
e işleri ve teşkilatı hük~ 
eıçe gôzden geçirilivor 

s r a bazıları ı -----------
r eştlrllmesl mabte•e 

Mıs_ır~a ing_ilizler Buğday müsttihsil-
ıçın tehlıke den l_,.ilosu 20 
kalmadı mı ? ~ 

kuruştan alınacak Yazan: SADRI ERTEM 
~rrch. rine sükun bn~laılL 
~lemeyn cephesinde Romelin 

~enen darbeleri tekerrür etme
l 1• Hatta miltteflk ıru,·nt~r Ela
erneyıı mmtakasmda. Ueriye doğ
:ıı beş mlllik lıir mesafe bile ka-
~ttller. Şüphesiz binler<'e kilo

llletre mesııfeyi geride bmlkamk 
~ırm yeşil ahnlanna sokulmuş 
~r ordu 1çln bu beŞ millik mesafe 
. ısırın müdafaası namına pek de 

thnit \·erici bir f'CY değildir. Yal. 
:ıı bir ~k mesafeleri gerbfnde 
ll'ahan bir ordunun tutunmakta 
gösterdiği inat dikkate Uiyrktır. 
b• 3hsırda hu.sule gelen bu nziyet 

l?' Y'n.ndan teknik ıcbeptere, bir 
randan da polltik zıınıretlere da· 
Ynnmaktadır. 

l\fısırdakl mUcadelcde mntlab 
flıtnrunak, mutlaka Mrlknnm ~hna. 
litıi ve Nil mmtııkasmı elde bulun
~~ak İngiltere \'e möttefi'lderl 

1tın bir znrnretttr. Vrtluıı l\ln;mn 
l.nybe<Jilmcsi harbi nlhayetlendir
~' fnkat !lısırm kaybı ile imp:ı-
l'atorluk prestijinden çok ıteY kay
beder. Ve harbin milttefikler için 
daha ~tin safbalnr arıetmc.~ine 
~~olur. 

B.o sebepten İngiltere lthsll'da 
!)ok esaslı bir surette tutunma& 
cıu ,,., 

şnıaru dııha ilerilere saln·erme-
?1ek mecburiyetindedir. Dunun 
~cindir ki İngiltere Elnlcmc-yn mu-

arebesini clddi fed~firlıklan gö
~ a.larnk yapmL5trr. Mısmn yesit 
&aJıaJnrmiiıı. cereyan eden ba mu
lıarıebede lnglltere fazla. insan ve 
~tıalzeme feda. etmeyi göze alını' 
1ulnnmaırtadrr. Aynı zamanda Mı-
6rrdakt müoadelcd~ İngiltere lehi
:rıe kaydedilebilecek ban teknik 
~rt:larm & yardım etmi' oldu
Slınu göz önlinde bulundurmak ili
Zrındrr: 

Ordulann lstfr:ılıat fhti:vacı Ye-n· ., , •. 

1
; nıalzenıe tedariki mecburiyeti, 

gfllz}erc gclen yeni tahliye lo
tainn gibi ••• 

Romeı ordusu ~ölde uzun bir 
ltıesnte katederek ,.e 8ilrekli bir 
SUret:te dö\ilŞcrcli NIJ boylarma 
!'aklıı.smı~ tır. Bir nydan fazla sli-
ıeıı <levnmb miiendcle mütearrız 
~uyu bir Jınyıt yormu,tur. \'a. 
b makineler harp ediyor, fakat 
tı hnrbi iılnre eden lns."1.DdIT \.' e 

Yo • 
İı rııbnuştur. Romel ordusu f<ıtim-
ate muhtaçtır ve bu istirahati 

Yapmaya. mecbur<lur. 

be ~lr aydan fazla blr :ra.manıJan. 
l'i lıarp bUtün ~detile devam 

~clrtedir. Bo hnrbln en büyük ru::!I malzemeyi hıı.rcamaltta gÖ-
clrtedlr. 

~ Eski moha.rcbelerde m.aJzemeden 
b~«: insan sarfediUrdl. Bu har
ı.i , goz~ ~rpan beli} ba.'h husu. 
f leUerınılen biri de ınsandan p.ek 
,!~la rnalzcmeyi harcamasıdır Bir 
~~nd • 
il e sarrcdllen, a51nıuı, yıpra-
la~? cephanenin ve malzemenin te. 
~· ısı Sarf !>Uratile hi~ ele miltena
,.1P değildir. SarfediLen cephane 
~ rnntzemeden sonra yeni stokla. 
~Jn ge~esl. Ve malzemenin trunlri 
~1 .. tebır nıUd<lete ihtiyaç ,-ardır. 
lll u arnz ordu icin böyle bir za. 
n:nr da he!mbn lmtmak lfı7.Imdır. 
~nt Zlltnan Eliılcmeyn llnünde tn
f ~y::.cnin lehine Imydellilen bir 
fı:· tenıı ct.ınlı;tir. Ilu müddet 

5~0de İngtltcren!n ~iz.inci ordu-
Jenldcn tnkvi.relcr almıştrr. 

huı sascn orta Ş.'\rkta bulunnn do. 
~•rduncu ''c onuncu ordulnr da Mı-
1 

1 
nl tne,i<ilerini almı~ hulunmak. 

aı ır ar İm .~ w 

hnl • Ilarntorlub'Wl Jlger sa-

Ticaret Vekaleti \esbit edilen fiyatlarla müatahıilin 
vermeğe mecbur olduğu mahsul ımikdannı ilin etti 
Ankara, 16 (A.A) - Ticaret Vc

kAletınden tebliğ edflml§tlr: 
İstihsal mallyellcrlndcki umumi 

yükseH§ göz !SnUnde tutulıı.rak hubu. 
bat mahsnlU flyatıarma zam yapıl. 

ması htlkQmetçc karar altma alın _ 

~. 

.~ . ~ 
iaşe müsteşarlığın-
da dtlnkil toplantı 

Karne usulü 
devam edecek 

Çörek, börek ıatı§ının 
men'i kararının tadili 

muhtemel .•• 

(l"~ı S nci scıy/amı::cil!) 

Bu karar mucibince buğday, çav. 
dar, mahlQt mıııır, yulaf ve akdan 
matuıulünün tamammdaıı: 

a) İstihsal mlkdarı 50 tona kadar 
olaıı mUsta.ıı.ııWerc ait bu cina hubu.. 
batın her birinden % 25 inin, 

b) İstihsal mlkdan 100 tona kada.r 
olan müstahsUlere alt bu cins hubu
be.tm her birinden % 35 inin ve, 

c) İstihsal mikdan 100 tonu tece.. 
vüz eden mUstahslllorc ait bu cins 
hububatm hcrbhinin 50 tona. kadar o_ 
lıı.n kısmından%25inin, 50 tondan 100 
tona kadar olan kısmından % 35 ln1n 
ve 100 tondan fazla kısmmdan da % 
50 sinin. 

Bedeli pc§inen tediye edilmek su _ 
retlyle devletçe satm almmasma. ka. 
rar verilml§tlr. 

Bu hububatın, Ticaret ve Ziraat 
vekAletıeri tara!mdan mıı,tcreken 

hazırlanacak olan tallmatno.mede ya. 
zılr müddetler zarfında toprak mELh. 

l 
8Ulleri olisinin veya ofis namına mu-

( Devamı Sa. f, Sü. 1 de) 

YENi KARAR UMUMi BiR 
MEMNUNiYET UYANDIRDI 

Türk köylü.ünü refaha kavu§turacak ve halkı sıkıntı. 
dan koruyacak olan bu kararı lzmir gazeteleri de 

alkı§lıyorlar 

tzmir, 16 (A.A.) - 1zm.ir ga.. rumak i<,:in ailiı.h başındadır. Türk 
zeteleri hilk\ımetin hububat mese- 1 köylüsü de aynı mukaddes gaye 
J.eBinde ittihaz etmiş olduğu kara- 1 uğrunda i..~ başına koşmak mevki
n milttefikan alkJı:lamakta ve tas l indedir. Bu işbaşı hem memleketi 
vip etmcke<lir. 1 kurtaracak, hem iş başına kn§nn-

Dünkü "Yeni Aırrr,. da ekmek lan refaha kavuşturacaktır. Böyle 
~inin ha!lolumnuş bir iş olmadı- mesut bir yclu e.çmak için çnk. ce
ğı hakkmda bir makale neşretmiş 1"11.rane ibir karar almakta tcred
olan Hakkı Ocakoğlu bugU.n "Bi- dGt göstermlyen Sroçoğlu kabine
rinci karar., başlıklı başmakale- sini candan tebrik eıtmeyi bir vn
~inde hUkOmetin !karannı Türk zife blliy'0!"1.tZ. Bu k.ı.rar aynı zs.. 
köylüsüne refah yollarmr açacak manda yeni hlikümctc karşı bcs
ve haller sıkıntıdan koruyacak bir lenen umumt ve büyük itünadın 
karar olarak se:1:1mlamakta ve şöy pek yerinde olduğunun illt mUsbet 
le demektedir: delilini elim~ vermi.ş bulunmnk-

"Türk ordusu memleketini ko. tadır.,, 

KAPALI ÇARŞIDA YANGIN 
~...,__ 

Çarıııda dünl•ü yıuıgtndan 

Dlln Kapalıçar§ıd& Fırmcılar cad.. 
desinde bir yangın olmu§, • dUkktn 
yanmış, 3 dU.kkQ.n ôıı. hasar& uğra. 

mıştır. 

bir görüıı\it ... 

ocaktan çıkm~ Te az :zamanda ctra. 
fı sarmı§tır. İtfaiye yetişmiş ve 4 
dUkklı.n yandıktan sonra y~mı sıın 
dUrmllştur. 

Ate:ıın nasıl çıktığı hakkındn tah
kili.at devam etmektedir. 

Doğu cephesinde 80D donımu g6sterlr harita._ 

Dola cepbeılnde D v A d . d b. ogu enız e ır 
Al~anlar 80 TUrk petrol 

tumenle • • t .11 d. 
taarruz ediyor gemısı orpı en 1 

Sovyetler iki şehri daha 
bo,alttılar 

Berlln, 16 (A.A.) - Alman ordula. 
n b~kumuta.nlığ'I tebliği: 
Doğu cephesinlıi oenub kesiminde 

kovalama aava§lan aralıksız devam 
etmektedir. Du§Dlanın kuııatılmııı ve 
yolları kesllmit mUnfeı1t grupları 

(Devamı Sa. f, Sü. 4 de) 

Mısır cephesinde 

İngilizler 
Mahdud hedefli 

Bir tarruza 
geçtiler 

Elalemeyn'in batısında 
mihver büyük bir gayret 

gösteriyor 

Rom mel 
Kar§ı hücumlarında 

Kısmen mu
vaffak oldu 
Almanlar daha ziyade 

geceleri hücum ediyorlar 
(Yazısı ! nci sayfamızda) 

HARP 
Berlinlilere göre 

son 
baharda 
bitecek! 

Berlin, 16 (A.A.) - Madrlt ga.. 
zetelerindcn birine Berlindeki mu 
ha.birinden bHdlıildlğine göre, Ber 
linliler muharebenin ynkmda bite
ceğini iimlt ediyorlar. Bunların 
Wıminine göre sonbahnııı. kadar 
Rusyada son zafer kazanılacak ve 
bu zaferi, h:ı.rhi ni'1ayetlend"recck 
t>iyasi mahiyetteki h3.disclc'r ta 

Ankara, 16 (A.A) - Haber aldığımıza göre, Doğu Akdenlzde 2,000 
tonUO.toluk oir Türk pctroı gemisi torpillcnml~ ve gemi karaya oturmu§. 
tur. Geminin kurtanımABIJln çall§ılmaktadır. 

Gazeteci heyeti Al
manyaya hareket et i 

Almanya hU. 
iiil3iı7::'1111111D111' ~metı taratm 

dan Almanya. 
yı ziyarete da
vet edilen Türk 
gazctccller he.. 
yeti dUn &k. 

Berlin Büyük Elçimiz 

Hüsrev Gerede 
Hitıere veda etti 

~~ §amk1 trenle 
' Berllne hare - ı r 
1 ket etmi§ler, 1 
, lstnByonda ga. 
l zetecl arka • 

1 

i /., d:ı.§lıı.rı ve AL ı 
man konsolos. ı 

luk mensup - ı "' 
~ lan tarafından 

uğurlanmışlar • 1 

ti.~E4i*~!.~~~ dır. Heyete Si. 
B:ışmuharrlrlmlz vas mebusu 

Asım Us ve "Akşam,. 

başnıuhnrriri Necmettin Sadnk ile 
Çoruh mebusu ve ga:r.ctemlzln baş. 

mube.rrlrl Asım Us, ''Cilmburlyct., 
bll§mubarrlrlerlnden Nadir Nadi, 
'•Türk SözU,, gazetesi yazı lşlerı mU. 
dUrU Nevzat CUven dahildir. 

Ayni trenle matbuat umum mUdU. 
rU Selim Sarper de gene Almanya 
hUkftmeUnln davetıısı olarak Berllne 
gitmiştir. 

Gazetecilerin seyahati blr ay kB
dar sUreccltllr. 

Dünya dıramı 
karşısında 

Türkiye 
Bir F ranıız gazetesi ıiyase. 

timiı:deki muvallakiyeti 
övüyor 

Vlşi: 16. A.A. - Ajansının hu 
susi muhalıiri bildiriyor: 

~arsl.lvada çıkmakla olan "O· · 
d-c,, gazetesi, "dünysı dıramı kar
~ısıoda Saracol;lu., başlığı altında 

ıı ,rclliği bir bnş m ıknlcdc, knhl. 
nesini tamamlnmış ol:ın yeni naş"c 
!.ilin Türk millrlinin rııhıınd:ı nı'' 
liyct fikrini rlcmol;rasi prcnslple
rilc yıı8ıırmuş olırn \lulürkiin su, 

Bertin, lG (A.A.) - Anadolu ajan_ 
sının husust muhabiri bildiriyor: 

Tilrklyeye avdeti mUnasebetlle ha
riciye nazın fon Ribentrop tarafın • 
dan öğle yemeğine, ve HıUer tarafın. 
dan da çaya davet edilen bUyUk clc;I 
Hüsrev Gerede, dUn umumı karnrg 
la vedalarını yaptıktan ııonra Beri 
ne dtlnmUştUr 

, 
At lJarışlarz 
Haftanın programını 6 

ncı sayfamızda cedvel ha. 
tinde muntazam bir şekilde 
bulacaksınız. 

1 w ntınclnn gf'lirilen yar<lımcı 
(Devamı Sa. f, Sii.. ! de) 

Ate§ saat 16 da Kuyumcular ~ar. 

§TSmda 77 numaralı kuyumcu dük. 
ktnındıı. altın eritmek üzere yakılan } kip_ edecektir • ./' (Deı-am.1 Sa. 2, Sti. 6 dcı) 



-·-
Karne usulu 

devam edecek 
Ankara, 16 (Vakit mubablrin

lleD) - Tican:t Vekili Dr. Behçet 
Us buglıı 1ate milstefarlığmda 
muhtelif iaşe mevzula:rile meşgul 
clmuş, iaşe mU.eteşarmm, Ticaret 
nıD.ete§ar vekilinin, iaıte müate
'8r muavininlll ve dış ticaret dıU
resl reiKin:in ıttiraık ettikleri bir 
toplantıya rel&tilt et.mittir. 

Bu toplantıda hd>ubeta dat.r 
nesredilmi~ nlan koordinasyon ka· 
rarmm ta.ttA su.rti etrafmda 
görüşmeler olmllf ve kararlar a· 
l•nml§t.Ir. 

Memleketin iaşe Jtlerio.in tanzi
mi makarı.dUe Jruıulan iqe tt:.Jki
latına bugUnUn zaruretlerine uygun 
olarak yeni bir çehre vermek ba
his mevzuudur. Bu arada muay
yen vazi!elerle lturalmu, olan ~ 
fiıılerdcn ba.zrlarmm birleştiriJme. 
leri suretile bu teıdtilitm kUçtll
tUhıııesi ihtima.U vardır. 

Vanlacak karara int~ ı&fC 
teşkilAtma yeniden memur alın 
mıyacaık m.Unhaller do!dlmılnuya -
cakt.Ir. 

I>=..ğer ta.raftan koordtnasyoo 
heyetinin hubulıat hakkmdaki ye
n11tara.nndan eooıra huı'bu.bat, bak
liyat un ve eanelerinden Mrek, 
çörek pasta ve bunlara benzeır 
me.ddelerin )'&,Prlınasrm ve satıl
mrumıı meneden karar üzerinde 
dtmılmaıa ve Yeni eeular dahilin
de bu lmn.nn tadlUne gidilmesi 
bvvetıe muhtemeldir. 

BUyOk i9tihlA1ı: merbzlertndc 
elmıeğ1ın kame ile sıa.tılmaa ueuıu 
ne denın edilecektir. Ancak hu
bubatın bugtinikil fiy:ıtlR'l'IDa yapı
lan zamırrım c-knwik f"ıyatlan me
rind eki te-ıirinin ~ ohıcafı önll
mU•kt gltnlerde anla§Jlacaktır. 

iaşe isleri ve teski
IAtı hükOmetçe 

gözden geçiriliyor 
(Baştarafı 1 inci •arJfada) 

b&yaa yapacak olan T. C. Ziraat 
bankumm ahın te,kllt.t.ma &f&llda 
yaaılı fiyatlarla le.elim edilmeal mec. 
burtdlr. 

Rllbulıatm el....,. 
t1 !Jufday 20 
2) Çavdar 15 
1) KahlQt 16 

'> Kuır 16 
5) Arpa 15 
8) Yuıat 18 
'1) Akdarı· 1& 

Muayyen mUddeU zarfında te.ıım 
edilmeyen hububat bu mllddeUn hL 
tamından itibaren aşafJd& mllnderlç 
temll&Uı fiyatlarla 20 sUn daha aabn 
aımacaktır. 

1) Buğday 10,00 
2) Çavdar '1,50 
3) Mahlı'.11 8,00 
'> Kııır 8,00 
IJ) Arpa '1,50 
6) Yul&f 8,00 
'1) Akdan '1,:SO 
Bu ıon mUddet artında da malla. 

nnı teslim etmeyen mO.tahalllerln, 
mal koymalan mUmklln olan blltUn 
yerleri aranarak bulunacak mallar 
aırnacaır gibi ı&hlplert hakkında da 
mııu korunma kanununun cezai blı

kUmlert tatbik olunacaktır. 
Bu teblitlmlze eeu teıkll eden BM 

Ye 366 numaralı kararlar 2/l83M ve 
2/188815 ayılı kararnamelerle mert. 
yet mevkllne konulmuı olup bunlar 
17.7.IM2 tarihli reamt psetede lnti
f&J' edecektir 

Mottef iklerin 
gemi kayıpları 

lngiliz parliment01UDda 
sizli celsede ıöriitüldü 

Londra, 16 (A.A) - Bugün Lord. 
lar ve Avam kamaralarında glzll y,;ı. 

pılan bir celeede deniz Uc&ret ka)'lp. 
lar:ı ifl mllnakqa " mllakere edil· 
mektedlr. 

Lordlar kamarumda, cel.aenln g1z. 
U yapılmaımı teklif eden Lord Cran. 
borne, töYle deml§Ur: 

••- DUfmıuun gerek bugtbl, gerek 
ileride deniz Ucaret flJomus mevzuu 
etrafında lfitebllec:eğt ve duyabileceği 
ne olunıa olsun kendisi lçln baha bl 
çllmez derecede Adeta altm kı)'IDetlnı 
haiz ma1Qmat teşkil edebilecektir. 

DO§manm bAlen bugllne kadar de. 
nlz ticaret filomuzun baklkt durumu 
hakkında sahih hiçbir malQmatı ol -
madıtını gösterecek hayli kıymetli 

dellller ellmlJıdedlr. Bu ıtlbarla dtış. 

manımızı mtımkUn oldU#u kal!ar bn 
glmllk içinde bırakmak çok gerek. 
Udir •• 

Avam kamaraamda gtzU cel.e ya. 
prlmasr Uııri sUrUldQğQ sırada yalnız 
lfÇl mebullardan Shlnvell "hayır., dl 
ye ıı&trrmış, fakat bu ltırazmda ısrar 
etmemlıttr. 

34 milyar 765 
milyon dolar 

Amerikanın ordu maırafı 
bu yekilnu buldu 

Vqiııgton, 18 (A.A.) - Birle
~ Amen"'lca h&rp is~salAtı kon
seyinden dUn ak1}81Jl bildirildiğine 
g6re ~ teklif edilen kredilerle 
harbin malt programı 223 milyar 
dolanı. çıkacaktır. 30 haztranda 
biten iki sene içinde .Amerllma hU 
kilınetl ordu l?\38f'8f1a.rma 34 mil
yar 765,000.000 dole.r tahsia eyle. 
~r. Ödilnç verme ve kiralama 
1!lerine tahsis edilen 4.098.000.000 
dolar bu mebliğm içkıdedir. 

lıkenderiyedeki Franıız 
filosunun a.kıbe\i ne olacak? 

Loadra, 18 (A.A.) - Şartlar 
ne ol'U.l'a olsun lngil tere hUkf&mc
tJ. 1*enıderivedeld ıı'ransız haı-p 
gemilerinin dUgman eline veya dUş 
man kontro'!U altına geçmes!nc mü 
ııaade etmek 'Diyetinde değildtr. 
Bu kamr. Lavalln propaganda na
zm Pol Mariyonun bugO.n Vişide 
basnı toplanbsmdaki ibiJdhiğinden 
soora bu aqam Londrada veril -
mi~ bulunmaktadır. 

M. Yel-; ~·ıııı ığı beyanatla, Bi'" 
!etik Amerika htlk6metlmn bu gö. 
rüı tarzmdıa tamemtıe mutnbık ol
duğunu ka.ycJeylemiıft.lr. 

Mısırda ingilizler için 
ta ılike kalmadı mı? 

( B(Jflarafı 1 ınci sayfada) 

YA SIT B-9-1911 

Baıvekilimi
ze taziye ve 

tebrik 
telgrafları 

A.akara, 16 (AA.) - Bqveıkil 

ve haricbıe V'Okiletl vekili ŞUkrU 
Sa.raçoğluya, Efga.nlstan baıveki· 
Jl Muha.mmet Hqıim Han tara. 
fmdan gönderilen tebrik telgra.
fına bS§vckilSniz bir tqekkUr tel
grafı gönde.rmek su.reıtile mukabe
le etmişlerdir. 

• • • 
AD.bra, 16 (A.A.) - ŞUkrU Sa

raçoğlunun bqvekilet ve harici
ye veklleti vekilliğini almuı ü
zerine Yunan ba§Vekili Esuderoe, 
Amerika hariciye neızarti vekili 
Sumner Vels ve Fel~n.k harici
ye nazm tarafmdan ceıldlen teb
rik telgraflarına başve.Jdlimiz te. 
ec-!kkUr~e muka.bele etmiştir. 

Taziye telgıratı 
Ankara, 18 (A.A.) - Doktor 

Refik Sa.ydamm ve-fatı dolayısile 
Lehistan hariciye naarlıfmdan 
gönderi.!en taziye telgıra.fma ~aş. 
vekil ve hariciye vekaleti veklll 
Şükrü Sa~lu f:ıetdt'kUr1e mu
kabele etmi§tlr, 

ingilizlerin Fransa
ya buyuk bir akını 
Genİf bir bölgede mühim 
noktalar bembardunan 

edildi 
Londra, 18 (A.A.> - Şerbu.rg

da Etaplıes'den öğreniJıdiği.ne gö
re, İngiliz hava kuvvetleri dün 
m.tlthif ve ın111zvmı bir taarruz a.
kmı yapmllludır. 

Rttoamun tafsill.tı 
Londra, 18 (A.A.) - Ça..,ambe. 

akıamı ifPl altındaki Fransa.da 
Şert>urg ile Eto.ples arasında bu
lunan bölgen.in muhtelif noktale
nna yapılan d!Srt alana 200 kadar 
Spisra.yr uçalı ~ak etmiştir. 
Brctayn ya.nmadasmdaki uc:ak sa
var lba.twya.ları ile top mevzileri
ne, ta...~'!:: mevkiler:ne, tel~is i&
tuyonlarma ve F~kamptaki de
mir yo!anna yapılan akınlara hilr 
Fran.m kuvvetlerin emen-ıp yıilot
r ar da iıftinlilt' ey'leınü.ştir. 

Alman tayyerelerinln bticuma 
Londra, 18 (A.A.) - Öğwıil

diğine göre, bu ea.bah erkenden dile 
man uça.klan dofu Midlad'da uç. 
DlUflardır. Bir tdıiı'de ite giden 
halk mt!kineli tufek e.te"6ne t.utnl
mut ve bom.balar atılmıttır. Y.ııı
gınlar ç*1:DJıt ve bazı haearlar ol
mqtur. Ç*an yangınlar derhal 
söndürlllmtı.ttır. 

Dok dö Glocester 
Hint milletin 
beyanatı 

( Baıltuo/ı ı inci au[l/ada) 
bot yere dofuya cSotru bir yarma 
hareket ,yapmaca tefebbD• etmlfler. 
dir. Şimdiye kadar dtlpllan taratm.. 
dan verilen kayıplarla elde edilen ga 
nimetlerin sayım heıılls teablt edile. 
memi§t.ir. 

DU§m&n, ehemmiyetli tank kunet.. 
!erile ve zırhlı tqkillerle Voroaej 
köprilbqm& kal"fı pptJtı taarrusla • 
ra devam etmiftlr. Kara kıtalan • 
mız hava kuvvetlert.m1* ada bir lf
ber&berllğl yaparak dtıpıanın blltOn 
hUcumJarmı kanlı kayıplar verdir • 
melı: auretiı. ptlllkllrtmll§ttır. Dotu 
ceıpheSUdn ba§ka btltb k..ımiertn • 
de )'&lDIS mevslt ehemmiyette •ftf
lar olmu,tur. 

Sovyet tebliil 

Londra, 18 (AA.) - Gece ya. 
rısı Moskovada DC3redllen Sovyet 
tebliği: "Rue kıt'1..lan Voronez .ısa• 
humda ça.rpJll'lll)'a devam et.mir 
Jerdir. Sovyd lutalan 8'ır çarplf

malardan !Olll"a Boğuşar ve Mllle
rovoyu boşa~tmııfardır. Cephenin 
başka kesimlerinde değielklik yok• 
tur.' 

VoroneJde 

Mo&kova, 18 (A.A.) - Rus kuv 
ve tleıri V oronej varotJ.armdan bt. 
rlne gireıbllmil ob.n Alman kıtala.
rmı burada.n pllek{lrtmUı ve at
mıgle.l'dD'. 

KaHain ffl!'heslnde 

Moskova. 18 (A.A.) - Alman
lar aon 24 .saa.t i9inde Kalini.'1 
ceplıdıtnde me*b. bir mahalle kar 
1C biıtir iard! Si!'& Uç taamız ya.r>
UU§lar, fakat her aeferinde ağır 
k&Ylliar verdlıil~rek pijııkUrtlll. 
milşlerdir. 

80 tümenle hllemn 

IADdn, 11 (AA.) - Oenenı 
Obinlelr, m.&hde heııWll lılr tlar
,,_ stıicımiltlr. Bu tumzz E.ı&
ltmeyn me'drıcs b••ıu*-le JllPI.. 
ımttır. Rm>elln TeJellıa battala 
karp ~ öOlllıcll leC9 taamı
zu akim bJdıktan ... Oldnlek, 
~ taama i9ın tq>la.dıfı • 
lay\an Deri lillnntlttlr. Romel, de
miryollanndan batlanmk lllll"etsle 
taarrmw:ıu ._.letmek teteııM-
ırUnde l:ıuhırımnetu. İptida ~-
Leır.ln llB# Jr.anadma vunnak i8te-
J".L1dt - de. 88h geceat Ohinlek top. 
!:11 k:unıet.lıer! Alman 9ltıaımda o 
Jaııdar ~ tahrll>at 18P1DJ1ler
dır ld, dDıpnan twıwww ba zor. l• km-pnda gelitememııtir. 2fS 
Alman tankı •vat meydanmda, 
pa.rçalanlm!J bir halde kalaqtır. 
Romelln !ng!Hz ugaklan tatmdan 
gllndOz yapdan §idded banlj a
tetletinln ve bomba yaimurlvaım 
AJıman llawvetlerine çok pabahyR 
mal oldu~u tecrtııbe etmıı bulun
duğu muhe.kka:lttır. Bundan do~ 
yıdrr ki Roımel &'ece taamıalar1 yap 
maJr fsteımemektedllr. Ancak, iffm
di İn8fldıl uçaldan gcee h&umla
mıda ldeta 1Xrer btat ohmıılar
du. 

Abm.n hlcmılan 

Kahire, 18 (AA.) - Rayterin 
E Lilemeyndelti h\18U81 mulıMıiri bll
ojriyor: 

Romel aeıldzlııci ordu tanfın. 
dan EIA.lemeyn bs.tlNllda t~~ı e
d.11en ÇJkmtıyı ortadan kaldırmak 
~in ~ defa olank ealt akfa
w bllyWt bir g&Jl"eıt eufetmi§tJr. 
Tahmin edildiğ.ıne göre, bu Çl'km
tı Rom.elin eol iıenahmı a.çıkc;a teh
dit etmektedir. Bunun içindir ki 
Remel tim&J kesimdeki İtalyan Ju
talannı takviye için 21 inci zırhlı 
tümenden tanklar ve kamyon t:ı.rla 
Alman piyadesi göndermiştir. Milt 
tefik topı:usu tarafmdan iki sat 
süren ŞddetJ IJir baraj ateşile ve 
İngiliz ve cenup Afıjralr uçakla.
nn Alman tqıtlarmI eılddetle hır
:ııalamalarma refme!l Rome!ln gL 
riltiği taanıızun neıt.icest hakkm -
da bentli bir malömat alnunamıt
tır. Ya.buz 3\1 hatırlatılmabdrr ki 
alı aqaım ~len I*' heıberde se
kizinci ordunun V'Miyete hi.kkn ol
d uğır.ıun mnnedildiğl bildirilme~ 
te idi. 
Romel bliytik taarruza huırlamyor 
Stokhobn, 18 (A.A.) - Berlinden 
öğrenildifhıe göre: Şimali Atrlka
ya mUhim sayıda uçak takviye11i 
gönderilml!ftl:r. Romelin yıı.!tmda 
lfiddetli bh· taa.rruza gat:m.esi bclr
lenlyor. 

lngUiz t.bllll 
&ablre, 16 (A.A.) - Ortqark ln. 

gWs tebllğl: 

Amerika da 
leleeell 1eae ıı ... ,.. ... , ... 

rapdan• 
N'et'Joık. 18 (A..A.) - BfriellS 

AmedaL g.m iınlUt ~ 
p]lıı ""'ıt'Nnoe devam etmekieclfı 
Geoen ay arfmda '100 !*1 
to~--. ..... .
ai~te~t!r. 

Ontımtlr.dekl eene aartmda t.ilıo
dents telıılthlArmm devamlı ça1ıl' 
Jmlan netlDeelnde ZS mfl}'Oll ımuıı 
tok* cemi tınla eclile~li bi1" 
rDmetıt«Ur. 

OCllDiif 
Bedia, U (A..A,) - Yan r-' 

membadan lılldlrlldlllne sOre ı Bbl • 
&tama durumu Bmln mahtlllerlJllll 
cHkkatml çekmektedir. Hind mmetl • 
Din la:yaD hamrldrlarmm blttlllJadd 
b&ıı.otUDUJlllll' • 

Dlnr• ...... 
lıarpmada TlrldJ• 

( Ba,"'"1/ı t bıd MlllfadaJ 
dik bir arbdllfl 11fatlle kendlsfJI' 
den enel ıelen hlikametıerln .ı.,e 
seller:fmdekf bft,.olC halları ta it·' 
decelfnl lı:a~cu.teıa ııonra cU,.ot 

ld: ' 
"TQ~fyeyl brtarmlf olan Cll 

nln eeerinin takibedea b~ 
Tilr.k idare adanılan lı:endl 1119 • 
seıtlerlne tam bir fstlkW Term• · 
bususlannda pek Utbdlrler. Bal " 
kan memleketlerl~e, yuın n or· 
ta~arktakl harclcetlertn mf'd Ye cı' 
zlrleri IH'Uında Ttirk idarecileri 
taralınzlık ve siyuette istikrar p..,. 
litikalanaa C!ahna b'allı lı:aleral 
muah~lerln harfi barftne tatbik' 
hususunda mmlr daft'Ularalt Tnr
kiyenln mllDct tamamlılını bale~ 

uftralabilecek her han«f bir meı .... 
ledt- en Jrftc;ük bir m0nalaf8ya Cfa
hl yanrşmamakladırlar. 

Sara~n hftHımetl liarbfn t• 
h.,~lanırıcında 'kendi seleft tarafın 
dan ı;l:ılbnfş olan bu siyasete, pr· 
Avnn>noıında htMnle ~,.len c«* <! • 
rin dellşflcllklerden 90nrt yegln• 
tatbtkf kabfl bir sfyaRt otduRu lir 
kımından da tamamOe sadılı: bl,... 
cakhr. (:ok ince Ye ~ supl bir 
dlplom:ıl olan Sara~u. bOyltt 
devletlerle konuşmak, pazarltlr elı 

met ve onlara lam bir lfblrlilf n• 
dedccelı: yerde muhariplerin kur .. 
naıı: ve kanşık oyunlarından bfc 
birine kapılmamalı: azmindedir, Si 
racollu bir çok defalar lft4Jf}tere to 
le aktedllmlş olan tedafüi Utırd 
muahedesine sadakatini teyit et • 
miş olmakla beraber, bir QOk del• 
lar da Abnanya ile olan paktın ye 
Alman•Tilrk iktisadi milnasebetle • 
rlnln biltün ebemmiyetlerint do! 
meydana çıkarmı, ve kira Ti il .. 
dilnc verme kanunu mucibince A• 
mcrika tarafından Tftrldyeye yap.
lan yardımı da kftctlmsem~tftlr. 

Türkiye, tatbiki fevkallde güç bir 
bllaranıtın, muhtelif inceliklerine 
bnltlıdır. Kendhıinln ~mnlyet Y • 

bitaraflık mıntakalannı zaman 1 • 
-lccHkce memleketinin yalnız hu

dullan:uı kadar "eri cekmele ka • 
rnr vermiş görllnmc-kledlr. !'"alrat 
'''r taraftan 1illlhını J!linde tutmak~ 
la beraber, bir taraftan da kend; 
hudullannR do'nı crkllirken m · 
harebe sahaları gittikçe ıenlşle .. 
mekte, gllllkçe kendisine 1aklq • 
malda, ecne-bt propasıuıdaJar dl 
Türk mlllellnln soluk ~:ınhhlun 
ve sinir mukavemetini co~ alır btr 
imtihana tAbl tubnaktadtr. 

Merkez kesiminde 115 temmus gQ_ 
nU erken aaauerde llerllyen trunet. 
lerlmlz B:Wemeyııln cenubund&kl 
tepenin bab Dlhayet!Dde mevcut he. 
defleri ele geçirmişlerdir. Eairler a. 
lmmqaa da ea,yuı hentız blllnmtyor. 
Öğleden sonra dllımanm tank kuv • 
vetıerile blrJlkte yaptığı karcı taar. 
ruz pUakllrtUJmll§tUr. Şimal kealmln.. 
de dUrnıan ı•/15 temmuz gece.ı Te. 
Jelleaya kısmen yerlefDlete muvat -
~ak olmUf, krtalamnız bu bölgede 
tepeleri muhafuaya devam etmlt. 
lerdlr. DUgman dlln topçumuz tara • 
tından •fır ırurette bombalanmlf ve 
bu kesimde kara ve hava kuvveUert. 
miz blr miktar dllflnan taaJmu tah. 
tıp etmtıtır. Gene yığın halinde haflf 
bomba uçaklan, av uçaklan kulla. 
nıJmı§tır. Yerde bulunan tsyy&relere 
tam leabeUer kaydedilmlt ve bir C:Ok 
dU§m&D topuna muvattaklyetll dar • 
bt-ler lndtrlJmlıUr, DQ§manm muhare. 
be bölgesindeki bir kurmay karar • 
glhma hOCllm edllmlt ve bllytık bir 
kamyonun yan:na bombalar dlltmllf. 
tur. DUşmanm hava bombardımanı 

bir parça artmJ§sa da avcuanmı• '1 
dOpıan uoatı da,tlrm~ler .,.. bll' 
mi~r dtıpıan uçatmı hasara utrat. 
ml,ıardır. Bomba a91Lkl&nmm dtln 
&kpm Blngazlye htlcum etmifler, 
orada yangmlar çrlı:arznı'1a,rdır. Oeoe. 
ı.ytn Tobralı:'a tekrar ılddetıe htlcum 
edllırılflılr. DOpaaa Jıl.alta)'& brfJ 
71-Ptılı htıcumlara mahdut btr ~de 
devam etmlfUr. Bu barebt netioe • 
linde tanare1erlm1zclea ild8l Jlok • 
Alldır. 

Saraç01Ju, lktidann alır -llJlı 
billOn mesuliyetJerile blrllk ..... e-ı 
leıketinln bir çok tehlikelere tn~· 
ruz o'dufunu pek ya-lnnıdan bfldllf 
bir umanda amuzlanna ah~o:. 
Botazlar meselesi ve iktisadi mil • 
hasara kendisini chldl milfkllller 
b'"'mnda bırakabilir. Bunlar ha-.. 
bin fnfrlşame yürb-en meseleler • 

ttaıyaa teWlll dlr. Her halde Tth~lye tarafından 
ittihaz edilen hareket ihattı her n• 

Boma, ıe (A.A.) - ı..ı,.. ...... olursa olsun dünvırvı alt ast eden 
lan amaml ~ 'nl ......_ hu, zincirden lnırtulmtıt lnınetler 
.,.. nebJlllı karşmnda ~n ihtiyatlı ao,ancele • 

D1llmU llmr oep1mı1Dclt -9le• rln ve en iyi )'1lp11mtt hesaplann 
kulmbda nlenn.tu bip lldd9tll blle alhftst olup obntyacalıaı ta • 
taa1'!'WI& ıeçgıtpe de lıer tarafta dur yf n etmek lı:fmsenln elinden ıelmlo 
durulmuf " derllal pQ8Jdlrt111mQf • yen bir teydlr., , 
ttll'. KUTftUertmls 1200 ..tr abmf • =========:::::::::== 
lar .,. ba,U llU'hlr YUlt&lan talırtp 

etmfflerdlr. 

tından lDf& ettlrllmlf olan mef]ıur 
Peterhof sarayım Almanlar tahrip 
etmlılerdlr. 1917 Maeslnden aonra 
mllze haline getttllm1f olan bu a.ray 
daha evvel dllfman t&rafmdan 7&1-
ırıa edDml§ ve kıymetli poneleıı ko. 
leblyonu il• tablolar, kitaplar, balı. 
lal' .. m.GbJeler Sotarmma.tar. ~ .J 

.... ....... ..,._ ......,._. ..... .......... 
88116'.I c1ett..ll ....... k-a ... 

•cıe..aareım.ı 
Nldm.J llalk.ı ............. 

.....11Artdeı 
aua laMlller ..._ ....... 

"llllllMır ...... 
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• ı!_ E_1 f5.l_!(f ER_ 
'Petrol kaynaklarımızı işi etine iye kadar 

1'l' 

lfçi çocuklarının barınma vvı-ası 
-=:;;...a - -- ,_, 

GALATA ÇO 
BAKIM EVe NELERDEN FAYDALANMAK 

40 yavrunun faydalandığı bu müessesenin verimli r" 

fı!t AR E s 1• N İ 8 u l A B •ı l ı• R 'ı Z malan, bu ijin ehemmiyetini bir kere daha gös· ı 
Alım,.t F" • .,,, tavandaki cam :rcı.in,ıe bir iş almıştı. Tramva; ~ W bulunuyor 

<;acııkl ı t•ı;ki zamDn 3viıe~lni şın· cıırlde~inin en güzel <;'VI ile !11.ıı ~ Yazan: Hasan Beclr ... _ttı"n OLGE. 

1'a:arı: lllı(m Tams. 

·r <1•n ar i" · r n kocnl'ı ın se-;i!r· cıiizclde ayrıca lk i büyt.ik ev: talı· y '{ JVI K · 
lı:ı~ırırnrdu: ınıslc iki diikkaıı, bnbnsının tek azan: 1 ımyaKar . A. . Yurdumuzun en mü1ı1m ihtiyaç. oku'a giden komqu çocuklar 

ya ge-1:.inilcrmiş. Bebnsı çoıt 

<icn: otelde kamarotluk yapa 
m:ı:;· de gec"!nlerde ölmfü: .. 

- H ı;ı. lr Ayşe, lı:ıyır, srvr.-illrn. l'\ l!'ıdı ol::ın onu kalmıştı. Mllliyr· lık zamanlarda, ne ışe yarayahile- I J3:..ı sc1;epten peLrn!can m:ınr'.Jm 0 l.lrınclan bir d;;: Krıs teşkilatıdır. 
Bıı çocuk b"rıiırıclir. Bıı, lıcninırlir' <lekı mevkii ya\':ı'i yavaş büyüyor cegı kestlrılernediğ-. ıçın ta:-!aları bat ıo.r.ınr. pı;trolUn rakipsiz bir ~ahr!'.~ ilu teşkilat ışçi çocukıannm en 
Hııııu ı,·ı · rn•ı]:ı taşıyac-ııx, rllr · ıltikkiınlor111 ve cvll•rln kir:ısı sı.i11 tal Jden, zıraate engel olan, muzır ve yağlama rırnddeJl mevkıını ılttl.:ıa 1 mılh!m barınma yuvalarıdır. !ı:;e 
he~lıyd'L•1; YC orın.ra <'ık::roc·nk<:ırı ! ~c~-.ıl ce artıy?rcl~ı ou· "lladde olar:ı c telAlc!d edilen bit t>ından hııklı oıarak tcı~ıa:ımışla; 1 giden a.nne V~ l:ınbnlar, 7 yaı:ıına 
Evvc ,f ild ~ avrıımum hin türliı Dnh:ıo;ııın Arş:>yı 11Jınak i.c;teclıjtı~ zamanlaı d'l sancılara Karşı mer. ve .,;arelerint a~amıı~a. 1:toyulmuşı!lr • !tadar olıı.n çocuklanru b11 müe::ıı:;c
olc!ntırı mas·1l'arln, hilelerle vr r.i "öylcdiği znmaıı , adam ne ka• hem, daha ııonra arı ışık ınenna.ı ol::.. dır. r-e!ere brr:ı!<r!Lk hayatlarını kazan-
lrlılikrli dokikular:ı rn ·;.ıım:.ı~ın· d:ır fena olmuştu Yılla-dnnbl'ri kıı. rak kullanılan (petrol) makinenin te Maı.1.-n Ko:uUrU • lnyıt ve bltUınıtı ına mileadelesinc rnlıat ve huzur. 
h 11dı :ııı vnnıl!ı•r ••·• y:ıl:ınlarln, e rı~ilu bttşbasa vererek l.urclııkl:ırı rakklsinden, bnhassn motörlerin keıJ. şıstıeı-cıen 1 .. ılfade gayreti bu end şe. n devam edebilme inıkaı.J:ı.rını e -
limılen aldın. Fukot bu benlmıl'~ •'1"1-ıiller. hirıleııhirr. yıı<ılmışh. finden sonra. cllıan öl~U.3Unde bir iay J den ·fo~ın·J~tur. ~akin~ yal'-ları ve 1 ele elmektetl ir:cr. Mcınlek.!tımiub 
B 'h K . I> ·ı· . f l , G l ... c , J" unu vrrmh'ccrğiml " ıııel emaı lçın y~~lıkçı ıı1cl.. met ve eh~ınmiyet ka1.anmı.ştır. 1 ıı:ttır yakı~ 1.;tıiıııılli için bldlınlU şist ı/t ae :ı .o araıı: a a ~ ,cıcu • ~-

Ayşe, geniş odanın kapı tarafı· lerln toruı1 uııd:ın Har.i Seferin kı (Mıı.y! altıuJ namlyie de anılan ve linyit tııktırhıınalıırı Kurulduğu gl- ' rı;-eme kurumu tıııa.ı.L"ldnn tcsıs 
nn diiş~n ~on kadife koltultuna yı. zına kadar belki O:l h•s tane kız• petrolün bir uamlasımn bir damla in. bl terl(ib u"ıııyıı:ı ben-mı lmfı.line de ~c:Ul~n '.'~ocukiarı b kım,, }~~Ju, 
ltılmış, dirseğini dizine ve sarı, bt'. ıHi,{inmü~ler; lortmı5lıır.' ökmilş - san' krı.nınıı. m:.ıadll bulunduğun ı g<!- eb,.nımlyet ~·erllmelneJir · uU y.I ıhl..:.'1 Yıt'iln:l ba:;nuş bu 1ır.. 
saçlı k:ır:lsını :ıvııcunn rl:ıyaını; Tc • lıiı; birisini o~nllonna l.iylk r,;en umum! harbin lhtiyar kapt:ı.:ıı [ .Str B lt~dvcıod'un ellt!rlnde yurdu. r nıal~•ııctrr. 
n~lıyordu. Ahmet Kemal kendisine görmemişlerdi. :\tcltanın lork yıl • Klemanso söylemlgti. muzun Antalya mıntaka.s:n•ia (Ye. * * * 
cevap veren biri varmış gibi, h~r.~ lık nltın babası y:ı~ taC"iri J.iitfi Fılhak!ka pet!·otcta11, her çeşit mn. nıırtai>· lzr.1k, ~rureite, \'rın ~run: Yurt bina.sının hu!unduğu yer, 
de dikine ccvııp venm biri vann:ş e!endirıfn oğ'u. Kız Tası mah:ıllc• kine aksamının ihtiyacına ıJy:run ev. 1 zurt!ııgı. Sllrmnna ve rrabı:o, nıın:a- Galata.da eski bir medrese, imar 
gibi, aşa~ı )uk:ırı ayni kelimel~ri sinln im~.mı Zeynelllhiılİn efendi - sal ve lUzuciyette makıne y".,ları i~., kıı.lnrır.d:ı petrol b•Jlundu,.'.lnR ı~ıret ve tanzi~ etli ~'ş. bııctinkü i!ıt.
tekrarlayarak, uıun müddet bağ. -- nirı kızına vun.ıl~un? Ru olur ı~ tilısal! kab'I oıduğ'u g-lbl m.>törlere olıınır.a.kt.R ve hatta tetannutdl Ba- yar_:lara cevap verecek bir şekle 
dı. değilılf. Ayşe, o zaman ya on dört can ver .. n benzin, mazot ve emJali · Jnt civarındt\ petrol sızınu,ıı .öfill. SC'kulmuş .. Bilyilk avJı,nun içinde 

ya on beş ~·a5larınclıı, dıııtınık ~ar;-. de petroldan elde edllmektedir. muş bulundu~u lıll>C.ye edılm"k:ı:ıhr. tO karlar yavru var .. Kansı sesini çıkarmıyordu. Fa· 
kat her omuz hare:>etlnde, gözii _ 
den .bileklerine rlo~ akan her 
damla y:ı~tıı, Ahmet Kemale eski, 
~nleri, eski lddinlar.ı. ve e.cıki I· 
!Iraz.lan boıırlalnn bir mAnA ''n• 
ldbi ld!. Blliyot'dn ki, bu bey 
bflelc fi'lleTinde yavaş yavaş dir~eıt~ 
doğru kayan hu renksiz damla ona 
her zaman, her fırsat dfiştfikçe bn• 
lırnııştı: 

-Hayır! Gendi~im elden 1ıi
'derl 
A~in ~nçliAi elden gitmeme 

li idı. Gebe kalmak , dolrnz ay 
dftnyanın ortasında karnı her gün 
bint% daha şiş, yüzü tıer gün biraz 
daha san ve çilli, göğsii, bacakları, 
blçalan her gün biraz daha bi • 
cimsiz; öyle acaip bir rnahlılk gi
bi dolaşmak... Sonra birdenbire 
.~aJan bir torbadan daha gülün;;, 
daha caresiz ve daha iğrenç, tekrar 
aynı dünyaya çıkmak... Mektep 
çocuk!arınilan, mahalle bakkalına, 
eczacı çırağına •.-e bütün evlerin 
erkeklerine kadar herkesi arkasına. 
dl'inüp hakın:ığn mechur eden gü • 
zellıgini bu kadar boş bir maksad 
nltrunda ebediyen kaybetmek,. 
Ayşe huna, bu ı:crer sessiz, ha 

sefer ba~ırınadan, fakat daima, ha. 
yatının sonuna karlar itiraz edecek 
u. nazı olmayacaktı. ' 
Ahmı:t Kemaı bütün bunlaı·ı on

dan dinliyormuş gibi, hepsine ceıo 
vap verıneğe (ialışıyordu: 

- Güze1Jiğin kaybolacak! Fakat 
Ayşe, biraz akıllı ol. Biraz dilşün: 
Bütün çocuk doğuran kadınlıır he. 
men güzelliklerini keyip mi ediyo · 
Jar, anne olduktan sonra daha gü
zelleşen, daha çok güzelleşen kadın 
lar Yok mu? Dana sorarsan ben bil• 
tün annelerin çocuk doğurmamış 
kadınlardan daha güzel olduklaiı
na inanırım. Gözümüzün önüde bir 
sürü örnekler var. 1şte Alifet be • 
ylo Jcansı .. ı,te Sulu S:ıimin kar\.. 
sı •• l,te Yaşar Hanım .• lkle Yaşar 
!'8n1mın kızlı~ını, çocuk doğurma· 
dan evvelki halini çok iyi biUT"l!fn. 
Bir zamanlar aranızdan su sızma7. 
dı. Sonra lcndın gebe kalınca onun 
la aokağa çıkmaz oldun. Darıh~f?• 
nız. O ne sıska, kuru kızdı ö;le. 
gözleri fincan gibi dışarda çenesi - , 
one doğru cıkık, kôtil bfr şeydı. 
Bır de :;iııırli iıaline bak. B•• gfbt 
.ıradın oldu. KnJı;-a, göğüs yerinde' 
Derisi bile tnzclendi. , .. 

Hayır, biliyorum, dokuz ay kar. 
nı şiş gezmek diyeceksin. Fakat 
sevgilim, hu nonnal kadın için bir 
şereftir. Sen eHelce bfiy1e değil • 
din. Çocukları severdin Sonra 

·J rf.l'ğişm~ğc lınsl:ıdın. Di;>:ehiliri~ 
7 kı, benım par:ım arttıkça senin 
. knılınlıi{ın bozuldu Ayakkabının, 

u, yırtık p:ıbuçlu hir mektep t:ıle· Petroıdım çıkarılan mak.n~ yağlan MUhe:ı ı_, 1.!ıty Hlisn•ı Hab:bı:ı ::ıir Üstler! tertem',1,. verii malm-
besi idi. Akş:ım üslü meşin ı:ıınt<ı- hayvan ve nebat yaıtlnrındıın daha etudUne nazara:ı va::ı. \'.atraı:Jı Oi dan gi.}mi" o'dukhrt :;ôgUslli:deri 
sı koltu~unda, cr1 •. çocuklarla rrlı. ucuz, aslts!z ve di!i!ş maktnesind"n vane HUseyın. Naftık, Ha~ı.n k~le v: ı onla'rl bir kat dltİla scvi:nli bir ha. 
lüşerek evine rlöner ı;:ıcının ö~ü- tayyare motörüne; n.r:ı.ba dingll!nrl~n Zal:o dolayın r n1a petrol sı..:•ntıluı le koymuş, kızla11n basmcla kır
sünü rlii7clterek tekrnr ııok:ığn fır- vagon tekerleğine kadar bı.lt•ln mıı. vardır. ~l. 'l'. A. tnstltUsünUn devaıa mrzı kurdeleler, ayal<"nrmrla His. 
lılr, Fatih parkmda havn kararın. kine nevllerlnln ve mUteharrik parça h faaUyetl neticesinde R:tm1n cıva ~ 1.lk ayakkabılar Vf.r .. gUJüyorlar. 
cayn, kıııl:ır, kenıli Etihi hir takım lann husus.yetlerini uy:;un evsaf ve rın.h meydana çıku.rılan petrol, mem Müessesen!n kurulmıtsındıı. bll
terblyeslz kızlarla cfolnşı r, durur ~ kıvamda bulunabildi~ln<len kısa za. lek<!tlm:z :le petrol bulunrfa~u hıı.k><ın yük hi;;met1eıi göı ülen Galata ÇO· 

du. Lütfi efendinin h~remi Gii'- manda h:ı~·v;ın ve nebat yağlarmı u. dakl ka'lıtlltl kuvvetıe~rllrınlş ıs~ de c.~·k es rg ... me kurumu ba.§kanı bğ
süm h:ınım Hot'anın ailesini iyi nutturmuştur. Öyle ki petrol mUş • henUz işletme s:ı!hasına girı1!;ti cu. ı·ctmcn Kamille birliJtte yavı-ıı
tanırılı. Vaktilıı kızlıkl:ırı Top k:>- taklart bulunamadığı takdirde mo- yulmamtştır i.n1a konuşuyoruz. Adının Nec!iL 
pmın Haci Hüsrev nıahallc~indc 1 törlerln iştiyemeınesl, makinelerden Fırat vadİ:s!.nln Kaıke1'1ı mıntaka. olduğt nu öğrendiğimiz minim;ni 
beraber geçmişti. Onun için Aysc~ arabalara kadar bUtUn mUteh~rrik larında asfalt ve bittim bulunduğu bir yn.vnıya sorchım: 
nin adını Ahmet Kemalin ağzı~ • vasrtalann yağlanamamaSI, hUlı\sa glhi Mer:!in ve Bahc:ecik c :"Cae~!) - Ner.!d~ oturuyo~un b'.tkn. 
dan işitir, işitmeı kadına fcnnlıi-: medeni faaliyetin duraktama'3ı teh _ cıvar:ndıı oldukça n;ı"lhlm bttumıu yrnı Necla? 
gelmiş, lokman ruhu falan koklat. likesı b:ış göstermlşlr. ~lstıer vardır. Uza.k'a!'l göste'l'erck eme i.~aret 
m:ık icap etmişti. Elde mevcut raporlar. Bahçecik bL ~tti: 

Fakat olan oldu, biten bitti. Ah- K •d k tümiil şist sahasının 1919 tar.hinde - hte orada! .. 
met Kemal Ane ile evlendi. arsa gı ece Fransız scrma.yedarıarını ilgilendir -ı - lfaç ya~md<ı!!mı 

O şimdi çocuk . mi.ş bulundu~unu gösterm;:>kte,llr B;,ı - Beş!. 
ıstiyordu. Ayşe, proteso··rıer raporlarda cta lrnydolun~:l'ıi!"ıı !?'ibi. sa. - Annen, roban var mı? 

istemiyordu. ~ y ı hile ve bUyük merkezlere ye.lHn tıu_ ı - aruz annem var, 
Ayşenin karnı oldukc:a şiıo.mlştl. c:o· a· rl 1 

Ü ., Lo""an gu··nu"nu·· orada lunen Bahçecik b!tümlli ş!stıcrınln ı~- - ..,.ım .ı nere e. 
cüneü oydan itibaren sokaxn çık· "' T ht ·• ~ 't • ıs ku ' J 1 letllmesi ehemmlyetle tetk!ke JAyl:C - a :ı S!J~e~e gı tı. 

maz olmuş, günün hemen her sn. tıayaca' ar bir konudur. Sonra d:Uıa fazla aıılatmnyg kıı-
atinde ağlamayı lıuy haline getir- An~uıra, lG (A.A.) - Maarif vuldu. Arkada.c~ olmuştuk. Baba-
mfşti B' f · el 1 \' kill ... · t ı.. . .: Ü · A k Zaruret lıallnd:? makineleri v. a0&ın-. ır se t'rın c ıizmetçi karlın e ıguı.ı.n en.;;·"'1 zenne u a. "r 01n•t'~. Ann,.sl her saba.11 erki'n 
onu k'" ··k b' · .. · ·t · d"l t h ~ mı.it için hıı.yvan ve nebat ynı:tlıırmı ucu ır şışetlcki kırmızı ~u. ra unıveraı em ı ve an - cog- ewlcn c;L1<ar. onıı bura~·e gct'rir-
yu . k b" raf fakült . . ' ti} k z· t do.'.'tru•Jıı.n dotruya ve yah•Jl o it.si las. ıccr en ıle~iııtlen y:ıkalaımş. ya. es~ ı.e Y t&e ıra:.ı ıniR. A k.eo.3.1n'an rla gelir alırmış .. 
başka bir gün Ahmet Kemal kar • e11$titüsi.ı p'rofef>ör ve doçentlerin- yon ,.e sair muamelelerle vasıflarını - Bunda -zilndtiz ne '.'•"P''-"·"'r· 
Yola it d b' d ·· •.ı. 10 ı,.:,,..;ı<o. b \'e kıvamlarını ısla!l ederek kılll:ın • - " v 

'nın 11 ın a ır şemsiye teli vr:: en murolU\.eP ~·~ ır gı up ~~ın Necla, bana anlatır mısm? 
kanlı he:ı:ler bulmuştu. Amma yıl- fakülte de!tanı prof~ör Dr. :)ev- mak kabil ise de benzin yerine hay. 
madı. Hizmetçileri ür;e Çlkardı. Ay ket Aziz Kans,ınun ba~anlığt :tl- van ,.e nebat yağlarmı ikame müm. - Sabahleyin oyun oynuyoruz. 
~ey~ göz hapsine aldı. Sessiz, gı! tuıd.a. Karsta bu seneld An}:nra U- ı,un değildir. öğleyin, yemek yiyoruz. 8(.)nra ~ar. 
rllltüsüz bir miica<leleyi sonuna ka- niversite~i h:ıitasmı açmak ve 11>. Bu bakımdan • yurdumuzJı. vücu. k1 ~öyiiylonız. ö14retmen bana dı
dar uzattı. zan gününU orada k•ıtbmak üze- dU sezll:m petrol menbalan"tın i~le _ <;:ırıd:ın söylenecek şeyler öğrd.l-

Ve nihayet bir gece, yine sah:ıh:ı re 18 temmuz 1942 cumartesi gü. tilm~sinı.; k:ırhr - b!tllmlll <ıt ve tin yor 0fanzume demek) istiyordu. 
kad k k n .. Ank d h ... t d 1 t· Yit varlıklarımızd!\n istifa :ı ve kıv • Neler bakalnn? ar onuşarn geçirdikleri bir u ar:ı an are .... e e ece r ır. 
gece <ıaftık, -:·;ı.-erken AYfi:C kr.ryoh Ankara Universiteei heyeti K&.rs- met ve ehemmiyet vermek -.;o'{ fa~·. - Kelebek, Arı, Y:ıramaz ~0-
nın içinde doğrulrlıı: yumruklarını ta bir ta.raftın milli: killtiirümü-''., dair olur. cıık! 
karnına b:ı.stı. Sonra ~·nt:ıktan fır· ilgili konular üzer'.nde konkıaıı.:>. Ea..:;ka l·>'rine l'Orfiıım: 
layan Ahmet Kemalin boynuna sa !ar verecek ve diğ·er taraftan doı. rıw c: _,,.~ .. ._, S"nin adm ne bakalım kü-

rılarak tnledi: c:toğu bölgelerimki alakadar eden 1 v A K / 7 ı,)k? 
prtik konuşma'ar ve dersler tertip 1o l\iıı~tafa! 

- Kocacı~ım, ölüyorum!,.. edecek ve mahalli araııtJrmalarda f\imln oıf~"':Pın h"~A.yım. 
Bir iki saat sonrn, iki avuca sı. tulunactıktrr. , .;az.eted• ı;ıkar. :ıııtıır ,. .... / ~· - Arnbacı Hrımznn·n .. 

ğacak kadar küçük, penpe bir et !'e9lmler1n 'lrık•ı~u 1 An 'I/~·ı· _ f\ nn~n yo~ mu? 
parça.~ı yatağın kenanna konmu!I- Kızılcahamamda Atatürk U\OSı< ı AHWl':sı - Kuş kaptı .. 
t • 'demJı<Keı \'l,..m .... K.,. ~ ~ 
u. günü ·cıntıt ~ı·:~rıP "gretmen bana yava5:ça ıııılnt-
Ayşe ağlıyordu ve Ahmet Kemal "'I""''" .,,. ır.. "'' tr. M ı"tafanın ann~si g~c·n ho.f. 

Evet, Ahmet Kemal de aF!lıyordu·. Kızılcahamam, 16 (A..A.) - E- K 11~·ııı. Mıll •l!l ta öJmüıı. b'l..hsısı valı:z kalmc'l onu 
~oknkt:ın zcrzevatcılar, sütçüler ba bedi şef At:ıti.irklin knzamrza şe. • nııll nıı wı yurc1a ı:re~r'miı,. Akf'la:rrıltı.rı v~km 
gırarnk geçiyorlardı. Trnmvay "ıııt r-ef vercHlderi. 16 temmuz gününün ı nllı.ı >tı,ı ı•;ı.ı. tir komsula!'I o:ıu aJmağa .,""eii,·0r-

" 9 uncu yıldönümü "",.t1·_ bel<'dı·,_,e, l'Jı.rUeoen 81lıkan rl•rıı~ ıcır J çan öliiyordu. .r- • J 
genelik, o'.tnl tıı.l~besi ve e'var köy 1 '1yı1a :mu '<Uru~ jlJ:ı:ı•ır l'rı;•> 

muş .. 

• Ayşe h:ışını çevirdi, baktı. Yüzü nırııtınP R'ir"•IVı•D VPrt· ·• "iV"" 
b d b . lerden !?'el~n yliz1erc• ha1k!n ı'ııtı·ra t ı ır en ıre korkunc bir şey «örıııii-ı ~ '" :·e m ~ ··P~Pr l{ıJnJ~ 7.ıunmt>rlııtr 

· · "' kile kı:ız:ımtzdıt ~~1·11n tC7.<hl··ırat- ıı, "''TIP ifa vı:tmı n1lrj1 ı ~ıhı gerildi, aözleri "CrlcrinrlPn ı..vı-m. .. rP11 ın•K uı 
f ~ J • la lrutle.nmış, bu ~esL'e ile de c- "" lelf{M\t llcretını 'l:"l•"•" ol\rııın 
ırlndı. Dirseklerine dayanarak t' . b nın posta ı.teva :>ı:ır:ırn :ıf' \•ot!:ınıa 

1. lk k f ml!ne mın t"kçisi olan gençlik o- ~ 
An_ ma Çin ç:ıb:ıJadı YC deli aibi ı)r.re•tnl ltJRre Kt''•:ı• 'l.l ... "!ili 1110 
ha:ykırmalt:ı başl:ıdı: "' nun y<:hıda. yiirüyeceklerin~ bir ı tırk1wnır> .,,., "'"''' ,..,..,k,..,,ınıı. 

kere daha .,nrl içm·ş ve milli şef- • -'l~J ı .. "°''"' nır.ıııı. 
- Alın bunu, alın .. Korkuyorum! 
Ahmet Kemal ıınrsılrh. Kafasının 

tam ortasına bir kurşun Yese bu 
karlar sersemlemrzcli. Kan;olnıı•n 
demirine dayanarak a'•nkta dura. 
bildi. 

ierine eberli 1lxı.ğ'111rk ve tazim fit. 4.drt-E ı'lE-ıtışttrınıo 'IN<'tl 'ıı:'ı Krt 
hisleri belirtmicıtir. CLAN uc·n~TLtÇfU 

El k d
, l'!cllreı UA.nl11rının ~•H•tlrrı , •11 

onan ır, kaucuklan •rn '!oncıan tt1h:.rer. ıl~n qa vtııııı 
Ankara, 16 (V~lu{ ı;rnh:tbirin- •ınr11 4G ıc. ~a vı;ı H•!~ '•t "uru~ 

<len) - Koordinasyon hevetince. ıöroıırıctı ~1:1ytıı.ca ı. 1<1nı!ı •t 
fst:ınbulda 'ki ii' r1 CflO.qıı farafrn- ıc1ınc1lrjr ·~. -ıır1rwı1• •. ,.,11~11~ 

varıı >ıP~!rıt-l'f ~ ıra.111 

cian ithnl rdi'mif: ola:n dicı kauctık- uıı 11 " • <> Y k: ;ol( U\ ~llHI Kll~t'I> 
Inrma de~r>r verilm,.k ııırrctile, el. Pr.ktl ll'l.n 11ert-rıll:'r~ ı\· rı <tvrı ın 
koyarak '.! Jmai'<ı iktr!l:ıt Vt>kair>ti llrrrıPlı<r vapılı: Keıonı• ·ıi~.ıı-ırrr 
1>nlihiyet1i krlrnmıı:ıt.rr. Elkon~n <ıın!Jm ~ııwrı '\I' ırnru.,tur 

nr.arı ~l.J\tıln•tt ... umırıuı 
diş k~urak'an srhhat Y~tnı-:tinin 
- ~ 111:11k ll:tnııı r 

1 Küçük Durs1murı tivey :rnııc'Si 
\'UrnH'}, On•ı -.,h1'•1 '!.n r~ırava f;Ön

d~riyoı m.ıı<: ~{~~nrl5,<:ıi ele fobrl~ad:ı 
r· '1 h:tn·"'rmUŞ, 

Ayeoa~ın vrı l ııız l''iYiik ::ı"n 4si 
,-ar, o da kötiil·:'m. Onu sabahlan 

1 
Kadıköy Sulh L n<•I llul,ılk HAltlm-

llğindeıı: 

1 912/303 
Kızıttoprak Şehir KMıyn. sokak 4~ 

No. Uzunköprü istasyon eski seyyar 
mcnıurlarıni-:ııı lıteo h!l.ten nerede o:. 
clu~ıı blllnemiyen Baha Eroğlu'mı: 

Yurt lıinn3ını !{ılmi le gez!~ 
.Muntazam hir bıınvo od2!"l, 
ı-alon11, isUr:ıhat salonu. k:.ş 

tıırma odas1, eczahane, sıcat 
mamr ve ı.!u" :ı-er· :mutfak .. f 
kısımlarch büyük bir intizar. 
mizlik göze çarpıyor. 

Yurt, sab'lb zas.t 'i den :ı. 
saat 21 e k3dar açık buh:n 
ç...,,'1!tmn programı, jimnast 
kalwaltr, oyun. i<}tlrnhat. öğ! 
meği, uyku, oyun, mUzik, h 
r::ıati olarak taı~·m edilmişti 

Yurdun iki h~msirf'Sl. bl· 
retmeni var. Öcretm•n cğre 
c.kulu mezunu Krrş ~lerinô 
dukça ihti.c:as c;ahibi bir bayr 

* * * 
t~"İ çoeıılthrmı l:>arr.ndırım 

valıı.n yurt cocukln.nnm yeti 
fim:ie bUvi'k hiz..~f"tlcri olan ..... 
Ii mücsseelerdir. Bunların 
tRrlarmr çoğıı!tm:ık her k 
l'irer yuva.nm kurulmnsmo. , 
mak f'.CX''llt c~ir"'eme kurun 
in °aH olme:ı•l:r. 

Kurumun b·ı hu ... nsbki "aJ 
lunnı art.·nna:;ım bir merr 
vazif~i rlı>rak heklc,·r!h·ı; ·., 

lla'i!\fl Rctlretfir flf 

uPolonyalılara karıı ya-;. 
cinayetler ~' na~ıl cezalt 

dınlacak? 
Lon;lr.ı, 16 (A.A.) - Polon· 

bines! çnr.;ıamb'l. gUn'•U top!ant. 
Almanlarla. dlğer mihver teba 
Polo:ıya devletine ve Polony. 
karşı yaptıkları cınayetıerln n~ 

de ccı1ııını'lı1'1laı~ağını tetkik e 
tir. K&blne d!~er mUHetlk hU~ 
terle bu husu.sırı mllznkereye r 
mek Uzere harlt.:lye, c!ııhlll.)e vt 
ye rı"zırınrına sa hlyet vermlit 

--o--
Lo'?.irayo hıra".Jt:i tıazift..., 
gden Ameri. an diplo1 
:;;tokholm, lG (A.A.) - ı 

dan haber verildiğ.ne gore, B 
Amerikanın e 3!d Moskvva elç1r 
lit Ruzvelt tıı.rafmdan kcnd!s!n 
len hu~us1 b!r vazife He Loı 

gelmiştlr. Bu vaı;lfenln Çörçil 
fındnn Ya~J ı::;to:ı.d:ı başlanan 

kayıp.arı n ~ ele.sinin mUzaltP 
devam etmı?ı,ten ibaret olduğt• 
maktadır. 

--o--
ftnlyadn kışın mektep] 

ka~atılacak 
Rom'l, 1R CA ,\ 1 - Ynkacal< 

rikindekl gllçWkten d::ılnyı bı 

mektepler bir mUddat kap.:ıtıl 

trr. 

-"-
Yunan=stana 15 hin 1 

buğday 
L9n1ra, Hl (c\ . \.,) - üç lıvı 

puru Knnad:ıya varmıştxr. Lı.. 

Yunanlstan için yiyecek ve H 
ton buğday ytik!I •ec,.;ı:tır . 

s p o 
.. -.. ----~------------........... 

İst:m~~l bok:> ajanhğmc 
Boks lıakemı yetıştırmeK için 

kurs aı:ııacaktı:-. TnUp ulıuı!aıT 
g-Un eaat 18 de Bo'"'e mcrkeztr.J 
janl:ğımıza mUr:ıc:ıat etmeleri ı 

mu teb!I~ o•uırır. 

htnnhııl lkln.·ı hu:.cı .ı:__ 
dun; 

911 :w-t 
Eır t;orc ar c•,..ıv: mahcuz 

tnlııınııı:ı eklenen beher kot mantar 
'e senin .kafa la~ındaki insanlık 
rlunnıforından lıirini <lııh:ı aldı, '!Ö. 

türılii. Elbisenin etcitinden kesilen 
l>rhrr ::-1ntim lmınar, düşünme ve 
akıl .clme k:ıhiliyctfnin de y:ı,·aş 
y:ı~aş cksilıııcsiııc srbep oldu Sinı 
di ağlıyorsun. Fakat niç-in? ... 

Söyle ban:ı, bu keiler neye? 
ı\y5r, ıığlıyorılıı. ı'.h ,1°1 Kemalin 

sesi 3 iikselct k('e 011ıın hıçl,rrıkl ır• 
do. sıkl:ışıyor; lıH sijy!enı~ıekle i~ 
r:ır ediyor; fnk:ıt ağlı)·ordıı, 

Kadın şimrii on:ı f</i7.leriııi dik • 
mlş, lam <lüşmnnca bıkıycırriu. Al. 
nına <'löküJen altın y:ıldızfı, ıslak 
s:ıci:ırının :ıra<;ınd:ı gö;r:leri, bi
sı.rll:ınıııki gibi r·arlırnrdu. J\Rı:fı•I 
gıbl beyaz ve kurıı cltttl:ıklarını oy• 
nallı: 

=-Aı, işi~ orfny:ı r;ıl·nrr1r,i!ın kol·
mus eı ! Boi{ııc-ıığını .. Ril ki, on't 
yaşat.mayaC"ağım. 

Ahmet KemAl aYtıt'll ile lrnryolıl 
topum mı 

oirekti"'' daire~indc v nnz:areti 
alt1nda. rlis tnbinleri cemiyeti vası
tn~i.J.e di~ t ahiplerin ~ ve· cliş~ilere 
s..1hlP.oo.ktrr. 

rllr Jt'll:t ~u. Af :ı~ı .. .ı, >\ı !)( 

ıetB.lll 61'ı. •Jtlrı 1eıa. ... ı ı :'ı "~ atı 
ıetıı.~ı ı :'10 ı.cun.ı~tur 

..... • :nncr: 

tst. P.'l'.T. 1'1UdUr;nıı-u tarafından 
ı alayhlnlzc nı:ııan Uzun töprU eski s.ıy 
1 yar memuru iken vaz temizi t<>rkettl. 
ğinızden mU .. tu'fa at!d::d'lm s oldu '>u. 
nuzrlnn b:ıh:;ile p"şln :ı. 1 i "ınız Te1rl. 
nievveı 911 maaıımdan fazı ., mclıuıu 

nu;ı; olan O lira 68 lcuru'i lle avans o. 
!arak iade etmediğiniz pul bedel!nd:ır: 

Bir KaaJ .. ··as 40 lira k! ceman 4!l l!ra 68 kuruşun 
l\ '"" faiz. muhakeme ma~rafı ve avukat. 

BOID&DI -~1 lık ucretıyıe ta.!ısilt hakkındakı dava 

E tılmıı<ıın:ı. l !''!lt ; - le•ı 307<; p 
No. lu ı-~ edil 2v9071:? motör num· 
lı 'l'akımn • Yan·ma.J\~lle !c~halı , 

role markuır G s1'1nd! il otobüıı T 
ıılm, Taks m kı~In!ı Hll No da ~ 

942 Cuma günli eae.: Ui d!! birinci 
tırmn suretııe satılacaktır. 

Onun için çocuk, feliiketlerin en 
biiyini iıli. Koc:ı m:rl-ın gi:di oia. 
rnk doklorl:ıra bnş\•ıır<lu. Ebelere 
gitıi. Komşulara d:ınxştı. Yemez iç
mc:r: <'ldn, 

Z:ıten Ahmet Kemalle e'•lcıımele.. 
rl, daha o znman etraftf! hııy. 
ret uyandırmıştı. Ahmet Krrn:ll 
· h Ue, in en nrıiıı ~d:ıını L'i'(j 

heyin oğlu idi. J.i~eyi ve mülkiye 
mclı:teıbini bitirmiş, İstanbul mali· 

ar-
1 

mUte!ıa!otııııoı 

Dr. KEM Al ôZSAN 
Avdet ve ba•talannı kabul" 
haflaDUftlr. Beyotı11 btildlU 

l 'ad. 'IJo 880 Bursa Pll7.&r• o,.rtı 

1 
Tel: 412S" ----· 

\\ dan dolayı berayl tebli~ nammıza. ı:;ön 
Hirçok ı · '~.,,,., ı'iı f'lt' tercrım d<"rilen dıwetıyenln -&2 No .da de~tı 2 

tıtlilmf~ olan fıtı urr, .\'i11a:i Ah • No, da iken buradan çıkıp gittlltfnlz 
mel raru/ ındnn rloğrııdan do{Jru ve nered~ oı1uğunuta da.tr bir haber 
11a Giircıi dilinden tercilme edı' alrnmadığmdan bahane tebllğslz geri 
mi.~tir, Bal'lan sarın karlar aılr gelmi!' ve blttaleb ve ııs gUn mUddet_ 
ıncera ve kahrrımnnlık menkıbe. le hakkınızda. UA.nen tebliğat lcrasma 

lerl ile dolu <ılan bu nefis e.,cı karar verllml§ ıolduğundıın dııru,ma. 
Tıirli matb11alınıta ilk nümunedlr nm talik kılmdığr 11,9.942 Cuma gU. 

L'fyat 40 im 
1 

nU saat 9,30 da. bizzat veya tara!mız.. 
1t' ı rot o an '1u e11er, ba 

ııl\nı k-I ti 1 1 dan musaddak vekA.letname ue bir 
~- P re ren ere Va.kıt Klt.a 

bt!vlb~ flUde ~O teaz.llA.tla ıo ıru: vekil göndermek sııretlle mahkemede 
ro,a 99rllmekt.fldlr hazır bulunmedrğ'ınız takdirde hakkI-

1 · • nrzdıı g'lyab karan ittihaz olunac~ 
f Mevcudu a7.1'lm1sbr) ve bu babdaki dava arzuhall ııe n1.n 

\. .) .suretinin dlvanhan~ye talik edildiği 
' tebllğ maka.mmd& ilA.n olunur. 

Birinci e rtırmada. tekllf edfüın , 
del mııhcuze takdir ve tahmin elif 
krymet!o % 75 ini bul:nazsa "atış 
7,942 pazartesi günü saat 115 de a 
artırma suretiyle yapılacak ve en 'ı 

istekllsine l~a.le cdllecekUr. Tfl.llp 
rin m11.hcılllnde he.z:ır bulunacak rr 
muruna müracaatları UA.n olunur. 

(401521) 
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ekerleklerln gllr0110sil hafifledi, 
~nra firenlerin gıcırtısı, duyuldu. 
r ~Ylar inledi l'e tren dıırdn. Oişa• 
kı •n btlzı gfirultiller, acele ncele 
onuşmaıar aksediyordu. Kndar 

;tı:raYarak yerinden kalktı, hafifce 
sı%~eyf ~raladı, camın buğusunu 
8 

1• dışarıya bnktı. llağııj)arı 
larest'e kadar verilmişti. Pasaport· 
ra~nı da kontrole vermişlerdi. Hiı; 
d atsız edilmelerini istemiyorl:lr
b/·1 Az sonra komparlumanların 
d r nln ör.Onde bir konuşma duy• 
ta~" ~Koridorda birisi etrafı tu• 
d alt Yurüyordu. J\ısn bir sükfıt ol
d~· 

1
sonra yanındn!-i koınpnrtımaıı · 
lanın sesini duydu. 

- Tony.I 
i . - Söyle yavrıun •. nır şry mi 
Slıyorsıın? 

.. - Hayı~, kıpırtladı~ını duytluırı. 
••a "'" ·• •~eredcyfz? 

- Res h ı ı YCS A !lınc n .• , 
- lIOdutta mıyız? 
- Evet. 

İlakısa bir sfikQııan sonra telmır 
nın. sesi: 

- Tonyr. 
- Ne istiyorsun yavrum .• 

1 
- Ben bi'Hil uyuyamndıın •• 

ola- Ben de •• Fnknt şimdi sabah 
Cak .. 

d - Bir kerre uyumn#a gayret e-
rı:Yfrn .. Belki tren dururken u1·u • 

rn. 
c 'Yenfde.n sustular •• Sonra Alman• 
h~ kon~şaııl:ırın ses~eri, nihayeı 
lre dllduk, hir t"an sesı rluyu!dıı "e 
~n acı acı bnğırarnk )·cnlden hn. 
" et etti.. Tekerleklerin süreli Y'l 

1 
8~ Yavaş crtı"or, ıılıcnkli seri bir 

~enırıo Şekl•ne giriyordu. Tren ya• 
,,an Yağmura aldırmadan ilı;-rlİ)'O~ 
\'~rlfyor, Peştcde gelip kendilerini 
• Yann fizerlnden Brcst'c Folkonia 
•ı>urunıı oradan <"-enubt Afrl1>.-,.a 

· :nihayet hurlıri1 kalb ile ''aşn 
';~aklan memlekete ı:ıötürü~ordu. 
haı akıt gece yarısını çok sccti,i,\i 
fdf de hdJA istasyonun büfcsindf! 
k •· Gece yarısına a:z kala Rndarın 
I' 11rısı fle ber:ıber loı;tıısyonıı gelip 
arıs freninin önünde v:ıgon ll mc
~Uruna bahşiş verdi~ini gör .. 
tı U~ıa. Sonra m:ıdam l\:ular va[to k: binrniş ve kend: ini kocnsı tn .. 

il etmişti. 
~'l'ren bereket ettikten az sonra 

1 
dar da istasyon b!Hcsinden çıİ\• 

~ Ve yağan yağmurun altında eni! 

1 
elerdc, çamura bata çıka s{ln1k· 
enerek, evın yolunu tuttu. 

, ~ve seldiAI :zaman yine karanlılv k Yine duvarlara 1utıın:ırak kendi 
'l"J atına kadar çıktı .. Başı müthiş :ıP· 

Yor, kulnklan uğulduyordu "'Hn· 
Vır L f • Y u ırsntı knt"ırmıyncnktı!,, dl 
ı;~ düşnnce sinirlerini bozrluilu i· 

1 
ıı dairesinin karıc;ı:ıı şldclcllc ne· 

ı. JJer taraf karanlıktı A,.ık kalan 
tlıtıtb .. .. 
kiı ah l{npı<;ındn pl:ı; bul:ışık ko-
hilt 11 geliyordu. Bu koku fsta~yoıı 
k e<;lnıi" lçti!tl ~n biraları ıı~zın l 
P ad:ır getirdi. Yatak ,.,dnsının ka· 
.,.;~ı~ı açtı. Elektrik düğmesini çe
d dı, Ampulden çı 1;an sarı ışık o
y aYI doldurdu, klrJi yato#ını, eski 
Aatnk örtüsünn meyd:ına koydu. 
~ asabt, sert barekcUcrlc soyunm;,; 
s~ h:ı ladı~ı •. Solt\ık secelik rnto:-i
tt' "Vüc•tırilne deyinre titredi. Yata• 
d~na uzandı .• Uyuyamadı, bir tek 

1 
tısünce hütDn benliğine lıftkim o-

1~-0rdu. Bu düşünce~·! nihnyet kc .. 
"I\ e şeklinde ifnde edebildi ,·e: 

3Yhetlik her~eyJ k:ıybettik • .,,diye 
sôylendt. 

A)·larcıı sOrrn h!ldi~elerin sanki 
~,eı>heslnt tetkik rlse, hep avni ne· 

"
1
l'Ye v:ırıyor ve "Jia,·iıcttik her 

Şe i k · ' ayheıtik 1 hükmüne varı• 
Yordu. .,, 

r:ı::YbetmişU •• Ne ycıpahllirdi? t· 
nıt en hnriC, t'Ok h:ırıt lıir ses hu-

c.-evap veriyordu· •-<imdi her 
ceye b:ı • .. • 
en b ştıın b:ışlamuk. işi lekraı 

Ü :ı~t:ı? almn'; lizını .. 

1., ~nıidsız hir $Ckilclc hir knc dıı. 
na b bu se i dinlrdi. Jç:nden b:ı· 
ha]d ir cevop vermedi ve bitkin :1•r 

e d•v:ır tnrafına dönerek inle
ıU. 

ka~~~I g{Jn ye111ekten sonra kız 
de ı~:ı SnrJot'a ı:ıllti. Eniştesi i5in. 
ci d r amrmı, Ş:ırlol e\•dc idi. lları 
rı e 8 olarak gebe J.::ı'dığınıl::ınbe 
cno;nnc:ık günde ik' s:ı:ıt k::ıdnr ko. 

ıııın dlhı k" 
Yoıı 1·' ıır.ına gldivordıı. 

Ilı Uzun bir snnd llyeyr uzıın • 
ı~ rom k sına b· .an o ·uyordu .. Yemrk oda 

l<eJenı ır ll\hano kokucıu lıfıkimdi.. 
_ ~n içeriye girerek .. 

Ren d Othiş Hil1ana kokuyor. ı:erl i .. 
dıın. e bu sün 5t.ıleylı- lı'luıııa :r·· 

\'011 de• 

ham:; Ben rle bu kokııva hiç fa· 
l('f nı edcmlyQl'Uın deıll S:ır • 

ftt'dell • •• 
~a 

1 
TlPnt"ere\'f açııı ıyonun? 

y r O! vıı • h , 
l!lrar 1• • 'lc;ı:-:ı :ı=Jını knlrlırarnK 

1 ı>tıkl"dı: 
-Yoı.: 

cnnıın, ccdf, bu koku hiç 

Çeviren: Muzaffer Aca1 

te tah:ımm!il edilemlyecek bir ko. 
lm değil.. Fııkat ef;er sen bu kn· 
dnr rahatsız oluyor isen kalkıp kcıı 
din pent"ereyi :ıçnbllirsin .. 

Yoli: 
. . 

- Peki canım . Pl·ki 
Dedi ve okuın:ı§n de\·;·nı elli. 
I\elemı!n nınsa başına oturdu, 

VAKiT 
c s:& 

Yeni Neşriyat ... ~ Dr. tbramm Denker ~! ---------.--yeni Türk luı!S!!l!l. Her gün saat 15 .ten IS-OD,,: 

1 
Balıklı Hastaneli O:ıhlthe MDte 1 

Eminönü hnlkevi tııra.fmdan çıka... Beyoğlu • Ağacam!J, S8kıuığıırı 
rııan İstanbul Halkevlerl mecmuası. , cııdd~I Çöplükı:e,me &olı:ık ~o. ıa 
Lın ıı::. ve 112 nel aayıln.rı bir arad:ı. W Telefon: 42468 tt•••ı 
olar:ı.k lntt§ar etm~şUr. 1 

Bu sayıda: Dr. Rahmi Duman'm, 
tııkender .F. Scrtelli'nln, Ml\Ca.r il.ilmi 
Dr. I~no/}'un, ::MUnlr Süleyman Çapan 
oğlununı ErcUmc.nd Atab:ıy'm maka.. 
le, tıllr ve hlkA.yelcri vardır. 

tstanbul AslJye llünci Tlc:ıret ?ııtı:ı ı 

Itemaslnd'!n: 

tH2/303 
- . ~ 

Galatarta Yağkapanmda 2!5 numR.. 

Bir kürdan nldı, evvcJA dişlerini 
knnşlırdı, sonra onu aınrnk bır 1 1~'7-1912 r lyntınrr 
müddet gnzcle;)'e göz gezdirdi. 1 Lo:ıdrn 

radn Göksu motörU sahlbl ŞUkrU ve. 
kili avukat Emrullah tarafından, mu 
\'Ckkillnln Bartın limanına bağıı 2~ 

rUaum tonluk ve İbrahim Bilgin kop. 
dnnm idareelndekl Göksu moUSrll ls. 
tanbuldan Zo:ıguldağs. muhtelit eşya 

- Xc var ne yok Andre!' Nevyorlt 
Diye Şnrloı sordu. Kelcml'n kcn· 1ı Cenevre 

1 Sterlin 
100 Dolar 

Ci,22 

l30.70 
30.03 

yi ticariye hamuleslle yUklU olarak 
Karadeniz boğazmclan çıkmakta iken 
7 temmuz 942 sabaha kar§l saat 4,SO din" htlkim olma~:ı çalışarak: Madrld 

100 İovlçrc Fr. 
100 Pezeta 
1~0 lsvc~ Kr. 

12.89 
31.16 - Hic, d<'ıll .• Srn s:ınkl okuır.·.. Stokholm 

da mania. §ama.ndıralarının kırmızı 

feneri civarında borda fenerleri ya • 
nar bir lıntde seyretmekte iken bq 

taraf n6betçlst Şabanın pek yakmda 
Cuıl olarak bir beyaz 1~11k s6rdUğünü 
!ıeber vermesi üzerine motör lstaper 
.ettlrilml§ ise ere, bir daktkahk kıaa 
bir müddet zarfında lekele ba§ omuz 

luğ'Undan bir geminin blndlrdlği ve 
ŞJ!e llmanma bağlı 2 rtısum tonluk 
ve Mehmet kapdanm idareslncSe bulu 
nan Ceylbl Bahrt moti5rtı olduğu an. 
la~lllan bu motörtln çatmaısmm of dde.. 
tinden hemen battığı ve dört kl§iden 
ibaret bulunan tayt&larmm denizden 
kurt.anim!§ olduğu -re çatı,madan 

dolayı mllvekklllne alt Göksu motlS. 
rllnde de huar vukubulduğıına dair 
kapdan taratmdan tanzim kılman de 
:ırtz raponınun tudik1 t.Btenml§ ft bu 
husuata gem! taytaamdan phlt ola
rak Lstlma.ı taleb edilerek fllhitlerln 
letlma1 ve raporun aımınaın için mu. 
bakemenln 18,7.9!2 tar1btne mtıııadlf 
cumartesi saat 12 de icrasına karar 
verllınl§ olduğundan bu hA.dlse ne &. 

lAk&lılarm m®yyen muhakeme gU • 
:ııUnde bizzat veya bir V'Cktl bulundur 
n:ıalıın tebliğ makamına kaim olmak 

dın mı? Şu l>iist'ldorr \'amiri. ESRAM VE ·rAH\'tLAt 
- Aııtal!ı~ın liizı'.\mu yok, beıı 

ııendcn ne vnr ne yok .. diye sorıı• İltramlycll % 5 !!!!3 Ergani 22.59 

:roruın. 

- Hlc canım ne olncıık ki .. 

- !:>u ış için ıııiirncaat eıliatn 'IK.~YI PL. ARI yerJcrılen h:ılıer cılrnı:ırlı mı 1 .• 
- Heııüz ıniirac:ı:ıt elınedim ki •. 
- Fok:ıt Anrlre diişün ki lnn Kıısımpaşa iııkelesi yUk arabamın 

l;:c; ay oluyor. 1028 numaralı pla.ka.ııı zayi olduğıın. 
Helemen sustunnnk isledi. Pa . 

knl Yoli gözlrrini kendisine kal 
dırmc.'l \az geçti, Şnrlot, clc'nıml:ı: 

- Hlc hir ı~:e mm·:ıHıık olamıı· 
yışın beni h:ıyrcte düşlirüyor •• de. 
di. Otuz iki ynşın:ı 1rcldin, hAIB bi~ 
b:ıltny:ı sap olamaclm. Ve sonra 
Ş:ırlot Yoli:re döndü: 

- Yo,land , dedi. Biliyorsun ki 
bu snn hizmetçi iitü yanıyor, hal 
bu ki, :sen lılc al 'ırınıyorsun bile. 
büfün işleri bize bırakıyorsun .• 

- Xe o!nc:ık ? •. Son ıınu ııoylc. 
- 'Xe olııcnk .. H:ınımefendi hic 

<le~ilse k:ıJl,s:ın şu :sofranın kıı • 

dan ve yenisi alınacağından eski pıA... 
kanın hUkmll olmadığını ııa.n eyle. 
rlm. Arabacı Hamit 

FatDı nlltus memurluğundnn aldı

ğım nlltus k~dımı zayi etUm. Ye~ 

nlelnl alacağımdan eak1a1nln hUkmU 
yoktur. 

Fatih, ~tnlıır O~~me eadd881 
No. 9 Tal&t. oA'lo Abtıen (fOMO). 

• • • 
Edirne nüfus memurluğundan aL 

dığım nU!us l:a.ğıdımı zayi etttm. Ye 

nlslnl alaca~ımdan eııkl.ıılnln hUkmü 
nılm:ısına yardım eı~en Jı:ıri. yoktur. 

- flayh:ıy .• Emredersiniz 
Ye Yoli tenbcl lılr hn~eket'• 

kilobını bıraktı, ağır ol!ır kalktı, 
tatlı fallı serindi ve seleli nınsnnın 
üzcl':nde duran annesinin (:Özlü • 

/?ünü nldı ve sonra ıığ:ıbeylsine d0. 
ncrck: 

- Nasıl Andre, dedi, bu gOn ô~· 
leden sonra bir işin \'ar mı? 

- Hayır .. Neden ııordun? 
- Bl7.I sinrm:ıyn veya bir pastr.. 

haneye götürcbllirmisin? 
- Slnt·m::ıya mı? Hayır .• İçimde" 

hiç istek yol(.. 

- Gilzcl, öyle ise sen bilirsin .•. 
JJ:ılbu ki, ben yarım sa:ıt kadar 
seninle haşhaşa rahat konuşmak i'i 
!emiş idim. 

Ben burada sizi rahatsız mı ~di· 
yonun ki? 

Diye Şarlot fanrnız ediyormuş 
gibi , sordu. YoU gözlerini <ıhlnsı· 
nın li7erine dikti ve büyilk •bir sü
kllnelle: 

- Pek tabll •• 
Dedi. Dunun üterlne Şnrl')! elit: 

deki bulıışık, he1ir. 0 fırlntıı attı ve 
knpıyı vurorak t"ıktı.. Yoll büyük 
bir ~ükô.netle masa örtüsiinll topl ·ı 
dı. Ifozırlannn peçeteleri tekrar b:i 
feyc koychı ve sonra uzun sandal• 
yesine uzandı. 

Volinin bey:ız yüznnctl', aıtzınm 
kcn~rınrla iki derin iz Bt"ılmışlı. 
Kelernen kardeşine baknrak: 'He • 
nüz yirmi hucıık yaşını.la faka? 
o kad:ır rena görünüyor ki •• Ilirrlrıı 
ç ·· müş •• ., dl.re düşündü. 

YoJi uzun snndol~·esinde bnrnk;o 
nnı altına toplamış oturuyordu •• 

Üzerinde kıc::a 1Cıe:\•crd bir etek 
ve bey:ız bir blüz ''ordı. Bir dlzi 
,.e h:ıca!lının biri tn derinlikler; 
ne kadar söıiiııüyonlu. Kelcmen, 
C\"\'eliı: Doğru olur.! diyecek oltlu. 
Sonra vaz .. f'';ti. Hiç hlr şt.v ~öy}n.. 
miyordu. Nı"a3 et Sarlotun ~ecti~i 

ni haber veren bir kapı çnrpılmn• 
sı ile Yoli ~~7.t' ';aşlr.dı: 

- İşle dedi .. Her f:İln tıöylc .. nu 
miita · pro2'ramdır .. Şinıcli vemll< • 
len sot:rn r;lh: ya~ları fcııılı haşl:ıyıı. 
cak .. \rtık bu n •yala tnhammüiü"ll 
kalmadı. 

1'ele•nen mevzuu 'dci;iellrmek 
istediği için derhal sordu: 

- Güzel .• lf mgl sinemaya git• 
;neK isli yordun 7 

E4lrne, Şeyh Çelebi mahaUeıtl S0'7 
tevellilUll ı:·aııya oflu VeU Canse-
ver (40e19) 117.ere fi(l.n olunur. <'0!!07) 

Yiik•ek Deniz Ticareti Mektebi MüJiiTlifünclen: 

M.ekteb!ınlz Llee blrincl smxtma S.8.942 gününden itibaren namzet ta.. 
Jebe kaydına ba§lanae&k ve kayıt lfl 28.8.942 gtlntlne kad&r devam ede. 

cektır. 
ŞA.RTI..A.R: Orta okul me:r.unu olmak 'ftı yahut lise Mklzlncl mııtı 

ikma. etmlf bulwımak ve yaıı on beşten kUçllk w on dokuzdan btlyUk ol
mamak lA.zlmdır. Orta okulu geçen ıseoe bltlreıtler, arada ~çen blr eene 
zarfrnda ne 1lc :ır.eşgııl oldukıarını tevslk edeceklerdir. 

Aşağıda yazılı vesikalarla mektebe mllraee.at edecek ıatekUler, 8lhbl 
durumları der.izciliğe elverialı olup olmadığı anla.51lma.k nzere mektcp!:e 
boı muayene klğtUarUe Kasıınpa,,ad& Denlz haataha.uealne gönderllecek. 
lero.iir. 

Sıhhi durumlan elver1fl!. olduğu anlaşılan ve mllaabcı.ka tıxıt.lhanmda 
nıııvaffak olarak mektcbtl. alınmasına karar Terilen talebeden noterlikçe 
iUtıu1. musa!idak servet aahlbl blr kefil veya umumı, huııuaı, belediye ve 
mU!hak bütçelerden maa.ı veya ücret alan blr memur lmzasile "noterllkçe 
masl!ddak,, bir taahhüt:nemo· alınır. 

1steklllerln MUdilrlyet kalemine mllracaatıan. 
VES!KALAR: Dlle!<çe, qr, tyi hal, veli klğrtlarlle nütus ctızdanı, 

dlpl<'ma veya. t&!dlkli ınıretlerl ve it X 6 eb'admda 6 totograı. (7377) 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

No. Cimi Aylıtı 

Semtt Mahalleııt Soka~ Lira K. 
Galata Kemanke§ 6 ncı Vakıf BilA Kahve ocağı 21 00 

Han 

.. .. 24 DUkkAn 80 00 
Beyoğlu HUseylnağa Ml.ıı 1 Apartımatı ~ eti dairesi 65 00 
Kasımpaoa Bedrettin Kayık iake. 41 Arsa 10 00 

leısl 

.. Cami kebir Paııa deresi 27 Dükk&.n a 00 
Beşlktq Slnanpap. Vapur ıa. s1 DUkkA.n 7 00 

keleal 
Yukanda yazılı ga_;,"Tl menkullerin 3Ui.943 gtınll sonuna kadar kiraya 

veınmesı paı..a.rlığa bırakılmıııtır. lst~klllertn her gün Beyoaıu Yakıtlar 
MUdtirlUğU Akarat kalemine müracaat?ıırı. •(7~0) 

lstanbul Mıntak~' Ticaret Müdürlüğünden: 

Ellerinde yağll tohunılar bulunanlara 
ElleriDd'? 941 ve laha eV\'Clkl eeneler mahsu\Q · ııusam. keten toh~ 

mu, ay çiçeği tohumu. yer fıstığı ve kendir tohumu bulunanların 1~ 

tenımuz I9il•! tarih.ne k::ı:!nr malların, mlkdar ve evııafını blldlrlr bl. 
rer beyannaıne lle thraer.r baş kontrolörlüıl'Uııe b ldirerek usuıu veçhlle 
ınllhUrlettirc!Urlerl takdirde yeDl fıat rejl'llloe mUtealllk ~6 No. ıu slrkUler 
hUktımıerlnı:tr.r. utlma <ı<!llc~ltlerl 11(1.n olunmuştu. 

Vekrılet yUl(Sck mııkrımınca bu busueta aıııı!ln yeni bir kararla 
a.5a~ıdakt tl\dıl!H ynpılmıvtır. 

ı - Keten tohumun/\ alt l:ıeyannamelcrlıı kabul ve mUhUrlenmeııl 
eskısı gibi 15 temmuz 1912 de hitama ermiş bulunacalttır. 

- Hit" birin<' .. diye Yoll cevar 
,·erui. S!nem:ı"n silmek man iste. 
diğlm yok.. Yalınızca Şnrlotlnn 

Ktırlulrııak için o •ekiJrle h::ırcket 
c..tmlsliın •. Yok!lla seninle ko 111şa 
:-r.k1:!rımı Jll'k füA huradıı da konıı• de 

2 - Yer tı6tığı, &U!UllII, ay çiçeği ~ kendir tohumtarma alt beyan. 
nameler l A~ustoa 1942 ttırlhıne kadar tevdi edilmiş buıunaeııktrr. 

! - Ken~ir tohumlermto mühUrlenmes.ı ışı ı ağustos 1942 tarihin. 
hitama ennlş 'bulıınnC'nktır. 
4 - Yedi f:stı,.. suru.m ve ay çlçeCI tohumlarının mühUrlenmt'sl işi nuşn hl!lrim. 

- Sen bilirsin. 
Diyr f\denıeıı ho~ıı1> <ıet;le er. 

vap 'enli. Ç!ink!i kardeşinin n 
konuşmak i!i>lcdiğini enclıien bil: 
yorclu. Bu konuşma muhnkkak ohı 
caktı ve Sen jcrar kl\pr!isü gczmv 
slnıle olmrohil yanınrla 'kerdeşin'n 
iml"L!nııı • ~clace!r söyl .. ·lillı iki c.:·:• 
sözden sonra bu konuşm:ı t'Ok müt 
hiş bir hnl alıyordu. 

Yoli ye~il gözlerini kordee nin ü 
zerine dikti ve sönnıns bir sesle: 

- Gllt1ll'r mi? 
f)iyc- ı;crdıı. 

- Evet.. 
1 -, / 

'.(Deı•amr '70r2 

1:1 AğUstos l9il2 dfl sona ereC'cktır. 
5 - Ev>"elce dcpolnmll mahalleli olarak b!ldlrilenlere ıın.veten res. 

mı kontrol ıııcrl•ezt bulunan Gire:ıun, Ordu, Fatsn. !no'bolu. lskenderun 
TekiTdağ, ÇanEıkkale \'C Bandırmada bulunan çuvallanmış ve usulll ve<:· 
hlıc ar;;ılnpyacak ıekUde mühUrlcrl takıı:nış bulunan yağlı tohumlar 
mah:ıllerlnde de depolanacak yani mUbUrlenebllecektlr. 

6 - KodrolörlUk ~ş'lı:llfltr bulunmıyan yerlerden Tekirdağ. Ban. 
dırma, Çanakkaledekl alt\kaderlar beyannameıerinl yukardakl mtlddet. 
lerl qmam&ıt U:zere lstnntul Mıntaka Ticaret MıldUr!Uğil İhracat Baş 
KoutrolörlüğUrıe tskenderundakl ata.kadarlar lse Mersin Mıntaka Ticaret 
MUdUrUlğUM t.e,·dt edeceklerdir. 

'l - Bu liman ve merkezler haricinde veya d5kme ha.tinde bulunan 
yatlı tohumların ınUhUrıEnme ve depolanmalarma 1mkb bulunmadıtıno 
dan alAkalılarm işlerini ona göre te.nzlm etmeleri. 

5 - Daha fazla izahatın Istanbul Sirkeci Liman hanmdaki lbraeat 
8llf &ontrolörlüğlliıden aıuıablleeeğl 11(1.n oıwtur. (7567} 

-$-
22 SC!2!L!l 

Kuruluş tarlbl: J888. - Sermayesi: 100.000.000 Turlt lJ9'MI 

Şube ve ııJanıı adedi; 265. 

Zira! v<ı Uearl her nevi banl:ta muameleleri. 

Para blr~t1ı1'nlere 28.000 lira ikramiye veri7Qir. 

Ziraat Benkasmda kumbaralı ve ihbaI'SlZ taşa.rruf 

en az 50 l~ bıılunulara senede ~ defa çektıeoelt kur'a 9-. . ._.üıda~ 
p\A.na. göre ikramiye dağrtılacalrt:rr. 

1' adet 1,000 llrahk 4000 Dra 

' • 300 .. ı;GOO .. 

"· 260 .. ~-'° ,. 100 .. 4.,000 .. 

DİKKk': Beeaplarmdaki perÜIZ btr ... ilinde tlO ,!lllldılııüıi_,. 
~l1:mlyenlae Daamlye Çiktl#ı takdirde «> 20 f.ıw!ta.Oe ~tlr:o 

Kıır'alw Mnede ' de. :ıı Kart. 11 Haztrmı. ıı :m,!OI, 
ll Birlnc1kanmıda çekilecektir. 

Yedllrule Gazhaneıııılnden ft .ton gazhane kolammı Hallı'atr4a 
mektebimlze nakl1 açık e'kslltmeye konmU§tur. Beher ton mıam 
muhammen~ 911re. w ilk teminatı: 48 lln. 60 kıırottar. Ekslltm. 
yug-Ju lstikW caddesi M9 nnmanı.da Liseler ~ 
komisyonda 31.7.94.2 Cuma günü saat 18,80 da ;yapd&caktır. 

bu l§t yapabilecek kab1llyette kamyona ııo.1ılp oldııklanm Emntyet 
§Ubeden alinJil1' ewak 11e tevalk etmeleri ve vaktinde, adı geçen m 
Ye yatırııcakla:rı 11k teminat param makbuzu ve nntua cllzdanlıı.rlle 
tc liomtsyona mttracaaUan ve şartnameyt ber gfttı Muhase'becllllrt 
öğrenmeleri. ('769§) 

...... 
Muhammen bedeli 3280 (Üçbin Uu yUz otuz) Jlra olan muhteıtf 

atta 1250 • (bin iki yaz ent) Kğ. yay için çelik tel (27. Temmuz. ı 

Pazartesi gUnU aaa.t (14) on dörtte Haydarpaoada gar hinıım dahlUD 
kom!.syon tara!mdıuı açık eksiltme usullle satm alınacaktır. 

Bu f§e girmek ı.teyenlerin 242 '(iki ynz ktrk lki) lira 25 (yirml 

kutu§luk muvakkat teminat ve kanunun taytn etUği vesııll:.ıe birlikte 
sıltme g{lnü aaattne kada:- komisyona mUraeaatlan lAzrr.ıdır. 

Bu ife aft §&rtn&meler komlByondıuı paral!IZ olarak dağıtılmakta 
(7695) 

ASKERi TIBBl'l'E MEKTEBt M01l()RL"0Gtl'NDE.'llıl: 

HA.len sılada bulunup ikinci devre kampına tetrlk edilmiş olan AB 
Tıbt.lye mektebi talcbclcrl 16 Ağustos 942 de üçüncü kampa f;}tirak 
ceklerlncren 1.:5 Ağusto.stn mektebe llUhak etmeleri 11An olunur. (76 

TüRKiYE iŞBANKASI 
l D-l2 UUtA.l\U ı'ELEHl 

K i;,.nk T ... ~"'?'TUf t adet 2000 Liralık • 2000.- Ura 

He~n1"')1an • - ı.ooc • - !JOOO.- • 
1 • 7M) • - ııı.oo- r 

ı9t2 ..,.RAl\11YE Pi.Al'", • • 600 • - 1600.- • 
litr.Şlll~LEH: ! Şrıb.'l\. • 

:ı.o • Zt'O • - 'ı:ı.oG.- • 
4-0 • 100 • - •000.- • : a y:m. t ~ ğtu;t o&. ı Ck' .n- :ıo Ml -~.-• • • 

d~rtn tarfblcrtndı 280 • 1tı • ""6000.- • 
,.pılD'. ıoo • UI • -~ • 



k 
n 
:ı. 

Haberelr 

Pazar:eai 

Her gün 

WNBI 

lVLWO 

11,890 25.23 

15,250 19.1 

8:45 • 9:00 Habcrleriıı 

Talılili 

Salı, Çar~amba, Perf}~mbe, 
Cuma, Cumartesi, Pazar 

WRCA 9,610 31.02 

Pazartesi WNBI 11,890 25.23 

Her gün 

Pazartesi ve Per~embe 

.wıwo 

WRUL 

15,250 

15,130 

11,750 

19.7 

19.8 

16.9 WRUW 

18:~. 19:00 Haberler Pazartesi, Salı, Çarıamba, 
Pertembe, Cuma 

WCBX 15.210 19.6 

.. WCRC 11,830 16.8 

19:00 - 19:15 Haberle!.,.... Paimle.t, Salı, Çar!amba, 
Perıembe, Cuma, Cumartesi 

WRUL 16.9 

• WRUW 15,130 19.8 

11abeı1eıin Pazartesi, Salı, Çarşamba, WRUL 11,750 16.9 
'.l'ahlill Per;embe, Cuma, Cumartesi 

21 :SO - U:45 Haberler 
21:45. 22:00 Hftherledn .... 

'.l'ahliU 

Her gün 
1 

Her gün 

1WRUW 

WNBI 
WNBI 

15,13() 

17,'180 
17 ... 180 

19.8 

16.8 
16..8 

Askeri Tıbbiye Okulu 
"Tabip, Eczacı, Kimya. Disçi, Hukuk. ve Öğret· 

men,. sınıflarına alınacak talebe ha.yıt ve 
kabul şartları 

ı. - Türlıtlye eQmb•Jrı) etı tebaasından bulunmak. 
t. - Soyadı ve totogT&ft kendi nüfusu ile blrnltte ana ve b:ı.buımm 

11.Uf\ıı klğıtlannı ltraz etır.ek. Bunlardan her bar.gl birisi vefat etmış ise 
ııııtwı kaydmd::ı..n b~rer musaddalt Euret gctlrllmeııl l!zımdır. "Ebeveynine 
ald fjbu tanınma vesfkatım mektepte görUldUkten sonra ~emen in.de ed!Hr. 

a. - Llıt"~e!l pek lyı veya iyi derecede mezun olmak. 
t. - L!.!eyl bitirme ve olgunluk dlplcmı:.sı vermei<. Hazırlanmamışsa 

itse mUdUriycUııdcn blr muııaddak vesika ve oakert tam ehliyetname gHs. 
ternı.ek. 

6, - On sekiz v~ına baaml§ ve yirmi Uç yaŞtnn girmemiş bulunmak. 
~ - Çtçt-k al)t \'Cl!lkası gö!termek ve tam lcşekkUUU askert bir sıhhi 

heyet tarallnc!nn muayeııe olmak "Okurun rnpor Uzerınde tasdfüll fo~og. 
rafı bulanacaktır ... 

7. - I~endJe•:ıı::ı ve a.!lestn!:: tc:::a ha! ve ~ahret eıı.hlbl olmn1·:ı ok•Jrun 
nl~h ve nlk!h:ı bulumr.aorğl bıık:-:!l!cıa mnham zabı•n tara!ınj:ın tas. 
dl kU b!r ''esi.'!ı:a gılırtcrme 1'-

~. -- Batnı ve ona ötn n~ ltr tıo:>11k baM ve ar:a, amca dııvı, hıı.ıa. 

teJR kav~ erltek kardeş ve!! olabilir. Şu kadrı.r ki ana vıı b:ılıruun öıdUk. 

lcr1M dair r"Hm1 bir kA.gr. gettrrr.elldlr. 
9, - Ka.'001 edild!lllerl ke:ıdl'e:lna tebliğ ediltllkten ıııonra velhl ta~a

tm~ v~ no!.P.>rllktcn m;;sa:ı~:ık ot:.ılca örneği yazılı taahhUt scnedı okula 
ver!k>cekUr. 

ıo. - 4 X 6 blly1lkltlkte 6 k•t•a fotoı;rat. 
Jl, - M~ltteb lınl ı kP.yrt muamel~:ıı yı.:lm:-da !sten ilen vcsnlk veril

dikten aonra. "Eylül &)-::., sonunda yepılrr, 
IJMıdeıı pel: iyi derecede rneıun olanlar bllAlmllhan alınır. 
lyt d9rect'Ce meı:un oianlar ltııı!rodan fazla talip olursa l:ıt .. !dl!::- nra. 

En!& •'yabe.r.cı d1l ve rlynzlyeden,, mU!abaka lmtıhanı yapılacak ve en 
CC.k num~ııa a.1-DlllT' ~~!lrttr. tmtıhaıı eylUl ayı ilk hartasındCL yapılır. 

12. - Llatden bir !l'ne evvel ve daha 1!vvel mezun oıa.ıı.ıar bu nı\ld·jeU 
urıeıt.e \111 De auııU. .ı:eclrc1klrln.! bildlrmc:c \"e tcve!kıı mecburdurlar 

.... (tS9 - 7611). 

lbtanbul Asliye 6 ncı liul<uk lUnh_ 
ltemeslnılen: 

942/571 
Mtlddei: Hamide 
MUdclelaleyh: Osman Kolsnll:ıyan: 

Bur.:ıa Mecclcttin mahalleal cami eo. 
\tak No. 14 Terzi 

MUddel Hamide tarafından mUdde
ieleyh Osmun Kolaatıayan aleyhine 
açılan bo,anma davasına alt nrz·1h~ı 

1 sureti mUddelaleybe tebliğ edilmek 
üzere yazılı .:vlreııtne göndcrllmlşsc 

de mumalleyhlu mezktlr lkamctkf1hı_ 
nı ter:t ile semti meçhule gittıtlnln 

beyanlle iade krlmmaar Uzerlne Hu. 
kuk usuıu mııhakcmı:lcrl kanunl.!Dun 
141, 142. H3 ve 183 ncU maddcJeri!lc 
tevf!'::ın !ade ktlınan da va arzuhnH 
ile muhııkcme ı;UnUnU g6 ~erir d:ıvc. 
tiye varakasının ırıahk"mc dlv ınha. 
nes!nc n~ılmasına ve 9121;;11 numa. 
rnd'l knyr•ıı l;ıbu dnva)n mlu.IJeialcy 
hin (Hi ı rrün lçl:ıdc Cc\·ap ,· .. rmeslne 
lmrar ı:orllmt1 vo bı?r;n;ı ı::ıı l•:tr"r 
arzuhal ile davetiye varak sı mnhke. 
me tlivanha:ırslnc ıı ıl nış olm:ıı,ıa 

mumaileyh üs-n:ı.n ı~oı::al!:ıya:ı yu • 
!-:arıda yazıtı mUddet zarfında davn - ı 

ya cevap ver~rek tolık!k-ıt lç'n tayin 
kılmnn 14 V !~ .. 2 Pı:ızartr.sl l"Ünfl saat 

(!Ol ela rnı:ıhl>"rnt'ml::dc h"ztr bulun. 
mrun ve::ıı knnu.n1 b!- '\ .... ltll gönder _ 
mcı:l !Uzumu tcbli{t yerin.. geçmek 
llzere ll!tn olunur. (40522) 

5."HIHl : A~·t.U l'S 
Ha~ıldı~ı yf'r: \'"Kl'I '\'ATIH"SI 

Umumi l':e~rlyalı idare eden 
Relik Ahmel Stt•t!nQ(I 

1'7 - , _ ,M! 

an bu 

ı 1'. Yıkılmıı:ı: \' .l\"UZ 

2 S. Temel Alemdar 
3 F. Slmsııroğlu Buket 

4 •• .. O emel 

5 K. Yıkılmaz Şen kız 

6 F. Elliııltto~hı K. Essex 

Koyu doru 
Al er. 
Doru dfşl 
kır diı:ıi 

ı Donı kıs 
Al diı;i 

Onnik lf 
Onnik II 
Sen Serpent 
Alişah 

Prcstlsslmo 

Zeıı:ırt 3 h. Yıkılmaz a8 
Fgrcıtc 3 S. Temel 58 
Chlnes Glrl 3 Unyram ~5,5 
Yoconla 3 ., w 55,5 
Vinter Hint 3 r. Yıkılma,. 56,D 
Pr•mero_1 ____ ~ __ z_ek_ı ____ l .. 5-.6_J, 

U çüncü ko§U: 
Dört ve daha yukan ya§\aki saf kan Arap at ve kısraklara mahsus. ikramiyesi 255 Ii· 
ra, sıklet dört yaşındakiler 56 kilo, be§ ve daha yuhan yaş tnkilcr 58 kilo taşıyacaklar• 
dır. Mesafesi: 1600 metre. 

1 1. H. Tekçe Sava \ 1\ıret l\uruş 1 ıııt.Iık 5 1 Atçı 63 
2 funa " I 

1 -: ·; bcylıl 5 .. 58 .. .. . " .. " " • 3 K, Darca Yavuz \laf ,_ ı Turan rııcyyan 7 F.ızlı 58 
4 M. Turgut Sevim \'ili Kır kıs Ş:ıhnn Siınri 5 B:ıhn 56:i 5 Y. Şemseddin Bahtiyar .. " Armuş Cilfn 13 Zeki 56. 
6 ı-~. Vural T:ın::ın 

" At Kuru~ Sübcyhf 4 
1 

F. Atlı 56 

Dördüncü ko§U (Yalova ko~usu): 
iki ya§mda ve koıu kazanmamıı yerli saf kan lngiliz taylarına mahs'.ls. lkramiyesi 500 
lira, sıklet 56 kilo, mesafesi: 1000 metredir. 

1 
2 
3 

F. Simsnrollhı Pul:ıt 

A. N. Alaborr Gürsoy 
F, AUı Vnrndin 

4 .. ., Zehrimar 
5 S, Karao"ITTlof" Rclııe 
6 .. Yiılo 

Kır er. 
Doru er .. 
Doru dişi 

• 

Blaıorny 

Cl:ıud Cnp 
LegnUer 
Coup de Roi 

.. ,. J.eseırcr 
A~ 'ıii~f Gos-:ıır __ ...... __ ....; 

Pomnıelc~ 
Edcş 

Sprlnsbanrd 
Kezibm 
nnsloca 
Slheriıınne 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

u::ıyram ıs~ 
Zeki 5G 
F. Atlı 1 55 
n M 154 f,i 
'>. Knraosman ~4.~ 

. _4. 

Be,inci ko§U (Satı§ koıuau): 
Dört ve dah"a yukarı yaıtaki saf kan Arap at ve kısraklara 
ra. Mesafesi: 2000 metre. 

mahsus. ikramiyesi: 155 li· 

-
1 

1 K. Dan:a 1 Yavu• 2 
3 

Z, Aydı-mir K. llilAI 
F. Koc:ıgünc~· Fidan 

Bayo;ı · 

O. Bramamalls .....:.:ı""""' ... 
Fctogroflor• 

l\ncıık bır lı ft:ı z.ı.rfındn bı•r •• 
~u::luk'arından l:urı uımu., \'C b:r çok 
scnel r gcnçleşmış bınlercc kndın 

l.aH.ınr;,ı:"r Cıldl k('noı tabıi \C 
kıyı ıctli • BIOCEt. • g nr lk unsuru 
il~ b~·'"Y!nl:. ctld crl::n tazeleşir 
\i! g":ı kştr •BlOC;t.L . butu:ı dlı.11· 

yada tanınll'?Ş v.y na L'n!ver ıtc 1 

profesö~u Dr Stc!skal'l:ı ~ayanı hay
ret k<'Mıdır. Şımdı pemb~ rcnktel:i 
Toknlon kremi terkibinde BIOCEL 
vardır On·ı htr ak~:ı.m yatm:ı.zd:ın 
CV\ el l:ıtb.k cdlnız. Sız uyurken 
clldınııl be~lcr \'C ccnçlcştlrlr Gün· 
ciuzlcr için de bevaz renktekl TO· 
talan kremini kullanınız S1y::.h 
n~l:t" !arı Nltir. açık mc:ıamclerı 
'6ıklaştırır \C bir !;aç g.ın zarrıııda 
en donuk vt- sert bir c!ldı nımusa
tıp beyazlatıp ı·:ıdıfc ı:; bl yumuşatır. 

·~ 

1 Al at Turnn Übeyyan 

1 
Kes. donı Hiltilnzzıımıın Hora güzeli 

1 Al kı.,r:ık SekJavr Kiilı<'v'e 

:'\luhammen 
Mlktan bedeli Jll• t.Pminh 

Adet Kilo 

Ekme!t 4(\000 

Sadeyağ 3500 

Zeytinyağ 2000 

Sabun €'JO 

K. Çalı fasulye 4500 
Nohut 2200 
Yeşıl Merr.imek 2000 
Krrmtzı mercimek 600 

1'oz şe1<er 4(100 

Mcngal kömürü 601)0 

kuruş 

11 

1D2 

122 

77.5 

30 
30 
24 
2S 

93.25 

10 

na~lıç !~oyun eti 40CO lfüj 
~ığır eti 4000 115 
Kuzu eti 2000 165 

Liı·a 

330 

5().i 

183 

46.0 

199.35 

279.75 

982.50 

7 Fazlı 
64,f 4 H. Gonca 6(), 

5 Yula 60_.. 

a. 
zerin edlr 

Ek!öiltme 
Snati 

10.15 

10.30 

10.40 

l0.45 

11 

11.10 

11.20 

Nev'i 

kapalı 

nçtk 

" .. 

.. 
,, 

kapalı 

Pir_nç CiOCO 5S.1~ 26154 11.SO açık 

--------:---~------------------~ ---------------------T \un ı soğan 4500 21 268.87 11.40 ,, 
8000 33 Patates 

Zeytin 
----~-----------------------------------------~":....--

1500 'i3 8212 11.45 

u :~c ve glİrP:en 

o.tunu çc:d 200 1015 228.37 11.50 •• 

1 - Yukarı1a cins \"t rn klan yazılı açık ve kapalı ckl!liltmeıere taliP 
cıknıııdığından cltslllm'! (11~) ~n dah:ı uz:ıtılarııit 27.7.912 (Pazartesi) gU. 

ıı\ı lılzalnrmd'l ynzılt sıı.:ı~ıc-~ bp:-ııl.tlmı tır. Elcstllm". Beyoğlu lsUkltıl cad• 

de!! 349 r..uma radn Llscı r ı:ubaso'bccHlğlnde toplnnan komisyonda. yn.pı. 
IP.<'nktır. 1stek.1lcrln vakllt1de mczkQr muııa.sebc veznesıne yatıracaklat1 

ilk trmlnııt makbıı:ı:u l\'.l yeni yıl Ticaret Odası veslkasmı ve kapalı ek. 
ı;;lLırcye alt ·ckliflerlnl havi 24'l0 sayılı knn:.ınun tıırlfl dıı.lres!nde hazır~ 

Jayııcaklarr 7arflarını yukanda hlz.ıılnrınd!l g6st,.rllt'n saatten bir saat ov· 
vel .ne Y.adar komisyona makbuz mul,nblUncre vermeleri, (postada olaca!< 

gec!kmelcr ka.~ul ,.dilmez). Açık ek>ll'm"lerde l11e hlZ'llarm1'.ı ı;östertıen 

l!lnn!.te yul•ar-.fa zikredilen '"cnlknıar1a blrlıkte komlsyo'la mUracaatıarı: 

Şaı tname ve evsaCnamcicrı her giln Llscl~r Muh"J.s::beslndc glSrüp ögTCD• 

me:erl: 

2 - Ekmek, ende ve zeytlnyıı~ı, s:ıbun, fasulye, no!ıut, merclmo}(, 
toz ~kcr ve ırınngal kömti:U itin mal bedelinin tediyesinde kesilecek k8" 

znnç buhran ,.ergıs!ylc nıukn,•clc, teminat mektubu, teslim, muayent' 
mn!ratı:ı:-r ve dam~a ruslır.tcrı bilOJı:ıre taalılıilt bcJcllne ilılve ııurcuıe 
mlılcahbıdc ödenecektir. '• ı.(7648); 


