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IVlilli 
\ l 

şef Edirneye 
hareket ettiler 
Ciil!'hurreisimiz dün Lü,eburgazda 

köy enstitüsünü gezdiler 
~ lGleb 'lı:~ b urooz~ 7, (A.A.) - 6ugün buraya gelen Milli Şef ln6nü, bura dcıki köy enstitüsünü ge:ı:dikten sonra saat 16 da Edirneye müte~cihcn 

UY\Jr muşlardır. 

' . 

Ruzvellin şahsi mümessili 
\ti 1 ki An k 8 r ·a da 

Vilki Ankarada BUGÜN HARiCiYE VEKili 
9azeteciler arasında . f ARAFINDAN KABUL EDiLECEK 
~ Yazan : .Asun Us Amerika lı diplomatla mülakat : lcr:ara. 7 (Başmuharririmiz te- Lulunduğunu, bu · itibarla. bu me. ı 
8Q.ı:s.biıdiriyor): 6cle haklmıda kendisinin fazla blr Müttefiklerin muazzam harp haztrlıklarınm fili tesirleri 

l>ll'ti i ·~ Ameri'ka Ciirnhuriyet ı;-ey ~Ylil·«-miye<'.eğinl i11l\'c etti. bu sonbaharda bariz bir s.urette görülmeğe batlayaeaktır. 
'1ttı ı.o i(t..ri \'ilki bugün oğle- Harbin idaresi bııh,incle .\me. . • 
ttıdi \ nr:ı tayyare ile An!~rnya rika efkin umumiyeı.intle tam bir Amerıkada yenı 
~ebı c ~t beş butuktc. Turk \ 'c birlik bulunda:ğu yolunda \'ilkinin 
dt ~~~tecilcrini toııh~ bir hal- \'erd?IU teJDin:ıt doğrutlur. Randa Tu·· rk'·yeye 
bııı ctr tıka Scfan:thnnesınde ı.a. kim!'etl:n ~üphesi olamaz \'e bu • \ 

\'ilk·'· hu~ust:ı. \ 'ilkinin ~ruındsn dah" f k 
bınil:ı. 'ıı8011 ctımburrcbtiği intiha. kun·etli bir delil buhınamaı. A· hayran 1 
Cltd~ llt\elte ra'kil,l olarak miı- ıa.erik:ı.nın hllrp i<stih!:iall hnkfonda 
l'lıf'!i~ cl.'lliı;; olnuılda beraber .\- \ eı·diği rakamlat da mühim ~Y- Ankara: 7, <Surctl mahııunca 
hald ltttı harbe miidahalesi ta- !erdir. Bu rakamlar bllha.-.sa, Al· giden arkadaşımızdan, tele!onla) ·
lla~11~ ~tlikten nnra muhıılefet ıuanyıı. tarafmdnn tn;;\Uere adaln. A.meıika Birlc~lk Dcvlotlerl Re •1 

tlt \;p!•cJerı olarnk Uuneltlc el· rının abluka eclilerel• B!:; 'e ruüda. Roı.veltin şahst mUmc~ill Vandcl 
:tlıı su ıp ralı~~a btt Jamı}tır. füasız bırakılacağını gö tcrir. Ni- \'ilki bugün saat 14,80 da husus! tn\· 
~a ~le \'ilkinin ,9.b ı Amcr\. hayct ?rluıır "•Jllıcsimle Romel or- yare ll-0 Kahircdcıı Aiıkanı.ya gclm\.J 
hııtıı 

01 
rbc kn~ı milli birlik sem. tlusu bugün için durdurulmuş oln- tir. 

t~lilınu~tur. \'ilki hu tarıı ha- hi!ir. Aııcsık bu durdurulma istik 1 Vandcı Vllld tayyare meydanınJıı. 
~t txı e - isasi abliik sahasında bal için teminat ıe~ldl etmese ~e- hUkümet adına protokol umum m'l. 
~~\':'~te kar~ı hiiyul• blr \'&- n.lttir. Zira Rusyada Kafkaı.lara dUrU Sel~atUn Arbcl ile hariciye 
lıt, lık nUmune i (::Österml5- ı.adar gelen :\iman km \'etleri ya. vckAleti kalemimahswı mUdUrU Şa 

Jo\11\er. rın or:ıdan n arn'ti frnn&, ı;onra d.i Kavur tarafından kar§ılıınllll§t r, \ 'an<lel \ .ilki 
~~ri b" •kan rnuhalefet p!\rtİı;İ ıt- Jral,o. ~,,;.c;cbiUr. \·ani !:İmrt; ,3cıc Amerika bUyük elçiei Steinhıır1!, 
11ır act ttUı genç , e AÜrbü:G re.pılı CC' ~f:sırda J.İb\·:ı tarafınd:ın ta.ı- başta olmak Uz.ere Ing!.ltcrc bUyfü< nünde durmll§tur. Bu esnada isU'kM. 
kat\k U.'bıJır. l'eni Dünyaılım knl. ~il• gören bıgilfl \'e .\merikan elçUıi , Sovyet Rusya bUyllk elı;lll, le gelml§ olan §ahsiyctıer tayyarenin 
ltıtrn~ ~li. u!un bir hRYa yo1uy'a Jıu\'\'etJ .. ri 0 , i'\ki!: ltak tnrufın<lan mıuılAbatgUzarı ve Atltmtlk demec'. yanma gltml§ler ve tayyt1.redcn wn 
l'tt~ketını11..e g,.lmi olını:t!>ma. da tanrruıl!ıra nğrıt)atıilir. Hu i~e 1 ne 11Uhak etml§ olan bUtün devle~. Amerika Birleşik Devletleri Relırtnin 
tu~'U}( kendisi htm bir ıh!ıııt ,.e orta ~.arkt:ıki miittdik ku" etle. ! ler büyük ve orta elçlleıile bu elçı. mlimeasiline "ho§ geldiniz,, demişler. 
&!: • lı~ lrinde "'İİrÜlü\ rırdu rin U.t :ıkc; nrru.rn<la kabnaM ,?e- likler crkAnı ve yerli ecnebt ajar.•. dir. 
~;t.c aı::t • " • • "' 1 · · A ik bUyük 1 1

- k ~ !:o]( •• ~tn!idan e\\·cl seyahnti. nıektir. Ond:ın -.oııra hRrbin hu larıa t>um mUmessıllerl de tayya 
1
e mer a e ç .. t Uk olara • 

lıı !.(j.,.I ·~ı ~artlar içinde l!;c<;tiği- cephede DP- ~ihi inkl"-!\r1ar ~iistı'· meydanında hazır bulunmakta tJ.. protokol ureum mUdUrUnün ve or.ı 
~ ., ed

1 
.. k • · ti kt olı:ı.r: takiben do hariciye vekt.lctl bus•ıı;t 

"lt \· ' 'e ne lı;i·ıı hn c;avahate rebib<'~i;ini bn::iinden 1 ıl.\'İn et. ler. Vandel vıı -1e Yı gc rme e · 
tıııttıı Crcliğini iz:ıJı elti. Sonr.ı. nıeo\ clhett~ nıiimkiiıı ~~ğihlir. tayyare saat tam 14.2~ de meydıın U. kalem mUdtlrünU misafire tnktim e •. 
\ tıı~ ::;ırn h:tl'J) ~u 'Tctlerf hak- ' ~o:ı ~ünl'!rıt!? miitt,.fll\ fle\ J,..tlerin zerinde görUlmU§ ve bir tur yaptı~. miş ve bunlan takiben de Amerl'.a 

t~l ll "fLrnlaru dı;, ruJan t!'..r.•iınıat Iran \'e Irakta ~·eni bir ccı•hc ku- tan sônra inerek istasyc.n binası o. (Devam' Sa. !. Sü. 4 de) 
~t İtittd 11 bJalfırnnta !rÖre ~eren mnnibr.h~ı iMacı etnıeferi <lt> ~ali. ------------------------------

~te lıcc A.ınerikanın ~:ıptığ• ta)·- ı.a. bu gibi ilıtimareri ı::öz öniin- Mısırda ı·ngı·ı·ızler 
;'llt btı bıni t.rnlnıu ı ar. Gelec.'!1• de tutm:ıJıta oldnklnnndan iler; 
~~tı ~l'tıanda bir ııylık byynre ~elm~kt~lir. 
t~ ~ lıi'ne \arnrnktTr. Ge\en • ·ıerı· harekete geçtı• tıı~tı Sen hi.n ton ol~u gemi in- B • t hd•d t 1 1lı iJ tıııtı : bır .tne nnrA ayila bir enzın a 1 a 1 

,,\ıı (ll'fli· uıncnı:tır. 11111hnki "' · Alman ı·u·men komutanlarından İd~~"t-c aı;-"ltı!ı"ının hiitiin miittc. Müddet bir av daha . 
'~ 1\ ~trı o arak bııtır<lıldannı uzatıldı a k h b 1 d ·· ı d .. 
1\ 'l'toıı !·'.'~ri g~"l'lllerin miktarı Ankıır:ı, 7 (A.A.) - Başvekil- ısmar mu are e er e o U 
~ llt~ı~h(le ~ bin fondan far.- ietten tebliğ edilmiştir: 
~ta f.:itt~ ''e hn mi~tAr bundan 9 eylül 1941 tarihinden itıba.
lı;ı bı-. I{ l:e dn?ın 7.1ynde s11t la- ren benzin tevziRtmda tatbik e<iil
lııtı lırıı.ll ~r h~lde dört "Y "'onr-.ı rr~ekt'! olan tahdidat 9 birinci teş
t il ~~t-nııl"'tin m'ktan 850 bin rin l 941 tarihinde i ü.n edilmiş o. 
~tı "-e. .racakttT, Barut. tRnk, fon esaR'3r dRhiJjnde 9 birinciteş
t~ltt d;-r harp m~lzercelerlnde r~n 1942 tarihine kadar devam e· 

ı ~..:....~c. i de munyyen (ITO~· dcc~ktir. 
, .. -~ ... , t' 

1..odra., '7 (A.A.) : 
1n r,-U iz gazeteleri birinci t'lahife-

lcrirıi İngiliz ve' im para torluk kuv-
1 vetleri!lin ;1.fısırrla t.e~e'Jbü.~ cttik
j lcri iht'.yath i:r.ri har:kete llair 
·ı haberl~::-e tahsis cuniş!crdir. 

İngilli'er;n svn hareketi Romel 

\ •1)(· ır. 
tl la ' 'l'tirk:J· t4 "'' ~ •, ere ~elnıttden e\'- Eden Türk gazele· 

kuvvetl~in hs.retkctc başlamış 
ülciuklan noktaya ka.dıır püskürt. 
ınliş bulunmaktadır. Bu l'luretle 
Mımr Uze:-ine çöken tehlike §İmdi. 
jik ~rtır:ıf edilrnişt''r. 

tn~iliz tebliği 
mı.hl~, 7 (A.A.) - Orts~ark İn.,.ı. 

1iz tebliği: • 
5.6 eyli!! gecesi, §imal keı!lmln 1e 

lnglll:ı keşif kollan faa!lyette bu • 

lunmu§tur nmıam1 8n t . ~Tİ fi rln t-~ :t.!t 11.ğranm; oliluf'Q iı:in bu. 
a14 .\lrs,l'(~\i~~e<lesini (}e anlata. 
li})_ .... ltırnıd ~ nome1 taamıronun 
~I\ .ı ,ııeye ~~nu öylcdi. Bu kanaa. 
r~~ 'Alnın tırıat ettlrıli~i ~rırlun
;ı. ht İlıd n '"c lt.'ll~nlann l\fı.ı;ır 
''lir- t e en · • '- 27 k lııı. illll<lt ı~·ı Clnıırtten O a. 
tj11t'1l:ltırı rı varılr. Son taarru7.cla 
'ku ~l:ın~n .:ı. 11.ğı 100 tanesi tah
... \'\·et~ •• hr. Mih,·erci1crin tank 

ci/erini kabul t;fli Bulgaristanda hava 
Şereflerine haberler nazırile tehlikesi i~a.relleri 

hava nazırı tarafından verıldı t~~e 'l<a~bül·le yüzde 40 dt"rt>re-
1lıt~t1~, '·cnneshıe ~~ı mUt
t,~ :t.İynt;:k ktı, vetlcrl her ~n 

V:. artıyor." ce\·:ıbrnr 
h. ılt.j :ı.• 
·111-ıt &>\il) • 
~. bit cı <>~plıe hnkkmds so-
<l1ı\~tı1a:1e lcar51 tıu~iliz ve A. 

.-.uı ~ı1 .. ır<1a kunnmı ol-1-a Ceph , • • ~ 
tttı bjp enın ıkınd <'epheden 
lb4r._A'\'ttırı~ 0'mMlığma işaret 

"il tteı1·.,. :ı ayrı bir t>ephe kur-
'bıı' > ··~· llrıl .. •Y~in· • Aıncri1•a erkan ""ti 111.'ll hq l1l :er~e1cten tl'lrnft.ar 

l:tıUteh ceı>he mec;el~"inin M . 
assısıura ha\ale eılilmi' 

Sofy&: 7,(A.A.) - Neşredilen b1r 

Zl•yafet!er verı•tdı• reıımj tebliğ, Bulgarlstanm bazı N',, 
C · gelerinde 5 _ 6 EylQl gecesi hava teb. 

llkesı lşareu verildiğini bildlrml,tlr .. 
Lond~ '7 (A.A.) ~ Türk ga.. bu ~·aretten duyduğu eevincj bil 

:ı:etcci'erin:n bugUnkU programla· cırnıi~tir. Hü&eyhı Cnh;t Ya~ın 
rı yüklü idi. TUrk ga1('1icelcri §C· verdiği cevapta, l:ıgiUz milletinı 
reflerine haberler namı Bren- t.ızimle S.!larak Türk ı:;ıızctecilerı 
dan tsnı.iından verilen ösle zlyl\- l'uvr Folktcm ve Kanterburiye 
fetinde b'.ılunduktan sonra :I:;ll,.n y:ıptık'an 7.iyaretlcrden bahsetmiş 
tarafından kabul edilmiş ve fık . İıtgiliı.lerin eenııp kıyı tehirlerin
ı;am liz-:-ri de hava nazırl•ğında bir den birine yaptrklnn ziyaret es 
kokteyl rxırti \·rilmlı;tir. ıı:ısmda bir hava akmında şahit 

Haber!er n:ızırı krm bir nutuk- o:du:kları zal!Jan gördlikleri cesa-
la Türk g:ızetecilcriui selamlamış 1 (Devamı Sa. 2, Sü. 1 de) 

rransa Amerl~ayı 
prote~to ... etti 

Vişi 7 ( .A.A.> - Amerikanın 
Vi~I hükümeli nczdindeki · ~ güderi 
.\1. Tuck'u kabul eden hnşvekil ı.a. 
"iti Fr:ınsız şehirlerinin Amerikan 
hıı\'a kuvvetleri tBrıırındıın bomb.!r• 
dımanını şiddetle prot~ elnıl~tır. 

r--~~--~~~~---~-----

GJda ma Li-0~ rıın.e 
l<arşı tedb~rJsr 

•o . 
~- 1 . 

1 
1 
1 . 

(\'a,.ı .. ı-3 unrtlt1c) 1 ________________________ _J 

Başvekil 
Başka leye 

bugün 
"diyor 

Miinakalat Vek, u ~a o.i.f a a •ir2at 
Velllll Arll~ye e, • hsat Vek il 

Zongoldakta tetki !~r yapıyaı nar 
Trabzon, ; ( .A.A.) - Başvekllln:iz 

1

. lıı n işletme te.slıııerinl tetkik etra~ 
diln öğledeıı evveJ ikamet gfilıların:ı.. "c buradan §eh re kadar uuı.tılma.sı 
~r.lı§arak ba.zı ziyaretleri kabul etır.lş kararl2.4tınlmış bulunan dcmlryolu 
ler öğlede.n &onra aakert mUlkl mUc~· ı ııun yapılmasına bır an evve! ba§lU· 

seııelert ve bazı imalAthan~ıerı ge1.• ı mıısı için all'lkadarlarıı tcabedcn emı ... 
mjşl(lrdir. B&§vekilimlz, blltı.htlro Ak• Jcrı verml~tir. 

çaabat kazasıına gjtmlşler ve kc.•t 1 Malatyalılar, l.stasyon ne ııchjr ar'I.• 
bir halk kütlesı tarafmdan kar'§ll'l! • ı sındııkl münakale gilçlüklertnı ort .... 
DU§lardır, Ba§vekllimiz belediye par- d:ın ka!dırncak olan bu kararı büyllk 
kına t;lderek blr müddet kalmışlar \'~ bir sevinçle kar§llıunışlardır. 
halk ile koııuşm119iardır. 

Gece umuml mUfctt~ tara!ındlUl ZİRAAT \IEK!Lt ARtFh:'EDE 

~ere!lerine blr ziyafet verjlmlatlr. Ba' Ad:ıp:ız:nı, 7 (A.A.) - zıma.t 
vekilimiz yann Ba~lcale'ye hnrekrıt Vekili Şevket Raııit Hatipoğlu dün 
cdece!dcrdir. Arifiyeye gchnitı1 vali ile pıı.rti ve 
MUNAllAIA.T \'EKlLt MALA'lYA" lıı.lk-:vi baş-kanlan terorından kar. 

DA ~ılnnmıı:ur. 

Maıaua, 1 (.A.A.) - MUnakıı.1!1 Vcltil, Arifiyedcki e'.ma fidan. 
nkill amiral Fahri Engin dUn ~ehrl· hğjyle tooum iı>lah istasyt)l\unun 
mize gelmiş ve baııdn veli olmak Uzerc ı;ah§lDaları ve verimleri üzerinde 
vflAyet ve parti erkAnı tara!mdon tetkiklerde bulunduktan sonra 
k&111ıan~trr. Aclapa:zanna gclere'k demir v~ 

MUnakalJ.t vekili ~mı ztyııretlf'ı• ı tahta fabrikalnnru gcçmiatir. 
den aonra be.Z !e.brikası ile demlry?~· (Deuamı Sa. 2, Sü. ı de) 

Dola cephesinde darl!m 

Novoros s deniz 
lssii zaptedlldl 

Şiddetli hücumlara uğrayan 
~taiıngradın vaziyeti de 
son derece nazik/eşti 

Moskova radyosaaaa ızııordaya.bltabı, 

artık geri çekilmek için 
yerimiz kal a ışbr 

&erlin, 7 (A.A.) - Alman başka.. 
nuındaıılığmı:n bususl tcblığ'i: 

Slvastopo!un dU§mcsinden ao.c.r:\ 
Kanıdenlz Sovyet donanması lÇjn 11~11 

ınUhlm harp limanı olan Novrosı,ı. 

kara ve deniz mUstahkem mevkU "'! 

kut otml§t!r. Alman ordwıuııa men.al\ , 
Vurtemburg ve Badlı kuvvetler Ro • 
men süvarı teşkilleri ile e:blrllği ya • 
parak çok güç topografya ııartlan i 
çlnde yapılan ve gtınlerce '5ilren isti ı. 
kAm muharebeleri neUccalnde bUytik 
mu\'afCakiyetl kazanmışlardır. Gıın • 
imi tahmin etmek benUz ır.UmkUn de. 

gildir. 
ALMAN n;BLtGt 

Berlln: 7, (A.A.) - Alman ordu. 
ları Başkumandanlığmın tebliği: 

Huaust bir tebliğle daha evwler .. 
de bildlrilml§ o!duğu gibi, Slvasto • 
polun zaptından sonra KarndeniZıl•J 
nwı filosunun bnrma'bileccğı son harp 
limanı olan Novoros!skin kara ve d ı. 
niz kaleleri Alman kıta.lan tarafm. 
dan l§gal edtlmi;,tir. 

Romen süvarileri ile iJ b1r'!.lğt ya. 
pan Vürtcmourg, \'ad, Frankonya ve 
Hes tilmenlerl çok aarp nrazj,ıe 

günlerce suren şlddc!.11 muharebeler. 

St,allngrnda hUetım edJln Al.1Dart ku ı 
, ·etlen kunııındıuıı Gene.raı Pavlus. • 

' den sonra bUyUk zaferi k&.Z.'.lnm!§!!L':' 
dır, Ele geçirilen ganJmeUer hakknı. 
dıı. şimdiden tahminde bulunut'-mu .. 

Stallngrad muharebesinde Alm \n 
\'e Romen krtalnrı §lddetli çarpıştra 
lnr sırasında yeniden crazl kn:ınnmıf 
!ardır. Düşman şimalde Alınan ku~t 

ma :mevztlerine kar§I kuvvetU pi • 
yadc ve tank te§killeri sürerek tld. 

(nPvamı Ser ! . Sıi ! de) 

1 ._ _P_O_L_i_T_i _K_A_I, 
Vandel Vilki 

An karada 
Yazan: SADRI liRTEl\1 

Amerika Cümhurreisinin husu. ' :::nn, yani mn t:ıwı bir politikayı 
si müme""İli · ıfatile dolaşan Yit. ' siı.tcmli bir ı:el>ilde iılare eden 
ki dün Aıi'l,araya gcidl. \'i11•İ de· 1 '.rilrlüyeyi görmekten büyük lıir 
mokrnt bir memleketin en yüks.el• lınz tluyncalttır. Gerç~ onll bir A· 
!ah.,iyetinin itimucimı tem il eden rr.ertiınlı zen~ini memııun etle<'ek 
Mr politika ndamıclır. O l1ir yan- lwnfordn.n bnh'\edceef< d.eJ:iliı. 
dan Amerikanın harp ı:ayretini, Rnhatlık, maddi hu:.r.fır ~anınılr. 
lıüyük Amerikan makrne Jnin harp ':fürkiyenin hakiki maııasilc de · 
realitesine nasıl intilıak et ti~ini nıokrasi~·i temsil etlen bir memle
rmlat1lcak, diğ;er tnraftnn da gir- lict \'c dC>molmı.tilt hlikimiyeti ynJ. 
di.~i, ;;ördUği! memleketlerin hıırp ıu:ı: iç ~~ji'm değil, miUetler :u'ft'-1 

ve t;Ulh hnk"ıunclaki görii~lerini r..n. bir iynsi falaör telakki «len bir 
tama:ra ('alı~nc.-:!-:tır. dc,·tet o!duğ111w r;;~r "'ur,•tte gür 
ı:min'z ki \ ' ilki diin~·ayı tanıf. nıek ... n'\"111'1. itocfü ' .. 1 ılr 

M7. bir ~Ö71e tetkik e<len \'e t~ı-,,.r. ı tir. 
zırlıjiu11 kunetile tn.~•r.=rs °"h 

1 

( ll-;.\'A,O;f r CPıtet!~; 



-·-
'( ugoslav krahnın 
milletine hitabı : 

"lstilcbale aii••nle bakıyo 
rum, hareket ıiinü 

yaklqıyor,, 
LondN, 7 (.A.A) - Yuioslavıo • 

ı.. rııh Plyer 19 uncu yıldlkt:mil mu.. 
ııaubelile bu akşam rndYodıı milie-
1 ıne hitaben MSy!cdi~i bir nutukta 
clt'mfştlr ki: 
"- istikbale ıtıvenle bakıyonım. 

\ ugoslavya tekrar kallı:ınacaktır. 

ugoslavyamızda tedhiş ve ölü•n 
1 ılklmdlr. Babamı ~urban eden ay. 
nı el Ye Rl nı nıh hAIA öldürücü faa
lıHtine devam ediYor. /.mansız a
d let günü bütün katiller için 'lie 
onların suç orlaklan için yaklaş • 
ı ıakt dır. Topraklmrımııda onlarca 
du m•n tümeni bulundurulmakta -
tlır. ve muharip kuvvetJerfmls ç!lr• 
ruşm.ıkta le fimdi yaklaşan kail an 
İçin lıaıırl:ınmaktadır. General ~ • 
hııilovlçi tııkib ediniz o lşmret ver • 
diği znmnn harekete geçfnh. •. , ..... 

,. "r•' ' • 1 

Zir:ıat Ve-ki!i GökÇearen gölü
nün kurutulmasından llO!lra mey· 
<Sana çıkan ar&ılvt ve burada köy
lü t.&rafmdan Umıen •kilmiı bu. 
lunaa topraklardelri m•ı..ut ftsi
Yetini yerinde tetkik eyledikten 
aonra Hendefe ıitmlftil'. 
Hıtipofhı, demir ,,. tahta fab · 

rilcalarmdalıi tıetkUtlerinıden llOQra 
kurul~ndanbeıt lı~nclilerinden 
beklen"1 verun ~lele edilemlyen bu 
iki mlleaaemenln isWiı f~ l:ıirinel 
derecede ebesnmiyetle g&anUnde 
bDlunduracüJanm 86yt.mltti•. 

lKTllA 'l'VatıJııdJr 
T&fldai.nl 

ZMıaJdaıls ı (A.A.) - Havamı-:.. 
da. tetlltklel'de baıanmaJrta olNl llltı. 
at wldH !rrrı Day yanmdalr1 Yeltl 
let mQdJram 1ı. cumartem gOnU Kan 
büllteld dıeımir .. gılJllr teülıtrirıl 
._._ P91r9tkt9 aoara dibi SaBpl. 
data gelmlıtır. 
İk tıaat vekili "rilAyetl, Plll"tlJ'l .e 

betedl,e)'l af)l&retlerlnden -. Zon
KUldatr Kollluya lıallqle6 olu ~ 
mlryolu Ozerinde açılmakta o1aD ı-... 
nıli f6rmllfleldlr, 

!rm Day Hana ıçind. td5m.Gr la. 
tlhsall ve amele l§lerl 11!9erindelli tet.. 
klklerde buhıı:adukt,lll IODra llU alqa .ı 
§ehrlmtzda ayn!Müt,ı1'. 

idea Tiril ıaııte
ctlerıaı IEa l al etti 

( "~ş tarafı 1 int" 

ret, gU,·en ve uimlıldDin keddile· 
rıude büyük bir iallba buı1 etti
l!ini sa~ lemittir. 

HU.eyin Calılt Yalçm, IDn liya
ret erlndeııberi lnıtUs milletinin 
umumi hattı baıWttlD<!elri <lilrka
te deler dıiillklt#ln Umerlerinde 
(.~ k bU tJjk bar tetir tılraktlflnı fil 
Ve etınitUr. 

O zaman )'ine ı.,, eanamıda 
c.lmaJda beraber İDIUllaı" biraı JA.. 
k <l) t giSrUnOorlardı fakat bugün 
ter tar:ıfta rtir1*n umi ve 'bil
l Ulc ioblrlili ruhunu t6rmeden 
l:C'CC':Tıt'"Z, 

Ha,·a nnarlıirnda, lıir çok yük. 
Eck p 'lSiyetJerdtn bqka son ha
r kata if'tidJc eden bit' çclk av ve 
m~ tayyarcc~el'l hUll' bulunıu
rde. Bu suı-etle ~a.zıeteoller lren 

cı lMi:ıc ıtUalJer s:nmak ve tayya. 
redlc>rin ırnceralan hakkında doğ 
rudan doıinıya :m&1.iam•t almak frr 
ısatrnı biılm.uıtlarchr. 

" Burdurlu tüccarların 
şehir~rı için teberrulan 
S.rdw, 7 (.A.A.) - Dan ticaret 

.._ada bir toplantı ,..,.n \Burdur 
tlccarlan ''Dalodunı ~e" 
eemiyetine yeniden 26.080 HM t-eo 
hmı eyi ........... Ba aon ttlılenw 
ile geHri ııı 'bin liJ'11711' ..,.an cem.i
~t ,elırtmhin w ~•• ·~ .,.... 
ke d._.i ... tle meuıırlık dunır 
l•rının lftfaalını ibale eylemiftir 
Bandmn başka oemiYet 7anm kal • 
mıt olan orta olnd l>laaaı ile mem
letet hastanesinin lamamlanmaııı 
itini de bU,Onlerde mOteabbitl«e 
verecektJr.. 

\fl.'(lf 

.. j~:::·~~!=;'~~~~®:.:: .. Amerikada. fiya~larda BAı~~~~~~ 
=.ı:.::;:.::=·;;: :f':JE;~:~,:.ı.:.:~ ·ıstikrar temın edıleoek kabiliyeıtaz 
=p u=:cllr~~~::oı:r: cllr,Bu mah•UUı 20 AIUltOlta Almu Ruzvelt salahiyet almak Dzere, SoVJ,.:a~e:dd~:ı:. 
mayeılnde bareket eden motörlü :?i. lar taratmdan IKal edllmlf oldut"ı, -s 

~-:: !!::ıı:~d:e ,~:ret:.:·: ::e:;~ı::;.:::. bu haber Tee kongreye muracaat etli ı.!:~~~iy -
Hava kuvvetlerilnlf ıehlr ve ctvarma nta.r ktllmJ,erde mWılm delftılk. .. .. •-•-- .... •--~k d " ftuJ91& tıbbi 90l!l 
sUıı.d11z n gece almal&n ıapDPflal' • UJder olmamlfbr. velt llugt1a koalNdımı Mtb ıopnk mlftil'. ıuıda Sov etler blruti 

"":'....,. Vlfbı.ftOD: 7,(_) - K. Ruz-

1 

ler d• ~ - tir... t . l5lıı tertip t*lea bil' 

dır. Dlter tarattaa laava kuVYetle • .llOSKOVA RADYO"UNUN mahıullert de dahll oldutu halde fiA~ K. RuzveJt, kanunun 1/10 tarihin- Kızıl d y k la 
rtmiz dün gece Volpnır. doğusur.d&. IUZD.QJIDvYA lll'J'ADI Jann ı.tllcrar etttrnmeal için devıeı den önce kabul edll"'81Dde De ·ıçııı 1lla ;l::W.::u" 
:t;~!. me)'danların.ı bom~ llo,kova, 7 ( j,A.) - Mosko 7ıt retane ..ı&hiY.t ve19 kanun ll)'iha. ~ ettlllM fÖy\e ulatJtılfClrö flr~di •tltllll bil' 

"9 d ba b h'" 1 lı mDlll küaJQnü lstemlftlr, ,._ 1'Jrlcek ... PJJICek m&ddllf. Ol 1 .. ..n._ lla-
NediD'lll ıtmal batı.unda ddıma - ra YO.U • a ıu neşr ya 81 ilin ~le flatlanm bu tarih -- ... 

DDl müteaddit hUcumlan pO.kOrtOl. ba~larken cephedeki muhııriplcre K. !luzvelt koncn en geç 1 · nnın ten 90DI'& >. sUıı.dtıa durmadan Al 
o hlteen aşaAıdaki sözleri söylem11 tefl'iııe kadar kanunu kabul etaıea:•:l gilnkU hlz&lmd& bırakamayız. Flat • baJamaaaı . ıneııale 

•Ot ve bul yerı.rde karp h cum. ., ittelDif, .US takdirde "1DMuli7eU U. ıva IMa ıaı1Aıea....,.. muh"- e. ,...., ..... i"-• _._~ •. 
"'imi t "'oskovanm -1-.ı ve lrendllerfn~ ıonuna kadar mu. -••..- _... ..__..... Jara ge~. • ır. - _.... llerime alarak 1lelı harelrete "19Çeoe • dileoellld Jıll bir ...... temlıı ede. ,._ ... _ --·-

b&tımıda uçak meydanlal'I .. tul.t. kavemete davet etnütltr • ,..._ d -•-•• ... - ... - .. ,.. .. .,.. •• .-..... 
ııu-,• e__,.,.. · mez. ~ her JaUcumu Rua 

ler geceıeytn bombardnıaan edllm1§ ~rtık geri çekl~ek için :·eriıafz Reia ftSyle devam eylemiıtlr: !fc;I UareUcrı ıne danberi yilzdf 4haan IMlharebe kabOl 
ve dtlfman lqe kollan te9frlt bir kalmanuşhr. Dil.,m•ıaı durelurmak "- Ha,rpt.e zafeı'lıalze ..., .. ola. 411 azıqts. lhllaı kt. mUJI vartdat ıtrUatU- lı&r f8kilde uaı 
aurette bomb&lanmıft.U. zamanı ııelmiştlr. Tek adım IJet'i blıecek bir fellketııı lnU.. ppuk 1/1/INI den Ml'l ayda yGade 2 art. Sef1r unları Ut.ve 

nmen guölhOnO On 1eenu&kbunlmdak~•tmlf\.. gitmemeli ve milll topraklardan için gereken tedbirleri alacatım. P'L Dll§tır. .,~ ı:...... 
nm mevz cum an - • dil bl •· bil atıanıı 1ıtt1kftn Ml&bl,.tt ''lktıaa"J Ret. ber AmerlkalauD Jlllllı pi! -tmana r .dPlf yer e ·..erm11 • •• yaptıklan )'ardım • 
br. • melisiniz. Vatan size, ölllnceye ka . ketmekep., mani olmak lçjn ıerek • rtnln 2'5.000 dolan ıeçmemeat ıerelıe ve aa.,.t -~ 

IAdoga göltıntln cenvbunda dt1t. dar dayanmanızı emre•liyor, tir.,. cettnl atsyteml§tir. blıifkt bombala 11..,. 
mamn müt!addtt b8ou.mlan pO.ktl :. Krzıl askerler: İşftlYor musunuz'? Ruzveltln men.jı ıtddetli blr liaaı : . Kontrol .edlleıı ve edilmeyen yiyo . e ,.._ 
ttumtllJ ve dO§man ~ok atır kayrp • BI k d bil ..ı • -'- la yazılmıfbr. cek madd3leriJillı fl1atı mayutaıı '>u, detlldlr., 
Jara u-tılmııtır. Ka11ı bücum!a ·• r te a ım e «eri ,..tmıyeeÇl, • 

e·- siniz. Memleketin llJttkıC!clerılı s.• JI. a.v.ıt bwaduı llODl'a, ..,.. ..... it lael' ., ytıte uı ~. &ı ••• ~-rede K• 
la ku§atılan dtlfman lruvvetlerl lct. zln elinizdedir. Dftşm:ırt matlakn. yeaJa mO.dele iofn tekJtı ecll1- t.d utma bu tempO U. dl\' .. ett\tı ta!t _ııuıı 
ba edftmJ,t.ır. Ruelar bu harellt ttt 1. 1 birlere dokunarak ••atraat flatlan i"- dlrde &ıtlmU&dekl mayuta fiYatlJ." parçalannı atmd 
-·--da 1 ....... k:.ı kay_......... yenme ıy z. 
·-· •uv ·~ .,...~ .,.... t)krar buluaca ayni aına• t1çret • ytızde 1& ~ olacaktır. t.acara, 1 C A.4.) -

Ladoga gölü ü~ertnde bir karakol lı09 Bovyet ._... tül'ip elllJmit llulD hıalıterede t8k1 

gemı.l)lle iti• ıomOl'kk 1Mımba fh VUlll A il d lamı atıull bil' IOı'llDI 
batmlmlf batka blr karakol gemWy -.ı, 7 <•A.> - .uuıf bir • ara a bu llanuna aylun hareket 
le oc tomorkör ele lluara utratn _ kaynRktan blldirildiline göre Al- 1qWa Uruına kadar pare 

U19D irara ,,_ h&V& ..... elleri 3 ..... , 
m11tır. ..aAu- T ..ı... ""ıt- "Uç aya kadar da -

BOVYET DOJ(.ANJü.mOH -e,,. • ..__.... e*1e -dar 500 Rua• (8•,,,,,.,,ı I illet •uınuııl a.uıra, bılıtt.& ~ adar llılllall ...,. mabkQm edlla•lllttr .... 
tallbıı taJııtp etmil'4rdir. "1tlk elçlal dflW flU119tlert de J;ef.~den ba ..... l&tnı •1'1• 10 ber Jkı c- blrclllll wr11 

Lorıdra: 1 (A.A.) _ Bıttaayanm • * • ayrı ayrı tıuutmlfbr. Bu takdim .c. bin tayyattYİ bulacağaa eöylemiı I• b&Zı haller4e 118 para 
bahıt mtmeldddi, So-1,.unta N->. Bırlin, 7 (.A.A.) - AbDln ordu. tanıttu'IU e.eauıada 4IDtrllWl b '· ve mitıvercıilerin aiwttoata mlltte llı.rQu. llapll ...- • t 

Vo-·'-'t '-a--tmelel'l ı.aüDde de lan batkotDulanblı biWrlror: yUll tlllll '9roGr4•"~ etmekte ve ,.._ ait eoo * tulü gemi it ıa~~._ .... 
,.,;_-an""n:..ı • .:.:.._-TUaw, ıı:a...: llahbn Vucı.ı V!Ude bOf ıetdlals c11191derir.e batırdıklannı Dln ettiklerlni söy- an _,...., • 
....., ____ ......... r- .-.. ..., Dolu cephesfndSl{flddetli sa • ~-• ._ di rU h __.. 00 -l...t' 
- ---- ıtmaaıarmm eUertnde bu. kal'fl tefekkürle ..... ve .en le • t.. Y'•<:"A na cevap v ... '"'.,....ır: M11ır cephes'ı 
... -- n~Jarda ileTi harek~in dumıı. 11 •--1 --..._ d"..-.. ıa•- "- A&.-tos içinde -.·~ 1-- ba. 
~larml ,umakt.Adır. dan devam eden ..A.~ btaiUT,t lfllUf o.-•·- ...,.._.. --. e;.... ..--

Blrk- hafta evvel Sovyet paıi. nun}Yetı ifatle eylemekte idi. ~ına Amerika 600 ıbin tonluk ge. 
-.. mayıstıan 31 atustos._19U, ye bdar u-..... ı-ı. bu •lh•-... ·ıı -- 11.1• ı-~.- etti. öntımtıız..ı.J.t ıonJr&. 

,__. N0torallllr.,. 'laaJlllJI t.rket. ,, • • • -·- - -- ~ ~ .... ., ......,....... cenup cephesinde 5ft SoV}'et ttlmenl Villde Aıııerlkan btlyQk qlai ve c!1. ııunda rene yalnız Amerikanın 
mlf]ılrdb'. Bu ......... ..... ~-.., fit 38 liTaJJ Yokelnli•lerdJr. -'" ka -• • d bl il le Katkaayamn garp ablll boyun.:'\ ter •vat ile tatuyonun ,,...lf P•. ~~ ıD'8&tt ay a r m yon to 

..... ,._,. __ , .. 1-:. ve bur:ı.daD bil nu ~cakttr. Batmlan ~ mil • 
ımtidat edell demil'101- htma,.e -- -- .._ • 

Akden'•zde 7 mihver dile~-· ka-1
•-- o1all1arl& Yedal hemsdiyen amlacak dört ay IOD etmeye cS.nm .,ımüfılllll'er. HaL ..uu ·- •.• 

ta 8ovfet .,...,.... ~ a'>. prak otomobile b&Dmlf Ye dofnıc.l ra mütteflderln aylık semt zayi • 
lokaamı idame etmekte olup buraO& i • IJltt ld Amertlla 1'11$ eJçtqlDe gltmlftlr • atı MO bin tonu ~fyecektlr. g. Si •ı 1 Bu •tlab Kahlredea kalkarak, Bu harpte• A~rık•r.m ıtırıdiye 
Romen gemileri De Almanlarm mc. I ' Un Ank kadar va.:. 94•.ıı;. bal'llt, letihaallu •e 
t6rll1 torp&tola"311 ve deolPlttıan'lr, Rozveltln plıll lllıı.ea.i i ara ı-e;• -;o 

mtıUul' .__............... Şimali .A.frilraıa fuılalaT. 'a getlrea ve Paueerlken yolcu tetl harpte dört 9'tle lcindeki ima 
~-- ...... ,_., t,avvarele""RA•.. ''Du ... b!ı ı~t ye1l6nunu grçmf,tlr. Tank Jma 

No,...ORost-............ J>UfKBSlNlN la --u.t. ~-- _ .... ,,_ "" ·-· e 
Y' ~-"""" -pt T..,...T.. .... a ••pmdek1 t ........ bu yoJcull k lltı da Amerilcanm programını ~ 

Nitı --.,.ı :;~~ sadece -;;;tta kıu bir mı§trr, Her tlrtU top ve harp mal. 
8tokholm: 7, (A.A.) - Ofl, Kru4 tevakkulta bulunmu,tur. zemıat iathinlltı da keza böy • 

udana ı 41Ut-.,. ve Anapaıım 1 Vudıt' VWQe'J-.. Am~ M~r ledlr. 
~ ............. .-n. Ncnro atma bGro9\mcSan Raif Banıe' ııe Bıı malimıatı aldlktart ıonrt 
roıdakln &ıOne geçllme8i k'a)'ri kı~l Diallütııumm iDiL bil halta Garduer Kova refakat eyleme1'tedlr. mihv~rcileıin trtferini drrtUnebit -
bir Jlal• ıtlmlt olan •kutu, dmla• iobMll dola AkdeDllde ·bir p z;,...,.tiel' m~k Mılhca bir hareket olmaz 
iki mtııdm ~ te\ııt edecekti!':. maı.- dıcaret 1.-ı.t batnmJttır. Van.del Villq ~ CbuliiD) aa ıanırn.,, 

9'ftlA Allua ~hen hallhuırda, J)llpıeaa ~, b,tl.:llaJlplıar at oPda HaMiy.e Vekili Numac Maırda kwılaa •fer 
lmlolunur derecede ın-.ımıttır: Ta. llrimaıa lı&'f& kunetiiıil ~ Menemıncioilu tarafmdan kabul Mieatfıo, !eltrken lıfıstra utl'!. • 
man ,_mnad&lmda barbe gtrlflnif nanma.yP. menaup utüJıWrta~- cdile;c:ek. çaqamba ,UDU lngillz dıflm, cepheyt gttd!lfııi, gererat. 
6lu kunıuer, 1lmd1 Novoroük dan mihver gemtlerlncıveaiiri"en btl~ ~l~ tarafından eerefine Jerle oldutu kadar ukerferle de 
Kradnotoar battmm dol'Wıuna ç.. kaYJP)ılıldaa .,ndrr. I>9ıiis&tttl.n. bir sifatet '\'erilecektq. Kendiıi gOrllftUIUnli, ordıınun m~vfya
kUeblllrl•r ve ~afkaa7ada ve bllb&ı. mn ıt.lılmdan "'beti bli(l!k 2 •i or- buradan ıene ıa.v.YVe ıle Tahran tınm ~ yllkeek !:ulundufunu l!llSy 
• aahll boyunca 7apdmakta oWı ta ~11Hlte 7 du..-· ticu'e-: ve :ur..Jrovaya, oradan da Çtne gi Jf"Cli ve !fllylf! devam etli: 
PıelMtlere lftlrt.k edebilirler. vapuru mııbolrkrJı olaııak b9tınl • dec~ktir. "- K.'llD'da ~tihı cepheyi ıez. 

llaniyq Kcnoroalakteıı b&fbJ& ~ mqtır. ~ müddet .iOin4I deniz· Hİllllİrle mWJkat dim. Mtltteik kuvvetlerin orada 
l&bAl JOlu A1m&D orduau kuvvetl"!ri altılarımız 2 tane orta blyüklUk- Vanııiel •Vild butiln -.at 17,30 ~l&."'I mft-r henllz biltlln fÜ 
nlD elindedir. te, 1 de ltiqdk ~ ı-l•i ha. <la 'OOdt ve ~ancı baıımı, ınU1111es- mullyle dtln)'W. ef'kln umumiyeaine 

Almanlar hallh•zıt'd& Sovyetleran ara u~. lillıerini A~ri4la elC]iıMğinde ka • bil<liıilmemiştir. Romel taarruzu 
müdafaa mevaUerlnt aa?llUk ve Tu. • . bul ecStrdl kıendilerile uzun ua • durdunılm~. Milıvercller:U eon 
çae ne Babuma söt\lren ıeçtUcrl Akdeaaz fiblu bqlromut~nı a- ciıya ~ 1U:ıllerine cevap tasrruslftnnı bUyük miJryastıı bir 
sorıamak ım.Unma malik bulmmu•k ıniral H~d yukandakl teb:tği · •lar "'11Di1tv illtiktaf h~keti olarak gösterme· 
tadırlar. Bu lk1 liman, 2G Atutosla Ilefl"Ctti..lttetı aonra. şöyle demi!I· Mllafir aöz'ıeriııe bqla.rken Tür fe ~J191yorlar. Eger bl5yle bir kac 
28 Atwftoe arumda KliJa>pan ce • •u:~Srlt aık ... rik h' . kiyer-: ilk defa pTdlfini liiylemit itıtfftfaf har~i daha yapsrlar 
nubl batımıda ve Teherkuk ceııu • .n1 ayn ımver gıemı ve ":Ameırikodo. bir ~k doetlan \'e aynı Mtkeyl alırlarsa Mı.,ırda 
bundan Kafku datlannm bol&Zlan. kafHıeled ~ecUr. Bunlar kil ba1ıman Tdıtd~e Celmekle ço~ mihver ordU10 namına bir ae:r 
ıu .,_. oJaD A1maA dal motreze!e. çük U..~. Bu kafileleri düş memnunum, demi• Ye 98yle de • hJmu! 
"l'fıı.la tebdidlne de marOa bulunmak. ınan av uçMlarr ile d~ltıJara vam etmi!lti;: Bu muv2ffakivette ıt-klzfncı or. 
tadular. bl'll lıDJ'lll llav:ı dewllWi kona • "- B\ı.ooads :Ortlttllltba ~aze. du .ku!nandanı reneral Mongomeri 

Staıinpad cephelllnde pbriıı e~. ~~ır. MlhVf'r guıilert ytlllle- t~<.iler Ame1'1rada . )ıtrmi, yirmi nhı ~ bQJ'Jk olclup gibi, tn. 
rafuula devam etmekte olan anf. rını Bagad ~ Tohrıtka çıkar • bet sendir yeni TUıiliyıye kar.;ı gilfı ,.e Amerikan hava kundle-
ıar .oıı ~ -.at zarfmda flddet,ial makts, bir t..nhan da Trabluı. auyubn ba,.vraıdo:lr btllyoı1ar mı'! rinil) rolü de, rnUbhr.dir.11 

kaybetmlf dellldlr. guba, deVllfth n&Tffyıa.t yapılmak. Amerikalılır Afatilrltll bu devrin VUlri, Mmrm artrt tehl kede 
DUD bir Alman kaJD&Cmdıuı b1L t:ıdrr • ., en l>ü)'ilk adaml~dan biri o:a c.Jmadrfı kanaatini neye 'stinat 

dlrlldiğtne göre, Rullar, taze takv~ nk tanırlar. llafmadwn• TU.rkiyc ettfrdf~i 91l:ıJine de ıu cevabı ver. 
~ kıt,&l&n aldıktan .aııra tebrln gt. Altın fi7atlan .iJ.e yal!lrz bir do.1tluk kurmak de· nıiştir: 
rnallnıM ttınd}Ye kadar yaplllJI olduk fil, bu <btt'U~·ı b'dr!p.t ettirmek- "- Jılmrda taamıa duTtturulmuı. 
lan ıaamasıarm en flddetualDl Y&I>. DUn, bir altmm ftyatı 33 lln. 215 tir. tur. Almaalar tanll lcunetıertn.n 
llUllardn'· Bu 1'Mimd9 R...._ yıtp lua~. kW~e altmm bir rıram fi- Miııa.firlmtc handan ıonra .eeya )'Qade kırkmı lsQbetnılflerdlr. ima • 
iDii oldukl&n, hGcum. cumutee1 ·ıe )'8tı iııe 482 lnl1'QIN. Jı.ı- .-..n baklunc!a tzalıat v_er. verctkrJll ba taamnıda tUlJdan l!I" 

JIUU' l'id ~ Ud&ı' ı.d ============l.mif, R)'*hatinin çak 11' l"Çtitlni 171 ~.ITO bdardt. Bunun en 
det1e cSnaa ebnlf olan bir muhan·. 

1 
eöylemlf, sözU ba 1e)'ahatlc takip af&İl ıoo taDeat tabl'lp edlllllJftl•. • 

be ba$lde lnldfaf etmtpe de netL ı Ne lle•ı•l8U 7 e~Ufi. • ca~ getire~ demifijr Halbu kt, tngnız ve Amertıwı tule. 
... SoYJet ıaamısu tardedllmll • - - kı. . lan gt~ •rtı1'01'. 
Ur. ··-Harbin ..W ve idaıui hak HARP mı: KADAR 80{li:cm? 

.A.Jbl •mend• oenup batı kesi • (Karar almak) bizlm WDAIU1DI. kında fnıııDizıvıe A.ntel'lk-ldar a. VDkl'Je molUJu .auaı..- 11111 de 
mlııde ''"'•11.fta mlUdm arbll tef. Sbl kadı otan t&blr~rdendlr; net•. rasında ve AmeriJrada Amerila • f'ldm: 
killerlle p).yade kuvvetleri, peıwemoe kim dtlnktl gazetelerden blrinde 1e lılar 81'85Tnıda bir fi1dr illtilUı mev.. - Harp ne kadar deYIUD ede~ 
ab&bmdanbeıl bqlamll olduklan '(Vekil .mWdm lcararla1' almıttır) 8'!. eut cıMutu yolunda pııopa .. nda lir? 
hGcuınlara deftm etmlfleJ'dü'. A•. rettnde lılr cttınle okuduk, ya~. Röylo '* IJıtllAI JQJıtıaı. vtaf f1I cıew.bı WrmJttlr: 
manlar birçok loYJet mevzUertnı. B1alm §1\'emlzce, Vekil lraıar at. Am~ıikadıL muhale-t'et partisi re. - Harbin ne kadar devam .a 
bilhus~ bir de.tek Dul htzmetbtf' mas, karar verir: VeJctUa k~ aldı. iai ollnak al'fAtile aa o doiru cettnı bjhneme iaı.kAa JOlstUf, rQat 
görmekte d1aD btr ıtm.endtler l•taı. tı. bir yer Büytık Millet .Meclill.df•.. cevabı ben ve'rebilirilD. l11ta ııı.m,1 IOO~ lll~ barp .._ 
yommu ele geçlrmlflerdir, Nihayet, (Vekil Meclllten blr karar aldı) ~ı. anlatma!t idn eeyahate c;ıtctını. A. zırlıkJamun filli tealrJertni barla /Jll 

pazar gUJıtl Alınan teP!Derl. ayııi retinde bir tbare dofru ot&blllr; çür.. mer"kad& harp py.eltfi ._ l&fer rette So8*'m• .....,.~ı eöy: 
zamanda t1ç lıltlbmette ,ol& koyul. kQ, 67le bir karamı aıbü...;.ane a. iı·jn miJlet nramnda yUzde yOz it- ıe,.ldbrlm. Amerika on mD70nıuJr 
ftlQflardlr. Hallbuırda mubarebe1e~, it llyih&YJ, X.CU.. o VekU aevket. t~fak vardır. ıılr oftlu buırlıJor. Bunun dört mil • 

... ,., ........ ......... 
llllb4.l ......... 

meıılk ...... 
devam etmektedf1', mit buhmabWr ve ilendi talltUd n•. Amerika hUp lltiltl&lA.tmm hu J'OlllP '9tr ~ Fm.dfden buırdr.., I======~-~ 

Koılkovada aöylmdtjtn• g&oe, • UculDcSe bO)'le blr "•rv çıbıq ole. harbi mfe~ götUrmeğe Wl oldu. Bu devrede tamamu. teçhta edildllL 
• Mzde muharebede UMrlere ç.,'k ztyet. 80ft dereCe nulktb'. 'lllP. luna da!r elimde rskamJa ftl'dn'. ten moara fllplaMla k1. tealrl t&'We. 

oektırmemek · ve koJay ıyt etmek için l!lellhlye~t&r Alman aüert m&h • <Karar ..,." llalııul eı.dftl ·) İıtte bun lan iıah ~el'f'k afraya. cellUI'. 
tDtek kul'f'IDlan vocot enacmı yara. tlllerl. dtbı Alman kıtal•f'IJUB heal121 ,.k!tnde AJam telgraflarında giSrdtı. ta~ mem~ltetıer etkin umumi- IKtNC1 CJ:l'RBI 

npyacak veçhlle çellk~ tml.1 ol'J. Stallngrad phrtne Jlrmemlf olduk • fllmfl& terceme de bu 11a1iildendl1".,. Y«'ine lrar.n11t verme~ fidye~,, • .._ tldaei -.ı. ballce llmdldM 
UJOI'. Buıidan ınakaat mubumıı m•J. lannı eOyltlyorlardı. Takrir, takrir 8\tretl kabul olunaH. Amt-rikanm harp ppelerl mevcuUur ,,. JIJ8ıl'da agdmq INlmt. 
kbt olarak harp bartct etmelctlt. Don cttnettnde vuiyette deflli•. lir: takat karar -.ermeye sel&blyeW Vfllrf mUtt'diben Amerikanın maktadır. :mı- ATPUpada 19DI b'r 
Jnakatllr Na. 116.Mı..t duyguJJ.ran lik yoktur. Kafkuyanm merke:a lu:. btr teşekkUlOn kabul ettllt karar w. hal'!) matumcal latlbsalltntdan ceplle qmall 'D'Mllea1 llOJ!Ulmak Wt. 
Plclr, halbckl ıayyanler, tabte:. mmda A Jınanlar Qroentyt'e kal'fl retl detfl, kararm kendllldlr, bah~tmiş ~ Amertkada bu aftıa. nı,ona. b&)lle bir mada l:u eepllenln 
ı1w Jraı:l"nlcra rahmet okutaes:. yenf muftftaklyetıer ka~tmıııer (Karar verdi> demeli, (Karar "' t0tı ic!ndc SOIJO tayyare tm&l edil- agıbp ~ aDylemell ıuı. 
'Uidr\ftrdaa deJU midir! O pe• · I dlr. Ruslar kunetlt Alman plya1e * karar wretı kabul etU) demem'". dlf'n.1, bunun rıız~ • a'tm"'1tta IUIU8da ....... 1ılr ..W.tyetba 10" 

bu tu11u ne? ::ıtrllklerlnln seçen cuma ıaııo Rue u. lıarp tan...-ı oıautunu, bir 1ene ıv ... il ......... •tltff•.,,.•a ı... 
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Yazan: 
Daha mi.ınevver zümrenin devam ettiği bu kraathanede, yatsı ,,amaıı oku. 
nuncf'I hayli boşalırdı .• Mustafa ile arkodoıları da, a sırada kolkarlor, ft.. 
kat camiye gıdecelcleri yerde c;;arşı içirıde, pek göıe çcırpmayac;ok ~~rle_rdn, 
dala;ıp vakit geçirirlerdi •• Bu sahte vaziyet Mustafayı üzerdi .. Ve ı}ın ıç;ın · 
de herhalde bir bozukluk olduğunu hissederdi .• 

Her ne kocar aile$l ve mahallesi ic;;in~ artık onun itikadlarına ko. 
rıJmak cesaretıni gösterenler kalmamış idise de, o, bütün memlekete kar 
ıı da kafa ıuıacolı cüreti kendinde göremiyordu.. Teravih ,,amazı bitti• 
ten sonra cam!cier. c;;ıkonlar ile beraber, kraathaneye girmek, mekteple 
zorla nama.ı:, kılmak kabilinden birıey oluyor, yani mühim zımni errı 
ri yerine getiıilmiı bulunu-ıordu .. 

Eski dindar, lıüc;;ük Mustafodan artık pek az birıey kalmıştı .. Ha)ol 
ve mektep elele vererek bu masüm dindarlığı baltalamakta birbirleril"tı 
yardım ediyorlardı •• 

Çok yıl once, Eğriboyun Hoca, Mustofanın babasına bo~·una söy· 

lememifti: 
_ Oğlunu gôvur mu yapacaksın ki, Maarif mektebir.e yozdırıyo ·• 

sun ? . • • . . . • . . 
Mustof\• hayatın kodemelerını çıktıkça, hıssı hayatında ve dını duygu· 

farında olduğ1. kadıır cemiyetin nizamına ait olan dü,üncclerindc de bo;. 
lı.klar raİ'lah•zlıklar seziyordu .• Vôkıô zahirde kasabanın hayatı, yohır.· 

. da gldiyor "" onu~ cereyanından büyük C$ikôyetler duyulmuyordu. Sınıf 
lor, cemaa;ler, müesseı ananelere, usullere göre ~yice !e~illenmiş v~ he~· 
kes kendi hayat kadrosuna iyic;;e alışmıjh .• Hususıle musluman.lar, dınlcrı. 
nin lendHerine tavsiye ettiği sabır, kanaat ve tevekkül umdelerıne dayan?· 
rok tahammülü ıie bir nevi, ,.vap gibi kor}ılıyorlordı. 

' Aydını" mi.ıslilman halkı lıendi ba~ına mütcılea edilince, onun jU 

sınıflardan te~ekkül ettiği görOlüyordu .• 
1 _ Yüic:.elc hülcOmet memurları, 2 - KOçuk yeril memurlar •• 3_-: 

Toprok ve ciftJik beyleri .. 4 - fai:ıdli~ ve ~ic~ret efendileri. 5 - Kuçuft 
esnaf. 6 - KUçük ıiraatc;iler., 7 - Gundehkc;;ıler .. 

Yükşe~ memurlar, devlet idaresini, devlet nüfuzunu temsil eden gJ. 
llp geçici un~urlardı., Bunlar blrbi~n~en p~k de farkedilmez, "ve Aydı~ ~ 
i.;timai hayatında tesirleri de cok gorulmeıdı. OnlQrdcın anccık ıoyle bohşo 
lunurdu .• 

- Giden mutasarrı{ namuslu adamdı .. Allah razı olsun Çine JOse. 
sini yaptırdı.. . 

- Yeni Kgdı eskisini aratıyor ... En az bir cift tavuk almayınca kım 
iılni g&rmuyor .• · 
- Ceza reisi burada iyice yükünü tuttu .. 

VAKıT 

lt.'Llyaya ratı\s.cak yı'murtn fi
::ratl::ırmr dü§ürmeğe tcşebbUs e
den Yuda. Rııfıı.cl Saban ile Sa. 
iamon Romarıo 3018 numaralı kn. 
nuna uyularak dün adliyeye veril 
mi~lerdir. Bu kamın hlikUmlerine 
göre, jhraeat mallarunıZın fiyat • 
Jarmı -dü§Urcn1er iki seneye lka
onr hepb \'e lbe~ bin Jirnya kadar 
oğır para c~n.srns. çarpılabilirlcr, 
~ 

Ressam Nazmi Ziyanın 
Olüm yddönümü 

Gliiel a:ınntJar Ako.demlsjnln 
cslci :ı:ıildilı'lerinden ve .rcs:m ho
u1arm<!e.n nıcrhum Nazmi Ziya. 
nın ö\ümllnUn ~nci yıldönilmü 
mUnaseb:tile lQ eylU1 perşembe 
günU tıaat 15 de akadrnı.i konfe· 
rnn.s s:ı.Ionunda. bir toplantı yapı. 
lncıı.k ve bu toplantıda ressam Nu· 
n:ıllah Ber.k tarafından merhumun 
lıaya,t ''e ~rleri hakkında bir 
konfcr.ınıı ~r.ilecc-ktir. Konferan
sa herkes serbestçe gelebilecektir. 

Pezacmbe ak~am1 Türkiye rn.d. 
yoın•.nda d:ı merhumun hayat ve 
c..c:.erlcrinden ha.h.9cdllecektir. 

Orta Okul ve Liselerin 
Oğretınen kadrolan 

Lise ve orta okulların yeni ders 
yrlı öğretmen kadl'Olıı.n Mnarif Ve
killiği tarafından hazyrlanara.k 
bütUn vilayr.tlere teblif. edilme~c 
barıbnmı~trr. Şt;hrimize ait knd. 
ı'Onun ilk kısmı dUn Maarif mU. 
dürlü{'ilnc bildirilmişfü, 

Bu lıstede ıchrimi:ı: öğretmenle
rinden 70 - SO inin yerltti debıi!l
tirilm.iştir. İkinci Us~ yakında ge
lecektir. 

ISTANHUL llOKSA8ININ 

1/9/0U flyatlan 
Kapanııı 

Londra 1 Sterlin 5,20 
Ncvyork 100 Dolar 129 2•) 
Ccnevro ıoo lavıçro Fr. R0.03 
Mndrid 100 Pezeta 1284 
Stokbotm JOO lavcç K.T", 8160 

ESllAll VE J'AII\'lLA'J 

Tahvll!t Czerlne muam~lc olma. 

-· Defferi Hakan! müdürü kızını iyi evlendirdi.. Kendisi de bura.:a 
yerleımek fikrinde lmtı .• 
· Bu memurlar, daha ziyade kendi iılerini, ıahıslorını düıünürl•r, 
ve i~leri ilo olan olôkalar'"ı da ancak hükumet cephesinden mütalea eder 
lerdi •. Bunlar eğer memuriyetlerini para ile almıılar ise, bı.ı paroyı falzı e 
cıka•mağo, ve Babıali de veya Mabeyinde, muayyen zatları memnun e. • 
11'eğe uğro~ırlardı.. Halkın memnun olup olmaması, kendileri icin ehe'll. 
miyet lhaiz değildi .. Onlar zaten daha ziyade kendi oralonndo, kend' 
mahallelerinde ycı}arlardı., Gittikleri yerlerde, hükümet neı.dlnde nüfu: . .., 
olt.r: e~rafı, beyleri ararlar, ve· ancak onlar ile konuıurlordı. 

Bunlar•r. bir kısmı lstanbuldon geldikleri için, karıları, kızları, orc.· 
nın modasını, ya2oyıJ Jartlorını, aı cok beraber getirirler, ve Aydın zel" 
ginlerinin (''k kopalı olmayan ailelerine örnek olurlardı .. Toprt.k ve cifti~ 
beyleri, bun:ı:ıra ancak hükumetteki lıleri derecesinde ehemmiyet verlrl~r· 
di •• Çünkü, bur.lor leylekler, kırlangıçlar gibi yarın, obir gün boıka diya" 
lora gldece!<ler, yerlerin• de ba;kalorı geleceklerdi •• Sel gideı, kum k·.:ı · 
lır .. Bunların gldı};nden, geliıinden ise, ancak oci veya tatlı, cabuk un,. 
tulon bir hô•ıra!< alırdı .. 

Onun ı~in, beyler bunlardan, ancak kız alırlar, iakaı kız vermeıleı· 
di •• Alırıan ;.,.ızlor, Aydına, toprağa bağlanır, ve bey ailesinin servetl~e, •ı 
tikrarına ve cJevomına halel 11 getiremezlerdi •• Zaten bu da pek nadı~ hol· 
lerde vukubulurdu., Bey aileleri içindeki izdivaç, hissi sebeplerden zıya<1o 
iktisadi ômillerın tesiri altında yapılır, ve bilhassa çlftliklcrln h~dud ~ar. 
yetine göre tanzim olunurdu •• Yarın ne olacağı, nereye gide~e~I bellı ol· 
mayon bir cileye kıx verip, toprağı ve serveti parcalamak, tıftlık beyleri. 
nın aile ve yuıayıı ananelerine uygun gelmezdi .• 

. ' * * * 
Küçük ) eri• memurlar, devlet idaresi bakımından halk üzerinde do· 

h · · · · 'd"I ç~nkü yüksek memurların o tesırlı rol oyrıayabılecek vazıyette ı ı er.. u • 
em'.rlerini, kanunları tatbik sahasına çıkaracak o~anlar aul bunlar~ı ••• 
Muhtelif hük\ımeı dairelerinde nüfus kôtibl, tapu katibi, mahkeme katıul, 
gibi sıfatlar h.ı}ıyan bu memurlar doğrudan doğruya hol~ ile temas. hcılin. 
de bulunuyorlar, ve hal~ ile devlet arasındaki karıılıklı mun~seb~tlerı on:~· 
idare ediyorl.:.rdı .. Bu voıiyetleri itibarlle onlar, yalnız halk uzerınde d~gı• 
Amirleri o!a•~ yüksek memurlar Ozerinde de göze çarpmayan, fakat hıss..ı 
dilen bir nüfuz sahibi idiler .. Yüksok memurların vazife te16kk '~eri, b~nla· 
rın devamlı telkininden müteessir olurdu. Mu~itin yabancısı ola~ yuks :k 
memurlCJr, bu yerli memurları dinleyerek, . on~e onlardan malumat, v"e 
sonra do far~ına varmayarak yovaJ yav?ı dır~klıf. alırlardı .• Çok kere y ~· 
bancı yükse~ memur, yerli memur il~ bır nev! !~rk?t. !a.p~r, ve se~maye 
olarak biri selôhıyetini kor iken ötekı de protık_ oılgı~ını ılave ede!d~ •. 

Yerli memurlar, azacık okuyup, yaıma ögrendıkten s~nra kuçu~ b.'r 
mcıa$ ile hü:..Omete intisap ederlerdi .. Bunlar Aydının daha ~ıyade ya k~~.uk 
eşnafına veıahut küçük ziroalçilerine :nensup gençlerdı.. Onlar ıçır . 
terfi ed:rek baıka bir vazife ile diğer bir memlekete, gitmek mevıuuboi" 
olamazdı Zaten bunu is:emeılerdi de. istedikleri ~ey, devam 'le istikrarctı, 
böylece ~ııioı bir vazifedo yıllarca kalırlar, ve l~in, marôf tôbiri '11ı;~i!e. 
kurdu oludoı cJı •• 

• Oevomı var ·-

1 

- - -==-- ----
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Bnyezidde yapılacak 
park 

Be:vnzrttaki lnkıliı.p müzesi ctra. 
frnın p:u-k ha. line getirilmeıine 

knra.r voerlld1.ğini yazmnJtı"A. Bu hu
tusta. hazrrla.nnn p·anın t:ıtbikir.c 
bnı:ıJa~tır. İlk iş olnrak civftr. 
dakl b nf\11\.r istimlak edilecek ve 
bil!ihıre p:ı.rkm inııasma ~laııa
cnkttr. Park cUmllutiyct ba.)Tamı
na la!.dar hnm-lanm~ olac&ktır. 

-- • o 
Liselerin mezuniyet' 

imtihnnları 

Lis~lcrin mezuniyet imtlhanla
nna dUn başla.r.nuştır. Mezuniyc~ 
.imtibnlm sUrotıe ikır.al edilecek 
ve ayın 20 sinden sonra. olgı,ınluk 
imlihanlanna başla::ıncal:tlr. 

--Q-

Sümerbank imalatının 
al'tbrrlmaar görüşUlüyor 

Şehrimizde bulunan Sümer 
Bank lll!lum müdürü Hulki temae
larnıa devam etmNl:tedir. DUn u-
mum mUdürlln de iştira.kile Pes. 
hnne mell$Ucat fabrikamndıı. bir 
toplantı yapıbruotrr. Toplantıda 
iınl\l!tm art.ınlmaın r;örUfUhnUI 
tür. 
~ 

Sade yağ Borsaya 
alınacak 

Sadeyağmın ticaret ve zabirc 
boZ":ı.sma alınacağı anlaşrlmnkta • 
dır. Şe!ırlmizln tanınmış sadeynğ 
tacirleri oo.hsaya çağırrla.rak bu 
husustu fikirleri SO?'ulmuştur. 

1 
25 yıl evvelkı Vakıt 
----

8 EylQ.1 19f2 

Vesika ekmekleri 
Bir §1kAyet mektubu: 
"Bizim Kwltopmk fırını h:ııka Ç_i. 

mur Yidlrmckte, diğer !ırmlar lçln~c. 
hiç §Üphe yoktur ki, blrlucjllği k ı:ı.ı 
nır. lotc bu snbnh tablekAr y!nc lqıl. 
dınm tnşı kadar aert kerpiçler geıtlr. 
di, Yarım snat sonra tanıdıklardan bl 
rjııi geldi, elinde fırancala. kadar b"; 
bir ekmek vnrdı bu da ve.slka ckmr ..... 
idi. Umumun hal<kı ile oynayan bu ;. 
damlar cczn görmeyl'cekler n:.ı ? 

== Salı Çar§amba 

> 8 EylUl 9 EyJQI 

<( 

~ Şaban: 26 Şaban: 27 
Hızır: 126 Hwr: 127 

\.'aldUl'r \ ıı..au f':uını \aııotı ~nl 

GUncş 5.29 10.58 ~.80 lfl.1:>6 
ogı .. 12,12 5.87 l2,J2 68': 
İkindi lfi.50 914 J5.4D 9.h, 
Akşam lltı!S J!,00 J8.Sf. ı.ı.-ı 

1 Yat.'Jı ıo.oo l .&li 2COI • "'' ı 
ı .lfll&r.k S.·US 9.10 t.fl ". 
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Bugünkü radyo 1 
7.SO Program ve memleket sa.at a_ 

yan. 7.S2 Vücudumuz'1 9alı§tırabm. 

7.(0 AJa.ns haberleri. 7.66. 8.30 Senio. 
nlk parçalar. 12.SO Program ve me:n. 
Jeket saat ayarı. 12.SS Karıııık prııg. 
ram (PL) 12.45 Ajans haberleri. ıs. 
oo. ıs.so Şarkılar. 18.00 Program ve 
memleket saat ayarı. 18.0S P.adyo i •. 

lon orkestrası. l8.45 Fa..•"J heyeti. 10. 
SO Memleket sa.at a.y:an Yt' Aja.ns !ıa. 
berleri. 19.llS FasrJ heyett programı_ 

nın devamı. 20.lii Radyo gazetesi. !r.. 
415 FUm parçalan. 21.00 fionuıtnııı. 

21.115 Korııla.r (PJ.) 21.80 Konuşo.a. 

:IU.45 Klasik Tllrk müıJğl programı • 
22.SO Memleket saat ayan, Ajana ha. 
berleri ve Bonala.r. 22.4.3. 22.50 Yıı 
rmkf program 'lie 1.apanıt. 

~. • ~ • ... - • ·- , • • • • 1 1 

ile sabah, Oğle 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi hrçala 

-------~ 

~__,~-=~~~~----------------, 

~Bir Kalkas 
Romanı~ IKAYIPLARl 

DavutP8§ll Orta okul 6 ncı smı' 
tan aldığım 1607 numaralı ve 28.2.9412 
tarihll tastllrnamemi za.y1 ettim. Ye. ' 
nisinl ıılaca~mdan eskisinin hUkmll , ı 

yoktur. j 

KIZILAY CEMiYEI 

'1;öyle iSl'A# ol""*"' 
Bugün ısrafı behemehal yoketmeliyiz. ;,,,._· { 
Elektrik cereyanını idare etmek hususu, 
herkesi düşündürmelidir. 

Koca Mustafapaşa. canbaziye m:ı.. j 
tallesi Yedişebjtler sokak 41 numa.ıa 

Umumi meraeztnden • ' 
ATEBRiN SATIŞ 

İstanbulda depomuzda sa.trlmakta olan Atebrlnlerin anballl 
!ctjle fiatları aşağıda gösterilmiştir. 

TUNGSRAM KRiPTON lambalarım kul· 
lanmak suretile, elektrik cereyanı üze· 
rlndeki israfı yokedeceğiz. 

Birçok r ·-"~"'rı rli/lere lerrıiı~ ~ 

edilmlş olan brı eser. Nlua-ri Alı 
met tara.tından doOrudan dooru 
ya Gürcll dilinden tercüme ed/1 

mlşlir. Başlan ıona kadar aşk 
·ncıcera v~ kahramanllk menkıbe. 
lerl ile dola olan bu nefis eser 
Türk matbuatında ilk nilmııntıdlr. 

F!:yatJ C'1 lıun-ş olao bu eser, bu 

Ulııı kesip setlrelllere \/akıt Klta. 
beftnde yt\zde 50 tenztlA.tla !O ko. 
nea verilmektıedlr. 

• * • C, 10 g 115 AtebrJn Kompr(mesı şı,eeı. 
da: aıı Kemal Bozkurt,. 1 Lira 

1 

Emniyet Müdürlüğü 4 neti şfı~. '••mOil, ·J·O·x·S·O·O- ,, " " 
den aldığ~m 1937 senesi tarihll •• ••••••••••••••··~ 

!l 

' 

TUNGSRAM KRiPTON lambaları -.daha 
ıız cereyan sarfetmesine mukabil daha 
parlak bir ışık verir. / 

1 

_lVNGsJlAM 
(1) !% f2. D fl>rt® &!J 

'(Mevcudu azalmışhT) 

S.o\HlBJ : ASlll V~ 
Basıldı~ yer: VAKtf M.\TR.HSI 

Umond Neşrfyab idare ed~ 

Refik 4 hme't S~n(lfl 

Ve 31/21072 nwnaraJı ikamet tezke. 
remi zflyı ettim. Yenisini aıacattn.:ı. 

dan eskisinin hUkmU yoktur. 

• * • 

Anast;asya. 
(41087). 

2 Tonluk Kuş motorumun S3H mfl. 
sahasi zA.yi oldu. Yenisini çıkarac'\. 

j;'lm, cski.'ıinin bllkmil yoktur. (U046) 
Sahibi: Ali ve Ahmet. 

~ ... ,_---.·-LEYLi ve NEHARt•-----•• , •- ' 
Sen Benu• ı..ta!. ~~ ~.! !.~ ıss~rkek Lise•İ Belediye inlihap defterleri bugün asıldı 

İlk -.re orta mektebi bitlrenler için 

İhZ&?! Fran!llZC& kurslan vardır. rstanbal Vali ve Bel.~dlye refaliğladen 
KLASiK ve MODERN TEDRiSAT 

Olguııhık imttbanlarına Jıaarl&r. 

K:ı~t; wu"melesi l'azarteat ve_ Perşembe gUnlert aaat 9 dan 12 ,.e n . 
du yaprlır, Okul 16 Eyllll Çarşamba gllnll açr!acaktrr. 

---ı 
j:~l)~v~fT:-·DEM-İRYO~L_ARI _v~ ~lt:1ANLARI 
t:~ /:(ŞL~TME: !~~MJ~AB~~l_ ILA~_LARI , 

Mu.lıammeıı beaell 277:iı (tkiblıı yedi yüz yet.mi§ iki) ljre. 00 (doksıill) 
l<ııru§ olan muhtelit eb'attA 2l,!30 1 1ı13. Köknar veya çam BZm8JU ve k&'U 
( ı:s. EyUll. 19'-2) Salı gün0 sa.a.t :H,i!S) ondördtı ktrkbette, .Haydarp!L!'a'1a 
Gar bınam da~flb1delq komiS:JIOD. ıaratmd&n açık eksDtme ustıllte satıtı • 
almacaktır. 

Bu l§e girmek i8teyenıertn 207 (SdyUz yedi) lira 97 (dok.ııan ye<:ı) 

kunşluk mul'ilkka.t teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle lılrllkte ık
ailtme günt' r3e.tine kada.r komiayOll& milracaa.tıan l.Azımdn' 

Bu f§e a.lt ~art;nameler kommyondan parMIZ ola-rak d&ğrtılmaktadı · 
(9392) 

--~~--~~~~~~~~~~~ ı 

....:-•~ ,.., ""' ""'w...,..w...,..-<:. '{--.1 
OPEB&TOB 

Halid Ziya Konuralp 
DUNCI CllBftABJ DOÇ&lft1 

İ8tfll:İlu C&ddeSI Elhamra 
Apartımam 1 Kmı:ıar&da 

Jllllr I"- 8f1ııNlee eonıa '1 ~ lradaı' 
Telefon: U2M · 

OOK'l'OB '{'<C 

HAFIZ CEMAL 'l ... 

"LOKMAN HEKiM,, 
OAlllLtn: ~SSISJ 

Dl~Ju lCU 

'i'lrldye Clmbarlyetı ----1 
· ZiRAA T BANKASI 

&mWuo tarlbl: .l.1188. - &ermayeaı: 100.000.000 !'ürk uırua 
.... Şube ....... adedi: 115. . 

Zlra1 n> tlcaıt her Dn'1 banka muameJeJert. 
Para blrlktlreniere 28,000 Ura~lkraml,. nnyoır. 

Zlraai. Benıra.ınruta kumbaralı n thbarsu tuanuı be9&ptarnıdıı 

oın u 60 ıuam bulunarJaTa senede • defa ~kUtcek kur'a Ue 8.f&tıdakl 
ı:>l~na göre ikramiye dagttılacalı:tır. 

• adet 1,000 llnılık •.ooo lira 
• • 600 • ı.ooo • 
• • :e;;o • ı.ooo • 

(O • 100 • C,000 • 

ıoo a<1et 50 Urahk rı.ooo Un 

120 .. '° • t.800 • 
lRO • ti> • s.%00 • 

DtKKAT: Hesapla:mdakl parala: b1r sene fçlnde :JO Urada.11 1.§11#1 
::Qfmiye.nJere ikramiye çrktığl takdirde % ıo fazlaatle verllecelrtlr. 

Kurala.r seııede t d~ta. 11 Yarı, ıı ııuıran. ll Ey1tll 
ll Bl:1!lC1Mzıunda Ç;ekUecl'!ttttr. 

İstanbul umumi mıeclisi aza.lığı "icin 1. T~~riniev, 
vel. 1942 tarihinde bü.&layacak olan seçimde rey ve\" .. 
mek ve aza secilmek hakkını haiz olanlar hakkında 
belediye ~ôbelerinde mütesekkil intihap eııcümen. 
Jeri tarafından ayrı ayrı hazırlanmıs olan intihap 
defterleri bugün saat 9 da İstanbul aehir hu<ludu da. 
hilinde bulun..ın Adalar, Bakırköy, Besil-ta~, Beyoğ. 
lu, Beykoz, Eminönü, Eyüp, Fatih. Kadrköy, Sarı
yer, Üsküdar kazaları nahiye, köy ve mahallelerind~ 
Kaymakamlık , nahiye müdürlüğü, köy konakları v~ 
poli~_Jtarakollan, kapdarma asrlmıstrr. Defterler 14 
Eylul 1942 Pazartesi günü saat "18" e kadar asılı ka
lacak ve bu saatten sonra a.aıcnlan indirilecektir .. 
Hemserilerin bu defterlerin uılı kaldığı bu miiddet 
içinde hu defterleri tetkik ederek isim ve hüviyetle~i 
defterlere yanlış veya mükerrer yazılmıa veya hic ya · 
zrlm4mı• butunduğu takdirde 14 Eylul 1942 Pazar . 
tesi günü saat 18 e kadar mensup cldukları kazala
rm belediye ,ubelerin-de müt~il intihap encii. 
menlerine müracaat etmeleri lüzumu 1580 sayılı Be. 
lediye Kanun~nun 35 inci bJadclesine tevfikap ilan 
olunur. (9763). 

latanbul Ziraat mektebi ıatmalma komisyonundan: 

Yedjkuic Guba.neainden Haik.a.ltd& bulunan mektebe t!L§:o:ıacıı.k oı..ı .. 
72 ton kokun nekliyest ııçık ebi.ltmeSi 10 gün dalı& uzatılank 17/l"/ 1H'! 
Perş~be günU aaat 10 na brra.kılmı§tır. Muhammen bedeli 9 ~r& ve Hl< 
teminatı (8 Ura. 60 kuruştur. Ek.ıılltme Beyoğlund& Liseler Muhasebeci.!..iğ'.n_ 1 
d•-.. 1.••pı..r.an koır.\syonda yapılacaktır. 1stcklllcrin bu ~ yarayacak kabi•j_ 
yelte katrt)ODa a.ahlp bulunduklarını Emniyet 6 ncı §Übeden alınmt§ ves'kn 
ile t.ewıik etmeleri, va.ktlndc adı geçen muhaııebeye ya tıracaklan tik te ır.;. 
nat m<Lkbuzu ve ntlfus cUzdan!arUe birlikle kom.Isyona müracaatları, ~arl. 
11&meyi her !;un muhasebede görmeleri, ( 9735). 

inhisarlar U. Müdürlüjünden~ 
Pazarlığm 

Malm cliut Mikdan GUnU Saati 
Kurşun mUhür "Küçtlk boy,, 1.000 Kilo 25.9.942 Cuma 9 .)') l 
Za.rnkt arabl _. __ 2.150 ,, .. 9. jO 

1 Rapit lnce çivili kayış 1.600 metre ı 
., Kalın ,. ,, l.6"rl 

1
, • ,. ., 10 10 1 

Ekselsiyor ., ., · UiO j 
Krrık pirinç 80 Ton ., ,. 10.5U 

1 - Yukaı-rfa cins ve mikdarlan yazılı malzeme pa.zarlrkla sa.tın a·•. l 
nacaktır. ' 

2 - Fa;ı;arltk lılza.l'lrında ya.zııı gUn ve saatJerde Kaba.taşta. Lcvazi:rı 
şCıbesjndtki Merkez Alını komisyonunda yapılacaktır. 1 

;; - Z.ı:;ıkı arabt. kmk pirinç şartnameleri, çivili ka~ r-ilmll!le ve 1 
şartnaınesile kurşun mühür nllmunesi her gUn öğleden sonra. sözü g~çE::ı 1 
şCıbede göri.ıl~l>Hiı· ı 

4 - İAtl'klilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde tek!if ed.:. 
cekleri fjat i17erinden %15 teminat para.larile birlikte mezkfır komlııyo~a. ' 
müracaatları ı~aıı olunur. (9381). 

Çevalya satın ahnacak 
Münakalat Vekaleti Devlet limanları lıletme Umum 

Müdürlüğünden 

Yıllıl: 'htlyıı.ç oıarak 15000 adet Ereğli, 15000 adet kok, 3000 adet ort3 
pasa ve 1000 adet kUçUk pasa ~evalyesl ıiatm aımacaktır. 

Talfplerln 115.9.942 akşa.mma. kadar nllmuneıerjle birlikte "telle sıı.nl 

111ak suretile takviye edi!mlş çevalye teklifleri tercihan t~~klk edilecektir .. , 
Tek~iflerin1 idllre merke;;indekl Levaz,m .MUdürlU$linc tevdi etmeler! jllr 
olunur. .(9703) 

Nafıa Vekaletinden : 
Ekıılltm~ye konulan tıı; 

1 - Su !şleri ' sekizincj oube mUdürlilğU bö!gem içinde ÇAr~~ 
takl!kları i.!llab işlerind~n K.lrazlı _ Turgutıu dereleri arMmd&ld b' 
kur..;tulma.sı ve derelerin U!lll.hı i§lerl 

Tahmin e-dilcn ke§if oodelj tlyat vabldı esası Uzerinden ••ı79S·4' 
"07.. kuruştw.ır. ,.;._ 

2 - E!uıiltme 16.9.94~ taririne raaUayan ça.r~mba gUnll 
d& Aı:ıkara~ Su İşleri MisJiğt binası jçinde toplanan au elı:Blltm• 
odumda kapalı 7.art uaullle yapılacaktır. !JS 

3 - 1atekljlı::r ekslltntıı §artnamesi, mukavele projesi. bayınd.Jf 
gel:.ei şartna:nesi, umuınJ .s-..ı l§lerı tennr &ıartnamesl ile husust ;:, 
ı:artnamelerl ve projeıert •·so,. Ura karşılığında eu l§leri reiallf\D 
b'l!rler. 

• 4 - Eksiltmeye girebilmek için IstckWerlıı "67.15158,. lira .. ıs~ 
luk muvakk~t tem.inat vermesi ve ek.ıılltmentn yapılacatı gllndeı> 
gl.U: evvel hu! dilekçe ile Naf~a. vekflletlne mllracaat ederek bu t,e '1 
olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı göstermeleri şarttır• 
det içinde velrike. iBteğinde bulunmayanlar elcıiltmeye gtrcmezıer. 

5 - İı!teır.lilerin teklif mektuplamu jklncı maddede yazılı _.,t 
, !la&-t öncesine kadar SU ış:eri reisliğine makbuz karııılığmda ve 
zn::dı:r. 

Poatad" r ıan gecjkıneıer kabul edilmez. 

Marctln glmrtlk mubalaza taoııt
satıı alma komlsyoauadan 

Cinııi !ılikdan Muhammen Muvakkat 
kilo bedeli teminatı 

ilJlll ~ Lira Kr. Lira Kr. tıırl.hi ' ~ Sadeyağı eooo 189i8 ('(! 1423 00 22.9.912 !!alı 8 

Et 40800 28068 Q, 2172 00 10 .. .. ıs Kuru ot TOOOO 1898'l 0) 1424 00 ,, ... f 
Saman 180000 20628. 00 1547 00 28.9.942 Çar§SJJ1~0 
Odun 700000 24080 0{11806 00 .. ,, 

A - Mardın gümrUk muhafaza taburu ihtiyacı için yuk!ll'ıı-"' 
kalem erzak, yem ve mahrukat mukaveleye bağlanmak suretUt> clC 
k ·n.Jln.u~h.ır. 

B ·- l'far!nameler komisyondadır. Her glln görülebilir. 
r: - Ekı.ıltmcl~r Mardlnde gtimrük muhafaza ta.bur kararı;!ll 

da yaptlacaU;T, 
D - htP!;lilenn m~ayyen satten evn! teminat rnektuplar!?ll ~ 

veya ticaret od~ma kayıtlı olduklarına dalı' vc!aiklcrl, tekil! nıcıct 
havi kapalt ;arflanru e:c:;ıl~me saatinden bir saat evvel koroısyoıı 
lığına maiibııı muka'oillrde vermiş o~maları ve eksjltme saatı.n<!e 
:ar. i1·1n olurı':.lr, (U569). 

l . I~ liANKASI 
~- l ASA R BU 1 
HEl!JAPL~lt 

2 bdnelteşrlo 

l<eşidestne aynlae 
lkramfyeıer: 

ı adet 1000 lira.J.Jı. 

l. 600,. 
2 • 250 • 

14 • 

tO • 
ıo • 
'4) 

100 
60 
28 

• 
• 
• 


