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IVlil Şefin orduyu tebrikl 
............... 1 

li eri 
lla __ r_bı-.n-d-ö-.r-du-··n_C_a:Ma_reşal Çakmak Ordıi namına 
Yılına girerk~n teşekkürlerini bildirdi 

Yazan : Asım. Us 
t~ lkin~j cihıın harbinin U. 'l>alılar da Sta~inln bu pl!Anmı ta. 
l\lıer b n~ı hıtti: eyiiıl ayı ile he· hekkuk ettirmek için ellerinden 
%1'tız 3rbın dörtlü.neli yılına gi- • gelen her tUrlU yardımlan yap. 

Cc • 1 nıuJ,tMlır. 
. lılı~~ e\~·c.l mih' er d:ıvlctleri 1 Demek oluyor ki harbin clördün
ırıı ili nrbı ıle znfere erer.kle· rU senesine· "'İrerken en mlihjnı 

n etnıj"' ... ki t ·ıı ,.. h~kiıı ~ eruı i es ngı. ı hareketler Sovyet Rusya üzerinde 
lbokras. ~cnıberlayn ise zarerıu toplarunıs bulunuyor • 

. • lJı,..,. 1_ıl.r tar:ıfmdıı knlar.ağt· 
tıj ~- h:ırbin liç sene süre<e· Acaba iki muharip tınsftsn han 

Ylcıniııti. Harbin bngUnkii Jı:İ<,;inln pil!na tahaklclA edebilir? 
ın~ )?Öre her il.i tarafın da Almanlar bu sene ın,a kadar ~v

'"ınıoıı oerınde \'e hesaplannrla aJ. Yet Rus)-·anm btiybk kuvvetlerini 
n. · Olduklannı kabul etmeli. herçl!'ktıen kırahilecckler nıidlr? 

J<trn.madıldan takdirde Kml orılu 

"l1n 'lld~ a Alnıan or<lulan lıarbin ba 
·1 ~rı ınubtcllf ceı•helcrt!e bir 

it, ~r rok z:\ferler kazanmı-:-
"""~ h:ıhu zaferlerin bazı ı her 
~ Yretlcr ov:ındırac:ık de· 

ııtarı lllliblnı olm~'tur. Aımaıı 
llpta, h:ırp <"epl:t:lerlni ~imıılde, 

\'"1J)a' Ş:ı.rkta Ye gnrptski bUtlin 
i~· htıdntJann:ı k:ı<l:ır geni"'. 

ltı.ı~ ~·-~~unla beraber ha;p 

O 
qegıldır 

bal . 
bl~:c. bu harp ne \'akit ,.e na

il e ilir! Bu, ~imdi bütün ci-
i l>ir ~umiycslnin endişesi. 
a~. le h:ılipde tek51f eden 
·il ır; fakat bu suale mu. 

I'tl\a bLrnılann h~r biri ~ka 
~ıın:vap \•eriyor, 

..... Ilı ların tatbik ettiği harp 
et S3rkta bu sene kı§a kndar 

t'-ı! ~Yanın bUyük kunetle· 
'•Utt kı tır; hir kere bu kuv
lfltıı " rılnıea Sovyet Rusya Vol. 
tıhıı_1!} e lJraı dnğlarmın arlmsına. 
ilro olur 'e.J>u memteket!n yüz 

Alml\n ordulnnnı gelerek kış f(in· 
"e Ro~ya toprakhn üz,.rin<1e Is· 
tediği ~:.-'IÜl:! yurabilecel< midir.! 

Şimdiden bu sua1e cenp ,·ermek 
tıek erken kehan.ette bnlunmak O• 

lur. Zira bin.at Almftn tebliğleri 
h:ızıl ordunun muhtelit kesimlerde 
taarruzlar yapmakta olduğunu b!t
cJ:riyor. Fakat Jfğer taraftan At. 
man ordoc;nun ~arkta ~-ıeni bir 1uıJ 
l.ıarbini devam ettirmek için her 
türlü h:ıurhMan eV\·elden l a;:ımıl:i 
oltloğu d"I. mohakka~tır. Almenya.
nm k.eridP.n bir tölrllntU ile mağ. 
l{ıp ol~Rğırıı fanetme~·~ imkan 
,·erecek bir ali.met yok. Bu itibar· 
la harbin akıbeti hakkında bil' hü
küm ,·ermek l~in hi( olmaz a kıı;a 
kadar be'<T~me-k IAznndrr • 

· Vekillerin 
tetkik seyahatleri 

Danilaye Vekili Mu canyadu. 
Ziraat ıJe Ticaret Vekill~ri 
de Y abanovada tetkiklerde 

'-ihv~~~akın nlilu hı t-Oprııldnrı 
t"- tir \"\ellerinin l>ontrolil al. 
.\t~ er. lJu topra~tarla yalnız 
~lay y~ değil, büttin A \TUJlR pek 
lırll cla.•esl,nebilir ,.~ Volga ile bulundular tnlııc· gları arasında yapılacak • 
'-rı ~t saye5lnde Sibiryada ka· Bursa. 31 (.A.A.) - EVTclki gün 
{lafıa U'iy:ıYa karşı pek lm!ay mü. şelırimizc selmiş olan dı.ıhili)e vcki 
t~l'artaa cephl'~İ kunılnhilir. Dlğer Ji Hccep Peker clün Mudanya)·a gi · 
11tıı t .1~nıır nhnnr:ık Akdeniı- <lerek mütareke evini zıyaret elıni.ş 
lt?ltda~1 ız donanmn~ı çıkanlır ve "'e yapılııcnk .Anıt hakkında teU.i· 
lt-ctic sonra kendi kcncUne ye. kalla bulunmuştur. 
't 1\ ... "~ 'kendi k!ndini İngiltere •~ "'~t ı._ Ticaret ,·e Zlrsat l 'ekilleri 
"'' A.,~"'Ya kar:iı da komyA<'ak 
ııı,~Ylld P:ı. nizamı kurulur. Al- Ankara, SJ (A.A.) - Ziraat 
~da.t b: ın13 senesı sonbaharına. Vekili Şevket Raşit Hatipoğlu ile 
''l'tti l<aYle bir netkenin alma.bi. 'l'i~a.ret V~klli doktor Behçet Uz, 
~ıl naau vardır. tatilden i.stifade~enerek Ya.banova-

lıilatu:ı 0 rdunun pilftm ise Alman daki pirinç tarla!annı gördlikten 
~.ıı. h: ~e~ineclir. Stalin ordola- ve yolda.ki köylülerle harmanlar
., "etını h!r tarafta kati muhare. da konuştuktan l'!Onra Gerede, Bo· 
ta~ Y.crek yer yel' taarru:ı.lar lu, Düzce ve Ak~a.kO<"fl.ya gitmi!J· 
glltııı , ' het rcrde Alm:t.n ordu- !erdir. 
~dıı~ 'lıl'arak geri Çekilmek, ter. Her iki vekil buralarda idare 1. 
L lll 111n Yerletde Alman orduları. mir1eri, belediye ve parti rWılcri 
~ ""' Yareyacak hiç bir Şf\Y ve halkla ihtiyaçları haklmlda ko
~I> h6yı k, gele<"ek kı,a kadar n~malarda. buhınmll§lar, Akça. -
h· ~tl•n ~ haNe de\•am <Atmek, kocada fmd!k bahçlerinl ve fa.bri
~ 1 teı,{ı.re g~ !°ene olduğu gj. kalannı tanm satış ve tarım kredi i' btl311k1n"·euerle Almanlara kar kooperatiflerininin çalD,lm.,,iarmı 
1 ~IJ.l· ~l"Jıtdar yRpm'lk ve ZJi.raat bankası ve ofis atım yer
~1ııı3 1~ hattanndan pek uzak. lainin vaziyetlerini ~zden g~r
~11~t~ 0 ıl.ll Ahm.n orduwna bo dikten ve Bolu ve Ab:ı.nd ormaula-
"biı olglı!i:nıak 81ldnt vermi,tlr. nyle kereste fa.brlkıtlar:rru tetkik· 

raıc !ngilhlel' ,.e Amcri- • ten $0?1r3. Ankaraya dönm~lerdir. 

MIIU Şef lsmet İnönü 

Şefin telgrafından 
~-- zwwwı ,_ ~- .. :_.& 6-Jtti.--._.. • ..--.......--.. 

Milletimiz ordularımızın kıymetine ve 
kahramanhğına 

yürekten inanarak güvenmektedir 
Ankara, Sl (A.A.) - Zafer bay. 
ramı münaecbetile ~iıricilmhur 
Millt Ş~f l:'mlct lnönü ile Gene: 
Kurmay Başkanı Mareşal Fcvzı 
Ç'.alw..n.k a.ra.<mıda aşağıdaki tel
sıraflnr teati edilmlı:tir: 
Mareşal Fevzi Çslmıak 

Genel Kurmay Ba~kam 
.. Mllletimiiliı zafet' btııyramın1 

ordale.nmrza. tebrik ederim. Mil. 

!etimiz ba..~ta t~at !'aydığı or
dubrımızın lmhrnmanlı~ma, kıy. 
nıetine, fc:-d:ı!ti.rlığma yü~ten 
inan:u~k ~\'enntekt.?dir. Cümhu. 
riyet hül•limeti ordu'armımn iyi 
\ ·aHtah bulunmftsı )~in her fleYi 
onbra tah!!I~ etmek azmindedJr. 

J\fil~t~.e ve ordn<'a beraber ~a· 
lışrnamn bütün semereleri sulhda, 

(Devamı Sa. !. Sii. !! de) Marep.I Fent Çakmak 

l~<§l~V<eköO 
Hitler ~ima~arı ERZURUMDA 

Dördüncü harp kışı 

f edaki\rhga çagırıyor _ 
Şlllrl Saracotıa lrztncanda bir nutall 

Alman Devlet Reisi dün bu maksatla 16Jll1erek uaer an emre hazır . C81111' 

b. b' ki .. k k d l Tiril ordusu,, na lvd& 
. ır ' ırı ÇI ar 1 ~~in~, ~1 (4.A.~ - Baş~~- \Erzincan ve civarına clektri..k ih-

'&rUn: 31, (A,A.) - 1942 - 4.3 ı kalım mtıc~lesinln d6rdl\ncU :vtlJ blımız Şükrü Sa~çoglu, dUn ög- tiyvcmı temin edecek olan telAlc
yılı kI§ yardnnI harp kurumunun aı-r. I ba§langıcmda, AllIU\n .mUletinl, ouıon lc<Je-n sonra. da Erzinda:nda kala· yi görm~lerdir. 
ııı günü m11naoetıet1le Ftıhrcr a ilg'ı. J eu c:ıeta ala~ kıg""'yıırdrinı iline •u_ rak muhtClif tetkiklerde bulun. Blışvclrilimiz, her ta.rafta aevgi 
dakl bDdlritı ne~ret,mlştir: 1 dlllllnden fedak&rbk •tmete davet e- m111lar ve bu m~yanda zelzele mm teza.hUrletilc kerlılamnJ§tır. Halk• 

Alman milletinin halen ve ltlyen diyorum. takasını, :Mas:kirt der~ınde yapıl- CYi bBlıÇcSinde tertip edilen çay. 
mevcudiyeti için gtrl§tlğl bu öıUm ve (Dwam& Sa. !, Sü. ! CÜ) makta olan baraj inşaatını, aakeri <fa, Ba,.cwclı:ilimiz orada toplanan 

Bota cepbeılade daram 

ALMANLAR STALiNGRADDA 
· SOVYET HATLARINI. 

YARMAGA MUVAFFAK OLMUŞ 
SovyeUer ba ıellrln ıimal babsıada 

Almaaıarın pGs~ttrtlldlQlal blldlrlJ or 
Serlltl, aı (A.A.) - Al.m&n or .u., dU~mana ağır kayıplar vc!rdlrm11!~r. 

ıan umumi karargAhmm tebllği: 1 dlr. Bu kuvveUer §imdi Btallngrad 
Afağl Kubanın cenup çevrMinde Al §Cbrlne 2:S kilometre meufede bu:un. 

man ve Romen kuvvetleri devamlı blr 1 maktadır. Alman ba\& kuvvetleri ta
taarru& netıceajnde dU1maııı Karade. rafından Stallngrad tehrlne karıı S"'

niz kıyıal :lltlkamctlnde gert aUrmtı • • pılan gece akınları bUyUk yangın~:ıra 
lerdlr. Uçak .savar bataryaları bir P.u.s sebebiyet verml§tir. 
top çekerinl batlrml§lardır. " Rljev çevrealnde dUpan eMm:r.1.· 

Yetil piyade "e tank kuvveUerile b'r 
Stalingradın cenubunda Alman k1ıv çok noktalarda taarruzlarına devı1.ır. 

vetıeri dü~an hatlarını ya.rml§lar ve et.mlotlr. Yapılan anudane çarpıştra • 
lar esnaemda '8 dUgman tankı tab 
riP edilmiştir. Bu ta·.klarean Sel ı'll 
bir hücum mUfrezesinln topları ta~ıı1p 
etmiştir. 

ALM.41'.LARIX T.4ARRUZ 1WIJRE7 I 
AZALDI 

Slokholm, 31 (.A.A.) - Son 48 
saat zarfında Timoçenkonun km· .. 

(Devamı Sa. !, Sü. 4 de) 

Yeni Olaeıte 

·Japonlar 
tuzağa 

d0$tDler 
Amerikan tebliğine göre 

bozğuna uğradılar 
J.felburn 31 (A .. 4.J - Av.u~ıuraı~·ii 

mU~Ler:i gnmişlerdir. Yeni (Devamı Sa. !, Sil. 3 deJ 

Yanan bln&nm yerine gentıletı:cre k açılmakta olan sabada yapılnB9 
kararlaıtınlan Fen ve Edf'blyat Fıı\:11 1 telerf blnasmuı pl!nı haurlanrwıtır. , 
Reabnde bu blnaııın bir maketi ırlirll itiyor. 

c:::E::g::h .. ! .. r:c~·~ ı 
&arp dört ya~ı§da 

Yazan : ~acır; ERT&r'!:ı 
• Harp dört ya5mn ba~tı, ::;u füı. 
\>ikada sulha flört sene yalda-:;mı~ 
oıcJuğumuzd:ı.n başka bir 5<'Y hjl. 
n:iyoruz. Bu hnrp ne 'lamnn bite· 
ccl•~ Nasıl b'te<'ch ~ Kim k:ı:tnn:ı. 
c:•k ! Kim kay~:lecclı ·: 

Bu suallere henıiz cid<li urette 
cevap \'ennel• mümlt\ın def,llc'!ir. 
Ul'nüz Ud tarafın h:ırp enerjisi a.. 
yakt:ıdll'. 

Her il•i muharip tarafın propn. 
ganda dıı,·ı:.cılan konıı~mn,ıtıı.dır. 
Her tıuııf henüz Dfetin kentti"ine 
mukndder .olcloğu i<lffaFmfla,lır. 

Dört senelil< kıınlı b"b"tışmnlar, 
tlünyanın uğr:ıdığı sefalete, ıu;· ı 
ğa, !'algınlarn nğmen hl"nliz hir 
turaf ötekini amnna ~etirerck, 
pirenslplerini zorla im bul • ettire· 
cek bir durum ~·arnt:ımarm tır. 
J>ört 1!enelil• bütün ~ayretler he
nüz harbi olgunluk !;fti,'ln.'l ~etire 
m~m·~tir. 

Bu harbi do~uran t.ezııtl:ınn mıı· 
l."tl\~metj oldujZu ~ibl harbin dört 
~,, netiresiz, bir şeldlde in~i arı. 
nıı ela tea.:ıt!:ır. besi iyen mul<a\ e. 
metler sebep olmuştur. 

talen ctmcl:ten \'e z~mnn 7.:ım:ın 
Söze ı::ırp:ın h~yecnn1ı m:ınzııra ıı. 
ra bnlmrnl• netic~ haklonoa ı ıpkı 
mcc scymidc o'du~u ı;ib~ s~mr·•· 
ti!erc ı orc Jıı.r:rmıer ~ı~arı:ı 1' 
asta l r.rinde olnı:ı7 .. He'!.e bizim gı. 
bi muharipler or-.:ısı::ıd:ı onl1trtn 
\"ll2.lyetini tlnhn o~ıje!ıtif bir ~i
de gönnc~P muktedir olan b r 
memle!::-:t h:ı.'kmı hi.,terinılcn aka• 
lıynr:ıl< bir t:ırnf lehine iiriikle. 
mel<, onl:ırın k'llblerindeki heye. 
ram io;tis.~:u c~r.ıelı: ,-fı1oa sol~k 

' mantık hlikümler:i s5ylem~lden ela. 
hıı t~k mu\':ıffnkiyet temin eder. 
iıısnnlar r.ı:ıntıklarından zi..-arle 
hi"'eri ile di!slinmeğc mlitcm'n..-11. 
a:rJer. ll•ı onların biin~·u;jnıte ;·er 
elmis bir hiulisedir, Fnkat hııkilmt 
l:cr znm:ın 'i~m:ıtil~rd:m, kinler
den. ncfrc!lcrcbn a'n hir , arlık 
<ı!rınık ortay:ı ç! .• mıştır Elr de' ic· 
tın ılıs polltihc;;ı bir 'i<'nıJ)!lti b:r 
hi". 'bir şiir, bir lıcve<'tın me~T.uıı 
<1c~ilılir. O ":tdece · çıilletin men· 
fnntldir. tr:ıbında bibtük c~arete 
ihtin:r, ~Ö<;tercn h!r • mımtı!c, btr 
hf'~np i~idir. Hnrhin dördünMi , ,. 
'ınr a c '.!.hi Ti;"'{ mllncV'\'eri, Ti1rk 
mııh:ırriıi . dlinya h§di~tet'İlti, 

'"'"' d1w.\\a~, ~ T'! ~r.f!"l(;\ 
:zaviyesinden !'eyretnlcğe ha.k im. 

ıörenlnden b'ı görtlnUt.-

daki rnülefik umum! kararsuhının 
1 ı.susı lebliliade Milne Bayda yr 
1 pıl:ın tcmiz!cmc lıarckelınin sür'aı. 
l le ilerJcdiği ko)dolunrı;ıkt ıılır. A· 

(Devamı Sa. 2. Sii.. 5 deı 

Bu harbin sc.>'ıebi ile muk11\'emet 
dercc.eS art'l1nfl:ı tnkı bir ittihat 
mevruttur. Bu b:ıl;m.dan h!ı.rbin 

t-liriip giden müraclele!'.İni yalnız: 
bir m~ \'eyahut :ıt yarıı;ı gibi mü. (Ue\•amı 3 :lnct!·l,.1 

• 
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Çinliler bo
yuna i1erliyor 

il Mısır cephesinde Ticaret Odasın 

Ankara, sı (A.A.) - Dün saat 16 
da Harp okulunda yapılan bir t6ren 
le okulun 109 uncu yıt mezunlarma 
diplom:ııarı verllmiıtır. 

BUyUk :Mlnet Meclisi re!Si Abdtı 
halik Renda ile Hariciye Vekili Nu 
nuuı Menemcncloğlu, lktisat Ve1'ili 
Sırrı Day, münakala.t vek111 an.•ttJ 

Fnb.rl Engin, Ankara vali ve beledi· 
ye reisi Tandoğan. emniyet, mQdOrO 
ve lmlabalık br dn.vcUi kUtıesi bu tö· 
rende ha.zır bulunuyordu. BOyUk MU· 
Jet Meclisi reisi Abdtıihalik Rcııda~ 
okula geltşleri esnasmda bir ibtinr.ı 
Jtıtası 001a.mıam11 nı başta okul l{c>

mntam olduğu balde yüksek stlbay 
lal' ka!'§Ilamışlardir. 

'nirc:ne lf.ltUn genç Bilbaylanm:z·Aı 
bir1Jkto sl>yledlk1ctt İst;OOAI ma1'J 
nu ba§lllDllll§, okuldan ve her sınıf· 

tan derece otan okurlara mllldl.fat. a 
n ve djplomalo.rı vcrilmqitJr. 

Bundan sonrn okulun yaş kiltü~· 

ne 109 uncu civl çakılmış ve mekte· 
bf bitirenler adma bir sUbay alcıy 

sancnğmI 'bu mukaddes emaneti §" 
rc!le ta§ımnları ve korumalan ai!eğl 
ne lkUıci suut okurlarma teslim eyJe· 
ml§tjr. 
Sancağı alan talebe her ne pabaSI· 

na olursa olsun ulusumuzun bu ıı .. r.ıı 
~i.amnı muhafaza edeceğine an ıç
mfştlr. 

Bu sancak ~ı.m ve tesellüm t')-

reni bütün hazır bulunanlan co,kun 
tezaııUrıere sUr1lkllycn bir 8a!ha "O" 
kil etml,şUr. 

Bundan aonra okul komutanı in.;r
may albay Mustafa Ercm ve miltes.· 
lnbcn mezun sUbııylar fıdma bav:H•ı 

asteğmen Ziya Tansu birer hjt.abc.-ıe 

bultırnntıi1ardır. 

Bu nutuktan okurların hep bCra'•f'r 
söyledlkıcrı Harp okulu mar§ı takıp 
eylemio ve böylece törene son venl· 
mi§ tir. 

r B~0 tarafı 1 ;,.,.; .. - • · Kara harekatı 
gene olmadı 

velli karşılık tnnmızlnrı Fon Bock 
ordtılannın Stalingnıd önfmdekf 

Altı haftada 20 şehri geri 1 taarruz: kudretini azaltmı~tır. 
aldılar , Alrn:ınlıır R.usıa:ın üç taı;ıftan ~eh 

Çunking, 81 (A.A.) - san alt: re .taarruz ıe~tıklerıni _Rciev e takvıye İngiliz tayyareleri T obruğ:.ı 
hMta zarfında yaptı'kları serl a- kıt afarı, getırmişlerdir: . bombaladılar 
kinlar neticesinde Çiti kuvvetleri kRuslar, Almaln _ıa.kvı~·ellerı~_n .h:1°• Kahire, Sl (A.A.) - Ortaşar;t 
Kiyangt>i ve Çeldyang eyaletlerin- re. ete geçıJne erını on em'"" ıc~n taki !ngiliz kuvvetıeriuin mU3t~ 
de 20 den fazla şehri geri alnı~- Rıev b:ıbısında . kun·eUI iıir bas ı relt tebliği: 
1 rdll' tatbik etmektedır!er. Ruslar merkez Cumartesi gecesinde deniye kol 
a Çin. ku tl . Je.oonls ra soluk cephesinde taarruzlarını ldnme eı. )nrınıı.z dü§man işçi eklpl~rlne ta• 
aldırnı~e ::ırruz:ılrmn• dewm llrirlef'Se. ~unun, Almanlan hnvn orruz etmişlerdir. Kara. kuvvetle• 
etmi<ı ve Je.ponlann Ş!ltlghayı Sin- .kuvvetlerını kısmen cenupda Jl\(!r rimiz hakkında. dUn, bihlirllecek. 
gapura dem.iryolu fle bağlamak la- Jı:c~ ~ı~a~a mecbur edeceği km·. hiçbir şey olınaınrştır. 
savvuıi:ı.rmı BUYR dü~rmUştilr. vetlı !'ır ihtımiıt olarak Sto'ktlolmde Cumartesi .o.kşanu orta ve Jıafif 

fahmm edilmektedir. bomba. uça.klal"mllZ ile deniz kuv • 
Çin tebliği ~NGitAD ALUNAlılAZSA vetlerhıe men:ınıb uçr.klıır mulıare· 

Pazar. Ne\'YO~ 31 (A.A.) - Bl'it: be sahası tizerinde ve Tobruk li · Çunking, 31 (A.A.) - v, · .....,.d amı.a.n hab lete 
tesi ak.~ Çin tebliği: egıngwu an er manr tt>slslerine karşı hava akın· 

Çin kiıvvetleti 29 ağustoS saba- göre Stalingrat için yapmakta oi- lannıi devam etrmş!<:rtlir. Aynı ak 
hı I.kruinin 65 ıctıom.etre lbatısm.- ~u'klın sa.":aşta. Almnn.Jıınn uğra - .eanı bomba ve torpil uçak1amr.tz 
d S.. "" L... • .-~-"'- Ja u:.kkı.n z:ayı::ıt, son derece ntttnış- (ıirenaik k•\'lSl açıklarında lül:Tı'lan a ungyangı gen. awuı:mu-uu-, -# Z3.nn - ö Al ~ ·. ....-
yıonıar şlmaı istikametinde Sua.n _ ur. ol~ndu~ • g :C. man gemilerine hıttvnffaltiyetle taarruz 
;pinge doğru çekilınişle?Xilr. Doğu orous:.ı, h!ıliba.zı a ~diki ~a- etmigle~ir. En az 3 gemjye isabet 
ekiyangdaki Çin kuv'vetleti .Tnpon reberun en ka.nli r.ay.ıa~ ugra- vaki olıtı.w;, bunllll'dan Jk1si ateş 
lan ta~ip ed~ müait surette ı. ınektafür,. Bunun sebebı, Fon Bo. a.lınr~tır. Dün F.ılillemeyn {lC'Vl'(ISi U· 

1

lerle!lle'kteö:ı.r. Hankeu bnttsmda clı:un Şehri her !le txıhastna ~lur- zerinde hava muharebeleri olınu~ 
Han nmağI kryıls.rrnda ve Şansl ~ ol...c:ım. e'le geçımı_ek mecburıye • ve avcılarımız en a!!: 3 MeaerŞlıiıiL 
doğusund:t Hüpe evn.leti merke _ !~de nnı:unımısıdır. · . dü~ürert>k 3aşkalannı da husara 
. _,_ t Ji _'t,; .::;.:_1 ~ t ~ler.e va:ktf olan aS'lı:erl nınbifıl, u<rra.....,..elardır 

zınu.e a. 11::ue=ııııyet e ça.rprşmn. Abn te:ırn1Z o.kam uğ e· ~ • 

1 M k • d k Jar olduğu lbildirı1nıe"ktedir. an ., .. unun ete - Akdenizdc, bUyUk bir düeınan emur ara Parasız a 1 e Ye e nı.ması takdmnde btınwı Alfiıan ~trol gemisine.karşı diğer bir mu 

Ç• • b•• . k b• strat-:;JiSi için be.kilü bir fela.Ite~ vaffakzyeıtli akın ynpılmı9t:r, }\ilme 

kumaş tevzi.,. 1 rn e u u ır o1acagmı ve bir çökme başlangıc. gözden kaybolduğu vakit baııtan parca arı 1 t~ edeceğbı,i beyan ~ekte - kıça kadar yanmakta idi. Refakat ... su taşması <1ır1eT. ~I mshfillere gorc Fon gemilerine top ve m~tralyöz ile ta· Yerilecek kumaş nevinin 
tesbiti için nümuneler 

hazılanıyor 
Ankan, Sl ( V AIDT muhabirin· 
~ - Devı t memurlarına ve a.llPle 
riJı(l. parasız kumaş ve 'ayakkabı vr 
riltnt?:ıi hususundaki hazırlıklar ilerte· 
mcktcdlr. SUme:r bank fnbrikıılarmda 
husust surette ynpıJan numune lnı· 

Jlınflar alAkadar meka.mlsrın tctklf.t;
ne stınu1muştur. Bu tetkikler bltt!k· 
ten sonra eeçılecck tip kınn&.§m ima 
Hnc 00,lanal'aktır. 1.fomurlara su-rat
le ~ ve ayakkabı verilecc!i hu· 
BUSU hentlz katı surette karnrla~tınl· 
nuı dctildir. Bu yardanın aynen ~·
pılmasınd:ı.n ziyade bilômum devlet 
mcmu&rm:ı muayyen miktarda l!:".ı· 

pon verllmest Vt! bu kupon karşı!ıfı 
olarak devlet smal mUesseseterı ?!.tı 
mul!l.tından o tUrlU §eyler verlı,fuesı 

Mnsı dn dUşllnUlmektccUr. Bu suret· 
"1c mu yycn tıp lrun1a§ ve ayakkabı 
y Pim! kupon tılma.k mllttıkllii o1acak· 
tır. Yetmi§ lira asli maaştan fazla 
maıı!J nnhlbt olan18ra Myle bir yı>.ı· 

dımın yapılmaması hakltmda ds b.~· 

nliz knrnr verjlmlg değildir. 'İ'evzJa· 

tın aŞagıu .. n yukatz gittikçe aza.lan 
bir nlsbct dtıliilftı.Clc yapılması dU,r.· 
n lmektedll'. 

n ara m rkez 
omutanh'"'ı 

Sümer Bank Almanyadaıa Bo~, Sta1 ngradi zapte1me1t mec- arru.z edihniştir. 
d G:i!11'1ye.ti •. lkfil'ş~nc:Tu.arr. Muv8.ffa - UssümUzö.ln ini§ alanlan üzerin· 

temin e iyor Bir çok §ehirler su eltıntla kıy.etsızı.ı~fo 1ıgradiği ta.kdi~e. At. de kUçiilt mikyasta yapılan c.lilş • 
Aril:ara 31 (\'akıt Mııhabirlnden) kaldı amın ord~·rn ve onun gcrıış ıaşe man havn harekAtr tsnaS!nda ge-
Sümer bıınk falırikıılanntıı muh· ve ~ sisteminin Uihtdnmrna. ce avcılarnruz 2 Yuhkera 88 tahrip 

taç olduğu nınkiııe ~ edck parı:k mıı. Kanton, 31 (.A .. 4..) - Cinde 100 §ahit ola.cakıt.ır. ı e;~Jerdir. 
lıayyası jçıu Slinıerbaıı!, un:um mü seneden ibcri vukun gelen su taşına· Moskova radyosmıa göre _....,.........,"'40.,_ _ __......,. 

dürı..i mwn"iııi C.:alıir !'iclekln reisU.. lnrıoın en mühimi Çinin geri böl Loodra, 31 (A.A.) - Moskova ra~~ Rus çeteleri . menısuplaı-ma 
giode1U !heyet Şehrimize diınmüş . .ctclerinl '\"e .blllinssn Aıı_honel eya . yosunun bi!dlrdfğlne glSre oidctetll hediyeler 
tür. H<·Y. et ~.Jmı.ı. •lnrJ ... tır.r.ı :ınluşııi:ı- Jetini şimdi tahrip etmcktetlir. Bir sokak çarpıgmala.tmdan sonra R'JS • 

" lar Al 1 St 11 d ..t 1 ... __ lUosvok:ı. 31 (r\.A,) - Alman Jar imzııl~ışlır. Jllr kısım sip.ıoş · çok- şehirler su aJtıııdn kalmıştır. man arı a ngra m ".ma uu. 

lcr de Anknradnn yap~lacııl>lıırdır. Hnsarın 730000 Yu:ıngaball~ ol tıımıda b\ılunan bir mesk~n maba.11t-u hafüın geriler:indt>ki Rus Çeteleri 
du~u tnlınıin ooilmC:ıldedir.. pllskUrtmU§lerdlr, d.ındi Sovyet Birliğinin her tn.nı-

in orduya 
ri le i 

Splker ıunları ll~ve etmiştir: fmdan hediye1t"r nhnnktadrrlar. 
a vekil Erz mnmda Sokak sokak ye evden eve yapılan Beyaz Rusyada ~eteler Sibirya.1: 

• u §lddetıı bir m\ihareı>eaen öonfii Rl.:.8 _ (;tiki \'e yafilI çete rnensup!annda.n 

B Iar Almanlardan a~ alöııılar ve t"elen 4.000 ~ ~üın koliler almıs. 
(B~ • f 1 ~ 1 : ı ( aş tarafı 1 iııt'f ~aJ i f<'fi" J ı a Hedi 

· ltl d"eınanı gcrı "Ckllme,.e mecbur et ar ll', "yeler ekseriyetle uçak. erz;ncan arla ayn ayn görilşe- ~ " b ı .1 
1 

kı _ _, llnrptc milli -;e?fimet &.bidesi Şek
linde talı:ikku1' etleceğine emi-

mlnlerdir. Rusla.r zayiata u..._ ... ., ··:ı arsa gc me ~ir. 
1 re(k ihtiyac!nrı ha:kkmda maliımat " e.•wu..... .... ---~---
alnuşla.rdır. yaıtmıardakJ tepelerde mevzt alını_, ı. 
Başvekilimiz akşam komutanlık lar ve Almıi.nlan bir yaylım nte~ ıe 

ReisicUmhur tamfmdan şeref.ine verilen ziya.. tutmuşlardır. DUşman birçok ölU •e 

nim." 

İSMET lNôNO fette ve 30 So~tos zafer bayromı yaralı vermiştir. 
denel ı~urmay Başkanr Mareşal münesebetile tertip <-dilıen baloda ' I..ondı'aya göre 

Iı'evzi Ç:ikinak tarafından Tieisi- ~uhuunuşlardır. l.ondra, 31 r A.A.) - Stnlinı.t 
<:Umhurümuza. vüUcn ceva}l su. Balonun sönun:ı doğru Orgene- rad'ın dışında muhnrebrler şıddrt. 
reti: rnl Ovbay Başveıkilimizln E:rmnca- lenmiş ise de Almanlar yeni bir 

''Yirminci yıldönUınü münnsebe- nı zli,yaret!nin zafer bayramina te- ileri harckt>ltc bulunıım:ımışlardır. 
tHe ibzal buyurulnn iltifntt (levlet- r.ndüf etme-sinin bu ziynretin liay- Çetin cnrpı~i:ılnr sonıındn birçok 
leri or<Juyıı truniın edllmi.5tlr, metini bir Otnt daha arttrdığuu, Altnan tcıcıttuzları geri atı:ınıştır. 

Ciimburiy~t hlikfımetiniQ lfihıf- chlunun öz ve kan karde§i ve iki Düşman ıığıf zııylııın tıArıımıştır. 
Mr ynrönnlnrilc bngliniln ;stek. gUndenberi de ikamvana lkrtrdeşi Kotelftrkovodıı Almıınlnr yeniden 
lerinc uygun bir sekild':! techiz et- elan Sa.raçoğluna, ciimhur1yet hü. tıınrruz:ı gcçınişlcrsede, Rus kuv. 
tirilmicı ~ü,·enllir lıalırnnınn oi'du. kfunetine karşı ol'dunun se~inı v eri muv:ıffnlüTelle Jıu hücum· 
muznn t:arih boyunca Jınriknlar ya. ~biı.rlii ettiren bir nutuk söyle _ !ara d!lyanmıştır. 

Vilki bugün Kahirede olncalt 
Lond-ra •. 91 ( .A.A) - Tnhmine 

göre, M. \Tandel Vilkie'nin ortaşnrka 
''c Sov:reı Rtısyayıı :r:ıpııca~ı ziy!N'c· 
lin :ilk mcı-hnlcsi olarak :rnnn I\11. 
hireye gelecclfl Ifo!ombfyn r:ıdyostı 
l:ır:ıfınUnn bildirı1nıekteclir. 
~-

A.kdetıizde bir Mihver deniz 
altısı i1atırıldı • 

Londra: 31 (A.A.) - Kahlrederı 
lilman bir habere g6rc, İngiliz kı.v
vetıeri Akdenfzde bir dUgman de~lı. 
altısını bötırmıılardır. 

Fransada Nantta 144 kiı; 
idam edilecek 

:rntıın lnrlıi;riyle sulh ve mü nlemet ~tir. JUjev şelıirnin şimalinde llus:nr 
~·oloncb Ye \'Rtnn mütlnfıı..'l ı için Başvekilimiz bu nutka verdiği he- yavıış fakat dunn:ıılan ilcrlrmckte. 
''er<lib'ltilz lıer vnzife~·i emniyetle Ye<:mılı cevapta demiıJtir ki: dirler. 1\foskovn radyosu hurnıla ,.<.. 

Rüstü Oli:tor asaleten tay;n l:n1.:arn(!3lt kudrt>t ,.c Jnl\,·ette bb- "-Burada ~ördüğüm üç haki- ni bir mcvziin işgal edılrllf.(ıni lı ı 
edildi lunt1nj;'lluu bilytlli bir ift'lınrlıı. yüce kat bUtiiıı ' lhn.yntmını en kıymetli sabııh bilrtirmlşllr. Şehrin h:ılısıı1. 

Londrn, 31 (A.A.) - Dllb grcc 
Vlşl rndyosunun bUdlrdff.lnc !rôre, 
Na.nt §l'htinde 144 kişi komlli:ls~~lıt 
fddl.Mi ile idama ma.bktlm edilmiştir. ArıAara 31 l akıl Mıılwbirlııderı) IJMıbul;rumuzn Mygı ile nrı:eclerfm • ., l·ir hA.tirası olarak kalacaktır. Bu da, Yolgn olrlu~u ~öylcnen bir 

AnJ,nr ı nsJ,erlfi'k dn r,•d reJsl 
Rüşliı Oklor lıir •mıclcMlen heri 
vrktlt t <'lıncktc ol-! J~tı nth:ıy dcmlr 
Al"den çıl• n ıtıeı'k~ .komutanlığına 

Genel Kutm::ı.y Raşkanr Uç h."L..'ldkat ırurllnrdır: Bir;nciSi, nehrin halı kıyısına Rtıırı JrnV\'Cll-
FEV7.t ÇAKMAK 30 ağm;tos za.fer • mt, ikincisi rinln ayak bastıkları ııldiıı olur.. Japon~ar fuzaga düştüler 

, , zelzelenin y.llkUnU 6flk.ip nbnağe. rtiııkl.:ıtlır. 
l\JAH \8 \J. <.AKMACrN TEŞEKKGR · lnı1ılamıs olan cesur Erzincan hnl· Pı-olnbnııynd:ı şldıletli bir ça~ 

LEHİ kı, Uçünc:iisü de her nn emre ha- pışmadıın sonrıı Huslnr hfr meskun 
1Unre5.ıl Çnkmnk'm tesekktirlcri zır cesur Tüttı: orousu. mnh:ılli geri ıılmı::lnr<lır 

Anlmrn, sı (A.A.) - Genel Müsaade cderseni.z şimdi bu Uç. Röyler oi:ınsırım muhabiri, A. 

nsıJ{ol rrık ı:ı~in ı <lıJ n-ı. 51ir. 

l{unnay Başkanı Mne11~l Fevzi fütkikiıtt ve lr,ı Uç htı.'kikat:ıı bir. manlnrın l\crçlen fo.şıtıarl:ı M:.er 
Çı:.:!nnak zafer bayramının 20 nci l~es'nden doğan kuvvet11 VP.l'lr- relirdiklerini fakııı IlU!! Kbro:Jcnfz 
yıldönfunU rtıünaseb-etile aldığı teb ğımm hep beraber e-e'umia)-alım .. , donanm:ısının mOdnhale Jylc ıa. 

Ankara 31 \'al.ıt Mı;haoiri11de11) r.ldere. "~ bu Y~<sile ile ordu hnk- Ço"t "'ı:unimi bir hava içinde ge- sem ilerden hirçoklrırıtıııı bııtırılılı
f m lın ı l"I hn pnrtı"lf' Balıke-.ir ~ı~~a .1>:1 t~me~nilere knr~ teşck. çen bu toplantıdan aynlnn Ba~- ~mı ve hi;Melikle k~rorA no;kcr ç • 

lıo •ı mur ı ı · n"' 1•e.1 nıclm uı1 .ıtUr.ıerıntn ıblar,ıne Anadolu Ajan. vclti i'll•z o-rdu bııhç~lni doldur:ın knrılnmodı:;ını hildlrmri.led r. 
.. • ~ "1 tm· 1 

·1 m h n c_; H- ı. fll'riker, Ko::ıcli ~ nı memur c ışt r. davetlilerin vnr ol sadn·nrıile tı. Sovye~ tebHf;I 
m f • Jı•ıint> lloiu mebusu Cc:ül ' i:llrlann!"ak istasvonn getml!f1er. IUo l<ovıı; 81 {A,Aı) - Q('c(! ya~ısı 
~. •t Sirr r l 'l ~in eclıh'&i !.r. °1 C ..., rp 1 eıir, neşrcdUen Bovyet tebllğln!ıl ekln t' 

_ -o _ __ Bn.,velülimiz gece ~e.at ynr.mda kl\ydcdildiğtne göre garp "merlru., 
Malt n dü ürülen tayyare. tJJdştarıı/ı 1 hcl .•oııfada; Erzununn !ıaııeket buvurrnu3lar- cepHt!slnde Sovyet kıtnları bir net~ 

0 
DUnya kadar gentıı bir sahı1dn kuv. 'ciır. geçille.rinı ele geçirmek ıçlri çarp:• • 

ler 807 yi buldu veUerimize mcnııup askerler, h:ıyut -=============== mı~ıardır, Akşama dö#ru Ru9Jar a~lı. 
Lon:tr , Si :A.A.~ - ~stos a. ve sağlıklarını lehflkeyc koyarak ":lr 

1 
H geçerek garp sahiUnde çarpıf~llğa 

ymd.s. Maltn ndası mü fiJerJ uçuk pışıyorlar. ı 1 devam eb:niılefdlr. 
..ınvm- batıı:ryn!arı ve aVC!!an snyeskı... McmlckeUei'lmlzln Bolşevik bar Stallngr(ltlın fimaU gnı'btsinde ml!ı. 
de 37 mthvor uçağını d' Urm~rı-n·. bathğma, YahOdl kapıt.aljstıerlle Ao· ı_...,,_ __ c:::ııo::::ı;.,_=------ ver tanltıartna va mUhlaı piyade k••v. 
BüylelJl~ hl\l'b1n btdayetf.ndenbe!i glo Sa.ksbnlare. kurbnn olmasının önÜ Bir nehrin denize, bir ıl"mllobrn net>- vetıerlnc karıı JnatW. yapıiruı mahn • 
M ıızcı.tnde dU rille.a d~. lic geçmek lçlö uzak doğti m!Uetıcrl ~. bir çayın ırmağa dökllldUğtl yere, rebclere detnm edJlmJıUl', BUlUn Al. 

sa;rrsı 807 Y1 buhı.iuş de Avrupa. mflletıcrlnln bilyUk kl!mi ağzına, knvgağm:ı osnı;nlıcac1a (na~b m:ın taamıtıan getJ pUskUrtUlmU~ • tur. 
gibi sad:ıkatJe bizim kuvvetlerim!r.e nslından bir 1:cllme ile ad konmıq tur, Bazı kC-'linlcrde Ruııınr ınuka' ır 
iltihak etnılşlercllt. tur; fakat tnı keljme, Arapça kell'tıe: ederek Alitianlan ngır kıı..yıplara ut. 

Menile"kettc iç lktfdan ele geı:ı~ !erin hecelerinde Sl'sl! hnrf Ya't" "ık ratmıılardır. 
mek Uz:ere mUcad le ettiğimiz tarfö runl olmadığı için tUrJU tUr1U okunı:;
Jerd kf dU_şmanlamnı:z bugün de ınr du; 4aha. d:ı öyle okuynn olduğııu-. -kere daha bize karıı cephe almı§ bu. dan öyle de yazılıyor. Evvelce hl9 
ıunuyorlar. olmazsa lmld birdi; ııimdl o da Ç<ı';lt_ 

Her dc,'Tfn en muazzam ve en ır,llt lendi, 

Uçsk Jmyıp1an 

( t·.. # 1;' 1 1 1 ıtırı • ,, ı 
ıııerikan ,.c A:nıslrolyıı lı:ıvn kuv. 
vcllerinc meıısııp birllhlcrle de • 
!eklenen Avustralya hficum kıtaln. 
hırı llüşmatıı :rnrıııınd:ıııın ılar hıı
dtıtlıırlna, lis~nn şlnın•ınc tloı;ı u 
sürmOşlcrdlr, IJüşnıah Liur:ııl:ı sı r. 
nlle ~·okcdllnıekİcdir. Ji1poıı Jrnyıp· 
lntı J)l!k ağırdır. Galıp Lilr fhllın:ı .Jc 
bııv.ı dllşınaıı un~t:rlıırı kıırtuhrıık 
gcceaen lstif:ttlc sureli\ le dcıı 'z 
hlrllkleriııc blıımllle ınıh tıffJk o •• 
muşlardır. Tnlıklnr ve ı.ışc ııııutc.:E· 
Jerl de <lehli olınnl, Üz •ı l' tlUşıııtı. 
lllll büliln anır mnlteınesi lılhl"ip 
eılllmiŞtlr. 

Milnc Baya yapılan karoya çı>t11•. 
ıntı. hareketi Port Darvüı! hedef tu•ao 
dU~man projeS!n1n yeni bir sntha1•r.ı 
tcıkll etmekteydi. Bu mevzii Oven 
Stanlcy da.gtar sllsllcsi Rorumakt:ı • 
dır. Japonlar evvelA Lae ve Saha • 

•mou.adan yanı solaan başbyarak dıı~-

ceza andırllan 
firmalar 

Oda meclisi dün f ev 

bir toplantı yaptı 
Ticaret odaBI mecll81 dlln 

de bir' toplanU yapmııtzr· 
Ahmet Kara riyaset ctml§tıı'• 

Saat 16 da celse açıldüetlll 
geçen celseye alt zabzt okuil"' 
Bundan sonra reyle heal\ba~ıı 
llğinc 111 Bankası MUdUrU Jf,....

mJ,ştır. 
l'llUteııklben oda m~1151 

n muameleleri vııktı.ııde BO 

cll ewrmeyeıı sekiz tımıa 
da para cezası \'ermlştlr. 

Cewlandırılruı 1umalıır 

VJtall Mayubas ve NeŞJOI 
Vita11 Pa.rh!ı. ve Nesini Barılı 

Bekotğlu, Dlmitrt Kondopulo;;jJO 
Papazoğlu,, Hiriırto F. Sariı ,t 
llhronjtls, Gııvuroğlu h!radeflı.tf' 

Para cezası ıı Ura ile ıOO 
sındadir. 

1çliııiada, Oda idare lieyetf 8'
aan pirinç ve blilgur ıtonılt ~ 
ciden Uç, peynir koiııltesllie 4" 
d seçilmesi ettatmda yapıi'P 
de mllzakere edl1i:nlj ve aıUfl 
re. yol aÇIIll§t,ır, Aza.dan zı,yt 
pirinç komJtesı.tıe seçnmeıııı 
Fahri Umur isminin son 
gazetelerde pirinç ibtlkll"I 11• 11 lı olarak zikredlldlğini söY~ 
reddlni lsteml.§tır. Bu teP" 
(ldllmj!fÜr. 

o ~ 

Şehrimizde bulun~ 
Vekillerin tetkikleri"' 

eŞhrimlzde bUluno.n gumrU1' 
sarlar vekili Raif Karadeııl'ıtt' 
1nhisa.rlarda ve gUmrtıklerde 
!er yapIIll§t,ır. 

Maarif Vekili Hasan ~ .. 
dün Galata.sam)' lliıcslride ıxı"'~ 
mu,ş, lisenih çall§ma dutuiJl11._.
aa alAkndarlardan izahat aıtd"' 

Vilayet Parti Reisi vat 
ne ba.§ladı 

Vilayet parti reisliğine 10 
edllen B. Suat Ha.vri OrgilP 
yeni '\'~esine başlrunıştrt. ' 
gene-1 sekreteri Memduh ~~ 
sendııl dfin yeni :reisi vati! 
ı;mda ziyaret etmiştir. 

Belediyey~ ınilf 
alınacak 

Yeni ahnsn lrelediye :;x; 
ler.ı vn.zifelerine başlaıhtş1 tı1 
niden be5 müfettiş alınacak 
~ 

ls•,anbul için yeniden 
kartı istendi 

Eylfil ve teşrinievvel &J~ 
r.it olm:ık Uzere iki a.ylılt ~" 
mek ka'rtlarm.m tevzii iŞ1 ~ 
yett: iYI gitnı~ş~ir ... :aınıı, at 
ye iktı:s::.t mlidilr1ugU, ~ •1 
ekmek kartları bUtUri ih ~t 
karşıla.!JU'.diğı i~iıı dUn tıcll 
klılt>tinden yeniden kart 
rilmoslni i~ffilİ.Sfü. 

Çay v~Birll~ 
lağvedildi 

Çay ve kahve ithalat ın~' 
lüi'v~dlHliği htıkkınd!i.ki erli'~ 
A i8Jtatlıı fara 'bfü:!j rilmif; Ur.;. 
susta umumi heyet yak _, 
toplantı yapacalt ve fc&ih 
\'Cfe<'elitir. 

di Oltullara tnlebe 'kı:ıY 
1 ı• 

Orta akıt! ve liselere ye~ 
be kaydına dUn baş1onrrtJŞ ; 
yıt ve kabul 15 ğün ,,_ur~ ı 
tnmkuııara yeni tele?}e ktı) 
cylCılôe başlanacaktır. _..,/ 

Orta Şarkta altmış bif1 f 
sız harp ediyor 

Londra, 81 (A.A.) - Getı~ 
jantfom , yaptığı bir 

0 
Ortagark ve A!rlkada 60,(IOO ~ 
Franııızın bulunduğunu bil 

hişi olan bu mücadelede Alman ~9 
keri te.hayylll edilemiyecek nlsbt.' l; 
bUyUk mahrllmiyetlere kntlıınar,tı:, 

ma';'ltlm ltlne sokmaktansa. başmıla en ağır fcdaltA.rlıklarle. carpışıyor.o11, 
kenöi ne\·in~ mahsus bir ah!Ze var, geride kalanlar da, bu sene her zr.. 
bUt n batırntma .onunla merbutttır, mandan fazla n~mı födakD.rlığı yap 
d ntlsc bu seter d:ı.ba iYi ıevıı edllml§ tnağe. mecburdur. Gerldi!k!Jerin f<!ch. 
olmu nıı? kA.rlığı, karad:ı, denizde ve hav'lda 

Kamuslara göre Arapçada (m•11_ 
sııb) esç ayağı demektir. 

(MnnBib) blr geyjn dlldlcUg-ı ycı 

domcıt~; bu mnııadan nakil olarak 
devlet ~ine demfşlerdir; blr adamm 
dikildiği :rer nnlıımlle .. 

Londro, 31 (A.A.) - Sovyct yilJ.• 
sek kuınônl!ohlı~ı bir hnflalık uçıık 
knyıı:ıların ı blHUrıtıcktecllr. Huslar 
lııı lınfto i~·ini:le 20G 11çnk 'knyh\!I 
mlşer, buno knrşı Alınnnlıırın knyı• 
bı 498 lltnktır1 4 • 

o 
Yunanistana 15 bin ton 

buğday 

lar sllsjlesırtı çevirmege te•ebblls eı. 
mf§lerdf. DU§ma.n bundaa sonm. ?:il!. 
yUk bir kafileye blndlrilec ktıvvefcc. 
lo mevzun gerlleriiıe taarruz ctmı,•ı•. 
Bu taarruz .Mercan denlzlntte yap:11'tı 
bir deniz ve hnvıı. muhııreoosj net ce. 
sinde dağitıJmı§tır. Bunun Ul'.t'Tll'C 
dUıman Kokoda • Boun6 mlhverı l!n . 
ii.nae cepheyı ynrmıııt letemı,sc d.._. 
mevzUnin llCJk olıtıası yUz.Upden bU. 
yUıt hava kayıplarına uğramınü. 
Son dll§liıan te§ebbUeU Mime Baya 
kat§ı bir baııkmla sağ cenahıını> ı 
hedef tutmakta fdi. l:>ll§manm bay e 
bir fütrekette butunacaği tahmin fl1U. 
dlğlfidcn ona g6re gl.zU tertibat aı.o 
MI§t.I, DUşman bu suretle tuzağa .,,,_ 
filrUlmUı ve fclAketıı bir bozguna ıtt· 
ratılmıştır, 

Japonya~itfOıttİ 
harp esh'amı çıkarıht°'~ 

Tol:yo, 31 (.A.A.) _ D.N.B· 
ıııeı l 7 sene sonra ötlenee lı ~ 
ne buçuk fnlzll liOO mil:roll e4' 
harp eshamını Sıılı günO ~ ~ 
cıkacaklır :# 

:;. İ'l an \•Ucı.du blnıercc asırlar lmvvetfer.imlzln meydana getlrd!ğı 
7. rfında. tekAnrtll ctırtl ıml~! ln'l:.ıı I eserlere nlsbct caııccek olursa en ktl _ 
z Ydsı ise in.sanın zuhurundan SO"Ta çUk bjr paya dahı ~kabul etmiycctk 
J> k nz bir ı.ama.nda tekA.mUI cdeaiı kadar az sayılablllr. 
m 1 Şu halde )a zeka. lnsanırt azasın: Bu b:ı.kımdan gerldekllerln, d6t'ı!lln 
~ "!. de ldlr veya zckA barlcl:ı1eki Cü harp kı§ı lı;ln vereceğini ortuv.ı 
"llcud D!!\St dıı dedikleri gibf son tıe- kdymak euretile vnzlfes1nl ;yapa.cağı. 
rece bctaa.tle teka.mnı etmcml§tir. na ıUmad cdjyorum., 

(Kmus_ı tUrkl) do suyun dökUldU· 
ıtQ yert bu keljtne ile karşılıyor. 
(muruı:ıb) dökUlen, denize. n~lre, ır
mağa, kavu§an demektir: (ka:r.~P 1 
Osmıınl) de suyun dB~i'ldU~U "i~re 
bu kelimeyi karnılık gllstermlştlr; 
fakat blg birtndo (mnhsib) yok! Ga_ 
zctelertmızde ise rmansııb) yazarlıu 

vııP. (muıuıab) demclj1 (ın~nsnb) de_ 
memelf. 

Lôt?Bra: 81 (A.A.) - lçleri .. de 
15 000 ton buğday btılunan 8 lsvo~ 
gcmlsJ Yunanıst.ana. varmıştır. Gcpıf• 
ıetdc tı'ıvzlatı !danı edecek oıa.n tl'. 
vcçliler için bJr ıld otomopll bulun • 
maktadzr. 

Kanaaada, :Monlrealsda 5 İsveı: 
gemisi daha Yunantst'\n iBtikamet~n
do hareket etmek tize redir. f' · 

J.ondra, 31 ( A.A) - Vn~lnslon· 
ctan a)()ığıınız bir hnbc·ı.> s~re ~t 
dilşman u~·nf:lı Salomon aılu~nrt"clı>. 
ki Amr.rlkan me\•zilcr"ı•e tnırru'T. 
cim işlerdir. Bu ucnklı!rdıııı ~ cdlsl 
tahrip edllmişlfr. 

izzet Molla'dan ,, .. 
Bakalını kangısı, lz•t 91 _J 

bftştı.: I'' 
Dll_i 6Uzan yanar, dld.-t 

ağlc!ı'I 

Yerde kalırsa demı nAJıaıc.t 
Selim • 

Mlhr.ı ruhsa.mu andıkca ıc!' 
ağlar! 



~ ..r ıa • .u:~ 'S!!!9 ----...... 

~~~~.~~~~.~~!~nda;~EHiR HABERLER~[~ dil~~1 
'e lli~f ~ilılir. Onu nkıl, mantık OörUIUyor ki Alriıanyada c16rt ı- .. ,. -Kumaş ve terzı derdi 
~~e ·!.~:~~~~·!~.~u~~~~ı~::~ <,enel_il• ıı•fan .~ımnn~:ırtın i~ .n ~·~ G u M R u K LE R o E s EN E LE R o . R '•f::ır~~~·e':i~~~uri~~~:i~~~!;: ~:!~ı~~:;lne•n:fi~ılia!~~~:,t~~: 1 ' 1 m:!:ı~:ı;e~r,ı.!'!~me,~!"nnei8kr~~~ ~~~~;/!:~e~~=; d~~~;'.n~f.~~ 

"r:ı Ynpn~nıtı en büyük hi:ımet Muh:ı.rıplerılen bttglln mUttefık· E K l E T 1 L E M A l L A R ı leılbirlcr o.ldığını yazılı1nr. Bu. di tt?rı.ilerin bunıruan K:ıf cln.ğ· 
11 l!l<ti~ olaukü gibi re!'lm.cdebil. ler snf~cln. yer. nlAn Sovl:et Rus. B 1 N nun ne l<idnr l\lzumlu bir ey ol. Iannda. ''nkt.iyle yinni beıı linıya 

tr . ya bllyiili 1ı.1trbı,n latıfiyet!lı • eena- Uugunu bilmiyen yol>tur. Hnlkla kostllin dikenler, şimdi yetmiş beş 
lı•· Sllfiell ·ı • sır. .• Ga Rbul!ky.adl a 'M. arks,, k•n!lüt.eml· memur ur.ısında "kıyafet'' mg- lira fsti, .. ·orlnr. Hem de du'"n•-'nnın ..; ı...... • 5ı rli bir hayat telAk. t t t t ·' "' k ""'llle kii 11!n . .a. ın <?mıD e me ze~ o b • d k k ı Si i ç·ın .-el esi hit ıle btrbiriııe benzemez. cu P.is, en bert-at harcım ku~lan-
ı ~~~tel'lflekp~~~ ~~ı~:.:~~ lıır ıhtılal~ !11. M!'tfia gelifilô.tı: n ın san 1 camın çı arı ma i ~llk!t!nrnda, ynıhan('Slnde, atel. mak "nr+ilc. Unlfol:ı.nn dıı Cll kij. 
ı " ""''<Ultlfdrrır, . l"n.knt mllnc\'\'erin lttısyo ıırazısıııı dUıı)A ihtfUUını 1 · ı k yeslnde, fş başında fi.erbest blr tlilerini, yani e:ı az p:uaya ratı. 
1 '" ~ hi ~·npacak kun·etlere bit .knJ~ hail· tuccar ara mu•• hlet verı ece l,ırtta,, i"tcdiği gibi giyinir, Di. fianlamu ~iyorb:r. 
tll<}jl'i:ii k 1 t\tlalm biri ini eğ. ne koymak a12usunda idı. Bır 7an.o h.<l~ri kılığa girer. Fakat bir me. JJen, bir lrnz.a nctlce"fnde bUtiin 1e nı .. - e ' onun hl !erini hakikn- d R d röl t 0 ı ti k r i -rıt\~ • ~n ıısya a P e er <tı\' e u · Mmta.ka &.a.rct mildUriiiğilnde !:enesindenben ooıtleyn mnllar b · n.ur, fster bti) lik Jııter kiit;Uk ol. elbiııelerim,i ka,•hedince, tnuınmı" 
liltr ı;.a tnwnen eo hımıak de. 1r hl d T' "' h'" k " .,. tı . ~~.., , r wnn an •• uı>ya:,,ı .. rp .a- bugil.h b!ıbka direktôtleti ~ nnk. le vardn'. un, b1r de\'let postuntlı:ı. otilr<'lo· bir teniyc bnfjV1ırmu~tmn. Hem 

1 il harp bli hı1ıye.tı b:ılmnmc'.ian ku\'n•tll'ncla~- Jiyat ~irketleri mü:nessinerinin i.f- Ticaret müdilrliiği.i, b!r ay6nn- ğunu dU~ünmpk 7.0rundatlrr. Ten•. bir kntı:na 175 lira fiyat bir.t" hem 
•atıllrft ~·i..''.k harbin ıranıttığr mek •çln ~:ıne)ileşme ı'la\"Rsrm P•· timltile bir toplantı yapı1ae!iktır. beri gü.mrükl:erdc löekleyen on bin f>il etti~i ana kuweti11 ~anma li\. dtı ancak tlç ny sonra vcr~biıeee-

1111hnripl 
0
". 60 du. Bu teEaıtıır J!lnlaıı:tmlr. Dnha 1986 ~·ılnıifn Ru~- Toplantıda gUmrllklcrdcki malla- f:andı'k C3Inm ithali için alakadar yık bir halile bulunmak, halkı dllE itini bUclJrdi. 

'tı"n k~~n liarp potansiyelini yuya ~y:ıbat eden hnlka şu .ekıl- nn fJfiratıc ithali i1J. göı'UŞUlccCk. ftballiıtçrh...":ı. emir venniatit. 1thd. 1 glln ''e t"miı: bir ktyB.fotle karş•. J.irıneılnr gibi terzilerin <1e şid. 
1
'
1.eolojJ U ır. Mulıatcbe ne guruıı ile telkmfor yaprlclığınr sarahatle tir. MlidürlUğe, banka.Jardau ve ıat için lbir hııftn mUhlet veıilmlfl- lnma1c i~tor. detli bir kontrol nltın!l nlınmnc;ı 
" kır~<; ç ~nıp lle\'let ara ırı · ğürüyordu. m\ihtellf na.kliynt şirctletinden 1 tir. Hafttı. .sonunda lbn mallar, hil . llir polisi, ~·ırtlk kunı1ftra, yl\. 1!17.ını gclıliğini, sanınttı, kt ım sny. 

, lltı de~t'~ı cle\'arn etmekte«lir. "Ru'9yn ~nrkmaıın ''e. ~nrbımlan yeniden listeler gelmiştir. Bu lis. Jtmnet t~mdan ithal edilecek- !nı:ılı ec.".ret ve pantolon1n görıir~cl<, dı~ delilll'r i"llınt eder. 
11'1 da h e erin hnrbe hazırlanı'• faşlııtlerle ikapıımmıştır. Zıttcn telere nazaro.n C'fimrüklerde 1937 lir. ıçlmlide hfr ~r danı:ırrnın m. l\leınurların 9mma..'1 dU Uniilür 
" İtl~!()~!'P onrn 1 mnntığmın bu Rnsya c:epec:~vre <1Uıırt\ln1arla fha. lnt'hğını dny:ınz. Ci}nldi oncln dev·· kcn, bu n.oktn•ıı dıı. unutmn:rnlnn. 
~ore 0ı •'Ye nazaran ntdı~ı l'ekle ı " -•ınu et ta o unmu,tnr. Rmıya a\eŞl<"D c;em. Partı• ocak Pı·yangodan L!!tten bir ıuıroa vnşıulı{:•mn innn- ÇünkU knmn, \lağttılttmğn. ba~lnr 
1 
'811~ Stor. b~ri ynrıp çıkmak me<'buriyf!tin: mı!'lttfltr. Bir muallim, .. mıfB par. hşlı\maz, te~l~rfn nm <1.er~eıııi 

lıhl\n A.1 muharipler safında bu- deıJfr." ~özii adetıı. 1iif pel,e engı Çl& parça Jl'.lJlUÇl!ır \'c b97.n]· bir kt· de tepelere fırtayar.ftktrr. 
lıf!\ blr ta manya, İtalya, tla.ponyn.. !!alini :ılmıstı. Yine n.rnr seneler·. kongırelerı• 25 b•ın ı·ıra lı'kln r,iremez. De\'lel katınClo]. ça. Fi ... ·a.tbrmı ""'ı..de ü•· ........ " .. tı· 
~ını taftan hnrp onrn'ı tlUn. 1 "" t bU i " ;, ..... .... •' u,, .,... . . :tnJ r ~ mUua aa t~~ın n nmumı htıAnlarm hepsi iı;in bn ö1ı;U mut. ran ba Rifaml!rı yola getirecek 

;:hnıYetr.ı !~ı;;lnrhr, bir ~·an!lan D~ bııt~eye n~'\rıı.n yUztlc yetmiş be~ Bugün ba§ladı, 27 Eylüle 1 b b lal>trl'. Jle1e ortlu mensnplan en hiç bir ~e ;·c.'.< mn9 Bövle buh 
it tarih "' re R7.rrlnmşlan eskı ııisbetinde ytik!ıeldiği itiraf edili· kadar sürecek a an er er ' lı:tSlıı. ~elirler. rnnh çağlarda piyn."~ reknbotlc: 
ltah· e kadar tı1<ar. yordu. But:;Un, Jrtımncı. hulmali bir ı1ett. rm· dftft --·,et umu'--·nz Bu yol· it .. a, bU••lik h bi 1· 1 · Vlllyet. Parii Ocak kongırekn hu :Milll p.lYatıgonun 30 !lg\18lOll !&!<ır :1 ,. .. uı.ı.-u !4lu • 

-e ıııu " :ır n eR ıp erı İngiltere, Fnln!lla Vt Amerikaya o!an tir. İyi cinst9. yani da~·anıklr o. dııkl !k!ylf n~hğını ancak lmnun 
ı)ıb haJ~ffer JllUahedeler -imzala. gelince, bunla~ yeni bir harbin Ö· gUntlen itibaren yapılmağa biı3İnna. =~~:s:~nb~~~ ;:y:tan b".l.. JnnJRn camekftttlardıı. s(}remiyo 4 durd\ırnbiJir. 
'ta'!t onu ~ tnuahetlelerin rnnhte· nUn.e ge<:mek ıçin l!H9 muahede· ca.kBtır.Un Uk 1 k Ba'·· k" hl Un belli oımu.,tur Bu Bııkırıttiyde l'uı:. 

Hak lir Süha Gezgin 11~a ernnun erlcmemiŞti, İ- terinin değfınnezllğinf temin etme· ug 0 ara ıur uy na ye g "' • ' Elbioıe da\·a~ı, sade tir koma! 
.,_]( l\~ reni bir hulıc hcmrlan. Yİ Jıafl görmUt1erdi. binaıımda saat 19 da, Bc§iktll§ kaza istasyon caddestıide 60 nu!llaralı C!tlk-
lcatdc I: u tlnha Vcrsııy \'e bmınn Bnr.!nr r.o;ki :ısl,erlik u!!ulleri ile parti binasında sıınt 20 do, Bcyo~lu kll.nda berberlik yapan Mahmıit Alt.oy ===::::::::::::.::::::===========:::=::::======== 
ıı .,ıa hl btn da ·aat ııı d ..,, .... , ., d•r. -rallhıı berber bugtln miııı ptyıın. M 8 e I ı tr~ b" n muahedeler imzala- ilün:r. n nlı1tmmın muhafaza edile- na ye asm " a, ı:..uı :'.lu 1 e er : 
Çı}ı ar t il h f ta nU kaza parti blnasmda ııaat 21 00: gonun 1stanbul merkcıiliıe reflkA.4'Je 

l:en~~!~· nu::~ital~·~l:d~~ruıı: ~!i:1se.~~l e~::~.d!~:~·inr:11~:..:~~;,: sıııvrıde sa.at 21 de, şlıcde ıtı da, Y:ı. btrllkle gelerek his.sesine auoen 25 -K--A 6-11
-
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1 
u l ER 'ıN E' 

t11
1 

"'tlrıtı h ı d t ı• de ocak hoyctı~..: top bin lirnyı tamamen ıı.Jiıu§tır. Mab•t'Ut :' tlı.0 ay n knnı olan Gene. dn tot:ı~itpr]cr ne\-'in<len bir yazi· ova a sa.a "' .... 
tı~d e l{:walJ l h d 1 lanaca.ktıf'. Kongıreler 27 cvlUle ki Altay k®dislle görll§tııi muhamr!ırıf-.. , en • .._ ero sn h mun e e e ~et. iilifuıfatın:t fmkAn ''etmiyordıı. # 
ıı ı'itJYB. hh k tl" da Ur ktlr ze dem.iştir ki: . er~ .. t · n mum nsı olara 0 Wal.,._Jer ,.c bl\ rlik filOlor -.i'ltemi ''e r 8 ece · ır •• talYn<l -------- - Piyangodan birkaç dc!a bUyll\çc 

fl(le ..... • :ıki bu t~mayiilü ilk ablnlm ile Alrrutn,,•a-nm lmmltlan:ı. t o RTAYA Ç 1 KAN al R M ESE l E ı ""'eni d F 1 • ht • t ikramiye tı.ıdtni. Faka o zaman1ar be. ;ıtta'"'I er en biri olmustn. Bıı mrv. RC.'\~R kani liuhınu"orJnrdı. ırın ara 1 ıya li "" nza i h • ,..... " kArdım. KıymeUiı.1 bilmedim. Ş!rr ftj 
ıtı illa m adı'lini l\luc;sollnı· Ilnrp bu şnrthır fdncle• lınc;ladr. 
~j~ l'eMn<1e buHln Fn~\oim hir • • , t 

1 1 
t fı •1 G çocuk babasıyun. Çıkarı paranın· 

Jı.\ ~•ı \•c f l • darbın ~!'Jı~ ni ko ay nŞ ırnn mı • "I k 15 bin llrasmı çocuklarınım te.h8UlC'"J· s h k 1 1 1 1 
' tel'tıın ~ scfe olnrnl• harbi su). ler arasrnclnw harp sonrMmcla mii!- un verı ece ne devam edebilmeleri için bankp9a a le Unvan tez eresi i e ma a an ar 

il tlı, ~ «len bir aokttin halini tefikl~rb dlinva \'nzlvetinl hi J:Ô • yatıracağım. On bin lirası ile de bir 
~il~ ~!· İl<tklar me\•llii ilk ~ü- rem~Pk. ~İYll'letlerinl M tnm:im Dünkü toplantida hu bir ı,e. ev aıaca~m. DUkktırumı dCğl§ilrme. s·ıddetle tak·ıp edı' lmeıı·dı"r 

"Ple ka ıblll'en kcndhılni bir , ed~rn~ .. k; !lln,krôhk ~iht hl\taJa. re daha göriiıüldü ' ye de hlç niyetiıp yok . ., _ 

lk
1!rttj 

0 
tıı ka~ıyn gl)rdtl. Harp nnı <Is •avmak h!np eller. ' Furunlarm un ve ekmek vaziyeti 

~,lıı b ~nilan hMlıulı. Ge. Harp flört ~lclır hu jii'tlar iı;in. etrafında gtıruıımck tlzerc dUn Bt>lc_ Kağıt birliği dUn ith31A.tçtla.ta 
t\ kJ,r:rbı da:Jıa .i~i ~nrtlar içln. tle de\'AIR etmektedir. l'akat, mut.. diye lkt,ısat müdUrlUl!'llnde Nccıı.tl Çuvalla un satan yapitğı bir tamimle mtis:ıadeye ta-
lasj hüt"-etmek ıÇın ~tf!~ndl, 111. tıerlkJcrin hU,Uk bir hfttır1ığı ol- "''!erin bagkanlığı allmda kaymal<Am IX. kAğıt ve :kartonları tesbi.t edil-
\ • ..q hl ı . h • y .. 

1 
•~tne ır t! rnnızmn arp Jrll· mamasın& rağmen rlaha mih,·erin ıar bir toplantı yapmqılardır. b • f miş fiyat üzerinden serbestÇc sa-
~rhiy""lore tanzim eıllltli. Faşist lehine nihayet bnbnamı,tır. Ve Toplantıda. furunların un stoku 11ı. ır ırıncı tDbilec.ekler:tıi blltlirmiştlt, 

ııı.. • fa • t il ,,. • ıımı • " lf:u]eıı 1 •tı<ınuı nız - giln geÇtik~e müttefiklerin harp t.Iyacı, tefti§ fglori g6rtl§Ulintl,tJ1r. Piyasada genie mikyasta h1ı1-rc. 
~~Salin \:!ıa~ ~or~orpg~?;'kar v_e ııotansiyeli nrtnınktıulır. İngiltere, Furunlara ihtlyaı un vctjlmesı kıu·ar. Belediye tarafından SU(: ket ye.p:ı.n bu haber Uterine bir 

1 ı.ıtika bu zırnı, uı~ po 1 1 a, ıç Amel"ikamn membalannı harp gn.. lA§tmlmlfttr. üstünde yakalandı çM lkİII13e1er satı§ mağaz'lların:ı 
tırl\ r'.öre b harbt besleyecek ~art. )'esine intibak ettirme husmnında _______ _,_ ........ _._... _ _.._.......... Belediye tefti§ heyet!, !7Chrlıı mı•h hiıcum etmişler ve ha.ber aldrğımı-
••~nya a~rlnnilr. gösterdikleri gayret, elt\e ettikleri Millet ihtiyacı tclll semtıerlntıcki fıtınııı.tm teftlfloc za göre ibir çok mnğuza1arm cam . 

!Un bu h ı lıU~tık harpten dünya- lmlclnlıır zaman fakttlrünU mlltte- YUcc M1W Şefimizin credıklert g!bl: dcvatn etmektedir. DUh ytı.pılan tl'! lw-r Jur.lmtş, izdiham d'.lğrtı'am'.!-
tQ'b nıS:fPten en ziyade istifade tikler ~bine l~ti m:ır etınekt~ir. (Türk Hava Kurumu, çetin Mr Uşlcrc.e Kastmpa.şada Dnhtıye eaücc anı~. 
?ttı. ın.ı.9 .. ueu halln.rle ~ıktı. 191.8 H:ırp b:ıslndrğı gUntlenberi mih- Milll ihtiyacın bUtUn milletçe hlB.r;c- sinde fınncı lbrahlmln flrınındlı. 211 Rivayete göre bu telıacUınU gös 
~'"t u" Q 

1·-d "t il 1 Cem -'~A- d - t TO "'' enın ",ram noksan ol"•ak im;.1 ""'len 1'15 · ~ ı l>alj • 11\ll nr 11 ı et ~r ı- ,·er harbi süratle yıldınrn hnrp- d!lmeınn1.ron 06.~uı ur. r .... y " .... " .. w terenler, hakiki ilıti,yaç eroa.bl.'1· 
~I ilaııo tıka ına sa<'lık kaldı, ya.o Jeri ile bitimıcl• emelindedir Müt. temiz, engin havasını :ınasun bljl•ın_ elüitek, Beyoğlunda Gavrlllnln rmrm <lan fazla ~portacıla.rdrr. Gene ooy 
rl\lfL flya h d } ,.n. • 31 t t :mi}} ti •.r\rcMn 6a 15 gtatn ll0kJl:1J1 2~ ekmek mu ' t 'Ull b· ı n znmnn ıı. l emu~· teflkler ise ıharbi yıpratma harbi durmak lsteo ··· § 0 e n "u ""'- lend1ğine rrore ~ir çok lkimseJer 
~lbltr ırtt !) Ve Jhş politikıı. niıamı haline sokmWk umımı mlittefik de yerleJ1en büdur. Her Tllrk bu 18" s:ıdere edllmlDUr. Aynca, YnlıÇefll"e. lıiç a1§.kalnrı o1mayt'.D ml'Sle.'k için 
~tın~ ~~ J~ .mUdilet içinde Ja. (l]nr:ık lrnll:ırın:ak ıızıninde6irler. tekte birlJk ve sebatlıdır. mcito !ırmci Hamit, Tnn börekçi ve :Unvan ke,ğıt'an abmşlatdrr ve bu 
Ul'ilJt (IJ]ı tnlılUnU yapmış arbk Harp dört yasm:ı bastı Jıenüı Tllrk Hava Kunımun'l1D yannkl ıına(a Fırmı sahibine ~ çuval un kiiğıtl:ırd,n istüade ederek mal 
''~an PetynJist emeller arka. yıldrrmı hnthl iİe bir neti~e alm-· ı;ruı§lll&.larında da dayımacnğrmız bu vcrıı·kcn ya.kaıanmı§tir. Fırıncıların (Jmıı.kta, derhal işportacılar eline 
lıtıııtt. lltıkı;n koşacak bir hııt nl. matlı.. birlik ve ı:ıcbat ı:ıaym halkımızm s-U· hnkkmdn kanuni takibata b8§1nnmt§• intikal ettirerek karaborsayı bes. 

lijQİlrıe~. . ~========~S~a~d~r~i~E:~r~f~e~rn~~~v;en;i~· o~ı=ac=a=k=U=t·==================u='=·~===~~=::;:::~::;:;:=~;;;;~~=:=le=m=e=kt==edi~·=r=le=r=.:-=:::=:=::=::=:::::, ltıtı) b" ıtnparatorltı.i:"tınun eihan. '::-
'1tltt} .. c:.•r ... nuıhi\'et alması l!teni• - Bu kız her halde kötülOk ediyor .. 
ı. ... "'ak • ~la '> ?' i Asynyn. Çine. IDn· Her halde gerçek olan bir $CY vardı ise o da Kezbanın zamane ve 
l\):i~ Orta ve Cenuhi Pnsiflğe muhite nlsbetle fazla güzelliği ve ııklığı idi .. Mahallede yapılÔtı dedi kodu-
~. h" :ttzulıırı e.rtrk bir pro<Y- fara bakılınca, atıasının bu kötülükte parmağı vardı .. 
';11 b ~ Pllan, bir inl1lh hıı1ini al - Vicdansız kadın, diyorlardı. "Kendi rahatı İçin, artık kızını da fe. 
~- ~ lı:Pony:ınm <lünva lizerin. da ediyor .. ,, 
-;: ~eı~'tlh lı:ırtıleyi y~(ltnası da· Ve y!ne diyorlardı ki, Kezbanın her sınıfton dostu var •. Kezbanı, me-
tılet 

0 
• "n ta~nrlanmı" \"~ ter. murlar mahallcs!hde, bek6r bir memurun evine girerken görmüıler •• Kezban, 

4'Itııa na göre ahnmı!llb. Petrakinin tühafiye mağazasından ahı veriş ellikten so~ra para vermeden 
flıt'tt.. 1~'fn bu harpten mağliip çd<. Ya Zan : çıkmıı .• Develeri le Aydın demiryohına rekabet oden ihtiyar Karakavuğu, bir 
~tJı~ 19 ınnt>be<fclcrinln biit\in • k k kad ... gece sabaha karıı Kezbanın evinden çıkarken rastlamıılcır.. Ate~ olmayan 
"' 51 0 Mlıstafa ıdten bir ild senedonberi farkında idi. ı Artı omıu ı . .., d d ı Elb b d b" • b" • d .. 't·''h. Shlhnun Uzerı"nde f-!!lr bırak- d M t • 1 .• bir yer e un on o maz.. et unlar an ırı ırı ogru idi .. Kız mutl6kcı kOtü-
ı .. "'"' !ar b'ıle o eve girince hemen bcııöttülerini çekiyorlar ı.. us aıaı us " ı k • 'b~r.... Un imz:ılandtö-. "'Ünden k f ı- .ü ediyordu. 
\>..._ "•• ı. ,,. " rocuk sıfatile cemiyet ananelerine hürmet gösterdiOi tein, o da_ ar.tı. ırsa h -'llit-ı .. ~ li~ndini diinYtl. da UcıtUn • d Kız belki de kötülük ediyordu .. Fakat er halde kimseye de bir zarar 
.... ~"' - tan istifadeyi dü•ünmüyor, ve kadınlı olan bir yere girmek zcıruretını uyun· '\let\ A.'--Rornıe;;e namzet telakki .ı d k d 1 vermiyordu .. Mahallenin erkekleri, onun yüzünü görmeğe c;alııırlardı .. En· 
lh... 'ili ., ca, "destur erkek gellyorl,, diye haber veriyordu .. Fakat için en a ın ara d :"'it h~ nnya bir harbe hazırlan- bö 1 h amından ho~lanırlardı .. O, kendi karılarından, kızlarındcın, daha güzel, da 
ret .~ karcı gücenikdi.. 0 zamdnfar, onlcıtın da bir mecburiyet altında ye a• h 
1
, l.tıtı etini hissetti. Ru 7aro. " k nd a cilveli 1di •. Mahollcnin kadınları, onun geyiniıintfen, onun sUs ve zınet-

\1 er reket ettiklerini dli•ünemiyoldu .. Zcınnediyordu ki, kadınlar istiyere 0 an ~ ll'iıı "'- l'efonile tekilmiiliin en .ı d h f ı ferinden örnek almak isterlerdi. Böyle olduğu holde, erkeği de, kadını du, 
.. ,,. ··.-.ı:rh 1 ka,.ıyorlardı .. Halbu ki, ohlar da cemiyetin, hatıô erkeklerden a o az cı b ~ qtıh b :ı. ~ine ,.n ıl tıı<lıı. Al. .. ir araya gelip ondan bahsetmeğe baılayınca, dişlerini gıcırdcrtırlar, ~u kal-
t lıııl"ntu,~ harbe mn~ubiyr.ti bir acınacak kurbanları idiler.. * ı;. • tağı bir bastırsak, diye kin ve ateş saçarlardı .. Ona, şu veya bu sebeple ye. 
,ıl11~rek har me\"7.un lınllnrlc tetkik 1 tiJemeyen erkekler, ltıskonı;lıkla olacak, onun başkalarının da olmasını iste 
• 1" Mustafanın boyu seıpildlkten, sesi kalınlaJtıktan, ve bıyık'1an ter eme-. d 1 ,_ ., frı ~ ~1.ll'lanat. ..\lmnnyanm b miyorlardı .• Onun kadar güzel ve süs1ü olmayan ka ın ar, onun erkekleri et-
i;lıi ~U·l1ıb~,·etintn en bli~iik se ğe ba_şladıktan sonra da ondan yüzünü saklamamc:kta devam eden genı; ır rafında pervane gibi dolaştırmasına tahommul edemlYorlardı .. 
·ıı. tteffülerin abfalm hattı kı::t vardı .. Kezban .•• Fakat mahallede ona kötü kız diyorlardı.. Bu kadar kin, bu kadar husumet elbet bir gün Kezbanın baJını yiyc-

>\b Kezban, A•ag-1 Kozdibi mahollcsinde, Must;rlanın yıllarca, sabah, a~· k • 1 
tin ltıka. • • d B ce tı.. , " • ,., 
b· biitli Ya, hır yancl:ın memleke· $am geı;tiği sokak üzerindeki evlerinde anası ile oturan gene bir kız ı.. 1

• * ,,_ ~ 
ıt n ~b"ti ı · · ı !enler babası Halil Çavuıun asker iken öldüğünü ve 0 zaman Kezbanın çok Yıldızlı ve ıf-L b·ır bahar gecesi idi .. Kezbanın mahallesinde bir ı;ıg-1.k 

trı .. _ e'kilde • ı ''et erının msyone ı w , .. _ k nın ~ 
t.~·a etllı ıst'kın:ın ite knr"'ı kon. "iak olduğunu $Öylüyorlardı .• Kezbanı anası buyütmuJtu. Fa at anası bir feryad koptu •• Acı acı insan sesleri geliyor, ızdiraplı iniltiler, işitiliyordu .• 
b lltllkt:ı ılclı. Rnnuıı ir.in r\,lmnn bundan daha büyük bir vazifesi vardı ki, o da kendisinin ve kızının hayatı· Herkes yatağından fıi1odır Ne oluyor, diye kapısının önüne cıktı .. Çıkanlar, 
,., <ı1 lıl'lııınd"rnın. ~ıla , ... ham ma<lıle nı kazanmaktı .. Holil Çavuıtan arda bir şey kcılmamııtı. Kezbanın anas'.~ sokakta kos. u•anları g5rünce onlara iltihak ediyorlardı. Herkes birbirine so· 
., a ... V k b. -t w • ıt Tabıı • 
~ l\Jtr\ n :<ıti'illlan temln e<lil· yapabileceği ne iş bulmuısa yapmıı.. e ızını uyu megc Ugtaşmı ı.. rııvordu: 
''it b:ıı>'et~~. tolırniklnrrnın nwmi :~e giderken, Kezbanı, c;ok kücük olduğu zamanlarda konuya, komıuyo, son· - Ne var yahu! •• 
'ıı ~1\1( \'aı' ır ııblı,knYl\ ka~ı ko · raları da yalnız olarak evde bırakıyordu .. hte bu sonradan evde valnız kot· - Kezbanın evinde cinayet olmuş .. 
1 
... ~tı. tnprı:v<'te "rirulllo. Sonra Al- malardırki, Kubanın terbiyesi ve şöhreti Üzerine fena tesirler yapmış ve o-, - Basmışlar mı? .. Bari kaltağı vursalardı .. 
~ li1?\'kiin kl,.rıncla el<le edilme"J nun üzerine kötü kız,, damğasırıın vurulmas:na sebebiyet vermişti.. - Ben de bilmiyorum .. Her hotde v~rulon var .• 

~"''IJ 01.rtınvnn mnhsnller yıı Kezban, ak, pa" k, elô göııu·, lepiska ıarlı, s-ı·mıı· bı"r kızdı .. Mustafa K 1 vl • " .. d t 1 d ev· k d o k d ~·1111\t, 01,. 1ınf.'rnleırct'er<ıen ticaret b "k k~· 1 k o abalık K~zbanın e nın onun e op an ı.. ın apısı ar ın a ar 
t", llh~':,~rl Y'lluyla, y:ıhtıl kim. onu ı;ok kere kapısının 6nüne oturmuş, ya aş a ız ar ile konuıur en, ya· acıktı .. Kcdın, erkek içeri girip çıkıyorlardı. Kapı önündeki kalabalık yerde 
.,. =ltı "htt\•ar1nnndn r.&1rqJ,.nk hut anasını bek1er bir vaziyette dururken görmüştü. Kız Muıtafaya göre da· kc;ınlar içinde yalan bir adamın etrafını sarmıştı .. Kimi çabuk polise haber 
"I J\ ali 

1 
· ha yaşlı idi •. Mustafa, erkek olmadan o peıtimale girmiş, ve erkeklerden ~a~- \ıerin, kimi çobuk bir doktor getirin diye birbirine emir veriyor, fakat kimse· 

t"t Jrn3.!'t k" ne e eJrlc edil - mağa baılaınııtı •. lıte bundan sonra Keıba:ı da daha büyük bir deOlııklık de bu emirlere aldırış otmiyordu .• Mahallenin, harplerde çok ycıralı ve ölü 
t L 11!\h,a.a ını~·a anııyil ile t

1
ca- oldu... -• ö 0 ı ı d b" • ··ıd· y t damın kd1b·n· d' 1 d" B .,•111ltJn.ı,.~1.1ell'ri lıarp gaverıinin g rm ş o on ihtiyar arın on ırı egı ı.. a an a ı ı ın e ı .. aıı· 

"'' "41 ' ·ot Bir dtfa Kezban daha güıtlleıti.. Göılerin& yeni bir poı'laklık, yanak· nı kaldırarak : 
tt.ı •tıı "Bl"t1 unıla ilii eŞ !!İlah \'tı. rı'' "lra ... }'· Tıtın'Mn liçUnrTI n · larınc yen~ bir renk, ffuefaklatına yeni bir kırmııılık geldi .• Tobiatin bu ver· - Atmıyor be! .• Ölmüş dedi •. 

b" "~rıtı ·~Jt '1e hııvn liın'\•etleri· gilerioe kendisi de yelli slislet1 :ıinetler ilave etti •• Muhitindeki kızlar, pamuk Ayağa kalktığı ıaınan ölünün göğsüne koymuş olduğu elinin kana bo· 
•:ıt r.li~ Jil e l~arn ktı\'\'!tlrri ile peıtimal küşanırlarkefı1 o ipek peJtemale büründü .• Entarisi, ıatvarı, iskarpi· yandığını gördü .. O sırada, bir yakın komşudan fener getirilmiş ve yatan 

1 
., ıl ,,. "t1~"1ı, , • ..,. motiirlli kıta. ni, daha bahalı, ve daha güzeldi •. Herkes birbirine soruyorduı.. ,damın yüzüne tutularak kim olduğu öğrenilmek ish!nilmi~ti. Bakan adam: 
•>5 ı .. , •'tll 1\1 h 1 - Kezban bunları nereden buluyor?.. - Vay anasına, bu bcıhc;ivan Vasil yahu.. ' 

t, , e 10,, · • m:ınva un ara h • 1 ,,,. 
tr\de h nf} nrn<1ınrln ı.ul!ı dev - Anasına bcıkıan a, yırtık, pırtık dotaııyor.. Kanlı elini silmekle meıgul i tıyar ses enuı: 

arıı l'l<onomiı;i sistemi - Tevekkeli değil, Keıbanın hükumetten dostu var diyorlar •• - Devamı var -

Bu rivnyet doğru ~e. herh•angi 
'lli· malın ~l'best Jmbıas.ı, pzya.sa
ya f;Cniş bir nefes :ıldır.nak ~ylc 
dursun 'bil{ıkls ikaraborsacıları ibes 
leycor:-lı:, h:ı.nt; 1ıt ihtzync ıe11babı gc. 
ne ihtly3.cmı W.ıı.rsıla.yamıyacaktır . 

Dün G!.t~ depo ,. na hUcum. c· 
dcnteı' lha.kilit iht'~a~ cı'babt mı icii, 
yoks:ı eline ilnvc.n tc:keresi ge. 
çlrmi DiillS.'.l.rlnr r.ıı?. 

Bu te~bit edilip önUne gcçUme. 
dikçe, tcılbestinin fnyd:ı yerine n
rnr ı,retireeeğinl kabul etmek icap 
cdecc-ktir. O:ıvtı.n te:rltcresl ile ma. 
ğ~:t.'\tla!l nl!ıcağı bir mn lı, bit !kaç 
ı:dım öl.ede işportacıya bir haylı 
fnth fiy~tla sat~n ki.mse'ıer varsa 
&erbeeti lll'r.kQn ihtikam yol CM;a: 
c:ıkttt. 

A!!ı..'1t!ıd:ır1ar:n bu mevzu üze. 
rinde şiddetle durmaları liızımdrr.' 

Petrol tevziatı nasıl 
yapılacak? 

P"!trol Ofisin l!ğvx ilıerine hU
!kOnıet, mayi mahnı.k ithtılint, mcre 
lekC'thnizile-ki bUyük kumpanya.la. 
rn vernıif}tir. let~nl'ıiıl ve bUtün 
yurt tevı..:.attıu Sôkcmi \"nk\L"n ya
ııaco.'.!tt.I!'. ~Vzia.t liste!ini bclctllye 
iktıııat m.UdUr1Uğü haınr ayac:ıktrr. 
.. Pttrol, benzin direkt&rleri. dUn 
o~Ucd~n sonra belediye flq,~at mü 
<lUrll Saffet Sezenin netrinde bir 
tophntı ~>t>.pımşlartlır. 

Atletizm müsabakaları 
ATJ.ETlZlU 

D\N: 
FEDERASYONUN. 

Yağmur doJayısile tehir edilen 
Tllrklye Atıetlim Birincfllklerl burtın 
Cl. 9• 94.2 Salı) saat 17 de yapılacak 
trr. -• 

Mesut bir nişan 
~vektuet :Matbuat Umum MU 

dUrlUğil :MO§avlrlerinden Emin E:';r; 
llc Kız Enstltllsü muallime1erln~ı:ı 
Beyhan Önhun dUq nf§ah1anmı~lard r. 
Kly!lletl! arkadaşnnızı ve muhte"C.n 
J"Cfikasını tebrik eder, kendflertne '!il 

adetler temenni eylctı.z. -

SALI 

1 E,>llil 

~:19 
Hı~ır : 119 

Çarpmba 

2 }ı;yJUl 

Şaban: 10 
Hıur l!O 

\/akitler Va.sat\ Ezanı Vasatı ltunl 
Gbnreır 
dilt11•1 

Öğ'le 

lklnili 
Akşam 

'Yatsı 

İmsak 

5.!I 10.85 l'U4 JC.::7 

12.15 5 .2'J ıU4 ~.2~ 

l5.ln s .09 ı3.M ıuo 
18)16 1!'.00 18.4:; l!M 
IO.ft ı.se 91.,, ıa 

s.so 8.31 3,40 R !'il 

• 
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latanbul 
d&ıı: 

94%/838 

Kız ve Erkek kısımları - • 

BOGAZiÇi LİSELERİ 
Ana sınıfı - ilk - Orta - Lise 

• Yatır. Ye yatmız Webe kaydına ve eski talebenin kaydmm 
, yemlenmesine. ba§l&nmı§tır. 

ARNAVUTK01· Ç1~~ARAYI,AR TelPfon: SS.210 ---

. ~~-··.~:-: ·Jst~tib~l · Belediyesi İlanları · 
- . . ,• .. 

Haseki, C~ rrahpB§a, Beyoğlu ve ZUhrc\1 hastalıklar hıuıııı.ı:ıaneıerile 

Zeynep l<Amıı Doğumevl, Edlr:nekapı Slbhat Merkezi ve 'OskUdar Çocn.k 
BakrMevlnln yı!ıık ihtiyacı için alınacak h265 kilo Pnta.teıı ve 32715 k!Jo 
Soğan kaprılı zart usulılt eksiltmeye konulmuştur, Patal<!sJn beher kll<>
ııunun m:ıb .. r..ı •. ı.n bedeli 40kUrıJ§ ve Soğanın beher kilosunun muhammf'n 
bedeli 2:: kur:ı.ı olup mccmuunun ılk teminatı 891 llra, 09 kuruştur. lhale 
16/ 01042 ı".:·J11.n ıunu satlt 15. de Dalmı EncUmende yapılacaktır. Taltple
nn i'k ıcmln •t. makbuz veya mektuplan ve kanunen ibrazı lllznn gelen al
ğer veslknlarjlı. :490 No. lu kanunun tartfatı çevresinde hazırlayacakları 

tek!Jf mekturılannı ihale günU saat 14. e 'kadar Dalmt Encümene vermele:-j. 
- (0445) ... ___________________ ._ _________ _ 

Kocaeli ullı Hulnık HAkimliğin. 
den: 

9f2/482 

Yeni Eserler · 
PERDP: \'E SAHNE - Bu gU?.el 

mecmuanın Eylüı sayısı bir çok ııı-\A.. 

hiyetlj yazılıı.r ve zengin re.!timl~~le 

çıkmıııtır. Tavsiye ederiz. 

RAŞiD RIZA 
n YA TR OSU Ra il dt" ~tkln be"' ht"ı 

OSLAn EIU\JIŞ l\IURADIN ,.,_ 

Vodvil - S - Perde 

Tarihi: 

2. O. 942 Çal'şamha 
3 

" Pe~fmbe 
4 

" 
C·ım:ı 

5 
" Cu.nınrteııi 

7 
il Pnznrtesi 

8 
" 

Sn.lı 

tpotekden dolayı açık arttmna i
le paraya çevrilmesine karar ver'lcn 
ve yemlnU Uç ehlivukuf mari!eWe ve 
lamamma (2150) llra kfymet takıljr 
oluD&ll Ye§ilköyde Şevket.iye mahw_ 
lesinde latanbuı caddealnde Şarken, 
garben yol ve bazen Ohanneıı araaaı 
§imalen tarik cenuben lebblderya ve 
bazen Oha.nnea tarlaııile mahdull ,.... 
ki (22) yeni (104) ııayılı arsanın Uc;_ 
de blr hissesi açık artırmaya çık:ırıl_ 
mtf olup 10. 9. 942 tar!hinden !tiba _ 
ren prtııame~ herkesin görebil~~ıı 
için daire divanhanesine t Allk edili' _ 
cekt,ir. Satı§ pe§lndlr. MU§tcriler mu
hammen kiymetinlıı yüzde. 7,ı> ntsre_ 
tinde pey akçeel veyahut milli blr 

ile sabah, 6ğle· ve 
Her yemekten aonra gün de 3 defa muntazaman ditlerinizi fırçala 

.......................................... 
bankanın t.eminalb mektubunun ve 1 i( 
rilmefl lcabeder. Küterakim verı;i'e; J AV ı p L. R) 
rUsumu tellallye borçluya ald ol:ıp ı •-ıııii-i..ıiiiıiiiA.....,iiii~,__._;ı,,.;;;..,.~-iiilil~-----lııl
satl§ bedelinden teavtyo edilecektir- Kasımp&§& NUfua memurlu~Jc 
Yirmi senelik taviz bc<I«'lı mll§tt>.rtye dan aldığım NUfua cUzdarumı zb.yı ll: 
aittir. Gayri menkul kendisine ibe.le tim yen'sin.l çıkaracağımdan esklsı 
olunan mU§teti derhal "ey& verl'en nin büın!ıll yoktur. (4091>4). • 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 
kararı feshedlllr. Ve kendisinden ev
vel en yüksek t.ekll!te bulunan kimse 
arutmiı olduğu bedelle almağa rnzı 
otursa ona ihale edilir, o da razı Ol· 
mazaa. veyahut bulunmazsa heır..-n, 
yedi gtln müddetle utırpıaya çıkıı.n _ 
lrr. Her iki halde birinci ihale ed!.1-tn 
mU§terı ık! ihale arasındaki farktan 
\'e diğer zararlardan mesuldUr. lt.'!le 
ta.rkı ve geçen gUnlerin faizi ayııca. 
hükme hacet kalmak.sızın dairece ~'l.h 

all olunur. İ§bu gayri me.n~ tapu 
kaydına gorc, üç tarafı aokak lse ••e 
hududunda etrafı muhafaza d;ıvar1ı 

yalnız bir ev ve diğer ta.ratuıda Ye· 
ıllköy Jenari bahçeıal olup elvan tıtr_ 
la halinde yalnız ccphesı yol arka•., 
denizdir. Sathi ' b&hlrden Uç ıı.et.-e 
yükıek zeminde olup tarla halinde 
gayri mezr.dur. Yollar açılmamı,~n" 
Muahaaı kayden (3744) zırra n:rna.
dili (21'50) metrodur. 

Blrlncl artırm.aaı: 25. 9, 1142 tut. 
hlne mllaa.di! Cuma günü aa.at 14 
den 16 ya kadar İelanbul 2 nci İcra 
dairesinde icra edllecektir. 

Artırma bedell klymeti muhatn • 
menesinin yüzde 7'5 l bulduğu takd~ 
de ihale edilecektir. Aksi takdiJ'd(1 m 

çok artrranı:ıı taahhUdU baki kalll'aK 
üzere artrnna on gün tcmdld edilerek 
5. 10, 942 tarihine mUsaıtlf Puart"sl 

gtınti ayni saatte icra edilerek muhanı 
men klymetinln yüzde 7:S nı tmldı•ğu 
gayri mezrudur. Yollar açılmamıınrr. 
takdirde en çok artıran:ı ihale edile· 
cek aksj takdirde (2280) nQm.araiı 

kanuna tevnkan aatrıı g~ri brra~'"· 
caktır. (2004) nUmerolu icra ve 1!11'.a 
kanununun 126 ncı madde.sine tevtt. 
kan ipotek !ahibl alacaklılar ile di· 

ğer alakadarların 13bu gayri menkul 
dekı haklarmı ve hususile fafz ve rne
aarife dair olan iddialan evrakı m~'s _ 
pltelerlle birlikte on be§ gün lçlnt!e 
lcra dalre&lne bildirmeleri IA.zrmdrr .. 
Akllı halde hakları tapu alclllerile aa. 
bit olmadıkça satrş bedelinin paylar
mıuımdan hariç kalırlar, alAkadarln_ 
rm işbu madde! kanunlyeye göre, h.• 
reket etmelerini ve daha fazın mR10. 
mat almak isteyenlerin 042/838 nü_ 
merolu doııyaıılle dairemize mUrac'.'\'\l 
lan nA.n olunur. (4090). 

Kadıköy Yeldt"llrme:n Kfcat <ıcı 

k&k No. 1%'7 Flkre& ,Aykıı. ...... 
Kadıköy Mal müdUrlUğUnden !\J _ 

makta. bulunduğum tekaüt maa§rmJ 
ait 1083 no. lu cüzdan Ue tatbik mnh_ 
riml kazaen zAYi eyledlm, digerleri 
ı;;ıkarttmlacağmdan hUkmU olmac!•gı 

gibi mezk!lr mUhUrle de kimaeyc bor_ 
cum yoktur. ( 40956) 
Hartclye \"t"k:AleU Evrak kaleımln~·n 

mütekait: sureyyaögecau. ...... 
Burdur Orta Okulundan 9M 85 .!!&-

• -nulnde almı§ olduğum .Ukert Ort..t. 
ehliyetnamemi zAYi ettiğimden yeni· 
sini çıkaracağım, eaklılnin hUkmO 
yoktur. 

936 doğumlu ~hlr otlu 
l\IJtat Duygı.ıı. 

lnebolu Hukuk HAklmllğlndeu: 
tnebotunun Camii kebir mah&llf'_ 

ilinde mukime Çorumun Burhan klb· 
~ mahallesinden Pa.l&l.ı oğlu §O~ör 

Mehmet kanaı Ellne tar!l.fmd&n l:o
ca.ııı Mehmet aleyhine açılan bo~arı_ 

ma davam mubakemeııl netlceslncc: 
Taraflarm kanunu medMiııin 12fl, 
134, 185, 136 ve 138 inci madderer:nr 
tevfikan bo§anmalanna ve 3226 lfu_ 
ruı masarjfl muhakemenl!I koca. bu
lunan müddeialeyh Mehmcde tahmlli 
ne temy!:ıf kabil olmak Uzere 15 15, 
H2 tarihinde ver11en 9-12/92 aayıh 
hUkmü ğjyabtnin mUddcııalt>yhln i'(a_ 
metglhı meçhOl olduğundan il~en 

tebliğ olunur. No: (41. 40943). 

Bulup getirene 1 O ı:r1 
' / ZAYİ - Ştıııı Nüfus memurluğ"ın_ 

dan aldığım nlltus cUı:danmu ve t?.P._ 

kerljk vesikamı zAyj ettim. Bulac:ıa

rm B§atrdaki adreııe getirdlkı~Y-1 

takdirde 10 lira mükMat verece~ mı, 

&ksj halde yenisini ı;;ıkarnrağım~'?n 

f'~kiıtjnln hükmU olmayacağını ;t\n 
ederim. 

Takııılm Sı~lvlltr Blll<ır ıM>l'.A!< 

Ardaf Pap&-zyan Mbzaylk Çini ıııb_ 
rlkaaında Bedros oğlu S2!1 doğur>Jh 

Slmon H'.'l•)k 

i.stanbal L! vazım Amlrllftlalten ve: ilen 
aıı,rı ~ıt at llAaları , 

A§a.ğıda y:ızıll mahallerde muhtelif mlktarta.rdıı hayvan satılacakhr. 

Taliplerin bf'~:t vnkltk!rde aatı§ yerlerinde bulunma.lan. 
Satı~ mahalll 
Çatalca Boyalık köyU. 

.. .. 
,. 

DRğ Yenice 

.. .. . 
ı 57 Cep!ıa.n~llk mevkii 

Ile::ikta~ Malmüiliirliif;ümlen: 
~1UU•iye yetim: .\!>kcri~·e yetim 
\e tekaütleri , .e tekaüt'eri 

1-150 1-- 850 
151--350 351- 700 
351--500 701-1000 
5)1-650 1001-1300 
fl51-801l 1301-1600 
goı- ita 1eoı- ila 

Satı: g.inO 
l/9/9f2 ·Salı 

3 il 

ı S .. 

8 il 

" ~ " 
4 .. 
g .. 

1 .. 

• • 

11 Perşcr.ht> 

11 l'crşer •e 
,. Salı, 

,. Çar§Rm1>ıı 
.. Cuma 
.. Çnrşamtıa 
•• Salı 

t992- 04831 

Beyoğlu nı:ılmüdürJiitiinıl<'n: 
~liilkiye ~·etim: A kC"ri~·e yetim 
'e tekaütlcri \'e tekaiit!eri 

1-- 200 1- 600 
201- 350 601-1200 
351- 800 l201-1SOO 
801-1050 1801--240~ 

1051--1300 3401-3000 
1301- iliı. 3001- ilA 

İnhisarlar;U. Müdürlüğünden: 
1 - İda eınız lhtiy:c.cı içln "20,00011 adet yağlı keçe tapası 

satın :ıımacak:rr. 
1 n. - Pıuarlık f.9.G~2 tarlhlne raaUayan cuma günü aaat ıı,40 

bn tt.§ta. levaz.n.r. '1Ubeajndtk~ ahm komisyonunda yapılacaktn'. 
• ""- f m. - tatekllleı1n p.ızarlık için tayin edilen glln ve saatte "lfl 

vcnrr:e panıl..Jrile bı.rllkt~ nd.ı geçen komisyona gelmelert UA.n oıuııut· 

1$ta.nbul Deniz Komutanlığınclan: 

1 - Deriz r.tac.sln3 ve Deniz Gedikli Okuluna almacak tale~ 
yıt itleri 10. Eylül. 942 ait~mma kadar uutılmıgtır. 

2 - Setn1.P amavla~ 15 eylUl 942 de yapılacaktır. T&UplerlJI ıJll'. 
:ılrııı.k fizere 14. EyJW. 942 gUnU saat 9 da kaydı kabul k~Yoıı 
ıu~alıırı. ( 

lıtanbul Deniz. Komutanlığınclan: 

YI\~! "3:? .. :l(n fazla olmamak tızere yedek ııubayJardan tiabU1 

1 -nm<!a muvaffak olanlardaıı yirmfıl deniz orduııu fçln hesap v• 
memuıu ycti~tırllmek Uzere almacaktır. 

24. F.:vlfil. 9i2 tarUı!Jıc kadar müracaat edilmesi IAznndır. 

b;t"ltl~ıerlL kayıt n IJ&bul oartıan bakkmda malOmat alıll~ 
komuta!ı.!ığıır.ıza mUraca.at arı. 

Muhamre(.n bedctı sıo:.ı (ııekiz btn yUzelll) ura otan Matıııa-
1 lb;n) Kğ. karbon boyası ile 1000 {bin) Kğ. siyah ' Ttpo boya.il~ ' 

llli~) Paza.rteıı gUnU '!Sllt (15,80) onbe§ buçukta Haydarpqad• 
na::.: dabUlnrlekl komlay?:ı tarafından kapalı zaTf u.sullle ıatnı • 

Bu ı~e g:rmek ıaıeye."llerln 611 (altı yüz onblr) Ura 2:5 (ytr?ISi 
ru1luk muvakka~ tempıat, kanunun tayjn ettiği veslka!arla ~ 
muhtevı za.rCarını ayni güıı aa&t. c"H.30) on dört otuza kad&f 
Relıı!lğine ver>ndert lAzundır, 

Bu ıııe ai• 19.rtnanıeler komi.iyondan parasız olarak 

I • * .. 
r; r. 251 No ,..ıu gunıpaj tarfteahıe giren I>. r:ı, 245 No. "',sJ 

c§ya tıırlfesi 1 Te§rlnl evveı 942 c:t1l itibaren !1'.lillgadır. (7878 ff *. * ' 210 No: :u Luğday, çavdar ve emaalj mahsullere mahllWI tarif' 
Tini H"\"el 94?. dm itibaren nıutgadır. ııı 

MezkQ.r tat"lfc yerine ~ebekede mer'i 209 zahire ve 212 No: 
hu .. >'ıbat cartCr.Jtrt kaim olmuııtur, 

Fczla tf.fı,j!At iÇln istasyonlara müracaat (7862). (9417). 

Ankara 
• 

Üniversitesi Dil ve Tarih • Coğrafya 
Dekan lığından 

• 1 

Ankara Dil ve Tarjb Col!Tafya FakUıtulnc talebe kayıilfl;,.JI 
1.5 inci gUnU oa~ıanacak v; Blrlncı Tcıırl'lı ııonunl!a nihayet veril 

Faklilteı.!e tedr!ıı olur.an zümreler ııunlardır: 

'I'Urk dllı ve edeblyllf ı 
Fran::ız dıll ve edebiyatı 
lngiljz dili ve edel)!yatr 
Alman dllı ve edeh!vatı• 

Arap dili \'e edeblvatı 
FaT8 dili ve edebfyıı.tt 
Rus dili ve edebiyatı 
h.IAııik tllolojj 
Tarih 

Felsefe 
Arkeoloji 
Sümerolojl 
Hjtltolojl 
Sinoloji 
H!ndotojl 
Hungarolojl 
Antropoloji ve Etnrılojt 
Coğrafya 

İatekl!Je;"UI bit' dilekı;e tle lfse ve olgunluk dip!OmAlartnt •5f; 
rllpO"l,1rınt hllğ!ayarak Sal• ve Cuma ırtJnler:I sııat 9.30 dan t1 
Fnldllı<' ~U 1..ırlUğUne mUracaa~ etnıelefi 16ztmchl. (7366 .9122) 

Üsl;üdar m:ılmii(lürlii{;ü ndt?n 
J\lillkiye yetim: .\skC"riye yet'm 

\e tf'kaütleri ,.e tckaiit!eri 
1- 300 1- 6u0 

301 - 600 601-1200 
601- 900 120J...-1800 
901-1200 1801---2400 

1201--15'X.l 3401-3000 
1501- mı 3001- ilii. 

Ev~p m3lmüdürli.iğünde~~1,-ı 
Mülkıye yetlm: .\skerlre ~~ıel'I 
'e tckalitlerı ,.e tef<•U ıoO 

1- 40 1-,.tt(I 

41- 80 101::4oO 
81--120 201~0 

121-160 401 ~ 
1s1-- ifa 5rrı .,._ 

fi()İ-

İzmit Gölcük kazası deniz fa?>~ı 
kasında Osman Yılmanın ÜskUO::a; 
Vınde Cam(inde Osmanpn~ soknlr 7 
No. da Osmtın oğlu Ruhi namı cUxe
r1 Şakir ŞUkrll nleyhjne ikame ey!e_ 
dlğl kati nelakn dnvıı.ııındnn dol~yı 

namına f'rkarılıın d:ı vctıycde göııt<>ri· 

len adresi davalı terklle semtı m,..ç_ 
h!ı1e gıtlf8i dnvctlyc meııruhatındn:ı 

antB§tlmakla hukuku usuıu muhnJ.-c_ 
melerl kanununun '141) ine! madr<e_ 
Bı mucibince llfl,nen trbl!gnet ıcrasma 
karar verildiğinden duruşmanın mu_ 
a\lak butunduı!tJ 16/ 9 942 gUnU ssnt 
(10) <b mahkemede hazır bulunması 
ilAn olunur. (40953). 

Tarihi: Eminönü ına:mliıli\rlhğlin'len J<"atih Mal ınilılilrlüğtindcn Kadıl\öy mahnüdürJiiğtirıdl~ 
RirinM gi";'e: İkinci t!'i~: Birinci ıtiı<e: ikinc•i 11:i~: Millkiye yetim: A4'kerlre 11

1
'if:. 

'MM•t : A WJI U~ 
ih~ıldıtı 1•r: V.4J\tT MATnHSI 

0..uml Nep'iyab idare edet1 
.,.~~~ .. .,,, 

l\liilki;\·c ~·etim: Aı.,kı-rlyP. yet'm Askeriye yetim: Mülkiye yetim Asker'.yc ~.etim: Askerıye yetim 'e tekaütleri ,.e trk•ilt 
,.e tck:ıütleri ,.c tc!<aiit'eri \'e tekailtleri ,.e tckalit'eri \'e tekaiitleri \'e tekaütleri ~-

2. 9. P42 Ca:rş:ı.mb:ı 1- 400 1- ·100 2801-3100 1-1000 1--1000 4001-5000 1 - 400 1- ~rl_ 
3 ,, Pcrı;cm'e 401- 80'.> • 401- fil(\ 3101--3400 1001-1150 1001-2250 5001--5500 AOl-1000 . 501-1 1,;.,ı 
4 ,, Cum,a SOl-1200 801-1200 3401-3550 1751-2500 2251-3000 5501-6000 1001-1400 '1101-1,, 
5 ,. Cumart=si 1201--1600 J201-161)() 3551-3700 2501-3000 3051-3500 6C01-62~ 1401--1800 ısrı-~ 
7 .. Pazartesi 1601-2000 1601-2000 3701-3800 3001-3500 3501--4000 6251-6500 1801-2200 ~oı-
8 ,. Salı . 2\."01-2800 2001-2800 3801-40f0 3501- ihi 4001--451-0 6!'01-- ilA 2201- ili 260t- ~ 

1 - Zat maaşlıın eahip1 erinin muayyr,-:ı eünle,.cle maaf! ve nüfu.°' c.üzr\anl:ıri'~ gi§t'lere mllrRcaat edt1 rek me&!'!larını almAlrn lazrmdır • .Ak~i takdirde istihkaJdat1 ıJ1P 
tediy:ıttan Eıonrn. verilecektir ~t 

2 - Tcd yata sab:ıhleyin saat dok~da.n itibaren bq1 amtealt V(' on i'kb"(l k:ıı:i:ır dev:ım f'dt'cck ve öğleden sonra 13 30 ela tekraı· b:ı~lanıp on yedide nihsYet 
Jtt.ek1 İ?'. 

3 - Maa..,kuını cmllk hnkG andan ala.ea.k olan zat m.aql&n uthiplerinin .cüzdanları:ıın mal:nU d'ürlUk!erince vizeslr.e lUzum yok tur. Bunlar mut '1' nil!US A 
·~r'r ,ı "ırrıı r.,n ,Şnfıı.ruı.·~ ho,..,,.,,1" ,,.,ıc ...... ~.,ıı,.. ; .. +·1--.. l'!+•.. l;rul•ı"'!bi 'i"'"'T' . 


