemmlyelle bahsedlyor:ar. Al. 
bir muvaffskıyetle neticelenmiştir. ı •e ••mem&U 'l ı manlnr, flerllemek için ölülerini d~ 
Deniz, kara ve hava kuvvetleri • n .. ezip çlitnemeklcn çeklnmemelcle ve 
Din iltira.k ettikleri bu hareket • mütemadiyen loıe lak\'ire lmv,·e•• 

saat 22 c:!e Anlcaraya (!önmü~ler ve 
1 
.. _______ _..,..~ 

garda Büyük MiJlet Meclfsi reisi Abdiil 
halik Renda, Başvekil ŞükrG SaracoO 
lu, Ankarada bulunan vekiller, Cumhu 
riyet Halle Partisi umumf idare heyeti 
az:ôları, mebuslar, Anlcara valisi ve 
emniyet müdGrG, Ankara merke:t komu 
tanı ve di~er askert ve mülki erkôn ıa 

~I' hamtıuıan pl&nlarA göre ya • Ge7.gi dememeli! leri getirip muhnfcbeye sOrmektc. 
pıılmıştır. İngWz, cenubi ve şarlcl dlr. 

SOVYETLERİN .AKINLA.RI 

Moıkova, 11 (Rodyo) - 10 ey .. 
liıl geeeı;I bü~·üJc layyare t~kitıe • 
riınlr, Jludııpeşl<". Rerlin, Könil(o;.. 
hrrg n ş.ırkl Al•ııanyımın bazı !le.-.. 
hirlerjne hikırın eylen:ıi~lerdlr. 

D~ınlftik, değil mi? Elbette ni-
Afrl:ka kıta.lan ile ceuubi Afrika ç.in? dl.ven bultıiıuMu. Sebebini de Dün akfam Berlin radyosu söz:-
hava kuvvetierl harf'klta iştirak ciisii, AJmonlarJn Stnllngradın (i. birlikte sr.yledik ve bu arada 
etmi,lf'rdir. <gez) emrinin (ser) emri ile gıra- nünde pek sürıılle ilerliyemediklP.8 

mercc aynı toydan olmadığına rini söylemiş ve Rusların ıııı.ıkave--lkı tümene k'U'fl UOO kiti! 
Vltl, 11 (A.A) - Madagaakarda-;; 

alınan son haberlere gö~. Majungıı 
da karaya çıkan tn&ill.aler ffmdi Ta
nanarlve letlkametinde ilerlemekte • 
dtrler. Korondavada lkhıct blr fbrar, 
hareketi yapıldığı haber verilmekte • 
dfr. Bu keıılmdekl İngtlj,a uıun.ı•lao:ı 
Anterameye dotru Ueıtemektedlrler 

Kun-etler anumdakl nlabetst.zllk ez! 
eldir. Karaya c;tkan tngftfzlerln kuv 
•eti tkl tl!men olarak tahmin edil • 
mektedir. 1l'raulz Jntalanmn mevc-:. 

dikka.ti çektik, ınetiyle mııkııhil hücumlurında'J 
(Geı) Jlznn bir fiildir; (ne?) slt:ıyi,te bahııelmlşllr. 

Budııpeştede l2 si bıüyütt oJmaık 
ıızere 38 yangın cıkmış, 8 şiddellı 

ınfili.k olmu~lur. RerHnde 6 sı bi!• 
yük olmak nzere 12 yangın cıkmış 
Te 4 tun-em nUilAk olmuştur. Kr ... 
nlg'iberırde altısı büyük ohnet üzP. 
re J8 ~ Te 4 infilAk olnıuşhı,., 
İkisi mtletesna olm•lr ftJJere b'UOn 
l•YJWe1erimiz dönmiifdlr. 

" ~ du iııe büyUk bir kıamı yerli olmak 
._ ... _, • _ ., ,. Uzere ll500 klfldlr. Bu karaya 91)lma 
IA#::lf,""İL.,,.nlf · hareketleri hak'kmda atman haberler 

• Harpten dolayı dökülen gözyaJ- Franıada bUyUk bir heyecan uyandtT 
lan tufanın') kal'fl Allah bitaraf kaı. mıştır. Gaz&teJer tlmdlld halde hl•, 
maz. Harlalerin CeJ?L8Dll elbette ter. bir tefsirde bulunmamakta ve resmt 
tip eder; sulum ederek edilen ricata. teblllt'l M§retmekle llctlfa eylemek _ 
n kabal et;mes. tedir. 

• Zalim hlllrametfn ıee.u. edeb,ı. Madapakar ftllal11e rl~rllen 
D'lut abaUntn ya ahllbıslrtmdan :ra telpal 
cehUndelldlr. KISll aultan amanmda Vltl, 11 (A.A) - OfJ ıtjanın bildi. 
halt ahllkaıs olmadılm~ çok Cll. l'iyor: 

lmlf demek olmaz mı! 110atemleke devlet .. kreterl Ka-
* İki mubuun tataf harpten 8Dft· dq'ukar umumt vaıtıılne fU telgr.ı.tT 

ra boynuslan T• bqlan g&tlamlf glhıdermlfUr, 

koglar gibi bU hale mi düıecek'er "Jladagaakann ufradıfr tan(t •· 

sorgueuna cevap vermez. (gj) eoki 
ı-.imakta, a.!mamlllta bunun da bir 
tt"siıi ohııbilirdi. 

Bir Ankara arltad~PL bu iza. 
hmım (~p) bulmuş, Biz garip 
bulmuyoruz: çOnkll i.stediğimtz 
dıkbti e9irgedi.klıeri için garip. 
sediklerini biliyoruz. Bütün tUrk
çe hocalıa.n bu fiilin li'ız.ım yahut 
müteaddf oluşunu tatbikatta böy
le göstmrleı-. 

(N~ '!) aorguııunu eora.rlar; yani 
mtf'uJilnbih aft1'1ar. Adta.ralı ho. 
camız ise (nereyi) sunl"ne cevap 
arayor, Ne baeet" işte Beslıı~ A. 
ta 1 ay il!ıtadnmzm yeni ve kocıı. 
man kita'Jı: Ekle-r ve kökler. (Gil 
eki fiil köke gelerek i.!im ve ayni
yet imli bildirir diyor Mi•l'eri de 
btl'M göre, Yer adı bilcliren ekler 
arascda (gi) yaz:lmıycl'. O hal
de, halkça tutulup da o yere hh 
bir ad oluJ'caya kader bizim ki
ta~a söy!eyecefimiz bu: 

<Gezi v~ya gezinti yeri) demeli, 
< ge~·i) demmıeJf. 

acabaT. 1 dilmez hakınz tecavüz karpamda ms ============== 
• Kadem .. llm4.ik1 laarp tktf.aat repl ve btl~met masum JrurN.nln Iar. Madagıukarm göeterdlfi cesaret 

.Ola lmlf, para &ggöslWUfüdUr, k!th. /JnUnde bUrmetıe eğllmeft1 ve yUkııck w bağ!ılrk karııamda heyecan duyaıı 
amaldl de~lldlr ve yahudjlere lmtu Ye enerjlk ldarenfz altında toplanır.~ büt,Un memleket bu adaya kal'fr duy 
ıtll• lıdlU.k lıu krpte de mevct t- o1a uker .-e 8f'V'fllere emrıl,et ve te. duğu muba?>betl Ye mtlşterek muka•ı. 

r, veccUhlırtnl bUdlrmeyt •utla l&J'l't• darala olan ınaacı tekrar adar." 

No,·oroıılsk'in ~imali sor!ıhlnden 
tehre siren Almanlarla aokaklıırd11 
carpı,ılma.ktndır. Bu moharebelere 
Ru." bahri1·e ~Jahendaziar! iştira~ 
ederek müdafaada oldukı::ı mühiru 
bir rol oynamtıktadırlar. 

Moıdok mınlakuında Terek net.• 
riıti ıorlamağıı n secmele muvaC. 
fak olun Almanlar nehrin lrenann 
do mfidafoada bulunmakla ve mır 
him zayiata ulramaktodır. 

cebelüttarıkta 
·fevkaladelık 

Kale üzerintle ·yabancı 
-tayyare uçtu 

bir 

.4.lccziras, 11 (A..•.> - Yaban. 
cı bir tayyare dün akşa..-n 10 daki. 
J·a kadsr Cf'bellittank me\'kü lize
rınde ~k alta!ctan uçmuıtur. Ha
ve bs.tary:ı."an faaiyete ıeçmiıtir. 

Diğer cl!\etten atkntikten gelen 
iki ~n kale CebelUttamta kara.. 
ya b..onbtir. Boğazda murafazıa ser 
vislnl yapan bot!arm fevka'lde 
bir !:Wiyet pterdiklcJ'i söze 
çarpmaldadır. 

rafından kar,ılanmıflardır. ------
llltııat VelllU 

( BQloratı 1 inci "11//ada) 

A!lltarat.la 90ba başına teshin 
maksadiYle hususi ikameft;8.blara 
tir acne zarfmda en çok iki ton 
ve soba adedi ne olursa olsun ce
ınan tıç ton kok k3mttrU verilebi. 
lir. İstanbul-da ~oba ba.~ma teMıin 
Makadiyle hwsul lwnetglhlara 
bir 8f'nl' mrfın<!a en c;oll: bir ton, 
ikinci 80tıa için en çok yanm ton 
kok k&nUrü verilebilir. Ancak .so
ba a<kodi ne olursa olıoM!n verilecek 
kok ıi 1ı:tn.rı iki tonu geçemez. An
karada iki, Jatrmbulda bir tondan 
fazla kok kömU?'li talepleri tak
sitlendlrilir. Diğer vilayetlerde kö
mar rntışı Ve b"vzii mUcsseıesin
ce verf1eceği bi'dirilecek ohn kok 
icömilrU ve diit-r kömUrler için 
yukanıfaki esaslara mütenazır o
larak gereken tedQirler en t.ıl.ıyil.k 
mülkiye imirl tarafından alınır. 

Vitide Ziraat nazm iıtif a 
etti 

Vlıl, 11 ( .4..4) - 7.ıroal na:r.111 
J.eroy istifa elmiş yerine iaşe 'e 
:ııırant mftsleşan Mak• Lonnaro•ıs 

lay:ıı edihnişllr. 

Zey~inyağı ye 
Azami aatıı ~iy 

kaldın!dı 

1\111.-ara, 11 ( A.A.) -
k:ıletlnden tebJll cdllnılşl 

Zeytin ya~ı ve sabuıı• 
tesbit edilen esas rtatlaf 

lara islinaden teshil 
mahalli azami sahf fiall 
1942 tarihinden Ulbare• 
mışlır. 

lnıilterede milli 
İtçilerinln maqla 

mal olacaktır. 

izzet Molla'dan 



• • 

tsifik havalarınCia 
llıerikan tayyareciliğinin 

$EHiR HABERLERi I~ ~Ukçe1 
Yeni teşkil edilen emniyet mütlür Vurguncu ve biz 

Vurgun, yağına gilJa<lir, Bjr yer. lıı birine tatnuwatsğtna e11nde .a. 

üstCın durumu 
Yazan: A. ŞARKL' 

muavl·nır·g"" 1'111·n vazı"felP.rı de böyle bir şeyin' ortaya çıkabil- nedı yol.tar. F:ılıat \nr~unca kar. 
1 u meı.i için, onula ömür tlüzeninin .. , .. ında, hamın eli, ~özü bağlıdır. 

Beıe.u- 1,.ıeriyle me .. gul 01 ..... J bl lantı , t T 1 t buzubııası 18.ı.ım gelir. Bugiinkii bim.ı sjn_..,i nğını kurar, içine dü • 
.. ..,... ,. ., ........ n r top yapı.ınış ır. op an iV" 

Uzere emniyet mUdtirlUğUne yeıı! kaymakamlar, emniyet mildür mu ... bartlar lc:inde "site,. i';tı!'adına c:fü. r:ı••nleri ·"~o1r, Ne ahlak tanır; ne 
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hareUtı denizler il!ltUnde beş yüz 
tayyare ie Jıe.reket eden Japun • 
yanın hllki!r.iyetini ortaya koydu. 
Bu hav!!. hikimiyeti. Amerikanın 
tayarecioi:1k tarafından zaytf bir 
ku"et olduğunu ortaya koymak. 
lan ziyade, Amerikanm puifılıc a
dalanna ehertımiyet vennediği ve 
turalannın müdafaasında ihmal -
Ür davrandı~! llecice'sini Vt"lir .. 

1 tjr mUdUr muav.inllğinin ilhe edildi vlnl t'mnjyet altıncı şube dırektorU nemeyiz. P:ız:ır n pıy.asa.1armıı.ı. din, rıe iman. Onun hir t.ek mu· 
tıni ya&mıotık. Bel•diye zabıtaıı ta ikt~a, işlerı müdUrU, teftiş hey<ı•i' dııki" m~ 'e e~ir kdalga~n:ado. kıulde J,it:ıbı \anlır: ('ek defteri. 
llmatnamesl hlikUmıer.ne göre mua reı.· bulunmuştur ğuran sel:rpler, ı,:o uza.- arı o· Mabedi ka'-n. mabadu ps.rachr. 

ı·ıw 1 ı ,,, .., • ı ı H~eynt ayn· zam.anda '--ledıye •• 81 ,._ labiür. Nefekim, İ<ı.te __ dıı_·.D)a Sa\ a- Ooa tuı>ıır, onıın uğnımla ahlaka, vjn ı0.u me§g'U o aca,.ı rr.~ .. c.;e er teJ ,, ,,.,., 
1 

,,.1 ha ... lar ı.:ı• l:unaz bulun e"ya fı· n:ımusa. 'icdanıı ın .. ·ar. Gi.ilzünde bit etmek üzere dUn bf'ltciiye reı'i matnamcıinln tatbıkt ve kontrol•· - • ·ı 'I 'l • " 
mua\•lnl LQtfi Ak.soyun bıışkanlıtmd'l ı ı ri 1 de ö 11 "•tU yatlanntla tlıP. aşkın !'ll~ramalar 'atan, s:ığma! bir "ne•., nngin bir 
___ .. _· ____________ ~_s._e_n ___ g_ı _ş_m_-__ r_.____ gt.rültlü. ' ı•ı:ıden, nri"ll'! b:r t:ırla oldukc:n 

Hayagazl tasarru- Ba•aıı tarab .. dan _Ha_~gi maim, yapıldı.~ı, .. c:ık~m•- tleğ~rlidir. Bonhr h&\kiki nüfus 

İlk 3.ldrğı hızla old~a yayılan 
v.:ı k\!vvetleı lr.i dağıtan Japonya 
<ınlinde, Amerika ken~ini yava.:J 
yavaş toparbyarak, don:ın.ma tay
yareciliği.ne daha faz"a...kİynıet ve 
eh~mmiyet Yermf'k suretile \•az,. 
Yeli kurtarmağa §alıştı. Tutuştu
§U biı- iki deniz muha~eeinde, A
:n~rikan havacrhfının toplu taar. 
nızlsn önünde Japon d:>nanma ve 
tayya":"e-dliğinin pek ftc muvaffak 
olamad:ğı ~rilldU, 

,lıf ~ dıgı ulke, ...,..ddıysa, ılk once on. te:t.kere'erini, lira, dolı.r, isterlin, 

f 
. . h lk bırakılan 40 glaltllg j Jarın cin&i' köWJedi, yığını azaldı. rubl~. ~o?dn mark olarak görürler. 

Çin a in l>u azalıt da iki tülüdür. Riri ta- Biı.. l>i onun, onlarm kurbanla. u 1 çacall bii oıanl.k llareana harc:aaa tüke· rı~az: ~anı b:t~ımla ba ... 1'-ı bir ta-
·ı tir. Ötelıi JÖze mal olanı bine. beş Jıb~izin daha h•ıhın<lnğmın unut-

vazl esi Zabıta çok ganp bir ııldi..'leye tı d ~ mamah~ız. Bl! il<iwi 1.ı•rban ka. 
IJıne satmak bınımdan 0 6 .r. 

i.oymu~ bulunmaktadır. \'argun; İ!llte ,böyle batlanuotır. uundur. Bununlıt b'ı1., i~·i <lcrt orta. 

Hele Amerikan hava en-
<li.'striginin ayda ~~ b"n t:ıyya!'e· 
1ik in52ata muktedir oldull-ıı bu
gün 'erde, utık Amerikan ;.yya
rcciliğinin fütil'1 ihınımunu kabul 
etmek zaruri görülmelctedir. 

1ıstanbulun kış aylarında maden lt::. 
mllrU ihtlyaclJll karşılaıııak Uzcr..ı 

l•ömUr u.rCj,yatını tahdit etmek l~
zım g~ldlğl.ni, bµ hwıwıta vıl&yet tc.. 
"&tından ltararlar alındığım yazmıj. 
tık. Tahdidin ne şckjlde olacağı Ve-. 
killer heyetı tarafından verilecek k$.. 
rardan sonra belli olaeaktır. 

Bu karar gelinceye kadar hava 
ıtı·ketlerj, bugUnkU vaziyet!.n nor~ 
olarak devam edebilmeıl için hal1'a 
bazı tavıiyelerde bulunmaktadırlar. 

B~ tavılyelere riayet edildiği takdir. 
de havagazmın ifleme aaaUarı tat. 
dit edllmlyecek, ve bu iO'! tahsi8 edl. 
ieıı kömUı- normal oıarck kış mcvırt: 
mi .sonuna kadar yeti,ecektir. 
Havagazı §lrketlerinln halktan is

tediği taaarru!, bl'O§Ur halinde ,'t>uf;I: 
rılarak havagazı bulunan eYlere da.i 
ğıtılacak, gue~rde ve büyük afi~· 
lerle Uln edjlecektir. 

Beden terbiyesi öğretmeı .. 
leri kursu 

Beden terbiyelli ötretmenlerimn 
mesleki bilgilerini çotaıtmak maL. 
aadlyle maerif vekllllti. beden terıbt 
ye.st umum mUdUrIUtu Haydarpaş"i. 

li8ulnde bir kura açml§tı. Kursa 9'> 
ötJ'elınen ittirak etmlttır. 

DUn yapıları bir törenle kurı ka-
panmlf, öğretmenler vulfeleriııle 

dönmUtlerdir: 

İşte vaziYct havaların gidir:int 
göre Amerika lt"hlnoc bir inldşaf 
arzerleıken siır..aıt Amerikanın gil 
neş oğuüannın hP.v:ı bronbardıınan 
lanna maruz kP.lscağı şayialan 
rap.ı'dt. Tokyonun bir iki defa 
tehdit edllifıj ve Amenknn tar. 
:rareciijğiain ihtar karıımında Ja
P~ d'! te~büsü gıcçerek A
merikan aah.merinin hava t~hli
kesine ma.rurz bııhıdufunu hatır. 
lr.~ icap -ede~i. Neteıldm böv. 
le bir Pl'O!l&gendnnın yayrb,ı ı:a
deeıe ~rikablan defiJ, lngfôı
ltri b::Ie heyecana getirdi ve d1-
şündüırdü. Amerikanın hava ,.,_ 
rı.ayiinin dur.ıp dilot>nmeden ağır 
yüklü bombl\rdnnan tayyareleri 
in~a etm.eğe devam editieri. men; 
leket mi\da!aat.mda lüsumlu bu. 
Junan av tayys~ciliğinl ihmal·et
m~i:!ı: sebep ol:ıbilirdi. Bunu dU
,n~n İngiltere hava nUll'hfı rad 
yodaki bir hitabe!ide, Amerikn.mn sıkı ~:ıva muharebielerine fiahit 
müclafaa.cı: i<'in av tayyareleri, u- olma.dan telı.-rar gemi'~rine don
çaluıa,·ar. topla!- ,.'" bdaj bafoalar.. <ltikleri anlq1byor. J:o.pon tayya. 
r:ın :volı!. çr\canld·ğ?nı tasrih etti. ttcilerinin de bqluı~ç hareket -
Eu da Japon propıtgandastna re- lerini değil, bu te~lıbüslıerin çok 
vap veren bir yardım parolası ol- daha basit ve n.yıf olnnlarmı bi
du, F:ıkat ne bir Japcw taarnmı le baş:ırdtfl habcrlel"i gelmez O'l
Ameıiks!l !'ahillıor:ni tehdit etti ve du, Yaln:ız Amerikanın hava te
ne ~e büvült Britany:ı havacıbğm- fıCbbüs'ıerinden sık nk ajanslar 
don l'..ynln.rclt ~imali Amerikanın bahsetmektedir. Buna nazaran da 
mUdafa~!!ırıa gö!tderilen av tayya. paırifik havalarında bir Amerikan 
rcciliği bir müdnfu. mecburiyeti tayyareciliği hlikimiyeti kurulma
l:is!~tti. Ancnk, ııasi!il< ortalann. ğa yl\z tuttuğunu kabul etmek bir 
da dolssan Arneri..lcan donanmMIJl. \ zaruret olmaktadır. 
ılnn hav?.lanan tayyıırecllerin pek A. Şarklı 

Çünkü Sabri, bir kac zaman sonra üvey anasının a~robasından ola11 
bir terzi ustasının· yanına çırak girmiıti ... Çalı~rr.ak, aileden ne kur:arıltı 
bilirse ~urtarmal< lazımdı ... 

Fakat k~tü talıh ailenin geri kolanlarını do kovalıyordu ... 
Hacı Eyübün vefatından hemen bir yıl fsonro idi ki, bir sabah mahal 

ledo ·ıeni bir fıtlakct haberi yayıldı ... 
- Zavallı Sabriyi vurmuılar ... 
Kimin vurduğu çabuk anlaşıldı •• Nasıl vurduğu da meydana çıkarıldı. 

Fakat niçin vurduğu bir t;jrfü anlatılamadı ••. 
Bir gece sabaha karfı Sabrinin evlerinin sokak kapısı !JÜm güm vuru 

luyor, Sabri, kim o, diya yatağından kalkıp kapıyı açmaya geliyor .•• Kapıyı 
acar ocmaz, bir adam elindeki bıcağı Sabrinin göğsüne saplıyor .•• Sabri 
olduğu yerde yığılıp kalıyor ••• Adam kaçıyorsa da sonradan yakalanıyor, 
ve bunun Sobrinin komıularındon Motaf Şerif ustanın delikanlı oğı. Kerim 
olduğu anlatılıyor •.. Kerim muhakemesind't, o gece çok sarhoı olduğunu 
ve kendi evlerinin kapısı zannederek yanlıılıkla Sabrilerin kapısını çaldı 
ğını ve karıısına bir yabancı çıkınca, kendisini vurmasınlar diye evvel do·ı 
ranıp vurduğunu söylüyor, ve bu ifadesinde sonuna kadar israr ediyor •• ... 

lıte mahkemenin ve mahallenin öğrendiği ıey bundan ibaretti ... Üst 
tarafı dedikodu mahiyetini aşamomııtı .•• 

Sabri de öldükten sonra Hacı Eyübün ikinci karısı, Kozdibi mahallesi 
ni bırakıp, kendi ailesinin mahallesi olan Yukarı Gümrük mahallesine ta 
ıındı.... · 

Sabuncu levinin aldığı bir kac sened, Hacı Eyüb ailesini tasfiye etmh, 
ve bütün Koıdibi mahallesini, en terefli, en itibarlı, en cömerd bir komJu 
dan mahrum bırakmııtı ... ••• 

Aydının, ictimai kıymet itibariyle, ea mühim sınıfı kücük esnaf ile kü 
cük ziraatcilerdtn teıekkül ediyordu ... O tarihlerde küçük esnaf sınıfı hem 
teıkilôtı, hem de devam imkanı bakımlarından henüz cantı ve kuvvetti bir 
vaziyette bulunuyordu ••• Tqkillıt g6renek ve anane halinde kuvvetini mu 
hafazo ediyor, ve san'ata,.her yeni giren ona riayc.t mecburiyetini duyuyor 
du ••• Esnaflık, mütevazi de olsa kazanc temin ettiği, ve hatta küçük servet 
lere de yol actığı icin, hem kôrlı, hem ıerefli bir meslek telakki ediliyor, ve 
ona intisab edenler cok bulunuyordu ••• Hattô Maarif mektebleri açıldıktan 
sonra da, ilk mektebl•r ile ldadilerde okuyanların bir coğu yine esnaflık 
hayatına atılıyorlardı ... Herkes Aydında, kGçük memur olamazdı ••• Ayctını 
terlıedip dııarıda memuriyet aramak sevdası da pek az kims~nin hatırına 
gelirdi .•• Kücük esnafın vaziyetine g6re bir evi, ve hatta cok kerede blr 
tarlası, bir bahçesi yardı.01 ZGten kGcOk esnaf il• küçük ıiraatçi sınıfları bir 

... 

Şchrcmınındc oturan Ayşe ısmınJc Bir malın l•a~·nağı kunldüju \eya ğı gibi t>lele 'ererc'!· mU""tere'k düş 
bır kadının kom!!ueunun .. \ r.e Yak•:ıı . 11umımna "aldınr"'lllı, itimizi'n de ·• o k:ıyruı.hla bizıın piyaııanmın ara-
jsımlı bir tamirci gelmiı.ı ve sna Y.t". !>m~, cephe kordonlan. ateş, alan- r~ktiğimiz ac·ı har: ·e .. , belki de 
mak Uzere çalışmağa ba, 'amı§tır, Jcırı, ablukalar girdiii \'Mit ac:ık bü'lbütün y1Jk olur. 

Yakup bir yandan işlerınl gorUr . ~öz sermayeda.riftr, ona pazarlar. Vurr;ont'u karsı mda tek adam 
kcn, bir yandan da hayat pahalılı~.ı: uan toplayarak depolanna yığar- ı:ı;:bi dfüıünmemeli, ~alnız kendi 
dan, geçim zorluğundan ~.ahıı:!tmi7 ve lar. SollJ'a ortalık daralınca, pıır. ihtiyaçlsmnmn (arc!P.rini arama. 
ikiz ıki çocuğuna bakamad•ğını söy'c ta parça c;ıkanp satarlar. malıyız. Kara bors:ıfan kurall on. 
mi"tir.- lar~a, i,leten tle bideriz. Kanun, 

" Tiearet bu abli.tı smJrmı c:ıine· b"'rl'ğil • Ev aahibi Sab...ıve, Yak·;bun .,ikA~e: lınnn He ~·okunan e! • ı e ııı-
·u " " ~·ip aşınca arlık 'iDÇ olur. Bir ada- ı-.ı·ıı.ı ı reci b'li !erile alılkadar olmuı1, lyi!ık olsun di. '-uı,,.. sac;o. ftA!ll , n.e en ı P 

" mı sokakta soymakla, piyasada la dı ı Bl ftan d "e kom .. usu Ay..,.nln "OCUklan seva\. ı ceza n rnn · r tara et"· 
" .. r "' oymak ayn şeyler ııayılaınaz. ki. Jet 'd" .. Ü bi' tini bu ikiz çocuklardan blrıni al•bl_ ' eemyı Öa' tiruc yapar, r yan 

si Jle o;uc;tur. d d b• k""le · leoetını tahmin ettiğini bildirmiştir. an a ız, \-Urgancunnn o ıııı 
lıleaele Ay§eyc de anlatılmış Ay:;e Katti bir bal.ıma ''Urguncu, kar olmaktan ~ıkarsn'k, a~ 'akitte pi-

ınanyolacı<lan daha ahl1kınzdır. ,. a ,. ,,.., ... r•arnnı· bı'- _.._ .. bu tekllti kabul etmiştir. Ancak: .,» e ..--.n • " '"'" --
(önkü yol kesen adam, can1nı 'e hane olmaktan tıkl\r, 

- Çocutu kocamA da göıtereyin.ı 
kabul ederse bakanm!," 
DemlıUr. 

hürriyetini tehlikeye kor. Kendin
den daha kuvvetli ''e daha pekı;ÖT.· H aklu Sülıa Gesııin 

AY§e, ikizlerden ilnnt Metin olu: 
40 gUnltlk yavruyu evine gctUl'mUt -
tür. Fakat,.akram Ustu kocası gelin. 
ce, böyle bil"A&mand& bu çocuğa bA. 
kamıyacaj'ıııı ııöylemlf, bayıracver 

iki Şef Viyanada neler konusacaklar 

adm boynunu bWrerek çot:utu tekrAr 
komŞU1UD& götUrmU,ttır. Lakin, ktl. 
çUk Metinin babası kom~dın aldıRf 
9 111"& boya paralile ortadan kay'bd. • 
muıtur. Bu Taziyette çocuk A:nen:n 
ellnde lı:&lmlf. tYllik yap&JDD derken 
bqına IJ;•ÇBD zavallı kadın zabıtay.ı 

müracaat.etmek mecburiyet;ııde lr'll 
mıştır. Za"bıta çocuğun b11ba.aını Ay. 
ı;c de bu çocuğu bırakacak yer a-:-:ı.· 

maktadır. 

Maarif Vekili Artfiyedf 
Birkaç g'Undenbert fehrlmlzd::ı b'.ı -

lunan lıt:&arjf vekili Hasftn Ali YUc•: 
Arlfıye köy en.atitll.ııUndc lCtkiklcr !L' 
bulunmak üzere dUn Arı!iyc~ git. 
mişlıP. 

Yokaul çocuklar 
İlkokullarda okuyan yolcaul çocuk. 

lııra IJu ytl yapılacak yardım işlerin\ 

gorü<ımek üzere dün partide bir top. 
!ımtı yapılmıştır. 

f H,, r·' 
dabi )'Pnide'n gittden geçirilmesibe 
ı.ebep alabilir. Netekim bu yd Ja& 
men:.mi yiDt' bitmek üzeredir. Kııı 
tne\·simi'nd<> ~ apdaaak hareketler 
bakknıda fikir birliğine ihtiyaç ol
duğu mah:.kka.ktır. Ç!mkU ~arkta 
hareketler duraklamaya )in tut
tajq &:r.ınanlarda Afrikada hare 
ket me'""imi ba,layaeaktır. Afri
kanın ehemn•lyet kazan~ıiı bir za
manda ttal~·anm üzerine yeni \'&• 

zafeler alması tabi'idir. nu \'azire. 
ler hakkında ctraf'ı konaşmahln 
uacıak i~'i rejimi,. •n mesw p.lwi. 
)"etleri yapslrtlirler. 
E~r bu konu"ma vaki olacak. 

ha, bu konu"llnada hal~·anın harp 
ve ııın1h ga1eLerinin de yenhlen 
l.>ahis me\'Zuu olması iktl7a (der. 
Geç~l~rde İtalyanın fikirlenni 
••sre<l,n Gay<la 11iiphf"Siz yüksek 
re~mi n•atmmlardan ahlıiı ilham
la ys:ıdığı hir makalede İtalyanın 
harp ~ayeJeri hakkmrln bir ııliril 
tıi"zler söl Zelli. Bu sözlerden anla
şılan m:ına ltnlra ile Aimann ara 

't-ınfla henüz halledllmemi, ,.c Ye· 

birine karışmış bir halde idi ... Ailenin teessüs etmiş yuvasını bırakıp da 
ba,ko yerlerde geçim vesilesi aramak ihtiyacı henüz umumileşmemişti .•• 

Fakat daha o zaman bite bu sınıfın yavaj y•vaı eski kuvvetini kaybc;t 
mekte olduğu görül'iyordu... lk)iıadi hayat kapalı mahiyetini muhafaza 
ettiği müddetce, u~ta esnafın sanatı, eseri muhit için tek ve en yüLsck eser 
sayılıyordu •• Gümrük kolaylıklarına ve kapitü!asyon!ara roğm(n, Avrupa 
nın seri ve ucuz momulôtı henüz memleketin her tarafın ist"lô etmamişti ••. 
Ne Amerikan b .. zl .. ri, yerli dokumalarını kaldırmış, ne de Alman teneke 
kap kQcoklcrı yerli bakır işlerini öldürmüştü ••. Her çeşid esnaf çar$ı icind~ 
kendi scr.ııl .. rir.clc faaliyetine devam ediyordu ..• Bununla beraber, büyük 
balığın küdık balıkları yemesi kabilinden, Osmanlı lmporC'torluğu hududla 
rında hic; bir mcı:ıioya rastlamayan Avrupanın büyük \anayii, onları yuımoıc 
ic;in boml,.lerine cla:·a büyük şiddet vermekte idi •.• Avrupa sano>'İ ve tica 
relinin öncüleri olan gayri müslim unsurlar, bu tc$ebbıiste onlara yardım 
ediyorlardı ... 

Avrupa v~ Amerika mamulatı Aydında da yayılmaya başlayınca, kü 
çük esnaf te~kilôtının bünyesinde bir müvazenesizlik hasıl olmaya bo,tadı. 
Tecrübenin, ihtiyacın muvazenetendirdiiji bir t:~lıilCıt, bu suretle aksay.nca, 
kapanc:m dükkaniar, ~anot ve meslek değiftiren ustalar rırirıil::lü •.. Musıa 
fanın Hahaının damadı Mehmed usta bile o~ıt i,i ~on dıııbaıclığı terketme 
ye mecbur \)!muştu .•• Mustafa bunuf\ sebeblerini, bir gün Mehmed usta 
baba~ına onla:ırken dinlemişti: 

- Haci Anastas deri fabrikasını kuralı, bizim mallarımız cara etr.ıeı 
oldu .•• Doğrusu ya, onun derileri hem ucur, hem dahcı oösteriıli •.. Kol ma 
kina ılc cıkı~abilir mi?.. Epeyce zaman, b;zim öteki esnaf ile daya~ 
dık ... Dayanmaya c;a1·~tık ..• Amma zararrr.o da r.ihoyet bir ay, iki oy c;a 
lışılır •.• Anladım ki, onu:ıla bo$ etmek icin, onun gibi yopmaHon, makina 
kurmaktan bat~a c;are yok .•• Fakat bu da mümkün değil ••. Makine atmak, 
onu iıletmelc ie1n· para, sermay~ 16zım ... Haci ~nastas bile bu u 1.endi bo 
$ına yapamadı da, öteki rum tüccarlardan ödünç para c."dı •.. Sonra .onuıı 
makinelerden anlayan, ve onları itletmesini bilen bir oğlu do var ... O, kur 
naz herif, oğlunu kendi yanında çalı,tırmadı d;ı, lstar.bu'o ~ r erdi .• Or:ı 
da bir deri fabrikasıııc!a iı gördürdü •.• Galiba bir kac; yıl da frenk mem 
leketlerinde bulunmuf .•. Biz mahallelerden köpek tersi tt'playıp derilerimizi 
ağır ağır işlerken, Haci Anastasın oğlu, yeni keıiflerle daha çabuk, dana 
ıemiz mal cıkarıyor ..• IJc;iterimiz, eski mütteriterimiz oraya gidiyorlar ... 
Senin anlayacağın, ağa birader, bize artık bu sanatta ekmek kalmadı ..• 

Gerr:ekten ne Mehmed ustaya, ne de rligc:r dabak ustalarına artık 
ekmek kalmıyordu ... Onların catıları cökmeye yüz tuımuı, ve içinde bir iki 
gündelikçi c;olı$an oıölyeleri, Haci Anastas:n, yepyeni, sapsağlam ve ic;in 
de makineler iıtiyen, bir çok adam calııan fabrikası yanında yaşayamaz 
dı .•• Makinelerin titrettiği hova onları devirmeye kafi idi •.• 

Mehmed usta, babasından bulduğu bu sanata karşı nankörluk göter 
miyordu ... Cf)dqn para kazanmıı, para artırmış ve hatta incir abhc;esini 
de, yeni bir aile geliri olsun diye bu para ile 5otın almıştı ..• !=akot eski va 
ziyet, bu Hoci Anastcs gôvurunun teıebbüsü ile değiımişti ... 

Şinıdi Mehmed. usta ic;in, ya bu deveyi gütmeli, ya bu diyardan git 
lftefi, gihi ikisinin de yopılması blrblritMfeft güc; ki ihtimal h•ltrr.ıi,tL. Deve 
yi gülınek, Haci Anasıas gibi yapmak d~mekti ••. 

CDovomı vorJ 

Jtiflen konuşaıa3 a \ ecile olacak 
lıidiwlerin • me\ca<li)etidir. Afri
kacla 3 eni hareket rnc\ !;imi h:uır. 
tıklan t.şla.rkm ııtlph•iz ba me. 
M~l~r de bir bnJ ~!ine bsğlamı.
caktır. 

Diğt-r tsndtan ha.idi.aten mih· 
\"erin taarnna maruz on İki nok
tası \"Sl'Sa, bunlara kar~ı lh ı.Jlu, 
ciddi tedbir almaJ, it\tıza edııJcek, 
tir. İtalyanın bu h:tkıından Akde. 
ııiz hakimiyetini ı.ati bir surette 
ele geçirmesi, hiç olmP.ı.ı;;a bu sa. 
hada gedik bınkmau.:hı ~t'rtktlr. 
İlal)a ile Almanya ura.-.ın'la yeni
"- mlba.kerf!ye aıe\ z11 olacak m"e
~ele'erden biri de !liark cephesine 
ı;:Jnderilf.n a"lkeı· nıef4e)eı;;id'.r. ~im. 
'1iye kadar ha:yanm ı;ark "Oi!plte. 
hine gönderdiği ~~er miktarı u. 
nıumi cephe fllftli~etinı:: nuaran 
tok azdır. Hnibuki • .\imany:tnqa 
Afrikada.ki (!ephf' fn,1Ji,·eline na. 
zıırap ıtönderdiıli kU\'\ etlr.r cephe 
üzerinde- nıücı; .. ir olmatjludır. 

Şnrk eephesine ~ıinderilecek ıtal
yan a.sker~ri i'dn lı< • le t.ir 'azl
yet i,.t.enf'lllezse de c:.ok askere, bli-
3 ilk konetlere ihtiyaç gösteren 
geniş cephey; tutmak ic;in İtalya. 
nın büyii'j( bir müttefik eıfatile da
hn çok fr_!aldirh~ katlan'DD5r, 
~ ııni gönderilecek ktn-vetlerde 
a l:er sayısında mhtJa\ atın cı.ğil 
giınderllecek a-;ketin reııh~. üzerin. 
tic ke3 fi yet bakım1Ddan ~·apacajl 
t.eı.i'rin nazan itibara ft'ınma'JI gt. 
bi lıusU!ifa.r olabilir. 

<\ lm:ın3 a \frikıws ti~ tilmealik 
Mlrer •önderdi. Bu üt; tümelllik 
ku\' et bu cephede ıu:ami randı
manı eldP etli. Ualnnm da ı1..-ka 
giınderdiği kuH t-tler ~ı"ett.• a,ait 
yukan Akıınn Jmn etleri ile mu. 
kl\~ese cdi1ebillr lakcıt hu kav. 
\"etler ,:ırk cc11he i ıc•. ne kem. 
miyyet ne (le l:eyfo 'et bakımın. 
dan bi'r randıman ifade eder. Yar
dımın a<tkeri gaJe~·.~ hizmet mik· 
yasile öiçülm~i ~erektir, Bllba'f
ı.a harbin dürıtünru ~ ıhrıa girildlgj 
zurnan ... 

Vil ana tc11lantııımd-ı bu eauın 
da nazarı itibara a.Jmması İnuhte· 
meldir. Mesf'la Bu • .. an·arda babı. 
ıı.an bir kı'!!ım Ualyan knnetleri. 
ni ş.oırk ceplı.e9t'ne !4elke-derek y~
rine Balg:ır \e MM'ıtr lm\\etleri 
ikame etmek hPm yukanda arzet· 
tiğimiz e'IR"lan tt"ft1ine 11·1.met ıede
cek hem de Balks:11arda halya ile 
A lmno~s ara"lmda bul(iir. yahpt ya. 
rın bir tezat mevımı ollJ<'ak hidi. 
1oelcri daha öne•den önlemek im. 
kii nını ha7.ırla~ aca'ktrr. 

D~mokra.,.ilerin huır1ıklannı 
ilerlcttiklerı, f3AITUF. f'debilecek
lt'ri 12 nor.tanın ft"~Hut bulundu
ğunu a/.ı~a söylNlilderi blr za.. 
nıanrla, Halkan ibtilitrlannı, bil
ha'sa Maeario;t:an • florranya an. 
l~lıiwnı halletmek \e ba sa
hada sağl:tm b•ı1 unmak bir mtlu
kePtt me\-zuu olıtcak,kadar ehem
mi~·ctJidfr. \"iyana toplantısı 194ı 
sonbahannda mih~er icin ,. cl9 
fiızum"'uz hi"I' gn"lterk kon..-.• 
"·~ ılsmaz. 

5ADR' E.RTEM 



VAKiT 

Alrııanyanın ~•yeşil 
cephe,, si ne halde? 
Alman halkına bugün orn~ artn Kafkasvada kazanacakları muvaffakiyetlerdan 
zivade buğday veya . oatates tarlalarında kazanılacak istihsaıat zaferler: lazım 

. Sabahleyin, bahç1Yan, villaya ge kir ve biçare insanlcırı 
linı:e alt kattcıki pencerenin açık ol nıiyelim. Bu adanılardo 
du6unu farketti. Biraz daha yaklaıınca cuddur. Demek üstü bofl 
ı:amların da kırılmıı olduğunu gördü. 1 adamların hepsine sc 
Bu vaziyet karıısında meçhul bir ıah Veyahud calı süpürgeti 
11n eve girdiği muhakkaktı. çlnen zavallı bir inscı!\O 

Alman ordularının şarktaki ilc::
leyişı dc\'alll eı.krkl·n rcceıı hafla 
BerlııırJc <:oringiıı rcisl ıği ollınıJo 

mc.sni i ık1 guıı de\':ım eden bir 
toplantı .rııpılmışlır. 

llu loplaıılıy.ı \'ekillcrdcıı Frlk, 
Göbeds, l,amıners, Funk, Sper ve 
ltozenlıcrg, parti şeferi:ıd_, Hor
mon, Dr. Ley ''C diğer bir çok mL. 
hiın şnlısiyct'cer ışlırnk elıui~lcrılir, 

Alman başkuınıındanlı": tıırafın. 

dnn "\'eşil cephe .. diye faiınlendı· 

rileıı i.ışe ve ziraat işleri bu lopla:ı 
tıya rnel"'ZU teşkil elmi~tir. 

Almıın ordulurının nıul"aflakıycı 

li ileri lııırekiıtı hir taraftan de\'aııı 

ederken Almorı~anın "Ye. ·ı ccplıl' 

de., ki vaziyeti gUlikce fenalaşmak. 
tadır. ' 

Hazinın ,.c temmuz nylanrJda Al 
m:ın:):adu hül ük ~ze ,.e meyva 
)okluğu me\"cuııu. 'üsanc ''csilca:>a 
tabl olmıynn şeYler bunlar olduğun 
dan' halk en çok bunları yiyordu. 
Jlahçe sdhiplerlyle doğrudan dolnt 
)':ı alış veriş yasak edUmişlir. Bit. 
Hin :>iyeccklcrin pazar yerlerinıfo 
~atılması mecburi) en' konulnıu~hır. 
Pazar yerlerinde disiplini nıuhafa· 
za etmek gOnden güne zorlıı~makt·ı. 
ılır. 

Fökiişe, Bec.bahler gnzelesinin "~r 
dıği bir habere nazaran 1933 den 
beri Alman yada 4 .000.000 mcyn 
ağacı dlkilmişlir. 1939.40 kışı htfh· 
farın yüzde 80 ninl harap etti. 1941 
42 kişi çilek mahsfılünün ytlzde 
50 sini imha etnıişhr. Fölkisc Dc·ı· 
balılerin makalesi şöyJe sonn er. 
rncktcdlr : "Bilh:ıssa acınnc:ık şey 
tobuın ıslah istoslonhın ile fidan· 
hkl:ırdır. ki ypni yetişen fideJcr1ıı 
ekserisinin kurumu, olmasıdır. Buıı 
<lan dolayı önürnüzdel<I sencleı-de 
ekilecek olı:n meyva ıığaclan çok 
aınlacaklır. Cünkfi elimizde fiddn 
knlmaınışt ı r . ., 

Sebze zirantf h:ıkkındakl hıh'ddls 
ler cblıa memnuniyet verici d<!#il
lerdlr. füscncr Nas)'Onal Ç:ıytung 
gazetesi okuyuctll:ırına ziraat orga-. 
nfıasyonunun de#iştlrilinesl için 
lazdık.ları mfiteaddid mektuplıtr f
çin cevap vererek ~zc!itole diyor, 
ki : "Yokluk içinde id:ırede yapıla 
cak her hangi hfr deifişlkll~ln yj· 
yecck yaratabllectğinl zannertlyor; 
mıL~uııuz '!. Yoksa ellmlzdeki lıütnn 
yiyi!ce~ti <lerh:ıl satışa ('ıkanp sonrn 
aç kalm:ık rtıı istiyôrsıJnuz . ., 

Hiilôsn Ahn:ııı halkı hl!; olm3ısa 
4eınmuz ayında ctoya doya sehie yl. 
ycceblnl ümit etmişti, Halbuki do· 
ya doya yiyecek rınlalcs dahi hulr.. 
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m:ımışlır. Bu ümitlerı boşa çıkaran 
billı:ıs<ıa hav:ılnrın anormnlliğidir. 

flklınlınrda cıkncnk olnn sonl..ı:ıha:

ekimi kı~ın donmuştur. 

lıkbaharclıı yııpılan ekim ise hu 
vııların serin ııitmesl ıtol:ıvısiy:e 

g1>1işememiştir. Alman halkır.ın yli
züniı güldüren piyasaya ~e;ıi cık· 
maya ba,lnyon yıız seıhesidir. Fa. 
krıt bu s1>bzenln hiiliın bir !'eneye 
yelişeceğlni zannclnıek biiyük }>lr 
gafielir. 

Patates lıa.sıl:ıtı da blı) iik zorlu!..· 
I:ıra uğramnkt:ıdır. Ayıla ndnın lı:ı 

~ına 5 Hbrelik patates istıhk.ıkı aıı· 

cak h:ızı büyük 5ehirlcrdc \'Crilınek 
ledir. MeS"eJıl ho;nbnrdıın:ın c<lilerı 

şehlr'.lere )eni erıak ıc,·ıi istemle. 
ri tatbik olunmııktaclır. 

.ı\lmanyada loşc "azlyelinin çok 
fenalaştığına diğer },lir rlelil ıle 

harp başında Alman halkına kat.· 
yen biiyük iaşe d:ırl ığı çekııı iyerelli 
ne dair ıemlnnl \'eren ziraat n:ızırı 

D:ırrc'nin vazircsindeıı uıaklaştınl. 

ması ve yerine Baeke l>lıılzııı f(eti· 
rilmesiıllr. llııgiin Alınnny:ıd:ı \'C >\I 
ruan İŞfJali altındaki nıcnıleketlcrılc 

yalnız i:ışc sıikınlm rle4il hı·r şcy<!e 
bÜ)'Ük bir voklnk mc"cutlıır. 

Rerlin istatistiklerine nnz:ıran mc 
selı\ Holl:ını:la 1939 d:ı ı 70.000 ton. 
luk sehze ihracatı yaparken Almnn 
i~ı:ıoll altına girince l!H 1 <'c :\40.!.ı~U 
ton s:ıttığı ve 1!ll2 ele 40(l/ı00 f<'ıı 

$ıltnc:ıktır. 

Alma11yadn dahi 1939 za nJz:ırnn 
sebze ekimi beşte iki nrtnııstır. BJI 
kıtnlıırdn, Beyaz .Rus) n<la, fJkrnyna 
dn 7500 AlttıM ziraııt mcmı·nı hu· 
Junmaktadır. 200 000 "Hitler 11en ... 
ci,, nln bugün burıılarcla bu ıneını•r 
Jarın ldar~i ıtllında islihsaU art· 
fırmak iCin çalışmaklndırlnr. 

Alman 7.e$ert radyo ı~ta'lyonu Fin 
Hndfyaya yaptığı bir nc')riynt1 ı.ı 
Mitlerin daha 5 '.nilyon ıon hu{M:ı. 
ya, ft milyon ton mısıra ,.e 7 ını:· 

yon lort arpııyn ihliynrı olduğunu 

söylemiştir. 
Almanyıının bilhassa yoklııl!unu 

hlsseftlği esklrlen hııh\ıbat arnhar
ları olan R:ılkan devletleri ve ?.lncıı 
rlslondır. Gerek nhnlinin p:ı~if m..ı· 
dafntısı. fferek çele h:ırpll'ri, hnrbin 
verdl~i ziy:ınlar bugün Almnnyny:ı 
Balkanlardan lam m:ınasiylc islifa. 
de imkAnını ,·ermemekleC.:ir. Haltın· 
ki Almanıorın hl'defl kendi ıııclor'. 
!ar ıle buralardaki i~tihsnlfılı hirk.ıç 
misli arllırmaklı. Bugiinkti hndi<ıol 

fitınun tam11fncn aksini fıÖSlermekle 
dlr. 

Rusların çekilirken memlf'keli il" 

istanbul 

kadar tah~ip cıtıklerini ).000.00.J 
Rus işçisinin Almanyııya getirilme 
sinden ıınlıyabiliriz. Ukrnnya her 
halde ekilebilecek bir h:ıldc olsaydı 
Almanlar hunlım memlel.ellerfodc 
kendi hcsnplnrınıı ç:ılıstırınıı~'ı da., 
ha eh·erişll hulurlnr<lı. 

Alınan yada bugün i:ışe ·ile ııliıku· 
dnr olan işlerde 940.000 kadın \'<.-

710.000 gene kız ,.e ı;ocuk ~·:ılışınak 
t:ıdır. Gençlerin :ıskere gitmesi ü.ı:e 
rine ncJlan köylü işçi yol;Iuljuııu 
kapatmak için mektep t:ıfoheleri 
clahi haftanın ınunyycıı zam:ınlarııı 
d:ı tarlada çalışı} orlar. Akr.ıb:ıln. ı. 
nın çifllilrleriııdc mahsul zamanı 
çnlışmak i~liyen memurlara birk.ıç 
iınfta izin ''erild:ği ayrıt'n hccla\:ı 
tren lıllcti de "erilhor. 

'Şimdiye kad:ır Almaıı kl'.i~ ili ü hu 
lıubat lı;lsılalının kendine liız.ıın w 
lnnını nyırır ıııiilcb::ık~ini ı;alnrcıı. 
Halbuki bugün ki;) lü lıir şclılrJidcıı 
fıı7.la yemek h:ıkkıno malik değıl. 
dir. Kendisine ~ehirlilcr giLI ia>.: 
k:ırll:ırı \'erili;\ or ' 'e ı.öylü kcnd!sı 
için aııcıık hu knrll:ırıı göre yiyecek 
ııyır:ıbiliynr. · 

Bumin Alnıanyada köylü lıorcu:ı
dıın fazla olarak getirdiği her znhi 
re l..1losıı için ııc,·inc ~ijnı iki \İl' 
lı:ııtn dörl misli ıı:ır:ı alır. Fa,Jrnİ 
köylüniin fazla ınahsuluııi.i l.:ırn L"r 
o;:ıdn hükumetin verdiğinden çok 
daha inzlaya sıılnbilc.:eği d!işiin!ı. 
Hirse buna lcşeblıü'I edenlerin sayi· 
sinin ne kadar artacası nnlaşılır. 

Gestuııo şCTi lfiın'{.'r hôll<' h:ır:.. 
kel ederek ol:ın köylüuiin ~-ok re .. n 
Cf'ınlıııuhrılalıilcccğini ilün clıni$l"ı 
Malını kora bors:ıda s:ıt:ırken '.\'nk:ı· 
lann köylü 10.000 nıark:ı ka<!a; p;:ı . 
rn eczası ''erecek ,e,, \'alon lı:ıinl" 

damg:ısill! ağır lınpse :ırtıırılııı'alç 
ıır. lnşe işleri!'Jcle suislfnınllerın. 

den dolayı hohgün kaf:ısı h:ılla ile 
uçurulanları clüşiiııürı;c1;:" Yhil ccı.
heıı in hir lnflıın ibıırel olmaılığını 
lman~.ı şlmdf rlondıınıcıı lıfr kı'I 

harbine h:ızırl:ınıyor ve halk zatcı~ 

Yeni Ginenin mu haf azası 
planı 

çok olan iaşe sıkınlrc;ının artacagı · 
n ı düşü"üyor. 

Alman halkına bu gün Alman 
ordularının •arkasyada ka1andı;c. 
ları muvaffaki) ellerden ziyade (f,. 

man haUonıı U.kr.ıyna yahut, diAer 
Rus lıuı;day tarlalal'ında, Tuna \'J• 

dilcrindeki pntat~s tıırlnl:ırında k.1. 
uınılııcnk istihsalııt zaferleri limn·
tl ı r. 

"Die welt ıvoclıc (Ziirilı) den" 
Nakleden: 1'uijrul ÜJ.:c. 

Yugoslavyada 
çete faaliyeti 

600 Almai ve ltalyan 
askeri öldürüldü 

Moskova. 11 (A. A.) - Sovyet 
istihbarat bürosunun bildirdiğinf. 
göre, Banrslukıı ve orta Yugo -
Liavyada faaliyetle bulunan Yu. 
goslav çet~leri 400 İtalyan ıubay 
ve erini ö'dürnıiişlerdir. Çcte1er '1 
tanka ateş vermişler ve çok mik· 
tarda ecpk2.ne almışlarürr. Hu çe· 
tel«-r son ~larda N aradağcla 
istasyondn bulunmakt~ C'!an askeri 
hir treni durdunnuılar \'e içinden 
çıkan Alman :ıskerıcrlne ateş ede
rek bunlardan 200 ilnU öldürmlİş· 
!erdir. 

Bulgaristanın 
siyası durumu 

Bat vekil mebusla,ra izahat 
verdi 

Sofya, 11 (A. A.) - Ofı: 

Parlamento azil:ırı•ıı:ı ekeeriy~ 
ti, dün saat 13 de başvrkil ve ha• 
riciyc nazırı F;lofun başkanlığı al 
tında toplanmıetu-. Filo!, memle • 
kdin iç ve ı:lrlj siya3cti lıa.itkıntla 

izahat ve~iştir. Mumaileyh, bil • 
hassa Bulgaristanın beynehcilc: 
\'aziyctinin çok mİl32.I~ o'.<luğu ve 
~abin.e erkf:nı arasında tam b'.ı 
itılha t bulunduğu noktasında ıs-

Kamberra, 11 (A.A.) - Avusturaı. rar etmiştir. 
ya başvekili Kilrtın, müttefiklerin kt:- İyi malUmat nlmakta olıı.n ma • 
manda heyetlerJ.nln yenı Ginede vazı. hafil.c göre, bu toplantılar, i!ç gUn 
yet! ıstikrara kauvutıturmak için v! devsm edecektir. 
tanlar tanZlm etmiş oıduklannı söy. Mllzakercler.i.n sonunda. mel:us -
!emiştir. Son bir habere göre, bu p;. , Icır, intihap dairelerine gidccek~r 
!Anlar icra edilmek Uzeredlr. KUrti:ı: tlir. Siyasi Dulg::ır mahafili. Sob
yUksek rUtbeli bir takım zab!tler'n ranya ek:ıeriyct'nin toplant?ların: 
geçenlerde Yenı Gine bölg_uını ziya • büyük bir alfıka ile takip ttm!k • 
ret etmiş olduklarını ilAve etm!ıtir tcclir. 

Defterdarlığı~dan : 
' 

Mal ıahibleri daimi surette villôda ğiz. 
oturmuyorlardı. Cumartesi gelip pa Ev 

1 
r 1 Ad • h • h e, ar. oıı ıyor. 

zartesı tekrar ıe re lnıyorlardı. Ba cı b' h d 1 Fakol 
d . & - r ır ırsız ara 1 ar. 

van a vıllada oturmuyordu. Boy ece, 8 . t L da • 
aft 

• & b . • u vazıyc l\OTJısın 
h a arasında vılla tamamen ekçıs•z 1 ki b b' üocılıl 
k 1 d Evi k . 1 b" 1 b" a ma ansa, u ıg 
a ıyor u. soyma ıc n uy e ır • d lı h ı bulcl 

f . 'f d d'I . . meyı a a oyır ı 
ırıattan ıstı a e e ı mııtı, 

Küçük bir tedkik neticesinde villô Zavallı Lakok!.. çolı 
nın soyulmuı olduğu anlaııldı. Kıymetli 1 min edebilmek için da6 
biblolarla bir çok efyanın yerinde yel bu ormanlar Robensorı~ııl 
fer esiyordu. r>olablar, çekmeceler Fakat sizin bildiğiniz gı 
alt üst edilmiıti. hırsız değildir. O, çolı 

Villônın soyulmuş olduğunu haber bir mahluktur. 
a lan köylüler büyük bir endiıeye düı Lakok, Beract eders• 
tüler. Zaten köyde iki zengin aile olur bulmuı olur! .. 
makta idi. Bunlardan biri soyul~n vil 
lôda, diğeri de eski bir ıatoda ikamet 
ediyordu. 

Jandarma karakolu hôdiseyi hab3r 
aldı ve tahkikata baıladı. Hırsızların 

uzaklatmıJ olmaları imkansızdı. Köyün 
civarında dolaıan bir takım serseriler 
yakalcındı; lôkin bir netice elde edile 
medi. Adamlar, ikna edici cevablar 
veriyorlardı. 

Ertesi günü, ormanda şüpheli bir a 
dam yakalandı. Evrakı yoktu. Üstelik 
hirsızlık yapıldığı gece nerede bulun 
duğunu da isbat edemedi. Sözde or 
manda yatmıştı ve söyleyişine göre ço 
lı süpürgesi yapıp geçiniyordu. ismi 
Lakoktu. Umumi vaziyeti büyük bir se 
falet anediyordu. Uzun müddellenbe 
ri tıraş olmamıştı. Fakat gayet zeki ol 
duğu g~zlerinden belli idi. Gayet ser 
best konuıuyordu; ve telôş göstermi 
yordu. Hırsızlıkla ittiham edildiğini öğ 
renince büyük bir asabiyetle itiraz et 
ti .•• .... 

Lakoku köylüler derhal tanıdılcr. 
Soyulan villanın civarında dolaştığı bir 
cok kimseler tarafından cörülmüştü ... 
Hakikate~ çalı süpürgesi satıyordu ... 
Fakat seneriya,1e hayatına bir mana 
vermek maksadiyle bu İJi yapmıJ olma 
sı da lı:abitdi. Üzerinde para bulunma 
dı. Lôkln, belki de ortakları vardı; ya 
hud parayı gizlemiıti. 

Lakok tevkif edildi; ve hırsızlık. 
cürmünden mahkemeye sevkedildi. A 
damın avukatı Kotoriye namında bir 
gençti. Avukat, gene olmasına rağnten 
bir cok davalar kazanmııtı. Ve ileride 
kendisinden pek çok ıeyler beklendiği 
söyleniyordu. Müekkilini beraet ettire 
bileceğini kestirdiğinden davayı bede 
vadan üzerine almakta teredd!it et 
memi~ti. 

Avukat, müşterisini büyük bir ener 
ji ile müdafaa ederken ıu sözleri söy 
ledi: 

- Yersiz, yurdsuz insanlar muhak 
kak hırsız değillerdir. Artık böyle ma 
nasız hiihümlere nihayet verelim. fa 

••• 
Genç avukat, ateşlıt ~ 

mahkemeyi alt üst etıTli 
raet etli. Adam, serbetl 
katına nasıl teJekkür 
yordu. Sevine içindo re 
tindo bazı kelimeler ı• 
sonra avukatın elini sılı 
Gayet fakirdi. Kurtarıcı 
mediğinden dolayı miil 
Zaten avukat, bu zavcıllı 
dığından dolayı büyük ~ 
de idi. Eğer pcra alsa~ 
dar memnuniyet hissetın 
için bir muavaffakiyet 
rodan daha makbuldİİ· 

Bir hafta sonra, ak;ıtııı 
avukct• ziya~ete geldi. 
~a{'.ııdına sarılı küçük bir 
Lômba)ı avukata u~ 
sesle mırıldandı: 

- Bay avukat, geçtfl 
ret veremedim. I,ôklrı, 
hal küçük bir hediye 
aklıma koyduğum için bll 
tirdim. Zira si:z: beni bit 
ten kurtardınız. Beni o 
dafaa ettiniz ki, az k 
kendimi masum bir ınso" 
tim, Fakat, her şeye 
raf edeceğim: O gece, 
kumpanyaya ben do el 
gözcülük vaiifeıi veril 
bitince, onlar eşyalc:ırı 

1 na bir $9'f vermediler. ,,
ta hakkımı aramaya im~ 
garib tarafı bu iıten ıfrıı' 
geçme'8iği halde, tıırsı~ ~· 
mamdır. Lôkin, siz be'll 

Böylece, size $U k~ 
tirdim. Teı:rObemizderı 
niz la:ı:ımdrr. Bakın baY-,,;, 
lordan yakayı kurtorabil~ 
küçük bir ışığın mevcud 

41 Vakıa köpek beslemek 
d:r amma onlc•ı zehirli 
ları ile öldürme'< İ$1en bil' 
Sonra, malüm ya köpek 111' 
bir decddlr. En iyi ç;are ti 
bodır. Geceleri perıcer• 
koyarsınız. Bu vaziyet 

.&labaUesl Sokak ,.e kapı No. Sen~I :Matrah Ka:ı:an9 Bub1'3n lUuvazc.ıe H. K. T, F. Zam 
l!ay\'IU\. 
14r \ ' • 

kes evde adam clduğuıuı 
don bu ışığı gören hıff~ 
girmeye cesaret cdenı•ı 
gin olduğur ı vakit pek 
gayet ~ahone bir villôr.•• 
kOç;ü:: lômbayı geceleri Y 
nin kenarına bırakırsınııı" 
don muhafaz:a eder. seı;...ı 
lôtnbanın sa}es'nde evi;.! 
rette korumuş olmakt<'l'I 

MUrebbiyt 

MUteahhlt 

Yazlık Tiyatro 
Mütebbly• 

" GUne§ men.9Ue&t 

H. Gaz.! 

Harbiye 

KA~thane 

· Mecldlycktly 
Harbi.Ye 

" Ctlmluriyet 

Vali konak cad. 77 Bedred. 941 
din bey apartıman 
Teovlklye cad. GUncş ap. 9t0 
No. 4 

Betiktaş Yıldız Hacı Re(jk 9t0 
pa~a sokak No. 57 
BUyUkderc caddesi 939 
Emt&.k ead. GUzcm apar. 940 
No. 13/4 

" .. 930 
Beyoğlu Zanbak sokck No. 9 939 

20.00 

25,00 

12- .17 

0.02 

b.63 

Pangaltı Poyraz sokak 46 939 0.12 
Gazhane caddesi 4/6 941 9,00 

1.00 

13.01 

0.02 
7.20 

16.80 

1,80 

0,80 

1,28 

38.t>P 

3,60 

9.20 
0.66 

0,50 

0.08 

02J 

6 37 

866 
1.08 

~60 

~ 0.13 
1),02 
115.60 
o.u 1 

A: amma lıusura baknıcıY 

Çeviren: Cevad T•J" 

r 
boyahanesi 

Fınncı 

Gazinocu 
Demjrcl 
lılUteah!ilt 

Hamamcı 

A§~I 

.H. Gazi 
GUmU§suyu 
Mc~rut!yct 

Meclc!lyeköy 
Pangaltı 

Kralın I. 

Hacı Mansur ıooltak 11 !139 

0.12 
0.90 
1.06 
1,70 

6.68 

Emllk tellllı K, Pangaltı 

" .. 
1lhalltçı GUmUŞ!Uytı 

Kasap Bozkurt 
.. " 

Kalaycı Mecıdıye 

.Ası1 mezarlık ~aatı 940 2.00 
Sel sokal< No. 2 936 Kı1.. 2644.SO 91.18 
BllyUkderc No. 1." 

BUyUkdere 88/1\ 
:932 K!St 

931 

" " 932 
Takı zafer Mine ayıar. 14/2 9'2 

Kurttılu:J caddesi No. S 

.. 
Kervan geçmen No. 6 

600.00 
383.34 

72,00 
46.00 

345,19 41,42 
2081.50 249.78 

171.00 
171.00 

42,7:; 
3.~5 

7.99 

18.2• 

49.96 

8 .55 
0,76 

- 1t!ru komj:t. 
yonu karan ı:c 

72.0? 
9.20 temyiz ka. 

rarjy ıı 
828 

249.78 1099.04 Resen t'l 'c.. 
dil 

21,37 
1.87 

193 
2.0• 

:ııl~m1Pk61 

çınl1e 

" \' lı il ıll> 
• ın l•li tf!O 
~ U 'lllC Uft 

1 ""'" ıtutl 

21 
22 
23 

ŞUkrU Poker Bakkil ve Kırlasi)'.ecl Harbiye Sllb.!lhanıı No. 2.5/10 

942 
942 
941 
911 
9U 
941 
941 

48,00 
60.00 
60,00 
60.00 

4.54 
23.93 
18.89 

1.80 
0.91 
4,79 
3,68 

4.00 
2,27 

11.P6 
9.19 Andlrya Dilherdf 

Besim 
Mustafa ?naeren 

" 

Terzi 

Hama met 
_ Kunduracı 

E.skl~eh!r 
" 

Kurtuıu~ caddesi 73 

Kısım I. Sel aokak 2. 
Tuzcu Murat ~o. 40 

.. 

6.10 

420.00 
2826.ı'D 706,tjQ 141.30 ŞuMe~ 

36.00 6.38 U.7 
36.oo 2.18 o.~ 

24 
23 
26 
27 
28 
29 
80 

lsmajl ve Hasan Topakeı Manav H. Gazi SUleynı:ın Nazif No. 77/! 

93G 
940 
940 
940 
940 
942 
942 
941 

ıso.co 

180.00 
36.00 

120,00 

28.80 
4.81 
2.41 

11.83 
215.00 

IS.72 
O.Be 
0.48 
287 
15.00 

temyiz edilml~tlr 
U9 
o.ıt 

1.1& 
l.08 
1.20 
lt.91 

t&.00 

0,454\ 
ua 

31 
12 

NUsret Slr 
Davit Menaşe 
Hayrt NW'f 
Necip 1'11et1 

.. 
KömtlrcU 
Sobacı 

Dl§ tabibi 

.. 
E!kJ~hjr 
H. Gazi 
Pangaltı 

Ferlk6l 

" 
lstıtcı S. No. 25 
Şalak No. 70/1 
H. Gazı No. 77 

" 

Kaaımpaşa Baskıcı Bayram 942 
aoka.k 27. numarada -

S.ot 

- l.liO ı.• 

Şiflt ..u,.. tubeal mUkellet'!er::ıden yukarda Ut, fıt " lkametgth adresi yazılı ı;aJııs!ar terki ticaretle yent adreııetüıı bftdltmedlkl~rfMen ft tıelıenaı. aıl.M~ttt bir ktmae 
sHeterm~ıt ve yapılan araotırmaJ1, da bulwıa.mamı§ o!dukl&nndan h:ı.1lannda gösterilen yıllara alt kazan~ vergilerin! -.e zamlarutı bın1 fhMoı&meı.tl4 büz&: ken~let.IAe tebllA 
mtımıcıın 0Jam•m11tır. KeY'fl1et 3692 •YJJJ kanwwb 10 ıııcı madde.sl:r, tevfikan tebll# )'erine •eçmek ua.re 11An olunur. (19'2)., 
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11 t U ıptım Sigorta Şirketi Türk Anonim 

~irketinden: 

~~·ı11~t~n~uı·umum sigorta §İrketi Wssedarlan, 1942 senesi i?Jcteşrin 
4.,aıı.j 5 ınci per§embe gtinU saat H.30 da Şirketin Galatada, 'Mcr
~lıtett ~!::ı.ğında, sigorta hanında kain idar~ merkezincle fevkalade 

c torı! anacak olan umumi heyetine davet olunurlar. 

RUZNAME 

l!iıı ~;-.Şirketimiz, esas nizamno. mesi~n 20 ve 21 inci maddclcri
agıda yazılı olduğu üzere taclili: 

2o . 
l'rıei maıldel a!iliye · 20 inci maddei muaddele 

' lıt"Cli 
b~. \'~ ~i Si i?ru'e mcvadı mahsu. Me~lisi idare mevadı mahau. 
~ "l'l. <ıl(l r. tnUddeti muayyene için sa ve bir mü elde ti muayyene için 
~~\it t ugu iktidara ir!Smcn ve t~iz olduğu iktidara :\(n;men veyıı.-
a bir :znanıen azasındnn bir ve- hut t:ımar.:cn azssından bir veya 
~ ih:ı.ıc aç ~ııta ravcki\leti mnhsu. bir lro~ zata ba vekaleti mahsusa 
b<tli~·cn· cd~ceği mlsil;rı mesalihl ihale edeceği mi~illn mesa.Jihi ca
tı3.li~c~rı rüyet ve tesviyesi için r!ycıtin rtiyet ve tesvi}•esi için ha-

te\>lq dahi bir vcyn bir kaç za. riı;tcn de.hi bir veya bir kaç zatı 
~· li~d cd:bilir, tevkil eyleyebilir. 

4
1
t cıı~n ınaada, meclisi idare Bundan manda, meclisi idare 

tı tere bı eni idare te~kil etmek bir cncllmcni idare teşkil etmek 
t ııcta11 ~.1 isj ida re azalnn mey.ı- Uzcre meclisi idare auıları meyn
b tı~o:ll\ .. 1• ı veyn Uç nr:a intihap ve nından iki veya Uç aza intihap ve 
ti et "e;nı idare ualannın gayb:ı- ~ncümeni idare :ı.zalannın gaybu. 
't. ~':ille a :na~ctleri takdirinde ken. lıet VE'ya mazeretleri tskdirinde 
t' lııd~ı{~kolet etme-k üzere, bir kendilerine Yekfılet etmek tizcre, 
ıı~• tav· acc ikinei bir aza mülıl. tir ve indclhaee, ikinci bir aza 
1~tı<lc ~ uı ~er. Yevmi muayye. mülazımı tayin eder. Yevmi mu
ı4ıı:tıtı~ıit dn.ırni surette irtim:ı ile nyyen.inde ve daimi ~urctte içtima 
İd t'ııı !>a ~ rliY<'t edecek olan aza. ile mu'lmelatı · rityct edecek olan 
1 lire :;Y Ub-:tinde kt-za meclisi azaların gaybubetinde keza mec
ı~1 l!tı~ıı1' :tlaıı meyanından in ti.hap !isi id:ıre :uaları mc:-·anından in-
.~ l'iya:l:uı aza mlilfızımlan an- tihap olunmu~ o1an aza müld?.ım

< 1 ~ili a~·:t <_derler. fşbıı cncü.rpcn lnrı anlara niyabet ederler. lşbu 
r" ~ t-Jt 'lı a .ı~i . defa akdi içtima encilmen 13.akal ayda iki defa ak
' \ hıı .... cclısı ıdareve arzedile- di içtima .. derck meclisi idareye 

; . '-UJnJ • , "il llrn e evrak ve meMili mil- arzerlile<:ek bHciim1e evrak ve me-
' ~. l!:ııc~.llit ile bernber tetkik e- saili müdürü umumt ile beraber 
~~:fi Utneni idarenin hukuk ve tetkik eder. EncUmeni idarenin 

'• 'ta1t ~celisi idarece kn-:-ar1:ı~tt. hukuk ve vez.aifi meclisi idarece 
? irı e.U,r talinıatnamei d1hiU ile ! knrarlaştmlacak bir talimatn:ım,..i 
c~~'l?ıa h t'Cektir. Entilıne-r.i idare dahili ile tayin e<.lilecektir. Encü
\ ~e iç-~ bulunduktan her bir ; men! idare nznsma haz!T bulun
~t "~rı. ~<'er T iirk lirası hakkı 1 auklan her lıir <'e~ iı,;in verilecek 

t'ilır. - -- -
1 

ücretin mikton heyeti ıımumiyece 
\ tayin olunur, • 

~! incı • • 1 
fi\> 'l'l~li'il' ~aı1ıtt-ı a<;lrye -.,.. 21 inci maılılei mu:vldele 
l!a~<l~rı 1t .. 1 ıd.are a:ııaı:ıı hasılatı 'IR -' Meclisi idnı-e 37.3..'lına haSlla.tJ 
~ır b~ cindılerine ta..IJsiR kılına- s:ıfived~n kendi1erine tahsis kılı. 
ilt bıııu~ "n başka meclis te ha. nııc3k hisseden başka mecliste 

'ıt tin~ O.llt'akıan gün'er için ken- lı:ızır bulun:ı.cnk'arı günler iı;:n 
"Pı-n;:"'r Türk lirası hakkı hu- verilect"k ilcr:tin miktarı heyeti 

umumiyece tn~ın olunur. 

2, -
ı4~1\i lllaıa G,çen seneler :ı:arfmda mer.lisi idnre azalarile idare encU-

"~ l"ı:ı :;ına verilmiş olan huzıır lıahlarile idare medlsi kararile a-
f! azılonna verilmtll olan tahsisat hakkında knrar ittihan. 

~ •ere)[ 
1.J,. ~e ı:ıı~1eten gerek vekiı.lcten 
İrJ~ llıııcİ~k olan ve hiNıe senetle 
'ıı nıt'!'k ttc.e top'antı gününden 
~~ ha·.e-ı:me te\'di eden hisse 

1Ulirler. 

~irketin en n:ı: otuz (30) hisse se
rini ticaret kaununn =!71 inci mad
ııihay~t bir hafta evvel şirketin 
tlarl~r L'.jb\I nmumt heyete iştirak 

lDARE Mt;crJtst 
(41082) 

1 
Zlraat Bankasm.da kumbaralı ve lhbanıu taaarrut besapıarmda 

en az; 50 •truı bulunarJara eenede f defa çek:Ueeek kur'a Ue ~ağ1<1akt 
9\Ana göre ikramiye datıtııaoaktır, 

' adet J ,000 Uralık t,000 ll.ra 100 ~t 50 flralrlı 1,000 Ure 

J.%0 .. '° • &.800 • 
uso. ıo. ~. 

& • 600 • Z,000 • 
' • ~ • 1,000 • 

40 .. 100 • &,000 .. 

Ot:KKAT: Besaplanndakl pa:r.ıar bir aene t~cıe GO Ura\San apgı 
~tıfmJyenıe~ 1kramlye çıktıgı takdirde % 20 tazıuııe nrllecektlr. 

Kur'alar aenede & defa, ıı Mart, ıı Baz.lran, 11 ID)1Ql, 
11 BtrtneUtArıunda çekilecektir. 

.' ·nrVLE:--f-DEMİRYOLLA'Rf v~"LIMANLARI 
~ ., :·~ lşL~T..Mt'.:lift.UM.~'_.iD.~~J~~·si·JtA~.l~RJ. . ---- ... 

Muhammen bedeli 19600 (on dokuz bin oltıyüz) lira olan 400 (dört 
yüz:) adet galvanize saç varil (21. Eylül. 1942) Pazartesi günü saat (15, 
3Ô) onbe~ buçukta HaydarpaJada Gar binası dahilindeki komisyon tara· 
fından kapalı zarf usvlile satın alınacaktır. 

Bu işe gtrmek ist~yenlerin 1 i70 (bin dört yiiı: yetmiJ) liralık mu
vakkat teminat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarf· 
larını ayni gün saat (14,30) on dört otuza kadar komisyon Reisliğine ver· 
mttleri lôzımdır. 

Bu he ait ıartnameler komisyondan parasız oTOl'ak dağıtılmaktadır. 
• (9520) 

Ankara J. Sc:tınalma Komiıyonund.!ll!: 

Cinsi 
PJriııc 

Sade ~ağ 

lotikdnrı 

Kilo 
15889 

9220 

İrk teminatı 
Li. Ku. 

692 54 
2074 50 

• 

lhıık siln ve saati 
28. 9. !l42 ıo dn 

28. 9. 942 15 de 

Ankara J. Muh:ırı" tobunı senelik ihtiyacı için yukarıda cins ve 
mı~<lorı ıle ilk tcmın:ıt ve ihale tarih \'e saatleri yaz:ılı ;ki knlem erzak 
mevcut evsaf ve şartlara söre kapalı J:nrfla satın alınacaktır. İhalesi 
2ö. 9, fJ42 pazartesi gilnü saat 10 ve. 15 de Ank:ır:ıcln J. GX. K. Dairesin· 
deki J. Salınnlrna komisyonunda ynpılacaklır. 

Saı1c y:ığı evsnr ve şartnamesi 13!l kuruş mukobilin<le .\nkllro ve İ5-

tnnhul J. Satınalına komisyonların<l:ın alınır. Pirlrlç cvsıır ve şnrlnamesl 
her iki komisyonda par:ısı7. verilir, \'C sörillür. Kanııni şartlara haiz is· 
teklilerin ilk trminnt mnkbıız veya banka mektuplarHc hirllkle belli 
süıırle ilıa1e snatiden bir saat evvelin kadar teklincrlnl inak.buz ınııkabl· 
!inile komisyona vermeleri. (7629) (9705) 

SAHlBJ : ASIM US Basıldı)! yer: VAKtı MATBAA.Si 

. 
UmumJ Neşr:tyab idare eden · Ret lir A lımd S"" ft#fl 

Kayıt ve kabul şartları : 

1 - Türk olmak 
2 - İdaremiz hekimleri t:ır:ıfmdan ynpılacıffi sıhhat TC r~ıko •<>'k 

oik muayenelerinde sıhholli olduifu anlaşılmak 
3 - 14 yıışını doldunnu.5 ve 18 yaşını hitinncmiş olmak 
4 - Açılac11k mii.soh:ıkıı imlihıınında kazanmak ''imllh:ınlar Türkçe 

Malcmatik ve Tabiat b!lgisln<len yapılacaktır. ,, ' 
5 - En az ortn okul mezunu olmak. "Tahsil seviyesi ortadan y~k· 

sek olanlar da meslek okulunun birinci sınıfına kabul ohınurlar . ., 
.',fü~abnka imtihanları: Ankara, lsınnhuJ "Haydarpaşa Ye Slrkechlc., 

Esk.ışelı~r, Bnhkesir, Afyon, hmlr, 1\nyserl, Acl:ına, Malotya, J-:rzurnın 
~ehırlerınde İşletme l\lüdfirJOklerfndc r. birinci teşrin .942 perşenhe güml 
yııpılacatır. • 

Tnl~plcr nihayet 30. eylül. !l42 tarihine kndar imtihan olmak istedılr 
lerl şehıı leı deki Demiryollan İşletme MüdürJüklerinc birer dilekçe ne 
müracaat etınellcllrler. 

'Dilekçelere iliştirilecek 1Je11fkalar ~unlardır : 

1 - İsteklinin bugilnkil haline un:un fotoArafı taşıyan nüfus hi. · i· 
yet t',üıdanı __,___ 

2 - Mektep diploması ve yahut tasdıknamesf "Bunlara ) ::pıştırılcn 
fotoğraflar da talebenin bugünkll halini gösterecektir.,, 

3 - iyi huy kAAıdı 
4 - Aşı UjJıdı 
İşletme mcrkt-.7.lcrinde bulunan istekliler l tıkarıda gö:ı;lcrilen dilcl:çı 

Te V!;İkal:ırrnı bizzat Jşlctme MüdOrUiklcrme ~ötürcrck birer • kayıt nu· 
nıarası alacaklardır. 

Diğer yerlerden gelecek istekliler, 20 dt•n 28 cyhile kndar en yakın 
Deıniryol istasyonuna gelerek işbu dilekçe ,c,vcsikalarını istasyon ~cr:ııe 
goslerecek n dilekçelerini kayıt cttirdiklcn \"C htnsyon ruülıürilc ıı:ü· 
hürlettikten sonra seyahat edecekleri trenin tnrlh, numara ve snaliııl 
yazdıracaklar ve bu ,·csika ,.e dilekçe ile trende ikinci mevkide parcı~ız 
scynhat edeceklerdir. 

İşbu istekliler müracaat ellikleri istasyona göre en yakın fşlehn" 
merkezine giderek orada lmfihon olm:ığa mcburdurl:ır, 

Ancak:" Müracaat tarihlerindeki tren vaziyetine göre gidecekleri 
en yakın İşletme merkezine 30 eyi\)! tarihinden cv,·el :,clişcmccHk· 
Jeri takdirle bu tarihten evvel yellşebilecekleri diğer İsletme merk~z· 
Jerinıten en yakınına ıdderek orada imtihana girebilec~klerdir. Talebe 
yolcla kontrol esnasında dzerlerinde buhınduracn!;J::rı işbu Yesikalurı 
)catar memurlarına göstereceklerdir. 

fsıasyonlıırdan bu suretle 1$letme merkezlerine gelen talebe derhal 
l~lelmc Müdürlüklerine müracaat ederek yanlarındaki vcsıkoları yuka· 
rıda ynıldı~ı gibi bi:n:nt alAkadar işltmeye verecek \ ' c 'k:ı) 1t numaraı.ı 
alııcaklardır. 

lstasyon1ara müracaat edeceklerin, gerek trenleri beklemek llıerc 
Takit kaybetmemek ve rahntsn olmnmak ve gerek yukanclokf tarihlerde 
lşltme merkezlerine yetişebilme)\ için tren vaz:lyetlerinl C\'Velclen tahkik 
ermeleri mcnfantleri icabındandır. 

lstcklilcrin İşletme merkez:lerinc milraeat tarihlerine ı:;örc müsaba· 
kadan ewel \•e yahut müsabakadan sonra İşletme Müdfırlüklerincc te~hlt 
edilecek t11rılı ve saatlerde sılılıat hey'etlerince muııyeneleri yapılacaktır 

Mü~:ıhaka fmtihonınd:ın ve nnıayeneden sonra isleklılcr, netice' j 
heklemeksfz:in İşletme Mfidfirlüklerindcn alacnkları parasız "eynhat mü 
~:ındenamclerile geldıklcri istasyona dönebileceklerdir. nun!:ınn ar:ı:;ın· 
da nellceyi, imllhon ynpıbn şehirlerde olmak isleyenler lıulunur~a bu 
nrzıılıırını \'C oraılnki adıeslerinl dllekcclerinln oltınn :razclınnahrlırlnr, 

Ancak bunlar mektebe kabul cdllmczlcrsc dönecekleri yerlr.re p:ırıı· 
sız ~ı'.'yahat hakkını gaip ederler. 

Sıhhat muayenesinde ve müsabaka fmlihnnında kaz:nnıınların ndrc,· 
!erine tebliğat> yapılır 1\'e Ankarnyn k:ıdar parasız seyahatleri ayrıca tr· 
mln olunur. 

İşbu meslek okulunda tahsil edenler beş senelik mecburt hiımclc 
taht lutulacnklonndan meklC'hc girerken getirecekleri nolf'rden mu~nd:ık 
taahhüt senedinin nfimunesinl İşletme Müdürlüklerinden tedarik eri('" 
ecklerdir. (!1975) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 5-9-942 vaziyeti 
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Bu üç harf, butün dünyada baş harflcrile tam· 
nan ve büyük bir lngiJiz kimya sanayii ittihadı olan! 
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES'ln rümuzudur. 

BRUNNER MOND, NOBEL'S EXPLOSIVES, UNlfED ALF\:AU 

ve THE BRITISH DYESTUFFS CORPORATION gibi bir kaç meş-
hur firman'ın birleşmesi ile 1926 senesinde tr.şekkü1 

eden 1. C. ., Büyük Britnn} a adalaı ında bir çok fabrikalar 
işleten ve binlerce işçi 1'ullanan bir teşekküldiir. Yalnız 
sılah altına alınan 1. C. ·ı. müstahdemini adedi bugün 
11.000 i geçmektedir. 1. C. l.nin bütün dünyaya şamil 
bir satış teşkilatı vardır. 

r l. c. ı. bütün dünyada ağır kimyevi maddeler, 
kimyC'\•i gübreler \'C haşarat mücadele .ilflçları istih· 
sal cdl!n firmaların belki de en büyüğüdür. Boya 
ve uzvi kim 1a maddeleri imali hususunda dahi 1. C. 1 

J 

en büyük üç teşekkülden lıİri olup, demirden gayri 
madenlerin istihsali sahasında ise bütün dünyada en 
başlarda gelir. 1. C. I. mli ta'hzaratının miktarı yüzle· 
ri bulur. I. C. 1. nin fenni araştırmalara tahsis ettiği 
meblağ senede 700.000 lngiliz lira ı gibi yük~ek bir 
yckündır. Bu rnkkam, teşkilatımızın daima rakip· 
lerind~n daha ileride oluşunu temin eden, büyük ke· 
.şiflcre yol açan rn semerelerini ancak uzun vade ile 
veren derin fenni araşlırımıların hümmalı surette ta· 
kibi hususunda 1. C. I. nin hiç bir zahmet \.'e masraf· 
tan çekinmediğine en bariz bir delildir. Bu . rakkam, 
laboratuar1arda doğan en yüksek icat fikri ile ihtisa• 
sın, fabrikalarda lngiliz işçiliğine has ustalıkla imtizaç 
ettiğinin bir garantisidir. 

I. C. J. alameti farikasına her nerede rast gelir· 
seniı, bu rümuzlarm kimya saoayiinin istihsal edehi· 
leceği en ıyı maddeleri temsil ettiğine· emin olabilir. 
sin İL 

IMPERIAL CHEMftAL INDU'sTRIES Ll ... ITED 
London, s. w. 1. 

,.AKIT 

f8ugunkü rad~ 
7.30 program. 7.32 vUcudumu- 1 

zıı c:ı.l:~tıralım. 7,40 ajancı, 8.30 ı 
ın:~zik. LORENt 

]3.30 program, 13.30 müzik, 
13.45 aj:uıs, 14 mü1.ik, H.30 ts. 
tnnbul 'lt ynn~lnnıım tahminleri. 
14.40 temsil. 

J 8 program, 18.03 mliz.ik. 18,45 
çocuk t; i!bü, 19.30 ajans. 19,45 
serbest 10 dakika. 1 g,55 müzik, 
20.l 5 roıdyo gazetesi, 20.45 mlizik, 
21 komı<>.m~. 21,15 d 1nleyiei ietek
leri, 21,ıJ.5 konuşma, 22 müzik, 
22.30 ajancı, 22,50 yarınki program 
ve knp:ını.ı;. 

Radyolarının Muhtelif_ Tip 
Yeni Modelleri Gelmiştır 

LÜTFEN AŞAGIDAKı ACENTALARIMIZA 
MÜRACAAT EDiNiZ 

TÜRKiYE UlılUML MÜMESSILLIGI: 

eaw..a:auw SADETTıN SöNMEZ veM.LOGOTE1 
EırJ nönü halkevi tarafından C}I· 

hnnl:ın P.ylık (Yeni Türk) mcc· 
mus.sınm 113 - 114 s:ı.yısı bir ara. 
ôa çıkmı!ltır. Bu nü~hada !sken
ller Fah:-cttin Sertelllnin, Menı
dWı Şevket F.e-endal ile bir röpor. 

ı tnjı ve ı;..-ir S:ı.lih Zekinin (Ahmet 
Hua'm) hakkmtla uzun bir etüdü 
.M:. S. C:ı.pano°'h•nun eski Istan
bul..a nit b':- \'tl.Z c;ı i 1e nyrıca Ce
]{ıllye hö~'lnc ve Fatihin İstnnbu
hı z:ı.pt''IH' cfair enteresan maka. 
leler ' 'aI'(:rr. 

RA.ŞID RIZA TiYATROSU 
llAUl>E PtŞKlN beraber 

Her ak~anı saat (.21,110) da 

HA.BlBE TEYZE 

\.'od\11 - S - Perde 

Adanada satılık arazi 
Vil3yet ı.1erkezine on be.5 kikı

metr-: mesafede BüyUk Dikili mcv-
1\iind-:: arasından sulama kanalı, 

inı;a edilınekte olan asfalt şose, 
ve tiren h!ıhı gcc;e11 ve aynı n
ı.'lsnda içinde :Ste.s.ronu bulunan 
l.t'r türlü turfanda sebze ve por. 
tnknJ, limon bahçelerıne çok mU
E>ait birbiri, yanında b~ş paJ"1:ada 
tekiz: yti.?. dönlim arazi satılıktır. 
Her nevi icar getiren emlak ve a. 
karla da mübadele de edilt'bilir. 

1 lc,tanbol mebo u Saadettin 11. 
rasa telefon. Xumarası: 86: 255. 
Adana.da N. D t\nkoğlu kar<le~le
l'ıe mÜr.\<'3.nt. 

ISTANBUL 

ADANA 
AFYON 
ANKARA 
ANTALYA 
AKHiSAR 
AYDIN 
BALIKESiR 
BAR TIN 
BURSA 
BURDUR 
BlGA 
BODRUM 
ÇANAKKALE 
DENlZLI 
DIYARBAKIR 
ESKlŞEHIR 
EZiNE 
EDREMiT 
ERZURUM 
GAZiANTEP 
GELiBOLU 
GEDiZ 
IZMlR 
lZMIT 

· · Karadeniz • Ereğliıi 
KADIN HAN 
KARAMAN 
KONYA 
KAYSERi 

fkAYIPLARI ~~~~EL• 
Malatya vilfı.yeti Petruge kazn. L OLEBURGAZ 

sı K.ebrdiz nahiyc-sinden ald1ğım MANiSA 
Li.ifus ikAğıWmla birinci dağ al:a.yı MERSiN 
'shbb'e ilrunrund:an aldığını aı;ker. NBOLÜ 
lik t~zıkerernj zayi ettim. Yenis.ini SAFRA 
at.a-mğmıdan celı.isinin htikmU yok SAMSUN 
tur. (41039) TOKAT 

MRln.t:ya viliiyeti Petrüge kaza.- 1 ZONGULDAK 
bmua. Kefmllz nıı.lıiyesj Körhane ı-.••••• 

Sirkeci - Nlbat itik 
Sirkeci - Romeo JUallıopllle 

Beya&Jt - Ana Elektrik evi 
Beyoğlu - Baamaeıy&a 

Galata - Radyofoa m~ 
Muharrem Hllml, Bemo ve O 

Kemal Bayık 

Ali Balıkçı oflu n kar&.lerl 

Omer Hakkı Gökao7 

Hilmi Faiz Arabcıotıa 

Mehmet Gllrer 

Hbeytn Vud lçel 

,1 Kemal Kaptan 

Şadi Erler 

Foto Ali Çankaya 

Zühfü Zel'f'.a 

''eyııel Bar 

Mehmet Krzotlu 

Sallh Epçla ve EDTer Safclu)'f 

Mevlflt Evril~ 

Recep lnöatepe 

Ztya ve Murat Demir 

m.eyln Rahmi Genç 

Faul Satıtö~ 

lbll&R Güzel 

Hüııeyln ve KlmU OuJ11 

M. Şerif Sanotlu 

SaUh Zeybek 'ftl ortağı 

Falk Nüüeı Belgin 

Muı.affer Çatt,aban 

v. Nacı tçU Te Nacllr Serlnl 

Ferid Or.er 

Hamdi Bqta~ 
M. Muı~ Koca~ 

Reflt Altay 

M. Nart Topçuoğlo 

M. Fethi Özbek 

RulClst Can 

Mehmet Geclla 

M. Zekt Akıllıof lu 

~l OTJü ve Kemal Setti! 

Ahmet ~ehmet Uy.al kar~ 
Mu~m ve Adnan Çubuk~ 71""" 

lküyUnden l\Jclımct oğlu :;23 doğum =====-------------------
1-""•&mı•••-LEYLI ve NEHARt--•••••-• ı da~~anbul ikilloi icra memar1uğan. Itı Ömer Kay~ • * 

r B A N s 1 z Erkek Lisesi ı Evvelce Siıitco\dc posu.hsne ar. Eyii,p kazı:ısma merbut Çift alan Nafıa Vekaletinden: Sen Benun 
lstanbul Galata Posta Kutueu 1330 2 hmnda Katırcıoglu baauw.ia a-!i okuıbıı d:rmge. ve başlığı ~Yi •l

numarada otunnakta iken halen ınmcıtur. Yenisin~ n.1 acağnndan es-
lik ve orta mektebi bitirenler için ikem.etgA.hı meçhul Coroı Şara, k;sizjn htikmU yo!ctur. ( 41084) 
lharl Fransızca kurstan vardır, 

KLASiK ve MODERN TEDRISA T 
Dairem.izin 94?./146 · sa)rlı dos- ÇiftaJan öğretmeni TürI~.in Kıp. 

yasında Kooya Ti&rı.ıı. ,ıc&ret ban- ~k. 
Olgun?uk lmtlhanlanna hazırl•r. • kasının aleyhinize lstanbul U;ün- * * "' 

wuımeles; Pnzart.eaı ve Per§embe gllnleı1 saat 9 dan 12 ye k:ı.. 

1 

eti Türk ticaret mahkemesinden tstanı'bu1 üinci icra dairesinden 
.ı1· yr.·•:hl' Ok·11 16 EylUl Çarşamba gUnU açılacaktır. istihsal. ~yleöiği P. 1. 912 latih ve 942/3718 nmmra iJe a"ma-k~ ol-

r•m••••llİI•••••••••••••-• ••••• 42/12 numaralı ilim mec.bincc
1 
duğum nn.fakav:ı ait tatbik ınü. 

z~mmeninizde m::ıtlubu bulunan al. iııüı1lımü b~~etfim Yen~ini <'ı::ka. 

HE8Af'LAR 
Z lklncltl'Şrtn 

<eşlcıeslne ayrılao 

ikramiyeler: 
ı adet ıooo ltralr\ı 

• l!OO • 
2 • 2~ • 

• 100 • 
• 50 • 
• 2& • 
• » • 

tı bin iki yüz on dokuz lira ve yüz rac:aO:rndan eskiı:ıinin hiıkmU yok
eıli lira ücreti Yt"kiılet ve 25.3.9 lO lvr. Behioo T:ı.5bezer. 

fr Kaa ·as 
emanı, 

llirro': 1 ~·-~ •• ,., di'lere. terdim 
edilml~ olan bu eser, '!ı.'fua'Zf Ah 
met l'1ra/ından dobrudan 'doğru. 
ua Gürcü dilinden lur.Dme edi' 
mfştir. Uaş/nn SOiia kadar a~J; 
•nacua ve kahramanlık menkıbe. 
leri fit dolu olan bu nefis escı 
'/ ıirk matbuatwda ilk nümunediı 

1-1,\·r.tı 40 kame olan bu eııer, bu 
ll!ln tcrslp ;et .ruılue \ &ktt KJta. 

lx>\1nde fUzde 50 ıendlMla 'tO ııu 
rtış:ı verOruektrdlr. 

(Mevcudu nzalmıstır) 

tarihinden itibaren ~r.üzde 5 faiı 
ve 4ki yüz altını~ dört lira kırk ik• 
kuruş masrafla birlikte ödemeniz 
iı;in tnr'llmıza gönclerilf'n i~rn <"ll'

ı'inin ika.me~ımm.n metbu ı ol. 
momnrltın iet a hfukimliği !kararı ile 
l:ir bı:cuk ay miiddctıe ilanen tcb
bğinr lmmr verihni3 olduğundnn 
işbu ilfuı tarihinden itibaren bir 
tuculk ~y 'çind~ borcu ödemeni'Z 
iaz!llldır. Bu müddet içinde borcu . 
verm.~niz tetkik merclinden ve- 1 
ya temyiz ,·cyahut iadei muhake
me yolu il:e ait o'duğu mahkeme
den icranın g.eri bırnkılmasm:ı hir ' 
kar"r geti~clikçe cc-t>Ti icra va- ' 
pılac...-tğı ve y'.ne oo mUılci-M; iÇ°in. , 
de m:ı.l b~ye.nmdn bulıunnıauarıız 1 

jıapislc tazyik olunacağınız ve ha
liilıa.te muhalif beyanda bulunur
sanız hapisle cczaıandıniaca~mtz 

icra ~i y.erine k'!j mo1m3lc üze- lı·-------------·ııı 
re i!fuı.en teıhliğ olunur. ( 41081 ı 1 ESHAl\I \ 'E TAH\'tLA1 

-------·---- ll-D-912 Fiyatları 

Londrıı 1 Sterlin 
Nevyork :ıoo Dolar 

KBJ>L'\l~ 
~.2. 

l82.2(J 

ı:ksiitıncye konulan ~ş : _ .. .. .. .. . . . nıııı 
1 _ Sıı işleri Gı;ııncu Şube ~lııdurluğu Ilulgcsı. ıcın~c bu_l~ ~ 

çoyı dcrıvas~on knıınlına suyu sevk etmek maksadılc Çömlekç 
<.I:ı inşa cdılccck rcgiılnlör -.·c l>una mütefcrri inşnat işleri. ,,,11.fl 

Tahmin edilen keşif bcdeii fial vahidi esası üzerinden 
liro "36., lrnruştıır. 

5 
ıte 

2 - Eksiltme 6. 10. !142 tarihine rn&llriyon Salı günü saat .1 1 
knrarln Su lşlcrı Hcislıği lıııınsı içinde 1oplanan Sn Eksiltme Koııı 
otl.mnrla kapalı r.:ırr usuli!e yn.pılocnktır. 

1
,,d 

J __ htckliler eksillme şurlnamcsi, muka•:ele proJc i,. Ba>~ 
hl<!rı ı;cııel şarlııaıne,<;İ, Umumi Su lşleri fonni şartnamesi ıle tl-.ııdl 
Fenni ş:ırlnnmelcri \'C projeleri "23., lira "88,, kuruş karşılıe· 
l~lcrf Hcisl iğındcn nlnl>ilirler. ,,,,,, l 

4 _ Eksıllıneye girt'bilml'k icin isteklilerin "22754., Ura dtO 
rn~luk munıkkııl ıcminat \'ermesi \'C eksiltmenin :rapılacağı gll~ )ili 
oz üç sün CHC) lıir dılckce ıle Nafia Yckl'ılclinc mürncaat edere. fi 
mııhsus olmok iizere \'CSika almalan ve im \'csikııyı göstenncıerı ·e ;ı 

Bu müddet iı;ındc vesika i !eğinde bulunmayanlar eksııırrıd /1 
n.czl0r. _,ııı 

5 - isteklilerin trklif mektuplarını ikinci maddede l·aı.ılt ,e 
hiı .~a:ıt ön<'c~ine kadar Su işleri Hei~liğine makbuz karşıııı;ındll 
lcri ıtızıındır. • (

9
gt8l 

Pıı~tad:ı olan gecikmeler kabul edilmez. (7fı!l2) 

inhisarlar·U. Müdürlüğünden: 

Malın cinsi 
Kurşun mlıhUr ''KUçUk N>y

1
, 

Zamkı arab1 

Mikdarı 

1.000 Kilo 
2.150 

Raplt ince çivili kayıo l .600 me"'c 
• ,, Kalın " ,. 1.600 ,, 

Eksels)yor ., ., 150 ,. 

Pazarlığm 

GUnll 
25.9 042 cuoı• 

" 
r 

Kınk pirinç ~ Ton _ - tsf ' 
l - Yukaı ı'la cins ve mlkdn lan yazılı malzeme paz&TlrklA .- ~'1 

nn<'al<trr. ~ 
2 - Pnr.arlıl< hlzal,nnda yazııı gUn ve aaat,!erde Kabataıt• ~ 

V{lbcs~n<kkl :Merkez Alı.ıı komisyonunda yapılacalttır. tJ1I' _J 
J - Zc1.mkı arabl, kırık pirinç ~rtnamelen, çlvflJ kayıı utldl r' 

,ıırtnaınesile kuı~un mUhUr nUmuneat ber gün öğleden sonra .asil ,f 
:ıObedc görUJ<'!l>lljr. .e~ ~ 

4 - 1ıneklllerln pazarlık için tayin olunan gUn ve aaat)erde t~. 
cckıerı fıat fı1eı!.ndcn c,1ııı:ı teminat paralarlle birllkt., mezkOr: / 
nıtlrae:ıııtlt..rı i&ao o!unur. (9681). =-""" 

l ıtanbul Deniz Komutcınlı5ından: f" 
.,eı;oı' 

Deniz ; 'fieslnc ve Gedlklt okuluna kayıt olunan talebeler1TI ~l 
nav!an 1'1 \'il 16 EylOl 942 gUnlerj yapılacaktır. Her hangi bir aı. ~ 
zUnden ı;el:ı.,ytmlerln lmtihanlıı.n bu gün~rden sonra yapııınas. * 
talebelerin ll:ı taı1hlerJe Ka81Ulpq&daki kayıt ve kabul kom.jsycıa;;., 
8 C:e bulwmıaıarı. 


