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Hububat Jivatlarına viizde 50 
zam va.pılması kararlastırıldl 

Bizim rejimin 
hususiyetlerinden 

biri 

Mahsulün muayyen bir kısmı 
hükumete verildikten sonra 

Sovyetlere ıöre: 

Voronejde 
savaş 

çok şiddetli ı·al:rn: SADRI E.RT EM 

ha hsan toplululdarı, güntlcll~ de'\'let 

Hububat saıışı 
Kuvvetlerimiz Almanların 
kendilerini ku§atmalarına 

mani oldular 
Yatını tauzıw eden kararlarını ve. 1 

:kcn ~e flltlrlerLııl, lcultiırlerinl, 
kr la gifril~lcriııi uksettirPn sistem. 

1 
lıı d15uıa ı:ıı,aıu:ızlar, Ö) le cemiyet 

er Yardır ki, bir turlU "reel,. lıl'tsinc 

serbest olacak 
Almanlar 

llahlp olaınadar. ~n prııtil.. ıııc,•lııler 
0
1llara fal'a7.lyeler, nar.:.ırıl e!eT halin

ıle görünür. Hatta oYle cemı~·ctıcr 
\'il-o._ • " 
-"U' ki llıtilAlkrini ıı:unrlleler .nam ,.e h 

llnJ eısabm& yapa.rlı\T. Devlet ı;lyaııe· 
:ron:ıanttk görll~lere ve önceden 

~§ flklrlere göre idare ederler. 
et ldareslnde bu romantik ve ev. 

Velde.n edlnD.m.l§ fikirlere göre yapı. ;n hareketler çok defa. devlet bün. 
:n1ııı ınırn.blar çekmesine, mllle. 

lS&betsız, tecrübe edllrnemi!} ka
rarlar•-... Z&yıflauın.8ına sebep olur. 

Ôll<:edon edlnllml' ,·eya. hayali fi

:::lere aaıııanan polltlkacıla.rı.n dev-
1dar8'lnde vücude getirdikleri ak. 

'-klıkıara mukabil yine öyle cemi. 
Yetıer VB.rdır kl onlarda da tamamen 
0Porttıııbm h&ld.m olmakta.dır. 

ÖnQeden edinllml' fikirlerden, ro. 
1tıant1k ta.ııavvurlarda.n kurtnlmak ı.. 
!:hı hetn blr prensip, hem blr l.atinıı.t 
llokta.sı kabul etınlyerek lıı\dlselcrin 
:Portfuıtzmlne tft.bl olurlar. Bu ştlp-

l!ab önceden edinilmiş bir likrn tAbl 
01&.ra.sc, yahut aırf romantik taea.v. 
~ra da.yana.rak devlet idaresini 
ellertne aJanlarm ya.ıımda. tercih edl:elc: b!r tarz aayılablllrse de banun 
~lerln ortasmda kajrakterlilt 

~11>etinek gibi blr tebllkesl mevoat. 
· Bnıııarm ortıısmda hem ana 

l>reıtıaıpıert muhafa.za eden, hem de 
l'eıı.Uteyı a.sıa göz Qııllnden a.yrrma. 
~ bir tarz vnrdır ki, devletlerin 
lr Yandan reallte', bir yandan pren

:Plt!te bağlı kalmasmı t.emin eder. 
htııl.rtncı tnrz, devletleri nazariyelerin, 
hı .. ~ruı kurbanı eder. tldncı tarz 
-~r Öınllnde oola.n paalf bir un
~r h&ıinde aürUkler. t)'çünetl ~ll ö: _hlllyaya. bağlanır, ne de hAdlseler 
d linıtl) ı>aslf b~ rol aahlbl olar. tra.-
eetnı haya.ta. ltabnl ettirir. 

1 
'l'atlh bu Uç şeklin tatbikatı ile do. 

,~ılur. Tör){ cemiyetinin k-unıluıunda 
reeı,, hlssLnin btiyttk bir lılssesl var

dır h.tı 
• "'14nya coğrafyasının, geopollttk 

' 

Ticaret Vekili Doktor ~hçct Uz 

Başvekil 
ismet Pa§a Ensti\:üsü 

sergisini gezdi 

Ankara, 1 Ş (a. a.) - Ba1vekil bu 
gün ismet Paıa Kız enstitüsüne teşrif 
buyurmuılar ve Maarif Vekilliği mÜ5te 
şarr, kız teknik öğretim müdürü, en5-
titünun müdür ve öğretmenleri tarafın· 
dan karşılanmışlardır. Sayın baıvekil 
serginin bütün salonlarını gezmiş ve 
her salonda mütehassıs öğretmenler
den izahat almışlardır. 

Sayın başvekil te$hir edilen değer 
li eserlerden ve enstitüde görülen bü 
yük inkişaftan dolayı enstitünün idare 
ve öğretmen heyetlerine bilhassa yül< 
sek takdirlerini izhar buyurarak saat 
16,30 da sergiden ayrılmışlardır. 

lskenderlyedekl 

Fransız harp 
gemileri 

ne olacak? 
Vişi müttefiklerin teklif. 

lerini kabul etmedi 

hlınyeslnın yarattığı, bUha.ua. uzun 
&enıar hudutlarda. düşman beklemek 
«1bl en büyük reallıtlk ltlya.dmı ka.. 

:ınnu, olma.smdan ııerl gelmektedir. 
h tarlht te<ırilbe sa.hlbl olmak. onu 
~r Z&rnan ha.dl.seter önünde ayakta 
k hnuştur. Bazan reel hisıtinln ı.ıy-
~Ya daldığı zanıanbr olmamış de- Vaşington; 15 (a. aJ - Reis Ruz :k fakat bllyllk telıUkeler onu bU velt, fskenderiyede hareketsiz bir hal

t~ ·ıudan uya.ndırım,tır. OUmhurlyet de bulunan fransız gemileri hakkında 
11 

J mı bir ~andan ı:ırenslplere da.ya.. Vişiye iki nota göndermişti. Reis Ruz· 
ır. 811 prensipler hayatın reel lhtı. velt bu gemilerin ya Mortinik adasina 

(Devamı Sa. 2, Sü. 5 de) (Devamı Sa. 2, Sa. 1 de) 
.__~--:~~~~~~~-.---------..-._.----.-.---------------

Aydın Efeleri 
Romandan bir parça: 4 ...... 

. "~kır Ali ba~ı boş koşan bir ~ay gibi, martini. 
nı om'izlamış, ctağların yolunu :tutmuştu. Bwulan 
aonra ya cemiyet onu, veya o, cemiveti ezecekti. Uz
la.,rna ihtimali pek azdı. Fakat Çakır Ali dağa çık
biı zan:ıan, bilirdi ki, onun kendisi gibi, bu nizam 
bozukluğundan .§İkayet eden gizli yardı.ııııcıları 
~ardı.,, . ,, . . . . . . • 
··· Oç efe dP-, silahları tetikt'e, küçük katarJ sarmıı

lardı. Sami Bey, Hacı Ali pa§azade·Sadık Bey oğlu 
Sami Bey şimdi onlarıı:ı elinde idi. isteseler, dağa 
kaldırırlar. ve belki de befbin altın ''fidyei necat,, 
alabilirlerdi ... ,, 

Pek yaır-uıda VAKiT ıltanıarında 
\fllWLEKı'l' ÇOCUIU Romanında okuyacaksmı .. 

MASHOL, iHTiYACA YETMiYEft~ 
CEKMiŞ GiBi TEDBiR ALINA
RAK iHTiYATLI DAVRANILACAk 

Blkilmet, muayyen büylk şehirlerin 
iaşesini ilzerıne alacak, mtista,~su 

mabnı ba ş;ebfrler barBclnt.e satabilecelf~ 
Aııkara, 16 (A.A) - Aldığımız haberlere gure yenı Ticaret Vekııım ız, 

evvelki gUn lcra Vekilleri Heyeti.ne geniş izahlarda bulunmuştur. Bu ıza_ 
hatı dinleyen Vekiller Heyeti, en başta ekmek bulunmak Uzere birkaç 
milhim ve müşkül meııeleyı b\r an evvel h::ılletmek içın bunları bir kcr,. 
daha. tetkik etm~ ve Jcabeden tedbirleri blrbırı aı kasından :ıır.cıağ<ı karar 
venniştir. 

Bugün memleketimizin bi~ok yerlerınl yenı mahsule kavu~uncayıı 

kaCİar darlık içinde göre:ı Vekiller, işe hububattan başlamak hlzım geldi. 
ğmı görm~ ı.·e ötedenber1 haz:crıanmış olan raporlan ve teklifler! bir kerl:' 
daiıa gtizden geçiTel'ek bir karara. vasıl olmuştur. Hfldiselerin sGylr ve 
hareketlerine intibak iı;in alman bu karar her zaman olQUğu gibı bu defa 
da millet menfaati, hak ve adalet göz önünde tutularak alınmıştır. 

Bu .karar, ır.Uıtahalllert hemen kA.milen Türk 1'ôyıUsll olan hububat 
fiyatlarma takriben yüzde em zam yapmağı hem hakka hem adalete 
hem de milll menfaate uygun bulmaktadır. Bundan başka bu zam. bu sene 
al.zımtş ve almmakta. olan 1942 senesi mahsullerine de teşmil edilmiştir, 

Yi,1e bu karara göre ktıçllk çift.çiler mahsullerinin yüzde yirmi beşini, orta 
çift.çiler yüzde otuz befbll bUyük çiftçiler yüzde ellisini hUkilmete bu 
yüi<sek fiyatla. satmağ cburdur. Bu yüzdeler ekinlerin orağa geldiği 

zaman yapılmış veyn yapılacalt tahminler Uzerinden heı;a.p edilecek ve 
mtiı;tabırlller bu miltdarlar için borçlandırılacaktır. 

HUkilmet, bu yüzdeli!rlc re.smt teşekküllerin ve muayyen büyUk te· 
hirl<'rin iaşesl.,i Uzcrine alacaktır. 

Mtistahsll borcunu Bdedıkten sonra elinde kalan bUtUn hububatı iaşui 
hUk!.ımet ta.rafından yapılan ~hirli!r haricinde satmakta serbest olacaktır. 

Yukardaki kararlar almmadan evvel memleket hububatının, memle. 
ket ihtiyacına yetip yetmeyeceği tetkik edilmiş ve yetmeyecekmlş gibi 
düşünUlerek ka.rarla.r alınmasının daha ibtiya.tlr ola.cağında ittifak edil. 
mi~+ir. 

Bu iyi hal:>erleri bize Yeren menba şu tavsiyede bulunuyor: 
"Haydi çiftçiler, iş ba~ma.. .. Harmanıarmrzı istediğiniz yerde yapm:ı:z 

ve r.eşe içinde yeni ek!m hazırlıklarına koyu1unuz.,. 

Gnndl 

Gandi Hindistana 
istiklal isliyor 

ıtlEısll' cephes'nde 

Almanlar 
lngilizlerin ilerledikleri 

kesimde 

Taarruza 
geçtiler 
Muharebeler gece de 
ıiddetle devam etti 

Kahire. 15 (A.A.) - Çarşamba 

gilnü neşredilen müşterek ortaşark 

harp te bllğ"i: 

(Devamı ~a. ~,Sil, 2 de) 

Dıığu çrphPıd•1do son vıu:lyetı, Al. 

m~nların a~· ı-a~mda tnnrnna gl'C:• 

tlklPri zamanki <'ep~e durumnnu 
,.,. 1ll11 ~..,nb:lhnrın J.ı IH5 m •v;dlo 

riııc \'<'ltilım.'7.dt'.'1 iincel•I 

ı:-iıst:•rir h:ırita ... 

d•.ıramu 

Alman tetH@I · 
Bütün taarruz cephesi 

boyunca 

SDratle 
ilerliyoruz 
Düşmanın şark ile irtibatı 

kesildi 
Berlio 15 (A.A.) - Alman ordu.. 

ıarx ba.şkumandan•1ğınm Lebllğinde 

bilhassa şöyle denilmektedir: 

şark cephesind:? Aıma:ı ve müttc. 
fık kıtaları bütun taıırruz cephesi 
gcniı;;lığ nde sUratıe ilcrlernekte,11r • 

ler. Düşman artçıları rıı;ıjlfip edil. 
miş. kısmen ise d'lğ"ctı1mış ve lınha 
olunmuştur. Durınauan devan e.len 
bir takip esnasında tcşk.lj"rimiz dil~ 
ma!l ırnııarını boz~una uJrı.Llmı;tar 

ve dUşmnn gerilerindl..' ;ıark ile irti. 
hatlarını kesmişlerdir. 

Hava kuvvetleriniz g~r1 çekilmek. 
te olan dUşman k;talarına karşı ta • 
n rruz ı arın .ı devam etmekledlrler. 
Rostota ya;:ıuan b.r :;ece taarruzu 
netlces'n1e ş.ıhirdç ve de;nlryolu te. 
sıslerinde geniş ynngınıar çıkarıl _ 
mıştır, 

(Devam1 Sa. 2, Sil. 4 de) 

Yalnız bir kesimde 

35 bin ölü 
verdiler 

Moskova., 15 (A.A.). - !Sovyet e1tu 
tebllt1: 

1 ( 

14 temmuz gecesi kun·etleri~ 
Voronejde ve Boguşar cenup çe""" 
sin~ dll§manla çok ş!dd"tli sav8ıf,. 
Jar yapmrşlardır. Cephenin başka 

kesimlerinde maddi hi«;:blr de~l.ştklik 
olmamı§tır. 

Voronej kesiminde durınadan de • 
vanı eden savaşlarda dlişmo.n ağ'tr 

kayıplara uğ"ramaktadtr. 

ALMAN KAYIBLARI 

1 

Mosl:ova; 15 (a. a ) - Sovyet ek 
'"'bliği şöyle demektedir: 

13 temmuz günü havo kuV'lctjerimi 
•;: nıensub birlikler cephenin rnuhtelf 
'csimlerinde 64 a!r.ıan tcınkı, asker 
·ıc harb malzemesi yüklü 165 k ... nyon 
v~ beş top tahrib et111i~ ve hcı·, cı uğ· 

rotmışlordır. 

Voronej çevresinde sc:vaş :fdctle 
devam etmektedir. 

(I'. ::noııı Sn. :?. S:ı ~ de) 

1 ımoçenko 
ihtiyat kuvveti toplayınca~ 

kadar 

Volga hattını 
tutmağa 
çahşacak 

ikinci cephe açılacaksa 
timdi açılmalıdır 

Bern,15. A.A. - 1'«yorktnn Hif,,; ' 
diriliyor: 

Doğu cephesinde son günler~ 
askeri hadiselerinden sonra ikincı 
bir cephe kurulması i~ yeniden 
Amerika basınını'• çok geniş ölçü,. 
rlc lı:ıhis mc,·zı111 olmaktadır. 

\'.ısiııglon posl ~aı.etesi şunlnn 
yuzı.ror: 

''E!i;er RU3Yil mutlak surette bir L 
kincı cepheye muhtaç ise, hiç; şUphe 
yok ki bunun zamanı ~lmdidıı·. ÇUn. 
kü, halen içinde bulundıığ"u tehlike 
kutiyen azımsanmaz. Son ay ı~lnde 

horekatın gelişme tarzı Tlmo~cnko 
ordularını ınm bir bnı;un te~1 :llne 
maruz hı:-al;m!lktadır. Hu tak11rde, 
Avrupada bir ikinci cephe kurulma. 
sı için Rusyantn isteklerini ısrarla 

yenilemesine hiç de şaşnıa'l1 lıdrr. 
Neticesi b..ı karlar meşkilk bir hare. 
ketin tahakkaku bUy:.lk z"lr!uklarla 
çevrilmiş olablllr. fakat l)ugün Rus _ 

(Devamı Sa. 2, Sü. 3 de) 

Bu temin edil
mev şattıle Sebze ve meyve lbtlkAı ına 

Hür Hindistan 
r.1üttefilder le 

karşı tedbir alınıyor 
iş b [rliği yapacak Belediye, hal satış fiyatlarına yapılac~k 

teı/;~~~~;c1 :e~~ba.~e-;:r~0~d~m7ş~~ azami kar zamlarını serr~tlere göre tesbit etti 
ki : .. I •

1 1 
.• k . k b 1• Son gUnıerde meyve ve sebze fi. rlıme~lni emretmiştir. Belediye iktı . 

- nı:ıı zer muza ereyı a ı..1 • • 6 ·ı ç· l' 'IAh 1\: 
•

1 
I . ı. ~,. d , . . I kt 1 yatlarının durmadan yük:ıeldig"I hak. sat ışlerı mUdUrü Saffet d!ln Hale mı yon tn 1 Si a a 'in& 

ettı.ı crı to"'·'r e <;oıt ıyı o aca ır. n . . 
•
1
• 1 1 1

., •• ı . ,.,.1•1• • t'I r· he kında. belediyeye ş!kAyctıer vflki ol. giderek vaı:ı~tı tetkik. etmiş ve ra_ alınıyor 
gı ız,e e ıını:.ı :s • .: a ıııı, par · :: ı · • 
soba kcıiı•ıol·~ızın, müzakere hiç şüp maktadır.• Bu şikayetlerle vali blz~t porunu va.l!yP v "'lli tir Londra, l;) r \ !\ ) Çın~, tlltı 
hesiz mümkündür. lngitiz otoritesinin - meşgul olmu§ ve alAko.darlara duru- (Dev:.unı 3 üncüde) milyon çınlı_ daha sı.ıa.ıı altına alın 
(JP. ~ ·tıs 'i ·vs ıuıvaaa). - , ı mmı teabit edilerek kendisine blld1 • cak.tır . 
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FRANSADA 

Yahudilere 

::az :a: 

Mısır cephes.nde 
( Baıtarafı 1 inci sayfada) 

KlT 

Gandi Alman tabllğl 
(Ba~tora{t t in.ci sayfada) 

Bizim reıımin 
luısusiyetlerindne biri 

/ 18 - ' - 19tZ_, 

Şimal kesiminde akşam geç vakte 

Yasak oJ mıyan, kadar hiçbir faaliyet olmamış fakat 
ondan sonra dU!jman tankları ve pl. 

(Ba:Jlarafı 1 inci sa1Jfacla) 
çekilmesi tam bir iyi niyetle yapılı;sa 
değişiklik hiç biıı karğa~alık çıkmamış 
olacaktır. 

Hür Hindistanın müttefiklerle iş 
birliğ yc;pacağını söyliyebilirim. Fak:ıt, 
hür Hindistanın militarizm hareketine 
mi iştirak edeceği, yoksa şiddete baş 
vurmak siyasetini mi seçeceği beili 
değildir. 

Voronej kopr!ibaşuıa. karşı yaptlaıt 
ınUhim dUşn:ıAA taarr11Zlart gerl pU&. 
kUrtUlmUş ve Sovyetler 88 tank kay. 
betmişlerdtr. Piyade ve tank teşkil. 

Jert Voronejln §imali garblslndekl 
Sovyet kıtaıarını yok etmişler ve 125 
düşman tankı tahrip eylemişlerdir. 

(Ba.,tara/ı t tncl ıagfada)1 
.J.8darJiDdan dotmuıtuır. Bn preaalp. 
Jer alyuetlmlzln ana b&tbnı taytııl e.. 
der. Bir geminin rot.ası gibi tatmaz 

Yalkenli gem ilerl 
nakliyat 

AmerilraJa 10 milyon. Joll 
sermayeli bir ıirket kurı.ılJ 

Pekaz Şey ya.dest Telellsadakl ileri pMosut~arreıbe. 
mıza taarruz etmişlerdir. cı. 

gece de devam etmi§ttr. 

blr haldedir, 
Ayni zamanda seyyal olan reaU. 

t(lyi kavramak ~in metodla.r ve sla
temler seçmek b$bslnde ise aala Dof 

St.o.khoim. U (A.A.), - D.N.JJo 
Bir Vaşington telgra.tma göre, 

tUn Amerika fllolan ~ beraberi kaldı Merkez ve cenup kesiminde devr1. 
yelerle keşif kolları mahdut ölçUde 
faallytte bulunmuşlardır. 

Cephenin merltez kesiminde dil§ • 
manm mevzi! taarruzları akim kat 
mıştır. maUk cleğildil'. Faraziye üzerine me.. of1Bi s&l&hi;peUi tdarec:ial Rok EVel 

tod, sıstem kurma.z. Blrlncl prensip- Amerika kıtalan &rasmda ve bllıı{ 
lerimiz.Lıı mes'ut tatbikatına. götllre.. 1 sa Karalp denlzi:nde tıca.ret mün&ll' 
cel;; biltun metodlaırm, btitun alstem. lUmda kullantlnıak llzere yal~ 
!erin kıymeti hizmetleri Ue öl9tiltir. gemilerden murekkep bir tilo k:l• 
Putlaşmı, kudııila,mlş, Doğma.tik ma ması için 10 milyon dolar ısermıı.l 
hlyet almıı ıdst&mlerlmlz, metodlan- bir Amerikan deni% münakalAt tıııl 

Pazar yerlerine gitmeleri 
bile yasak edildi 

Pa.ria, lö (A.A.) - İ~gal altında. 

ki Fransada yahudller aıeyhlnde, 

derhal tatbik edilmek Uzere bazı ted. 
birler alınmış ve yahuJllerln umumi 
mUesseselerden herh:ı.ngi bir suret • 
le lstlfad~ etmeleri menedilmiştir. 

Yahudiler bund!\n sonra. kahve, ti
yatro, ai"e:na, konser ,varyete vesaL 
re gibi eğlence mahallerine, umumi 
telefon yerlerine, haftalık veya se • 
nelik pazarlara, bankalara, kUtUplıa. 
nelere, ırerı;ilere, tarihi şatolara, ıirk 

ıere, parklara, spor yarış ve mUşte. 
rck bahl.! yerlerine seyirci veya mUsa 
bık sıfatlle giremiyeceklerdlr. 

Matbuat bu tedbirleri tasvip et • 
mektedir: 

Benzin tahdiclatı yüzünden 

Bomba. tayyarelerlmlzle. hafif av 
tayyarelerimiz ve avcılarımız dU'} • 

man kuvvetleri Uzerinde geni.§ ölçU. 
deki taarruzlarını devam ettirmişler_ 
dlr. Tanklara ve a.sker nakleden ta. 
şıUara isabetler kaydedilmiştir. Zırh. 
ıı otomobillerden ve taşrtlar,lan m\L 
rekkep bir kafileye yapılan taarruz 
neticesinde bunlardan bir kısmı tah. 
rlpedllmlştır. 

İTALl:"AN TE.BL1Gt 

Roma, 15 (A.A.) - İtalyan ordu. 
ları uı:numt karargihının 778 numa. 
rau tebliği: 

.Mısır cephesinin cenup kesiminde 
ke!'ilf hareketler!nde bulunan kuvvet_ 
li düşman müfre:ı:elerlne taarruz e. 
dilerek §arka doğru p\idkllrtillmüş • 
tür. 

GANDI KONGREDE SÖZ ALACAK 

Vardho; 15 (a. a.J - Gcındinin 7 
Ağustosta Bombayda yap:lacak olan 
Hind komitesi toplatısında söz alacağı 
bidiriiyor. Kongrenin icra komit~si 
müzakerelere devam etmek üzere 4 
ğustostan itibaren Bombayda toplan
tılarına tekrar başlıyacaktır. 

KONGRE REiSiNiN SÖZLERi 
l'a.rdlıa: 15 A.A. - Hind l\vn· 

gresi rei"i Azat, Rcu'e ajansının 

muhabirine, konRre kararının miL 
11 Hind isteklerinin yeni izahından 
başka bir şey olmadığını söylem"~ 
ve bunun bir ültimatom muhiyetin 
de olduğunu inUr etmiştir. 

A7:at sözlerine şöyle devam et • 
miştir: 

OreUn şimal ve şima.11 garbls\nde. 
ki kesimlerde 5.13 temmuz araemda 
cereyan eden muvaffakıyetli çarpı§. 
ma.lar esnasında 446 ııovyet tankı 

tahrip edilmiştir • . - -
Sovyet eeirleri 1 

Rom:ı, 15 (A.A.) - Popolo Cü 
Roma gazetes:211n işaret ettiğine 
göre, Ruslar iki ay içinde 706 bin 
esir vermişler, 3940 tankla 7100 
top kaybetmişlerdir , 

Amerikan gazetelerine göre: 
Berlin, 15 (A.A.) - Almaıı o'r

ci.u. arı başıkumanda.nlığr b:ldiriyor: 

mız yoktuı:. ğinln kaU :surette tesis edlldiğinl 
Cümhurlyet rejimi bundan ilk gU_ dirmi§tir. 

nündenberl ka.9mı.ııtır. Metodla.rdan, Birlik, !la.len denizlerde ı.,Uyen f 
slst.emlerden faydaJıyı alm:J.k, fay. mileri satm alacak ve ayrıca f 
cıa.ıu bırakmak, bu husıısta. önceden tane ahşap yelkenli gemi yaptırael 
ed1n1lml!f hiçbir fikre sııpla.nma.mak tır. 
blzlm cümhuriyl)t ananeml.zdlr. Cthn 
buriyetin metodlar ve ılstemlttr seç. 
mckte gösterdiği bu tolerans ve sup. 
les prensJplerlmizi korumıı.kta bize 
çok faydalı olmuııtur. 

Bir yelkenli mahmuzlaın' 
suretiyle bir denizaltı batır 

Stokholm, 13 (A.A.) - D.N.B.: 
İsveç baıımınm blldirdiğ1 gibi Jl6 

ba motör!U İsveç yelkenllai bir So' 
yet denizaltısmı mahmuzla~ 

Brezilyada 
25000 otomobil 

llarell:etsız kalacak 

İtalyan bava kuvvetlerine mensup 
muharebe teşkil.!eri ElO.lemeynin p.r_ 
kın(la kıta topluluk!armııı. kar§ı hare. 
k.A.tta bulunarak kırk elli kadar m.ı:f. 

törlU tL~ıtı tahrlp etml§ler veya ate. 
te vermt.ılerdir • 

• • * 
Londra, 15. A.A. - .Mısır çölün_ 

deki sekizinci lnr:!iz ordusu, mih· 
ver taerruı.larını pfiskürlmüştür .. 

I\ong;·cnin başlıca hedefi, Hin -
cli s tanın müdaf;ıası bakımından sür 
e lle tam istlklilliııi elde etmektir. 
Kongre, Hindistan miitlofııa~ının 
ancak s ilııhlı kuv,·etle trmin edile. 
bileceğini lcmamiJe kabul ve tastik. 
etmiş tir, Gandi bizzat bunu bilmek 
tedir. Ben şahsan mecbur? asktrlik 
hizmetinin Hindislanda lalhikine 
taraftarım . Fakat fnsilizlcriıı Hin• 
distanda bulunmaları bu tedbiri 
imkansız hale gclinneklcdir. 

Doğu ccph~ cenup kesimin
de yenilen düşman cephenin bü
tün genişliğince durmadan kova. 
l.:ınma.kta.dır. Bütün bu muharebe
ıin mümeyyiz v&.sfJ, Alman kıtahı.
rmm seri kıtalar tarafından ricııt 
yolları kc;;ilen dil§man topluluk -
!arma biı\lenbi.re hücum etme;eri
dir. Şiddetli ardcı savaşları em:ı.a. 
smda düşma..rı yokelidmemege ça
l•§mış lse de her türlti mukaveme
ti klrı:lnıı:ş ve bu esnada yaları: bir 
tek Alma nteşkili 12 dUşman ta~ 
ktru harp dışı r:trniştir. Bundan 
başka yilzlerce <'Sir alm:ınş, kü.lli
Yetli mfilttarJa top iğtinam cdiJ • 
~iştil'. ~ir Alman zırhlı tümeni, 
l'lr ırmagı zorla.mrş, bir köprtiba;:r 
tesis etmis ve düşman teşkilleri
ni yok ettidrten sonra hareketleri
ne devam et.ıni~t·r. Stuka ve ta.h
~P uçalrlan rlcat halindeki bo1:~e
vık kıtaJarma. birbirini takio eden 
dalgalar halinde taarruzl~r yap
nnşl:ırdrr. 14 temmuzda şinıaE Do
.nc-ç ile Don arasında tıkanan yol
lnrda 5.0o araba tahrip edi'mi..~tir. 

Di.inya harbi içindeki manza.ramnı 

da bu hakikati lsbat e:leeek birçok 
misaller an.eder. Ana prensJplerimh:i 
konımak hususunda her faydalı me
todu faydası görü1düğil mUddetçe 
muhafaza edeıttlz. Fayda vermes;a,'l
lerden dl' ayrılmakta asla. tereddl\t 
etmeyiz. Harbl.ıı doğurdnğıı ıo ınl.-ın. 

tdarı kartrsmda da m.a.nzaramrı; ayni 
dlr. :Faydah m"'t-0ilara, sistemlere 
kal'fı asla taaıısub göstermek şlnn. 

Bu hareket aonunda yel~nll de bl 
mrştır. Derhal ka.za yerine giden 1 
veç uçaklan denizde bUyük bir f. 
lekesi görmll§ler ve Sovyetıere ısıt 

~up olduğu sanılan den!zaıtmın ti 
mamen i§lnl bitirmek içln bltf 
b<>mba atmt§lardrr. 

Amerikada Ja bütün hcuu. 
ai otomobillere elkonacak 

Bueno9"Aires. 15. A.A- Ri~ 

deJıı nciro'dan öArcnildiğine göre, 
yarından itibaren şiddetli benzin 
tahdidah bütün Brezilyada yürür. 
lüğe girtccklir. Böylece hususi ot0o 
mobillerin hepsi garajlarda yalım:~;: 
zorundadır. Ya.Inız nazı:rlar, eya.. 
leUer vallleri, belediye reisleri ve 
polis ı,;eflerile ynbancı diplomatlar 
ottoı:noblllerden istUade edebilecek 
]erdir. Bnzı taksiler, kamyonlar ve 
otobüsler işleyebilecek f:.ıkat bun. 
l;:;ra verilecek benzin t:ıyınlan çok 
mııh<lud olacaktır. Yalnız Rio•de. 
Janciro'da 25.000 otomobil hare ~ 

kcfsiı kalmağa mahkılmdın- • 

* ... * 
,·a.~lngt1>'1, 15 (A.A.)' - Ayau 

meclisi askeri encümeni, harp is
tihsal idnresinin ist'!ği üzerine 
ayandan Reynoldsun verdiği ve 
lıı:s~i oto-:rıobillerin harp ga:-Teti 
'\:.akımmdan, reis Ruzveıt tarafın· 
dan sabı. alınmak veya el konul 
nıak suretiyle ~ıılrştmlmıtlarma 
da:r olan kanun 15.yihasmı incele . 
mi~t.ir. 

Layiha metnine gare. bu kanu • 
Lun tatbi!ri içk:ı be~ milyar dolar
lık bil'.' tahs~t konubxıasr icap et 
ır.e1ı::tedlr. . 
Mihverin bir petrol gemisi 

batırıldı 
Londra, 13 (A.A) - Amirallık tla. 

lres! :sağlam bir himaye altına alınan 
bir dafman petrol gemlalııln Fransız 
s.<thlll açığında İngiliz hafi! sahil kuv 
vetleri tarafından tahrip edildiğini 
bildirmektedir. • g 

Fransız harp gemileri 
( Ba~tarnf ı 1 incl anyfatia) 

'fO Birlefik Amerikada bir limana veya 
Lôtin Amerikaya gitmelerini teklif et
mekte idi. lngllizler, bu gemilerin mü
rettebahlu memleketlerine göndermeyi 
kabul etmişlerdi. Ruı.velt harb bitince 
94tl1İlerin FranSClya iade edileceğini 
~ eMIİf, fakat Vişi bu teklifi kabul 
~takdirde lngilizlerin geırıilere 
Sü\'eııt konalı yolu ile gitmelerini em 
Nıhn• veya bunlon tahribe hakları 
~ı il&fe e+mişti. 

Vf,fi, Ruzveltin teklifini reddetmi~ 
""8 gemilerin Biz erte " T oulon gibi 
hfr Fransız limanına gitmelrinin doha 
iyi olacağını bildirmiştir. 

SOıD tkl gUn l~ndekl ça.rpıııma.tann 

tafsllAtı 
Tlmoçeako 

Londra, l3 (A.A) - Röyter ajan. 
amm El!lemeyn cenubundakl b.usust 
muhabiri bildiriyor: 

( Başlarn.fl 1 inci smıta.J<:) 
ya tlzerlnde tatbik edilen muazzam 
baskıyı haftnetmek için bir ~ey ya. 
pılmazsa, blrle!fik milletlerin, yaz 
bitmeden telA.ketli bir durum karşı. 
smda kalacakları pek açık bir baki. 
kat olarak belirmektedir.,. 

El.Alemeyn•e kall' gen~ ölçlide ya 
pıla:o. hücum çok büyük Alınan ve t. 
taJyan kayıpıarlyle 8 ncl ordu tara _ 
tından pUskUrtUlmUştür. DU§manın 

puartesl günU öğleden aoııra. ELA.le. 
meynde cenut Afrikalılara ve Avus. 
tuulyalllara karşı sahil boyunca ya.p 
tığı hücuma ald ta!sila.t zı ncl Al -
man zırhlı tümeninin tanklarla hU.. 
cuma geçtq?inl ve bu tankları piya. 
de nakleden kamyonlarm §lddetu bir 
topçu 'baraj ateşi himayesi altmda ve 
Stuka tayyarelerinin desteklemesiyle 
ya.krndan takip ettiklerini göstermek 
te<Hr. 

Bu arada 90 neı dUJIDan hafi! tu. 
meninin bir kısmı: bir şaşırtma ha.re. 
ketl yapma.kta, birkaç mihver tankı 
merkez kesiminde düşman mevzileri 
önUnde eun! sis neşretmekte idi. Ce. 
nubt Afrikalılara karşı yapılan taar
. ruz, topçunun yrldrrım gibi ~ddetll 

bir a.teşiyle karşılaşmış ve tanklar 
çekilmek mecburiyetinde ka.l.mıştxr. 

Almanlar, mUtt.6fi~ mayin tarla.la.. 
rını aşamamı§lardır. Kamyonlara lbln 
dirilmiş piyadenin blr kısmı müdafaa 
Qevresine girmeğe muva;ffak olmuş 

ise de cenubt Atrlka mltralyözıerinln 
ate§lyle blçllml§ ve pllskUrtUlmliş _ 
tur. Avusturalyalıların aldıkları esir 
leı.-, yeni bir İtalyan a.Iayma mensup 
birliklerin sahil taarruz:ına i§tira.k 
ettiklerini eöylemişlerdir. Bu birlik_ 
ler, sahil boyunca mevcut AvusturaL 
ya mitralyözleri tarafından şld~fatli 

bir mukabele görmtl§lerdir. Bu ara~ 
da 9 ncu tuğay, İı:ı.giliz topçusunun 
!torkunç bir baraj ateşi altma alm • 
mış ve tamamen durdurulmuştur. 

DU,manm pazartes1 yaptığı hUcum. 
EIAlemeyne karşı yapılan UçUncn bU. 
cum olup evvelkiler gibi tam bir aka 
metle neticelenmi!lltir. 

Nevyork Herald Tribun gazetesi • 
nin a.skerl mUtehassısı da şöyle de • 
mektedir: 

"Rusların cenupta fstllıkAmlar, 
mayn tarlaları ve topçu mevzilerile 
ikinci bir mUdataa hattı tesis ede • 
bllmlş olmaları ib.tlmali pek zayt! • 
tır. Düşmanın tank ve uçak bakımm 
dan üııtunıua-u,nn belirten Rusya. ha. 
bezleri, Timoc;enkonun karşılık ta _ 
arruz yapabilmek için gerekli kuv. 
v~tlere sahip olmadıarrn ve yeni mal 
zeme ile taze tbtiyat kıta.lan topla.. 
nmcaya kadu Almanlan Volga ha.t. 
tmd& ve Stalingrad önünde biraz 
durdurma#& niyetli bulunduğunu g!Ss 
termektedir, Bu yeni mUdafaa hat • 
lmda mukavemet göstermek çok 
gtlç oımakl& beraber imklnsxz değil • 
dir.,. 

lngilterede ve Filiatinde 
hububat mahsulü iyi 

Londra, 15 (a. a.J - lngilterenin 
ekim rekoltesi hakkında gelen haber
ler çok iyidl\Havaların iyi gitmesi buğ 
day, arpo ve yulaf matısüfün fazla a
hnobilmesini temin etmi~tir. Daha şim
diden bir çok yerlerde hasot alınmış 
bulunmaktadır. Bundan 3 yıl evveline 
nisbefle ekilen toprak mesahosı çok 
büyüktür. 

FILISilNDE 

TaJınp ll~aklarmnı nıitralvöz a
teşi ~·ığı:Ia.n dü;sm:m kollarının ş·ış 
kmlıgmı daha ziyad~ artırnmı ve 
bu kollar, !tava. taa:rruzıarındıuı 
lmcm:ığa beyhude Yilre calr.;:ınış • 
!ardır. Bo~şevı'lrl~'?', bombaların tam 
isabetine ttıb-ay&n L."ÜIJiyetli mik _ 
tnrda top ve tank terketmeğe mec 
bur olmuş1a.rdrr. 

.. Sa11etlere gire 
(Başlarafı 1 inC'i satıfnrlaJ 

Yafnız teşkilferimizden biri tarQfın 
dan bu cephede elde edilen netice 
Alman_!arın muazzam kayıblarını gös 
t~~'.11ege yeter. Bu te~kilimizin işgal ot 
fıgı çevrede 1 O gün süren sava~lar sı 
rasında Almanlar ölü ve yaralı olarak 
35 bin subay ve er kaybetmi~ fertJir. 
Kuvvetlerimiz ayni çevrede 167 tank 
on bir :ı:ırhfı otoı:ıobil ve l 5 komyo~ 
tohrib eylemişlerdir. Tanklarla taşına 1 
naşahci sil&hcındazlarımız \'oron::ıj 
cebhesinde Alrr.anların i~ga!incle bulu 
nan bir köye gelmi~ler ve derhal bu
rada muharebeleri baş!abı ştır. Tark
larla desteklenen silôt'ı cndczlarımız 
Almanları köyden atmı;.lcı :l.r. 

Bogu~ar ccnub çevre~indc birlikb· 
rimiz, sayıca üstün düşman motörlü pi 

Kudüs; 7 5 (a. a.J - Bu sene buğ yode ve tonkloriyfe $iddetli çarpışma 
doy ve arpa mahsulü 7 s~neden beri lor yapmışlardır. Bir kesimde kuvvet
göriilmemiş derecede bir fo:!lalık gös- !erimiz, bir yan hareketiyle Almon!a
termektedir. Bu yılın arpa mahsulü ge rın kerdf!erini sarmaları:'la m,..ııi ol
çen senenin 75.000 toni!ô!c·u ·o kar~ı mus!ardır. Almonlor bu~oc!a 17 t'.:ln'< 
120.000 tonilato olduğu gibi bu yılın koybetr,;:iler, 900 c!e:ı faıda subay ve 
buğday mahsulü de ge;;~n senenin : er t~!cfot vermişler ve ancok A:. 
95.000 tonilôtosuna nispetle 11 O bin ır.on ihtiyctları g~~!r-l'ltt::n s;,~;adır İ\İ 
tonilôtoyu bulmaktadır. I' ti · · · ··d f :==============::.: ;cuvve erımız yen; mJ cı aa mev?ileri

• ne çekilmişlerdir. 

kat'ı hiQbir h~ber gelmiş olmamakta Ne dememeli ,, Lomlra., ı:i (A,A) - Moskm·a 
Kahire, 15 (A.A) - Batı çölünden ıı----IE:l---------.. 

1 
• • * 

beraber 8 ncı ordunun dfin Romel • rndy0&u Vorov-ej cephes.iııc~en aldığı 
kuvvetleri tarafından akşam tıııttı ya hir telgrafı z:~dere!k şöyle deme. 
pılan h1lcumdan sonra Etaıemeyn çı_ !kdam arkadaşımızın bir fıkra. ik tedır: 
klnttlarmda. durumu ele alml§ oldu. muharriri bir yazısına şöyle brujla-
ttt zımnedllmektedlr. nnş: 

HergUn bir karikatür 
Amerika hariciye müste§an Sumer 1 

Yeis, bu genıilerin mihverin nüfuzun- · 
dan kurtulacakları endişesi ile Vişinin 
teklifi kabul etmediği konatindedir. , _____________ _. 

[Ga7.etec1Hk edebiyatında nydo
rulmuş dostlara !'!Özler si.>ylet.m~!c 

~kiden (!nta.k) denilen alem bar. 
cı söz sa.natln.rmd:ı.n biridir.] 

1 - (Uydurm~ dostlara) de-

Kuvvetleri"lllz düşmanı nebire 
ika dar pü::ciirtere-k b :ribiri ardı ~1ra 
hiltiin~n mevzilerini geri a ·rna
ğa muvaffak iı..ımu~lardrr. Alınanlar 
bir ke.~'md') ibozgnn ha1 nde geri 
çekilmek zorunda kalımı~lardrr. Bu 
sava"' esnnsmda bin !:adar Alman 
cldürülın1 ii <ı , 4 tan1t, 41 tank savar 
top 11 esa.lıra, J9 ihavan topu ve 16 
r...ıitaJyöz b!nip olunmuştur. 

r ,, ~1'f-~ ~ ~ ~""ZAN'. H·C<Mi< Pi">~"'<i , 
? :.f.~; ~~~ 

:,. Cen'iıı.ln. aıe hukuku var: mı- . 
şlireni eeznla.ndrrryurlar! Halbuki 
harp lid.drlcr.i mesı.tl olmaıksmn 
milyonlarca adam öldüriiyorlat ! 
Bu njzaa:nda bir lrusur mevcut ol
duğu meyda:ıda; demek nizam:~
:rı yanlış! 

* Ahma..tclar da kendilerine gö
r ebir vazifeye konulal1iiir. Muhte ' 
l;xJeıre, ih&p'.s ve naı'.cdi ceı:ud:ln 
l:e.ş'lta lbir ~Y ~prlaıntyo'?'; nefi ve 
t.aJrriplen ne fayda olur? Gittik
leri yerleri de ~ akar1ar. 

Ji. "Mrsrrda 4 bin senedenberi 
mahfus ba.yva..'llarla. bugi!nküler a 
rasında btr fark yok,, öyle i:re in-
1':3.nm hayy~ndnn türemiş • o!du_/fu 

memeli, (uydurulmuş dostlara) 
demeJi. 

2 - Uydurma c:ı~tıaııı söz'er 
&öyletmenin gazetecilik edebiya-
tında adr ne olma.k laznn? Onu SOVYET DENIZALTILARININ 
~öylemiyoruz; !akat (intak) eski FAALiYETi 
l!~JW.tlarmda _uydurma ikimselerc ı\1osf(ova· 15 ra 0 J _ R o · 
e;·· •• ı ..__...., <l , d -· , · · us enız:-
_oz soy e!..llı .... t ~me;< eg.ldir. Ya- cıltı!arı go~~n hafta •im ı b d · · 
r!ldıı ... md ·· .. 1 , k d 1 1 " .. a uz enızın 

, "";? a soz soy t'a'llC'~ . u rel de ve Ba!hxta 70.000 tonilôtoluk ge-
~ mayan h.ayv!~lara:. dilı var 

4
da I r.ıi batırmıştır. 8 gemi yalnız Baltıkta 

onU§ur gı;bl _oz soyletmek .... ~- batırılmıştır. 
rnektir. Btınun yanında bir de --
<teşhis) vardrr ki o da ransız şey. 
leri de canlı bir ~abıs, bir insan 
Yfrjne koymak demek otur. Mese
la l't131k Kerem kitabm<'la (Aldı çeş.. 
me, b:ı.kalım ne decli ?) yolundaki 
ifadeler 'bu ölmez ~anatın ilgincil 
örne'k'er.i ~ayrhb'li'r. 

(B;r söz -;öyl~memiş kimseye 
1'ir söıı isnat etmek) e, mevsuu

bir saMt eıoeri ise, (hayal) 

Çim teitHll 
Loadra, 15 (A.A.) ·-Sair akşn• 

mı neşredilen Çin tebliğindo şöyle 
den!lmektedir: 

'6])-:>ğu Kis..ngside iler!iyen Çin 
liler Linc.hv!IJl f!ehrinl:n 5 kilometre 
mesafesine lcs.dar vermrşlardır. 

Çekian,g eyaletinde takviye a • 
lan Japon kuvıVetleri Venchov Ji • 

.uı.....L< ...... -...ıı..._Lin.f.._ı...l.-d.,-....-..Ji. __ ~-'...-.uı.nuft-CUA~-1___, 

mu: değildir, - SADRİ ERTEM 

lweç, lngilteTeyi protesto 
etti 

Londra; 15 (a. a.J - lsveçin lon
dra elçisi lstokholm hükxmelinin bir 
notasını bugün lngiltere hariciye na
zırlığına vermiştir. Nota lngiliı: uc;aİ<· 
!arının cumartesi gecesi guya lsveç 
toprakları üzerinde uçtuklarını iddia 
ve protesto etmektedir. 

Amerikadan ayrılan mihver 
diplomatları Lizboncla 

J,izbon, 15 (A.A.) - Mihver 
memleketlerine mensup bir<;().lc dip 
lomatları taşıyan Poırtekiz Ser ja 
Pınto yolcu gemisi Bir1eşik Anıe• 

rika.,fan Li~1:ıorıa gelr.ı~tir. 

Sanayi birlikleri kurulacak 
Ankaro 15 (Radyo GozetesiJ -

Bugünlerde, milli korunma kanununun 
34 üncü madde$İne istinaden lktısad 
Vokôletine genel sanayi birliği ile böl 
ge scınayi birlikleri kurmak için salô
hiyet v~ren bir karar r;ıkanlacaktır. 

----oı----

Bulga1' matbuat ataşesi 
lstanbul; 15 (a. a.J - Dört buçuk 

seneden beri memleketimizde Bu!gar 
motbucıt ataşeliği ıle Bulgar ajansı mu 
!ıabirliğini yapmakta olan Jorj Motof, 
Bulgar hariciyesinde yeni bir vazifeye 
tayin edilmiştir. 

14 Temmuz Pariate 
sükunetle kutlandı 

Pariı, 15 (A.A.) - 1' temmul 
bayramı bugünkU D&rtların mecıı: 
tuttuğu bir vakar ve sükQneUe .P 
lanmıştrr. Paıisliler bUyUk klltle 
halinde zafer Abidesine gttmışıer 
Fransız meçhQI askerinin kabri öJ1 
de lğllmlşlerdlr, Akşam Mat 18 
bUyUk harp maıUUeri heyeti meçi' 
asker kabrindeki ateşi ta:ııelemif 

halk gece geç vakte kadar Abid• 
nünde bir defile yapmıştır. 

Türk gemicile1'i kongıresi 
Türk gemicileri kongre5İ bugün f 

pılaccıkl:r. Bu sene kongrenin eherrıfl' 
vetli konuşırolara vesile te}kil edıt'' 
ği söylenmektedir. 

Cezalandırılan tofö1'ler 
11 taksi Joförü ayır. 12slnde, 8 f 

.ör de dün yıldırım cezasiyle ce:ı:alo' 
dırılmnlordır. 

Zıya PalJa' dan: , 

Geri alır ne verir ts., ni.,,car 
i\bıfı 

Görün bu nükteyi, eyler hyııı~ 
nefe@I benefe!I• 

Hayat aldığı demdir, mcn•• 
verdtğf de"': 

KJşi ôlilr, dirilir anbtım, nef( 
bl!Dl"fe .. 

Gayri menkul satış ilanı 
lstanhul Emniyet Sandığı M üdürlüğündeıı: 

t:h'lye 41;' / 135:i3 Heı;ap numatMile Sandığtmızdan aldığı 51)0 ıır~) 
ka~s• Eski Ali p!!.§ada 'l'a lıakzade mahallesinin eaki Değirmen yeni Ç1 
nı . ı De~irmen soka ğında eski 31 yeıu 43 numaraıı e\'l birine! derece 
ıpo :~·k etmiştir. • 

Do.'lyr. da mevcut tapu kaydı suretinde mezkur gayrı me:o.!<ulUıı "a~ 
s~;:ıt ma:ıalicıle Değirmen sokağında aynı Kapı numaralı sağı Ali ve zeııf 
ha nrsı solu tArikiA.m t"ıir tarafı Bahri)e hanesi mllteveifa Mehmet baJıÇe' 
ön il t81'tklı'.lm !le mah1u i ev,. olduğu beyan edilm!jtir. Yeni matıalle 19 
Mu'ıtes;p l :l:c;; ler ye sokağ ı Somuncu soKağı olup en yeni nuıuara.ııı 11 dl 

lllrıı.ıa e::as olıın muLı.ınmin ruporu mucibince mezkur gayri menl' 
itin ımum meııahası 60 • mclıe murabbaı otup bundan :52 • metre murt\ 
bıu ı::emı \iZPrır.de ikı !{atlı ahşap ev yapılmıştır. 

Bl.'l'ADA: 4 _ Oda, 1 _ Sofn, 1 • Mat~ah, 2 _ Hel~, 1 • Taşlık ve tuh.l~ 
baıı ınUşterek kuyu ve eleUrik tesisatı vardır. 

Vad~siud.~ borcun vcı·uweı;nesio.d.eo. dolayı yapılan takip Uzerine 32 
ıw~a~ k~uaua ~ QÇl ma~ mat~ •o açı mall~$.l.\\Q ıare -~ı 
·m~ i~abeden yukarıda ya.ııb a*p ev 'blrbuçuk ay ~Uddet.ıe açık arcıt 
lQı;ıya kon.g:n:~~ur. Satış tapu .ı.ci.\ byc\w-a göre ya\)ıtmalttaı.Ur. Artt.ınaaİ 
ıı:ı.r.ıe.IJ. lotteıe~ (l~) Ura ı:ey u~ ve~kUr. KUtt ~!ııa\afl~ 
blrı.aiJ;\ teıw;ıtut mektubu <h kabW Glw\\U'. llirikm.t.I bQtU. 'ftfll,\~ Ml~d 
Hei~rl ve va.kıt k~areai n taviz 'bedeli ne teııau~ ~m\t bQN~ 
l'Ju'fu'. Arttır.:na ~rtname~ 16.T.942 tarilılııclen W:lbare.ıı ~\), •\1oelE ' 
t.ye-nlere Sandık H·.ıku;.; t~ed Servis.inde açık bulundurulacaktw. Tfıİ 
s ~ıl kayılı ~ sair li.iı\l.ml\\ i.ıll.lla- ta. M,rmawe~e "" ta\\lt ~~<M .,.,. 
dır. Arttln»~·cı, gin»ıı olanlar:, bunlan tetklll eder" M\1\lb Qlka 
ıa.yrl meıı.kW. üş.~~mdıı tlet ~eyl ö~Q.~tş •d ,,. teı&W aıw.u. arif" 
~u·l•ınxı$ 7.9 ~ız tarihlne teşadUf ede-'l (Panrte3i) ~11 ~"'oChıuda .. 
ta &ı.udtfıqıızQa eaat ıo aan 12.~ ka4ar yapılaç_a~tu, ~•--•\ -1' 
~o.Nlınu:r lçın te"1it euil~ll ~deli\l terci.bu ~-... -~ P1'_ 
aıol\JA\l aUke!lel1~et.il• aş.,ad,Ut alacafuu. tall\ame• c~~\f Q\tMa ~ıtd 
ı\.Ql \a>l.®<l.11! ~ a.tt\ı~ taa),ı,lıUqU. ~ ~t\lma' tv.Ul• ~t..tu ıaı+ 
l\hı.• ~Uş.aı;Ut ·(Ça11a.~'"-> fttıl" "Yl\\ ıua~l~~ ve t.)'I\\ ~att& ~ M'\~~ 
91 yap~caldır. B"I arttırma<W. caYl'.i menkul en çok artttt~ ~
bırakıtaea~tır Rak},arı U•P~ .alc~lerUe ııablt olmıyan a~~ ,.. trV 
tu .Qa\tkı sahiplerin!ıı bV. Mklaı;uu ve h~~· fv.~ ~ ~•arife tRtt .. 
dtt.1ar?llı n~u •art~inden ltiW"n 20 811D iç~ evta.kı snlla.blt•~ft~ "1C .. 
'ber da1Hm.l3e. 'Nldirınelerl llz.ı,:wdır. Bu au~tle b.tr.'ltE\nuı \lıl\d\1'.tU~ *" 
Unla halı.W.fl \apu ıiciUeri!e ea.bi~ o®ay~lar ,atıı ~3\w.\ı\ ~~\'l~ 
da• .bariç kıMtf\ar. :O.ha fazla ~altu~ıat ~k ta~vuıleril\ "°~ ,_ 
J& -euauı.tutle Mn\u.lıtu.k iJ,\eri M\'Vl.tltw mU~cat,\ •~rt \-
ıa~ JlAA olunur. , 

ı \ 

-DtKK .AT-

'-~YET s.~, Su~n atnaaa ~ .... 'bll ~ ,.._ 
tf'rmek tsteyenlere muhammlnlNtmlzln koymtı, olduto luymettn % 411 ı-' 
te~vik etmemek il.zere ihale bedellııln yarı11na kadar borç vermsk ııır"' 

"'IA'7 ... l 



Sebze ve meyve 
fiyatları 

'<Başıara1ı 1 incı &ayfaaaı OC klU fakı·r 
Meyve vo sebzelerde göı1llen fiyat 

YUk8ek11ği ve aatıcılarla, manavlarm h d 
halkt&n fazla fiyat .... c"'elerini ön.. • , 1 k t • • 30 yd apiı cezasın a .... ... a• e ere şe er evzıı bk tf Bir dilde, gelecek "istikbal" siga· 
ıez;:~ ~edrbelryleenrle ~ödrbeir. lmere~·me llUŞve atıerb. a Ali ı::;~a a::: :~~~~i~ p:lis me- farının bulunmasından daha tabıi, hat-

.. ., • tc5 -ifade güzel/iği, anlotıJ enğin/iği bo 
zc satanlar Hal flyatmdan ytlzde 20_, Vi 'l A f ~ h • • • muru bir müddet evvel, Fatihte nııanlı- k d d h 1 1 b r l ll e U lş lç 

ımın on· o a üzum u ir 1ey o:a· 
50 a.rasmda b1r fark zam ederek o l aqe em ln sı lS yaıında Hayrünnisayı nı.ıanının maz. Fakat ben, bu "cek" ve ccah 
sureuc halka •atac,nklardır. bozduğuna kızarak öldürmüı, arkada· r b't , ,_. h h v .. " 

5 
b < ~d • a ı en ve ge eceıue er angi, İ§İ 

Bu zam keyfiyetinin normııl ı:ıekll- 4 ı'n ıı'ra verıt l JI Şükranı da yaralamıı, bu kızın da vaad eden sözlerden, artık tiksinir ol-
de Yapılıp yııpılmadığtnı belediye za. ölümüne sebeb olmuştu. dum. On/arı ne ağızlardan iıitmeye, 
bı:ta Ali Rıza birinci ağır ceza mahke-

111 kontrol teşkUn.tı sıkı surette Sıhhat ve l~imaT Muavenet Vekô- 1 lecektir. Oçtan fazla çocuğu olanlara no de gazetelerde görmeye tahammül t ... mesince 30 sene hapse, Şükranın ba-
ett.1§ ederek vulyetı yakından takip leti çocuklu fakir ailelere ıeker dağıtıl da yine üç çocuk hescbiyle ıeker ve- edebiliyorum. 

·ı kti' 1 bası Hayrettine 1000 lira ölüm tazmi-
edecekUr. ması için lstanbul vilôyeti emrine 45 rı ece r. • , öd hkO d'I • k Bende bu iç isyanı ne vakit, ba1· 

B · y· d k k 1• k d 1• • nalı emeye ma m e ı mıJ, anca r d ? K • h • b b 
er scb.ze ve meyve aatıcısı Hııl _ bin lira tahsis etmiıtir. ın.e ay a ır ıraya a a~ ge ~rı. Temyiz bu kararı bozmuıtu. a ı. ~stıremem; amma angı se e • 

den alını §Olduğu b:.ı gibi maddelerin Bu para ile ıeker tevzi edilmesi olan aılenın dört (Ocuguna aynı ıekıl- o· .d 1 h k den ileri geldiğini, çok iyi biliyorum. 
toptan fiyatlarını gösteren birer Hal ve ne şekilde tevziat yapılacağı vilô- de Jeker verilecektir. un yenı en ya~ı an ~u a eme Hatırımda kaldığına göre, sinir/eri-

· iki kızı öldüren katil 
Bu hükmüm yaTnız gazeteler için 

değil .... "r. Çünkü zavallı gazete/er, çolc 
kere, sadece şunun bunun sözlerini 
yaymaktan başka bir ıey yapmadık/o. 
rı halde, halk, yalnız onları suç(u sa• 
yar. 

Son günlerde istikbal siğaları, artık 
basit şeylere, küçük mesele/ere de le· 
nezzül etmez ordu. Çağın en önemli, 
en büyük davası üstü:rde hükümlere 
ba1ladı. 

Harb ejderhası J 942 de devrilecek 
ve 1943 de mutlaka kıTıçlar kinına ko· 
nacak. gibi. 

t d 
.. 1 . . B I t• •1 1 d"rt 1 ğ bi•rd sonunda, mahkeme yıne eskı karann· d v 1 . 'b. .. .. ·ık 

&turası göstcrmeğo mecbur tutul. yete dün bir tammile bil ırı mıJtır. u s ıyen aı e er, o oy ı ını en d • t . k H dd. ..1• me estere ege erı gı ı surtunen, ı 
nıuştur. tamim hükümlerine göre, geliri otuz li- alabileceklerdir. Şeker ancak beJ ya· 0 ıs.rar e mı~, aknc~ll ayr~ 1

1
n. ~um cceh ve ccah/ar, me1hur tüner kayı·. Halbuki ~arb, dah~ baıJarken, ba· 

ki k d 1 Lf •1 b'I tazmınatı yerme atı n tecz:ıyes nı l'Ste- h klc d '-·// 1 . d' . k nıı yakın gorenTer yıne bunfardı y1• Kontrolda. bi.ı fatura esas tutula. raya kadar olan ailelerin çocu arına şına a ar o an çocu" ara verı e ı e· d .•. d hk b b. 1• şı a ın a ıı:u anı mıpı. şım ı ıse, a • ' · • 
kt• k . Ş k 1 h ıgın en ma eme u ın ıranın / v 1 k ne bunfar 

C!ak, ve yapılan zam bununl:ı kontro1 ayda yarım kilo §eker verilece ır. ce tır. e er er ayır kurumları vasıta , k ld 1 k • t• ımıza estigi zaman, en o mayaca ıey : w • 

• . 1 d • t 1 kt 1 a ırı masına arar vermıJ ır. / d b insani 9 zu b b ğ 
CdllecekUr. Fu.ıa zam yo.pmıo olan Otuz liraya kadar geliri olan bu o'.- sıy a agı ı oca ır. ·~~ er için e, unları 9eTi1i güzel harca· - .. .. / ın u "w ır • 0 u1moya 
ıatı · ı ı · k .. • na ceker verı yoruz. Siyasi hükümlerin, askeri lafla- ta .. ham.mulu yok. çagın sılôhla. n d~ 

CI, §lddeUe tecziye edilecektir. e erın anca uç çocugu • • 315 ki•i ekmek kartını 
Belediye iktiaa.t iııleri mUdUrlUğU :ık be rın, istikbal kôhinlikTerinin sermayesi ıurek/ı çarpışmalara yer vermıyocck-

YUzdc 20-50 arasındaki zammın han Yoksul talebelerı" Esnaf ı·stı"hıAk ay tmı hep bu cceh ve ccah Tardır. kadar keskinleımijtir. Kasırğa gibi e•e 
gl nımtakalo.rda. ve ne mlkdarda ya. Cl Ekmek kartlarını kaybeden 315 ki Mesela ortaya bir kömür meselesi, <"akı gümbürdeyip . gümbürde~ccek. 
P'lacagını g!lsteren bir tıımlm de ha. b" l" \ol. b 

1 
k ,ı vilôyete müracaatta bulunarak yeni bir yakıt darTığı çıkıyor. Bunun scbeb- N.e glacaksa, az vakıtte olup bitecek 

zırıaınıştır. Bu tamtmµı esası şu:lur: himaye ırııgı ir i leri kart istemiılerdir. Neıredilen tebliğde /erini biliriz. Memlekette ekici, biçici dıyorlardr . 
.. Salı§ semUero göre ikiye ayni- bildirildiği gibi bunlara yeni kart ve- yapıcı, İJÇi yekOnundan bir bolöğünü, Bu sözlerin üstünden üç yJ geçti. 

?nl§tır: Bu sene ortaokul talebeleri. Tevhit edilerek bir \ek rilmiyecektfr. 
0 

vatan sınırlarına yığmııızdır. Elbette Bitmek ıöyle dursun, savaş alevi, lcıta-
b. lik h 1. iıler, durgun ve barıs günferinin tatlı dan htaya sıçraya sıçraya bütün dün 

A - Beyoğlu semti: Bıılıkpazıırın. ne de yardım edilecek ır a ıne konacak Çok rocuklu ailelere bir ve yumu1ak ıartfarı içinde yürüyomoz. yayı tutupurdu. 
dan itibaren Şl§ll, Maçkıı, Ayaspnşa, ilk okullarda okuyan yoksul çocuk-, Bir müddet evvel •ehrimizde k;-.,.ük 3' d · h T h ile 
l>- " v,, kolaylık Suntan önce en kestirmek • e e o a Bari artık ıu faTa, iifürüğe romiT ve 
uuğazlçl, Adalar, Kadıköy, Anadolu lan korumak maksad'ıyle t"<ekkGI e- esnaf ve istihlak birlikleri kurulması d T b "• ki ·ıeı • ı kılavuzluk e enTer için· mut ole ir VO•, dire pek benzoyen ve her defasında 
şıı:nendlfer ~hı, Yc~llköy, Ba - den (Himaye Birliği) dün Parti merke- kararlaJtırılmıJ, bu hususta faallyeteı Çok çocu u aı ere ve mırosçı a- rifedir. Böyfe ikenı çoğumuz ortafığı bizi bir kere daha aldatarak fcızdıron 
kll'Jt6y: z·ınde b'ır topı.antı yaparak, b·ırlı'ğin bu . geçilmiıti. Uı:un çalıımalardon sonra nna bir kalayiık. olma.k .üzere 30 liraya d 1 M ı d ki büsbütün karıpıracak §ekide konUJU• fU gel«*lc sigalorını gelişi güzel kul· 

B - htanbul: Bıılıkpazan, Sirke. yılki çalışma durumu etrafında tedkik- . bu birlikler kurulmuJtur. ' kadar otan te _ı~e er ıçın a san ı a voruz. Diişünmeden, tartmadan, ölçüp" !anmaktan ~elclnelim. 
cı, Kasımpaşa, Şl§hane, EmlnönU, Fe :erde bulunmuştur. ' Ancak, haber verildiğine göre bu, rınca veraset ılamı aranmıyacaktı~.Bu biçmeden §Öyle olacak, böyle olacak 
rtktiy, TophMC, Beşlkta§, Fatih, Ak. Geçen yıl 10000 çocuğa yardım e- hususta Ankaradan Jehrimhdeki alôka. na,karıı par_? ~la~aldar muhta~lık ışle- deyip duruyoruz. HAKKI SUHA GEZGiN 
saray, Eyüp, Sa.malya.,, Edlrnekapı, dilmi~tir. Bu yıl teşkilat takviye edile· darlara yazılan emirde kafi derecede, rin~en v: koy ıhtıyar heye!lerınd.en u -=;:;;;~~~~;:;:;;;;::;::;:;::;:;:;:;;;;;~~;;;;;;;;;;;;~ 
Topkapı, l{umkapı, Yenkapı ve saire. cek ve orta okularda okuyan fakir ço· sarahat olmadığından her :iJmre es- sulune gor~ alacaktan vesıkayı ibroz, . 

C - Bllflmum sebzeler Uzllın, çı. cuklara da yardım yapılacaktır. nafı alôkadar eden müteaddid birlik!. edeceklerdır. ı ' r '-~ ~] 
l~k. kiraz, kayısı, §ctt:ıl!, yaz ıır:n:ıt. ler kurulacağı yolunda bir mana çıka-, 
lan, incir, erik, yaz elması, muoımu. Sıtma mücadele memurları. rılmıJ ve bu suretle müteaddid kücük. 219 otomobil li.atili 
lanın ''A,. semtindeki manav dtlkkAn mn maa~Jarı esnaf ve istihlôk birfilcleri kurulmu,n1r.1 dağıtılacak 
larmda azamı ktu' haddi % 50, sey. .. . . Bu ise, tatbikat ba!r;ımından mahzurlu Bir müddettenberl üzerinde çahıı- E ekıı· o·· gv retm 
Yar t l d m. 85 "B acmtlnde Sıtma mucadelesı mesut muhasıb- görülmüştür. Gaye ıehrimizde bak- lan otomobil lôstiXI tevziotına aid lis· m -118 ıcı ar 8 7c • ' - lig·; lağvolunmuJtur. Sıhhat ve içtimai b k' d ı ~ - -
ki manav dı\kklınlarmda % 40, sey~ . . . _ kollar, kasa lor, un uracı ar ve sa- te hazırlanmııhr. Balge laıe mudurlü 
Yar satıcılarda % 80 Muavenet. Vekıllığı mucadele mıntaka ire ~ibi küçük t'snaf komitelerinde te· g·ü bu listeye gare fııeri hazıramakta • - ı- •• 

• merkezle~ıyle bu mıntakalara bağlı ka ekk- ed k bT t k b·ı 'k ku m kt I • • 'k • rı n g n unu a 
D - Kış meyvaıarı armut, muz, zalarda bulunan mücadele te.tkilôtının rH lbJPk. ~ced. h r ekü ,,~rı fr va ı., dır. lstih~ak s~hıblerlne !astı tevzı,atı 

t'ortakal mandalina taze fındık, ka- a u ı, ıım ı, er ÇUl\ esna zumre na önümuzdeki poıartesl günü baJ a· 
• • maaş ve masraflarının ne suretle ve- · • b' • fhl" k b! f'ğ0 1 t 1c· b • \'tın, karpuz, kestane ve cevizin ''A,. rileceği hakkında bir talimatname ha- s'.~ın ~r ı~i' a rı ~o mu_ı ~ı' ı ~ nacaktır. Bu sefer, 219 otomobıl 18s- Sanayi mektebinde kırk senedir 

l!<?rııtlndekl manııv dUkkO.nlarında a.. .1 • . I! cı et ame gayeye uygun goru meme tiği dağıtılacalr;tır. ag·retmenlik eden ve binlerce sa-
zırlamıJ ve ı gılılerc yo amıJtır. tedir 1 --o---

'Zarnı kar hııddl % 40, seyyar satrcı. --o--- .. · . . • _ . • natkôr yetiştiren Celal Ark un isim-
la .... a 30 ''B semtln .. ekl manıı.v. • .• • • Teşkılatlandırma umum mudurlugün Bı·r arabacı dü-rek ı· b. d v ı· d t • :.-~b'I ...... 
ıa'" o/o ' " t "

1 
d ,.,_ 

25 
Sanayı muesseselennın den Hasan, ıehrimize gelerek alaka-. ~- 1 ır eger 1 vatan OJ çın ıv 1 

e ""' 
rı:a % 80 ııeyyıı.r sa ıcı ar a ıo . h k • yaralandı tib edildiğini gazetelerde okuyorux. 
E 

· b"' ,__ nı sa'~name tez eresı darlarla bu hususta temaslarda bulun 
- Turfanda meyve ve se ueıı:::. k dö • • K 1 ICüçükpmarda Hacı Kadın mahal· Celôl Arkun'un kendisi namına yapı-

harçları muş ve An araya nmuıtur. uru an <' L-
rın ''A., semtindeki manav dllkklın. ·ı dd'd kO .k l af b' l'kl • . lesindeU numarada oturan arabact- lan toplanhda duyduğu yüksek nw· 
l"•"'da Azamı k"r hııddl "'-0 30, sey. Te~viki Sanayi kanunu 1 hazira, n mi u ead'f 1 k çu. est ~ b. ıbr ! 

1
.enk nkın k • fd b · h d v 

...... " ö 7 ' 
1942 

~ .h. d . 'b - - l''kt ağve 1 ere yerme eıı. ır ır 1 U· Mustafa dün arabasiyle Kantarcılar- yecanı, •· yı an erı arca ıgı e-
Yar satıcliıırda % 20, "il,. semtinde- tarı ın en ıtı aren yurur u on, - 1 v 1 1 kt d dan geçerken, bir temizlik arabası f. meklerin boıa gitmediğini g6steren, 
ki manav dllkkAnlnrında % 30, sey. l;alkmıı olduğundan bu kanundan fay- ru acagı an aşıma a ır. le karşılaımıı ve iki araba arasına bu vefakôr belirti karıısındaki gurv-
Yar eatıcılarda. % 20. dalanan sınai m:iesseselerin muafiyeti · H ··ıd·· .. .. ·ı düJerek ağır surette yaralanmışhr. runu çok iyi tasarlıyabiliriz. Kırk yıl-

F' _ Bu uamt kft.r hadlerinde ~:ı- de sona ermiş bulunmaktadır. Maliye, aş~r~ 0 unıcu ~a~ er Mustafa baygın bir halde kaldırıl· dır yetiştirdiği talebenin devre d~-
tııan mallann nakil masrafı çUrUmc 11Vekilliği bu hususta ilgılilere verdiği· ıçın petrol verıldı dığı Cerrahpa~a hastahanesinde ~1- re muvofakiyetler koydederek haya-
\'e bozulma kayfiyetllc ou semUcrııe bir emirle r.ıuafiycttcn istifade eden, Petrol ofui, haJaratı öldürmek kin mÜJ, hôdise etrafında müddetumumf- ta atılmasının verdiği zevkle, bir de 
c!Ukkll.n kiralarının çokluğu veya 8 11. sınai müesseselerin ruhsat tezkerele~ kullanılan mayileri hazırlamak üzere lik tahkikata baılamıştır. bu toplu takdirin heyecanını eklemek 
lığı naznn dikkate alınmıştır. harc;ları muaf olmıyan müesseseler gı imalôtc:;ılara petrol vermeye başlamıı bir öğretmen ic:;in nihayetsiz servet 

Civa bahçelerden toplanıp ta Hal. bi tahakkuk etirilecek fevkolôde z:am-, tı. Mayiler hazırlanmıştır. Denizde iki kiti boğuldu derecesini bulan hakiki bir saadet 
den r 1 11 den plyıısad'.l satılan fa birlikte alınacağını bildirmiştir. Yal-,· Yakında halka satıJa boılcrnacak- kaynağıdır . 
...... .. 

1
gcç r me vv<>\er Hal toptıın fi _ nız muaflık takvim yılından başladığın- tır: Satı$ yerleri, ayrıca gazetelerle 1- Galatada hamallık yapan Sabri, 

___,z., er ve me.,. - h • k d b 1 k • d'I k. 8 • d evvelki gün fındıklıda denize girmTJ, Kültür hayatımızın temel direği o 
Yattan 11 zam olunıın kAr nlsbeUer: dan 1 azırona 0 ar geçen e$ ay 1 lan e 1 ece tır. u mevsım e sotııa çı bir daha su yüzüne çıkmamıştır. Sabrf lan öğretmen ailesinin, memleketio. 
dabiun:e satılmakta olan alelumnm müddet içindeki işler muaflıktan istifa, karılacak haşarat öldürücO mayi 20 nin boğulduğu anla1ılmış, cesedi bir en uzak köşelerine kadar dağılarak 
8Cbze ve me e fiyatlarından daha ?~ ettirilecek ve tahakkuk yalnız 7 OY• tondur. kac; saat sonra bulunarak defnine ruh ferağatfa ve fedakôrfıkla nasıl ÇctİIJ• 

yv tı ı~ın yapılacaktır. • t v .._ ·ı· 8 - k f d Yükse k.~yatla satı1o.mıyac:ı.k r. • l l . ,_.. sat verilmiştir. ıgını uı ıyoruz... ugun a amız a JU 
--<>--- Asker ai e erıne yaraım Bundan başka SüTeyman oğlu Meh veya bu derecece bir bilgi seviyesi-

Verem di!panserine girer- Bine 50 liradan az: para geçen med adında birisi de evvelki akıom ne sahib bulunuyorsak, bunun ana 
Yusuf Ziya Oniş ve :ırka. kcn ölen adam memur ve müstahdemlerden asker atte Küçük Çekmecede denize girmiJ, fırtı cevherini bize onlar VG:mi$1erdir. 

da~ları beraet ettiler Beıiktaşta oturan Receb Ali adın- ferine yardım olarak yüzde bir kesil- na çıktığından sahile yanaşamıyaralc devlet, kendilerin!, mali imk8nlan-
Dcnlzb:ınkm gayrımenkullerine da birisi, dün tedavi ic;Tn Sultanahmet miyordu. fevkalade zamla birlikte 50 boğulmuştur. Mehmedin cesedi buh;- mızın g~niJliği nisbetinde maddeten 

ltıyınet takdiri, Aksu vapurunun a. verem dis!')amcrine girerken, fenalaş- liradan fazla para almağa başlıyan- namamıı, aranmaya baılanmışfır, terfih ede dursun, fiili hiz:metlcrinln 
vnrya hesaplarıwn tet!Uki, Güneysu ııış, düşüp ölmüıtür. Adlite doktoru fardan da bu asker ailelerine yardım son basamağında da, böyle bir ma-
vtr..rurunun bavuzlanmıısı, tarifelerin '~endinin kalb durm.asından öldüğü~ü parasının kesilmesi Mallye Vekill!ğin- Altın fiyatı nevf mükôfatla sevindirirsek, mllli bir 
atblkau yolundikl çalı~malarmdıı.n sb:ı ederek riefnıne ruhsat vermıJ· ce kararla}tırılmıı ve ilgililere bildiri!· Oün bir altının fiatr 31,80, külçe ahlak prensibinin gereğini yerine ge 
doıayı MUfit Necdet Deniz llc avu • • miıtir. altının bir gram fıat ise -'38 kuruıtu. tirmiı oluruz. ' 
k tı.r ..• :__~-~~~~~~-~~--~--------------~~--------~--~~~~~--------~-~~------~-~---at AU KemaJe dlspeçUk ücreti ola -
rak fazlıı para verdikleri ld:llıılll lle 
mahkemeye verilen Denlzbank mU. 
dllrU Yusuf Ziya önlş Ue Tahir Kev 
·kep, Hamdi Emin Çap lsmnU lsıı 
Canı;,, Cemil Arıksyıın, • 'cşet Akol, 
Baha Deniz, ve paııryı yolsuz tılmaK 
llUı:tından avukat Ali Kemııl ile Müfit 
Necdet Denizin birinci nğ'ır cezada 
devam eden duru;,maıan dUn ııonl\ 
erınış vo bu iııte ltabahataiZ olduk. 
lan anlaşıldığından bcraatlerlne ka. 
rar verıımtııtır. 

--o-
Bahçeköyde 100 kental 

odun yandı 

Evvelki glln saat iki sularında Sarı 
~ere bağl: B.'.ıh<'ekB:ri!nün S:mbaş 
ltırvkilııde o1un k~en od•ıncular, 
i. ~· e y~me°'l için yaktıkları ateşi 
"<>ndUrmemlşlcr, ateş bUyUyerck fun. 
•laJıklarn sirayet etmiştir. 
Kt>s1lmtı:ı olan 100 kental kadar odun 

ta.mnmn yar.nn~tır. Yangın yeriuc 
~andarma komutanı ile Sarıyer 
kaymakam? gitmi~ ve aldıkları 
tertibat swesinde yangının orma• 
r.;ı sirayeti,. e mc~ c1an \'ermeden 
"O 'l<'l li rU lmüşt ür. 

"..·nn~ına sebehlvet veren odun 
t':.: ır hnklnndn bk.bat yapı;mak· 
ta1!r 

--0-

v alinin tetkikleri 
d" V 'i ve Be!ediye reisi Lütfi Kırdar 

u" o:>ğleden evvel ia~e müdürlüğünde 
"'~ •n •I olmuftur. 

--0-
Relediye tefti,Ieri kadrosu 

Belediyenin kontrol işlerini daha 
-.ı:ıı; nımcl yapabilmesi için, teftiş he· 
~tıne 50 rniife · daha ilave edilecek 

~·...... ........... -

EN EYİ FOT06RAFLAR 

..... 
Bütün ., f<ODAK" Sebet! rından 

t" odak Film Is _lnlz, 

ı 

• 
·iLE 

• • 
CEI<ILIR 
' 

/ ~ 

ı<ÔöZ'« (EGVPTfA:Ş. titar\tfül 

'i'HTBI : ı\.'>IM U~ 

Umuaıl f\c1rlyah idare eden 

Ba~ıldığı yer: VA KIT MA TBAAS1 

Askeri Tıbbiye Okulu 
"Tabip. Eczacı. Kimya. Disçi, Hukuk. ve Öğret· 
men,, sıaıflarına alınacak talebe kayıt ve 

kabul şartları 

1. - TUl'klye cQmbunyetf tebaa~nndan bulunmak. 
2. - Soyadı ve fologrslı kendi nUfU$U ile birlikte ana ve babasınm 

nüfus k!ğıtlarını ıtrıız etmek Bunlardan her hangi birisi vefat etmiş ill'e 
nUt.ıı; kayd:nduı b!rer muıaddak suret getirilmesi 10.z;mdır. ''Ebeveynine 
.. xı !§bu tanınma vcslkall\n mektepçe görtlldtiktcn sonra hemen iade edilir. 

3. - Lill'.:C:e:ıı pek iyi veya iyi dercced.e mezun olmak. 
4. - LLtreyi bitirme ve olgunluk diploması '-ermek. HazO'lanmamı:şsa 

ille mUdUrlycl!ııdcn bir muı:ıaddak vcdka ve askeri tam chliyetnııme gös. 
tenxıek. 

5. - On sekiz va§Ulıı basın~ ve yirmi Uç yaşma girmemıv bulunmak. 
6. - Çtçflk aşı vesikası göstrrmt'k ''O tam teşekkUUU askeri blr sıhhi 

hryct tarafınd:uı muayene olmak "Okurun rapor Uzerlnde tas:Ukll fotog. 
ran bulunacaktır_ 

7. - Kendisinin ve a!lcdnlıı fena hal ve §lShret sahibi olmadığı okurun 
rılv&.!llı ve nlktı.hlı bulumr:aaığı hakkında mabalU zabıta ta:-a!ından tas. 
dikli bir vesil<a göeterme1'. 

8. - Babs ve anıt lilmtlf lıe bUyilk baba ve ana. amca, dayı, hala 
teyze kız ve erkek kardeJ veli olablllr Şu kadar ki ana ve babanın öıdUk. 
ıer..M datr resmi bir kftg-rt g~ttrmel!dtr. 

9. - Kabul edHdlklert kendilerine tebliğ edildikten sonra velisi tara. 
fml!ttn ve noter!lkten mm•fttl~ak okulda 6rneğl yazılı taahhllt senedi okula 
verD.cektlr. 

to. - • x 6 btlyUkltlkte 6 kıt'a fotogrnf. 
n. - M~lıtebe katı kayıt muamelesi yukarda lstenııcn veealk veril. 

dikten ııonra "Eyllll ayı,, sonunda yııpıltr, 

t.ı.scden pe~ iyi dereeed-0 mezun olanlar bUllmUhan ıılmrr. 
ty1 derecece mezun olanlar kadrodan fazta talip olurs tstekUler arn. 

tn!\do •'yabar.cı dll ve riymy~den., m'lsabaka imtihanı yapılacak ~ n 
~k numara ~!anlar sec;llee~ktlr. İmtihan eylfil ayı ilk h1ttııSinda. yapılır, 

12. - IJe'!dP.n bir sr.ne evvel ve dahıı evvel mezun olantar bu mllddetl 
11e~ ve ne sureUe geçlrdiklrinl l>lldirmcğc ve tevsikn. mecburdurlar. 

-. (.i89 - 7611) 

Kadirbilirlik, Milli Şefin son beya 
natında bize verdiği en tesirli öğüt
lerden birini teıkil etmektedir. Ça
lııkan, faziletli ve fedakar öğretmen 
ler arasında, her yıl kıdemli kıymet
ler seçerek, bunların birer birer ve
ya toptan taltifi, maarif hayatımız· 
da esasen kurulmuı olan güzel ve 
faydalı bir ananenin devamı demek 
olacaktır. 

Bu memleket maarifine kırk yıl 
emek vermİJ-Ye fjili _hizmetini ıerefle 
tamamlamı$ bir öğretmenin oğlu ol
mak sıfcrtlyte bu mevzua verdiğim c· 
hemmiyetin samimiyetinden şüphe 
edilmiyeceğine eminim. ilk öğretim 
sahasında bir rekor teıkil edecek de 
recede fasılasl% mesaisinin mükôfa· 
tı olarak bundan altı yedi sene ön
ce, büyük bir törenle tekaüde sev
kedilen babam gibi, maarif hayatın
da her yıl bir kaç emektarın zuhur 
ettiği muhakka1<tır. 

HiKMET MVNIR 

Federasyon Yüzme teşvik 
müaabakalan 

tst. su porlan ajanlı{;"lDdan: 
ı - Federasyon yür.me teevik 

müss.bakalan 18 tcmm\11!: cumar
tesi gün.il saat 14 de Moda yUzmc 
havuzund:ı ya.pılacaktrr. Bu mftsn. 
bakalar bliyü!der, küçükle?' ve ba
yanlar oı:mak Uıtte üç smxf yüzfi. 
<.U nrasmds. olac.aktır. 

2 - Bölgemiz mükellefleri a.-
IU$1Dda. tertip edilen yüzme te~
vik m\1s:ı.hskalan 19 temmuz pa. 
uır ~ saat onda Moda yıjz. 

me havuzunda yapılacaktır. Bu 
müsa7.ı.kaya yalnız ıkllipleıin mU· 
kcllcf yUzücUleri iştria:k cdecek
ti:r. 

~ıı evvelkı Yakıl 
16 temmuz 917 

Ruslar galip geliyormuş 
Rus mntbn:ıtmm istihbarma na

:wran (Simın) ile (Lueo i) Sov
,·et askeri tnr;ı!rndan za.ptedilmis
tir. (Nlkohki) dahi Sovyet aslt -
r nin elindP. bulunmakta.dır. 

2E Per embe CUMA 

> 
16 Temm\J'l. 11 Temmu:ı 

=:ıı:: 
c::r 

l 
Recep: 2 Recep: s - Hızı: 7'.? Bızır: 78 

\ IHOll.-1 \ "' .... ' , .. 
UneolJı 

4.40 9.00 4.41 9.01 
1n~t.' 

Öğle U.20 4.0l 12~ '-'' 
lki.ndl 16.19 8.19 16.19 

Ak~ 19.39 12.00 19.SS 12.00 

Yat.eı 21.S6 1.5'7 ıt.85 UG 
1ımAk 2.U 6.50 :?.S% 6.~ 



• 1 - ,/ 18-' - ı.u 

1-- illr alkas \ İstanbul Defterdarhğından: 
Rirço~ 1 .~~~l~~~er~I 

edilml~ olan bıı r•rr, Siua:ı' Al: a 
met tarn/ 111dar. ıtuurııdan ılo{Jrı. I 
lJO Gürcü dili11oe11 tuciime etli' 1 
miştir, Başlan ııorıa lmdar a,/: 
:wcera ve r.-nhrnmanlıl: menkıbe. 
leri ile dolıı cıian bu neff!f eser 
J'litk nrathııatınrla lık niimıınedıı 

\>!ünün ismi ,., c;oyadı Öliim ra. Veretoenin i.,:nı \'e karabet ikametgah adreııl ·· ftr~niu nevf Matrabr 
-~~~- - · ___ _ _ ._./'" Kaçmm ib · 

Vetıtaie &911 Cezası Yek6n 1hb:ırname barn.ame 
de"ecesj ...--. L. K. L. K. L. K. L. K. dit No. olduğtı 

t)lıan::ıe' I•'füsyan 29. 3, 939 ~Oğlu nyas Bitı:soğlu Hiı.!eyinağa, Yağhane 

•. sokak No. 12 
Vera.set 1800.00 31.00 s1.oo 5/3 Eir:ııci 

l''lyatı Hi kum~ olan bu eser, bo 
il!nı keı.lp gt>tirenlere \ ııkrt KJ:.a. 
~vtnde fllLde 50 tenı.lUUla 'lO ku. 
ru,a Hrilnıektedlr 

(Mevcudu azalmıstır) . :} 

'---------------~-
! 1 

911 sene.sı 1.ıtıı.nbul liman reis
! ğinden almış olduğum 13 rüsum 
ıor:luk Yıldıran Cemal motöril
mlin 1480 numaralı muayene §8-

badctnnmesini zayi ettim hükmü 
yoktur. Sami. (40505) 

• • * 
1.ste.bul Erkek lisesi 2 nci smı

f uıdan aldığmı tasdiknamemi zayi 
et.tlın. Yenisini ala.cağtmdan eskisi 
nin hükmU yoktur. (405-01) 

1179 Yakup Ertun~. 
"' • * 

Rize Pazar kazası nüfl.t8 memur-
luğundan alınış olduğum ııüfas hU. 
""iyet cüzda.'lDlll ve muvazzaf. ve 
fhtiyatlığuna. ait kayıtlan zayi et
tim, Yenil-erini ç'&a.racağmıdan es. 
kilerin hükmü yoktur. 

Süleyman oğlu 318 doğumlu 
M~hmet Kurtuluş. 

••• 
f.spa.rta niifwıJ memurluğundan 

aldıifan hUviyet cüzdanımı ve u
keıriiğime ait kayıtları,~ ettim. 
Yenilerini çı!«tracağnndan ~kile
rinin hükmü olmadığını ilin ede· 
rim. 

Mehmet Ali oğlu 828 doğumlu 
İbrahim GUvener. 

Ehven fiyatla acele kiralık 
köık 

Çamlar içinde bllytık blır b&hçeyl, 
Elektrlk n Terkos auywıu h&'ri bu. 
ıunan Bostancıda VUkelA caddeainde 
orta sokakta 4' oda bir holden lb&r&t 
olan 30 numaralı kÖ§k acele '" ucaz 
bir !ıyatıa kiralıktır. lateyenlerm için 
de oturanlara mllracaa.tlan rica olu.. 
nur. (40494) 

KARAR HtlLASASI 

tJc;küdar O. Müddeiumu.miUğtD. 
den: 942/1044 
Çalışmakta olduğu Hikmetin 

bakkal dükkıirunda mevcut pirinci 
satılığa arz etmemek sure tile milli 
korunm:ı kanununa muha.llf hare
kette pulunduğu iddiaSle Jll9.Zllun 
Beykozun Alibey Kemer: aoı1mk 8 
No. da oturur ve Fevzipaıja cad
desi 9 No. da bak.kal çmağı Mus-" 
lafa oğlu 337 doğmnlu Fahri Er
tuğnılU!l Üsküdar asliye ikinci ce
za mahkemesince icra kılınan du
ruşnıa.sı eonunda 41 O kuru11 ağır 

para. cezaslle .ıruı.hkUmiyetine ve 
~alışma.kta. olduğu diM:kA.nm 7 gün 
müddetle kapatıımasma 1.f. :: . .C.2 
tarihinde karar veri.imi~ ve bu ka
rar katileşmişü.r, (40500)' 

tst. O. Müddeiamumtllğinden: 
Memur.in kanummun 4 ilncli 

maddeeiındeki (Mektep mezunu) 
eartI na.zara almmıya.ra.k diğer w.. 
sıflan ha.iz talipler meyanında 17 
temmuz 942 tarihinde aaat 10,30 
mübaşirlik müsabaka imtihanı ya
pılacalct.ır. 

Tn.liplerin imtihan gününden 
bk ~ ewaine kadar adliye en
cümeni kalemlne mümcaat etme
lerlnm lüzumu. 

( 
Sava Veledi Vil3siyos 22, 2. 931 (Karısı Katinko 

( ~uğı.ı Teden 
( .. Vasil 
( .. Talya 

Artin veledi Tatyos 4. 9. ')34 

( .. Lefterya 
( .. Emelya 
(KartSı Mari 
(oğlu Ta.tyo5 
( .. Bcdros 

H:tcıbekir kızı Fatma 935 
( .. Frangiil 
(Oğlu Ahmet 
( 

Ahmet Alp , ' .{ l::?. 4. 940 ı"Kal"Dll Şaziye 

( 
(çocuğu Nedim 

· ( .• ~~cdet 
( Nejat 

ı < Necla 

Akif Bot;-'ôn 9. 1. 941 

( .. Mualla 
( .. Süheyl:l 
(K:ırdeı:i Nuri 
( 

. Aspasy:ı Diıioni 

Y:~ar kırı Hal'ime 

Dımitri Niilolaidia 

Hıtlil Kuloğlu 

İbrahim Karo.kulhrlt 
1 

( 

Gaızi 

Salih 

Hacı M3.hmut 

Efterpi 

lkhmet oğ, Veysel 

· Amelya 

14 .. 9. 938 

18. 8, 931 

10. 10, 934 

2~. 11. 939 

H. 8. C)39 

( ,. Ayı;e 

CÇocuğu Efterpi 

( .. 
( .. Petro 
( .. SoUri 
(Çocuğu lıf emdubA 
( 
(Karde~i A'kirya'\i 
( 
( .. Glikerya 
(Yeğeni Andı"iya 

( .. Hristo 
(Kanısı Ganimet 
(Çocuğu Hilmi 
( ,. Nebiye 
<Kansı Şukriye 
(Kızı Safiye 
( •• N~ 
~ " Cemile 

16. O. 987 (Kansı S&briye 
(Çocuğu Azize 

1. 4. 940 ( •• Fehlni 
( ,, Bm"banettin 

6, 7. 934 (Çocuğu Em.ine 
( •• Mehmet Yaou 1 
(Karın Emine 

23. 2. 936 (~ğu. Ağlariya 
( .. Niko 
( .. Dimitd 

T. 4. 9~0 (Kardeşi Mahmut 
( 

15. 3. 38 (Karm Rukiye 
(Çoonğu • 
( .. 1 

28. 12. 9ff (QOCufu Emine f 
( 1 

' . 

11. 12, ~36 (K&rwr Fatma 
( \ 

(çocuğu Nuriıan 
j T. 12. 93S (~ğu Yakovan 

( 
tnec Alemda.rıade Hafil 13. 10. 931 (çocuğu Fa.it 
Emi:ne Yegine 6. 1. 939 (çocuğu Nezihe 

( 

tZ2!et 14:. 12. 938 (ka.l'd~i Zehra • .- ... ( . 
I < .. Hayriye 
. '( " ~ Halda 

( .. Şiilcrll 

Mahmut AtA 22 . .f. 927 (toınuıu Ekrem 
Marlya Söyleme'!Oğlu 21. 7. 9to (k:ın:le~! Sofôıkıt 

(yeğeni Tcodo9yoa 
( ,, Kornil 

Emin Ardan 21, 12. 4:0 (kansı Sa.liha 
Mehmet Emin Ceylan 1. 12. 939 (b.rıst Makbule 

(lr:ızt N ermm 

Andirya BojoviC} 

Marya. SL"Xlon 
Avantiya 

Takuh.i 

( .. Necll 
26. 6. 932 (oğlu Aron OrtM 

( 
1. 8. 936 {lem Ka.terina Bcıjovig • 

(km Man1a. B3.ttüs 
9. 2. 935 (kardeşi Nikoli 

_3_1 ... )38 (Çocuğu Dimitro 
( .. Nıko 
( ., tstefo • 
( " Sa.va. 
( ., Katına 
( ., Eleni 
{ .. Al~sandra 
<Yeğeni Mdkon ) 
( 
( .. 

• ( 
Kara.bek 
Surpik 

f 

Taksim Bekir S. 25 N.. 
" .. " •• .. .. ,, .. " .. .. .. " .. ,, " 

Tar1aba~ Yenişehir C. U5 N, .• 

" .. .. " .. ,. " 
Şehreınlııi Den!zapt.al, Ah- ,, 
met Vefikpa.şa S. 9 
Fatih. Koc:ımustafapqa 

_caddesi 172 " 
•• \ " 

.. 
" .. 

t • 
" 

) .. ,, . 
Kedtköy Ruimpe.~, Dliz 
soka1< 58 No. 

... 

.. .. 
• • ,, tt 

Samatya Hacı Hamza, Se.- ., 

rayönü !Okak 43 No. 

" ., ,, 
Fatih Sinıa.nağa, Çıkrıkçı 
sokak 15 No. 
Ayazpap. Uluaal apartı. 
man No. 7 

" .. " 

.. 
tt 

H 

" .. .. 
·• '' n 

Ftih DarüR&fa.ka C. No. 59 

" 
•t JP 

Tophane Hiear,yanr 26 No. .. • 
•• .. 

• Fener, Yetlltu'iumba. Sa. 
lihpqa. C. 38 No. 
Şehra.deba~ Kaftan S. 13 

.. .. 

" .. .. 
., .. .. 

• .. 
•• .. 

Sulta.nahmet, Cankurlaran .. 
Akbtyık 36 

K~uı, Kur'tuluı C. 22• ., ,. 

• 
" Cide Dağlılı:öy Azman 

1 oğullaımde.n 
Tophane Mescit S. 10 .. .. .. ,, 
Aksa.re', Dtjp MualRltt
tin, CMDi. S. 36 

1 '!fi'Wi: '1.Jurs. p8ia 
caddesi 10 No. 

.. 
" 

H 

" .. .. 
" 

H 

... - ., 
' Feriköy Eakieehir Pervaz 
aobk 3 No. 
Beyoğlu Emperyal oteli 
Kad~öy, RMimpa~ Ali 
kalfa. 90kak 6 No. 
Sul~m.et DikiMtaş 
kar~ 72 No. 

• .. .. .. 

,, 

.. 
" 

" .. .. 
" u 

1 Göztepe, Mehmet ~endi C • ., 
Unkapanı Kere!-t~iler N. 11 ., 
Yenikapı Ağboya.cılar S. 4.0N. ,, 
Sa.matya Kara.kol S. 13 ,, 
Tarlabaşı Şehitmuhtar C. lQ ,, 
Sultanahmet 1sakpa.şa C. 15 •• .. .. ,, 
Bey(\ğlu Çalmalı me!!Çlt 
ç.eşne soluk 6. 
Faris 18 inci A venü 66 

.. 
il 

•• 
Rurt~hı.s Nııl~t S. 68 -1 " 
Beyoğ:u Tarlaba~ı C. 172 .. 

•• .. .. " .. " 
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" " .. .. 
T:ı:rlab~ı KocstePe 
Jc.ı· c-ı.ddesi 7. 

" •• 
" .. 
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85.50 
51.30 
51.30 
51.30 
51.SO 
51.30 

139.20 
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276.00 

129.53 

64:.77 
64.77 
64.77 
64.77 
64.77 
64.77 

1921,00 

1921.00 
240.00 

240.00 
240.00 
96.00 

182.86 

182.86 
91.43 
91.43 

580,28 
580.28 
580.28 
102.00 
102.00 
101.00 
101.00 

4!'i.OO 
131.00 
344.40 
344.40 
90.00 
90.00 
60.00 
20.00 
20.00 
20.00 
102.32 

450.00 
675.00 
675.00 
893.90 

. 
1!)84.72 

661,57 
1.U.00 

2798.94-
6.41 

27.75 

27.75 
27.75 
27.75 

262(;0.17 
461,66 
461.67 
461.67 

6242.70 
102.37 
102.37 
102.37 

1876.00 
1476.00 

~416.00 
131.5') 

24.00 
21.00 
24.00 
2i.OO 
21.00 
::?1.00 
24.llO 

42~.oo 
123.00 

lf.t'J 
1 I 

1 
1 
ı 
1 
l ' 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
l 
1 
1 
',5-3 

l,l'i-3 
1 

1 
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1 

1,5 

1,5 
1,5 
1,5 
1-2 
1-2. 
1·2 
1 
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1 ' 
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1 , 
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l ı 
1 
1 1 

ı 1 
1 1 

1 1 
1 

l,t) 

ı 
1-2 
1-2 
1-2 

1-2 

,, j .. 
1-7 
3 

4 

4 
4 
4-
1-6 
1.5 
1.5 
1.5 , 
1-3 
1 1 

1 
1 
2-3 
1-2 

1.2 
l.5 
1 
1 
1 ' 
t 
1 
1 
1 
1.5 
1.5 

' 
1.28 
O.öl 
0.51 
0.51 
0.51 
O.l51 
1.39 
1.39 
1.39 
1.39 
2.76 

1.30 

0.65 
0.65 
0.65 
0,65 
0.65 
0.65 

33.44: 

33.« 
2.40 

1 

2..ıo 
2.-to 
0.96 

2.74 

2.74 
1.37 

• 1.37 
6.61 
6.nı 
6.61 
1.02 
1.02 
1.01 
1.01 
0.45 
1.35 
S.44 
3 .44 
0.90 
0.90 
0.60 
0.20 
0,20 
O :?O 

1 1.53 

, 4.50 
. 8.50 

S.50 
12.92 

34.69 

8.23 
2.SS 

1228.95 
0.19 

1.11 

1.11 
1.11 
1.11 

ll55 58 
6.92 
6..92 
6.92 

4S.OO 
1.02 
1.02 
1.02 

51.28 
24.!52 

24.52 
1.97 
0.2-ı 
0.24 

10.2·1 
0.24 
0.24 
024 
0.24 
4.76 
4.76 

0.26 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 

O.G:5 

0,48 

1.20 
0.48 
0.19 

0.55 

o.~ 
0.27 
0.27 

1.02 
1.02 
ı.01 
l.01 
0,09 
0.27 
1.44 
l.44 
0.18 
0.18 
0.12 

0.31 

2.25 
4.25 
4.25 
2.58 

0.58 

0.22 

0.22 
0.22 
0.22 

0.51 
!l.51 
0.51 
10.26 
4.90 

4.BO 
0.39 
0.05 
0.05 
0.05 
o.o~ 
0.05 
0.05 
0.05 
0,63 
0.63 

1.M 
0.6f 
Q.81' 
0.61 
0.6f 
0.61' 
1.39 
1.89 
1.39 
1.39 
3.31 

!.30 

0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 

33.44 

33.44 
2.88 

3.60 
2.88 
J.15 

3.29 

3.29 
1.64 
1.64 
6.61 
6.61 
6.Gl 
2.01 
2.04 
2.02 
2.02 
0.54 

1.62 
4.88 
4.88 
1.08 
l.08 
0.72 
0.20 
0.20 
0.20 

1.84 

6.75 
12.75 
12.75 
15.!50 

34.69 

8.23 
3.46 

1228.95 
0,19 

1.33 

1.33 
I.33 
1.33 

1155.58 
6.92 
6.92 
6.92 

45.00 
1.53 
1.53 
1.53 
61.154 

29.42 

29.42 
2.36 
0.29 
0.29 
0.29 
0.29 
0.29 
0.29 
0.29 
5.39 
5.39 

., 
" 
" : \ 

3/64 
3/6i 
3/64 
3/64 
5~~ 

&%9 

5/8 
5/10 
5/11 
5/12 
5/13 
5/14: 
6/11 

6/11 
5/.15 

5/16 
5/17 
4/47 

S/2 

8/12 
8/13 
8/14 
7/22 
7/22 
7/25 
5/ 40 
5/41 
!"/4~ 
5/43 
1/39 
1/40 

G-2/3 
6-2/2 
1/6 
1/7 
1/5 
2/49 
2/49 
2/40 

7/11 

6-2/34 
6-2/35 
6-2/36 
1/50 

6-1/29 

6-1/28 
3/17 

1/13 
6j2i:i 

7/21 

7/24 
7/2·1 
7/24 
3/24 
17/40 
17/ 41 
17/42 
2/23 
10/19 
10/18 
10/17 
3/ 17 

7/11 

7/1~ 
6·1/ 31 
6-1/ 16 
6-1/ 16 
6-1 / 16 
6-1/16 
6-1/ 16 
6-1 / 16 
6.1/16 
4/1 
4/1 
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_.. turar lollan ve l'aıaaiil
baatalıkları mlltehassıı) 1 
Dr. KEM Al OZSAN ( .. Merinos • .. ., 123.00 1.5 .C.76 0.63 5.39 4/1 .. 

Avdet ve bastal:ırrnı kabule 
ım,ıanı; trr. Ceyoğlo lıtHdAJ 

( ıuı. "o. 380 Bursa Paınrı tlstü. 
Tel: •12s· aamm• 

Yukarıda kenil lsl:nl'!riyie murislerlnln adt:ırı, karab~t d"'T"e::ele:i, namlarına. m'ltrub veru"'t ve intikal verı;ilerilc za 11ılut V! lkametg!b ac!reıılet'l ynz;lı mfl'<ellcner bulunduKla"l 
bu mahalleri terk ile yeni a1rcslerinl de daireye blldlrmPmiş ve bu hu Rus ta t .. brl!U~:l .snıa:ıiyctli malOm bir klm~e de <>'ii•termemlş ve yapılan ara,tır m:ı.tarda d-ı bulıınıı.m'lm·, ?! 1•ı1<tırın 
dan hizalarına gösterile:ı matı yıllara dllbll, tar!ıiyat mlktarhrı r.ı 1Ca.-;3:ı!.-ın rıı ;ılınrer iifn.rn'l.-n~l!:'i'l ken 1iter.ne tchli~i mlim'cUn olamıımt§ttr. Bu itibarla keyfiyet, 3692 s:ı.yılı kanu. 
nun 10 ve 11 ıncl maddelerin! tevfikan, bir.zat k~nrli!erin" tebli~ yeriııc ge;:mr:k Uzere, ııruı olunur. (765l) 

Di§ tabiplerinin nazarı dikkatine: 
TUrk Di,1 t:ı.b.plcrf Q>r;ılyetlnden: laşe mUdUrlUğ'llnden aldığ'ımız emlr 

mu:!bınce lbr:ıl;lm, Al!r1 ve Şark Diş depolnrma k:ıuçu~un h!\lcn sanat 
lcr:s eden mrs1ekd~ıılara mUsavnten taksimi kararla§tırıtmııJlır. ~lstan. 

b1Jl:'a) ~ulunıın Diş tabipleri ile Dişçilerin 16.7,942 Perşem~ gününden 
ı't::ırr.J 2• 7,942 Cuma gilııilr'.! kadar Pazardan maada her gün saat 11 den 

ı:> e kadar C.:ığaloğlu Etıbbn Odasında Cemiyet merkezine C9i2 ıeneal un_ 
\"an tczkcrcııi ile) nıuracant etmeleri ve keı:dllerine ht?r derldan verilecek 

kauçut;ıın muamelesini ;>aptırmaları ııızımdır. Unvan tczkc:c.,ı gctlrınc. 

vt::ılue k11uçıık verllcmlyr:cckti:-. 

CA.uadoıuc!a) l:Alcn E :!bba Odalarına kayıtlı bulunan ve şfm•j ı jl'e kıı. 

dar Diş tabıpkrl Ocmlyct;oc matbu reçete kı'l.ğıdı il~ l<ıı.uı;uk talepnamcai 
göndermeml9 Lulunan Di' tabipleri lle Dişçilerin Azamı on glln zarfında 

m:ıtl-u reçete ktığıtınrına vAzıh adreslerini ve 1'~tlbba O:lası kayıt numa. 
n.\, ile 912 se"csi un,•an t(.zkcrcsi numaralarını yazuak birer \<auı;uk ta_ 
1-.>'ıs ıııeııi gö:ıC:ermeleri ld.z:mdır. Cemiyet b'J matbu rcc;ete kAğıtlarma Is. 
t!ııa~cn tiç Ct'P ya; verltec~k lmuçuk için birer varakıı gönderec~k ve kn. 
u.ıcu~ı.ın tcıc.:' rucno dair pusta maktuzları ile kontrol yapılacaktır. Yu. 
k r·lı ki §art:.ua riayet ctmlyen mcPlekda§l&mı §ikAyetle.rinln maateset 

Oskdar Cümhuriyet MüddeiumumUiğinden: 
OskUdar Cezaevi mal:küm ve mevkuflarına 942 mnn yılı lç"ndc varı. 

!Pc.a:, ckmeğir. tahmin mıı:carı Azami 81,0CC kilo o!up kapalı zart U3Ullle 
yap.;an ek:ıiHmcslııde talip c;ılrmRdığmdan tekrar kapalı zar.' uullle ek. 
slltrrıeye lrnr.uia.rak 21,7.942 satı ı:-Un\J saat la de üskUdar Cümhurlyet 
MCıı?.elumuml?I~ nınlıammda lh:ı.Jesl ya.pılacalctn·. 

Tatil gilnlcrir..den maada her gün mcsaf !!latlerinde mezkOr Mllddel. 
um•Jmtllk kale;nlr.e m\lrtlcaat edilerek ~artnamenln görüleb'.Jeceği ve ta_ 
tiple• ihale tarlhln:.lcn bır uat evvelinde t~kllf mektuplarını bizzat veya 
ı.ıo:;ta ilo ta&l;IJ~tlU olar3k ş;öndcrc'tllrceklerdlr. 

Ekmeğın nıu\·akka~ tt>mlnatı 109.:? ti:'a 82 kuruo olup isteklileri" mu
val;!;at teml:ıatlartie Ticaret ~s1kalarmı tekli! mektuplarlle birlikte ver. 
melt.ri 16.zımdır. (6900) 

nauırı dlkkat.:ı eıınamıyaca~ı bcdlhldir. 
Bu defak\ tevztd" İbrahim deposundan bir ç9yrek kutu, A.ert depodan 

ıklşer kutu ~r Şark depo.ıı.;ndan birer kutu her meslei<da,a kauı;uk veri. 
!ecektit', Beher kutu 12 !'&r-raktır. Kauçuk alır.ak busur.m1a ber hangi 
bir oUşkUlll.tA. tuadüt tıriı;nlerin Cemiyet Rclııliğine ,itahen veya tahriren 
mliracaatlan rica olunur~ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi idare Heyetinden: 
1 - Meclis poıL, nıemurlarile mUıtahdemlnlne aıt elblae ve ILapuU&

rm l~çltıği kapal· zarf usuıue eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme; 24. TeD"muz.. 19'2 Cuma günU saat 15 de ldare beye. 
t!nde yapılacaktrr. 

3 - ŞarUıcmesi ber gUri mesai saatleri d3hlllnde daire aıUdürlU:On. 
den alınabılu. 

4 - DıkUrtıecel: elbiae vt kaputların yalnız dıkl§lerl..ııln ı.nub:unıuen oe· 
dcll ··~82$,. liradır. 

5 - lıfuva:<1'a.t teminat "•OO, liradır. . 

6 - K~palı zarftaı eh!iltme günU mua:;yen 1111.atlnden blr saat e'Vft· 

Une kadar kr.bul edlllr. Her ne ıeKllde olursa olsun gecikmeler pyaııl 

ıı:abul aeğfıclir. 

7 - t~:uiltmeyf' ~lrccokler 2490 cumaralı kanunda yaztlı YNlkat:u-ıa 
bu gltf t&ahhUt iflerl.:ıi ifa ettıf(ne dair veslkala.n lbra.ı etmek mecban-
yeUndedlr}er, (üll-UH) 


