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• ~ıı: btubul ValULPaata kutusu: '6 .J 
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~Şvekil $arıka-1 
ıştan Karsa gitti, 

~·•••d!_AVl'll!•:_, .5aracoğlunun Er· ; 

"rnanyanın harp eko- zurumdaki nutku: 
oınisine bir misal . . w 

~ . - "'\ ''Erzıncanda v~ Erzurumd~ gördugum 
~lttQ~frtayQ müte/ıaH11lara k.ömürt/en aun'i benzin yerler bana kartal yuvalarını hatırlatll,, 
-"«lfclr a kalmamqlar, aynı zamanda lôfımlartlan 
......._ • e~etoek, yahut kömür oca/Jarıntlan laavaytı /ıa. Sarıkamıı. 1 (A.A)- Bı~vekfll· alkışlan arasindı yürDyen b"fveki· 
. ·~ §•ıtadiye katlar kavbolan erazlartlan bile iatilatle ıniı bu sabah saat 9 dı beraberle· limiı istirahatleri için hazırlanan 

" • rinde orgeneral Orbay ,.e üçüncü ortı okula giıtnıişler n belediye ta· 
careleri bulmuflartlır urnuml müCetti~ olcluAu halde, Erıu rafından hazırlanın ö~le yemelfn· J rumdan hareket etmi$lerdiı·. Yoldn de bulunmuşlaroır. Bilbaıre tehrl 

_________ ,, H1t1:ınkaleden geçerken halk b111ve· gezmişler, bu meyanda a•ert ve 

Yazan : Asım. 1/,ls klllmizi alkışlamış ve bayan Sara<.. mOlkl müesseseleri ve hastıtlıane,-t 
~ oAhıyı bir buket verilmiştir. Snyın görmüşlerdir. Başvekilhniz saat 16 

· .\ be1Ji MeyJ gazetesinin duğunu, 111.f'Meli metan gan ile o. başvekil burada. halklı konuşmuş. otuzda Karsa hareket etmiılcrdir. 
'l'a:Pftda tetkik seyaha. tomobil ta.brik edilmeli multi bu. onların ihtiyaçlanndan mnJılınıt e· ERZURUKDA 

Ermram 1 (A.A.) - Bepeldl!mts 
Şükrtl Sa~u refakatlirinde CMl'e.. 
:neral KAmn Orf:ı&J' oJdufu halde dUD 
ab&h aaat 10.30 da pıbrtm.1- ıelmit-

JerdlJ'. (Devaım .Sa. !, 80. ! dl) 

11a
1 

ıazetecilerinin rııeş- Iunduğunu ltitmiştim. Alman)-ada dinmiı1tir. Buradan sonrı yollarına 
h-~-~&l'ak Almanyadaki Türk gazetecilerinin bir kmDll M• devam' eden Saracollu, saat 14 ele 
h~da bir takım mU- yahatlerini yapmap \'Uıta olan şehrimize f{clmiştir. Şehrin dışında 

'1lclisler ,·erır.iı,. A inıan bir otobllslln bana benzer bir uul- sır.kert ve mülki erkAnl:ı hallc, keneli 
~ laa bi.l'i bir mektupla le tahrik edildfğini binat ,:ördllm. sini karşılamış ve bir :ıKcrl kıta 
.. diJ ber ,.~rişor , .e bt! hu. FJlba.kilıta bu otobü•tl tahrik e· tarafından sellm'anmı~tır. Halkın N et'ı!lbni öğrenmek İ5· den teY ne petrol, ne de benzin _....; ______________________ _ 

'-~°'· dep1di. Ttb'kçede bomba deni'- ..... C8pll811848 ..... 
~ r•~tıtım tetkik se• büyük madeni titeler içerisine tek- . "11 

• lD.tibalanmı ~üntin sif .dflmi~ o
1

an propaa \'e batan Kızılord• d•I ,· 
h fll'aat bal<tlt,ça se- isminde iki nevi gaz tahrik kuvve- --

bit ır::orum. Bu ya-ıılar ti \'Uİfe!!İnİ göril7ordu. 
ıazetecisinin mil- Propan ve batu denilen ba iki 

~ ~.::~~:.;,,.~ ~-=... ""';."!:...: 1·al .. aı1alla da oıa.. ııibi fikirlerinde şp gidiJOJ'lllQ. Harp ~inde top.. .. .. 
~ diler arlwltl,!an- lanmaia ve bomba dedlpaiz ...,. çtl 

l&libiyetlm yoktur. 

-------, r 
Türkiye ferd1 

atletızm birinciliği 
(Yaz~ı ı 3caJe> 

ı----A K-D E 

MlllJ'da IDUIVUtJI ınarrn.ı tatftltMut'~ln! -.-d ~ zYtb'aa 
lerlnı &&terli' laarlta-

Mısırda mihver 
taarruzu gelişemedi 

RommeUn geçen haf ta içinde çok 
takviye atdığı bikliriHyor 

llaldre, t (AA) - BusOnk1l Orta 
prk lnsttm tebllti: 

Dt1n aab&h erkenden bUytlk dtıpııı.u 
kollan cenub keaimiııde mevzflerlre!.z.. 
le temaaa gelmlflerdir. Kuvvetlert -
mUı harbe tutupU§ ve muharebe bJ 
bölgede bOt.lln gün devam etm.ı,Ur. 

Bu ııab&h merkez keıdmtnde cnıpuınm 
erkenden yaptJtt bir taarruz ptıaktlr. 

tWmUıtür. Kara kuvvetıermıls -~ 
tan alq&m& kadar bli'gıok ddpaan ._ 
çatım dtlftlım1ıf1tırdlr. 

Tos ban hareketlerine enpl oı • 
mu§U d& ıion •s aaat zartmda cm,_ 
.maıım t&§ıU&rı:na ka?Jı muvaftaki.. 
yetli but bomba hllcumlan yapılmr;
tır • 

(DetXJnn Sa. !. sa. ı tJeJ, 

Belediyelerinin çallşması s~esinde 
- - - b& - 1- - ~ -~ -

ANKARALILAR iSTANBULLU-
LARDAN UCUZA BALIK YiYECEK. 

• 1 

lru 90falı haoa depon lmnılmakta oltlrıiu aibi laa. 
mai vagonlarla nakliyat tla temin ediltli ,. •tı baklanda da söz dm• fiteler ic~risine teksif......... taarraza 118 

.... _.- !-eraber bir cihete İta· le, . ., muhsrrik kuvvet olarak Jml. 
ı.:.~ iıılteriın ki Al--wsnın h•nılmaia bqlallllf. ~dok. 11 - san santimetre azanhıpnda ve ADkara ı, (Vakit muhablrlnden)-

lııhı oldafuıuJ.an !alla ylnni ~"·otuz qntimetre kutrun- R•• 'd k• Al • Ankara halkmın taze ve ucuz ba'.ık 
1t --t-lqilizlerin 1DICD· cra l>ir bom• ıoeriılifte-... .-. IJeVe t mart g&fAIZOOll 1'1•• teili16 epıeıcmü•difl• tifr 

deposu otuz, lmk ton kadar lıalttı 

altı ay · taze bir halde aakla;ı:.~~k 

tei'tfb&tt havi bulumnalrtadlr. 

~ "1ıım delildir. Alman- mit ptop:m n bat9n paı.n ile ~ • • mtlddettellberl )'&pdmakt& olu ba. 

bir ~~"! her tarafta yirmi ~' otıaz kiti ta!P)"all .. .. tamamı le tecrıt edildı ~dJ~ --=-..!..rmt~~~~~--
~ anı ıçinde iıdiyor. tobUs u.alte eni. altauı ldlomet.19 ~- ·-- - AUU&IU.. _.._, .. 

AhnamRrm biıtiln süratle bet altı !>Ut kadar ytırl• ltoskoDa, 1 ( A.A. - Doilu Kafkas rınRJeTdeld kalabalık aarnlzonu dan !sm1r tuvarmda t.efhlr edilmek 
~~:.:maksadına Çelir- fü'üyor. yada Knılotdu. Rus menılerini fimdi ımıamiyht tecrid edilmiş bu· mık•dl71e pth1len llOIUk ban de.. 

....._~ GörüJtiyor ki Alman kimya mtl· tashih için Prokladıııya .bölgesinde lunmaktadır. Ruslar ~hri kıı~lmıJ po9UDU atm aJIJllffn. Bu 90fuk hava 

Depomm elektrik •• Jıavaguı mL 
esaeN8fn1n bıJlımduğu yerde tMlsiı-.e 

baf'unnrıtır. Bıi aynı ondördUnde t.. 
tanbuldan getirilen balıklar 1çeristae 
konularak bir provaaı ,apJJacak~ • 

(De· a 111 1 r,.;,rr f .... ,, fi "" ) 

· · a b,., tllrlti ihtiyaç tehas~"lan meD?leketlerinin ben- bir kartı taarruza batlamıştır. ı\ılı lar, Almanlarıin bir pa•ça yardım 
"'- lll hol bol bulunmadılh • ol • · k •-~" söylenmı')·en bir --'-•-"e muharebe ümlcl edebilecekleri Veliki - Luki 

' t • """ kl!lon b"• z.n ,.e J)ı9tr ıhtıyacını S'?f•- .,uaM& .. ı ı · m • d d e. ~in yalnız kömürden 11uni bens'a büliln şiddetiyle devam etmek~·!, deıniryolunu kesmlJ}erdir. Ruslar 
Teaı lloordlaayoa kararları 

"'Ud;u halka satıhna.'41 çtkannsJda t:Llmanuşlarchr; aynı Ruslar dü~manı ayn ayrı her ev· Rjev hava alanını hM.imdlrler n 
~elitle doirııdar; fakat bn zamanda Jltımlardan intifar ede- den tardeylemektedlr. Almanları garnboou tayyare ile 

' Alman)'a için bu rek, yahut kömltrpeaiılanndan ha- RlJEVDE iışesinden mennetm~dedirler. 
~ tolclatu demek olma.- \'Uya ka~arak timdtvtt lradar k•J'· Stokhof111, t ( A.A.) _ Ahnan1a· RJevde Almanlar mu\:aTemet lt'fn 
it~ er leYİ harp r;aye.t. boltfp giden -.~ıardan blle ba yol. yaptıkları son derece büyük b~T' 

letkil&tın kuvvetlai a- 1 - c H p •a.,..t netlc~in<le eli al1'h tutan 
AL..-llleJda da istif ıule cattl•rl balmut anan'. _,, · ~ ~~il ndadır; daha rlot- Alm..-. harp elıo~İ§İ için her w. • w • lıillb erk~d•ri ~..ifçl bölükJc~ı 
'it IQu~.cıa bir kiiftirmadde- l'İ •Yl'I bir mu\-affaiciyei tf'tkll .. s -k • ne men$UP 10-17 Y111fuıdııki ıenı:· 
~ \'eya bol!uk hnki- den bu De\'i tıısRrrafl'" görilp de Genel e reterı )eri htnnete abn1şlart!ır. Bu ttenı:· 

4...:_ \ir .;:n bollok ohna.ktan takdir etmemek mUmktln df'li'dlr. ler ajaç kesmek ve yol yapmık için 
~hJ: ~enıdlr. Vilayetlerde bir teyahate cepheye gönderibnifler.di. 

• o.J. ılk syak ha.'811 bir Brezilyada arft idare ilin çıkıJor (Dem"" 811. ı. !IJ. l de> 
~ "t!blllr· h veya ba. madde- C. H. Partisinin bir hAftadrr : • •· 

~,~: .:=~ıa:!":~ :~ edildi fet~rimBii•~-~ .. '!1!1~.~ ~~~~~h- ı· BeşTu··rk gazetecısı 
~ 

1 
tollıutana giil'eM bir- V1f1, ı (A.A.) Brezilya ctımhmTei"'- ..... ~ _._ ~J .-llMPI 

..:...!' •.:11' bir hllkllm verebl· Vargu bUtUn Breırıltyada 4'rfi 1d&n Şevket Eaendsl bu akpmlti elu- L d d ._~ -._ htı lbaddcleıin yoldu- llAn etmiftir. preııle Anll.raya d&ıccelrth-. on ra a 
'-~ı ... _.~. ~kileft sıkıntıyı Saym genfl ııekreter Ankara.ya 
--..,._~ •~n dahili bir çökün- varınca d-ı fark ve cenup vi':"ı.yet-

-.,.,, 1Ql~ lanMdebilir. içtimai dertletmeler:- lerimkde bir tet1d~ aeyahe.tine ~"-
~ ~ bir htlklhn ,·ennetrte kacaktır. 
' tıit dil~~~ ilamdır. Alnıan- A h ı A k Gidioıte daha fazla Marq, Ga.. 
........ '-~elan çala veva ma- a r.iant~, Urfa, Kardın, Diy~ 
'l.z~ lb_!"'t1Y

1 
an bir yabancı 

1 1 
d kD' Siirt Bitlis vil!yetı mcrkeı-

;ttt t. , ... ek t a lerlnde ~e Tatvanls Vanda kala-
'-İ "'flet· e lcim1e qyııha- y o u n 'ırak uımmat dur:ım ve parti tetki· 

ıı..L_.... 
1 

1"'e bir tak'ID Yeni l 
~ •l~ .. ~bl'l'kalannın yttbel- : \ IJb olan ve olmayan yerlerdek 
~ t...'~"ll1ı görtır. Bu,ytıni ı Yazan: 1Jtırti ttur..ımu üzerinıte me!Jırııl o, 
~~ lebirJeri biltlln 6t.e- 1 Elkrt melııaea I lacak, döntllıte dt: Mu!!. Çapakçur, 

' -;_~ •llıt neticesidir. SABiT SAGJROGLU Elhii. Mıtlatya merkezlerinde ka-
' ~ 8nlnrıazdan en•e1 bnn- _.. ı larllkttr. Bu ~yalıatin Ur buçuk 
-.....;.._ ...._..~....,.. ;.t;rode Yanalll P~•a-8 •Y ı.ador ııilreoet; tahmın olunu. 
~ de SZ•tirıünit ol- -yor. 

liarp Okulundaki tören 

lnııiltereJelıi ziyaret 
proframlanm lıentlilm 

tanzim etlecelrla 
Londra. 1 ( A.A.) - Yalçın, Yıl· 

man, Esmer, Daver ve Sertel, Lon 
draya vasıl olmlJtlardır. Trkire bü· 
yük elçilili menuularından biri Brl 
tnııo,·aya beyanatta bulunarak Türk 
gor.etecilerinin tamamiyle serbeat 
c.Jduklarını sö.rlemişıir. Arzuları 1.e 
oldulu hakkında kendi;eri.rlc i&llp 
rede bulunulacak ve bu 6Uretle blr 
zat kendileri lngıltµede ikametleri 
e.<ın&Sındırki programlarını t.nıim 
edeceklerdir. Eter arzu ~ o· 
lurlars;ı fabrrkaları. en 5iddetil bom 
bardımanlara maruz k:ılmış çevre· 
!eri ziyaret edecekler ,.e halihaı;,r 
clP. talim görmekte olan kıtaatı g~· 
recektertlrir. Türktye l.tiiyük clçiH· 
ı:iiııdc bir kaimi remıi yApılıı«"aA• 
ı;ı : hi istihbarat nezaretinde de bir 
kabul resmi yaoıl.ıcaktır. 

Tiirkiye biiyük elçisi, lnlJiliz sa· 
zelclermin başmııharrirJerini halk· 
l'\'İne dnet ederek t "ndilerlnl 

(Devamı Se1. !, sa. S dl) 

Veremlilerin 8kmek 
istihkakları 450 gram 

Ankal'li, 1 (Radyo pmetell) -
Yai'mki reaml gıuıetede Ug yeni koor. 
dlnaayon kararı neped:ltlftek mertye.. 
te sirecektir. 

Bunlardan bb1 memlekete ıriren 

k&myoDlar hakkındaki koordlnuyNı 

kararmm tadili hakkmd&dlr. Bu \<a. 
rann birinci maddeli memlekete ye
niden gfren kamyonların bedelleri vf'. 
rllerek, bu 8UJ'etle ııa.tm aımacak kam 
yonlarm tabaili yerlerlnt Ticaret v._ 

killlJlnln tayin edecett teklinde de
gl,Urflmektedir. 

1klncl karar maden kömtlr11 ft Un. 
yit 1.fletmelerlnde çaltpD yer tatO t.t
çllerinln munzam ücret verUmek su. 
retiyle Uç aaata kadar fazla G&bltır
Jabileceklerı hakkmd&dlr. 
Ü~ncU karar 1~ tıonklnun 19(2 

tariıli clkmek ve ekmeklik huba· 
bat haJııland.alti im.narda yapılaa 

(Devamı Sa. ı. Sü. 5 del 

c:::E::9.:b::t::r::1::ts:~w~J 
Orda ve Millet 

Yazan : Sadri IBTlll 
BiJök zaferin yıldbldmii mı. 

muea.tile •illi Şef Cimharreiai 
tnllatl tarafından orduya göaclerl
len tebrl'k , .e s:r.yın Maretıal Fev
~i Çalmtalr tarafmdan '°erilen ce
'ap Hgönkü diny& 1'&J'l)an için
de Ttlrkiye niçhı mesut bir mem
lekettir aoaline cevap arayaıılan 

"tmin edecek İki kaV\'etiİ Ve<tİk&· 
ılır. lnönil hepbulzin kalbini ken. 
;}I kalbinde tek'llf ederek \ 'e bi· 
oıim dilimizden ıliyor "i= 

''Milletimiz beşte. teminat uy
clıiı orduianmız:n kahramanlığına, 
~tynıetirt~ candan inan~ gilve
r.iyor.,, 

İn9Dm11İudır. Ve filplteMs R ;._ 
tildll .c;uJe bir iıttfklllden 1Nıfb 
bir ~y oJmamı~trr. 

Bir Baheb uyandığı aman lııen
il il.ine mahsus bayraklar 7apddı
i 1n1 ve ba bayratılann solımlE bq
lıınna ve binalara Çeki1diliai &ft. 
ren insan toplııluklan . ._. harp 
M>ntumm istlklll gönleri tath 
ilkbahar rltyası gibi ~bucıak b)'· 
boldu. Çtınktl bu devletler keacll 
hürriyetlerini, diğer devletlerle o. 
Jan münasebetlerini hüikl lan'. 
'etlerin muvazene11ine ve _..,.. 
nıukuemetinc göre deltl nauri 
piremip~l'f', muahedelere göre 
'he9ap etmi5lerdi. 

' -~~ı,... ... 
Faşisl partisinde 

tasf ive devamediyor 

Tlrklye kunıldoğa gönden, hat
tl kuralarken kurtancı ve imkan
lar yaratlcı slllh olarak &edece 
milletin lnn'Vetini tanım~tır. h. 
tiklll bsrbi banan en güzel misa
lidir. Bilyiik harp sonraıHnda dün
ya haritaıH yeniden !:İzili~'cn ni
Cft milletler gördük ki bunlar ~"
IJldili llillet lmwe~inin bir ml
eyy!desi saynıamı~lardır. Bliyllk 
harp sonrasınm po!itik kombirıe. 

Cihnhuriyet Tüı1rlye!li ~il 
r~is~ bir görii,le ha~ild sebeple
"1ne U'ML etmeyi daim& bihni' ve 
ho bilgi sayesinde hakiki kanıeti 
11e dünya miln:ıo;ebetlerinde bir lay. 
'~t'!t nlmn~tar. t<ıtiklll harbi, İtı· 
tık'al h:ırbinl fakip ..ten ~ 
,.e iki ftnm:ı.r:ılı ciba." 1'utıl ~ 
~rkiye ı,:ışmnClım b11 aaa p~rea
bıpe sadık kalmffJtn'. '1~ ıoe llC!9 yıb m~ır. larma törenle diploma "·erU~llnl yaılDJftık. Yukanakl l'fflmlenle BUyf.k 

J&et.. A~Ulhatik Keuda mezunlara dfplomalanm •erlrkM "~ alay 1Ucıal1 .mezua olu .mıft,sn 
ıliter lllUfa clevrHUJrkea 1lriltl1~r 

Çılcarılanlar 66 bin kiıiyi 
geçti 

(Ya.m& 2 Jld a.yfa~: , ıonlarile l .. tikll!:a kornn..-,10& (~ ..... ıa..t-1 
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Türkiye ferdi 
atletizm birinciliği 
Dün Fenerbahçe stadyomunda büyük 

bir muvaffakiyetle başarıldı 
Türkiye ferdi atletizm birincıli· ı 4CO mani:ı.lı: 1 - Turan 60 3; 

ğ: dün Fenerbnhçe stadında sa- 1 2 - Muzaffer Kutluk; 3 - Kit
at 12 <!.;: hafta arası olmasına roğ. mil. 
men bıiyUk bir k:ı..labalık önil.ndt: GUlle atmu: 1 - Akif 12,58; 
~ apılmıştır. 2 - Ha.mit: 3 - Hayri. 

19 muhteıtf şehirden gelen 180 Cirit atnın: 1 - Kemal !)4,42 
~ t.k:tin istiraki~ b?yi\~ bir başarı } 2 - Melih Kocnoğhı: 3 - F .ıat. ' 
ı<·ınde geç:'ll dünkü mUsabakalan. Çeklç atma: 1 - Balcı 40,54; 
beden terbi} esi umum rnüclürii ge. 2 - llyas, 3 - İslfun. 
ııera.1 Cemil 'l'aner Ma<tıif \·cküi Disk atma: 1 - Atıf 37,60; 2 
unmına açtı. ·- Hayri; 3 - Yavru. 

~eSJni geçitten sonra yapılıın Yü.ks:-k atlama: ı - Pclat 1,80 
ınüsab~:alarda bayanlar 100 met- 2 - Jefri; 3 - - Sinan. 
rede, ve eri<eklcr nra...~ırıda 4X800 U::un atl:ı.m~: ı - Muzaffer 
bayrak ynn.şında yeni biter Türkl. Ealoğ'iu 6,86; 2 -- Melih Barlas; 
Ye rekoru ~sis edilm.iŞ1 ir. Gl.inün 3 - GUner. 
e~n i~i der:celerini yapan Jraikle, Üç adon: ı _ Ömer l4 09. 2 _ 
CtZll'..lYC birer ~eref madalyası VC• (''" • 3 y ' 

1 

ıilm'-;tir. yuner, - avru. 
Pistin çamurlu ve çok yuınU§Sk 3 ~1:m atlama:. l - M~h~ttin 

oluşu koşu dereceleri üzerinde bi: , 4 , 2 -.- Halit, 3 - MUnır. 
~:C~:r t=~~~r~:~ştur. Teknik de- Rız:~°!:s~;~n:n~:ı:k~iı b~~:~ 

• takımı 8.43.5 ile yeni bir Türkiye 

Uayanla.r: 
100 metre: 1 - Suzan 18,7' (ye. 

ni Türltiye rekoru) ; 2 - Fa.ha. 
met; 3 - İnci 

Gülle atm~: i - Melı\hat' 9 32 · 
2 - Ncıımi•ı; 3 - Man.lta ' ' 

Yüks('k atlama: 1 - ~fellhat 
1,SO; 2 - Marfil<a; 3 - Saffet. 

}Jrkclder: 
100 me~re: 1 - Cezmi ıı · 2 -

Mtzaff~r Baloğlu; Z - S~i. 
200 metre: 1 - Cezmi 22,9: 

~ - Muzeffer Baloğlu; 3 - Do. 
gan. 

400 metre: 1 - Osman 52 8 
2- Muz.ı.ffer Kutluk: 3 - Rcc~p. 

800 metre: 1 - Recep 2.1,8: 
2 - K<'m"ll · 3 - Osman. 

1500 metre: 1 - Rıza Maksut 
'1,l4,1; 2 - Rr.lf; 3 - Mustafa 

5000 rn .. tre: t - E!lref 15 514· 
'' B h ' ' ' .. - c zat, 3 - - Hüsevin. 

110 maninh: l - Faik H5 4· ? 

- Hilır!i, 3 - Süha. ' ' -

Seyyah Nansenin 
oğlu küreğe 

mahkom edildi 
Yugoslavyada SOO talebe 

temerküz kampına 
gönderild: 

Oslo, 1 (.A.A.) - •·nritnnovıı" 
Nnnscn'in kızı ıe,·fik ve oğlu kü .. 
rcğemn hktim cılil~işti:-. 

Yor.osı.A \',.ADA 
ltatu ı lıududu, 1 (.A.A.) _ Reu.. 

ter : 
Ort ı ınc-ktcp lalehcsindcn, 5G':;1 

kız olm:ık Ü7cre ~00 mckleplı Lut, .. 
li~nn de ıe,~if ctlılmlş ,.e ltnlyn~a 
hır 'temerküz kampına göndcrilmıs 
lir. Hunların •1ıcp5i çetrlerlc işbirll 
ğı yap.ınnkt.ın Ml~hıdur. 

rekoru yc.pm:şln.rdrr. 

Futbol mevsimi onumüz. 
deki pazar açılıyor 

İstanbul bölgesi futbol mevsimi 
öııiimlizdeki pazar giinil güzel bir 
merasimle a~ıle.e:akur Pazar günü 
yapı!acllic mevsim açma bayramı
nın hastla.tı ile iki eski .sporcumuz 
Fethi ~aran ile S~clat Rızanın 

1 me~ları ynpılaca.lttır. İstanbul 
lıölg<"Si ba..<:kan vekili Kemal Ha
lim ile İstanbul futbol ajanı Nu
ri Bosutu bu kadirF,inaslıktan do. 
layı hilhassa te" rik <'<lcriz. Pazar 
günü ~tbol mim tak1mmclA oy
ııanu<J olan meşhur eski futbolcu
lar ili ta!mn halinde kn"iılaşacak
lar ve bu eski ftıtbolculnnn ma
çından sonra iki kuvvetli İstanbul 
muhteliti kar6ı karşıya gelerek oy 
nny:ıc~klar ve futbol meraklıları. 
nn iyi ve ır.evkli bir futbol gtiuünl\ 
geçirt eeckJ er<lir. 

İagllferete 

Bir top fabrika
sında inf if ak 

Bir kişi öldü, 14 kiti yaralı 

Londra, 1 (A.A) - Mldlad'da bir 
top fa brjkasında dün vuku bulan Jn_ 
fillk neticesinde bir işçlııin öldüğü. 
kadın, erkek 14 ki§lnln yaralandığı 

resmt bir tebllğ<le bildiriliyor. 
-...-..,.__ 

Hindistanda 
karışıkhklar 

Polisin ateşiyle 6 Xt§İ öldü, 
16 kiti yaralandı 

V A ıc' 1 T 

Patates 
ekenlere prim 

Vekalet vilayetlerden 
ekicilerin listesini istedi 

Anl<ara J, (\'akıt muhabirinden) -
Ziraat VekAleti mühlm b!r gıda nıP.d 
desj olan patatesin bütün memlekette 
geni§ mikyasta lstihsallnt temin 1çin 
köylüye yardıma bnşlamıo bulunmak. 
tadır. Bu maksatla aynlmıo olan 
tahslsf!otlan çiftçiye prjm vcrlıe'bllme. 
sı tçin vilAyetıere bir tamim gtsndeMl
mlş, mıntakaları dahilinde patates e
kenlerin listesjnln vektucte gönderiL 
meııln.I. isteml§Ur. Bu listeler geldlkçe 
prjm dağıtılmnsma başlanacaktır. 

Bu karann çtltÇjYf sevJndlreceği ve 
patates istlhsaıln1 artıracağı ümit o
lunmaktadır. 

Yeni bir talimatname 
Ankara J, (\'akıt muhablrlnden)-

1§ler sermaye ile idare edilen inak. 
hanelerin lgletme, alım, satım ve he. 
aap usulleri hakkında hAZITlrı.nan ta... 
Umatrlame bugUn ne§redllerek m~rı. 

yet mcvkline girmlııtlr. 

Başvekilimiz 
Karsa gau 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Ba§vekll istasyonda üçüncü .umumı 
müfettişimiz, vnll vekili, komutanlar, 
ııskcrt ve mülki erk9.n, belediye ve 
parti başkanlan, rnektcpt:ler ve kıı!a. 
balık bir h:ılk kütlcsı tnra1u.dnn kar. 
şılanmııı ve bir askeri kıta taraf'mdan 
ıelAmlanmıııtır. 

BS§Vckllimiz istasyon meydanmda 
toplanan halkın sevinç tezahürleri a. 
rasında bir müdllct yaya yürUye•"C.k 
lıalkl.a lemas etmjı;ılerdir, Bundm 
.ronra otomobillerle şhrc hareket e.ill 
mi§ ve ba§Vckllimlz umumi mlltet~§ 
l!ğl, vllft.yetl, komutanlığı, beledıYeyı 
ve partiyi izyarct etınl§Jcrdir, 

Sayın mlsafirjmlz, öğleyin Oı':lb 

evinde şereflerine verilen ziyafette 
bulunduktan sonra ııchrin tarih! e!11r. 
lerinl, mekteplcrjnl ve asker! müeırnı
selerinl gezmlıılerdir. 

Ak§ıı.m belediye reisi tarafm~lll'I 

halkevtnde ~refierine 7:5 kt§tılk Mı 

akııam yemeği vcritmlşt1r. 

Bu ziyafette belediye reisi, söyl~. 
ğl bir nutukta sevgili b:ıııvekllle--tnı 

ve onun sayın refjkalarını Erzuruc: _ 
lulanu aralarında görmekten mU~o -
vellit meserret ve sevln~!erjnl an!llt. 
mıııtır. 

Ba~vekll Saraçoğlu bu ııutukta Vl!r 
diği cevapta demiştir ki: 

"Dün Erzincanı, bugiln de Enru•ıı. 
mu gördüm. Bu gördllğüm yerler 
bana kartal yuvalarını lı.tı.tırıattığı gl. 
bl konugtuğum insanlar da bende tı;ı.. 

ktld Türk kart.allan duyguBUnu uya!>. 
dırdı. Bana gösterjlen canlı sevgf'e:-e 
tcşckkllr eacr ve kadehlmı bu kartal. 
lar §erefine Kaldırırım.,, 

Yemekten sonra Erzurum mllll o • 
yunları oynanmııı ve başvekil gen~1e..-i 
tebrik ederek güzel blrer ı;por ola-:. bu 
oyunları herkes tarafından oynanm"li 
suretlle tamlmhıdcki faydaya işaret 

eylemişlerdir. 

Beş Tlrk aazetecı. 
si Londrada 
(Baştarcıft I inci myfada) 

Dola cepbeslnde 
(Baıtarafı t inci ıaufadaJ 

Stalingrndda durum Ruslar lçln 
\ahamelinl muhııfazn etmekle bern 
lıcr Almanlar çok büyük kayıplaro 
uğramakladırlnr. Timoçcnkonun tch 
like.ri önlemek lcln k(ıfi de~ccf!de 

ihtiynt ku"'"ctl hulundnğ;ı katlycL· 
le söyleniyor. 

STALİNGRADDA 
Londra, l (A.A.). - Stalingrad 

dola.ylnrrnda şiddetli muharebeler 
devam P.tmekterlir. Bu şehrin ce • 
nup batısında bütUn Alman hU • 
cumlan geri a.tılmışsa da bir tek 
bölg.e-de d!işman hatlanmızdn rnh• 
ııe a.çnuya muvaffak olmuştur. 

Cepheye Almanlar yeni takviye 
kıtahrı getirmişlerdir. 

Rijevde R\15 taarruzu gelişmekte 
clir. Yeniden, tahkim edilmiş 3 mCil 
kiin mahal gerj alrnmlijtır. 
Doğuda. Kafka.syada Grozny 

petrol flahalarma doğru Alman ta
arruzu in!Ii~nf etmez bir hale gel
ıaiş bulunmaktadır: Karadeniz ir 
tikam~tindeki taarruz da haftne • 
mi~tir. 

Krasnodann eenubvnda, kazak· 
lar gerilerine ironi!) bulunan 200 
Alman paraşUtçUsUnU imha etmiş. 
lerdir. 
AJmnn tanrruzunun f:olddeti azaldı 

Stokholru, 1 (A.A.J - tWyter: 
Ruslar :merkez cephcalnde nğır !>v~ 

kııarmı devam ettirirken cenupta &on 
48 saat jçlnde Alman taarruzu şır. 
delinden bir miktar kaybetml§Ur. • 

Almanlar Timoçenkonun kendl!,.rt • 
ııe indJrdiği ağır darbeletjn refilrl!e 
sarsılmışlardır. Emnjyetlc söylene!::tUr 
ki fon Bok, kıtalarıru tcnıük ettik ı 

ve malzemesini bir daha gözden g.?~Lr 
dikten sonra katı bir rouvatfaklyec cı 
de etmek için tnarruzlarınm oiddet.nl 
:Volga hattr üzeıinde art.UracaktıT B..: 
taarruzların şiddeti ayn! -zamandı; 

Groznl petrol sabalarına kflt'§ı (la 

kendin\ gösterecektir. Al<..st takdirC:«o 
yaz seferinin b!r manası kalmıy:ıcıı k. 
tır. 

Geıreral Zukof kuvvetlen f!mdl ~k 
kuvveUj bir mukavemetle karşılar. 

maktadırlar. ÇUnkü Rljevc :imeıı·Jt . 
ferle takviye kıtaları gönderUm~·•r 

Bu bölgede Rualar §ehrln §lmal k~pı. 
smdan itlba'rcn Uerlcmeğf' devnı:n lt.. 
mektedirler. Rljcve §iıİınU şarkı ~ec 
ve cenuptan taarruz et'ilmektedlr. 
Ruslar Almanlann Civar keıımı.-raan 
takviye göndermelerine mani otn•al< 
için Rıjevin garbını da sıkı bir baskı 
a.ltmda bulundurmaktactırları 

Zaptedllen bir ı;;ehlr 

BerJin, 1 (.A.A..) - Rumen k; .. 
talannm Anapayı zaptettikleri 
askeri kaynaktan bildiriliyor. 

Alman tebliği 

Berlhı, l (A.A.) - Alman ordul~n 

baııkumandanlığmm tebliği: 

Aşağı Kuban cenubunda Alman • 
Romen krtaları §iddetıı dtl§man mu
lıı:avemetln1 ycruniıılcrdjr, 

Alman hızlı hücumbottan I<ara<.'e· 
nlz doğu kıyılarma kad:ır llcrleyereıt 
himaye altındaki bir dUşman katlleli. 
ne hUcum etmııııer, aralarında bir ae 
petrol gemisi bulunan bıı§ka iki ır:

mlyi batırmııılardır. Bunlaı topyekQn 
4:500 tonllAto tutarındadır. 

Kerç boğazında top{:umuz dUııııınn 

motötlU gemileri teııkillne ateo açm1'. 
ikisini alevler içfnde hareket.iz bmık• 
Dll§trr. 

Faşist parUslnde 
taravye devamecll~or 

.Ajans telgıraflan ltalyada 66 
b!n kişinin faşist fırkasından çıka
nld.ığmı bildirmi~ti. St>n gelf'Iı 
A\•ıııpa g:ızetelerlnde buna dair 
görd~ğUm.üz ınalfunata .göre fa
fiİ.St f~rkası idare meclisinin son iç
timamda umumi kil.tip Vidussoni 
turafmdan hazırlanan faaliyet ra
pc'l'U okunmuştur. Tasfıye mese:e. 
si işte bu raporda bahis mevzuu 
c.:mektadır. Rapol"Un, içt:imat ;;a~
aım, m.uharib ailelerine yarüım, 
hububat toplanın9.Sına ftJ'kanın yar 
<iJnıı vesaire gibi çeşitli mevzular 
arasında fIIlkadan çık~nlanlar hak 
kında da maHimat verilme-kte ve 
tasfiyenin vilttyet fll'ka kfi.tiplcri 
Yasıtasilc ve onların mesuliyetl 
altmd:ı başladığı bil'!'.rildlkten 
sonra bu hususta şu iki nolcan:n 
esas tutulduğu anlntılmaktadır: 

a) Firke.ys. acele alınmış fnkat 
zamanla fa.5ist imanının zayıf ol. 
duğu görUlınUş olanlar. Rdnor fa. 
şist im:ı.nmın zayıflığm\1 inş; cU
rümleorl, ftrlranm faaliyetine 4ti
rak etmemek, fırkanın ?çzctini 
taşonama.k ve Unifonnasını giyme
mek, fırkanın muhtelif faaJiyetJe. 
rine i~tirak etmemek. harbe yar
dmı te~ekküllerinde vazife alma
mak, genç faşi~tlerln milis tcski
iütnıa girmemesi gibi kusurları 
meydana lt0ymaktadır. 

b) Fırka azns:nın hariçteki meş 
guliytleri ve bilhassa ticari ve ik
tı~dl faaliyetlerinin tarzı. 1 

c) Di.!!iplinc muhalefet ~enler. 
Umumt kati~in izahatına göre 

flrlra saflnrı:ıdnn şimdiye kadar 
çıka:ılanlarm yekünu Cf!S06'J) yn 
ballg 0Jmu5tur ve t3.!ifiyeye devam 
edilmektedir. · 

Mısırda taarruz 
( Ba.<J tarafı 1 inci sahifede) 

DUıı yapılan bir hava sava§! esna. 
aında avcılarımız en ıız 7 dll§ma.u ıı. 

çağını dü§Urmüııler, ayrıca yerde mı. 
ha bll§ka dü§man tayyarelerin! ~c 
tahrip etmişlerdir. Dün gece bomlıa 
uçaklarımız mUharc'bo bölgeslndel:<I 
düşman araba ıopluıuklanna karş• 
muvaffaklyetll akınlar yapmışlardır 
MUttefik bava kU\"ıı·ctıcrlnln raalJY'!tı 

Kahire, 1 (ı\.A) - Romel dUn s~l
bah Mısırda taarruza gcçmjş, mllttP
fık t;ayyarelerı Alman hnva alanlıırı. 
le malzeme fuılert ve ılmantaı üze,•ın. 
de akınlar yaptıktan sonrn. lngillz:e. 
rin cenup ceıınluna hUcuın etmi.şt,;r. 

Sollum ve Sldl barranı yolu üzorinn-J 
m!h\·er kollıırı dağıtılmıştır. MUtt•l
fik uçakları asker taşıyar. .Almacı u. 
~aklarına rastgelmiglcrdlr. Bu nak. 
lıyo uçaklarının lklal dll§QrülmUşt!lı. 
Tobruk bUtUn muharebe esnasında la 
pllan bombardımanlann en şiddctli<ıl
ne marul: kalmıştır, Büyük yangıcldr 
çıkmış, birçok intUAklar olmU§, ma!.Ze 
me depoları ve rıhtmıla.r ta.brlb t'!'ll 

mio, blr yük gfmisi tutu§turulm:ı», 

Marsa Matruh hava alanı tahrip ~.ıl 
mi§, Slrenalka sahil nçığtnda mlhve 
gemileri bombalanmı:s. bir petrol f:'C
mlslylo 6 bin tonluk blr yük gen.isi 
yakılmıştır. 

Mlh\·ere tı\k\·lye 
Nevyork 1, (A.A) - C"~çcn hat•a 

kUUlyetıi Alman kıtaları, Brcnner'l 
(:'eçerek Romel kıtalarmı takviye ct
rnl§lerdlr. Yun.anlata.na erzak götür. 
mek Uzere yula çıkmış olar. ~ml'~r 
yollarından çcvrjlerck Romele gbn;oe. 
rllmlştlr. 

Japon hariciye 
nazırı ıst ı la etti 

Bomb:ıy, 1 (A.A) - Dün ak~'.lm 

ne§redllen bir tebllğo göre, Almnre _ 
da hükfımet makamlan tahrikçjtrre 
ateş edllm~nl emrettiği zaman b;ı 

kl§i öımUo ve iki kl§t ağır surette 
yaralanmı§trr. 

Türk g:ız.etccilcri ile tanışlJrncak· 
lır. Mnarir nazırı Bullcr, kadın m:·· 
huslnrdan Mis Megan J.oyd Dorr, 
lııgillcrcnin iki eski Anknra büyük 
l"lçisi Sir J.oren ,.e Siı Corç J\lnrk. 
11:\'nı zamanda bir cok 1.- · "ı mürs 
stscleri ile "Boys Scout,, Jnr, "Gi· 
rils Guiclcs,. !er ve kadın gunıplnrı 
miimes'iillcri hazır bultıııacaklıırılır. 

Stalingrad cenubunda, aer! teııkfllEr 
tarafından JA:ı:ım gelen yardım glln::n 
piyade tümenleri çetin savaıılar~an 
sonra dUııman tahkJmat s!.atcmlr.t!e 
açtıkları gediği genj§letm!§ler ve t.ız. 

ıı hucum1an sayeııinde onemıı bir te- Koordı·nas k , 
peyi işgal ederek dU§man zırhlı k~v J0l1 3f&rı3rl 

Tokyo, ı (A.A.) - Röyter: 
Haber l'erlldlğlne göre hariciye na. 

zırı Şlgenerj, Togo oahs aebeple.rdeu 
dolayı bugün Jstila etmiştir. tmparn. 
tor fstttayı kabul et~ ve harici~e 
ooz:ırlığmı deruhte clmcsfnj başvekil 

HJdekl ToJoya em~tmi§t:ir. Tojo ~m· 
al hem bo,vekil hem harfıılye nazın 

hem harbiye nazaı bulunuyor. 

'AZA#H'f,:<HİI. I'<~ 
4 İn.san gözlerının, yürUdüğtl ne 

def ta.rafında tertip edilmiş olm1111~ 
bir hesap ve mUIAhaza neUceııldir ve 
ağızla gözler ayni cihette tertip e.:lil
miş olmasalar Jdi, muhavere iki O.mA 
arasmda cereyan etınlıı gibi olur,~u .. 
Bu da gılmdlkl jn~!zam ve ahenge mu
hali! olurdu. 

Azamgarab bölgesinde topla:ıtılar 
dnğıtıldığı esnada Uç kişi ölmU11 on 
kl§i yaralanmıotır. 

Blshar hUkı'.imeU tarafından neıre
dllen tebliğde f}imalin m•ınterld ~:. 

geıerl müstesna olmak ,IUere Gı;.nge 

eyalcUcrinde vaziyetin sakin olduğ".ı 

kaydedilmektedl r. 

lngilterede sekiz mHyon 

kadın daha seferbeT edildi 

vetıerinl imha etml§lerdlr 
Hava ordumuzun toplu balı1e vsp. 

tığı hareketler dUşmazı muka\'emetl.I\! 
kınnağa y:ırdım elml§tir Stallngr'lo 
şehri ile Volga dotueundllkl bir ~o\; 
dU§man hava alan!D.n dlln gece ~jd
detli bomba taarruzlanna uğra.ınt~tır. 

Küuga c~up batmnda bafan Ua 
\'işi, 1 ( A.A.) - AE!ustos nyı bi. yapılan müdafaa aav&§ları 111'8.Stnda 

dayetinde I.ondrnda milli miidnfna 11 ağu9t,oeta.oberı yokedllen Sovye~ 
kndrolnrındn çahştırılınnk üzere tanklanrun ııayıaı 868 l bulmuotı;r. 

Saram'da kıtalar b:ıltalay:cılara a. lnm 8 milyon kndın sc-ferhcr e<IH· Megtne glmal batıamda ve Rljev cin• 
tcıı etmek zor.ında kalm~lardır. Bı.:. miştir, smda dUıımanm zırhlı 'birlikler n.r 
rıı.da bir ki~ lilmü§ dört k!şl yara!~ dımlyle Yıiptığı yeni taarnız.lar a

0

k1~ 
mıştır. kalmıştır. Bomba ve Stuka uçakıan 

Patna'dn bir kişi ölm14ltUr, 1 f~e dememeli 'l 1 müdafaa muharebesi ve ı:etin çarp~ 
---<o 1 malar yapan kuvvetlcrtmıze mUenir 

( Ba~tara/ ı .1 net şnıı/wııı. 

değic;ild'kJne dairdir. Yeni tad:. 
liı tl a ha!:~:ı.hane, pro;•anloryom ve 
san11toryomlarda tedavi edilmek· 
tc olan veremlı hastaların ekmek 
istihkaktan 450 gmı..ma çrkarılmak 
tadrr. 
Aynı k&rnnn altıncı maddeııin 

de y:ıpılan tadilatla da kart usuMl 
tatbik edilmeyen yerlerdeki ek
mek s:ı.rfiy:?.tııun normal s:ırfıyatı 
geçm~mesi için icap eden tedbir· 
leri a\me.1! • ss.lahiyeti valiliklere 
Yerilmektedir. 

Harbin dördüncü yıh Çinliler iki şehir daha --------ıııııı------'1 yardımlarda buıunmuşlardir. Hücum 
Kara borsa bataryalarımız yeniden 30 düşman 

aldılar zırhlı tankını tahrip etmlDtlr. Ruzvelt bir nutuk söyledi 

l.ondra, 1 ( A.,\.} - Çunking IC'l,• 
ligi: 

(Sokak ortasında kara borsay: iş. Ladoga gö!Q cenubunda çarpıımaıı11 
Londra, ı (A.A.) - Birle§ik Ame. 

rika devlet reiai Ruzvelt, dünya harb!. 
nln dördUncU yıla baaması mUnaııt . 
beWe eöyledlğt bir nutukta ezcU:.ıle 
deml~tir ki: ••Uç sencdenberı AlmM 
İtalyan, Japon birkaç gayrf ı.nsr.nİ 
mllııteblt, keyif ve arzulanru tatı:an 

~rmany~ 

ingilizlerıe 
Çinlilerirı 
taarruzu 

bekleniyol 
Amerikalılar Yeni 
temizliğe devam etf > 
Ne\·york, 1 (A.A.) - ~ 

ınnhfıllerde İngilizlerle ad. 
Bırmanye.da Japonlara ~..J 
nrru:ı:a gc~meleri bckltJJ,iJll'" 
c:.ir. 

Japonlann hürnın' 
Sidney, 1 (A.A.) - J 

Yeni Ginede Kok oda. et 
Port More .. .biye giden dJ 
rnuhnfaznya memur Avust 
lnra k~rrşı bliytik i:fir hficııııı' 
tikleri haber veriliyor. 

Yeni O'nede temiıl~ 
Londra, l (A.A. )- GfJI .ıııl 

ArlUrün kıırarga.hında ne~rt""' 
llğ: 

Yenl Ginede, M1n kl:Srfeıtııd' 
nan Japon askerler{nln teJll 
mellyesıno devam edijmelttedl' 

Müttefik bomba uçakları ,ı 
dU11man hedeflerine taarrı;S . .J 
ve yangınlara sebebiyet \"C? 

Daha baEıda, Kokola t>ölJe 
pııımalar devam etmektedir. 
Ja~n ta;ryarelerinln il 
\'l~l, 1 (A.A.) - Tokyod.OJ'I' 

bir habere göre, Japon uça) 
vusturalyadaki hedeflerin• pt/' 
kmlarma devam etmişler ., 
vını bombalamıvıardır. 

Batı Atiandltf 
Sekiz ayda 

gemi batırıl• 
Ne\·york. 1 (A.A.) - ~ 

mıynn bir statistiğe göre, .ırCI 
tarihindenberi batı atlatıP"' 
gemi batınlmııitır. ııtc' 
Batın an gemilerin ın o 

tından 3090 ı ölmüş, ı~.884 
t.anlmL"tır. 

Berline ;;;öre 24 saatli" ,_ 
Bcrlin, 1 (A •. !\.) - J\1111 fi 

yosunun blldil'Cliğine görf• bf 
at içinde 10 müttefik geııılt1' 
rnışt.rr, Bunlar iki Rus Jıa 
si ve 8 şllrptlr. 
Dl:RLİNE G("tft J.~ ntll }. 

PtJ .. ANÇO 1J 
Bertin, 1 (A • .A.) - pe!I 

vctleri ağustos ayı içı.nde t 
kfın 6P9.ıoo tonilato t~ 
dil!"lllaJl g ... misi batınnı~ i 
lardan 667.184 ton!!IıtolU~ 
mi denizaltılar ve t32 bıJS--' 
to tutarmdaki b:ı§.ka 5 ~ 
hızlı hUcumbotl:ırı ta~t tJ 
tırılmı~!ardır. Aynca 1sO b 
niUitodan fazla tutard~ . 61 
hıekn 23 dlisn:an geını!J 
Jıillenmiştir. • 

Bunlardan ba .. ka tngi
1i• f

kuvv-•tleri aş:ığıcla isiınl~jr 
Iıın şu gemileri ka,·betn1JŞ •11 

Eagle uçuk gemisi. 12 ~ 
lO.toluk bir yardımcı kfll ~ 
muhrlD, bir denizaltı. ıo ıı ı' 
3 karakol gC'misi ve bile)' 
heınm.ivetsiz 3 gt>mi, iki ııı 
&eri birliklıorden birka~ı dl 
ığratılmtştır. 

IY __...-' t 
Anlraraya b•IJ 
gönderli ecı• 

(Baş tarLıf ı 1 · •of snh ~ 
Münaka!At \'ekA!ef) tutula!' , 
rm denizden çıkar çıktne.f. ~ f 
nakli için tedbirler aın1AJctS 'f4 
lar soğuk hava vagonlar~~ 
cek, tazeJlğlnden ve ne!~ 
§ey kaybetmeden depoya ff ıl' 
tir. Elde mevcut ~2 80BU~ ~ 
gonunun d!lrdü bu 1§1 yaP 
gelecektir. 

MUnakaIAt vekAletl bU ıı' 
irtibatı olmayan bUtUO ri~ 
teımil için de bazırlıklat 1:. 
dır Samsun ve Mersındd ~ 
yakın vUyctlere taze ball~ ~ 
çııl.ı§ılacaktır. Taze baıılt ;', 
ra beledjy~l eliyle hlO kU . ...ııt ' 
zetllmeden, hatta. latan~-cl' 
fiyatından daha aeağı bir trf' 
tışa çıkanlacağ't Umlt ol ,, 
Bu ay sonuna doğru ıoıuJ 

~~s:: ::::~u:ır.;:;.. -j 
lanacaktır. / 

* Vücudlarımızın teceddüt ve te 
mcssühle ıo sene evvelki eczasmd11~ 
bir §CY kalmn.mıştır. Maamaiih o 18 
tlhlı\k edilmiş geçmiıı vUcudlarımız; 
hatırat kuvvetile kendJmiz olarak hl.s 
scdıyoııı:ı:; hnlbu ki, kcııdi vUcud•ımıı
'ZUn haricindeki §eyleri kendimiz o'a 
rak hlııscdemedığimlzden mum'lt~ 
b,r ruhumuz olmak zarCırı görünUvor. 

Bundan hirknç gün evvel . işgal 
uiildiAi bildirilen Çıınhsicn'dcn 
28 kilometre ötede hulunr.n diğrr 
bir şehir Çin ktı\'\'Cllcri t:ırafındnn 

i~ı:nl edilmiştir. 
Şimdi, Cekinnı:ı cynlctl-:n bütün 

cenup kısmı Çinlilerin elinde bu. 
h•nmnklnchr. 

!etmek cesaretini gösterenler) Yıu. devam etmektedlr. DUomannı yaptığ" 
mı§. Said Ke1ıle:- bundan §ikAyetç!.. taarruzlar kııımen kareı!Jk ıaarrnr 

yazıyı okuyıoruz. Mevzu kdğıt ıııt.:Fr: !arla püekürtüımüııtür. Ladoıa gölütı. 
"kAğıt üzerine ııerbcBt piyaıı11 aı,:ı!ır. de bir Sovyet topçeker! hava kuvvet
ken son oyunlannı oynl!.mak latev::n !erimiz tarafından tahrip oıunmu.w~ur. 
bu bczlrgtuılar hiç ldmseıkr. p"·v&. Bir Alman mayn gemjııl Baltll< denle 
etmeden sokak ortasında .... mAdem. zinde blr 3ovyet denlzaltumı batıt. 

ki serbest piyasa açılmıştır; ar•:k ı mıştır. için dünyayı ate~ vermlv\er, blrtoıı izzet Molla' elan 
mllletlerı ezmişlerdir. 

.il~ DUnya öyle pürüzlü bir harp 
belAsına dU~tU ld, harbin ıılhayetiM 
ııe ııUAhla, vuılablllyor, ne de tııl~· 

blle: 111 ..... rörc, dünyada ık.nn 
edecek hAtip de kalmamıııı 

l'i~i, 1 (ıl.A) - Çunking'dcn '.l· 

'ınan bir hıabere göre, Canknyş•;k 
ı. uvvcllcri KinnE1sl demlryolu bo • 
'ııncn taarnızlarınn de' am ctmek
tedirJer. Tinzı h.ılıcrlcre Eıörc b,ı 

kuneller I~inhva şc,!ıriui g~rj al
n ışlardır. 

kara borsa kalkmııı olur. Kara borsa Uzak şimalde Arkanjel uk!r1 tut.
resmi pazar, rcıımt fiyat olan Y"rltr. ı leri bombalanmıo ve bur~ blr çnk 
de madalyanın ters tarafını göster- yangınlar çrkanlmı§tır. Sovyet han Birle~lk Amerika bu baka.ızlıi ve 
mek için söylenir olmuştur. Şjıtıdi Jruvvetıerl eon lkl gün zarfında, havıı müııavat,sızlıkları ôrtadan kaldırnı .. ~a 
yalnız tüccarın bir (kAr haddi) var. savaşlarında ve uçakavar ateeler!rot• azmetmiştir ve btuıda da muvaffli.k 
dır; onun seddlnı de elbette (zln._.{ .. _ zln tes1r{yle 182 uçak kaybetml,!lt. olacaktır.,, 
leme) yolu ile yıkacaklar! •. O hıı.lclP Aynca 115 dilşman uçağt da ye-:~ 
sadece piyasa, pazar demell, kara tahrip edllmtştır. Ayrı dP.vre zarfm. 
bona dememeli. da biz yalnız 11 uçak kaybettik. 

Polonya baıvekllt Slkorskl de r.t•ı... 

kunda, Almanyanm tedrici ıııNtltt 

yoruıacafıru ıöyleml§Ur. 

Her pflav, zerde sttn~:::' ~ 
Şeybımız akbabadır, I•~ 
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or;u v .
11 
~·l~fifal: ful: tJ =1 =il•ll~ ttJ~if ~~l 

(}J e mı e B I d. . . U .. b . I d •ı il .ı 
•• ~;.:~:1~.::ci~~:.~~;d;:_ e e ıye seçımı ı Bu nasll g ursu z ı r y ı onumu 
i'lk ;:~ikf. mileyylclesini tanr. hazırlıkları bacl~dı ı ,., ? 
111'İıle tarıh'n bUyUk tecrlibe- Y 

tır. ~~n bir maziye sahlp-

fıtıı Ja l'en.J!1'1iı .t:ırihln her 'l:t0t:ı- Seçı·m defterlerı· ayın yedis:ne 

Her tarnfta, dünyanın <lört bu· 
cağınita harbin dörıJUncU yasına 
bıu;bğı konuşuluyor. GazeteLer, 
ra<lyola.r, aj:ınslar hulftse bUtlln 
ynym '-asıtaları, bUtUn hatipler, 
bü~\lk devlet adanılan, felllketin 
me~nıllyetini taşıyanlar, hep bu 
konu füıtünde i51lyorlıır. 

ruanın kendllerinılen yüz kere çok, 
bin kere zengin olduğunu görtliik
lc.ri halde sinmeyerek kılıç sıyı
ranlann celasunlu'ldnn dillerde 
gezecek. Bu tlirlii kahraınıuılar va
tan topraldanna tohum gibi gi
rerler. Bir yerine on, yiiz, bin \'er
ınek için, l'tla.ya, ıhamuru nıısıı ka
bartın>a, bu şehitler de tarihin 
lınğrmı öy~ öninçle sl~irfrler. On
lara .ne mutlu) ki kendilerine uzn
u:ı.n zinr.lrlere lıoyun ,·ermekten<ıc 
kendi k:ı..,,Janrun mübarek kefeni
ne bliriinerelc cloğup hUytldlikleri 
topra'klnrn "erllıJiler. 

( ~-a ,. ıst hır lmrnkter sahibi 

~\ate,~ bu. karakteri bUyilk As- ka"ar tamamlanmış olacak U;ıJri lnll rf ıle A\Tapa O\'alann- U 
lııı:ıının.r e:ı.«e~IJ :>~ırlar içinde ka
lı "•i bıtn · !~k milletinin reel 
tıııııetjıı· tın ı~n ku\\"etfidir, Ti\rlc 
11\'ır U:: l'Uhuııo :n.!rnfnn l'CC: lıb 
ha bUyQkanda onn r~e] hissini da. 
tı!e,. ~ sentezler hnlinde ifade 
>~trıı İsUı e~~ ~nvuşturmu tur. Bo. 
lr.ı ~lluıı. l'ilrkıye tarihinde 1 tik
""ll, iııs., ~er ~amnn ufuldarı sıı
t1trıll<la tarı bir p.enanc gihi et-

b· OJlla~·nn mc,!lle olmııştur. 
ıuıı ,,. 

b.ıy111tr rtndj bu karakteri lnönlinün 
dılııtuı ,:;tında \'e moclern bir or. 

larındR yasn•onız 
l'UtJd • • • • .• 

~Ctiııe :u""nın istiklii.lini kentli 'km·-
1'11 b .. -. Ven~rek :\'Drntmrs oldu. 
lı' .. ~ ... ll "b • 
~ l!ıüte ~ :ı.n efkfırı umumiyi! ı. 

llgı bQ h'4rıfe halinde tasılik et
rtıllıhtıl'i a.kı"kattir. Hatta 'fiirkiye 
'.,1•ki itttfniJı muharipler orta .. ın
o;Ufle 1ornı rb manzarası glinden 
r ~tın İS tik ~~ kazanan tr:nır rzlığı 
Ilı bıııın lalın hal\i'ki miicyyidesi-

$orı 11
' olmnsınd:ınclır 

~ılık... "Yl:ı.r içinde Türlu:·.e taraf-
ı. ;.ını talı . ,, -
1lı11<_ıta lıl eden yabancı pol!-

lı r \'e .. h ·~ın,11 • rnute nssrs askerler 
el.ıh UıJa '!'liııterck bir ~kilde ~u 

bırle!Ji'-·orhır• '"r. ,, . 
\ 'Utkj... b" 
et llıih/c ır ku\"\·ettir. Bn km·. 

~I\ rn e~ iltihak e<lel'!!e ön A!l. 
ılıt\·aı:1 esl, lran, lrP.k, ~urlye 
'llitldy derhal haHohınur. ıı;;er 
!it J\,.::ı ltlUttefiklerc iltıhak cdcr
''e n~da bir Jtöprll bac;ı olur. 
ile ~~b· . ıar mUttcfiklerin cm:ci. 
l~rikter ılır: böylece ,·aıiyet mut. 
tl'l~l"tt 1 ':hı ne merkezl A \Ttlpaya 

n rıki.,ar el u ınu e er.,, 
lltltır• ~tlhcdeden çıl\nn hakiknt 

,. '!'iirkı~ b. 
tıct ()ld · ~ !r. ktı\"\'ettlr. Bir ktn·-

Yeni vilayet ve belediye seçimı 1 rı hakkmd:ı alakarlarlam gereken 
hazırbklarına ba§lanmrşur .. lntilıap direktifleri verr.ıiştir. 
o~fterl1ri avın vcdisine kad:ır ik- B:ışveki!imizin de işaretleri gi
mnl edilzc;kfü~ Viyayetlmiwen b; bu devredeki ~eçinüerdc bilhaa.. 
meclise ne kndnr aza ~ç:i'eceği sa genç elem:uı!ara yer verJecck
r,üfus vaziyetine göre bu,gUıılerde tir. 
tesbit edilecektir. Ocak kon~lcrine bu es:ıstnı· 

IUınun mucibince nüfu<1u 100 <lnllilinde dün citş:undn~ itib.:ıren 
bınd~n yukarı yerlerde 100 bin- lxtşl:ınmL5trr. Kongreler bu ayın 
den yu.1<arıs1 iç!n her- 25 bine bir 2i aine kadar devam pcleceklir. 
&za EeÇilect>ktir. BilhMsa kongrelerde halkın dilek-

Yeni Parti reisi Suat Hayri ür- ciri1c y:ıkından meı;gul olacnkiar
güplU dün p!l.rtinin intihap h:ı- dl'r. Bir müd detellberi §ehrlmizde 
zırlrklarmr tetkik etmiş, yt-ni bnş- bulunan ~ıemduh ŞeYket Escndal 
iayan oc:?.l: kongrelerinin seçimle. bu nk§2Jn An.lta.r:ıya dönecektir. 

Kahve satışı 
inhisar bayileri vııs1tasiyJc 

yapılmağa batlamyor 

Perakendecilerde 
kabve balaaamıyor 

Dün eehr;mizde perakende kah
ve &atan kahvecılcrin çoğunı:la kah 
ve bulunmamıştır. 1nhisarln.r idı:. · 
re&i, .:;atL~l:ı.rı bayilerine vermek ii. 
zere bulnnd.uğundan piyas:ı.ya kah 
ve çıkanlma.sı durdurulmu!ijtur. Ku 
tıı k3hveci1erin verdiği malumata 
göre bu hal tlç gUndC'nberi devan:. 
etmektedir. Yeni satışın hafta so
nundan evvel b:ışl3yamıyıı.cağı, 
bundan dols:n şehrin bir hafta kalı 
vcsiz kalacağı da ayrıca söy:en -
mc-kte-dir. · 

Orozdibak binası Sümer 
bankç.a satın alındı 

Açıkta kalan 
talebeler 

Dün valiye vaziyetlerini 
anlattı lal' 

Yüksek tah.!-il talebe ylı?"•lund:ı 
barınan 100 den fazla kız Ye er-
1-ek tnlebe, yurtlarının e..'ışap ol. 
ması <lohyısiyle :kıı.panması iizeri· 
ı!C açrkta itnlmr5lnrdı. Bu gt>ı:ç:er 
dün valiye gelere-k kcnclılerine yer 
tulunmasmı istemislcrdir. 

!lonal imtihn.nlarmm -b:ı.şladığr 
bugilnkroe gençlerin derslerine 
çall"j:ıca.k normal bir )"cııe iht;ya.ç
Jan oldu~ p'!k tahil1ir. Değerli 
vali ve parti bn6kanrmtzda:'l bıı 
gen<;le?'e b'r yer ibulacağmı kuv. 
vetl"! ümit etmekteyiz. 

lnönü gezisi c"..lmartesi günü 
açılnc:ak 

Hava. e.ctk °b'ılunduğu takdirde 
İnrinü gezi yerinin o.t'rlması töreni 
önümüzdeki cumartesi gUnil Ya -
pılaca.lrbr. 

Denizyolları memurları 
Şirketi Hayriye mem:a:

larmdan farklı mı? 
Deniz yolları idaresinin ıch!t 

hatlarına çalışan vapur memur \'e 
mUstahdcminlne ağır l§çl ekmek 
kartı verQmektedir. 

Daha yorucu, şartlarla çnlı~-ır. 

Şirketi Hayriye vapur memur Vl' 

mUstahdcmlnı bu haktaıı mah~unı 

cdjlmcktcdir: 
Altıkndar memurlar vil(iycte ve 

Ticıırct Veka.tetlnc baş vurınut-

tardır. 

Trakya 
müstahsilleri 

Borçlandıkları mahsulü 
seve seve satıyorlar 

Trakyad:ı. 'köylünün borçlandır
nm usulün-: uyu:arnk yapılan nıah
sul ınü.bays.e.tı iyi gitmektedir. Köy 
liı, mahsulünü Gev seve tcpruk 
ınth'lullerl.ne salmaktadır. Şinıd;yc 
kntlar yeni mnhsuli.in yüzde yet -
n•Jşi verilm.~tlr. Mübnyaatı ya.kın 
den görmek üzere Tı'?k:ı,nya giden 
toprı!.k mahsulleri ofisi umum mU 
ditrü şehrJmiz: dönmü~tür. 

1 Kimi halkın gayretini artıracak 
yeni \'ait ufuklı.rnndıı uçuyor, kimf 
iikıbetin S<orkunçluğunu ön.e süre
rek, dayıınma öğlidii 'eriyor. Ar-

ı 
trk hiç kim~enin llllincle, ilk yıl
ların ~tafath destnnı yok. Boyle 
ağır ,.e ~mkinli konu~ma),, onla. 
ra vatan çocuklarının dağlnııan ce-
naze yığmlan öğretti. Her çatının 
nltmda !'lesslz a~la~'anlar, çırpına 
çırpına ı.açını hafmı yolanlar \•nr. 
Bu manzara miithi:;ıtir; bu manza
ra, ~ılleri kekeletccek kadar 
mUthi5tlr. 

Nutuklarm tn<ialığmı, kuruluğu. 
nu, ram;ız ,.e heyccnnsızlığnıı do
ğuran bu iste. 

Oluldarmda knnlnr köpüren, 
çarklnn kanla dönen bu rclıcnnem 
değirmeni dört ;yılclır, işliyor. Di,. 
leri amsında taçlar, tahtlar, is. 
tiklô.ller, dcdetler ve m'llctler 
ııa~nlandı. Toprağım konımnk, 
hnynıi;-rnı kirletmemek, milletini 
ııiğnctmem~k iııin !!İlflha sanlan 
knhramanlan, tarihle hirJlkte o. 
ğullnn n~ toronl:ın Ö\'e<'ek. 'l:.er 
l ii:liinde asil bir tek :rlirek, temiz 
bir tek YİNlnn knldıkçn, onlar hay. 
r:mlılda anılar.aklarclır. Hele du,. 

Bu llç 3,Jda ııekr görmedik ki!' .. 
nir yanda böyle Jca.hramnnlar fle''
rilirken, bir yanıla "Kisling'' ]er
le fn.rih1er, bayraklar ve \"atanl:ır 
yrkıldr. ljç ),'. in<ınnlığın maddi 
manevi her tilrlii ızhrnplannı, 
yllkseli~lerini , .c dlişll~lerlni sey
rettJk durduk. 

f5te <lör<lüncü Y&'1Tla. bnsan hu 
llb"Ursnz öllim, kan \'e fcliıkcl ÇR

l:"'ldır. ÔDUmüzde dabıı neler \'ar! 
Bilmiyorn1~ Fa~nt inc::anhk iı:in hı~ 
de hn~,rh bir ı:ey bek1eneme7:. 

Bu sim ~yah yer \ie krplnzıl ~ök 
nltrncla Tiirlı ,·atanım me!ltıt bir 
1 • • ' ıans ı~ın<le görm.el< en büytik gu. 
rununuzdur. ÇUnkU bu sillh kU\-
' etimizin olduğu kn<lnr rnh ,.,.. 
kafa ccplıemiztn de SRl'li;lmaz bi; 
5ağla!lllıltta bulunduğunun sene· 
elidir. 

Hal1kı Süha Gezgin 

900binekmel<kartı Meraklı ·Şeqler: 
İstanbul ahalisine kafi -. ----- - --

gelmemiş 

fatanbula verilen 900 bin ekmek 
kartı t"ainamen tevzi cdiınlıştir. 
nıtiyacı kc.rşılıımak için 1ll b!r. 
~aı-ta. deha ıihtiyaç görfilmuııtiir. -

Amerika da zenginlere 
yük le ti 1 en ver o i ı er Buna seocp de !stanbula diğer 

viHi.yetlerdcn fazln m•safir gel • 
meslc"ir. Yeni 1mrtl:ır dn ı;-elmiş- Amcıika.da çok kazananlar pek 1 ile Nevjcmeye geçmek istiycn 0 • 
t:İl'. \;Ok Yergi \·erir. tomibillcr 50 e:nt para Vermek 

I ıı lctı, ~gı:ı ıcm hümıcte Jfıyı'li1 ır. 
111t'llct 'et l'e.el hi~sini tarihi bir 
bııırıu11~r olarnk muhnfa1.a elen ,·e 
P.ilıı e n bayr:ığı nlt:rnda tek Imlb 
~·ıı.aro~n millet '-:ırlıf;:'l ile onan 
()aıı rnılc;rnıoı bir şekli olan ordu. 

Süm.er B.0 .nk tıı.r·ıfından alınma
ııı kamr'~trrılr.uıı olan Orozdıbak 
1'ina.smm 3atIŞ i'.li tamamen biti
rilmis ve tn.kr;r muarr.t>lesi dün ak
ı;am Silme'?' Bank adına Yerl:i mal. 
lar pazarla.n mUdUrlüğUnre ikmal 
clurunuştur. Bina yakında bo5al
tıJaca:k ve Yeril Mallar Pazarları 
müC'SSCSetıi buraya ta.:Jtn&eaktrr. 

Diğt-r taraftan lrlan'bul köyleri- Brr milyoıı kazanım bir adam m~cburiyetinde~lcr. Kezalik Ya _ 
~ r.c: e\·velce da.ğ.ul:ın ekmek kart- 733.000 dolar vergi verirdi. Şiın. yalar da bir miktar veriyorlar. 
Kutlama !arının geri a·m.n~sı i~in ticaret ve di ise maliye nnzın !fo'rgantav bu Uz.'lğr gören ger.eral 

lı rckkeptir. 
... tı ha1<·k 
l:ı re'"apt 1 ati, büyük Şef.e ,.el'(li. 
('aktna'c a ayıu l\lnrf?cıal Fcn:i 
~tliy0r· l>U Ye<>iı: elimle ile be,a· 

"o . 
fc~r l'dtı.nıuı v w. • h • 

ı enı . erecegınız er ,.azı-
"ct \tc ~'Yı-tle ha.!!aro.bilecek kuv

t .. · .-.udrctted· b "likı· ı· . ır ... 
~rı ,. a lt'lın lınkiki müevyiflesini 
~ e •. 
d
11~1 ih-ona h:ınti krymet ,·erme. 
... "•:\I et · 1 · ı "! haı<'k• mıyen < el'let ı?it\'Cn-

. eli, ..... 11
1 1 kı~·metlc ~elerek ~ün

ı•ıt••. "• arı . ıx1tı ha • asırları lrnlf!cıinılcn 
htca s \"rn?t'nn altımlıı hahti-

eyrcxı ... ~ktir. 

SADRI ERTF.M 

l)Qr"'l"' 
il acezede siinnet 

be düğünü 
tııı, 

':'rı. ~ ~ed"' bakılıp htırnt Uttn ,,_ 
Uku1111 ha ız rocukl11r:ın sünuı>t 
~ ~--rı.:llrrnbc gUnU aııt on e11 • 

caJtt.ır. 

~ :Mes'ut bir nikah 
1l ııçdk er 11e t 0 torlnrımızdan A vrJ Gı' _ 
f311\>ll§er §k 13~kası veznedan Hacar 
111k~hla erıınesj MUrvet Sava,Prl."l 
1 llhıııd rı l3eşlktnş evlt>!lme memur. 
la 1. ttr 
'l ar 1 taratın akraba ve clost 

re~ alında icra edilmiştir; Tar&. 
8andetıer dileriz 

~------
~Vakıl 1 

2 ı-:y!uı 91~ 
,.,.. Yeni Gün 

tj -.ı\>f!'f E:! 1ıı llleb ka.r baı:muha~rirj ve Ay 
~~tı ltıbauısu Yunu.s Nadı .dey b•J;lin. 
•.ıt ten Y e ncur cnı GUn aclrnda bir ga. 

~""'""'""'· 
.... Çarşnrnba Pc11Sembc 
~ 

2 f.:)IUI 8 F;yltil -
Şaban: 19 Şaban: 21 

lfrzır 120 ı Hızu: 121 

ıc.:n 

5.:!8 
~.10 

l~.O() 

.."En So!l ?akı"lta.. arkadaumıı kfı)etinden belediye iktısat roüdUr- vergiyi 900.000 e çılmrmışt.ır. Çımkinı; rcs:nl tebliğinde sık mk 
dun nk-~P..ml:ı s~yısiyle Uç y3911n 1 lUırtine emir vcrilm'~t r Diğer cihetten senede 500 ster- itı011i ~en bir cdnm \·a.rdrr: Ge-
bitirmlş ve <fördilncü ncı:ıir yılrnn e • ;in ka7.anan bir İngiliz evlenme • ır.cral JQZCf Stilvel... Çankny§ekin 
girm"stir. Arka.dasmıızı tcJ->ıi'k e- ~1~~11~1-~1.r mil:kn;:ıntı U ın tiSC 1!56 sterim vergi verhken ve 6 ucı orduJıannn kumanda ~-

--0-

Çamlıcada belediyece istim. 
lak olunacak konı 

der \'e muvafC:ılci~·etlerinin deva. 
1
. . ~~ı e.r. v; :uı~·e 1 us:ıt rn - hir Amerika'ı 30 sterlin veriycr. d yor Amerikanın be1ki de bütün 

D"nl dil ..:.. < ürlügun.e n:üracaat ederek kon- 1n k k ord la 
c. ..... trol münase'-etile ekmeklerin 3 ü - giltel'ede çocuğu obnı~an ve 500 uza t:ar u mun yeg>c:\ne çin-

~ircada. bulunan ~llreyya Pa. 
şn korusu yakında. belediyece is
timlak edi!cc,..ktir. Şebir imıo.r pi
lanına göre burnsr nynen yeşıl sa
l:a o!arnk muhafaza edilecektir . 

Va.Ji ve belediye reisi Uıtfi Kır
dar dün Çmnhcııya giderek koru
da +ctkiklerde bulunmuştur. 

VAKiT 
Daima hall:ın menlaa· 
tini düşünür, her sayı· 
t-!n!la 'en seçme vazrlar 

'1P.c:reder 

- 38 ·--

Yazan: 
- Gebersin, kerata .. Yazık, 'elim de gavur kcınına bula.stı .. Müslüman 

ırzına musallat olanın ôkibeti iıte budur .. 
Kalabalık bu ölü hakkındaki merakını teskinettikten sonra Kezbanın 

evinin içinde olup bitenleri öğrenmek istiyordu .. ihtiyar bir kadın bu mu
ummcının da çözülmesine yardım etti .. Kezban, piçakla yüzünden yaralanmış. 
Anasına bir ıey olmamıf .. Kezbanın ve anasının söylediklerine göre bütün 
bunları yapan Karakavuğun devecilerinden lsmail Efe imiş .. 

Artık polis de yetişmiş, ve iş mahleliden {.ıkarak hükC•.ııcte geçmişti .• 
Tahkikat epeyce sürdü .. Mahalleden kaaın, erkek ıcıhitler gitti •. 

Hadisenin başlıca aktörlerinden olan lsmoil efe kayıptı.. Her tarafta 
arandı .. Bulunamadı .. Epeyce sonra işitildi ki, ismail efe o sıralarda Tire 
hovclisindc faaliyette bulunan bir çeteye iltihak etmek için dağa çık
mıJ .. Ve bir yıl sonra da jandarmalar ile vukubulon bir çarpıJmQda vu-

rulmuf ..• 
Kezban kız, hôdise gecesinin sobcıhındo hastahaneye kaldırılmıştı. 

Bohcıvon Vasi! de kaldırılmı$, ve raporu tanzim edildikten sonra hemen 
gömülmüş•ü .• Bahçıvan Vasil kalbi üzerine saplanan bir kama ile ôni 

denileceli kadar çabuk ölmüıtü .• 
Hôdisenin bu üç aktöründen yalnız Kezban hayatta kalmıştı.. Fa

kat Kezban yaıamakla beraber, ötekilerindeıı daha fecl bir şekilde öl
mü~tü .. Kezbanı bir eve!, bir de hastahaneden çıktıktan sonra görenler, 
ağlamaktan kendilerini alamazlardı .• Bütün kinler, bütün husumetler, 
Keıbanın yeni manıaro~ı karşısında utançlarından susarlardı •. 

lsmail efenin bıçak darbesi, Keıbanın yoncğından ağzına doğru 
derin bir yara açmııtı •• Yora kapanmış, fakat Kezbanın eski yanağı ye
rine buruıuk ve <,ukur bir yanal<, Kezbanın eski tasvir gibi ağzı yerine 
~imdi büzük ve çirkin bir ağız kaim olmuıtu .. Esl:l kezban ölmüıtü •. Artık 
kimse Keı:bana bokmıyc.cak •. ' Erkekler ona arkasını çevirecek •• Levanta
lar, ona koku vermiyecek, ipekler onun vücudünü sarmıyacaktı .. 

O, artık yalnız: insanl<1rın, merhameti, ve tırnaklarının gayreti ile, bu 
ağır hayat yükünü.. sonuna kadar taşıyacak, sürükleyecekti .• 

Tahkikat neticesinde, hôdisenin ~u suretle cereyan ettiği anla}ıl-
mııtı: 

O gece lsmail efe Kezbanın evine doğru gelirken, ev etrafında do-

ı:ıtcrlın kazanan bir aile 126 ster- ce bilen subayıdır. 
zer ,yü:ı:e-r tnrtılma'w.lı ;<;temi~ler - B 
d

- Hn \"ergı· verirken Ameıikada ay- ilyük h~te Fr:ınsada en ön 
1T. Belediye iktıs:ıt ınüdürlüğü bu 

talebi rcddctmlşijr. nı !Y'--rrı.yı Jtaz:ı.nan hiç vergi ver- Faflerda Corç ~al ve Mek Ar-
--- _ _,,_ mez. Çünkü Amerikan kanunlan- tür ile iberabc-r dövüşttlktcn 60nrs, 

Altın fiyatları na göre evlj bir adamın hafta.lrğc harp nihayetine Sanfraruıi.<ıko dil 
50 doları geçmezse vergiden mu- me-ktebinc girmi~ti. Çinceyi :ıtçi.n 

'J2~~\. bir Re~di;ve :ıltmm fiynt: ııftrr. öğııendiğini <eoran bir do9tWla 
.• .: ' . ra., ~rlilçe a.ltmm bir gı. Amerika.da l:azı yeni vergiler bundan 22 sene evvel şu ceva~ 
ra~ r:vn.tı ı.~e. 450 kıın:rıtu: •. .. korur.ustur. Mesela: Lllks vugisi, vermişti. (Bundan l!onrnki harp 
Inonu gezun cumaı- ~es\ gunu , eğlence vergisi. Nevyorktan köprü ıney'da.nı uzak şa.'rk olaca.kur ve 

muhıır~p bir mell'Jeketin lisa.nmdan 
anlamak fena bir ~Y değildir.) evi etrafında nıçın dolaııyordu?.. Kendilerine sorulamadığı h:in, bunlar 

pek iyi anlaııamamııtı.. Kezban ikisi ile de ır.ünasebeti olmad 1qın1 ve 
hatta ikisini de tanımadığını iddia etmiıti.. Belki de lsmail efe, ağa" 
Kara ~::vuğun bir haberini getirmek için, oraya gltmiıtl •• Belki de, ev
velde Kezban ile uyuımuılar, sözleımiıler, kendi namınc hareket edi
yordu .. 

lsmail efe, 1<czbanın, gözü ile görmediği zcman, boıko adamlar ile 
münasebette bulunmasını bir dereceye kadar kabul edebilirdi .. Şu ~artla 
ki, bunlar Türk ve müslüman olsunlar .. Fakat bir hiristiyan ile velev kötü 
kadın dahi olsa, bir müslüman kadınının seviımesi onun havsalasına sığ
mıyordu .• Bunun için, Vcsili Kezbonın evini gözeltler bir vaziyette gc• 
rünce, ne maksat ile geldiğini, sorup anlamağa bile lüzum görmeden 
ka;Jlan gibi üzerine atılmı~ ve boğazına sarılmı~tı .. Vasil boğuk boğuk 
bcığırnic§a ba~layınca, avını elden kaçırmamak maksadiyle, kamasını 
c;ıkarmı~, Vasilin yüreğine saplamııtı .. Fakat cezanın bu kadarı kendisi 
ic;in kôfi değildi •. Vosil Kezban ile haberleımeden veyahut Kezbandan 
her hangi bir şekilde cesaret almadcn burada nasıt dolaıobilirdi? Bu 
gôvur aklını mı kaybetmişti? Hiı JÜphesiz, onun bu delicesine hareketinde 
Kezbanın do kabahati vardı .. Onu da din ve milliyet haysiyeti namına 

cezolcındırmalıydı .• 
Kezban iki adamın boğuıması sırasında kapıyı ııralık etmiş ve' hôdi

seyi anlc.mak istemişti .. Fakat gece karanlığında, küfür, inilti, ve koma 
parıltısı görünce, korkmuş tekrar içeriye kaçmıştı.. lsmail efe, Vasilin 
işini bitirdikten sonra daha mahalleli toplanmadan Kezbana döndü .• 
Kapıyı itti .. önüne Qeçmek isteyen Kezbanın anasını hızla bir tarafa 
attı .. Ve Kezbanı kolundan yakalayarak: 

- Kız kahbe •• Artık Vaslllerede mi dü_ştüıı;,.. diye kamasını savur
du .. Onu da vurmak istiyordu .. Fakat Kezbanın bir hcıreketi, kamanın 

'istikametini değiştirdi .. Ve yüzüne saplanmasına sebebiyet verdi.. Kez
ban da feryatlar içinde yere yuvarlanınca, lsmoil efe, arka duvardan, 
dar, ve tenha bir sokağa atladı .. Ve o ondan itibaren bir daha izi bu

lunmadı .• 
Bir gecede üç kiıinin mukadderatı taayyün etmi1ti .. 

Mustafa, bu hôdiscden, birkaç ay sonra, Kezbonı evının önünde 
görmüş, ve 0 da diğerleri gibi baıını öte tarafo \cYirerek geçmiıti .. Eski 

Kezban ölmüstü ... 
Vl/I 

• 
Mustofanın yaşı büyüdükçe ve dış 6lem ile teması arttıkça onun dini 

M~kte-bi bitirince o Pekine git
ti. lisanını ilerJıctmeğe çalıştı ve 
&hali ile menleketi terum~ ic:in 
rir çok seyahatler yaptr. Sonra 
Şankhaydaki Amerikan mmtaka -
f'lnm müdafaa.siy~ mlikcner bu. 
Junıı.n A~rikan fırka~ınm kuman
danltğnn deruht~ etti. Va.~ıar o
ııun coğnı gör:lilğünü teyit etti 
Şayet muharebenin !be~ krta:nı. yrı.
yılacağınr bilseydi k :m bilit" belk. 
dnhn kolay bir Jlsan 6ğrenirdi ~ 

Hıırp borçlanru ödeyen büyükler 

Gege-nlerdc Çörcilin oğlu Ron
clolf Çö:-çilin İskenderiyede bir o
tomobil lt:ız..'lSmda yarnlnndığıı:ı. 
haber w•rdiler. Çörçil belki dt: ge. 
ne bu harpte Dünkerk m1ıharehe. 
sinden sonr.ı. bir motör lau:aııın•in 
~len Lord Gortı:n oğlunu ha.ur:rı 
mıştır. 

Büylik devlet adam!an ve genc
rnllC!" aynı acıyı tat:mrşlardtr . .Me
sdfı. Rus harbinin b:ışında topçu 
teğmeni H2.11S Kaytel ölmtiştü. Al. 
mnn orduları e.::-kii.nı harbye reisi 
genera.l fe!dmarC>finl Kayte'in ofrlı: 
idi. 

8 ağt-.stos Hl41 de cepheye sev 
ke:dilmeden evvel tecrübeleıri yn
pıl<ın hır bü~'Ük İtalyan ta.,>yaıc.i 
Piza yakının dtl~tU ve biraz sorırrı 
selen bir t:!.yyareden Mu&!Olini çrk 
tı. KC'ndi tayyaı-esi ile oğlunun cc
~ed1ııi :ı.'mağa gelmi~ti. Ölt-n Bru 
no Mus!"Olini idi. Dtıce oğ'ıunun 
cesedini alarak Roma)-a dotru h, -
va1andı. 

Alma:ı kuvvetleri geçen sğuc:
tosta bir Rus sı.ıbavım esir ctti'er 
Bu Stalinin bU~'i!~ oğlu idi. ~;md 
Macar naip vekili Ety~n Hortiniı 
oldilğU bildiri'iror. I 

l.861 
~ 'i.J 

lo~an Vesile rastlamıetı .• Vas;ı, N.lhalin bahçesinde çolııan genç ve ya
kışıklı bir Rumdu .• iyi Türkçe konuıur, ve Türkler ile çok ahbaplık ederdi. 
Bu sebepten Türk ôdetlerinden bazılarını benimsemiı. Cüretli bir 

adamdı .. 
isme:! efe, Kczbanın evine doğru nioin gidiyordu?. Vasil Kezbanın 

duygularında do dc~iJildikler olmağa bo)ladı. O, ailesi ve muhiti icabı 
olarak küçük yaşında dini vazifelerine çok bağlı ve çok sadıktı •• Hatta 
az kclsın, halız olacak, ve belki de imamlık ve müezıi.nlik gibi dini bir 
meslek içinde hayata atılacaktı .. O, daha llkmektebe giderken, bazı ak
şamları, mahallesinin küçük mescidinde ezan okur,, ka'met getirir, ve kü· 
çük imam denilen mahctllesinin imamına yardım ederdi.. Ramazanlarda, 
anası ve babası ile beraber, sahura kalkar, ve deliksiz Ôruç tutardı •. Zc
ten rcıll'"!On onun çok sevdiği bir aydı .. Bu ~ :rarfında diğer bütün iter 
çibi mektep talebesinin dersleri ve vazifeleri de azalırdı .. 

- Devamı var -

Umumi h!ı.rpte tl.e ~yle id. Fn 
oğlunu 1farnda kaybeder t<'n ~
neral J{nste Jnoya Grıın l\uron 
rnuharebesinl kaz:ı.ncl·ğ nı. fakrı· 

(Lütfen sa~inyı çC\ irini•' 
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Kcşidesine ayrılan 

Umımlyeler: 

ı adet 1000 Ural.11! 
1 • 1500 
2 • ~ • 

u. • 
10 • 

lO • 
4G -

100 
f>O 
2~ 

10 

• 
• 
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HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM,, 

DABJLIYE UOTEBASSISJ 

muharebede tiç oğlunun öldüğUnU 
bsbtr veriyorlardı. 

B~t:ı:-'lcller de harp borçların: 
ödüyorlar. 

İ'lli milyonluk elmas 

Avu.<>lurolynrun Pert Mkcrlik 
~ubesinde gönüllü yazılmak için 
gelen 'bir. delikanlı şube :reisine bir 
cıeri :mah.fn.:za vcrmlıı. 

Ad:ııın aÇU'lca ne görsün? Yumur
ta ibüyüklUğünde bir elmas! 
Elması niçin kcndi9ine ver<iiği

tıi eo..~ delikanlı anlatmıştır: 
"Ben çöl kt"narmda ufak bır 

çiftliği olan bir adaır.ım.. Gönül
lü y:ızı!lm:ığa geliyordum. Yolda 
aç lııl'cbn. Uzaktan bir tayyı,ı.rc
nin yerde tm"Çalanmış oldui;'l.mu 
gördüm, yiyecclt bu'labilmek ilmi · 
di ile içini aradım. 8 ~setten baş
ka 'b;r şey bulamadnn. Yohıma de. 
\"Um ettim. Başka bir cesede rast 
ladmı, kokmuştu, bir pilöt k~til
mU ~~u. Demek tayya!'e dil
~ilnce !ıepsl Olmü~, yalrız pil-ot a
ğır yaralı oln.railt buraya ika.dar gc
lebilıın®. Yanından geçerken 
gözlerim. lkum!nra yan örtülü olan 
l>ir p:ı:rla!t ı:na.ddeye takıldı. Bu 
getirdiğim elmastı. Bunun Cav.ı
dan J n.pon isrilüsı üzerine A vt19tu~ 
~lyay,a ebnaslnn kaçmın ve Ja
pon taya.yrelcri tarafından düşil
:rü:len Fckmenk tayyaresine aıt 
o'tıchığunu C!tl ad!ln . ., 

Şube reisi iki milyonh.tk elınası 
iki llruruşl~ lbir Şeymiş gibi get.ı
rip veren bu adııma hayrette ba
karo...k bir milkAfat i::ıteyip lCJtcme
diğinf sormuş. O roş.'llı sallamış: 

"- Ev~t evvcın iyi blr yemek, 
sonra ce~eye çabuk sevkimi.n te
mini.,, deır~tir. 

V:ıtlknndn bisiklet 
Vat:ilmnda eskiden hi~ bi.!iklet 

gönilmezdi. Şimdi her tarafta bi
sildetlerle dola.şcyorlnrrm~. Yalııız 
memurlar değil, büyfik rahipler 
dn.hi hn.Wi P:ıpanın ycğe:ni Prens 
PaoH Pacelli dahi oton:obilini bı
rakın!;}. !bisikletle dolıı~tyormuş. 

F;c;jrlrrin kıymetleri 

Çin ordusunda bir ~kcr yahut 
l::iT :.rarsu.'b:ı.y <-Sir edene 7,5 çin do
ları, lblr sulha.ya l 5, bir gener.ılc 
::o, bir casuss:ı 30, ıbir mnkineli 
tıl.fcğe 60, t:ınGt, otoblls, top ve sa
ireyc dcı.lu fazla ve h arn ~e:.nil"
r re 40,000 dolnr vcriyorlar:mıs. 
I::u ~roba. göre bir Çinli ru;.-;cer için 
bir gen~n-1 fazla bir kıymet ifade 
etmiyor. Şimdi her h :!.lde ~r.k ~öz 
ıı•'lterler h:ı.rp g emisi peŞinded·r
ler. 

• Jnponyarlıı tilti.in ync:afı 
Ja}X'n hUkıimeti tütUne karşı ka. 

t.l bir m!1cac!c1e a <"Ir.J!;. 20 yaşına 
l'n<hr tfitlln kull:ınmak katiy~n Y'll 
f"'lttnl"f ve lb1.t ~"(l.q her sene bir . ·aş 
hlı\iİ \"('('1'~. 

20 • 30 "'"ne sonr:ı J a.ponyada 
tOtün içe:ı · imse llmlmryncıık ! 

Toptnynn : l'ağrul Cke 

7,30 Program 7,32 VücudUmll&U ı:a 

lı§tıralım 7,40 ajaruı 7,5:1 • 8,30 raa. 
yo salon orkestraaı. 12,80 Prorrauı 

i.2,33 kanaık prorram pi 12,45 aJıı.r.• 

13,00.13,SO HJcazktr n Suzinak m~
kamlıırı. 18,00 Progtam 18.03 tuıl 

sazı 18,t3 Radyo dan.a orkeat~ı Jt, 
ı<ı Haberler 19,i6 Yurttan .cale• :.;o, 

15 Radyo gazetuı 20,46 \>ır bal)t •Ur 
kUııU öğreniyoruz 21,00 konu~ma 'll, 

13 mUzlk 21,30 Temejl 21 1'9 Rlya~i. 
cUmhur bandosu 22,SO Ha!ıcr\er %2.:-v 
kapan ı~. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatiz 
A~M~,u-~ ea.A~Rl ~~e rNevralii, Kırıkhk ve Botun Ağrılarınızı Derhal Kes 
~ınlııonu Yerıı A,. ~. den: 1 1CA81 N O A G UN O E 3 K AŞ E A ı; 1 NA 8 1 LI R " 1 
EmjnönU Yerli Aı. Ş. de ka)t•lı 

emekli ve Yd. Sb. tarın aşağıda b:!. 

dirilen günlerde; diploma, sıhhi ra.1--------------------------------------------~ 
por, en ııon hizmet ettikleri birlik ve 
ya müesseselerden almıt oldukl!ın 

terhis tezkeresi ve iki adet fotorm. 
larile birlikte §Ubeye gelmeleri. 

Piyadeler: 31 Ağuatoı 942 den l 
Eylül ak§amına kadar, 

Topçular: 2 Eylül 9(2 günU, 
Sv., Nk., 1atlhklm: 8 Eylül 

gUnU, 
Tbb. ler: t Eylül 942. 
Eczacı ve klmyagerter: 6 Eylül 942 
Heaap ve lıll, memurlan: 8 Eyl.9i:? 
De11lı;, Jandarma: 7 EylUI 9'2, 
Di~çi, veteriner: 8 Eylill 9f2 
Marangoz, ml.m&r, maklniat, lrL 

macr, demirci: 9 EylUl 9f2, 
Mızıka, hlkim, m!Uıendla, Aa, mu. 

alljm, tnteltçf, oto, hava. demlryo:u: 
10 Eyfül 942. 

tLAN 
Bartı.n Uınanma bağlı 29 rülum 

tonluk SiNOP motörlinUn aon Duı. 

gaz aeferinden avdetinde gec;lrc.llğt 

deniz kazası neticeaindc bu motöru 
yl\l'dım edip batmakdan l(Urtarrlı~mı 

ldôi~ ederek kurtarma Uc~tı talep 
edeıı Şile lima.nma bağh 29 ton•uk 
Yılmaz motör11 aahlbt ve kaplan~ ile 
Sinop motör11 ve· kaptanr aralarctıda 
t'\haddilı eden kurtarma Ucretlle &&
rame pRylarmın tetrlkl lhtllA!mrr: 
halli mıntaka Lima relı muavlnı Hay 
rettin Karaa31an, Kaptan ve anr.a. 
tör ıamn Onı;üt ve Avukat Emru.. 
l~ thtayda.n. mtlrekkep ha.kem ve 
dıBpaçcılar ıı.yetine tevdi edUmit oJ. 
ouğundan yükle ııl&k&dar olan1a.rm 
H Eylül 1942 Paurtui günü ssat 
11 de Galatada Mertebanl aokağı Ke.. 

Bir Kafkas 
Romanı~ 

Birçok rrınn•ırı rlilltre ter~ıim.: 

edilmiş olan bu eser, Nlua:l ~h 
met taraİından doDrudan do~ru
ua GürcD dilinden tercüme edi' 
mi1llr. Baştan sona kadar a~k 
•nacera ve kahramanlık menlabe. 
teri ile dolu olan bu neflı eser 
Tıirk matbuatında ilk nüm11ntdlr 

!eli Htırriyet Hanı 6.i numaralı ya. 
zıha.nede yapılacak tetkika.tta ha'lt' 

1-9-&U Ftyatları 'ı bulwımatan yük acenteııt Umdal ve 
gemi mUııteciri Doyçeıevante Linyeye 

K.apan14 ı tebl.lğ edJldıkten baıka UçUr.cU ,ııhıtı. 
~ . ..:· 1 lar hakkında tebliğ mııkamrna kııim 

tsrı.7rı 1 olmak üzere il&n olunur. ı f09EH) 
30.36~ 

Lon~ra 1 Sterlin 
Nevyork 100 Dolar 
Cenevre 100 lsviÇTc ırr. 

ı·~ ı;9 1 Hakem Hakem Hakem 
Jl.Jb 1 K&ınll On~t B. Karaul.an E. tnt.Ay 

Madrid 100 Pezeta 
Sto~holm 100 lıvec; Kr. 

1'1yatı -tG lrume olan bu e.er, bo 
llAlu kesip getirenlere Vakrt il.ita. 
bcwlııde ;rQ.zde 60 tendlAtla ıo im. 
rup .erllmelrt.edlr. 

t;SftA~J Yit rA.10'0.A lı 1 ~lktat Tapu Sicll Muha.fıtlıtm
% 7 1/2 933TUrk borcuTranı l 2Z.3:i da.o: 

9 9(. ı· Be§lkta~ Kaptan İbrahim ağa m.1... 

--------------
1 

halleainin Köçe oğlu aoluğında klın 

Aslan çimento 

(Mevcudu azalmıştır) 
- tdrar YoUan " rm.,,.n. Hki 2 yenf 2 No. Ju Raif oğlu H&lil 

11a1ıalı.k!.an mlteha•w. namma ka)'ltlı bilA gedik hamam U. 

lıtanbul yelken 
tampiyonluğu 

Su sporları Ajanlıfmda.n: 
lstanbul yelken pmpiyonluğu mu.. 

aabakaları t, 5, 6 EylUl tarihlerinde 
Moda koyunda yapılacaktır. 

Üç gün devam edecek olan ' mUuha 
kıılara cumıı. gUnU saat 16 da be.t"l'
nacaktır. 

Şarpllerin ölçUlcrı cuma gtinü aa.ıt 
lO da Kalamıııta yapılacaktır. 

Dr. KEMAL OZSAN 
Avdet ve baatalarmı kabule 

baflaıwtıır. Beyoıtlu lıı&dd&I 
Oııut.. "'in 390 Barıatt ,..r.an ~ 

lı••••:•••••Tel: 'J~; 

Satılık yemek ıobuı 
Lokantalar için cok elverişli Ye 

kullanı~lı. hem IRşkömOr hem od•ın 
la kulanılır, 1,80 !Joy ve 1,10 enin.it 
8 göz;Jü, sıcak su ve fınn tef'tib.ı: : 
bulunan bir yeaıat Sobalı aahlHı 

tır. İsteyenlerin Vakıt matbaasınciı.ı 
Orhan Temele müracattar:. 

Yiik•ek Ziraat Enstitü•üne talebe kayıt 11e kabrıl ptlan 
Yüksek Ziraat enstitüsünün ziraat, orman, veteriner fakülteleriM po

rosıx yatılı, paralı yatılı, yatısız talebe alınacaktır. isteklilerin 30 Eylül 
942 akıamıno:J kadar enstitü rektörlüğüne aşağıdaki veıikalarlo mürocaot 
etmeleri lô:ı:ımdır. 

1 - lstenılen vesikolar, A - Kendi el yazısile hangi fakülteye, na· 
sıl talebe olcıok girmek istediğini bildiren bir dilekçe, 8 - Lise bitirme, 
olgunluk diplomaları veya noterlikten tasdikli suretleri, C - Nüfus tnlıe· . 
re~i. O - Aşı kôğıdı, E - Örneği enstitüden veya vilayet orman, vete· 
riner, :ı:irrat müdı.irlükler:nd~n alınacak sıhhat raporu, F - Belediye -...yo 
polısten olınacak iyi hal lıôğıdı, G - AJtı adet 4,5X6 fotograftır. Evrakı 
tam olmayan, voltind., gt>lmeyen pulsuz dilekçeler kabul edilmn. 

2 - Parasız yatı•ı gırmek isteyen talebelerin 25 yaıftldcm büyik ol
ITKiması ve seçim imtihanında muvaffak olması şarttır. Seçiı:ı imtiha..ları 
Ankara yüksek zıraat ensti!Usünde, lstanbulda Sultanahmer yüksek ticaret 
ve iktisat meiıtebinde aıC!ğıdoki günlerde yapılacaktır. 

7.10.941 Çarşamba soat 14,30 da Türkçe kompozisyon. 
8.10.942 Perşembe saat 8,30 da matematik "emsali ikidir.,, 
8.10.942 Pcrıembe soat 14,30 do yabancı dil "Fronsııca, Almanca, 

lngilizce dillerindel\ biri., 
9.10.942 Cuma saat 8,30 da biyoloji 
9.10.942 Cuma saat 14,30 da fizik 

10.10.942 Cumartesi saat 8,30 da kimya. 
3 - Paralı yatılı ve yatı~ız talebeler seçim imtihanına tôbi d.ğlldir. 

,Part.JI; yatılı tolebeden tatil müddeti hariç bir sene için üc taklitte 300 
lira ücret alır.!r. (6700-8891) 

inek ahırı yaptırılacak 
Konya Hara•ı Miidiirlüğünden: 

Hara merf!C1..inde ~.:o9S lira 32 kuru§ keıi! bedelU inek &hm inşaatı 

kavaıı ~;ıırfla Pk~ll'mey ) .konulmuştur. 

1haleal 14 P 9i2 pn"•Htcai gUnU .saat 16.30 da Konya veteriner müdür. 
lU~U dalı estr.C.:e toplanac:ü: komisyonda yapılacaktır. 

Bu ~c nit lu:şi!, ıa.:-t;wmeler, proje vesair evrakı her gün Hara ve ve
teriner :n üdllrı1'1Ucrlnde r.C-rUlebillr. Hariçten l$teyenlere 280 kunı§ ınuka. 
billnde gönder•llı·. 

Muvakkat 't e:njnatı f0f9 lira 92 kuruş olup bara nznu1ce yatml&. 
caktır, 

Bu inşantt:ı ihnıe bcde1ınden 26 bin lirası latihlcak raporlarına Latiııa

den mUteahbl:J!ı:e ödcnfcek bakiyesi 943 mali yılınm haziran ayı lçınde 

llde:ıecektir. 

bşııata muktczı b-3lm<> ı:lemjrleri haradan \'ertllp ktt,tindııı ~öster:.1en 
bcdeil mütea hh:t istlhkakmdan tenzil edilecektir. İ.lttklilerln 2t90 aııyYlı ka. 
:ı::ur.un 2 ve S ncU maddelerinde yazılı vesikalar, teminat mllkbuz vf'ya 
mektubu ve nl!f!adıı.n aıacaklan ehliyet veslkalarmı havi tekli! ır.t'<!t:p. 

Jıı.r,JlA njt kapalı znrtla"'It.ı ihale saatinden bir saat evveline kadar \comis-
yona vcrmeıen. (90:>6J 

SAHtBl : ASIJI US 

DmumJ NeşrfJ.ab idare eC!en 
aıa.sıldıtı rer: v."Kn MKrH.~\sı 

Ret_a .U... ~--

urinde Mehmet Salt oğlu Ahmet ve 
kız kar<kal Ayşe taratır. :1an mUbn: 
l 2153 tarihli tllmda yazılı olduğ.ı V9Ç 

hHe bır tarattan Ihıam:ır deresi, blr 
tarafı vakfı lhardan bazan DuvUCi 
Ya.ni babÇ"eıt bazan İııtemat be.hccıı 
hazan Bed~ııtani Ahmet ve bazan Aloı 
met ata bazan Muııt.afa menzlllert ve 
bazan :t.ım.ai.ı ata lle Su yolcuzsdl! 
Sallhjn mutaaarrıt oldukları bahçe 
ve ba.za.n Abdullah vıe baı.an HUaeyın 

~ baz&n. heM§lresl Fatma beZM 
Muatala ve Osman menzllleri ve ta
raf? rabli tarildA.m ile mahdut oıa. 
rak 00.tan gedlfinin m\11.takar oldu. 
ğu iddia edilmekte ve vakf lddialRrL" 
iı&lll ıçin mahallen tahkikat yapıla . 
cağmd&n alA.kadarl&rm :ıihayet en 
be' gtln zarfında Beıiktaı tapu st. 
ctl muhatıshtma ta.hriren mllracut. 
lan'. • (t~89) 

lkAJIPLARI 
nakUdar birinci orta okuldan !>3• 

aenestnde aldığmı taadfknamemi 71\~i 
ettim.. Yenisini alacagtınd&n e.ıık•.ıı. 

ntn bUkmQ yoktur, 1 

1'78 No. 111 S.m.1 Ur~. 
• e • 

Şellrem.1aı Tukaa&p Millet cadd-ııof 

aldığtm nütua klfıdunı içinde as. 
keri yoklama kayıtlanın ıle ber~~r 

kaybettim. Yenisini alaCltğlmdan n. 
ldllinln hükmü yo~tur. 

Şehrem.lnl Taıkaaap Ml!let cadı!tıhl 

207/1 numarada Süleyma.n oflu aı12 
dofumJu Memduh Ero~tu ~·,. Sli!ry. 
ma.n otlu 323 doiumlu ~ep t. r. 
oğlu ( t-0000) 

Bfotlkta, Sulh İcra Hemurluf JD· 

dan: 
9U/485 

Bir aıacatm temin Uıtlt'as1 i!:ln 
tahtı hacze alınıp paraya çevrilme • 
•ine karar verilen gardl:-op, a;ynslı 

tUvalE.t, karyola veaair. ev e~yumm 
10.9.942 tar1hine mUııadit perşembe 

günü ta.at 10 da.n ıaat 12 ye kad'r 
Beşlktaşta Köyiçlnde İlhan sokıık 29 

"•yılı evde açık artırma ıuretiylf' on 
raya çevrileeektlr • .Muhammen lc•y . 
metinin % 75 ini bulmadığı takdlrde 
ikinci artırması 12.9.9i2 tarjhir.e oıl;. 

1&di! cumar~i günU ayni yerde \•e 
ı,yni aaatte en çok artırana lhıılesı 

icra edilecektir. Delllliye veaair mu 
raflar, alıcıya aittir. Taliplerin ye·ı. 

mı mEzkur ve ıaatda mahallinde ha
zır bulundurulacak memuruna mUra • 
caat eylemeleri UAn olucU1' 

(f099f) 

R ASI D RIZA . 
rtv A TROSTl ean.se P!tk1JJ ıter.ı her 

O~'LAR ER..\dŞ MtillAOIXA 

Voch'IJ - 1 - l"vde 

1kramı)e 
İkramiye 1'Ilkdan 

Adedi L(rıı 

1 2MOO 
3 10.000 
5 5.000 

20 2.000 
60 1.000 

120 500 
800 100 
800 60 

2.000 20 
8.000 ıo 

80.000 s 

Lira 
25.000 
80.000 
25.000 
40.000 
60.000 
60.000 
60.000 
40.000 
40.000 
80.000 

240 000 
91.800 ••• YekO.n,.. '720.000 
Tam bllet 8, Yarım bilet 

1,M llrndır. 

lıtanbul ithalat Gümrüğü MüdürlüğilnJep: 

Hllen Hahlıı Ahmet Beler uhdesinde bulunan 727 ıayıb m 
salnamesini halı; Çakmakçılşr Cafcriyc ban 22/25, S/' numarada 
cı Hafız Z&de Bedri Zahit ve ŞUrckAama: 

Fabrfüaın1zın 927 - 931 yılı ımalatuın aarfedUmek llaeN 
aair reıtimıerden muaten geçirilen miktarlardan fabrlkuım ta 
tenllcnlertn tenz!Unde.n sonra bakiyeye alt resim ve vergilerin t 
Ht Vekll!?~~.,c.ı-:ı hildjrilmıştlr. 

Bu mu.al mtvaddan 2:S62 k11o 460 s-ram sunı ipek ıpllll ile 
merserize lpilğke alt tahakkuk ctUrjlcn resim ve vergllertn tll 
ııan 16845 Ura Q~ kuru~'.ln 1723 sayılı kanun hOkmlle 30 g1hı U 

nere.ize yatırılroa6" aksı nıı.lde tahalll emvaı kanunu hüktımlerim 
kmı~a tı:.klbat yapılacağı tebliğ yerine kalın olmak Uzere Uln 

Nafıa Vekaletinden : 
EksJltmt·~e konulan ııı: · 
ı - S11 !olerı sekizjnc1 şube mUdUrlUğU b!Slgest i~de 

tak!•kları l'li!:ı tşlerind.?n Klrczıı • Tur,gutıu dereleri araauıd&Jd 
kun.tulınası ve derelerin t!!lflhı ıı:ıtcrl. 

o( 

Tahmin t"'.iilon keşif bede.!,{ ttyat vahldı csaaı üzerinden .,.,,., 
.. 07" kııruş~·.r. 

2 - Ek,.lltmc 16.9,942 tarirtne raaUayan çar§&mba sODll 
de An icara. i'l Su İ§leii r-ı!ııılğı binası iclndc toplanan su eJudltaM 
'Jdbımda kapalı zarf ~ume yapılacaktır. 

3 - bteldiltr eksUtnı::ı rartruımesf, mukavele proJNi, 11& 
geLP.! ıartnr.:uesl, umumı a.:ı l§lcr1 fenni ıınrtnamesl ile bUAll 
ı;artnaınelerl ve projcıc:1 "50., llra karşılığında su lflert 
~~~ . 

4 - Eksiltmeye gircbfimck lçin isteklilerin "67.6151" Dra -21-. 
luk muvakk.ıt teminat VC!'TDC3! ve e~lltmenln yapılae&IJ gtlDdeJI 
gUı: evvel hl" dllekçe il<? ?>ır.fia vekAletine mtiracast edeNk bu lf' 
olmak üzere vesika almıı.Ian ve bu vesjkayı göstermelerı f&l'ttlt• 
Oet ıçinde vt:s;luı ısteğindc bulunmayanlar eksiltmeye Siremulet. 

:ı - 1ııtelüılı•rtn teklif mektuplarını ikinci maddede yUlb ... 
'5:ll ı önr.csl~e kadar Su ~:t!n N!jsllğine makbuz karşılıtında "" 
zıı:vrlrr. 

Pl)StadA rian l:'CCjkınrıer kabul edilmez. 

Mubamıut:n beaeU ı,77 ·, <lkibl~ yedi yüz yetmiş iki) lire fO ( 
kıırı.ış olan muhtelit eb'arta 21 ,330 H3. Köknar \"eya çam unıaal 
( t:ı. Eylül. iO•lZ) Salı g1inU eaat :14,45) ondörd!l kırkbefte Ha 
G:ı.r bınal!l ~a:1!1.ı1 :ekı komısyon tarafından açık eksiltme 
alınacaktır. 

Bıı tşe ızırmek jstcycnıcrtn 207 lll<lyUz yedi) Ura 97 ( 
kuruşluk :ııuY~lıltat tcmlnRt ve kanunun tayin ettiği ~aalkle 
'lltmtı ~tin!' r.:ıı:.tınc ke.:l:ır kom jsyona. müracaatları lbmıdn' 

Bu tş~ alt fart.nameletr komisyondan p~rıuıız olarak daJlrtııhllll• 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
ı - •tr1ıu11nız lhtıy~ için "2G.OCO .. adet ya~lı keçe tapa11 

ıatın alınacak ır. 

n. - f'a?ıırtık 4 9,E:4-2 tlırihine rastlayan cuma gtı~d 1Ut ı,d' 
~ tc..§ln ıevazıı:r. ,ubcaind<.k! alım komjsyonunda yopııace.Jltır. 

111. - htı-klilel1n paznrlık lçfn tayin edilen gün Ye IUtp 4' 
~e parıı.lıı.rlle b.ırllktıı o.ciı gecen komisyona ı;elmclert ua. 


