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.>ayıs 5 Eylul 1942 

3 CUMARTESi 
• l'IL: 25 ~ S.o\YI: 8S21 

ldıı..re evi: Ankara C. Vaklt Yurd'tJ 
ı el~on: idare (2.6870), Yazı (21418) 

1 eıg: utanbuJ Vakıt.Poet.t kuturu:~ __j 

Vargancnlağa 
karşı savaş 

Pi:vcaıad • 
ıcaıı~ h a vurgunculuk denılen hakaı:z. ve kanu.n•uz ka. 
t«llıc I ır~~na kar~ı tedbir alırken hergeyden evvel too. 

ı ar u.. • d k. k l · · d.kk .. E>rın e ı ontro t§ıne ı at elmf:k lô:ıımdı.r 

Yazan : .Asım Us 
~S:ı~Oğlu Sük . 1 1 • .• 
~""G geç 1 ·- ru m .uınetı ı!i bn-
ı l'ica.r lli<tcn 'e do~. tor llcnçet 

litdi)(te et \ ekilı olnrnk kalıine~e 
"e ~~ n sonra memleketin ıa~ 
ltııı,k· ~~ Pah:ılılığı i~lcrinı düzen. 
tilildi: ~ .l eai bir esas kabul 
~itını C\ le

1
t merkezindeki fa.,5e 

""llaı. v . ~-dlrlp gerek bu t~ • 
~ p~lnıış olan \nz4feleri \e 
~ oı..;Ya.$ada 'urgunculuk mev
~e y lnadde~c.rln fiyatları U.te 
>'e~ :ı'ılacak kont.rolü beledi-

tan fi)·at ilıcrine koyıluğu karın 

11edcn ibaret bulunduğunu fa.tura
lıın ile her v11rkit hem mü~crilcrj. 

'ne, hem n'i'. 1<:ılı memur:ıı;a göste. 
rcc.ek nı:iyctte olmalıdır. Aksi 
takdirde p'yn nds \"llrgunculuk su. 
çnnun ortayn ~ılranlması imkan. 
s11 olur. 

b C\'J"etmek 
UQg\in 

~ ~ııu tatbik mevkiinde olan bu 
~11.lbete ~o~un?'a komuıu ile hU
>ttlerI.ıı 

1 
\etıltnı~, hak ve s,\lahi. 

~Jc t.op.,ı:nldınlması, piyasada l!:C· 
ti llfa.rı ncı \'e ~erek perakendc
i:_~rı 1

• e it, yapan kinı elerin fi . 
... -=: ~:a tedık' eıi gibi indirip çı
~ deti'l~erbeSt b~rakı'ınası <le
~ d 1 ır. Ancak ortada düne 
~ltnc1r evlet merkezinden idare 
~ ~~ olan bir kıo;mı \•ıuifele
~ ihtl lYel~re geçmts olmasın. 
lı',tre! bır cleği~iklik \'ardır. 
~ ~1<:'ret hayatında hakim 
Iı.r lltd kı sahibi olnn aclnmlar 
)"ett liıe~nse bu dekt?:ikliğin mahl
lı,ıt b11 d n~ dunnamakt.ıı.dll'; ya. 
l"otı..rın eği:1!'Hğin farkına 'ıırnu. 
~llla':~b! görünmektedir. Son 

l'i1ı.i.ıı ı· hır lmnm gn'I" madde
"'~tı}d ı~-atlan lizerindekl gııyri
lıf.. htı1cU:ks.eH,1er bi::i bıı tarLda 
~ Ve kanaate götürüyor. 

il ele &l obnak lizere beyaz peynl-
~ alon: 

llt)ıtilin tenunuz iı:lnde beyaz 
~ltesı to on sekiz kiloluk bir te
~ll'l'ot(l11 Ptan obrak 18 Uraya sa. 

'8İJıcı 2 Bu fiyat ağusto un ye. 
~ 22 eli l, •htito un on ye<li!lin. 
llı, clöl'(l~ oldu ve a~tosun yir. 

~Jilt·· ilde ise 23 lir.ıya çıktı! 
~ 11Y0 r ki peynir dediğimi7. 
'r lt~desinin toptan fiyatı bir 
"e 18 k'~ liı;, dbrt defa ytlkseJmiş 
~ .. !4 \?hık bir tenekesi 18 lirR-1 
~)._ ~ ıran kadar çılanıştıl', A
t,,ı!,ta.n peynir ticareti' yapan 
~ fintıarda. bu §ekildeki 
lı;iJl ile~~ Ve mantıki göstermek 
'r.o. )J.~ lcellbı &eheplıeır bulabilirler? 

toJd. ildi hesabmuza fiyatları 
~ bit . artırma~ haklı göstere
'· llah tıekli tMaV\'Ur edemi
le)'(I\. flotsa oma "piya..cıada falan 
~. ~Yab yükseldJ; kimse hunn 
~~ d~adr. Ilt'n niçin ma!:ma 

bir dıı .... ,zam yapmıyayım!,, gi-
~i h .... ~~ ile hareket edfle-
ll --.oeaıyorııı:. 

Mısır cep
hesinde 

lngiliz seyyar kollan bir 
l tal yan iaıe kolunu imha 

etti 

Ortaşarkla 2 bin 
Kanadah pilot var 

• Kebek, ' ( .A) - Takrjbcı: lk' 
bin Kanadalı pilotun orta prk cep. 
helerlnde bulunduğunu Kanada hava 
nazırı ıtıa etmlıUr. 

Kahire, ' (A.A) - 1ngt!iz seyyıır 
kollan mlhver kuvvetlerin!:ı ~ .. p 
)aıtm& seri bir bllcumda bulunm•.ış • 
lardu, Düşman hatıarın.uı fçerjsirıdd 

bir ltalyan ı~e kolu lmhıı. edllml§tlr. 
lnglliz kuvveUerj çölde Uerlfyerelc 
d!R"er bir İtalyan ıaıe kol1•na taarruz 
etmişler ve dUı:mana ağır kaytplat 
meUn takviye kıtaatı beklemek 1ç~1 
verdirmişlerdlr. Bu hare~Uer Ro • 
faallyeUni kestiği sırada <0lm'U~tur. 

KaJıire, 4 (A.A.) - Röytcr a. 
jazısınrn SC'kizinci ordu :11ezdindelri 
huSU5t muhabirinden: 

(Devamı Sa. f, Sü. 3 de) 

Vali Lütfi Kırdar ateşti 
bir hitabede bulundu 
btanbullunun Relalcllmhurumuı: 

l\Dlli Şef lsmet lnönU'ne 5Ukran ve 
saygı nl5ıuıeal olarak hıı:r.ırlanan Ta'•
almılekl lnÖnll gut yeri dUn büytlk hır 
ınerııslmle açıldı. 

Mera tmdc ,-au ve beled!)e rel•t, lıı. 
tanbul komutanı, maarif, ~ \'e 
lnhtaarlıır \·cklllerl. parti reı.ı. baaU1 
birliği tstanbtii idare heyeti reısl 
Hakkı Tıınk Ua Hı l>l~k da\•etllle: 
bolunmuıtur. Gez.ı yerı maarU ~flkl
Uınlz tara.fındau aı.ılmıı, \all LCtU 
Kırda.r aoatıdakl nutku ııöyleml3tll: 
Ge~n asırların karanlığı ıçlnde If'IU• 

ııelsel bir §an ve §eref o~eğl haLr ... 
de çakan TUrk tarihi, zaınan zau:ar: 
eşsiz kahramanlıklar, bllfi!klükıer, ul• 
V1 ve kudst hamaae't levhai&n göster 
mekle beraber yer yer 1Ukran ve min 
netle ka~ılanmuı IAum gelen ıaa.:: 

hldlaeJeri de kaydeder; net'!kim CU. •• 
hurrei51miz, Milli Şetlmiz, bnytlk • ~ 
~&hraman 18met tnısnu ml!let ve 
memleketimiz için tallln mtıstuna ıo-

tutlarmdan biridir. Türk milletinin en 
kara günlerinde Ebed! Şe!imlz ve 
bUyUk kurtarıcımız Atatürk şere'll 
ı.urtuıuı ııavaılanna gir;!iti .zıt.m"n 

f"e savaım biltUn devamı mllddetil'ce 
yanmda lsmet tn!lnUnU buımu~tu: ıe

tiklAl ve fııtihlAıı harbini muva.!La• 
kıyete götüren yollarda onu daima e?l 
on safta Ustun zekA ve ld:ıresf, b• 1~ 

tükenmek bilmeyen enerJial, yılDıaz 

az,ı:nl, ebedi bir hayat ve kuvvet m~'\· 
b:ıı olan taptaze ruhu vto lmani}'le 
vunı§ur, c:all§lr, kumanda ec\er .. e 
millet ve memleketl fel!ket)erd.:n, 
zorluklardan ve dU§m&n çizmeleri 11.' • 

tmda çiğnenmekteıı kurt.&rırken g!h 
C:Uk. lstıldAl ve iStihlllı harbi 11<' b• 
tanılan muazzam ve t&riht kıymeti, 

Lozanda dUıiya devlet}erin'.ıı kabul '" 
taadlkiYle tarih aahneatne uırla!'ID 
nadir gördUğU siyasi bir muvaffalavet 
tıa.IJ.nde naklctmeğe munffak olJuı 
yine odur. 

(Devamı Sa. !, Sfi. 4 M) 

HiNDiSTANDA KARGAŞALIK 
KalkUla hapishanesinde çarpışmalar 

oldu, 30 kişi öldü 136 kişi yaralandı 
Kalküte, 4 (.A .A.) - Par.artec;i 

günü dııkka hapishanesinde çıkıın 
kargaşıkhklar sırasındn 29 mahpus 
ve bir gıırdiyan ölmüş, 136 kişi YU• 
ral:mmışlır. 

- Bengale hüklime1inin neşrett.l~i 

bir tebliAe söre emniyet mül!ıhar.o
sile tevkif edilerek Kalkfita'ya nak .. 
ledilen bazı kim!'.eler çalışmak istr. 
memişler ve İ!'.yan etmişlerdir. Ga:• 
djyonlar mahbus.hırın ııt.tı~ elleri
ni dinleme1;: istedikleri sırada hu .. 
cuma uğramı~lardır. 

~~ bir gJda maddesinin 
Jc.m •e&retinı yaılanlar bu yol
~r ~iyat Z&inlan yaparlarsa. 
~iı ki perakendeciler ele ha.
~ ~bnazıar; onlar da top. 
~~ tiı Yaptıktan zımtlar n!sbe
~ ~rlndeki malların fiyatla
~ bır. Onun için piyaaada 
-,cnıtık denilen haksa \'e IU\. 
~le.ı- lcaıa.nç hrrsma karşı ted~ 

ispanya kabinesinde 
I değişiklik 

!\lahbuslar o kadar şi.ddetli hare
ket etmi~lcrdir ki aleş açmadan 
asayişi iade etmek mümkün olama• 
mıştır. 

Vilkinin 
beyanatı 

Harp çabuk 
bitmiyecek 

"Pt-.ı~:.lırken her şeyden e\'\•el 
~ '11\~ r \berindeki kootroJ İ3İ· 
4~ t flttnek liwmdJr. 

'it bi toptancılar üzerinde mil
~ ~ t fiyat kontrolü koyabit
'-t g~ lla yapılabiHrf İlk hatı. 
t ~rı 3ey, toptancı tiiooa.rlann 
~ilr ~ nıa.Jlann fRtnralamu 
;::'C1ıltıır ktir. Fakat malım \'Ur

-..... nırs:llçq t~ klI edecek dere. 

HARmiYE, HARBiYE VE 
DAHiliYE NAZIRLARI . ÇEKiLDi 

Londra: 4. (A.A.) - Ispanyol ka_ 
b!nesinde vukua gelen degiDlltllklur 
resmen bildirjlmektedlr: 

Hariciye nazın olarak Serrano 
Sunner yerine General Jo .. da:ıa, HP.". 
biye Nazrn olarak Genera: Vall'ra Y~ 
rlne General A§eııclo ve DahiliYe :ı-.a-

zm olarak M. Zallarza yerine !-L 
Blas Perez tayin edilml!liMdlr. 

DI~r tar&!tan, General Franco 
Falanj partialn!n alyıuı1 mecl!sln ıı Londra, 4 (A.A.) - Maline Ruz 
rejsllğlnı kendi uhdesine ~aktarlır. v~Itin mesajını götürecek ve ora -
Bu mevkide evvelden Serrano sunııcr j dnn da Çine gidip Çankayşeki gö• 
bulunmakta idi. ( Deııamı Sa . f. Sü. 6 1ln) ' ' 1r fiyatla sat.an topta.n

~cı.c· !:ate düşünüyorlar. Pe. 
"ltlt'll: 1..:'llaf kendilerinden mal --------------------~·-----~----------------------------------,...------
t~. ıuen lnalnnı 120 kuru11a 
~ Rilıl' fatcırayı 110 knruşa sat. 
"ı~l lllttı~~~erirtm." diyorlar. Ya. 

'!?"lat ·-.ı nıa1 İçi'n fa.tura ,·er
'""Q' ıt..• 

~1-l'Jt\ı mı tllccarıann haksız fiyat 
dil ~~kapatmak ~n müraca
ı .. " dOiııı hu türlü hileler doğru. 

Alman kıtaları Stallagrad 
·kapılarına dajAadı 

;:' "1trgn Ya, açıktan açığa yapı- Berlin, 4 (A.A.) - Alman or-
b !: ._ llculuktan daha ağır blr dulıı.n b:ı:Jtumandanl!ğınm tebli-

ı: t1b-ıf ~ıdtr ve toptancılann ği: 
lıı l'rııll ~lelerine ve sahteki\rhk- Bir eyHHde harp fil()SU teşkil
• "Sa oıııa 0buı ı»el'&kendeeiler o- lcri ve hava kuvvetlerile lŞ birli
r:rıı hldı~ da sut Şeriki olarak ği yapan Alman ve Romen kıta-
~'«rt. '"e ağır cezalara çarpıl. Iart Kirmı istikametinde ileri ha. 

<ı.t il İtlfııal'J reketlerine devam ederek Kerç 
~ t~ tna ı>erakenile<'İ e!maf boğazırunı geçm'şlerdir. Bu kıta
'.,. ~~rın toptan olarak lar dü.'.1mRnm inatlı bir mukave

c ~ alındığım ve tup metine rağmen ee.bildeki müdafaa 

hatlarmı ::vararak ı.eri bir ilerle -
ylşle S!lrktan düşınnna hücıu..owı e
den Romen kıtalarile irtibatı te· 
Eis etınişlPrdir. Taman yarnn a
dasmda bu unan düşman kttıda -
rile çarpışmalara devam cdılmek
tedir. 
Novo~nin şimllli g'U'htsin

de bs.~a ~ir sıra tepeler Uzerinde
ki mWıta.!ıkem mevki.:er alınml§ • 
ur. Devamı Ba. !> Sü. S d.eJ 

Hariciye Vekilimiz 
Ankaraya dönüyor 

Bir mUddetlenbeıi şehrimizde 
bulunan hs.ridye vekilimiz Numan 
Menemencioğlu bu akşam Ankara. 
ya hareket edecektir, 

.. Ankara haberleri 
(2nci Sayfamada) 

\'el.ilim!~ ~ ~erinin~ kordel!.ımı kesiyor 

BAŞVEKiliMiZiN TETKiKLERi 
de Hasankaleye gelmişler ve hu..
da Erzurum valf vekili, belediJIC 
reisi ve halk tarafından karşılan• 
mışlardır. Şehir bahçesinde bir 

mOddet istirahat ettiklen ve :kaplt• 
cıılorı gezdikten ve halkın dilekle" 

rini dinledikten ~onra saat 19 da 
aı:.ışlar arasında Erzuruma hareket 

Erzurum, 4 (A.A) - Bnşvekilı• 
mi~ Şükrü Saraç.oğlu ve sayın eşleri 
dfi~ saat 10 da, refok:ıllcrlnde o•
general Orbay, umUJD müfettış, 

Kars ,·alisi, komutanlar oldu~ı 
halde Kor tan hareket etmiı;lerdir. 
Yolda bazı köylerde tetkiklerde bu· 
Junan ve kö>·lülerle konı ,an başn. .. 
kilimiz saat 13 de Snrıkumışa gel· 
mişlerdir. Orduevinde • ·r müdde: etmişlerdir. Sayın misafirlerimi?: 
istirahatten sonra öğle ycmeAinl 1 raat 20 de er:zuruma selml~ler ve 
orta okulda yemişler ~ ı ,,30 da doruca mftfettişlitl: evine giderek 
vali, kıoımutanlar ve beledi~ e reı• akşam yeme~lni orada yedikten 
sine. veda ederek yollarına devam ı sonra gece yansı Aşkaleye hareket 
elmışlerdir. Başvekilimiz saat 1 S etmi~Jerdfr. 

Perşembe günü 
güneş tutulacak 

latanbul 0n}ver8jte raaatııaneat DU· 
diriyor: 

Gelecek peracmbe gUnU memlekf! l· 
miz:n batı bölgelerinde bir güne§ tu
tulmaaınm başlangıcı görUlebUecektlr. 
Tutulma gUneş batmadan biraz ör..!IJ 

bqlayacak ve gUneı kısmen tutul:ııı.' 
vaziyette lkr.n batacaktır. Tutulma. 
Ankarada yıı.z saati ıtibarjle saat 16 1 
69 dakika. geçe, 1stanbulda saat l'i ı 

ispanya ihtilili general }'rao. 
konun si'lilılı kuwetlerinl', İtulya
nm ve Almanyanın yaptığı yar. 
oım sayesinde nihayet bulnıu~tu. 
1''akst ihtil!lln nihayet bulması 
İ!ııpRnya.da dı~ ,.,e iç politikanın 'e 
ı.csyal niz:ımm yeni tahammurlar 
b"ÖStenneslne mini olamadı. thti. 
131 biteli bir hayli znman olduğu 
hata~ İspanyada sosyal lıltnye 
her gUn yeni yeni heyelinlal' kay 
cietmektedir. Bunlar bazan yeni 
bir te7adı ortaya çıkarmakta, b:ı
un bir ttta<lı silip ortadan kal
dmnaktadır. 

İspanya ihtlli!li İtalya.om ve Al. 
manyanm fiili yardımı ile nlha
)et bulüuğu halıle İspanya hlila 
tarafsrılıiuıı muhafaza etmekte
,;ır. Ha.lbuki f<ıpanyanrn ilk nn<la 
lıarbe ginniş olması ~nmekte 
Mi. Hadise ta'n.n'llr edilen ~kilde 
znhur edemedi, çtinktl İspanya po. 
litlka balmnrndan mih\·er de,·Jet
lerfnin bir de\'amı idi. Fabt jk .... 
tJc;a.df bünye bakonmdan menfa.. 
ııtleri İngiltere ve Amf'rlka ile 
ınunzi bir surette inki~af edi
~·ordu. hpanya buı;iin hi'le mütte
fiklerin denizlerden \'erdikleri mü
Made ile Ar jant inden. Amerika . 
dan a'm:ı.."" bu~itaylar'a beslen. 
mektedir. 

Bu b&Ji;undan İspanya Cebclilt· 
t.&niı uptıederek İnı;tOtereden ea-

fı7 dakika geçe ve lzmlrde aaa.t 19 a 
4 d&kfka geçe başlayacaktır. gU·eı 

Ankıtrada saat 19 u ıs dakjka gece, 
l8tanbulda saat 19 u 23 1al.":ka geç! 
ve 1zmlrde sa.at 19 u 28 dal•lka ;:~ ' 
batacakbr. Tutulma Avrupanrn d!ğer 

memleketlerinde de görüJebıl~k~lr 

(tiçiln<"il s!\h1femizde~arihte gU 
no tutulmalarına dair bir \'aı.r 
bulacaksınız.) • 

ki bir matliibiyetin intikammı aJ. 
c.ıak imklnmı elde edemedi. Di
ğe.r taraftan Fransanın çabucak 
uf harici olması ve \'işi Fransa.. 
&inm Fası mubsfazaya muktedir 
oima ı da Frankonun İspanyol im
}J1ll"atorluğu kurma.sına engel ol
du. Bu ~nrtlar jçinde 1<4panya ta
rafsızlık 1>91itika.<ıma devun etti. 
bpanyanm bugünkü durmuu ihti
lale yardım edenlerle arasında 
bir tezat manzaruı anetmekte
dir. 
hpanyaıun hareket9Uı k1thna

sma sebep olan bir ha,ka lıMif;e 
daha nnlıl'. DaMlt harpten çıkan 
İ!.panyada henüz tam bir ktim!U 
vahdet lmrulamam~tır. • 

Vaktlle \'iktor tlgo İspanyadan 
bnhsederk.eu. "tspanya181',, derdl 
A T87lnin \-Uİ)eti orada milli bir 
mhdet h~ule getirmemi.,tt -.. 
halli hi<1ler, mahalli ~~eler her 
§t-Ye hlkim bulunuyordu. İspan
yada uzun zaman .feo<J1tlite mo
z:ıyıla hlkinı olmu~tu. Ba~n ek 
bmılann izleri hali mevcuttur. 

İhtilal ~nruımda da ftııpany• 
aynlığı clhnhuriyet~I \'e fasl!ltler 
halclnnıta. da ayn "ekllde de'"M' 
etti. Ne cUmhuriyetçiler, ne de on
ların dUsm,.nlan tek bir fikir. ve 
tE1> t.~1\i!i\t altında top1ammt1ar
dı. Karşılıkb müC":adele eden kuv· 

(Lutren §ayfa.yı ~rtnl7.> 
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.\nlınra, 4 (Vakıt muhabirin- c.dilmişlerdir. 
.len) - Yozgat lisesi mUdurU Kız enstitüleri müdürleri 
.'inasi Onurkan Buma kız öt;rret· arasında 
ı en okulu mUdürhiğüne, Dcnizll Anknra, 4 (Vn.kıt muhabirin-
li.sesi öğretmenlerinden Cevdet den) - G:ıziantep kız enstitUsU 
/o.cuner Yozgat lisesi rrUdUrhiğU. miıdürlUğUne ayuı enstitU :nüdUr 
.e lzreir Gazi orta okul mUdUr muavini L-..man Suba~, Bursa Ne. 
. ı~avini ~kflr Çağatay lzmir Til- ratibey kız enstitUsü müdiir!UğUne 
k.!ik ort:ı oltu! müdUr!Uğilne, Ada. üğretmen Mücella lnc.ikap, T:ab • 
na crJ.tMc lisesi ba.,.c:mıuavini Nihat zon kız enstitUsU mUdür muM·in
Asya. Malarya 1iae:rl mUdilrlUgüne, ı ğine öğret-nen Fikriye Orkunt, 
Malatya lisesi müc:üril .A~kc_r; Er- 1 :U.tıınbul A~~- J.'12.~anat okulu 
r,un Kütahya lisesı mUdürlUğUne, ınUdijr muavınlıgıne ögretmen Me
Kütlıyn lisesi mUdürU Ennı De· liıhat Ersever tayin cdilmi§tir. 
mir İzmir İn1f'il lisesi mUdıirJUğU. Hatay ilkokul öğretmenler;. 
ne, Deni:d, lilllesi ~UdUr mu~vi~ı nin mesken parası 
Rasit Mnuı!l .aynı lıee . _ mUdürlu- A nkarn, 4 (Va kıt muhabirin. 
".ı..ne, Hol>? orta okul ~gretuıcııle. ılen) _ Hatay valiliğinden: 1930 
rınden _Sart .T~ran C.eyh:ı.n orta o- 1940 ve 1941 yı!lan içindi' mes
kul miidUrlU~ne, Anta.yla erkek ken p:ı..'"ası nlacakhrı olan ilk o
~esi bru:muavini Mu~~ıı:n. ~Y kul öğ~tmenlel"inin bu alacakl~rı. 

Hopa orta okul mudur,t\gilne, 1 "d n bilmes· Vin Hatay vali. '-' r . b 'ni N vzat nı ı v e e ı " 
.ıoZgat ıseeı a§mwı.vı c 'ğ' 1942 mnU vx'ı bUtçesine talı-
Akmcı SaI"'...!:un orta okul mUdW:-llı- '·~s~t ko ulmuşt~r. Alacaklı öğret 
•üne. Riza orta okul mlldflrti Ce- ti nl n rı·g-e roUr.ıcaat edecek-

) d S l'hl' ··au lu-u rne er vıı. ı ı ma Ar n . a ? ı ::ıu r g ne, lınd' 
Artvin mildUr muavini Hasan Yn- tır.h. d d l k 

kul U ... , 1u;ı;.ıı_ A n ısar ışın a satr aca. \•uz avnı o m ıı'..!' 5 ..... e, n 
kara UçUncU orta okuı mUdür mu- maddeler 
avin' Ali Rıza lmer Knramnn mil- AnknrR, 4 (\'altıt muh3birln-
dürlüğünc, Ankara .iör1tincil or. den) - İnhisarlar idaresinin 12 
ta muavini Asmı Korkut Mıınisa t<>mmuz tarihinden iıtiba-r-en inhi
ort.a okuluna. Bitlis ortadan Ne- Ear dI!'ında olanık buz, gnzoz. so. 
C:im Erkut- Rızc ortayıı, Ayvaltk dn, m~lt hu'~. asit knr~i.1< 
c.rta okul müdilr mı.:ov3ni Doğan ve kolonya yo.pıp eatmasma ızın 
To}er Deve).i orta okuluna. verilmesi hakkındaki karnmarr.e 

Karornan orta okul müdür mu- vekiller heyetince tasdik ı:di:miıJ
nvini Cevdet Baykal !n~göl orta· tır. 
ya, Muğla. orta okul mUdfir mun- Cebeci manganezi 
~ ini A il İl..tiz Turgutlu Ort"J.ya, Tur 
gutlud-ın Hilmi Apak Knm?yakn 
ortaya, M. Keır.al Pıışadan Esat 
Kural Çattlc:ı ortaya, f~dirden 
J."aruk Ediz :M. Kem3lpa.5a orta
ya, Erzurum öğ'retmen okulu öğ
retm~nlE'rinden Elıw(r Uğaneke 
Tğdrr orta okul mUd{\rlğUne tayin 

Kanada 40 hava filosu 
teşkil ediyor 

Ankara, 4 (Vnlnt muhlıbirln
<len) - lste.nbulun Kemer'burgaz 
ıınhiyesi j~jndeki r...e-0eci köyUnde 
rneyd:ın:ı. crkarılan ma:ı'ganez mlis 
tahsdatrnın yilzde 5 nisbcti res
me tabi tutulması hakkmdaki ka. 
rarnam<' vekiller heyetince tnsdik 
cdi'nılştir. 

e 

CJeneral Jla- ün in ön u 
•• aç ld gezi yeri 

Vele got e (Baştarafr t nci ıayfada; termek istedik ve ehemmiyeUL oe~!li 
ve tarlhl iki karar verdi. 

d • Devletimizin banlııi, mJUetlmlz'ı: Bunlardan biri Tak!>lmd.ı .M.llll Şet?ı: Almanya şım 1 1 kurtar1c11ı, CU.mhurrelaimlz Atattır. namını ta&ııyacak bir gezi vUcuda re· 
kUn sağlığında onun yanıbaoında ee Urmekt.i. İstanbul beledlytı mec.Uatcin 

S Sllmlva başladı celerce hUk6met reisi olarak bütün ııehlr hnlkmı temsilen, ıttlfnkla ve a.,. ar 1 

lYi ve ileri hareketlerde, yurdun bP.§ ıuıııarln vettilğl bu karan oldukı;ıı u• 

Londra, 4 (A.A.) - Hındistana 
hitaben söylediği bir nutl1Zta ge -
?Jeral Vavel demi:ıtir ki: 

''Yskm znmanlarda yapılmı§ o • 
lan Moskovı:ı. ve Kahire görUı:me • 
lcrine i~timk ettim. Bu görti~e. 
l~de esen hava itimad Vt: ceı.sret 
Iıava.sı idi. Haziran ayı:ıda uğra • 
cuklan nuıflfıbiyetlere rağmen or
taş::>.rktııki ordulanmızın tnarru:r. 
ktı biliye ti artmış bulunuyor." 

General Vnvel Moskova görU§llle 
!erinden bnhsetmiş, Çörı:il ve Sta
lınin bir adım bile geri u.tmıyacak
lnnnı söylt-mi§ ve l}Urılnn ilave tt
n1iştir: 

"Alm:mya birkaç muvaffakıyet 
elde rtti, f:ıkat tıimdi de sar;;ıi.reı • 
ya baııluiı. BUtUn elde ettiklerine 
rağmen Almruılnr sulha kavuşa • 
mazln.r. H~bir millet onların )a • 

lan dolu vn.:ıtlerine teslim olmıya 
hazır değildir. İtalyanlar ise lıal'b: 
çokter. k"tybettiklerirıe inan.makta· 
öırlnr. 

tanbaoa d e m i r Y o l l a r i Y 1 e zun ve yorucu bir mesaiden aoııra t:ıa 
örülmeııl için emek aarfedl - gün tatbik Pahaama koyıı.bjlmek şe~ 
Urken, !abrlkalllr kurulur aanaytıe~ !l benim tçl.n pek bUyUk btr baz tfıo• 
me hareketi gcntııler ve memleketin kil ediyo:-. Huzurunuzda lnönU gezlııi
re!ah, saadet ve t.aallsl yolunda mO•t• nln açılı§ merasimini yapn.ak fırs4t:
madlycn ve mllstemirren çalıııJ.Jrk•·:ı ıu kazandığım için kendimi mee:ıt ad• 
bagvekll t.emet İnönUnUr hizmet ve dcdiyonım. Fakat nzlz ve muhterem 
,ayretlnl 'rürk tarlhl her zaman §til'.• dinleyiciler, hayatımın asıl bUyUk s'l• 
rnn ve minnetle hatırla.yacakur. ıı:,. adetl.nl İstanbul ııehlr mecllııjnln vcr
sjz AtatilrkUn Cani hayata gözlcrl:ıt mJş olduğu ikinci mUhlm, §erctli w 
kapamasından sonra mtlll birlik ı~. tarlhJ karan tatbik aalııuwıa koyt.ııı. 
met lnönü.ıılln bUyUk ve harlkıılA.:1c yoıundakl te§ebUatımUz ıamıı.mland~ğı 
3ahııiyetl etrafında kuvveUenlp J>flr- gUn hl.ssedeceğim. Bu karar, bug J:ı 
çl.nlcndi ve dünyanın fçlnde luvrand•.;ı lızerlnde bulunduğumuz aııhayı M:l11 
son ate§, 61Um ve ıztrrap yıllan.alla. ş.-.fimjzln güzel ve aanıı.tkdrane tlr 

TUrk yurdunun sulh ve sükQn Jle '3B • ı heykeli ile Bü.ıılemek ve ı:ehrtn Milli 
rııı, felfıkeUerden uzak ve sağlam . .:r ş.,te ola.o ml.nnet. §Ukran ve t>aeıııı · 
emniyet içinde kalabilmesi harbi ya• tını bir kere do bu euretle izah et.nıelı 
pan kumandanın sulhU muhafaza et · kılrandır. 

meyi de bilmig olmaııındandır. Ve Lea. Heykel lhale edllmlgtir, uzun etUct• 
Um buyurursunuz ki a!Szlerlmln bn• le?' yapılmı§tır, milletler a~ı §Ön?'et 
fında kayıt ve ı~aret ettiğim gibi il• ıahibl bir sanatk!r Türk sanatktırla• 
met 1nönU, Ttirk mUlet1 lçl.n taril •.. l rlyle beraber çalışmaktadı:- Bu ehem
bir 16tfudur, her zama.n ele ge~ır.cz mlyetll sanat eseri Lamamla.nıp bura• 
e§ııJz, nadir ve mUatesna bir lOt!udı·ı· ya konulduğu gün İstanbul en kı· • 
Yurdumuz, milli ŞeCln dahiy!ne ıc!A metli Abidelerinden blrlnı kazanını, 
reııi aıtmda, emniyet ve sulh ve ıılikf)n olacaktır. Şehrin imarı yolunda ka.·ar o r la şa f k la fçindc her gUn yeni bir ilerleme adı:nı Ve vazife alml§ 'Olan ben ve §ehlr mec:-
&tıyor ve atacaktır. ~ 'Mi A.zası arkadaglanm da hizme!le-

1 h Ver 2572 tay• Dünyanın lçl.ndc bocaladığı fev'ta.. rimtz.ln mUkti!atmı bu sureU~ ı;örl'p 
tAdo vaziyet bizi elbette her zamıuı tese!ll ve saadot hissedeceğiz. BUy"lk · tt • ttıdblrlf, tetik ve ihtiyatlı bulunmag-a lnönUnUn bu geziye lsminı vermek su are zayı e 1 mecbur etmektedir. l<'akat milli emni• retlyle candan minnet ve bağl,ılığlmızı 
yr.tlmlz lçl.n ıazun olan her. tUrlU tec!• göstermek fırsatııu bulduğumuz M.lllt 

Londra: •. (A.A.) ~ ltalyanın bir ve ihtiyat alındıktan ııonra tçertda Şefimize uzun 6mUr dileriz; onun ha
harbe g-frfşlndenberi, ortıı oarkta tnrr: yurdumuzun gUzelliğlni, temizliğini, ynttıı. ve sıhhatte olmnsı Ttirk ml1.!e• 
4717 mihver uçağı tahrip ~dllmlştıı. niliaUığmı temin etmek yolund!lki tinin, refah, sa.adet ve terekkt yolun· 
Libya muharebesinin b~langıcmdm çaJıımalardan da elbette geri kalr..ı• da olması demektir. · 
bert hava tllolanmız tarafından ~~ Toplantımıza §ere! verdiğiniz içln 

Y•cağtz. 
Uzerjnde dU~UrUlen mihver uçaktan- de hepinize ayrı ayn teD(!kktlr eder, 
nın adedi 600 U &§maktadır. 3 aen~dc, 
bava muharebelerinde 2:S72 mihver u. 
çağı tahrip edilmletir. İngilizler 15('8 
uçak kaybetml§lerdlr . 

Bu toprak biıimdlr: dUnya ne kadar 
buhranlı, etrat ne kadar karanlık u• 
fnklar ne kadar buluUu ve almşekU 
oıuru. ollUn, vatanımız bl.zimdir, b~· 

Çin - Japon harbi 2im olarak kalacaktır. HUk1Unet t•lp-
Londra, ' (A.A.) - Kantona ::o r4ğlmJZJ korur, mUdafa.a ve em.niyatl• 

lrııometrcı mesafede bulunan etra tejl's nılzi gUnden güııe sağfamlBftınrken 
f'hemmlyotte Llpaıı §Chrlnl.°! Kanto:ı belediyeler de kenen kUçUk çevreleri 
lııttkametlndo ilerlemekte olan Qı.:ı lçlnde mukaddes vatan toprağını her 

uvvetlert tarafından a.hndrğını Çln r.Un biraz daha gUzelleıtirmek ve •!e-

saygılar sunarım. • 

Alman tebllftl 
( Ba., tarafı 1 inci sahi/ ede) 

Uttavn. 4 (,A.Jl.) - Konadn hnva 
nazırı l\I. Povcr, bu ene lngllterc. 
de l O ile 20 lı<ınıbardıman hıı vn fi· 
!osunun teşkil cdecıcljini ihlldlrmi,• 
tir. Daha sonra Knnndalı avcılar. 
dan müteşekkil bir filonun kum. 
Iacnltına da iıtıve etmiştir. İlerde 
40 n, yakın Kanoda tıava filosu Jn. 
ızillcrcdc fntıli) ete geçeccl.."tir. 

Bulgari standa 
Yab dQ ı ıerı ko 

ser t urutdu 

tebllği bildirmektedir . tünde dah& ziyada zevkle, rahatlııı;•g, 

~ - \'i~i, 4 (A.A.) _ Çunklngck,n n· maddi ve mo.ncvt Uıaira'tı ile, vtodıınt 

Fena ha.va şanlarma rağmen 
.Alman ~eri hücum botlcın Knrade. 
nizin şark bölgelerinde dUıµnanın 
zarann:ı o~a.rak faaliyette bulun -
ILU!'llar ve biri sarnıç gem5.si ol
ıoak il.zere he!>Sf 8500 tonluk Uç 
cm~an gemisi batrrınışlardtr. Al
man deniz üstü kuvvetli Kafl<as 
taarru~un baakıngıcmdo.nberl bu 
suretle 35400 tonluk gemi batu -
~ oluyorlar. 

-<>---
Almanyaya akın 

Londra, 4 (A.A) - Hava nuırb. 
~ının tebliği: 

DUn gece kUçUk bir lngUU bomba 
te§klll .Almanyıuım ııimal batmndslıl 
hedeflere hQcum etmı§Ur. 

İki uı;nğmm: kayıptır. - _,,_ 
lngiliz uçak gemi~inde 

ölenler 
Londm, f (A.A) - Bahriye naur. 

lrı.'m.ln bir tcbUğjnde bildirdiğine gftre 
Marta deniz muhanıbcmnde Eagle u. 
Çak gemisinin torpillenmesi netice _ 
ı.ndekl ın8an kayıbr 160 dır. 

Sofya, 4 (A.A.) -.Bı.ılgar knbi· 
nesi dün Filofun reisliği altında 
uzını bi.r toplant1 yapmıştır. Sa.at 
l 'i den 23,30 a kadar sUren bu 
toplantıda Pcnef Yahudi işleri 
komiserliğine tayin e.iilmiştir. Ye· 
ııi komiser Yahudi i~!erinde fütisa~ 
siyle tanınmıştır. 
Diğer tn.rnftan hUkfü:net, parlfı· 

mento<la istinat ettiği ekseriyet 
surupunun 10 cylUlde içi.iman ta • 
ğınlmasmı ka'l'ar1aşbrmıştrr. Bu 
içtitnadn. hükümet parliimento a ~ 
:zalarıruı muhtelü me:;eleler ht.kkrn 
tln izahat verecektir. 

Sobranya mutat toplantılanr:n 
28 ilkteşrinde başlıyncsktır; 

areşal Petenin 
Frau ız . mu ilimle .. 

r. e nutka 

lman bir habere göre, Çin kuHet· ve bedtı ha.zta do1~ı1Qbjlfr hale r.'l .. 

leri Kantona 25 kilometre yakl:ı.e . tırmek vazifelerinden seri kalama.:t-
mı~rr. ıar. 

Mısır cepbestade Vatanınuzı ınüda!aa etmek elbette 
birinci borcumuzdur; mukadde.ıı, sat • 
lam ve emin bir müdafaa çemberi 1-

, , 'ı 1 r · ' t" çl.nde bulunan vatanımızt her ,eve 
Ro.mel eohık almağa ÇSII'§ıyor. rağmen imar etmek de aynı derece'!' 

Ça~nmba - perşembe gecesi hü · kuvvetli vazlfelerlmfzden biridir. B'z 
cum kıtalan doğu isti.kametinde bu toprağm llstUnde ebediyen ya~a· 
bir daire çizdikten sonra cenuba ınata ve iyi Ya§amata amıetnıl.§ .:-: • 
\'e b:ıtıyn gelmi~lerdir. Rom.el El. ııanlanz; toprağımızı dltlmlrJe, tmıa• 
iılemeyni müdafaa eden orduya ğmın;la, maddi ınanovt her ve.sıtayıı. 
kar,p y:ıptığı ikinci hücumun dör. ba§vurarak imar etmeği kud.st bir ve.· 
düncü ı;ünil bundan üç ay evvel ı an hizmeti eayıyoruz. 
ilk taarruzunu yapt.lğı uman ne 

Stallngrada. yapılan taarruz §Ohr4.n 
garp moJıa.llelcrlnc kadar g6ltlrU! • 
mU§tUr. 

Volga ııahillerindc Stallngradm ai
malindcki bölgede harekette buluna.::. 
kara kuvveUerlmiz §imdiye kadar üç 
topçeker iki,· monotör, altı eilep ve 
birçok kUçUk tonajda gemi batrrmı;· 
lo.rdır. 

Kaıuganın cenubi garb'ı!lnde, Me -
dtn'in §imali garblsjnde dU,manın 

kUllly~tU kuvvetlerle yaptığı ba§lra 
taarruzlar gerı pUakUrtUlmU§tUr. 

Rtjev bölgesinde oldukça mUh1ın 

dU,man kuvvetlerinin yaptığı mnteni 
dit hUcum dıı. nkJm kalmrotır. Bu ta 
arnızlar esnaıımda dUııma.n 88 tauk 
ko.ybctmtıtlr. 

,.etler s:ı.dece mııcaacte Bebebi ile 
oynı safıı. ge~i; insnnla.rdr. Mü. 
cadelenin ~'ZQU orta(lan kallnn. 
en ;)'llıc ihtiliflar ort~"a rifuı<'.aktL 
l\"etcl•im Frnnko 1 pruıynya hilldm 
,0lduktnn soııra }lı.lanjistlerle 
lforlistler nrasmdlilrl ihtilat her 
iki gnıpun l<"rankonun imyrni;rı aJ. 
tında topbmnıa!lınn. m":"!nen ılevam 
etti. 

cunımda. idi ise aşağı yukarı yine Tabiat ve tnrihln taç giydlrdlğı 111"" 
o punmıda tıwunmıılı:tadrr. Rome. tanbulda elbette her zaman mııan ı.:e
lin Eı~zkıel orduyu mağlUp et· klsı, !en bllgi!!i ve el emefl aa.rthle 
mck olan baçlıcn hedefiue varmak vücuda getlrllecek pek çok lfler bu • 
lıUSU'SUndaki Umitleti eeldsi kadar ~unncaktır. Blrkaç yılda.nberl ,ehr.: i• 
parlak değildir. Şimal ve batr cep- mar etmek Yolundaki na.çit htzm~ti• 
nelerimiz bütün metanP.titıi muha- ınl.ze dalma yardımcı ve hA.mJ olan !s. 
farın cdi~·or. Müttefik kuvvetlerin tanbul belediye mecllal bu tınar ham• 
<ltl~na v~rdik1eTj insan ve msl. lesi içinde bir yandan ıehrt gUzeııe,
ze.me kaybının yekfinunu talımin tırıııeğe ~ııırken blr f'.ndan aa 

V~i, 4 (A.A.) - Mareşal Pelen mümkün değilse de bu kayıpların meJ:iyeUerinı nutkumuzun b&fmda t .. 
Jules F'cITy mektebinde topa!~ yüksek olduğu muhakkaktır. Mih. zim ve i!tıha.rla ııaydıfunuı Milli Ş•• 
olnn Fransız muallimlerine hita • ver topçusu ate~inin kudreti seki- timiz lsmet İnönUne .§ehrin bUy'ik 
ben §U nutku söylemiştir: zinci Ol"d.u ttı~usunun ar.eş kud _ ııaygr ve bağlılığm.ı bir keN dalı& ı~ 

Cenupta cephenin merkez keslmln... 
do bir Alman hava llmnnaııı. kar~ı 

dtl§Dulnm yaptığı bir hava taarruzu 
emaamda taarruz eden 87 tayyare -
den 2~ u dUştırUımUg, diğerleri geri 
dönmek zorunda bıra.kılmı:trr. 

"Fransanm muallimleri, Frnnsız retiyle l~ cdilemivecek kadar 
ı;ttnçl.iği size teslim edilm.iştir. On• ondan aşağıdrr. · lrlandada nümayitler dan sizler mesulsUmız. Gençliği • • • • 
r.-tizi Fr:uısanm i'3t.ikba.li için ha · Romn, .f (A.A.) _ ltaynn orduları Belfasl,, (.A.A.) - İrlanda Cunı~ 
ı.trfuym. Sfz ve ben, aynı hedef için umumi knrargahının 830 numaralı huriyet mens11plan hl1 sabah Fer. 
ı;al.):şınaktayız." ıelıllği: mangh eyaletinde Bellerk polis kı~· 

isp:wyıuwı dik1-türii~i ı;a1ı. Majestlk otelinde verilen zlya - :.\fısır·ıın zıııhh elemnıılar nrasııı· lasına taarn.ız ermişlerdir. Bunfar 
i sempatisi ile emri ~d& t~ fctte söz alan başvekil Laval de da y:ıpılıın savııştar, Iclılmizc net'· tnıırruza secmeden evvel telefon 
tuğu birbirine düşman l.."ll\'\l!ltleı\' ~öyle demiştir: t'elenmiştir, Dii~mıın, bir mik hallnrım i>.esmlş bulunuyorlardı. 
ağlam bJr mesnet ıı<lUedemezdi.ı ''Siiler, Fransız gen~hğinin ya- lar l:ınk ıııyi etınişllr. Yeni Zelnn: Ölü ''e !,Varalı olmamıştır. 

l\'et.cldm bunun•ilk,neti i lf'ran .• pıcıl:ır.rsrnız. Ben Fıııncıa için çWı- dalı bir cok esirler aldık. 
konun son ayla.rda h!Wr)ndı e~~ !;lY.Ol'ımı. Bana yardnn ediniz. ~fihver ucnklnrı, İngiliz kılııları· ' 
t.eşkjl!t Jmnnnu olfüı. 8u k!lnonm ııın toplııluklıırının ve nakil \'nsı _ 
ı;ö:re de\·Jet :reisi son~ ~ilb~ tnlarını şiddetle bombnrdımnn el· 
fer nfmnktadır. mi5lerdir. Düşmanın :mi bir ta. 

llu ,·aziyetten sonra Frn:n.ka ':İm- ıırruıa uğrayan bir keş~aflor müfre-
t}~ bu nynlıld~ ~ b:uizc\.'!3bsi~:et- ıcsi lmhn edilmiştir. Şiddetli çar-
INini ortn<l:ı.n knl~n rlmlır. l\le. * "Her uenlik, selim da,uncelerın r>ışmalnr nelicc.<ılnde düşmanın 25 Meşhur röportaj mnh:ırrirleıi, 
ela hnrfciye nll7.JT1 8enıuıo San- muvallkat gaybubetinde zuhur ede·, ucaltı tınlyıın ''e .\iman nv w:akln:-ı miıı: neler aolabyorlnrf Röportaj. 

Röportajcılarla 
röportajlar 

~-er Fnl:mjın genel sel<rcte- bu aarsaUı. sebcbjyledir ki tçld A. tnrnfmfiıın diişürütmiiştür. tesir sa· cıhğa nasıl 00.,1amı la:rdır! 
ri ir.11. Şimdi Prnilko hariciye,ne- ııkınr fUyatıanndan vaz gec;mlyorL'l': hası büyük İtalyan llçaklnrmdıııı 
nırctine k1>n<li adanımı getirc:hK- ~ Alman ha.kimi oote diyor: "B!J. bir teşkil, Hnyfnnın tosfiyehnnelrr 
ten SOnf":l Fnlanjın siyasi meclis tUn fikirler vaktiyle dUgtlnUlmttşt~r~ çevresini bomhardıman ctm;.,, yan- nasıl yapmı,lardD'. ! 
ı·~ Jiğinl de u~ nfnra ır. Bahis mevzuu olan §ey ontıı.l'l tekrar gınlar çılrnnm, ve bir mrırşandh: 

rnr1'{«mun İspan;ra<'fu <lc,·Nnlı 0 ı dUtUnmcktir.,. BUyQk feylesofun mak trenine isnhetll endaht'ıırdn. /bulun- Yaptıkları röpôrtajhlrm, yu. 
' rnI· )ıı.ptr{;'1 şey ~le?<eti Unıt. .sadı 'galibe. f!krlıı nıhun Cok .-s'<I b;r muşlur. madşklan taraftan ııoelerdir? 
'c kendi efı'afmcm topl lll:\ktır. ıeyt oldu~nu sOylemekUr BfrbirJe:rinı naeıl görüyorlar.,. 

Fakat İ5"panyn. :nmvi semalı Ak. * Korney diyor: "~k btr zevk~enı ,------------.... ·ıl 
rlenh memJekCtleri cibj diırt.ntör. ıbarettır., a§k yalnız bir zevk oı~r.11 f'G dememeli ? I En genç röportajcı Kadri 
~ilhr k:ıdar1 ihtı1ule de hııy:rnndTl', Intjhar eden, veya .ııevgillaiııl 6ldtır'n 'f Kayabal'ın hazırladıfı bu 

n.scıa ~nyanm truihinde alk- A§Iklar olur mıydı? -
tntörk?r t-n<'la'r fhtilüDerin de J·er7 * IAnı§f\ıko diyor: "Kendimiz kL 

En heyecanb röpörta.ilarmı 

tımen gölünün cenubunda Sovye:
lerln birçok mevzii taarruzu akim 
bırakılmı§tır. 

Ladogn. götnnUn cenubunda ve Lcı. 
nfngrn.d muhaaaro ocvresınde de dU,. 
ma.nm birçok hUcumu aktın ka!mıe -
tır. 

Nevn'yi geçmek teoebbUsUnde bu
lunan 28 vapurdan 20 •i tahrip edU.. 
ml§tlr. 

Berlin: 4, (A.A.) - Al'\kerl 
bir kaynakto.n l::'ğrenildiğlne göre, 
Stalingrnda tan.rruz etme-kte olan 
Alman krt:ılan, şehrin batı va -
~lannn varm.ı131ardir. 

... * * 
Moskovıı.: 4, (A.A.) - TM a_ 

jarumlm bildirdifine göre, Sovyet 
Jntaau, Stalıngradm cenup batı 
kesiminde ~ehrin en yakın dolay._ 
lannı mUdnfaa etmektedirler. 

• • • 
Moskova: 4, (A.A.) - Sovyet 

Qğle tebliği: • 
3 EvlUI geceşi kıtalarnnız Sta. 

Jingrsdm batı ehnalinde ve batt 
cenu}:\unda çok f;iddetll muharebe
lt-'r yft.nmışlar ve NovoroslSlı:inin do 
ğu şimalinde de 5iddetlc çarpılJ 
mışlardır. Cephenin diğer keı::im • 
lerinde önemli hiç bir deği§.ikJik 
olmamıştır. 

• • • ''lnlTl'. blrli olmasak ba§kalarmm kibrinden 
Bunun ic:Jn İspanyada. ynpılaN\li §ikayet etnıezdlk,., Kibir, l.m§kasmı 
\İyenin mt!e mtı\'af'f-alt olıı. kUçUk görmekten ibaret bir hakar"t-

Cephede ııUMnct vardır. cazip · röportaj •erisini pt>k 
(SllkOn) kellmeaı (.sUk\}J\et)tn kt "'de. yakında Haber rutunlarınJ't Moskova· 4, (A.A.) - Sovyet 

dlsldjr. Haı!>tıkl ·(sOkanet) yerin tt;bfği Ruslarm tt'krar ~tn'fngrad 

t 1mı P.d> ıııumnyoroz. tir ., hakaret IDluhayycrcijr, iade oh•. 
SADRI ER'PEM ı mır. 

(durgun!uk) pek gQzel tutmryOt' mu? okuyacaksınız. tn bau ccnubuna ve Novorosiskinin 
(Durgunluk), hattA (aaklnlik) de ulı.. ___________ _.1 bntı ııirnallne çekildiklerini bilc:Jir 

me!l. (aUkQnetl &?memeli. mektcdir, 

ing iliz bahriye n~ı 
rı Aleksa·ndar ırı 

beyanatı 
Londra, 4 (A.A.) - ~il~ 

bir nutuk .söyleyen bnhme d• 
Alekaandcr bilhassa §öyle 
tir: 

Bu harpte ~n çok deniıtıl~e 
tınl:ın aylar son temınuı 

1 
~tos aylan olm,uştur. BU! 
11a cesaret verec".'k bir hald~~ 
Juıt blz daha bUyUk muve.ffw
ler e!de etmek istiyoruz. ~U 
hııgka krrallrk donanması 
nm bir çok dcniztllttlannı •0rtl 
sa.rla.rn uğrntmrstır. Bu ~
larm çoğu urun mUddet ı:ıc 
Jamıyac:ı.lt bil" hale getiri~· 
lunmaktadlr. 

Alm:ı.n deruzaltılnrr bu se~: 
milerimize hUcum etmek i~t 
Çen ıscııeye nazaran daha ~ .r. 
kineocklerdir. Çilnk11 onları ııc;. 
yen tehlikeler mUtcmacUyet\ 
yor. Denizaltılarla mUcadele 
yeni usuller kabul edilmiş '7 ti 
rd tıe<>"birler alınmıştır. Y'~' ıe 
kitçilcrimizden biri son gllılıe 
yazdığı bir risalede dilştnll~·f 
biy<CSlnde yaptrğı değişik 1 sl1 
intibak hu.~da tamamile 't 
dir. Filhakika Alman deni~ı;e 
rıru tabiye deği~tirmeğe se'~ 
amil bizim kull,andığımıı yeni 
cadel~ usullt-r:idir. 

Bir korvctimiz Şimal Atla!l~ 
de bir Alınan denizaltıem.ı ;ı, 
kovalayarak 4 defa mahrn ~ 
tan eonra goeee yansında ha 
ur. 

1 
ti' 

BUyük Alınan haıı> gemi e 
gc li!lce: Tirpitz ikincikdn~ ' 
beri Norveç sularında bul ~ 
tadrr. Schcer V'C Lutzov ce~ j 
Irlan 205 milimetrelik topla d"' 
cebhez Hippcr kruvazöril e ~ 
flra No.""V:eç culaı:,'lna geleı:tl\, ti 
pitz1e buluşmaktadır. Tımıır6 ti ~ 
ten Sehannonıt•zırhlısı 16 a~ 
vis d'.![1nda ka1cltttan sonra nsl 
da yeniden hizmete girnıelt ,~ 
iıulunuyor, Bunu e§f olan ?: İ 
nav da Goyniya da tamir ıÇ ;,J t 

'.ldllmektedir. Prim: Öjen ktu', t 
rilnUn AL-nanya.da yapılınakt 
lan tamiratı rona ermiştir. 

Rusyaya gl!nderllen kattlel 
bahııeden M. Alekaa.nder ıııızn.ne~ 
le devam etml§t1r: 

Şimalde Ja§ıa beraber ka 
da baolıyacağı Jçtıı Jca.rııııaşnıa~ 
duğumuz zorluklar biraz a.zal3 

1 
t: 

Fakat mesele, esas itibariyle yı.t 
nidlr ftl tehlikeler bUyüktUr. 

• S6zU Mııltaya nııkledw ııs~JJ 
nın mndataaaını takviyeye ~ 
dilen uçaklarm uçak remııertn "I. 
çurulmak ırurcUyle Malta:ra ~ıf 
dlğinı ve bu surctıe s:; ®fada ~ 
çağın adaya varmıa o!duğuııU 
mlıtır. 

VHk-ln_l __ D_be-,-.-d.~ 
1ı ., 

(Baş tarafı 1 :nm sa ' ~ 

recek "olan Vilkiye gazeteler ! I 
rede sualler sormuşlar ve o 
vap ve~...rek demiştir ki: 

ır.: .. i ıP. "Harbin ta.buk birecebü .. # 
netmiyorum, çUnkU AJnıan ge J. 
me hareketi beJJrl mayabill'· J 
merikan hlLBu iJr.inci cephe11~t t" 
DWmnı arzu etmektedir. Fak lJ -1_ 
teknik bir meseledir ve onurıbJııt' 
cak askeri makamlsr uğra!!_S_ .. ~ 
A~rikan istHuınlitıdeD blW 

den Vilki demiştir ki: /. 

"GtÇen ay, Alman ceniz~ 
nin batrrdıklan gemi sal ~e t 
fazla teknemiz vardt Tank ,~ 
çak imali tasarlanan plA.nlafl 
ti. Amerikan uçaktan :vaıand• r' 
yUk miktarda ortaşnrk nıol\D 
s.ıbaama geleceklerdir." • tif ı; 

Vilki devam cdt-rck deıııış~' 
"Birletımfe milletlerin gali ter'9 

tinin muhakkak olduğunu ~~~ 
hakflrf olnylan ve hakiki raJc ~ 
<'rtaya atmak için burada btleıct 
yorum. DUn sabah, M:ı:sll" baJJ"J'ıt' 
Nahas Pa.~ ile görll6ttlln. 
Faruk ile de görüş:ceğinı. 

• • • 1 <il 
Kahire,' (A.A) - K. veıı~ 

kf, ehemınfyoUı m!Marda A ~ 
uçaklarmm yakmda Mımn ftC 
bildirmiştir. }Jtl 
~. Vllkl, ağıatos aymdlJı ~ 

kadıı. es bin uçak yaptlauotn'· 
tir. --;:::::::? 

izzet Molla'dan 
1 

l\Ilr'at.J devletin bu da bir ~.ı 
01U~ 

Mnnıııbde ft~lnAları bf&"ftnc rf' 
gö51t'..v 

Ehl-1 kcm§Jc CC\'re gcU:oıcc cJ , 

Çcrb.ı acQz knddinl plrM" r 
ı;ö!I 



. -·-
'· 

-r 
1 öf~IHIEN SAYFALAR ,~EHiR HABERLER11f~~d.ü~J 

Ticaret Vekaletinde Zam~n kadanası! 
" "' r 'irihle güneş 

Qo, tutulmaları 
tllıJ.ıı ~hı tutuı · ,._ 

llarbln ilk bs~ladı/;rı giinlerde 

yeni teşkilit İk~\':n~iar3!" ayrı füi tezi \'Urdı: 
r;.:ı~ılncak bir hadise dalla oldu: 
Almanl'lr, Ruslarla savaşa tutuş
tular. 

'lıUıı lıa;;·cıetı mal'lı tııuı.kı.:ıda t.l 1 J:ıayvanlnrın ne hal alacağını merıı.k 
e. 1ıı..., c~~I eıı eslU '\Ukıı, iki kj . ı eden bir Rus zabiti '1lJ.Dları anlatıy('lr: 

,. - Ytldınm harbi! 

Harp ekonomisi dairesi kuruluyor, r.i~~:=~ir,·~~~~51h?:~~ı.~~~~,~ 
.Mihverin !cıııııısmd~~ dlifman 

yığını. gitfil.çe knbardı. Ru~lar 
bir hızda pn.tırdısız, gürtlltUAöz ba: 
&ılıp yutulan küçül< devletler , 0 
bu ar:ıda umulmaz bir yılgınlıkla 
ııi !ühını bıraknn Franc:aya hl!: ben
zcme<lilcr. Alınno ordnlan, her a. 
rl" toprn,b-. knnlnrilc ıslatarak ytt
rii<lıilcr. 

""- lınealne aebep olmu;tt•ır. 
~11' Şuk:qa en eski ~lln dılı ııe ya71ı. "On beş dakika önce bayvanmıa bl 
4"'1. g adlı kitapta nu;llanm:ıı>. nlp nehir kenarında yUrUmeğc ba,ıa. 
Uı ~ dım. Birdenbire hava karannca atın ticaret ateşelikleri kaldırılıyor .. i~~l~:~ ., .. '""' ... ,. b" 

~~ıı. ''lllta c:tııten lbareı olan bo 1,1• ne yapacağinl merak edfyoraum. At 
~ •u Yı, lfl~aa aUlAlestndec. 'lor. UrktU, az kaldı 1ktmlz de nehirlıı ~ •. 
~ tcı-te ktuncıar Çok.Kani< zanıa'lm ıarma gömülüyorduk.,, 

Ticaret VekB.letinde yeniden ba
zı değişi.kHkltt yapılmaktadır. Bu
na nazaran hatiçıeki ticaret ata. 
ı;eli~e-ri kaldrnlmaktadır. Ataşe. 
lıklerln i§Jeıirrl, her memlekette 
konsoloshane veya scfarethanede
k! ntaŞc ik:imersiyallerimiz yapa-

zamanı müttefik ol!lrak lmlll\na. 
caktrr. caj;'IZ! 

VekA.Iette bir de (harp ekonomi- lfükmünU ,·eriyorlardı. Harbi 
llnekte<ıır 

,...~r vu . 
ıı.. ~ lrıta:'ııu Çln dllı lle yazıl • 
°'4 ~ ~ 1 tetebbu ettllct.-n sor.ın 

' 11 tuttılrna kaydının mm.ll 
tt..ıttlr. G8 Y•lmda oldüğuııu ja'b.ıt 

~~"itabında anlattığına giJı o 
\ı.~ \ıarıırııı acur nıUnecdmJer lmparıı
-..... llt~ semaları keıfe me.ruur 
S oldıı)( • &'ÜDCO tutulduğu vakıt 

,_ larındaa vazifelerini :vn. ....... -.. .. , . 
._,~ ~ nıllnecclmlerln bıı:Y.!t' 
~~ e adet olan Ayln dı: 
'-t ~ 11 

lCrl kalmı.,tır. hte bu ıuı. 
~ Ylizllndcn Çin lmpsratoru 

llll de l4am ettlrmlıtır. "'& ... 1't.... '°\ıc11bıııacı ııce 686 yılı 28 mayıı gU 

·~ ile bir gUneş tutulmasını 
.. rot ıöyle anlatu: 

' ... dfa blu-. __ 
llL. 'ltket -wodan Alyaıtt, ken. 
~~- lıllka ine ıt.kın eden Skftyalıl"r' 
... ~tıı lndan Klahsnra teallm et 
~ ' lkı bUkQmdar araıınıda. 
...__,cı ıtı. Bu harp tıeo .yıl '!lür-

' ~ lleuealnde ~ene bir :an 
'dlh ~be btltüıı flddetl ile de. 

~ ~~U. Birdenbire ,Undll~ ge. 
._, ~ o,.. GllnC§tn böyle karam.a.. 

~ !'ttı, ~ tlaerine öyle d~ı ıe-
' oıııu derhal her Ud taraf sTJl. 

' lar.,. 

~llttı, laruıçi Kscııo!on "On blnlcnn 
"""'tır:' 'dıı caertnde §öyle bir va?<a 

'"~la Mld,yaWar araaıı.da sl e,.. lran hUkQmd.U'ı Dlr o 
~· '-ka lartaa ısehrlnt mubas.lra 
~li, ıs! Qptuıa muvaffak ou • 
..,.._ -Yle lll eaııacıa. blr gUn ,gliııe, ta 
--~~ et.ra ıclen kayboldu. Bunun tı. 
1' ~--tı •rı1ııut ahalı kmdllerj->' ._ daıı1 vaz geçtiler. Şehir ko. 

ı.. hn oldu, 
""'~ .. 
~ ~o::er bu hldiaenln Mt1.lcL 
"nlıu ka 7 Yılı 19 mayıs günü el. 
'l~°'iot Ydetnıektedirler. 
\a btr rıın lıluacıdan {80 yıl önceye 
t~bcıelıne1t;ıı Uıtuıma hAdlsealni daha 
~t tdi~dlr. Fakat bunun günü 
~ l'lbc;. enııııtır. 
ı: llltuı ~but olan diğer bir ~t. 

l3 'hat~' nıi!lddan önce 310 yı-
QllJı,_ !>ata. olmu§tur. 

llıt --.....ıı.n h.. -ı. l'ı. 1113 ~ka, mllh!Jn olarak. 3 
ı~lllttı.~ 18.:e,• 16 mnyıs 1836 da, 8 
~ lttııUııe de, 28 temmuz 18~1 d~. 
~ dt ..,., trveı 1871 de, 19 ağuaı_oa 
8t ~ ... 1 Rlnunaanı 1889 da b·~

~ 18' t •lıtul.ınalan olmuıtur. 
' ~rt llrilı~erjnden biri lUO yı. 

''13 ti'ıyıe 11~~u olan güne:ı tutulma. 
~UYUlt -"«tıyor: 
tı heı-1t!:'hiz zamanıydı, öğlen 

tUıı it-. Yernek yerken ~rden'lj-
....-ardı· 

~ a ı:tı • ve aotralarda JAmba 
"'Ilı ,~bur olduk. Korkudan. 

lltrıaı:ıı r, gökyüzllnde yıldız'a. 
~lııttıtı •kta Olduğunu görüyordu." 

' 1!ia ~t~lerinden sır Corç 
., ~~ 

8 
da cereyan eden bir ktl. 

' ._"':''lttl &ıılatıyor: • 
~ ~k&hPek debfetJı idi. Dakika 
~ ~ karanıq etrafı böyll -
'Iİ ~~ !" zift Htlest gibi •&
,~ ffMrt::! _altaJıyordu. Evet: 
~ '-, ~.~ deh,etU bir m!W 
S ~ .__, tutulmaımm hlc ~ 
,. ı1g1 ~ bayallma tahrtır r1" 

' il~ ki ldlaoft;a karanlık 
~~leli, Norwçla payıtahıı 
t., ..... bete ~ tehrta~ vakı& ""
~ '-l.tia htı kadar detlldl. 
"- t ~ ---~ baaıım11 bir kitap ohu 
lıı. ~ ba ı •radan bu kadar ... ;. 
~ ~ ltt~e d~htet ve heyecanı 
~ t11u erı tıkmıyor. " 

1871 yılındaki güne§ tutulma bft.o~. 
seıılni rllSllt etmek Uzere Hindiata.ıa 
giden heyeti !ennlye relai Pro!eaür 
Lokycr ora halkının A.detlertnı anln. . 
tzyor: 

" Ktlauf ba.flar ba,tama:ı: Hind Uıe. 
ma. ve ümera ve a&&ılzadepnuıdnn 

vellıa111l her ıımı! balkmdan mllt~t·l<. 
kil bir .kalabalı!< kale ıekllııdekl r!l· 
ı>athl\llemlze doğru k~map bafladı. 

lar. Etrafı urdılar. Meler Hlodllıer 
mabutlan Süryan gUneelo Brabo 11dıı 
ejder tarafından yavaı yav., .·rn. 
tulduğwıa mutekit lmlfler. Bunwı ı. 

çlo ortalık kıırarmata ~yıoı n, 
korkunç feryatlara bqJacLlılr. Bir ta 
krm zlller raJ.ıyor, tUfeklW' atıyorlllr· 
clı. Fakat bütUn bunların blçb(r tc • 
ıslri gözükmüyor, kllııuf gtttlkçe artı. 
yordu. Ahalideki heyecan tarll ka :>ol 
etmez bir dereceyi buldufundıuı, m ... 
bude bir kurben takdim eı_mek üzere 
onıda bulunan kerestelere atet \erctı. 
ler. Zabıta ıüç halle bllyilk bir yan. 
rmln öuUnU aldı. GUne, ışıklarını et
rafa ııalmağa başlıulığı \'akit Hmdll. 
lertn yaygaraları kulakları aağır ede· 
c:ek bir hal alml/ltı. Kendllertnce nııı. 
butlarını kurt,ı:ırmrşlardı. ,, 

171~ yUı günC§ tutulmaamı anlatan 
Delai! de güne§ tutulduğu vakit bU -
tUn horozların birden ıruetuğunu, gtı_ 
nq açlluıca tekrar ötmeğe ba,ladı"
larmı yazıyor. 1ııgill% riyazlyecllerlıl • 
den M.lr..er ~yll de ·,ısyıe diyor: 

" Kt!.aaf bqlamada.n evvel bir ı.U. 
rU kırlangıç ku2uoun uı;makta ol Ju. 
ğuou gördüm. Bir aralık ko:ılar blhı· 
blltUn kayboldular, Günce açınca teı.. 
rar uçmağa ba~ladılar. ,. 

Nevyorkta Hamııton raaathaD"Si 
mUdUrU doktor Petres 1869 yılı ağlie 
tosunun yedlnc1 günü vukua gclt!n gU 
ııeş tutulmasını anlatırken şunıo. ·• 
yazıyor: 

'' Haf>et hizmetçiye:- Yarm •"t 
bete çeyrek kala tavuklann kllmc'Se 
girecıekler. Dikkat et. Ne yaparlarııa 

ba söyle, dedim. Ertesi glln lla~ 

hayretler içinde yanıma geldi, ş.., _ 
lan bir haldeydi. l\IUtemadlyen: 

- l'aTIJkların kümeııe glreeeklerl. 
nf nereden billyordunur:... diye to!'\.i· 

yordu.,. 

si _d~:CSi) kurulmakt~dır. Bunun nnlıuna.k, brnrünü hesaplsmnk bu· 
re~liğinc Necdet Arkın, rnUşavi.r- 1,7mındıı.n lngiliz.ler hııkh tıktılar. 
lık uş·;.,~k Sunter ve !fayre~ • I İ!;!te boğ:ızlıı~erım dorclüncU yılı. 
tin wm• Şen.ozan getinlecektır. nıı girdik. mırı ıum, hilla yangın, 

olüm, kıtlık ,.e harabe)$ ic:hı<'le
yiz. Vaktiyle, yarm Jmdnr ynl,;ın 
ıı:r geleccltten ke'ltin sözlerle bah
e;edenlcr de, dillerini yuttol~r. ~r
tık herl•es snvn~ın nzun slirecc
ğhıde birte,mlt.ı bulunuyor. Hııtta 
bu felakete bir hudut, bir <ıon ta
yininden de ~eklniyorlar. 

Gümrüklerde · mallar bugünden 
itibaren çıkarılıyor 

Şehrimizde bulunan Gilmrllk ve 
iııhisa:rlar Vekili Raif Karadeniz 
tetkikler"~ devam etmektedir

1 

Vekıl, bilhassa gUmıilltlerdeıı çekİ 
lccek mallar meseleP.i ctra.fınd:ı 
ç.t1lışm!L.'rtadrr. Mmtaka ticaret mU-

fs\anbul tevkifhanesinde 
mahkumlar atelyeıi 

tliırlilğü, gümrüklerdeki mallarmı 
çxkarma1an için bir kısnn tacirle
re mühlet vermişti, Mühlet bit
tiğin~ 1>118'iln itha.la ta. ba,olana
caktır. 

Eınaf cemiyetleri reislerinin 
toplantıaı 

lstanry!J.l tev.kifhaneıdnde me.h- Mınta.ka tiroret mildttrll, §Ch-
kOmlan çalrştır.mak için bil' atel- ! rirnizdelti esnaf cerni~-etleri reisle
yenrln ac_:ılacağı yazılmıştı. Haber lerini dün ticareıt mlldUrlUğiine 
nlci1ğmuza gör.e atelyeler hazırlan çağıraro.k kendilerilc gö~Uş • 

mıştrr. Bu.gün saat 10 da mera- tür. 
sim1e :ıteI:ıeler açılacak ve mah- Esnaf cemiyetleri reisleri, ayrı 
kümlarm gal~tınhnasma başlana.- ııyrı tcms.i.l ettikleri esnafın ihti. 
c.akt.Ir. ya~ıcırı h:ı.Mund!l. ticaret :müdil-

İngilizl~r, ilk tahmin olanı!,; 
(1948) demişlerdi. nu tahminin 
düsUnil5 ve görii~ Jıarcı nedir? 
Onlar, h:ıngi mütlilarn. dnynnarek 
bunu söylediler? Bilmiyonız.Fa.knt 
bugün haldı çıktıkları da inkftr e
dilemez. 

Bu. onla.rm birinci hıWtmü idi. 
İkincisi hakkında henüz rıUar, 
knrar vnmedi. Yanı lnr;ilizler, ge 
ı:eıı zamanı, kendilerine btr m\\t
tdik yaptılar mı? Ynpa.m~lnr 
mı! Bu (lnha belli değil. 

Ger<;i' 1940 da tek bn5mn lrn.1-
mıslardı. Ondan sonra bir ~ürü 
memleketi kendi da.vnlan için J,;a
,..andılar. Ordularım, don:ınmoln:rı
nı kendi saf!:mnda biriktirdiler . 
Ame-rika bıube girdi \'C ondnn da 

Fakat Ru ya. bu! •. Harita~ ba 
lonca san boyadan adamın gizil 
lmrnnsıyor. Bu clUnyn, yfirftnmek
le biter mi hiç! 

Zamnnm AlmnnJal'ı\ da kölelik 
ctdğini ö~·lcycnlcr \':ı.r. Fakat ._. 
lf!l'l zayıf Çlh,yor Ye DlafttfkJan 
lruwctli clıej:;•il. 

J<;ğer Rusya da Ilolancla Xorveç 
'o öt.eki mıızlfımlar ıırası.;.. katıl
sa, o d:ı sillihnıı tc-slim eteeydi, 
zaman gerçekten Alman zaferine 
lmsulmuc:ı lmrkunç bir kadana sU
riisu ohınlu. 

Ilagclay ambnn Ukrayna He bent 
l<endini b~lcr h~ <le dünyaya 
zahire sat:lr, Br.ki'ı petrc;llıerlle Mi
tün Almnn~·ayı altm ılunrlı ''74g
frid,, lcr itine alırdı. Fakat ltı böy
le çıkmadı. Cermen <lehbmm bü
tün yarnttıklannı Ruc:ıya yutuyor. 
M.ısnda her kmuldanışı., nun ne

re a.lısln.r, durgun haarl&nt!lll&r 
kovnlıyor. Pnsıtlklercle de ilk b.,. 
J,m ~a5kmlığı g.cçti. Orada 'imdi 
ınilttefildcr hnml~e. "Çfn'' liler 
z~ferden zafere ko"1for. Ba gi
öı~le 7.IUJ13nın kfme hizmet ettiği 
yalund:ı. anlnsılaen~ır. 

HAKKI SUHA GEM;IN 

Fınncıların dilekleri 
1 

rline iz.:clıat vermi~lerdir. Dilekle· 
rin C63SI, esnafa. lazım olan ham 
ve iptid!ll madde ite malzemenin Türk gazetecilerinin 

I<'mncılar, tekrar belediye iktJ. 
sat mıldürlüğUne mUracaat ede • 
l'C'k, ekmeklerin ayn ayn tnrttl -
'lnamasmda :ı.~ elıni~le'l"dir. Fınn 
cılarm iddialarma göre her e'itme
ğfa aynayrı nizami gmma~da çık. 
~ıast!la. fennen de imkan yoktur. 
B~nun 4çin (belediye mcmurla11, 
ekmekleri ytizer yilzer veya elliş.."'1" 
cıl1işer tartmalı) denilmektedir. 
Bu takd.:...-de, fırmcıhr, her cezaya 
rnzı ol:ıca.klannı tekrar bildirmiş-
lerdir. ' 

kolayltl:ı te-.mini aro-o.mdn toplan
maktaydl. 

Borsa kanunu etrafında 

Ticaret odaları ve bor1'alar 1lak 
landa yeni bir kanun proje&i ha
zıra:ııana:ktadır. Bu hı.ısuata gö..U.Ş.. 
mele üzere dün ticaret odasında. 
bir toplan tI ya pılmmtır. 

Londradaki tetkikleri 
I..ondra, 4 (A.A.) - Britanova: ı nin iltica etmiş olduğu bir aığmak 
Türk gazetecileri Londranm görmU'}1erdir. Bu sığmakta Ustüstt: 

bağrında açıl.mış olan yaraları ta- kor.muş yataklar, bakkal dtlkkA.n
rnamile görmUşler ve _Yaraları:ı · lan, havn filtreleri bulunuyordu . 
çarçe.bUık sarı~ ve kurutulmuş BugUn istihbarat nemretinde 
o~duğunu uçak savar bataryalann l:ir çay zlvafeti veril.teek ve yarın 
çevre kontrolörüne ve kendilerine Duvr i1e Kante rbu'li ziya~ edile 
refakat etmekte olan Türk ataşe- cektir. 

Almanyaya yeni bir İKİ ın"litoerine söylemi~lerdir. --------------

VlJi ~~f~le::.·!~i NI f.Ö~~'.l~:ı;:~~n namxna Dilekler, şikayetler: 
mea oehrinden yeni bir qı:ı "Biz, çekilınis JZtTraplan, uğra-
katııe!ı Alman .sanayi merkezleriıı.. mlm~ felaket ve bs.rabileri gör
dotru hareket etmi§tlr. Bunlarm tç,n dük fakat nyru zamanda lngiHzle-

Eski O'll'?..ctecl arkadaşıa'nmızdan de ta d ı o- ua cm rcfler mevcuttur. rin ye-nilm.e-z cesaretlerinin ve S'\lr 

Edirnenin 
e mekleri fotoğTsfçı Şükrü Sarac;oğlunun kı- ---o-- u;ma.z azimlerinin delillerini de 

u Müzehher ile to~ fuıte~nen lav--te kıt mUaabede etti"k.,, 
Yusuf Ertenin nişan töreni buzün - 7 

"' 
!=: .. lı'mı'vedekı" cvlen'nde yapıl""cak- St kb-'- TUrk ~tecileri evvel! Senpol Ediımeden ynzılryor: Burada ek-
_.. J " o umu, 4 (A.A.) - lısveçte J'l l!ı 1 d 1 l d ki ahal ı 1.ır. Ge::ı.ı: nişanlılara ~detler dl- kııı ba.§lam~ır.. Memlc«cctin her ve 1 c · 3. 

0 
ay nrın a m • mek son derece kumlu olerak gık-

N1Y AZ! AHMED 
lc>riz. • tara{ma kar yağma.ktacb:r. leleri ziyaret etm!!;lerdi. m~tadır. Bu suretle devam eder-

===~=~=======~=-==:====================~~;;;;;;=====~~Ti~ü;l'lk~gaze~~tec~il~e;ri~l;S=b~i~n~;k;iş~i- sc hallmı böbrek ve kum hastıWğına tııtuln"-ı.ğmdan ~phe edPe-
de biraz: gOçtO .. Her holde mevcut voziyete göre ya bu kaideler tavsiye- mez. Bunun sebebi, fenni dejlr-
ıer esaslarında bozuk idiler, veyahut doğru idiler de bugünkG müslü· mende idare etmediği ileri s'th1ııc 
mantar onlan anlıyorlar, yanlış tatbik ediyorlordı N d 1 net'ıce rek buğday övUtU'\nemnıidir. Adi 
birdi... .• e e o sa 

• • * 
Mustafa, idadi mektebinde, arkadaJları Plôton ve M'k ·ı ·ı d' 

b h • d d - k .•• d' ı aı ı e ın 
a sın e e b muna aJC:Yah g;~ıJır ı. Muıtafa, lsa'yı hürmetie andığı, ve 

o
1 

nud peMygamf erdtanı. ı~ı a e Plôton, ve Mikail Muhammed'i tanımaz. 
ar ı,. usta a, erdı kt: 

r1 cğirmenlerdc övtltülınlf bafd~ 
lar da kumlu oluyorm111. AI-.. 
carların d.ilı:kat mzsnm eeJbet .. 
mcnlzi :rica ederim. 

Bütün bunlar, Muıtafanın dü~üncesi ve hayc:li; aile ocağına, mahal
leye, ve mahdut bir muhite inhisar ettiği müddetce, hayatın erı büyük 
zevklerini teıkil ediyordu .• Kendisine namaz farz olmadığı zamanlarda, 
abdestsiz bile namaz kılmak kofoylığına malikti .. 

- lıa peygamber de zamanına göre insanlara iyi öğütler vermiJ, 
'!! esaslar koy~~ıtur .. Fakat s~ra~i za~anlar için bunlar kOfi gelmedi
gınden Allah bızım peygamberımizı, yenr emirle•, yeni esatfar bildirmek 
için göndermi}tir. 

Plôton cevap verirdi: 
- Müslümanlık dünya iJlerine alt ne gibi yeni emirler, yeni esaslar 

koydu? .. Belki Allah dü~üncesi hakkında bizim ile sizin oranızda oyrıfık 
vardır.. fakat dünyada yapılması iyi, yapılmaması fena denilen bütün 
iJlerde

1 
oramızda büyük bir ayrılık var mıdır? • 

V AKIT: H!dise vaki 118 lılr cle
ğırmenden ilrri geliyonsa, balı fe
dakıirltkb.r pahasma da olp ma
halli belediyenin i6i h&Detımal 
hallan mhhati bakımından 19Jıalrı. 
lu ve 20.rurldlr . 

Fakat görüı ve duyuı sahası genlıledikten, abdest ve 91f0J farz ol· 
duktan sonra, vaziyet değiımege baıladı.. '.. ,.. • 

• .. * 
Mustafanın çocukluğundaki dindarlığı, insiyaki denilecek ıekilde 

tabil bir dindarlıktı .. O, kendisini nasıl Mustafa diye, biliyor, "'.e bunun 
üzerinde düıünmeğe lüzum g&rmüyordu ise, müslümanlığını da o derece 
tabii görüyordu .. Zaten onun için, bu ilk devrede, din milliyet ile de bir· 
leımiJti .. Türk,müslüman, müslüman da Türk demekti .. Peygamberin, Arap 
dili ile Allahın buyurdukfarını bildirmesi, onun Arabistanda bu vazifeyi 
görmÜJ o4masından ileri geliyordu .. O, duaları Jimdi onlamoıo bile, oku· 
ması arttıkça anlıyacok, ve mukaddes dili de &ğrenecekti •• 

- felHfl düıünce bokımından daha ileride olan Mikail Pıôtonu 

tamamlardı: 
- Öyle ya, yalancılığı, hımılığı, sarhoılu~u, insan öldürmeği, 

menetmeyen din yoktur •. Buna mukabil, temizliği, inson1arın birbirleriyle 
iyi geçinmesini, fakirlere bakılmasını, büyüklere hürmet, küçüklere ~efkat 
gösterilmesini de her din emretmektedir .• Bu bakımdan bir dinin, diğe
rinden daha üstün olduğu iddia edilemez .. Eğer iddia edilir, ve isbata 
kalkıııhrsa, o vakıf din kitaplarından değil, doğrudan doğruya, din men
suplannın hayatlanndcın deliller getirmek daha muvafık olur •• 

~ıl evvelki Vakıt 
G BJtGl 1U 

Viladi Kafkum iatilbı , 

M0:tkovadan bildiriliyor: 

1 

Ağustosun tpt,idasmd& KMak ... 
bitıerlııln kumandası ile hareket ..:en 
çeteler birdenbire §ehrl t.wa e~ ,_ 
}erdir. 

:E Oumart,esl PAZAR 

- G BylllJ • 117181 > 
~ "n.. ~ De;l 1.tıtuıınasmı bjr lngiltz 

ıı._ ~'llAes tuıu~ anlatıyor : 1 
lı\'u. lldc1 Urken kalbJerlmlz ç .. r. 
btt ~lertııı etını artırmıştı. Kuşlar 
'....,~ıı 

1 
bıra1<1ı1ıır. lln3·vıı.nhır 

~~tlar, k~de birbirlerine do~rıı 
" 

0tlardı burap ııığuınm'--a 

Her cocukta olduğu gibi, Mustafoda da, din, ilk devrede, bir iman 
meselesi değil, içtimai bir zaruretti. Dünyanın hayata hôkim olduğu bir 
muhitte, henüz muho~eme kudretini haiz olmayan bir dimağ icin, onun 
icaplarını kabul etmekten baıka çıkar yol yoktu .. Yemek, içmek gibi ilk 
ihtiyaçlardan sonra, onu me~gul eden en büyük mesele, cennet, cehen
nem davası idi .. Mustafa, müslüman doğduğuna ~ükreder, ve bunu taliin 
büyük bir lütfu sayardı .. Müslüman, Allahın imtiyazh kulu idi .. Bu imtiyaz 
yeryüzünde her hangi bir suretle tecefli etmese bile, ahrette mutlaka ede
cekti .. Asri ebedi saadet orada idi .• 

Mustafa da zaten cok akıl erdiremediği, ve sonralan "vicdan me
selesi,, telôkki edHdiğini öğrendiği mücerret akideler üzerinde durmak
tan, cenneti, cehennemi karıjtırmaktan çekinirdi .. lsbatı güç olan şeyleri 
ileri sürüp münakaıayı uzatmakta fayda görmezdi .• Zaten Plôton ile Mi
kail de o sahaya girmekten kaçınırlardı .. Onlar da nihayet hayat üstün 

de karar kılıyorlardı .. 
Mesele hayat mOıahedelerine gelince, Muıtafa, gördüklerinin, an-

er Şaban: %3 ş.Ma:" - Hızır: t:!S llmr: 111 

~ l'ttıı ; ~ranhk bi:r.I gittll..\,e ._ "'- ~ı-:. tıarnntırnh renk, ufku 
~ "-e bo ' °'<ıekler1 hı:r ,eyi ken 
~ Jıeru~ ~. lnaanıarm ~ıuı 
\ ~ ~ ~la ILlldırıyor ve körfetlo 
~ .._ 1~1Dti r da 11&n.yeell bir per. 
~ le it._, bu~u rörtınUyordo. Hole 
~ lltkuuı: ~ büyük çam ail'at 
> ~ lit;e Ve l'srnrengtz karanlık 
4ıı , ~betıı ~~ru YUl<aelmek ıatl· 
l.~1 -.tileri hatırlatıy ır. 

Yllutda~ 
~Ulle§ tutulmasında 

Bu bakımdan Mustafa, müslümanlonn, hıristiyonlara, ve baıka din 
sahiplerine karşı üstün olduklarını sanırdı .• din, dünya ve ahret hayatını 
da tanzim ettiği için, mOslüman niı:amına uyan bu iki hayatın da hıristi
yan ve yahuctilerinkinden daha üstün olacağına inanırdı.. Mustafanın 
görüı sahası, Zeyniye mektebinden ileri gitmediği, ve ba~ka hayat şekff· 
leri ile doörudan d~ruya temas ettiği müddetçe, bu iman kendisinde 
kat'l bir hayat umdeti olarak yaıamııtı.. · 

Fakat Mustafa, muhitindeki her ceJil hayal, her çeşit cemaat, her 
çeıit insan ile uzaktan, yakından temas etmeğe baılayınca, bu üstünlük 
imanının, hiç olmoua dünyaya ait olan kısmında ıarsıntılar duydu .. Ma· 
hallesinde ilôç dağıtan yedi kızfarı ~mesiyle başlayan bu sarsıntı, ya· 
vaı yavaı coöaldı .. Vokıô bu sarsıntılar ilk merhalede onun Allah ve din 
mefhumlarının esasına dokunacak derecede derin ve geniı değildi •• Fa
kat günlük hayatın idcıresine taaMuk eden dini kaidelerin, tavsiyelerin, 
nıuılümanları boıka cemoatlara nisbetle yükseUmiJ olduğunu kabul etmek . . . 

ladıklannın tesiri altında, Plôton ile Mikaile kendi dininin yüksekli~ini 
isbat edecek mevkide olmadığını hissediyor, ve bundan eza duyarak mü
nakaşayı çabuk kapatmak istiyOJdu-

Sonra kendi kendine diJJOnOyordu .. 

Hayatın gidişine bakılınca, Aydında~i hıristiyanların ~ hatli y'ıu
dilerin bir kısmının, daha yüksek bir sevıyede yaıadıkları görüluyordu .. 
Halbuki memleket, ve devlet milslümanlarındı .. PadiJah, Osmanlı dahi 
olsa, ayni zamanda halife idi .. Demek ki, lslôm esasları, lslôm kanuntan 
cart idi .. Böyle olmasına rağmen, neden ötekiler, temiı:lik, zenginlik, bir· 
birlerine yardım, okuyup yazma, ve birçok şeylerde ilerleme bakımın · 
dan üıtün bir mevkide bulunuyorlardı? ••• 

Hattô dinin emir veya yasa~ ettiği şeylere rkyet etmek hususunda 
bile, diğerleri daha dikkatli g~rünüyorlardı. Hangi cemaat içinde daha 
cok sarho,, hırsız, cani olduğunu kestirmek güç olsa bile, bu çeşit insan· 

• lora mü5lümanlar araıında da rastlanıyordu •• 
- Devamı var -

. 
Vııklıleı "asau Ezanı ........ 

ı Utın~ıı 
6.26 10.46 dotu .. ı U1 ı•.• , 

Öf le ıı.ıs 6.82 d.U G.IS 
tklndl 16.GS 9.12 ıa.a u:a 

1 
A~ıım 18,40 12.00 il.il lJ.llO 
l."aUıı 20.18 1.85 •.u lll 

ı 
tmııak s.oı 9.06 l.tl ,.,. 

-
VAKIT'A 
ABONE 

\ OLUNU2 
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INHiSARLAR 
Umum Müdürlüğünden 

:;;ıııe hacmi 1 Şişenin aah, fhıt. 

cı. Kurut s. 

1

1 ougunku radyo 1 
7,80 Program 7,82 Vücudümüzi.ı ç ... 

lıştıralım 7,40 ajana 7.55 • 8 30 Sen_ 
fonfk program Pl 18.80 Pro~ın 

13,33 Türkçe pl!klar 18,45 ajans l' 
RlyasetfcUmhur bandosu 14.80 le•.a:ı.. 

bul at yarışlennm tahminleri 14 40. 

1
15.00 Temsil (Şu pata"taızm yaptt. 
ğmı doğru buluyor muRUn11z'!). Ul,00 

ı Program 18,03 radyo dlUlll orkestrıı.•..ı 

.- w,tıQr .. \.~ . • - ~ 

·ı-.... - --

Sofra şarab, 35 43.50 
lı:l,415 Çocuk kulübü 19.SO HaberlPr B D • ' N 1 G • R t • 
19.411 Serbest 10 dakika 19.55 radyo aş 1 ş ez e r 1 p om a 1 z 
gazetesi 20,45 Şarkı ve türkUler ~ı 7 1 7 7 

10 61 konu:ma ( kr.ndjmlzı tanıyalım ı 21, 

~~.0~1ıı::~~ ~:~::1:~1k::t::s, ~~~~ş~~ Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
bcrler 22,60 kapanı§. 

,, 
" ,, 200 160 

ı ' 340 244 
~ ,. ,, 
l Misket 10 81 Yen: Eserler· 

J C A B 1 N D .A G U N D E 3 K A Ş E A ı; 1 N A 8 1 L l R 
il 

,, " 
200 

5 Eylül 942 den itibaren 1darem1z 

200 

mamulatı ~a. 

TtlRK - lSLAM ~~StKLOl"EDbt 
39 ncu nUshaaı mUhlm ;>azılarla d.>. 

ıu olarak lntl§ar etmiştir. Profe!!:r 

rapların yeni satış fiatları yukarıda gösterilmİftir. Bu KA.mfl Mirasın Aşfira hakkında .a&. 
dis, fıkıh, ahlakiyat bakımlarm.:uın 

f~AY PLARl 
BoğazlÇi Jjııesjndcn aldığmı ortll. 

mektep §ehadetnamesiyle aııkerltk 

tezkeremi zayi ettim. Yenilerini ala. 
cağımdan e8kUerln hUkmü yoktur, 

fia\lara Müdafaa vergisi ve ~ite depozito~u dahildir mühim tetkikleri vardır. Bu husuıııa 
mevzu hadısıerde gösterilınl:Jtir. ~. 

iiıl••••••••••••••••m:1••••m•••••ı•J ı;:akır Ülkü Ta.şır A§{lra Mkkmdal<I ---------· ---------inhisarlar Umum Müdµrlüğünden: 
lnhiıarlar mamulatı ıiteli ve f1çılı her nev'i tara. 

hm beher kilosuna 10 kurut zam yapılmıştır. Bütü;ı 
satıcılar ellerinde .mevcut ~arabın §İşe hacmi üzerinden 

miktarını gös~ı:erir, birer beyanname ile(5 Eylül) bugün 

1 ıaat 13 e kadar en yakın İnhisarlar idaresine bildir. , 

meleri ilan olunur. 

--------........... 111m .. _mıi .. ma• 

sımerbaak fabrika
ları arasında 

· futbol maçları 
SUmcr Bankın Fesha.ne, Baiur

kOy, Merinos ve Gemlik fabri.kala.
n a.rasrndaki ka.rşrla.,.cmıala.r, ü; 
gtindilr Bursa Atatilrk stadmda 
yapıhn&kta idi. 

' 
BUinciJ.iği ıayin edilecek maç 

Feebane ile MC'rinoe ara.smdu idi. 

Milisalxı.ka kala.ba.l!k bir scylrcı 
kütlesi arosında cereyan etti. Mil 
sab8.lm son~nda maç 1 -1 1 beraber 
li..kle neticelendi. Bu SUTCtle grup 
birinciliğini Feshan-e kazandı. 

Şampiyon t:ıkmı CUınhurl} et 
Bayraınmda Kayseri, Na:tllli, E
reğli vıe Malatya.da btlyUk bir tur 
uuvay:ı çıka.cak!llrr. 

VAK 11 
JWCe«ı8 QdEaD btUb .f&zı Wt 

N9lmJeriD bukuku m&bt'uadut 
A.BOlfll TABIP'&SJ 

aı.alebt lıt.emJea•ı 

IClnde dlflDdıl 
&fi* 96 111 lb. 
• •fi* 181 4%4 

Bir Kalkas 
Romanı~ 

Birçok r~ı.,,,ırı dillere te.rdim. 
edflmlı olan bu eıer, Ntuad Ah. 
mel tarafından doOrudan doDru. 
ua Gürcü dilinden ıucüme tdi' 
mlıtlr. Baıtan ıorıo kadar aşk 
•nacera ve kahramanlık mcnkıbr. 
Itri ile dolu olan ba nefiı eıcı 

Tilrk matbuatında ilk nümunedir. 
nyatı 41 kume olan bu eeer, bu 

Ubı keı.lp ~lere V&lot KJ&a. 
beTlnde yQ&de GO temJlAtta ıo n. 
ruşa verllnıektedtr 

(Mevcudu azalmışbr) 

Şubeye davet 
Eminönü yerli As. ı. deıı: 
1 - Eminönü yerli ns. ş. de ka .. 

yıtk levazım ve muhabere sınıfiıırı. 
na mensup Y'k. suhaylann fi eyl'U 
günü şübeye mürncaat!arı. 

2 - Yd. smır 8.ml memuru Ynh .. 
ya Nü7.het oğlu. Abbas Recı:ıi 
(35489) ile yd. p. Tğm. Abdullah 
(4!>'41) in acele şübeye :-elmeleri. 

Fotlb Sulh İkinci Hukuk RAklm 
J(ğt.nden: 

9•2/853 

halk ıuıeneleriDe. Etdalettin'in saray. 
da A~Cra teVZj merasimi ve A~. 
ra goygoycuıarrna dair kıymetli •et. 
kiklerde bulunmuşlardır. Ate~ mad.ıe , 

ıinde Protesör lamall Hakkı 1z:mlrl. 
ve Ömer Rıza taraflarından ııs uı 
kur'an ve din tarihi bakımıanncan 

mUhim tetkıkler yapılmıştır. MUstc'} 
rlk VE' mjsyoner zjhnlyet1 i!P halcik! 
illrn zihniyeti hakkında de I~rt>f ıı:. 

dip lsmail Habibe cevap verınigtir. 

l:-;'IA!"IH,ll HOK:-.ı\SlNl' 

4-9-912 Fiyatları 
Kapanıı:ı 

Londra 1 Sterluı 5.20 
:N'evyork 100 Dolar l2P 2·) 

Cenevre 100 !svjÇt"e Fr. ::o.o~ 

Madrjd 100 Pezeta 12 8( 
Stokhoım 100 J:aveç Kr 31 flO 

t!:~HJU! V11. TAffi'ILA'l 

All oğlu ŞUkrü S3'l doğumlu ('1014) 

• • • 
5.6.91:.! to.rıhindc 660 sayılı polLıllk 

•itajiyer muayene k!ğıdmu zayi eı. 

tim. 'Yenisini alacağımdan çakisın:n 

bUkmü yoktur. 

IJeı)lktn, Yıldız Tatar Hüseyin it'>. 

knk No. 52 UlfııL oğlu Zclmrl)"a 
:Sertler (41016) 

btanbul fen !al{Ultesi F. K. B. a: . 
nı:ı tıb zUum.:ınnden aldığım hUvlvtt 
,.c şebekem1 ve Tt:klrdağ• nüfus roc. 
murluğundruı aldığım nU!us kAğıdmu 
zo.yj ettim. Yenilerini a!acılğımda.n 

e~kilerln hükmU yoktur. 

'htanbul üııhenlteaı ıı-. K. B., Je 

:;un nuınurah Ran1 Kaner (HOıt) 

Memur aranıyor 

Tahvllllt üzerine muamele olırıa. 
mı§tır. 

Yaqı 60 ve 76 lira arasında ııu 

metn).lr almacaktır. Taljplcrln Tür' 
olması ve muhasebe ışlerlne vakı! bu 

,---------------
1 lunması ltlzımdır. 753 posta kutusurıa 
yazı ile mUracaat. 

Sultanahıuct 1 n<"\ .:;i••lh Hul)uk BL 
kimlltlnden: • ı 

Davacı Ömer Adil SevUndUk velc'U 
avukat Vclıbi saıım.ın MehmetAli ve 
Kwltoprakta tuğlacıbaşı camil itttsa 
llndeki 1~ numaralı kli§hte ikamet 
etmekte iken Amerika.ya gidip ne:e. 
&inde oldugu meçhul kalan .Alım.et 

Eşref haklannda ikame edilen İstar_ 
bul Alemdar mahalleal Mahmudiye 1 
cadd~lnde eakı 24 yeni 30sııyııı dı~ı 1 
kArglr ba.hçe!i gayri menkul haneııi'l 
izaleyi §Uyuu davaamın icra kılmm 

muhakemeleri ıonucunda: 

' .,.. 67& 8ı1MI Teb!iğ edilecek klınse: Mustafa A. ---------------

17800 Ura kıymet takdir edflen nıez 
~r gayri menku!Un taksim kab.11-
yetJ glirUlmedl~"i.nden aatı§l ile bc!~e

lfnln hlaselerı nlsbetiDde mUşterek 

hissedarlara tııksjmen §Uyuunun it.il. 
llllline mahkemece hUkUm verltn 1§ 
olmakla mumaileyh Ahmet Eg:e!t: 
bqkll.tibl: ihbamame8( tebliği mal.:A.. 
mma kaim olmak Uzere keyfiyE.t ı'!-

,,... ... ı.ee • 
~ Ballam Btrııtı lctıı 

&Jdl ~ lnınıt dQfblUr. Posta 
bhUIM ıtnm7en 7Wlenı ayda 
Jetmlf befer kUl"lll HhU!+1iltP, 

A.bolM klll'dmr bDd1reıı milılrtUp 
" tel«ra1 Qcnıtin.I abone para.sı. 
11111 po8ta ..,. bmıka De J'(J1lama 1 

tıeN4IJld idare lıetidt berine alır . 
... lıt) 1 ... .,.... DW1ted1ıdl 

v A..11.fra u..e pzda. 
Adre9 detlltkme.Ucf'eU 2fl Krt 

(liOf OCl8m'Lmlll 
nııaret uamarmm eeatim • •. 

an 9GlldaD ttfbarta U&n _,... 

rmda -. 1ç -~ eo lmnlf, 
dOICOBDtD aJ'lılıda 1; lldDcl ft 
~ 2; blitnctde &; lııaflllı 
,... -.m.c. e UNdlr. 

80.,ek: ~ ıı.ır eh ~ 
reakll°tin YerecWeN Qft &,-rl tD
dlrm.- ~. a.mt lllDlanıı 
ta11tSm atin· M lalruftm. 

nmn ~ Olım7aa 
llDotnı DAalaı 

Bu Ot:la BU; LlU M&&.91 046, 11ç 
~ ... dOn cllfaı 76 .. Dil 
ııeııam ıeo ıruruwıur. 

rıç, Baya.zit Veuıecller tramvay C. 
No. 6. 

Radyo sahibi olmanız hasebiyle n'd 
yo Ucreti olan 15 lirayı ödemedlğ1!1!Z

den posta idarealnln aleyhinize faiz, 
masarif ve Ucretı vekll.letle birll"cte 
mUddeabihln hUkmen tab.ııilj hakkın. 

da açtığı alacak davasmm rUlyetl 
için çıkarılan davetiyede buhıhma,,;ı_ 

ğmn ve ikamet.gAhınız meçhul nL 
dığmdan muhakeme.ııln bırakıldığı 

0

19.9.9•2 saat 10 da Fatih Sulh i~ncl 
hukuk mahkemesine gelmen~ i;!:ı 

davetiye \ebliğ makamma kalın olmak 
fuııere bermuclbf karar ııa.n olunu~. 

l latal\bul Belediyesi ilanları 
t 

İtfaiye ıaak~lerl için lüzumu olan (ol kalemden ibaret Göderl, S'U'ı 
t~ bezi, fiü.ııger. Ala sepet1 ve yangın Hortum borusu açık ekejltrueye 
konlllırıl111tur, Mecı.ııuunwı tahmin bedeli 1280 Ura ve i!k teminatı 96 ti'"•" · 
dn'. Şartname Zabıt ve muamel!t mUdürlUğU kaleminde g!!rU\eblllr. İh'l.le 

21.9.942 Pa.zartffi günü saat 14 de Daimi Eııcümende yapılacaktır. 
Tallplerln 11k teminat makbuz veya mektupl.arı ve kanunen jbr..ız1 

llzım g.e!.en diğer veelkalarikı ihale günü muayyen aaatta Delml EncU. 
mende bulwıma.lan. (0260) 

l•tanbul Deniz. -Komutanlığından: 

YAŞI "32., dtıı tazıa ..J!ır.amak Uzere yedek aub8ylardaıı i:abul lmttba 
nm~ muvaffak oıanıar:ıaıı yirmisi deniz orduau ı~ bestuı " m~lP 
ınenuını yetiştirilmek ll1.ere alınacaktır. 

leteklilerlr. kayıt P't l.fabul ıaruan hakkında maltlmat al.malt Uzere 
kmn~ltğımıza mtıra.cu.t an. (9321) 

MBtltf ı: ASIM US Buıkhitı yer: VAK11 MA~J 

RA$1D RJZA 
flYATKOSll B.allde PlfldD ~rabm 

ONLAR EIUDŞ MUBAD~A 

Voct-nl - S - Pel'de nen tebliğ olunur. ( 40961) , 
Tlrklye Clmbarlyetı 

ZiRAA T BANKASI 
&llnUaf tanW: 1.llU. - SermayOlll: ı.oo.eeo.ooo 1"W"1& uz

Şube " a.jaıı:uı adf!dlı H6. 

Ziraat Ba.ı:ıkaauıda kumbara.U •• lhb&nu taaa.rruı beaapıannda 

~n u 60 1tra.a tıtııunaı:Jare eeııede • defa ceırueceır kur'a U• a.ıağıdald 
~tana gar• ikramiye cıatruıacaktrr. 

4 adeı J ,000 llJ'altk 4,008 Un ıoo adet so Uralılı 5,000 u ... 
4 • aco • ı.ooo • 120 ' - '° • 4,MCI . 
4 • zso • 1,000 • 180 . IO • UOCI • 

40 . 100 • 4,000 • 
O[KKAT: Heaapıarmdald pa.ra.Jar bir Hne içinde 60 llrad&ı> &f&ğı 

::uımıyenlere ikramiye Ç!ktığl takdirde % 20 fazlaalle verUecektiı. 

KUT'al&r ııenede • defa, 11 Mart, 11 Bazı.ran. 11 EyHU. 
t1 Birlnctkl.nU11 da celdleeeltttT. 

r. iŞ ts.ı\.NKASJ 
K • .l"ASARRUJ 
8ESAPLAR 

ı lklnclteşrtn 

Keş1deatne aynlar. 
_ikramiyeler: 

ı &det ıooQ uraıııı 
l • 1500 

2 • 2l)() • 

14 • 

lO • 
tO • 

100 
60 
2:1 

.. .. ıo 

• 
• 
• 

p Kız ve Erkek_ kısımları -

BOGAZiÇi LISEL~ 
Ana sınıfı - tik - Orta - Lise 

Yat::: ve yatısız. ll!.lebe kaydma. ve eski talebelljn kayd1"
111 

;reml,enmeıılne başlanmınır. 

ARVAVUTKÖl- Çtl"TKSARAYLAR - Telefon: 35.2Jll 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih • Coğ!3~Y~. 

Dekan lığından 

Ankara 011 ve Tar.ib Coğrafya Fakültesine tııle'9e kşydııı' 
lll inci gUnli ba~ıanacak v; Birinci Teşrin aonunt!a nıha.}'et vcrUt 

Fakllltec.!t tedJ1B olur.an zümreler şunlardır: 

Tilrk dilı ve edebiyatı 
Fransız dili ve edebiyatı 
Inglliz dili ve edebiyatı 

.Alman dJ.lt ve edebiyatı 
Arap dill ve edebiyatı 
Fars dili ve edcbiyatı • 
Rus dlll ve edebiyatı ~ 
mA.lıik filoloji ~J..' 
'I'arlh 

Felııc!e 

Arkeoloji 
Sumeroloji 
HitltoloJi 
Sinoloji 
Hındoıo:rı 

HungaroloJI 
Antropoloji ve Etnoıoj( 
Coğrafya 

. " 
1steklllcl"in bt?" dllekÇf' tte, lise ve olgunluk diPlomaıartn1 "'; f' 

rnporlarını bağlııyo.rak ' Sa:x ve Cuma günleri eaat 9.80 daD 1 

Fakıllıe MUrlurlU~e mürııcaat etmelerf lAzımdıt. (7366_9422) 

Mutıamıııt:n bcoelJ .l.77t. (İkj bin yed! ytız yetmış ıklJ tjre pcıı" 
kıınıt olan muEtellı eb'aTt:ı 21,830 MS. Köknar veya çam !l~.ıı 
(1:1 . Ey1Ul. 104:!) ~alı ~ünl.! saat :14 45) ondl:Srdü ktrkbeşte fili.)' ıJI' 
Gar bınaııı dııhlll•ı ı::-ekı knmısyon ıarafınd:ın açık eksiltme ııf'l 
alınacaktır, 

Bu ışe glrmek ısteyenıerin 207 (iklyUz yedi) lira 97 (dtı~f 
kuruşluk mU\'.'.!kkat temln•t ve kanunun tayiıı ettiği vesaiki' 
ılltme gUnl' ı::ıı:tinc ka:l:ı,. komıııyona mUracaatları ıtı.zımdır 

Bu I§!! att fattnameler komleyondan parasız olarak da 

Ni§antatı Kız Enstitüıii Müdürlüğünden: ~ 
\ ~ .d 

100 Y 80 X 60 eb'adında bir fırınlı, • ocaklı musluklu tı' prJ1' 
posu ve bir kiH sandığını ve l m. metre kalmlığmda ııaçla Y" 
adet mutbak yemek sobası açık eksiltmeye konulmuştur • 

l - Muhr.mmen bedel 8760, muvakkat 282 liradır. 
1
, 1 

2 - Ekııiıtmc l9f2 eylfüUnün 21 nej pazartesi gUnU sa•tflf'; 
sek mektepler mul>.asipliğ! binasında toplanan komisyon tsJ'& ,J 
ıaeakırr. ı',) 

8 - Şartr.s.me ile kroklsJnJ görmek isteyenlerin okul td• f 
ıı• ek;ıiltmeye i~tırı.k edcceklerfn de bu f§i yııpabflecek ehUyetı ıı 
ıı 

tarını tevıık ec:.c.n veaika!arı ve Ticaret odııımm 1942 yıtınıı "'· 1 
" rakaııı ile birUkt.e bclll gUn ve ııaatte komisyona müracae~· 


