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devam , idare evı: Aııkara c. Vakıt Yurda j 
kongraları 
ediyor 1 ~ ı eleton: idare (24370), Yazı '( :!1418) 

L ıeıg: ı.tanbu.J VakıLPosta kutusu: te_J ( ----- L Yazısı 3 üncu sayfada) 

Iarını temin vazifesi verildi Al~an mu:faf aa 
a- - /B l d. lı b hatlarına gırdıler 
~lçln,!eAvrapa:l2 e e zgeler U U• -

ligfrid hatfırlda-n -n~sıl t•k' ı h , l k Stalingraada vaziyeı fenalaştı, 
Yazan· A_ "'-

geç 1 • at satın a aca /ar sokak muharelleleri oluyor 
iliz lP • ~ım ~ z·,raal Vekaletı ekmek fabrikaları 

Barıtp e :ııgeıı cıvarrndnl•i de' let ' bir snh!ıd:tn ibaret il<en ikln<'İnin , 

''"tıol'll~~nde ~u!w·~~u.ğumuz.f:j!ı:.ı: l clerinliğ~ yir~ ~!',otuz kiillmcfre. ve huhuoat ambarları 
~ !teat n °tobusümıızun tamın ı::ı denm etmesıdıf. 
~ttket kadar sürdü; taliii o:arnk 1"'iha;ret Majino hattı ile zıg_ k k ı •• • d 1 · 
~e~li ~ogranıımız d:ı. bu yüzcien, frjd hnttı an&sıncla bir fark IJahn. I urma mevzu arı uzerın e ca ışıyor 
i'ede~ olunıuzclnn geri kaldık.. 'ardı:-. Bu rta l\Jajino hnttını teşkil A k 12 ~.A ı ' 

llt~aıı h ı.onra snat beş bu!;uktJ eden mnhtelir lmleler ver altınclnn t ~;11ra, k b (~ d·ı- bc:-a kvckllleri klll doktor Behçet Uz yarın saba~ 
'aat ~~:tekct cdecclı: iken ancak kilom~treJprce deum • eıleo tunel. .eye ncc e. u e ı en ır araına... §ehrhnlzden hareket edtrek Kayseri, 
d~· ız bntukta yola (ılrabil· !erle birbirlrinc bnğlanmrs olıluğ'u meye göre, mahalli ihtiyaçlarl iÇın Ulukı§la, Konya, Ak§ehjr, Afyon. 

lfa.Jb,.k• lıa 'de Zl'f;frjd Jınttmclakj kaımat b!lCımum belediyeler memleketin he,. Burdur, lııp:ı.rta, Antalya, Aydın, İz.. 
h. .. 1 P taratındıuı hububat satın almaya me m·r ~anı'"' BalıkA•lr v KUtahyaya -..ııt "''"k• cette progrııma gür.l lnnn birbirlerinden ayn, nıUstnkil J • ... ......, ...... e 
h ~ tı bu k zun krlmm:~ıardır. r<ld•cektlr 
, "tıl~k· . ı;u ta. Lük~emburga. rıırçı\lnr olm:ıwlır. " .. - · 
.1~er .. ı. • aksanı yemeği'ni orada Son Almnn Fran~rz harbi ba~. Bu saUıhiyet bilumum beledlyele-
taı..:"4 g~ . 

1 1 
re, hemen harekete geçerıık memle • Doktor Behçet Uz bu ııeyahatmd.\ 

_ -ı.ik. ·\· Yı < c burada g~ire. runıulan en·el Fransız gnze.tel:ırl va!ı'ler ve allkadarlarla tema.a eder·'k •t 1• alnı , · ~ .. ketin her tarafında bor,.landırılıı. n " 
" .. d ı ~nrap evinde üç sa. Zı~~r.ıl hattının i111.e ''arama3·acn:ıır.ı "' ıır .. ar ... 'k • ., fi. mikdar haricinde knl:ın ktsımdan ıu. borçlandırılan mahsulün tullm vazı. 
~ .,ecı nıış o1mam:ıın en m, yer altında ~·npılan befon j!ltlh. yett.n.l ve teebhUrlerln sebebini tetkik 

ttl'te~ı·ınrı~tıcesj glimli11. gtizilc ı:i· kiimların su aldığını Ye bir takını zumlu hububntı almaları ve ekmek 
"" 

1 
ti u; , ı 1 1 . ihtiyaçlarını temj.n eylemeleri vazl.fe. edecek, toprak mahsulleri ofisinin 

'"tı tğın iO "il nğ•m gece 'im. ~erler nın çölitliğlinü ynzmış'nnlı. 
J\!tn a. kalınnsı idi. f'akat bu mııkay.e!le ile bernber o1in1 de vermektedir. ve zjtaat bankalarmın mubayaa me• 

biı~li~ıı~arın Htlhar ile gö~terc. bu harpte .'U:ıjino Jıattr kol&;\'lıkla Ticaret Yeldll seyahate ı;ıkıyor kezlerin! ve anbarlannı görecektir. 
letıe l·o~ e ·erlP.nlcıı biri umumi. Alm:tnlar tarafmdnn yanlarak nr. Ankara, 12 (A.A) - Ticaret ve_ (Devamı Sa. !. Sü. S dt) 
llıt. ~ l'ln çok munt:ı7am olma.,ı kasının l•esilmlş olduğıınn göre, 
~biı lneınJeketteki "del''ct oto Ziğfrid hattmm teknik bak•mr1an 
·L 3'olla • · . 
~ ~ğ·ı ~., nın yalnız Auupa Majıno h:ıttma Ü8tiın olduğunu 
1~ ~~-b\itUn d!inyndı\ eşi, hnt. kabul etmek lazım geliyor. 
~!itil de~ Yoktur. İkinri, hatta ü. Otoblisüınüzlin bozulma.sı yii 
·v~~r· I} ece<le olan adi Alman :dinden ~·olun bir kısmını gece ka 
~~ e güzeldir. Onun i~ yol- r:tnhğrnch almuğa. mecbur kalışı: 
'' İle y l~zun geceye knlmış olma_ mrz yolun tahminden fazla uzama. 
lq~ 0 

arda herhangi bir t.ehlike sına sebep oldu ,.e programa gö. 
~e~ezfli. r.e s:ıat seka buı;nkta 'ıamıanu:ı 

~llfe .~ l.üksemburga giderken irap eden LUksemburga anrak 8a_ 
'•dctt<lh kısaltmak için biiyük lıahın füi buçuğunda ,·arabihlik ... 
~~ti:? (!eğil, ara yollardan gc_ Se3:ı.hat prognımımız e\"Velden 
l'ı11, iJc· ' gere karanh~mda yolla· I.üksemburga bildirihntş olduğu i. 
~ is~~~'l'.r1dığı yerlerde gi'cllle. çin or:ıda ineceğimiz otelde Almnn 
•· ~ illi( ti tayin etmek wrlu. du""'tlamnız tarafmclan hüyük kiU .. 
aı • .i\~ık uğra<\ık. :Berel<et ver- fetlerle haurhk .. r 7apıhn-s llili1' .. 
"".·~ıden nlar bu gibi ihümalleri \ 'aktinde ornya varanııtyışımız ba'r 
'-t•li Yol düc;Unüyor1nr. Uzt:ıı nıe_ J.n~·Ji merakı mucip o!mu,. Bizi 
'U~tin . CUlukiarda yal:ın.nrı h•y. hcldemislu, be-klemiı;•ler. Bir. nihıı.. 
~n tanına daimi mihmandar- yet İl\j saat sonra ~klenen misa 
~ böıa.ska sehi'rler arasmda de_ firlerin gelmeyi5i hiç olmazsa ye: 
ti~otiu- ge nıihmundnrlım da \'e. mek ve sofra hımrlıklarını bi'r ta 
. t~ ·a· rafa bırafonnğn hak ,·erirdi. Fa'kn! 

YAPAGI VE YÜNE ~OKOMETCE 
EL KONULDU 

Malları olanlar on gün içinde 
beyanname verecekler 

A11!:ara, 12 (A.,\.) - lklisat '·ekii- ı nc,·t 3::ıpağı ,.e yüulere hük(ımet~c 
leliııtlen tebliA olunmuştur.: el konulmuştur. 

1 - • illi k ruıtnıa anuau hfı • 2 - Saf ve yarıınkan Merinos )·~ 
kümlcrinc müsleniden 12eylill 19'2 pa,ıları, güı ve kuzu yünleri. besı 
tarihindl'll Hib~rcn bilumum haki· malları kasap uaşı yapaifıları ve 
ki Ye hükmi §nhıslnr elindeki her bunlarm tam veya yarı yıkanmış 

Fuar turnuvası 
veya taranmış \•eya boyanmış veya 
fili haline getirilmiş olıınhrı Te• 

sair nevileri elkonmaya lAb!dir. 

r /Je· tunt "" ~ Sıi 6 da) 

Londra: l 2, ( A.A.) - .Mosko. 
va l1!.dyosunıın bugün l:ildirchğine 
gCiııe, A 'msnlar Leningrad cephe. 
sınde Volkof kesim·nde General 
~'lereçkof kuYvetlerinin hUcum'J 
kars:s·ndn t11mamiy:e şacıırrnı; bir 
,.,ıziyctte kalmıı;ılardrr. DUşmanır. 

dd::lctli mukavemetine rağmen Rus 
?ar Alınan mildafas. hnttınn epey_ 
re derinliğine girmeye muvaffak 

c.lmu,51.:ır ve bir<.:ok meskln yerleri 
kurtarmışl:ırdır .. Bu kcsm"de mu. 
hHebç devam ctmC'ktedir. Cereyan 
<:t'l1ekte olan bü~iik hr1"a muhnre 
belerlnde Almanlar ağır kn),pla: 
m uframalctadır. 

STALİNGR ı.\DDA 
LC'ndrn: 12. (A.A.) -Mo~kova 

radyosu b:.ıs-ün ~öy!e demiştir: 
(Devamı Sa. f, Sü. 3 dt) 

Demiryollarmda izdihamı 
önliyecek tedbirler alınıyor 

Münakatat Vekiu tetkik sevahatına 
dair beyanatta bulundu 

Ankara: 12, (Vakit mı.ihabirin. 
den) - MUna.kalAt vekili Amiral 
Fahri Engin "Ulus,. gazetesine eu 
beyana.tta bulunmuştur: 

"- 3 Eylülden 10 Eylflle ka_ 
dar devam eden scychatımda 
Kayseri, Malatya, Adana, Afyo.;1, 
Ankara de,•let demiryoliarı i§lct. 
ıxe mUdilrlilktcri i91eriı,i, demiryoh: 
ııun bakmı ve tamlr işlerini. Si. 
vas ve Eskişehir cer ve yol atelye. 
!erini, !skenderün ve Mc~in liman 
işlet:me:sini tetkik etmek mUmki.in 
o.'du. 

AğustoSun son gtinlcrinden iti. 
baren demiryollarile yaptlmağa 
baglayan nakliyat en yUksek had. 
dine varmıştır. Pancar, hububat 
ve &ark vilayetlerinden hayvan 
nakliyatı bilyUk hacimde de•·"m e·. 
mektedir. Eskişe-hfr ve Turl:l Çe\' 

rtlcrinin beherinde gllndc 1800 
(Devamı Sa. ~. Sü. 4 ele) l\IUnaltalllt Yel:llj Amlrnl Fııhrl Engln 

•1<1~)( ırgcn'den Lliksernbur~n anlp.r höylc y:ıpmamıı>lar. Akş.tmın 
()J'""' en ~·anımrza bir kısmı soba.}" se.Tiizin<le:n dokuzun.(fan itibaren 
~ 1r.3:,etıi rnlhıuand:u-lar katı1<1ı. ~ubahm ili; lmı;mğunıı kuılar heıl 
~ ~~hğı kinde istikametimi· hizi bekl~m1!:!ler! O zamırna l<:ıdar 
~lttı'-rd llll'lı<le zorluğB uğrıulık!:~, kenıli akı:ıam .}'emeklerini yememiş. 

Beşiktaş lzmirde 
4 1

- O kazandı Beden terbiyesi istişare heyeti toplandı 
. lltt~rt a.n yardım görüyorduk. ler ! 

._!\iıı ıi lıa~ka bu subaylardan bi. Ltiksemburga \'llMP da bo hali 
~o tı.tğfrıd hattı, diğerinin '.\fa. ~örünce hayret etme~ten 1\endi 
1111h lııltı ilzerinrle ihtİ"RSI bulun· mrzj :ılamn<lık. \'e iitür diledik: 

c,. aşılıyonlu. Sonra sabnh.n ~aııt iir:ünıl~ hep 
:01~~ ~pııeslne gi<fatken hi'linı 1ıirı1en r-ofr:ı:rıı ot.urduk. Hotel 
tlılJ~ !&ter istemez z:~frld hat. Braner'in Türk..\hnan bayrağı ile 
~il lt~ecekti; bu hattan ge. ~Ü!ôlenmiş lıfr o<lasmda ortll!lı d 
~ l<a~~lrna.nyanm l\tajino hattı· çek b:thı;esi haline ~ctirilmiı; k:ı,~ 
~I oııı ~rp hudutlarında kur. biçiminde bir sofranın etrafma <li. 
>ı;~ ıor:.~ istihk!imlarm bir kıs. :;;ildi!' , . .e 2f>.7.l942 sabahı saat 
L~ ~~ olacaktı1'. Otobüsümü. <ınıla haşlayarak hemen bütün gün 
~llt- g . a ı il~ yohln liç saat \"ıe bütün geee de\'am e<len uıun 
t !lldıı ~ıkrni olmamız buna ma. bir yolculuktan ı-oııra hep birden 

!zmir: 12, (A.A.) - Fuar fut • 
bo: turnuvası maçlarına bugün Al • 
sancak .stadında ~kin bir seyirci 
kitlesi önUnde devam e<ıilmiştir ..• 

B!rinci maç Befiktaş ile Attın. 
ordu :ı.rn.smda idi. Be§iktnş buma. 
çr 4 _ O kazanmıştır. 

lkinci maç Gözlepc . Gcncterbir 
liğj e.rasmda yapıldı. Bu ~Usa.baka 
i • 1 berabere ncticc1cru:.:.l§tir. 

Villıl ıatdatta 
Bağdad: 9, (A.A.) - Vandel 

Vilki bugün Bağdada gelmiştir. ~ lrlUt ~tiği'mi7. yol lizerine te. ne~eli bir ~·emek yedilö. 
ilk ~lİhk 'l'ank manialarını, Ta. -----------------------------

~ 'ııııu lrnJQrı göremedik, y ı· mallar pazarı ~~a:1~;;:~~~,~ilğ!;ş:,~~a·~~; er 1 
) '~ela b U~Unllen g~erken yam. a laşı ~ 
11~Uada tılun~n Alman !'oÜbaylan a• p y • ~ ~Z:\l • 
il: 8\lrlıltlilü bir konu~mn ol. f. 

BEDEN TERBiYESi MOKELLEFiYETi iÇiN 
GENÇLiK KLOBLERi KURULACAK 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel yapılması 
düşünülen işler etrafında izahat verdi 

Dilıı toplanan beden terblyesf let&n 
bul l&tl§are heyetinde Maarif vekltl 
Hasan Aıı Yücel a,şağıdal;j demeçte 
bulunmut§ur: 
"- Gerek ben ve gerek aıhhly~ 

veklJ1 ark&da§ım beden tcrbiyesl va. 
ziyetını İatanbulun içinde ve dı§mda 
tetkik ettik. Merkez 1..sUşare heyeti 

j Azalan da dolll§tılar. Tetkikat yap. 
tılar. Biz evvel& §imdiye kadar ne 

tlbariylc biz! en çok işgal eden yer _ ı bllmek Içln bu earUan taJrJp etmek 
dlr. Burada §U kan::ıaUm1lı var. Es./ mccburlyctUıdcdirlcr. Bu kulüplerin 
kldcn kurulmuş ku!l\plcr kendi ı:ıart. cl}ndc mcscıa mUkellefi,yr.t meacıeslnl 
ları 1çinde hayatlannı jdıune cttlre - (Devamı Sa. f. Sri. 5 de J 

l
1

_P_O_L_l_T_._i _K ___ A_I 
;;-

2
ig.· :<1 • • lamıyor ~ •Yıt b~· hattma gırıyoruz! / ~ 

~t b~t e ~aher \·erdi!er. • r 
l«ıİı lgliJıı .t>ttım, Et1'ftfnn17.da kale.. 
ti~ t.. At '~ma benu•r hie hirşey 1 
ıt ,._ ege.r bunıclaki l•ale1er, is. 

1 
yapılmı§tır. onu anlamaya çalı§tık 

Fakat henüz tamamlyle !!ğrenml§ d:ı. 

1 
! #iliz. Mesel& mUkellefl~r bahstiide 
ı henüZ her tar&ftan cevap almadılc. 

Buna rağmen §imdiye kac!ar olan tet 
kiklerfmlz bizl bazı netlceıere götlJr. 

ilga edilen Fransız 
parlamentosu 

L ~lt~: •• } !hzlj iıni~. Yanından 
ql>d -·•ız k" • b· c a'..tl oy\ın hnzı e' ler~ za. 
~;. tal' .. ~ rle diğer köy .,·lerinden 
~ 1k , .• ~ iken hakikatte i~ln<len 

~"1aı t et~ııc1nn yapılm13 birer 

1 .. AraJ'i e 'kıl edil onnuıt ! 
.. t 11 no h • • ' 
lrc,,~'lldaıc attı ılı> z:~rrıd Jıattı 1 

ı<t:-'lır. ~ 1.~rklardıın biri bu nok_ 
d ·l\ıı b' aJ:no hattı üzerinde do. ilk· ır llti ı 
1, l l<aı,1 :•mıın tayy'll'esi burn. 1 lııc~ ll!ıltiıı eran. lstihkimlann top. 
~ ~iir ~~~kan kısn:ılsnnı kplay_ 
ki ~ bit ev ılır: .nıe\i<İl~rini böyle. 
1 •

1 
ı\11118111 e tayın edebılir. Halbu. 

k <ı f:l,r· arın Ziğfrld battınclaki 
... '='1\irı~l ~ir kı nu ya bir köv eYİ 
.. , ht " S!'ı 1 • 
tlıJ t nrı, ~ enın:s, ~·nhııt hcrhao. 
"=~~il İf rız: lllatıia'iil~ örtiılmüş 

t tt'ile dii'5mnnrn ke ... if hal't! 
a • tı~:ıl·t . · · 

lltrJia ' un ~ erınl aıılamn. .._ ~:a... u ~·oktur 
'"•ttı lırıo h, t . . . • 
4 1,1

. laıc· •1 ~ t~ ıle Zığfııd hrıttr ıt. 
'l;i t1n·,,

1 !~""ı fntl< birine-inin (le 
• -'ll:l\ b. ~ 

ır iki kiloın ~rclilr,. 

pazarı bf:tUl 

Mec:hür Orozdrbak binamnm 
$ümerbank tarafından alınıp Ye~ 
li m:ıllar raza.rına tahsisinden son 
ra ortayn reni bir mesele <;ıkmıı:ı • 
tır. Bu ır.e!;t'le, şimdiki yerli m111. 
!ar pazar"an binasının kiral.aruna· 
sı iı<<lir. 

Üğrenı:liğimize göre, bu binaya 
~imdiye kadar üç talip çıkın·§ b~ 

~ mU§tUr. 1 : ı latanbul, .nutuaunun ehemmjyeU !. 

, 
Ayan ı1e meb'u•an meclislerinin lağvedilmiş olmast 1 
demokratik idare ıarzının bir nevi olan parlamento 

..., Diyep bcukınınclan ıonra ••. 
1 . 

Balk ııandığmın olmdf bıuundoğu yer 

lunmaktadır. Taliplerden birl cm. 
lak ba.'lkasr, diğeri Doğnn Sigorta, 
şirketi. üçUncüsU de Halk sandığı. 
dır. Bina Evkafa a'd<Hr. 

Milli 1\:onınma ke:ıunu muci· 
hince kiralar nrtınlamıyacaE;'m. 
cian ta'ip!C'l'den kime verileceği bi. 
!inmemektedir. 

1 
1 

Almanlar sahiJ 
istı hkamlarını 

gözden geçiri1orlar 
Yen iden ağır toplar 

kon'.llmaya lüzum görüldü 
Berne: 12, (A.A.) - National 

Zeitung'm Berlin muh::biri yazı. 
yor: 

StsJingr!d ctr:ıfrndak.i ~iddctli 
muhar:be'ere rağmen batt Avru_ 
pa S'lhillcrir.in mildafaaıc-ındaki c. 
hemmiy<!ti de Almanlar gö:r.önilnde 
bulunduruyorlar. 

(Devamı Sa. !, Sıi. S de) 

n•teminin F ranıacla bir kere cla1ıa suika.sde uğrama~ 
olduğunu göstermektedir 

' Yazan: SADRI ~RTEM 
Mar~al Peten'in bir emri1e 1 nıi1li boz~nıuı::ru tAmir i•;in her 

l"ran~da ayan \'e mebusnn met.~ 1 Lllrlli fedn.knrlıf'ı ;>apll!:tfa haı.t· 
l~leri lağ\•edildi. 1 dır. Fakat htiı ri) et nı~ıcsı.c:ıt"lcri. 

Vişinin k:ırarmı, aytin reisi Jül 1 ne sadfc ltalmnk isti~·or. Hüı ri) e. 
lohanne, \"e mebusan r.elsi, Heriyo tin beşiği olan, onu bütLln dün~a· 
ıırote~to ettiler. Protesto mektu. ya tnnıtan bir r.ıillet ofidan malı 
bunda Mareşale şöyle hitap c<lil. rum ka1amaz.,, • 
mekte<1ir:. 

"Ha.kiki niyetlerinizin nt" oldl.!· 
~"Unu bi1m.iyonız. Fakat eğer mille. 
ti, arzu etti~i rejimi seçmekten, 
mcnctmeğe veya mUttcfi.klere kar. 
ısı b:ı.rbe sokmağa karar ''erdini~ 
biz bunu milli hıUı:im~yct n:ınıına 
protesto ediy~ l''razıııııız milleti, 

Ayan ''e mebc.,an mef'li .. 11'rir.in 
lni:'\"c<li'mia; olmn~ı <!emokrati1ı 
i<l:ıre tarvnın !ıir nc,·i o1nn parliı 
ıncnto si'>~eminin rr.ınsnda d11 bir 
kt'l"~ dnbs !'\İ'ka"'ır 11;:..Y~ elch· 
b"tn'l11 ~stc-nnc!ttet!"~. 

• 



itga · edilen Fransız parlamentosu f 
r n .• t , .. ,, ı, 1 ; . ,.. • • • ı olan partilerin de imhMı faaliyeti 

Dola ceplleal 
(BaıtaraJı t tnct ..,,tado) 

Bursanın kurtuluş 
bayramı 

Bir kısım ihtikar suçlul 
ha.kkmda başlamış 

takibat durdurulacak 

Parllmruıta.risn. mn saman_ devam etm.ekteillr. 
Nab-S sa'°"an, "°lılan tmkidlere Bagiln .'~'ffl ~dar. me~1'ii~~ 
ıur#Jw kıtJ"'°nlu. Sağ cenah Arill. bulunan Vışı hükômetı emırlerim 
ııo.ı-:wı, ,.e 

0

111Dt.ta1'iyet nam.-:ıa ona 1 tatbik de mü~kilita o~ıy~
htiou.m odiyorlanlı. Gih nazan"ye-1 tır. Ne lyin. ne de ~ebasan ~
den fılh pratil..-ten mi(;aller ~eti nln prot~l.o!:1ri t:ıthikata manı o. 

Stalingrad etralmctaki durum, 
valtim olıruı.kta devam ediyor ve e. 
remmiyetli tir tepe için liddetli Bursa, 12 ( A.A.) - On binlere·~ 
muha.."ebelcr oluyor. Almanlar kit. Bursalı dün yirminci kurtuluş bay. 
k halinde yeni taarrualarda bulu. ramlerını heyecanlı teıahüratla ki:l 
nuywlaraa da Sovyet menıilcrlni ıamışlardır. Bu mutlu aün içln )"ıt• 

' - J k• ....- tlctnokra.,.iye kar~ koyuyor. 1 nra .ır. • 
yanna.ya muvaffak olamıyorlar. pılmış olan tö~nin en güzel safhıtoo I 

Stalingradın cenup batısında sını ~ imıi yıl önce oldugü silJi kal; 
lanh. F'ak~t bu t!'5ffye ~tı d.e-

SoT, <lew.obuiıi, ~ parl.inleft. ,·nmh bi'r ~~~·et. arzedebihr mıt 
toyu liberamruin bir kuk?~·u f..ı!. Fr~n<;a gıbı bir memlekette, 
likl.i edivor oaa höcum etmekte parti fıkrl h:tyattan l.'Un·et alına. 
:uda im~\i g&at.ermiyordu. dıkt.a. ve bu Ftir jnsaalan tahrik 

mu!ıar.be:Jıin bariz vaafını Sovye~ rrunan suvarilerimlzin şehirc g.iri~ Aalıye V eleôleti lraltlırılmq olan elltoyma 
kıtaılermın gôeterdiği bilyilk faali. Jeri teşkil et.mlşlir. Bunala ~ayan• muhllJJet mslaları laakJıınJa IJllUlnWle yapd 
Yet ~t=.:iısELt.:lll lar, ~ran ıfadesi olarak ~u,·arı- maJaal olmatlıfını tehlif etti • 

Faşizın ,e N•dan de parl&men- edeceiı ~erecede canJı bolo~dık
to si~terıini nu:triye •e prcnsi'p ca, pnriıı.mentcnıın da tarihi oı.. 
halinde ittilı~rn ederler. mazdt. . • • 

,. ............. , 2 A) S lerimize bukeetler sunmuşlar.dır. Ankara: 12 (Vakit ıauhabirin. ı ~ttibaz t"ğ• karar ve 
.muaauva: 1 • (A. · - talin. Söz alan hatipler bu günlerı yura• ' . . et.~ 1 

gradda 90kak mubattıbeleri bütUn t 1 t 1 ıe' • '·- d"l . den) - AdUye Vekaleti elkoma muhalıf ful ve hareketler 
'iddctiylıc devam ediyor. Birçok 911 arı tazız em ' r ' '0 "1ı:n .'er·~ muameltsine ti.bi tutulmut olan kanunun cezai hilıltlbllıltlP!.I 
__ .__ ne karp ulusca duyulan mınnclı 1 1 gıda add • "nd mil .:..ı-..: • y · milli .. 
-..klanı. timıeğe muvaffak olan . \er nev m e.crJ en • cuuau.ıftır. anı .. 

Nizl)jk Fuhrer siı.temini vani Halbokı, Frans:ıib partılerı, 
ımıanlar ansında kadem.e ~ hayat doğnı mu~, parJAmet1toJ11 
farklar görür Sefler!e idare edi onlann ynrnttığı tezadlar lildtiı-. 
lenler ara~a ·ayrılık vardır. E: müşttir. /deal görüi~ buılra,. ol
rairedenle, ema'r alan in8d ayni, makta o.811 ve olaeak olan hidıw. 
bal.':,a a~nl hiiriyete sahip ola• ler ba. .. k."ldır. Ban\ar ansmda Un. 

Alman Jatalan püskilrtüJımli§tUr. . bcUrtmlşle'rdır. tevelıit dava.Jarm takibine, cezala~ r.ununun ba&ı hiik0atlerilli9 
StallngTadm aptı .Aımanlar için . Bundan son~a ordunun, mekter- rın isıf:uıına iliZum kalm6dığı bak.. eılileNlmesi hilkfı.metiıı 
son derece adi bir iatlr. Hitlerin lılerin, ~ubtehf te~~rle~in işli~ lnnda ClDhuriyct milddeiumumi • ittihazına bağlıdır. Bu 

rnaz. ' !.İ)'et ammııl: miimkln de~Jdir. • 

ne bahaama okiPSa ol!ıun zaJ>tını rik ctmış olıdultıı ~ır ıecıt r~.s~ı lıklcrine tebliğ göndermiı:ıtir. Bu ilıdu eden kararların 
emrettiği bu ~hir Alınan kıtaia. Y~J>1lınış ':e onu takıbcn de ~chıtl'k tebliğde şöyle dc-niımektcdir : merciler t:u-allllıdan ul 
rına kı§lak vazifesi görecektir. Stn zıyaret edık!re~. Ct'len~ler konulmuş Ticaret vckAletlnce gıda madde mevzuubahis kararlera ro 
llngrad bom~r netice!in_ tur. Gece de bu~k bır len~.r alayı Jeri ilzerindcki clkomR bülldlmleri. fıillf'rinln suçıu;uğunu. d• 
~ ~imdi harabe halindedir. Al • yapılmı!J ve '~hır adm~ ç~lakpal~s- ııin ve azami sa~ıe fiyatJanıuıı kal raf t"dıcr. Binaenaleyh i 
ma11lar bKı nok\alardaıı !lehre so ta ordu şerefıRC bir 11 ~ • et vcrıı- dırılnış olm3sı evve!ce metkür hil. man meri buluoan karara 
kulmağa muvaffak o"!!ltılJlanıa da mi.,tir. ktıml~r.e muhalefetten suçlu kimse testcil eden ve fakat b" 

Fa.şist r.ejimi ferdin politik 
Nt h.8iyet Mhibi olmasmı, onwı hl. 
kim;yetin bir unsura olmasını, 
hiklmiyetin bir parçası sayılması. 
nı k"bul etmez. Onun t~n fen1, 
millet yoktur. Aaeak gaye halinde 
bir de\ l:t 'ardır. Bu de\•letin oto
ritesi de ancak diktatörJiikle tıetn 
sil edilir. Bn noktadan parlimen~ 
!l!İflltemi etrafındaki biitün rejim. 
leıi kendi'sine ~balda. Soe
'\'al ve politik idt!OJojilerln dtitm•. 
nı teli1<klsj yanmda binat parla. 
mento T.e,iimi kendi !'ünyesi içinde 
de ~nnı ortaya attı. 
Jngı1te~ lıqlayan parllmen

to rejimı kıu bir zaman sonra 
tem8Ui hükUmctle~ en iclea.1 ör. 
nıeğf halinde A' ru.-cJa taklid edfJ. 
di. J!'ran.~ parlamento tıistemi 
hüri~·ctin "bizzat kendisi ~ayıldı •• 
Parlamento !Iİ111temi Frnn!'&da bir 
krnl h:ı!Um klyotfne !'le\'kedent A. 
merikada dellet mekanizmeslni 
bir zamanlar ideta mefliıç birakan 
nıtifrit ba ı:-.ekilde kavvetlerin ay. 
nhna8ı premıipini tadil eden, dev
let aan·lan arasmdıa ahenk vttcn. 
de ~tinn<"& maksadile yarabhn~, 
b"r ~1ha~dı. Fakat. ba cihaz ne tek 
partinin, ne de ~tıen fazla parti. 
nin halandıığu yeri.erde mtlvafla· 
kiyetti bir ~ "'Öreba1di. Devlet or_ 
f.anlan arm;ında aranan mllvaze. 
r.• Jıhll olmadı. 

İn~ilterede daima lllkimıet 
kuwetli kaklLFranaada her uımaa 
tefrii. kuvvet Hlllbawte galip sel· 
di. Ka.blne bohranlan bonon en 

• ~1 elUnetj idi. 
ParJimentonun • de\'let işlerini 

ağırl&§trnbğı, lidn fii1 yerine 
jtt:!:tili qmenkr ela okla. Parla~ 
nıentonon sacJeee si.yMI bir heyet 
olduğu, ihtisastan mahıfinı insan. 
lar tarafından işgal edildili tıöy
J~ndl. Hnttl bfzı hukuk Alimleri 
Pft!limenl.o slstemi.nin islfJu ~n 
etüdler yap,tılar. Onun buhranla_ 
rına ç:ırehr !lradrl:\r. 

He!e parbimentolarda kndmla. 
nn sa,,.., çoğalıp hlikibnetler az 
süren l<oa1i-tyonlara dayanmağa 

ha~ nd·1.tan sonra, ne e1ash bir 
Jıi:r,iımct progtamı tatbik etmek, 
ne de devamlı surette iş baıJJncJa 
kalmak imkinı hasd olmuttor. Ka
hin2 buhranl:ın 1t9rlimento "iste. 
msnin yıprıınmaJma en blyUk l. 
mil olmuştur. Ayni zamanda par· 
liıme.1tolann mil!i hakimiyet pren_ 
'İP.n-: aykırı olarak. suali bir ma. 
ı.;~et alması, zümre, ferci. menfa
at !erinin bir.nei plina ~melli, 
parJimentodan bir ~1-ıer beldi. 
unleri ümitsizliğe dü,ördö. 

lo'ransads Olmadıldan hıılde 
parlamentoda tldilit yaparak hü. 
lifımetı kuvvetlendirmek 91wteminl 
müdafaa eden devlet \"e ilim a· 
damJanna tesadüı edildi. Me5eli: 
T.lSdiyö'nın parlimeato 8İ8t--1 
hd:kmdaki di!töneeleri bana lıir 
mi8&1 t.eellil edebilir. 

Pet.en esasen ,....._.o re. 
.......... mesned ollıa liben.l fikir. 
~rin. hyat tanmm •• iküıadl 
flftıfenin idil halinde aleyhindedir. 

Kapİt&Üllnin, libenldmin, fert
~••ilc, smdçrlık clö!lımuudır •. Bina. 
flUleJıfı banlama li,..r orlam, 
o!an parlMnento siAtıeminin de 
dü~dtr. Peten Fransayı kendi 
sah9f etrafı!'l(]ft toplamak anason. 
(lacJrr. 

Fnmam par1imento sistemi 
ortadan kııika.rken, onun o'.':.qrıecli 

~AZA#>° ... : ...... 1'1:1<~ 
* ~dUt ve temMSUl ile vUeu~. 

arıııuaın detlftlğinl bllmnek o balJ'J 
ruhumuz yoll dtytb11l.rdik; takat mL 

•,elem değ'tfen •bık Tllcut'larmuaı da 
biliyorua,. K&ııılıea detitmemtfl& " 
ru!luınua ftr d911lek olmaz mı? 

• ltUltllcmede bavaııın .-a.sı ,,.._ 
ıtu11ı. konurzyoruz: claM •blt f'tY 
~ r'A la11nle gt;:.ırllen ya.Tim•z k:ınnı. 
nl ........ eok daha atlıtdıılldtr 

• &Vrıa•nll u7taiııdedir ..kt baVA. 
ı;ı ._.. .-"raJl ıığlzle.rd&:l t'llA!'.' 
·•ıt-k k•ll'llla&-rı cllm.lelef'i bir yel"! 
r,.." .. I~ -"' 9'' twbtt edlJartu' 

• 

Fmnsatln ~~·at b6nye Petenia 
t:ısevvur ~ği bir hp,yat için lıa-
7.Ir mıdır! Baskı •ualkı.nt'a fizik lnıv. 
ntlel'(le okluğa gibf Jıerşey yine 
tabiate 'löomeyecek mi<lir! Bnne 
zaman gö§teree..nktir. 

SADRJ ERTEM 

Madagaskarın 
işgali karşısında 

·Fransa 
Lav&l tq•bbüslerJe 

balanalacağını ıöyledi 
\ 'iti, 12 (A.A) - liri. L&val, dUıı 

ISIJıeden aonra yerli yaba.l!cı gazet.t.. 
Cilerl kabul etmi§ ve Madagaskar~ 

karıı yapılan 7eJJi lnglUz hücuma 
karıımnda Franıns bUkQmetinla du -
rumımu blldirmi§Ur. 

Bjr gueteci JI. L&valdıen i'r&ll9a. 
nıu hu.au.ı tedbüler dU,OnUp dtlflbL 
medituıi aormuıt;ur. K. L&val, bu w. 
ale ''flmdlltk bayır,, ce•abmı ver~ 

mittir. 
Te§ebbllalerde bulunulup bulunul • 

mıyacatı hakkmd&kl auaıe tae ll'raD
auı hOkflmet rel.at "evet,, dl)"e muka. 
belede bu.lunmuttıır. 
Amerikanın "llılartlntk haklunda oı. 

dU#ll gibi Kadagaakar baklanda U

mum! garantiler verip vermedfll au. 
a1l de 80rulmuıtur. M. Llval bu ını. 
ala fil oevabl vermlftlr: 
•- Vqtng'ton Te Londnı te'blll1er~ 

Mad&gaskar'm yeniden Franaaya dö. 
necetı vaadini ihtiva etmelıteclir. Kı.. 
al.e.let Londra ve Vqtnctou bu Ta&dla 
ne zaman tutulacagmı tasrtla etme • 
mlıtlr,,, 

Mallarelle devam edQ'or 
Loadra, 1 l(A.A) - lıladagaakaH 

yeniden Qkan tnnliz kıt.lan lçerive 
dofru süratıe yayılmaktadll'. lııglliz
ler Madagukar aahlllnde Noulbe a.. 
dasını tamamen l§gal etmlflerdlr. •. ,., .. .......... . 

ıoara 
'Raştnraft l ııtti savfatla > 

Ma....,ı Voo Rundlted, Dieppe 
İngili.zle.rin yaptığı ~!'karmanın 
neticesini te~ ettikten sonra sa 
h:l boyunca .Yeni bir teftiltt bulun 
mu!}, istihklmlan yeniden ~ezmi' 
ve Yeıti taQmat vermiştir 

Aakerf Alman kaynaklamun mU 
taJessıııa göre, ahil istihklmlan. 
ııın tertibatmı defi,tirmeye JO. 
zum yoktur Ancak en son sistem 
yeni ağır toplar konulacaktır 

ln~lizlt'Tin bırakt•klsn harp 
malzemeet büyük bir itina ile va • 
gonlara yükl.cnerek Bttline gön. 
c!cr:Jmiııtir Bu mn'zeme Almanlar 
tnrafmdan tetkik olunmaktadlt' .. 

--~,---

Rus mukavemeti devam etmekte Yine bu güz~J gün il~ ba~lam~~ ier hakılunda Milli korunma kanu: luluğu kaldinJmış ol&D 
dir. • üzere tertip edı.lcn ve bır harta su• ııuna. göre, hüılmıedilmiş olan cezn do!ayı evvelce hiHmı • 
NOVOROSISK TAHLiYE DiLDi recek olan fetsn·ııl de dOn başla • ların infaaıa ve elde bulunan iş_ ~zalarm inf~a ve elde 

M08kova: 12, (A.A.) - Gec: mıştır. lf'rin takibine mahal olup oh:nadığı davalarm ta&ibine meh11 
"a?'9I neıttd"l So t t bl"i" h·--·-~a tereddüt edil""';;;ı· gö. ..,_ oldu~· tamlm•n t_,.., 
.r 1 en vye e 1 ın • Doıeldorfa 100 bin bomba -- "5'fi .... .., !'i'" ~ 
de, Sovyet kıtalarınm çetin mııha rUlmüjtiir. Fevkalide hallcrd• sebeple sukut eden dava 
l'ebelffden sonra NOV'Ol"OlliNi tah abldı devlıetin bilnyceini üctiw.t ve milli fazına mahal kalmaysn i 
liye ettikleri tıildirHmeirtedir • • .-...-ldorf!. müdafaa baJumlanndı&ıı takviye yısın.ın. hapla, hafif bapil 

ALMAN TEBLIGI Londr&, 11 (A.A.) - &ol',_ etın8 maluıtadile Milli korunma cezam gibi =nahkfuniyetıeıfJ' 
.BerUa, 1 .. ( ... A) _Alman ordula- kartı yapılan bava akuu mehtapınz _,__ .1 h"krı.-- u.'-i 1 ., "' .... .. .... nwıu ı e .. ........te aa.-. yet er 1 ııcn f'rine göroe ayn ayrt 

bqkomutanlıtmm tebllli: bir gecede cereyan •tmlftlr. Dört mo. tan1nm71 ve hli.kiimetin bu suretle zrre sa.yllannın bir cetvel 
N0ft08i-lk'ln celnlbmada pfyB.de kı. törll bomba tayyaremla topyek1m lıaiz olduğu aelihi~te ~tinadea bi.JdiriJmeai teme111tl olUll 

talanmuı 4ıltln zmm..lMlerden aoa.. 100 bin yangm bombuı L'tmıt1az'dı'!'. 
ra aoıı aa1ıu 1-tihk&mmı da saptet _ Pilotlar yangınları 1ıso knometre - Beden terbiyesi ist şare 
mitlerdir. den rördUklerjnl ıöyleır.lflerd.ir. Bu Yapıtı ve 

•• il•••• Terek 
0

ke8lmJJlde A.1m&n lntal&r: akın DU.aeldorfa kll'fl yapılan bava heydti toplandı d"- akınlarmm :ıo lnclıdnl teıkj. etmekte. 
-an menüeriııi yarmı§lar ve ba- • t--1cı-c ı lııcc -ufada> ( 11,.·ı I I •ı ta al alı dir. İngiliz bava nezaretinden bildir.:_ - ·- - """f' al'a/ı n .. 
ry an t r.ip ey~mlflerdir. lda- ı"m ..... -. -"tur. H&.bUld blaca 3 - Bı'lumunı hakiLf ft Stalin d ön dltfne göre 31 tng1Jla 11~ kayıptı!. •• - ,,_ a 

gra inde t&hkfmH teaiııle. ' '-·-unun _..... "••la ve -·ektep bari. ı h ı ıorfl ı lrım ..... n ..... --. - l}a uslar. er ne sıfıl a o 
rı e e geç ek için _yapılmakta olaıı • 1 da • d"h cinde kalllllf olan rençleri beden ter- eJlerinde bulunan yapaAı iff 
muharebeleN den.ID edllmitUr. DUf- Demtryol arın iZ 1 amı biye8l bakımından yetlftlrmektlr. Bu. ri J2 eylül 1942 tııribindtD 
mamn f&flrtma hUcumlan pUAtkUr • önl yecek tedbirler r.un için bu meaeleJI bllha.ua latan • ıo gfih icinde bir. )>eyaıı• 
tWmU§tOr. bulcla e···•· ... r •"rette .. -•ıetmek ka b Ha _. "' .. ._. eıı yakan Türkiye Cünı u 

va lluvvetletimk dllpn•m ik. (Ha,•--•c ı incı •t1Y/odo) raruu verdıik. al il& _.., raal bankası şube vera ;1 ~o s:ma yeniden btloum etmif- ton pancar nakl~Imektedir. Dl Bwıu yerine getirmek yanj mevcut bildirmeye mecbı,ır tutullll 
er · grad ile ,.ıırtn flmalln. g•r taraftan köıİllir bavzumdan kulUplertıı "•111maıann& ve v•-m&- -•t deki alt danl " ,,.. -1~ Türkiye Cllınhurıyetl zı.--

uç mey arı geceleyin bom •·aradan Y"n·'-- .kı<-J'- naıklı" de la"""'a mev"·- vermek için mUkelle. ı ba d -"" • -r.lllW& v=ı&& ·-- -1..... .s ı ş u b e ,·eya aJıuıs 
r ıman vui-mı,tfr. •• .. =~· -ı.A ıutm-ı.tadır Clvet -·-•--•-•- ken.., t~·•- _,. ___ · RH• 'in ""'- ayrıca m..,&JO .. ,YC'aun - • • -1 ...-..ı.caa.uua ~ """ .. ~ nuyan '.)erlerde beyannııııe 

dıı_.:'v k ._.. .. cenubwldakı mWılm Yobı vaionlarında tılyUC izdiham giml& ve idame etttreceıı.mia kulüp- makamlıklara nrilecektit• 
--an uvvetlerlnln yent hl\cum • rd y l l h ı.:1. t '· ·z lerde •aı.ı .. ve halletmentn hem doııı.ru ~-'-1 lan Alman k tala in va ır, o cu ar a._e en ı.ıU ı .. -.. e 4 - Yapalı ve yün lilll' 1 rmın atçı muk&. cühaaıdıaıı aaJ>met ---ekteer. Bu tıem zaruri oldUCU kanaatine de var. vemetı Jrarpmıda lJri1 kalllUftlr. ,,......... dık. duldunılan beyannameler 
D"·m Lad "l mı karldamak ~in yakında Haydar kaınlıklar Te Türkiye C 

.., an oga gv ünün cenubun ı··-~ .... E-. ..ırum - n.:~am-ı.ır BUtçcmlaln ıçl.nde bu •e1111n ... •-•o da ve Le l d önün ...,.,...._.. ••·11 .... ""&J - " ,.-- zıroRt bank:ı.sı şuhe \'e a~ 
D 'QSI'& de, kendWin~ istikametJ.eriDe haftada bir kari• rUU de !apldllk. llcM1' ~\Uqrtlk atu ka"""lara mal olaD ,__ ........... L .._ rafından dolrudau do 

-1 ·r ... , .. _ .. ı-bkh 8Rf Wnlıl ~ı.ttmise meh. ı..ın Tll bin Ura muratla Olr Alla ya. 
eumlara tqebbaıl etmt ti Al "~ rRda İs.met paşa caddesi il 

§ r. man suıı ı... .. a.rb.r ll&rekct eUiril-ektir pıımal<ladıt. Orada bir lW<al tesiıl .. ve Hırvat uçakla dU har .....,, .. ~ • d~ Sümerbank iplik \"e do• 
n ~mana, ek'!t Cenup hududundan hududumuz... ederek bir de bol mB&§lı mUkt.sdlr .ı. 

tlalerinde .a.... ka'"plar vt_.._,,..i riknları müessesesi rnu 
-~ ~ • nu..-uu,. r. cıaima teehhürl giren Toros Dts bir hoca 'bularak '9nçlerin ora.da ça. 

Novl'CNliak'la aoa l•t"· ..... -· e • giJııderllecektlr. 
.......... Jlremin hududlarmuz dahilindckı l!ımaıannı kabil trördUk. ... 

Berlla, 1 (A.A) A•-·- pt • 5 - Elkonulan yapalı .... 
- ........ Yad<: hareketi ~ni bir itineı'ere tibi o Sonra Beykozd& bir b1Jıa yap~ 

bir~rl dün Nonoelık'deld aon aa. Jacaktır • br, kayıkhaııeal de var, ondan iatlta. rin rnübayaasına iktisat • 
hll=ka.mlarmımü da zaptetm!fler "" Demit-yol pcnıonelinin vuife • de edellpı, Altınordunun lokalinde bir l lcıııblt edillttek esaslar '", 
'ıe•••tır d&faa topu ele geç1rm1,. lerini ifa h118WNllda '-lh • .ııa. gay. gençllk kulUbt.1. v1lcude getirelim, B~., levzlinc Sümcrhıınk meroU ...... ,,.&,.,_ ıirnkt.ldır .. Mübnnya oıunall 

Te;ell k imindeki ret sa.rfetrneJı.te olduklerım mem • ı §ik~ için bir yer kiralayalım, Be - ve yünlerin bedeli ticaret 
man 

• Alman ıutalan ı;uni~dıc gördüm. BU aene yaz yoflunda d4cılık kulübünden latlfa. 2 
dil§ mtıdataa Uattmı yarml§la-: aylarının Bica.k gitm~ btr kıemı de edelim ve bu auretlıe hiç olmusa lince 23,4,942 ve 1,5,9' 

pU
ve ~==~t kıtalannı dalıa gerilen· milstaıhdemleriıniz veya buınların dört yerde i'eııçijk kulubU teai• ede- ilAn edilmiş bulunan aıaosl 
8•:.:-;,~radll§le~r. aileleri ar:uqnda çokça. ıııtma vak. rek ınUkelle.lyet iflnl ~!ara sör . üzerinden bu.banka taralı:-
....-.r vdllndeki t•lıklm&t b61. alannm gfuiilmf'Sinc !'Cbep olmuş dürelim. lilmü müteakip ödenece 

Pal Ahlllnde getln muharebeler de. tur DemiryoUarmm sibbiye tetki Bunu temlıı lçln bütçede bazı mu.. 6 - ı-:ı konan yapaltt .e 
vam etmektedir. DU§Dıanm f&§ırtma ıatz'.na mensup doktorlar en Ucr~ nakaleler yapılmaama zaruret vardır hiikftmete satılmış .sayıJır. 
hO!~. pQaktlr;UUmu,tflr. İMMYon'.lara katfıılr haftada bil' ki bu tatlp.re heyetinin ııallhjyeti i- .942 lnrihlnden itibaren bd 

._... eıdmlnde dllfmanın ehemmi. gidrN'.k mtm\lJ'tamnm ve a.ileleri çindedir ve )'İİl)lerin baş!<alarıno 
)"eıatıf kuvvetlerle yaptıfı yeni hücum ni ttdavi etmektedirler Devlet de !kır.el. me.sele 1ıtanbulun ıpor ba. bu hucu~dıı1d kooıdinA•"": 

r da tardedilmltelr. mi~ll~'ll Eskitefıir .hutahane kımmdan mılletıer araaınd&ki vasiye. kararı hük6tnleri dalreS 
BerUa U !lt,aUacrad'a . •i bu h~ta vıwifesini gömıekte. t!nde Ankara ile beraber ilk aafda zat'aktır. ;. 

iminde' (A.A) - Stalıngrad ke. dir. Bu aenenin ikinci tepin ayın_ geldtgl malömdur. B1s yalıuz ıpor ys 7 - Yün ipliği te~isall 
• , ~hava kuvvetlerinh da Anka.radaik.i de\1et demilj·olıı pıuı!arı defli aeyretm«ık ıu:etlyle rlkalar çahşmalnrını du 
baf!ıca l.atibk&m genberl - hastahanesini ~cağra Buraya aporla U.kadar olan binlerce klflyi ellerinde nıevcut n ı,e,.,ll 
nJn tçlndekJ beton aıtmakl'arla kuv - nıilteha~• dolttorlar ~iş bulıJ dütünınek ve beynelrnUeı ihtiyaçtan y:ıpaltları ı,ıeme~·e ıtevadl 
vetll bir aurette tahkim edUmlt mev r.uyoruz. Afyonda.ki viliyet hasta. ela kartılam&k mecburjyetlnde oldu • Şu kadar ki, satın alındıfl tef. 
ztler berine tekıılt edJlmektedl'!'. Jıvnesin.in 10 - 20 yatağının dev tumuz tçln .aumtzln daha evveldeıı hankca hndilerine bllıtlrl 
Kuvvetli pike aavq " tahrip blr • let demiryolİan mU9t8hdemininc dll§UnmUt olduğ\lndan du:.ayı kendl . dar i~lenmez. 
::!ı''!cıaara vermekılZjn Y&J>tlklarr '· tahais lıw;Uı8unda vAH ile .ınUtab* ılne mOte,ekkır olduğum lLönU ıt:ı 8 - Beyilnname verıuek fi 

a birçok dllıman tankını ,,., kalınm-·r Ayrıca aon a·"'ar zar -duU da itmam etmeıı blr' vazıte :-!~·elinde olan ~·apnitı ve 1ll 
hücuma lluır 1-""- 1 .. 7'"" • :r• • 
tm l p 3 - gn.ıp annı yok !ında blltün ifletme merlı:ez?erinde teıAkkl ediyorum. lt'nnin derhRI en yakın. 

e il erdir .. Ağır kayıplara uğraya ' Ankara ve Erzurum hariç birer Onıverattede geçen derı l\'Dt!lltid.1 C.funhnri)·etı zıraot hank•51 _.. 
Ruılar phriJı içine "•kllmell zorun . • J l 11111' vt"1"' da k ha--! dır ..... • revır açı~~tır. Bu revlrlerc:\en de 9700 ıale1-ml& vardı. Orada da ıpor a ııns arına •eya va 

a .,.ar • iıııtifsde ediltcefl ~pbeaizıdir. teıkt!At• yapmak için aWlalı arka - mn.kamlıklara milracaal 
Beledlreıere werı. Siv:w ve F.ekit'ehir Cfr aıe·yele dqlara rica ·~tik. ÖnUmllzdekl sene hu~mıd:ıkl koordinasyon ';. 

Alman)'Gtla elrmeltlilr ana rimiz cidden iyi ~·•utadır. İş. eıwıılı bir orpnlwyOD temeü atılm:, rarını okumJları •e ıere 
188 Yazlle yiht/e 6 tırpa lıanıtınlı. ç.iln temamtn devlet demlryolu olacaktır. YU.. 7,&km beden t.erblya.~ !1 almalın IAzınıdır. 
( Ba,rarofı 1 nC'l aar•fada} yornMf . icıaı.inıln daimi mennmı dbi at.el erkek hoe&lanl!1 ve beden terblyesı 

7.llut V*Uetlala tetldklert Londra, 12 ( A.A.) _ Burada neş yeterine bsğhdırlar. Buntara birer yardımoı atretmenlertDl 1k1 a)'ll'l 
Ankaıs, U (A.A) - :etse verilen redilen Di'~a;)tunı ıazctesine ıöre tiıllln 1>3rau yenı"!k \"Crilmektedir. kunda topladık. Birer ay çalıftdar, 

malQmata ıöre, slra.at ftllletlntn Almanyada ekmek yapm:ı-k için kul Cer &telyelerimizıde ilçilerimhıln, tatbUd .mette sporun muhtellf P · 
lllzumlu gördQ111 tohumlck hubu~t landan un•a yüzde 6 nisbetinde ar. Ydieti?i-.ıne de bOyllk &ıem ve ldllerln1 ,ercstıler. !bat oynaddar. 
lfcaret .ek&lettnce t&lııta ednmtı • e pa un'u korı~lırılmaktndır. rilmi'1ir. Elılti"°'.h:?- eer atelyeıdnc Gut terbiye 811.1tltt1aUnOn bedeD ter. 
müracaat TUkuunda teallml lıGin top.. ballı çırak mf'kteıbinde modern bly.abıdakl pnclerl Y9fllköydekJ kam 
rak m.ahsulleri otlatnoe tertibat aım.. Za1'a ve Gireıunda zelzele l:lr bina.da yataklardan bir Jnmıı pa setlrdlk. Onlar da tam bir açık 
Dllftır. c;:ift Jr.ın·olay~ tıLvil edilmek 1Ure laava bayatı pçlrdller. Bu auretıe ge 

Ticaret veklletı, diğer taraftan a. Giresun, 12 t"A.A.) - OOn .sn .. t tile taabe adedi :S02 ye ç*anlmış rek beden terblyul cıtretmeııı olacU 
lelıtmum hububatın en tJi muhafaza. 18.18,df! 4 ı;onlye ~ün-n bir yer ~a:. tır. Bunle.r bir taraftan "c;i olarak •• serek bugQn ~t bu vulleyi 
'!1 usullerınl de tetkik ettirmektedir. ~ıntısı ohtıu~lur. Hn~ar yoktur. yeti~ dife'I' t&'l"aftan m.aay_ yapan arkadaflan jakm alt.k& ile eı. 
Hububatın mümkün oldu~tı kadar u. ZARAD.-t yen kur:3lard&n geçtikten eonra den Jeçlrmlf bululluJOl'U. Bunun dı. 
zım zaman eıı az fire ue aaldanabil - ZJıra, 12 ( ,t.,t.) - Bu giin s:ı .. t aht'C:i ve makinist smıf"n& da rec; pnda dala& reDlt t,edblrter-almala ıU 
meal ı.uzumu mal<Undıtt. Bu bakan • 16.08,de b~rada orta şidrfrlle bır mektcıiirler. Buraya l<'n alıııan ta mecburu&. ônOmOsdekt bütçe yıbn<h 
dan muhtell! memlekeUerdekJ tire nt~ yer sarsınt1111 duyulmmstur. Has::r lcbeler ilenen tem~en devlet de. bunlan da b&lletmete gayret edece. 
betleri ve muhafaza uaulltri tetkl'I( yoktur. m"ryoll!ırı'muetahtleminin eocukla_ tiz ... lA.A) 
ettirilmekte ve bu mevZ'.ıa dair ya - ndn-. Ayrıca ~ hafta evvel bir ============== 
b&ncı memleketlerden ptirllen kitap 1 

1 
iı:C"j kursu da Eskişehir atelyemiz 

larduı da taydalandırılarak bir tall - Ne dememeu 7 1 de açtlnı-ı;tır. Bu ldıratUl DR.Dlzet_ 
matname baztrlanmalrtadlr. • ltrin :ıdedi 82 o•up altı ay ça. 

Hububat iflerimize dair ticaret n • ._ ____________ .. i lrıttıkt.s.ıı tıonra lv.i olarak vuih 
l:IUeU tarafından toprak :mahsuller! (Hiç bir mUkeyyitat) deıiillr tal, :.laeaklnrdır. B:ı kursu aaıl iı,çi ih. 
oliaine da.'ul ıı.,ka vutteıer de verU. deıailmez mi? tiyacmnzr karşılamak iç'n açm!ı:t 
mlşljr. Bu meyanda. me'Dlekettmi.Be, GU:'ldellk gazetelerden blrtnin bir bıılu:ıuyonız. 

flddetlc ihtiyacı bulunan blr ıunbu yubmda (hiç bir mükemfat kul. Siv:ı.11 atelyesinde dıe ~çt kuraun 
rebekest kaundırınak, bl)ytlk ıehlr!t'- lanml\Zdı) suretinde bir cümle var. da 154 çırağın :veti,tirllmellne ça. 
rt•ı.de •lllıl •11 .yl ekmt'k çıkarat.f. (MOkeyyjtlt)ıa cemi hali olduğuna h~ı'makta.dn-. E•i:;ehir yot atelye 
ltoeP). r.k:nek falnikalan kurmak mey göre (mükeyyifattan bit blrtnt) df. mizde de mceaf mucibi lltSlDUOi. 

zu'-'m .... m.mı~ıe el«ı almıttır. me1.ı. (hl; bir ml\ke;rylflt) dememeli. ~·..;ttlr. Denıiryollarmm(la hat'eket, 

cer ve yol şubelerinde mUtehusıa 
memur yetiftinnek Ucere Ankara, 
da bir demiryolu mealclt mektebini 
1kinci~ bidayetinde açmala 
ve burada 120.l:SO talebe almafa 
~aJıtımaktayız. ltıkenderun ve Mer. 
11in limanlannda tahmil ve tahliye 
iııln-t devlet demirycllan memur. 
larmm elinde glln ge~ dAha 
iyfl~prıcktedlr. Bu limanlarda itle 
rin temameıı bir elden idaresi te. 
min edllmittir. 

Mlıır c•ı ... 
dnrlwa ....... , 
gaıdre, U CA.A.) -

lngiıjz kuneUerbdla _.,,...., ... 

terek tebllli: ' 
' KefU kunet.JerlmJalıl 

11 eyıoı ıecuinda de _...... 
flmal keatmlnde dQfmaJI 
rine tuadOf ve. buJllal'8 ~ 
m.lftfl'. Dtııı bataryal&J'11111S 
ıtmınde dO§man mevııilerlld 
dıman etmlflerdlr. Olll 
harp abul Oserindekl 
artm11tır. Btukalar '" •• 
yapdan •ftflarda aw 
az tki dQpıan u~ AllllıG191'!!:: 
Birçok 11~ak da h ...... 



"'-· 
~ -~-----........ ..._-~ 

~._,aV.•mt~~~~ 
Şırın ve şit~ıı bir yurd parçası 
ı· HAVZA 

l'llnald': • • 
ıt lia~ ogud:ı.n baktıgınız va. kmmas:na yardun e<ler. 
.:ç içi~ g-e~h bir korulukta Samsunun tu şirin parçası he'r 

, l'aiın11ı ar tı~ ı:~lr o·arak gö. gün bir3z daha yeniliğe doğm hız 
ıt, lat~ liakikatte böyle değil la ham.1.e yapmaktadır. İktisaden, 
l~lti.ıt t::~a açılmış cadde ile c: kendine layJ< :mevkii almakta ge· 

"av4alt l'lkasına giden yol bil' c.ikmeycn Havza. yarının en ileri 
~ vnokta.& olarak ııehri tcı_ .kasabalarmdan biri olr.ıağa nam. 
ıt uı.' .. c geniqletir Burada her zcttir_ 

l ı... ':ın ö • · ·~buru g rntek kal>ild.r. Kırı. 
ne •'if • tomatiznuısı olan der-
~"' .. " a bu' , 

Ha,-znılan: 

B. Ual. 
~"'-l:lş :nnk isteyen her 
. l. ~u~ Ya~ • R~ldim.i, bure.nm da_ J 

~;tıı!':ı.tı.dterısıdır. Bu bn.kundaıı . zmit mektupları: 
.cl~r tı:ıtn itibaren ev kiraları, 
• dcti,r ~:tıadiyen icnr fiatları. lzrnit (husw.1) Henrlek hnlke\ i 

!-ı ırırlcr ~cııl çalışma proğramını hnzırlaıııı" n .ı.vz:ı.cı • " 
de ~da Uç hamam vardn-. ü- lır. Bu güıel knsı:ılııırııı7.<la hulun:ın 

1:ı~flt . u~ Ve gece doludur. Ha doktorlar h:ıJkc\'i pollldniğindc VP• 
'>lal'tna ~n:ln ihtiyaçlarına ve i. ıifc ul:ırnk fuklr valıın<lıı~ları pu • 
l!ıct'.c göre, tamir ve isl!h c. rasız muayene ve tedavi ctıncktr

a}' tı:ı:uhta!:tır.. Havza dört <lirler. Ayrıca Hendek ,.c köy Jınt· 
'tat. bari,. tcınadiyen galabalık o- kına işlerinde öııcm verilcrl'k hak
. 'iı-ıd:r z~n gelenlerin ekserisi evliler köy gezileri tertip ctmckte-
<•1aı,n; asab=ının medeni ihti dirler. 
t~~i \' tcnıin ve tatm'n edecek İzmit (hususi) f z.nıil hava kurıı-

•ı ltr. "lc~~rr. Yeni açılmış cad. ınu, ses snntkerlarındaıt boyan Ha. 
lh •. ~illı~ rık ~esisatt kfitUphane- miyct Yilcesesl buraya l!avet cim"' 
~:11ı :alt' :a kUt.Uphanesi, ı;:ok kiy_ ve bayan Hamiyet hnkc,•i salonun: 
~ oflu 1 ~Ser1 ere maliktir. Bay. da güzel bir kon5er ''ermiştir. 
'l'c ~l-'tı:ıet. ~:\fanın eseri olan lzmit (hususi) şehrimizde C.H.P. 
~ı tiyaret 1~ klltüphııneden hal:k 'ı merkez ocak kongreleri vntan • 
, llı~tcd· ~ler her gl.in istifade duşların iyi il sisi ve tnın hlrli~i i!e 
,~~'i 0~ e: •• HaVZA bir kaplıca .devam etmekleclir. Bu kongrclrrde 
ı..c l~t' ıddıssile dahn bUyllk, ıdnre heyetlerine secilen ze\·nt nz: . 
~~ 'b~rcİ Scniş!Mncle'l", yapnhi- nin. llira,kiylc iş haşına cctirilnıck 
'ırı ~'ni' uruındadtl". Burada da. lcclır. Dilekler üzerinde ki kongrr
t lı, icar v" ko?forlu otellere ter ı lerde ~amLmiret ve aı1kadaşlık yur. .. 
~ uı; Ya cvlcrıne _ih_tlync; vardır .. _ j <la hnğ!ılık , hnvnsı iclnrlc geı;me1'te 
~ın ~ lazımdrr. Bu da memleketi nll'ıkarlar eden hususlar 

1 
ikti3aden daha çok kal. l üzerinde isrnrla dunılma.ktn.dır. 

lhaıat eşyasının inhisarlar dr::~!r Ankaraya 
\!" tevzii . 

"rrı ~QJQ 1ICtılQra malı kapıınna. 
rı • . :r·· 

1ftn bir talimatname 
ltha.ıa. hazırlandı 

;~ı lı:iı. ~ \'-c ihracat birlikleri u
·~~ tipl\ği, ithalllt eşynsmm 
tııııı i:' ~linc geçmemesini te _ 
,.11.ttrıa.ın hır tcvıi tft'ima lnamcsl 
~ iUla~r. Tılllınatnaıncde her 
taç ct'babat C§Yasmın hangi ihti. 
lllıa.ue hl~ talıs5s edileceği sa -

r 'l'c"ı· ldırilmcktedir. 

Bir müddettenberi şehrim~de, 
b1.'1uın.an gümrük ve inhisarlar \'c. 
Jtili Raif Karadeniz, bu ak~ An· 
lmraya döncecktir. 

Atatürk bulvarı inıaatına 
başlandı 

Atatürk bulva.nnm Unkapanmdau 
Ş~hz:adebaşma kadar olan kıBmının .n 
faatına başl&nml§tır. Ayın 16 mc: 
gününden itibaren bUtUn nakil va.;ı 
talarmın buradan geçmNl yasak edl 
lecektir. Vesait, Ve!a ve KUçUkpaza.
caddelerlııJ takip ederek l§llyecckıer 
dlr, 

'-~n~ıı~~ ithalltc;ılar, tev. 
th... ı fçi ınttzamm bozulma • 
:-.ıg'lıı 11 

tnlniyet tcdbı"t-lerl a.lm· 

~hu ~darlardan istedikletir Bir çivi ~ yakalandı 
·aıı ~<>nr .':ier de ıı}mnuştlr. Btm 
~Clılar aa..ithalat eşyasının vur_ 
I~ i~I>o ~ine Ve onlarm aletleri 
~caıtt~Ila.ra geçmemesine ça. 

411ıe,.ikada 
Cleniz inşaat 

l>Q] l'ekot u 
Ilı~ .k. 
ıo i,. ı tezgah.ta bir ayda 

'" tonluk 83 gemi 
ı·0• Yapıldı 

tı ~1ttaı 
~ c-Grııerı· on •. 12 ( A.A.J - Bahriye 
~ be~· 1 rcısi Kont amiral Vike.-i, 
'l:i1tı~na1tn bulunmuştur.: 

Tabtaknlede Baıkapan aokağınd:ı 
20 numarnda çivlcjllk yapan Mehmet, 
kilo.sunu 109 kuruştan satmaSJ ıa.zım. 
gelen çivileri 170 kuruvtar aatarker: 
yakalanmıştır. 

DükkAnda 99 sandık ı:iv, bulunmu,. 
bunlar mtısadere olunarak ıuçJ.u mi'.'' 
korunma mahkemesine verllmlştlr. 

ŞEHiR HABERL 
Parti ocak konqraları devam ediyor ıns:ın baznn öyle vııkalınla 

· lmr~ı~Q'or ki, elinde bir film ma. 
rafındaki teorıul§a halka91 gittikoe., 
deği~r.e'k, kaynadı do.Pdu. ili§ 
l.imse eğilip onn. yardım eöne:ti •• 
Nihayet :zm·aııı keneli kendine tit· 
reye, titreye, lmrul<landı. GözleJ'i. 
nj açtı ve etmfmn balandı. A~ 
ölnıcdihrine polisler de inanddrlan 
~in \'R.2.İyct: muhafızlığından vw 
geçtiler. lkı insaflı ailttttım kohınn 
girdiğı yarnh, sendeleye sendele. 
Ye Çnrsıkapı noktasına sürilkh!Nr· 
kcn, inenler tekrar tramvavlara 
hücum ettifo.r. Arobalar d~klu, 
ı:nnlar ~lır.dı Ye ucu bucağı o1_ 
mnynn hır kntar halinde kalkttk . 

E 
, • •• •• B .,.k. ! 'kinesi bulunmayısına ii1.ülilyor . 

m l ta Ş j Dliıı, Fatihe giderken arnbnmız n onu eş l Çaıı;ıknpı durağından bef7 on a<lım 
, , ' ben"<le durdu. Orada bnfllnrı öne '-/ l d e~'İk btiyül> bir kalabalık knynıı.51_ o c a .~ ar l top an l '"0~;,ı .... soldan ko ........... . 

V JAyet Parti ocak kongrelerine 
ö.cvam edibnektedir • EminönU 
kazasm.:71 Kumkapı, l.linga ocnğr 
kongro.SI dün akşam yapılmzştır .. 
Kongre ~isliğ41.e 56 ncı okul ba.5 
öğretmeni Hikmet seçilmiş ve ida_ 
re heyetinin bit· yıllık çalışma ra. 
poru okunup kabul edilciikten son 
ra yeni dileklerin mUzalkeresinc, 
geçilmiştir. 

Bun·arın arns!nda umumi:ieLi
tibarile muhitin, yol Jsık, polis 
n(•ktasmm kurulması gihi ihtiyn<'_ 
lan olduğu gibi, yeni bir ilk okul 
b:n:ımmn kurulması Uzerıine bi!lhas 
sa isro.r edilmiştir. Kongmdn vi. 
!ayet parti idare heyeti reisi SUad 
Hayri Ü!'giiblü, umuıml meclis aziı.· 

Şehrimizdeki 
Bulgar tıcaret 

hegeli 

lnrı hazır bulunmuşlardır. 
Beşiktaş ~ınm oc~ 

yıllrk kongresi de diln nk • 
şnm bü:o-iik bir kalabalrğın iııtir:1 • 
.kile yapt'!mıştır. Kongrede yıllrk 
1·apor okunup kabul ed.l:likten son 
nı direklerin t~'bit İ§İne başlnnmış 
trr. Son zamanlarda muhitte siv_ 
ıi ve kara sineklerin coğaldığı, ya 
nıclıslle aralarındaki bostnnlarcla 
gUbre yığınlarının bulunrruwı ve 
bostanlar mılnnırken temizliğe riıı. 
yet edilmediği, tramvay ıdarcr.i -
nin getireceği otobU~lerdcn ikisi _ 
nin bir semte tahsis edilmesini is. 
tilılak l!ooperati.flC'rinin kurulma&: 
istenmiştir. 

lslanbul 30 bin 
misafir kabul 

edebilecek 
Alakalılarla temas ve mü- Şehrimize en çok 30 bin 

zakerelere başladı ·ı1 misafir karnesi verilecek 
. Ticaret vcka.ı.eti, her §ehirdc ne 

Memleketimizle Bulgarıstan ara • d ·sa.r· bulun • • . ka ar mı ır aeagmr, yanı 
sında t1car1 ruılnşmalıır yııpmıık Uzer'l 1 -~:rd kad · fir •· 

ıcr <:'oÇll.I e ne ar mısa e"' • 
Sofyadan ııehrimizc gelen heyet al!\. _,. •• h -"-'l ğ' · t "-ıt · mı;A Aartı arcan<U.11 cee ını es~ 
kadıırlarlıı temaslara, ba§laml§tır. d ..ıı. '"'·-"--,-- bild' ı t" e en;:A a.~ıcua um ş ır .. 

Heyet ayni zamanda Vi!Ayetlc de te. !Etnnbul için bu miktar, ~i 30 
masa gelerek mahrukat ofisfie kömUr bin o'la:ro.~ kabul edihnlımr. 
ihtiyacını temin hususunda mutabı~. ____ _ 
kalmI§tır. Şehrimize yakında Buıga • 
rjstaudıın kOlliyct11 miktarda man -
gal kömUrU gelecektir. --------
Şehrimizde çifte tedrisa'' 

yapacak okullar 

Maaı'il Vekilliği vild.yetlerln or:.a 
tedrisat durumu <'tm!mda vcril<'n ra 
porları incelemcğe b:ı,ıamıştır, Şeh:r'• 

mizln okul ve şube ihtjyacmı temin 
etmek üzere gel'(l.ken tedbirler alnı• 

mıştır. Şube açılmıya E>lvcri§ll olmY• 
yan binalarda biri öğleden evvel, dlğ1• 
rt de öğleden eonra olmak Uzero Oift"' 
tedrisat uııulU tatbik edilecektir. 

Hangi okullarm çlfte tedrisat yap:ı• 
cağı bir tcşrlnievvclde"'l. sonra belli 
olacaktır. Aynı usul•Uk tedrj,sat mO• 
esseselerinc de tatbik edtlecektjr. 

--4-

Altın fiyatları 

Dün bir Reşadiye altmınm fiat.ı 
33 1ir.t, klilçe altının bir groın fi. 
atı i~e 460 kuruştu. 

Ticaret Vekili şehrimize 
geldi 

:l:ıct.isnd Veklli Sırrı Day dUn 
AnJtnradnn şehrimize gelmiştir. • 
Vekil kömür ~lcrini tdltik ede • 
cektıir. 

---0--

Pirinç fiyatlan yükseliyor 
Pirinç fiat1sn yükselmekte de

vam etnıektedl'r. Dün, perakende, 
rirln<; 150 kuruatu, hattfi. bazı 'YC'f' 
lcnlf" en i)i cins olduğu iddia cdi_ 
len bir nevi pirinçin kilosu 180 
kı.ıru.5tu. 

ŞAZİ TEZOANA IUtlKAFAT: 

1942 Su spor'arı mevsiminde 
durmadan muvaffakiyctle çalqınn 
lciymetli h.'ikem n.rkada§larmıızdan 
v.e İstanbul Su sporları organı Şa_ 
~i Tezcnna göstermiş olduğu ye • 
rinde gayrete binaen umum nıü· 
dürlQrce !1a:l:Jl'a. olarak bir krono_ 
metııe hediye edilm'.ştir. 

rinden,., dtikkiinlarındnn fırJııynn· 
Jnr, hep o ~lı anaforn Jmn,.ıp 
ltayboluyorlnrdı. 

Nihayet o bnşıbor.uk }:nlabaMt 
nrıısmdn düğmderi çakan \'c ;)ıl_ 
dı:ılnn parlaynn polisler de görül. 
dU, Orılnrm da başları yere ıloğnı 
eğikti. Birinden öğrcnflil•, bir za~ 
mlh ihtiyara bir motosikletli ı;arp 
nuş. tı'k haberler, ndauıcnj;'1zm öt. 
düğünü, b:·ı~ir<lilderi h:ılde sonra, 
snğnııs di)·enler de oldu, Nihayet 
<layan:unndım, gidip baktnn. Ak 
snk:ıllan lmnln sırsıklam bir zn. 
\'allı yerde ;\'atıyor. Fakat göğüs 
'hn1Jaıı inmede, göz k:ıpnklnrı tit
rcmededir. 

Polise: 
- Kaldırın! 

Diyecek 1'im e ~-ok. Onun da 
bunu J>endiliğinden idrak edeceği 
pek üpbeli. Herkesin sefknti, mer 
lınmeti de, onlnn ant',:ık sc~Te 

fie\'kedecck kadar fedak'lr. Bnktmı 
da ';a..5tım. Iluncn seyirciden bir 
te'k h:t)il"t'i çdmıadr. Yaralı ihti • 
yar lmnlı kal<lmmlnr i\~tUnde 
belkj yamn saat öy!e yattı ve et. 

l'üz k:ı.dar arnb:ıyı biııleroc 
~ ıırddn5ı işinden gUcun:ıen, Jdirm. 
ifan, ''D.Zifesinden ahkoyon hli<'iit;e, 
işte böyle bitmi'ştl, 

F:ık:ıt bu ;föin aslı nedirf Bir n• 
doma bir moto iklet ~rpmış, A. 
c1nmm C9Jlh oldUb'll meydanda i. 
.kcn, J)()lisc dii,.cıen \'nzife, o hay&tt 
kurtamınkttr. DU.,tüğü yerin ~· 
~iliğini etmek değil,. Sonra daha 
i/.rk dakikada poli , telefona koşta 
i'.,'ll Jınlde, ya.nm saat içinde <>nLl'& 
ne mUı!deimmrmi ne de can kurta 
rnn o.rP.bnsr geldi, Yamlr, keneli 
~yretini, kendi im<lıullml ~a.ğtr .. 
nınsıaydı, b.~l'ki öllimden kurtultnft" 
l-nealdt. Halkm mtinasebekir. me 
~n1ı:ı le lıtfta kalan merhameti cı; 
nyn bir konu. Ba.5ka bir gln he1. 
~ de ooun tist&nde ~-

Hakkı Süha Gezgin 

c:::~;;;j ___ E __ Q ___ f?.~J 
Futbol mevsimi başlıyor 

Bugün lik maçlan başlıyor 
Lilt mn~!a.nna bugün Fener. ve fa.zla. ~rJi. 5arfMerck fnBa.t... 

bah~ ve Şeref stn.dlarında başla· lıı.rd:ın jgtifade etmesini bilen ta• 
nacaktır. Yalnız Beşikteşnı İzmir, rnf maçı Jmza.nneaY'ttr. 
fuar kupası, maçlanna. iştirllk et. Fenel'be!hÇc - SüleymaniYe bu 
mes.i yilzilnden bu hafta yapılacak moevsiın birinci kümeye geçen Da. 
olan ~ikta.cı-Taksim maçı dev. \'U:1:pa~anm, GalataS&ra)'k yapa.. 
re sonuna tehir edile~ektir. Bu eınklarI maçlarda iki gtl7.ide kufü· 
günkü maı:lar mUbim olmamn.kla 11:.Um.UzUn sezon ba'}1atı"ldaki va.zi_ 
lıerab~r 1'üyük kulüplerimizin ye- yetlerl ha.kıkmda hir fikir verme« 
ni sezon:l. giri~leri ve kadrolarmdn 1 itibarile mnhim'3i'f'. Şeref stadın • 
ki d~ğiı;lklikleri gfu;tcrmcsi bakı_ da ise gl.lniln ) f'gfıne maçı V dn. 
mından chrmmiyetl h3izdir. Gllnfin ile Altuntuğ ara~mda olacak ve 
tn müiön müsn.bnka lstnnbul iki mllsvi kuvvetin rerpışması 

· tr.or- Beykoz a'f'asmdn olncakb.r.. bakımından mili!abs.kanm ha.yl.i en 
Bu sene iyi hazırlandığını ya. tt"resan ve z.."'!Vkli cereyan edeceği 

kından ~t olduğumuz, Bey~o- tahmin ed:!ebilir. 
zun, uzun müddetten beri İngiliz yeni sezon ba,larkcn ku1Up1.eri· 

nıize ve sporcularımıza son sözU 
:mtrenörilnfin nez:ıreti altında ça milz kendilerinden trun sportmeıi' 
lıştıkb._'"lnt memnuniyetle haber al 
dığmuz İstanbulspor k.a.rşısında cc hareketler bo<:klemek ve bize 

zevkli ve heyecanlı bir futbol mev 
alacakları netice cidden enterc • simi geçirtmelerldi'f'. BiltUn kulüp 
san ol:ıcr.ktrr. Bizim karuı.atimrze )('rimize lik maçlarmds muvarfa • 
göre müsnbaka c;ok c;etin oln.cnk kiyetl~ temenni edr-riz. 

llnvrettin B!lhtoğ1u 
JIEKEM İDMANJ..ARI 

V.k maC}l~nnm başl::ı.ma."'ı üze
rine İstanbul futbol ajanlığı lıiı _ 
kentlerin idmanlı blr vaziyette, 
maçları idare eckbilmelcri mak. 
ı,nd le her haftn. çarsamba günU 
s:ıat ıs de Beyoğlu Halke\·inde 
hô.kem idreanlan yapılmasına ka· 
rnr verilıni"tir. 

1 
ijbılırı.:lk ınUletıer tçın .A.merJ.kada 

1~Jaaı1 ~ıJl:ı. oJıın :icnrct gcmilerin.n j 
~t•hı11 d nkı sür'utin Jcniz !nşaatı 

~~ı:ı :ıy e ll'Iİ!;li görühnemlşlir. G<!· 

:~1llssıs ~1 ı:ı~i.lıı~ln in~a~ınrln ~il· 

Mehmed usta, yalnız. baflna böyle bir ~ey yap'mak kudretinde &feğil 
di .. Şu halde menfi olan hal çaresi kalıyordu ... Satılabileni satıp savup, 
sanati bırakmak ... Şükür Allaha, Mehmed ustanın bir geçineceği vardı ... 
Çoluk çocuk çoğalıyordu amma, bahçe onlara yeti~irdi ... Biraz daha ta 
scırruflü yaşarlar ... Ve idare etmeye çalııırlardı ... 

gibi bcıkkaliye maddeleri, kimi de patlİcan, domates, bamya gibi taı.e 
sebı.e taw ve incir bahçelerinin, bağların arasında bağırarak doloJırlor· 
dı.. Köylüler ve hattô bahçe sahipleri olan şehirliler bile, onları çağırır
lar, ve ticaretin en iptidai şekli olan trampa ıısulü ile alış veriş ederlerdi. 
Ne kafJar p..:ıllıcona, ne kadar kuru incir, ne kadar sabuna ne kadar buğ· 
doy, kac düğmeye, kaç koçan mısır? .. Bunlar hic belli değildi.. Yehud' 
tutturabildi!ji kadar isterdi.. Köylünün ve bahçe sahibinin o andal<i ihti • 
yacına göre, yahudi en yüksek haddi keşfeder, ve alış verişi bu had için· 
de neticelendırirdi .. Büyük incir, ve buğday yığınlarından bırkaç avuç 
faz.la veya no:Csan verilmiş, bu köylünün ve bahçe sahibipin göz.üne bü· 
yük birşey görünmeı.di .. 

l_2s_y_ı_ı_e_v_ve_ı k_i _v_ak_ıı_I 
18 EylUl 918 

''Ak§am,, refikimiz 1 bjl\ 
1 

la11 ıkı Anıcriknn tczga•ıı, 
~t. liu Onluk 50 Remi in'Ja etmi~ 
't ıı feı ~Cll'llJerln lıcr biri lckne•i· 
• tıı8 .. !!aha konıılnv:ısı turihivlr 
, " ır · 
1 ıı 83 •tnıcsl t.ırlhlnc korıor sc· 
it, ı:ınn zarfında inşa edilmiş. 

Bu suretle memleketin bel kemiğini, vp ikfüadi hayatının temelini teş 
kil eden küçük esnaf sınıfı her gün bir uı.vunu kaybederek çökmekte idi. 

* ~ ~ 
Ne kasabaya, ne de köye, yani toprağa bağlı olmayan ve günü oü 

nüne yaşayan sınıf do, amelelik ile rc"lçberliği kendilerinde toplayan gün 
delikçi insanlardı ... Bunlar kasaba kenarlarında, bugün yapılıp yarın boı.u 

.... ---
0 

lan küçük kulubelerde otururlar, ve nerede iJ bulurlarsa, yataklarını yor 
,. lap f • d ganlorını sırtlayıp oroya giderler, ve mevsimine göre ne iş bulurlarsa onu 

... OD orp i o yaparlardı ... Tabii bu işler, ancak kol kuvveti, sırt kuvveti isteyen basit h 
L Ulırtbl t.J akıldı )erdi ... Devamlı iıleyen fabrika ve lmalôthanelerde çalışanlar daha kararlı 
"1>11" ti bir vaı.iyette bulunurlardı ... Toprakta, yapıda, yolda çalı~anlrtı ise, işin 

Yahudi, heybelerini bu türlü mahsuller ile ıi•irerck kasabaya döne(. 
ve çarııya c•kon her yol üzerindeki dev~irme mağaı.alarındar: birine bo· 
şaltırd• .. Eğer 1-ı.; mağaı.a sabuncu levinin değ'lse, mutlaka vağcı Mişo· 
nun, veya komisyoncu Bohorundu ... Köylerden gelen ve ayokları şişmi$ 
o!an seyyar satıcı Mordohay'ın en büyük ideali de ~öyle bir mağaı.aya 
sahip olmaktı .. Hem bu gerçekleJmesi mümkün olmayan bir hayal değildi 
ki. .. Yağcı Mişon da onun gibi başlamamış nııydı?. O da k§y!erden iğne, 
iplik karEılığı yağ toplaya toplaya bu hale gelm:şti.. Hele b:r dinlensin ... 
Yarın erkenden, şafakla beraber, yeni bir hız, yeni bir şevkle tekrar 

köylerin yolur,u tutacaktı.'. ••• 
Türk gCndelikçileri arasında da biraz yükselip, küçük esnaf, veya 

küçük ziraatçılar ı.ümresinc katılanlar olurdu.. işte Kozdibi mahallesinin 
sebze bahccterine bitişik olan bir kenarda oturan Benli Hasan Çavuş 
bıJnlardan bıri idı .. 

Hasan Çavuş Koz.dibi mahallesiyle civar mah_allclerin en bür_ük ~üt 

Yakında b!r akşam gazetesi çıkı. 

)Or. Ak§amları karilere taze havadlA. 
leri yetıııUrecek olan bu refikJ,miz\u 
ismi de Ak!:lam'dır. Yenl arkadll§tlDm 
caı1llitlnun muallimlerinden ve gaz::. 
temiz muhanirlerlnden Necmettı.1 

Sadık Beyl<. Tanln'in asbık heyeti 
tahririyc müdUı11 K~on Şinasi -n 
Al! Nacl Bey çıkanyorlar. 

lıııt "l'ıl 1" k d' l.ıtı:ıı ıt' "' (.\.A,) - Mak ArtUrUr aycığıno giderlerdi ... Mahsullerin e im, biçim mevsimine göre diyar ıyar 
,. Jat>oı:ıı lltargtı.ıundan bl~:llrll!yor: dolc$an kafileler teJkil ederler, ve coluk çocuklarını muvakkaten terkedcr 
ll ttiıı1 ,.;a.r 'ienı Ginede Oven Stanıe1 lerdi ... 
~t, ıtut~!ayıarında durdurulmuşlar . Meyan kökçüler, pcmuk çapalayıcılar, ekin biçiciler, demiryolundo 
~r. Cfikıer takviye lntuatı aımı!I çalışanlar, ı.eytin toplayıcılar, bu kafilelerin başlıcalarını vücude getiriyor 

~~'il! Cin !ardı ... Bunlar köylü ile ıehirli arasında, orta bir yer işgal ediyorlardı ... 
l'ıtııı:: 1' entn cenup doğı.lı;unda uçalı Hakikatte ne köylü, ne de Jehirli idiler ... 

~ltltt .ı:ı Japon muhri'Jinc tanrru~ Bu sınıf arasında rum ve yahudi cemacıtinden hemen kimse yok gibiy 
~ bır:~bunıardan btrlnı yanar bı. / di ... Olanları da ancak ıehirde ve daha sabit bir vaı.iyette çalıJırlardı ... 
'-... ~l§lardır. Rum işçiler, çoğunu rumların • işlet!ikle'.i, ya~, deri, un imal.ôthanele~nde 
,~ - daha vü!ısek ücretlerle daha ınce ışlerı yaparlordı ... Yahudılerden gunde 

t:s
11

•• likçi p~k cızdı ... Fakir kadınlardan Aydının ihtiyacına yetecek kadar çamp 
1 --.ıu.ı \'E TAH\'İLA1. Jır yıkayıcı, cam ve tahta silici işçilerden başka, istasyonda ancak, beş on 

ıı._ Yahudi hamal vcırdı ... Yahudilerin küçük esnaftan sonra ge!en sınıfı d:ı 
9-912 J!l)·at)an b ı l,.. ba•lıca sermayesi c!ola~makta,n ve toban tepmekten i aret o an seyyar sa 

~. ı:ı11~-. Kap&mr: • 
''t\> ı Stc 11 5 2. ~ıcılar sınıfı idi... .,. 
c..._ Yotk r n · ~ A'-·dındt bu seyyar satıcılıktan, büyük konıisyonculuğc kadar yu .. · 
.~-.. 100 Dolıır 130,70 ' d d 1 ı. .. a ı selrni• ya.,u:lı. ı.enginleri gösterilirdi. Bunların köylüler aro5tn o o aşan· 
~ıı .... d svıcre r'r. 30.iO • d ' ., ları bir müddet sonra Aydında bir dükkôn ıahibi olurlar ve on an sonra 

toı.._01..... ıoo Pez<'ta 12.93:; I iMi • • • ı ı r·n 
"'l ... i}lerini çabuk ilerletirlerdi .. Çünkü bunlar köy u erı ıyı tanır ar, ve on o · 

lıtfaor4.~8~~ te;~1~r\s1Nn!ı.1 c iyi huylarını ve hattô fenalarını da isfümar etmeği iyi bilirlerdi .. 
'tıııı..... lıallı,.1 1 Köyler cra~ında dolaşan yahudilerin sermayesi bir beygir ile. o~u~ 
~ e olmamıııtır. sırtındaki heybeden, ve heybenin içindeki muhtelif eıyadan ib:.ır~ttı .. Kım. 

..._,....__..; ______ ,. iğne, iplik, clüğme gibi çerçilik eıyosı, kimi de tuz, helva, peynır, sabun 

ve yağ müstohsilı idi .. Kendi ineği olmayanlar, . lazım oldukça, sutlerı~ı 
Hasan Çavu•ım evinden alırlardı .. Mustafa da bırçok defalar oraya sut 
almağa gittiğı ic;in Hasan Cavu~u, ve evini iyice tanıyordu . O, cıkmaı 
bir sokağın dibinde idi . Çiftlik kapılarını andıran iki. k.anatlı büyük ~opı· 
don içeri girilince, geniş bir avluya çıkılırdı .. A~lunun ıcınd~ yeı yer. ınd: • 
ler, manddlaı buı.ağılar görülürdü .. Hemen agoçtan ve çıçckten mahrum 
olan avlu hcı;van tersi ile dolu idi .. A~lunun kapıycı karJı ge•e.n. öbür~_ıa· 
rafından Hasan Çavuşun evi ile hayvan arın ahırları vardı .. O, ıc;ıne egıle· 
rck girilen ve anbar vazifcs'ni gören bir bodrum katı üzerine oturtulm..ı< , 1 
üc; odadu~ ve bunların önündeki geniş sundurmadan ibaretti .. Avludan 
sundurmı:ıy~ beş altı basamaklı toprak bir merdivenle c;ıkılır, ve oradan da 1 
odalora girilirdi .. Sundurmanın direklerinde, tavanıl"'da yaz, kıj, asılı du
r-:;n çe~ltli ma!uu· diı.ilerıne tesadüf edilirdi.. Mısır koçanları, lmmıı.ı bl· 

1 

bcrler, soğarılar, patlıcan kuru~a;ı .hevenk hevenk sollanırtardı .. 
Ahır:ar do hemen eve bitışıktı .. Hasan Çavuıun ne kadar hayvanı 

varc!ı?. Mus;cfa bunu iyice bilmiyordu. Baz.an sığırtmacın sürc1üğü, man-

' 

da lordan :ııcklcrden, öküı.lerden, danalardan, buı.ağılardon mürekkeo 
ko•<"ıbc-Jık• bir sürüye rastlar, ve bunun Benli Hasan Çavuşa ait olduğunu 
duyardı .. Ha~on Çavuşun şehre çok uz.ak olmayan yarı tarla, !o~ı ~ahçe, 1 
araz.isi de vmdı .. Böylece, hayvanlcıra, tarlaya bakar. yıllıkçı ışcılerı 0to· 

1 
sında, Ha oıı Çvuj küçük bir çiftlik sahibi halini alıyor, .e bunt4ot' gunır 
duyuyordu.. • 
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ORTA KISIM - LiSE KISMI - TEKNiK OKUL 
Bütün leylT kayıtlar kapanmıştır. 

-·--..:!--

iJ EBSLEBE 2'i EYLtiL PERŞEMBE Öt)~t) BAŞLANACAKT!e 
Leyli talebenin 23 Eylül Çarşamba günü ak~amı mektepte bulunması laz1mdu. 

ile sabah, Oğle ve 
TECDlDI KAYIT: Erkek kısmında 21 Eylül Pazartesi ve 22 Eylül Salı günleridir. Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçala 

1 
Kız kısmında: 22 Eyliil Salı ve23 Eylül Çar§amba glinleridir. Yeni ve eski büti.!·~ 

talebenin bugünlerde son kayıt için müracaa\Jarı gereklidir. i 
" WN? E M;«M MM _ ............... mm:ııang;gjilj 

Türk 
aliy 

parası kıyınetini korum& { Kat'iyen 
aletinden: ihtiyarlamıyan 

8,30 Program 8,82 marvlar Pl. 8,40 
ajans 8,55 _ 9.80 'OvertUr ve mnl'§la.· 
pl 12,00 Program 12.33 karışık pr ... 
sram pi. 12,'15 ajans 13 00 prkı!ar 

13,00 _ 14.30 radyo salor. orkestrıı.31 

JS,00 Program 18,03 rad}o dans o~-
v 

Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 12 nu. 
maralı kararnamenin 8 inci maddesinirı. tadiline dai.r 
olarak İcra vekilleri hey' etince ittihaz olunup 3 EyJUl 
942 tarih ve 5201 snyılı Resmi Gazete ile neıjrolunan 
2ti.8.942 tarih ve 2 l ] 8669 sayılı kararname aşağıda ilan 
olunur. 

Madde l - 23.11.937 tarih ve 2/7695 sayılı TUrk parası kıymet.lnl ko. 
-uma hak~ırdl\ 12 numaro.ıı kare.rnamenln 8 incj maddesi aşa~ıda yazııı 

,ckUde d..ığ!~t!.ri,lml~tlr. 

Madde d - Bankalar TUrk parıısı olarak yapılan tevdiatı, musaade
!iz:, hiçbir 11:.ret• .. ccnebt parasma tahvil edemezler. 

lkametı;t..hı T i.S.:lye dışında bu!unnn hakiki ve hükmi şahıslann TU~
kiYedeki ınallttrının iratları ve satış bedelleri, sermaye ve iştirak hfsselerl 
nln gel1rleri ve TUrk parasiyıe olan her nevi mevcutları ve alacakları '\'~ 

yerli ve ecnf'b! menkul kıymetleri Blol<edir. Muayyen bir bankaya yatınL 
mo.sı kanun \'e karnrnnmclcr lktjznsından bulunan meballğ Ut· TUrklyed<'! 
yapılacak m~raf ve mUbayaaları karşılamak Uzere harjçten gönderilt'l 
~rbest dovlzlerın satışından_ mUtehaasıı paralar b!okojdnn mllstesnadır. 

Hariçte bulur.an haidkl ve hükmi şahuıların TUrklyedekl bloke ala
cakları.nı ıstlfa ve menkul kıymetlerini tescllUm edecek §ahl.'31ar kambiyo 
mur:ı.kebc mercnerlnden mUsaade alarak ·rUrk liralarını istifa tarihinden 
tıbaren bir ay içinde Türkiye CUmtıuriyet Merkez Bankasına ve menku! 
kıymetleri tc.seUUm tariblnden itibaren ayni müddet içinde diledikleri b:r 
bankaya te\•C!c mecburdurlar. 

Tilrltlyei'kıkl haklkt ve hUkml §abuılar taratmdan Türkiye haricinde 
b:ılunaıı ha.kiki ve hUkmt şahıslar le.hl.De Türk liranı üzcrjnden kredi açı

loı.mıyacağl &ibl tevdiat da yapılamaz. Ve TUrldyede bulunan ecnebller.ı 

ıılçblr .ııuı·ctle Türk pRraalle lkrazatta bulunulamaz. Bazı istisnai ve husus~ 
ıallerdc bu fl'kJlde kredi kUşadı '\'e ikraz: yapılması Maljye vek~etfnln ve 
tevdiat lcrıılil da Kambi/o murakabe mercllerilıin mezuniyetine bağlıdır, 

Hariçteki tırrre.lar lehi.De teminat olarak Tilrkjyedeki bankalara yapıl~-

:ık tevdiat knmbıyo murakabe mercilerinin mUsaadesine tabi'1r. 
Bloke para ve meni<•JI kıymetlerin TürkiYe dahilinde LBtiır.Al ıekilıed 

'.!aliye Vektlletiiıce bir talimatname ile tayin olunur. 
Bu ı.evı paraların harice çıkarılması a§nğıdakl malların ihracı l'IUre . 

le mümdUnc.Ur. Bloke paraların tranaferi hakkındaki mukavC;Je ve an. 
""!malar bükümleri mahfuzdur. 

l - Anaaon 
2 - Sünger 
3 - Yabani domuz etJ 

4 -. Ya§ acbze 
li - Kök boya 

11 - Şarap 

12 - Likör 
13 - GUlyağ' 
H-, Oehrl 
lli - Kacien SU)'tl 

ö - Hah 
'1- LWe ta§? 

8 - TUtün '•1937 ve daha evveiftı M>. 

neler mahsulU., 
9 - Ya§ mcyva 

JO- Çöve.ıı. " 

16 - Zımpara cevhe. 

17 ~ Pr1na kllapeaı ~ ·ı 
ıs - Kunı Uzllm ''1941 m&haultl,. 
19 - J.l'mdık ' 11940 ve 1941 yıllarına ald.,~ 

Yukarda yazı!J mallar "hizalarında huauııt kayıt bulunanlar bu kayı~. 

iarla mukayyet olmak üzere., mUnhaattan ecnabt §ahıslann tabilyetir! 
ta,ıdıklan ve)a ika.metgtıh!armm bulundu~u memleketlere ve scrmaye~ı 
kumu -.ey:ı tamamen ccı;.ebt Şirket ve müesseselerin var ise ana merkez_ 
!erinin yolurıı. hj,118edarlarmm ikametgft.hlarınm bulunduğu memleketler' 
MaliYe veıaı.:etinin müsaadesile ihraç cdileblllr. 

Bu memleketler kllrıngli veya benzeri blr 8.llla§ma lle bağlı bulundu
ğumuz memlckeUer olduğu takdirde ihraç edilen mal bedeller!nin kllring. 
takas veya kııyıt hariCi brralo!acağma dair bu memleketlerfn alllltadll • 
reaml mUuse:elerlnden müsaade lstihsaı edllmeııi ve bu mUsaıvıeıerlc Me... 
liye vek!Ue:ine müracaat olunmnsı lAzmıdır. 

İbrac cd!.lecek mallann navlun, sigorta, komisyon glbl ib!'aç maarat_ 
hn alAkadnrlar tıı raCmdan pu mal!arm transferinden elde edfecek döviz. 
rıe mevridıic &'enir. 

Her har.ı;ı tıır nıemlekettc husust taka.& h:.-sabanızda teraküm etmiş 
\hlm mUttarda meb:ılJğ bulunduğu n o memleketten iUınl!ıtm ehem. 

T'lyetU ll!rftte gUçleşınl§ olduğu 2/lfi843 sayılı kararnamenin ı; mcı ma·1 
-j mucjtr.Dr.e mUteşekKil "tlcaı1 tediyeleri tanzim komjtesl., tarafından 

\)'in ve ttsl.lt t>dl!dlğl haller.de yukarda yoxılı malların ihracına mUsaa~.! 
ljlm1?yip pu ı:c\1 parnlann o memlekette açılmt§ husus! takas hesabımıı.
'l mukayyet met.allğden mahsubu suretile tran.eferı yapılır. 

Muvakkııt madde - Ne;ı;dlerinde bloke para ve mc.nkul kıymct#bulıı. 
a n hakiki n . hlıl<ml şahl.'31ar bu kararnamenin neşri tllrihlnden ltlbare"J 
ir ay tçınde kambiyo murakabe merci,lerinden mUaaade alarak bloke Türk 
rn!arını TUrltlyc CUmh.ıriyet Merkez Bankasına ve b!oke menkul kıyme- :. 

ri de dıle6il>lerl bir bankaya tevdie mecburdurlar. HıUen banltala.rda blo
c t.ulunan meballğln TürkiYc Cümhuriyet Merkez bnnlcasına tevdii tçlo 

mblyo mıı•akabc mercılerinden müsaade lstlhsaljne lUzum yoktur. 
Madd~ :? - 23.11.937 tarih ve 2/7695 sayılı TUrk parası kıymetini 

ıruma Jıakltındaki 12 numaralı kararnamenin 81 lncl maddo.si!e 23.10. 
ıt:ı, 28.4.941 15,'i 94.l tarih ve 2/l45i3, 2/15663, 2 / 16202 sayılı karanın_ 

ler lıal<imtmı,ştır. (9768) 

45 yaşında ol
masına rağmen 

yüzünde hiç bir 
buruşukluk olmadığı gibi tenJ de 
bir genç kızınki gibi taze ve yu
muşak . .. İGte Viyana tintversit.csı 
Pro!esoru Dr. K. SteJskal tarafın
dan keş! ve cBlocel> tabir edllen 
~ayanı hayret. gençlik un.surunun 
~lhrfımlz tesiri budur. Bµ cBloceb 
şimdi penbe renkteki Tokalon Kre
minde mevcuttur. Siz uyurken 
cildinizi besler ve gençle.ştırtr. 
Gündüzleri için de Beyaz renkte
ki Tokalon Kremini kullamnız. 
Siyah noktaları eritir, açık mesa
mclerl sıkla~t.ı.nr ve cildi bcyazln
tıp kadife gibi yumuşatır. To!ta
lon Kremlerinin memJıunl~·et. ve
rici semereleri garantilidir. Ak.si 
takdirde paranız inde olunur. 

1 l<estr:ısı 18,4i farkılar ın,oo konue
' ma 19 15 kı.:monı;e ve tanbur Ue saz 
1 c ~rıerl 10,30 Haberler 10 45 scrbe'IL 

10 dnldl:n 10,55 ımrkı \'e t ilrkUlcr 2•} 

15 konuc:nn (de;dle§mc s .. atı) 20,SÔ 1 
DUo ve So!a'lnr 21,00 konuşma :!115 
fasıl heye ti 21,50 !stanbu• at yanşı:ı. i 
rının neticeleri 22,00 oda mUzlğt pi 
22,SO Haberler 22,60 kapanış. 

~AŞID RIZA TiYATROSU 
HALİUE ı•lŞKlN beru\Jer 

ffer ııkşam sımt (2J,S0) dB 
HABiBE 1' EYZE 

\'od\"ll - 8 - Perde 

Zayi 
Of nüfus memurluğundan aldıtım nU_ 
fua ktığıdım ile deniz erat muamelA.: 1 
• ubcsinden aldığım askcrlık tezker;ı. 

mi ka.ybcttım. Ycnjslzıi nlacağı'.lldO:l."1 

esldslnin hill<mU yol<tur. 
l\nsunpaıµ. Ciimhurilet nıeydıırıı 

ka.h\'eel Atfü Osm1111 yanındR O? 
kazası Zeno mu cami köyUndrn 
.E~·üıı oğlu 382 te\'cllütlii 1\1\zı~ı 

Yıldırım. ( 41093) 

Bursa Pazarı 
Ha~an Husnu Sipah=oğiu 

'iuıttnhamam Caddesi, 4 Tel: 20625 

' Yatı mckteplnlne gldPCCk çocuklanna.m l'atak, Yorgan, Battırnlyc, 

çarp.t, Havlu, l'l\.e örtüsü, Çama,rr ve bllfimum tubııfjye Cl))'ll..ını 

ehven fıyatlarlıı o.a~z:ımnılıt bulablllralnlz.. 

,.-~-----T•tlr•k•l•ye--·cı•m•h•u•r•i;:tt----"\ 

ZiRAA T BANKASI 
K.ıuuJq ıartbi: lHSR, - ~rawyetı.I: 100.000,000 l'tı.rj& ı.lrKAı 

' Şube ~e ajan• adeıll : ·tM, 

Zlr&l r<ı ucar1 ber nevi banka muameleleri. 
Para blı1ktlıenlere 28,000 Ura ikramiye veriyor. 

~lrea: 8a.DkRsıı:ı'1a kumbaralı ve 1.llbaraız ta.sarruı 

.ın u 60 'iraaı tıuıunarlııre ıenede • aeıa çekilecek kura ııe a;ıağıaa K 

ı; .Ana gör~ ıkramlye datııııacaııtır 

4 ıadet ı,ooo tınlı• ı.ooc lira 100 a~t ~O llrahk '),000 Ura 

4 • 600 • ı.ooo • 1%0 • • .ırno • 
4 .. ~ .. ı.ooo • , 180 • • .11.200 • 

.ıo • ıoo • t.00{) • 

DiKKAT: Hesapıarmdakl paralar blr tene ıc;lode 50 Uradao a,a~· 

'!Uşm1yenlP.re tkı amlye ç:ktığı takdlrae % 20 ra.zıaalle verlleceııur 

Kur'alar eeneae 4 defa. 11 Mart, 11 Haziran. ll Eyıo.ı. 
11 Bırinctkanunda c;ekllecekllr, 

A 

-------· 

ı lklnclteşrln 

Ke§1deslne ayrılan 
ikramiyeler: 

1 adet 1000 ııra.ıııı 

l • 500 • 
ı • 

\4 • 

ıo • 
ıo • 

250 
100 
~ 

ıo 

• 
• .. 
• 

Muh:ırr:Men bedeli 3575 (Uç bin beş yUz yetmiş beş) ııfiı. ol~ 
Havagazı lıe f§ler multaıt sobnBl (16, EylUl. 19~2) Çarpmb8 

,(14) ondörtte Haydıırpa§ada Ge.r blnası dahjlindekl komisyon 
pa.zıı rııkla EB trn alınacaktır. ..J 

Uu işe ı;lrmck isteyenlerin 536 (be§ ~'ÜZ otuz altı) lira 2:S ()'P"..ı 
kuruşluk kat'ı teminat ve kanunun tayin ettlt';i vesafkle bırıuct• 
ı;UnU saat:ı:e kadar komlsyona mUracnntlnrı ıa.zımdır. 

Bu f~c a!t ııartnameler komisyondan parasız olarak dağıtııı11~ 

~ 
r~~ar~la gıl_m_r_lk-,..-m-ub_a_f_a_za-ra-)ot' 

Cjnııj 

sahi aı~a komisyeaundiD 
.MH:darı 

kıl o 
Muhammfrı Muval<kat 
bed~ll teminatı 

Lfrıı l{ı Llra Kr, tarihi 
Sadeyağı 600Cı 1~078 l'O 1423 00 22 9 942 aaıı ıO 

Et 40800 2 968 •J, 2li2 00 ., " J 
Kuru ot 70000 15984 CJ 1424 00 " " bf f 
Saman 1soooo 2062" .ıo 1547 00 23 9 942 ça"'alJI 10 

O~n - ~tar~ın
7

~~~~~llk ~~~~fa~~ ~=~~ru 0~tiy&cJ. için yul<tı : 
1 

k'ıknı eızak yem ve mabr(lkat mukaveleye bağ•anmnk sureti·~ 
I< n ıın.11,ııır. 

B - !;=arlrame!er komlııyondadır. Her gUn sorüleblllr. 

<"! - Ekıuilmtıcr Marct:ndc gümrük muhafaza tabur kıı.rıırt:'~ 
da yapılacaktn. 

D - İtti P.}:l!Jerln m:ıayyen aatten c\-ve: teminat mcktuptıı• .!l 1 
\'cya ticaret odn:.:na kayıt!: olduklanna daır ve!a klerı te.t1lf rtC .,,, 

I otl 
havı lıııpalı rnrflcrını ekıııllmt' saııtlnden btr snnt eV\'Cl knınlSJ' 
ıığına nıKii l)llZ JLUkabillrı:lc vermiş olmaları ve eksiltme :ıatP~t ./ 
'rı.r: ilı\n c.:uıı:.ır. (1l:i60). ~ 

ıVişanMşa Kız Enstitüsü Müilü;lıiğünden: 

100 > ı<o x 6-0 cb'adında bl:- fırınlı , f ocaKıı musluklu 
posu ve bir l\i:t sandığtnı ve 1 m. metre kalıntı~ıno~ aaçıa 
nJet m\ıtbak yvnek sohası Bçık eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Muhı:n.n en bedel 3750, muvakka• 282 liradır. 41 
2 - J::k •i:trM 1942 cylCı!UnUn 21 ncj pazartesi gtlnU saat •1~ ti 

aek mektepler rGı:l'aslpl.ğt binasında top•anan l{Qmlsyon taraf'JI 
ıacaktır. ~ 

3 - Ş~:-ırr.Mc Ue krolds!nl ı;örmek jstcyenlcrin okul ıd• 
1 ek.ıtltmeye ıH•rı. k edecel':lerjn de bu işi yııpabllccek ebllyetı "'\,-1 

ıannı tevEı'i< cccr, vesika?arr ve ·rıcaret ' odasının 1942 yılıı:°,.:,:ı './ 
raaas. ıle bırıı;ııe beUI ı;lln -~e saatte kom•syona müracaat~ 

11/anbul Derıiz K.omutanlı2ından: .,.,, 
Yll§ı "32., Jtn razıa :>!ILamak üzere yedek subaylardaıı lcı .. -

nı:ı<!a n,11\'a~f11k a:anıar.ısıı yirmisi deniz ordusu itin be.saf '' 
menıun• vetlsttrllınek' llıere alınacaktır 

btl':tllıcrlr. im) ıt •: illa but f&l'Lları ballkmda mattl.mat 
ıı:ımuıa:ıiığıınıza m~r&CiUlt an 

'i~HlHI : A.'ı/M U~ 
OmumJ Ne~rlyab idare edea 


