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IVlilli Şef Or a nadoluda bir 
tetkik seyahatine çıktı 

(R · · ·· h 23 ezszcum urumuz gece 
de Anı<.aradan hareket etti 
ismet inönü öğleden 

civarında Hasanoğlan 
evvel de Ankara 

köy 
teftiş ettiler enstitüsünü 

k ~ 20 (A.A.) - ?ıfılll Şef 
t ı.c 1CÜınhur lam et lnönü bu ak
ı:: 8aat 23 de Orta. .Anadolunun 
lta ..... ~~erleıini görmek üzere An-
~~ hareket buyumıuşla.rtlrr. 

da Ctiı:nhurreisim.iz Anka.re. garm • 
~ Millet Meclisi reisi Ab-

dülha.llk Re'lda B~dnl ve Ha
rkjye Vekil vddli Şiilu(i Sa.raçoğ
ıu, Genelkurmay hışltanı Mal'eşal 
Fevzi Çakmak, toe"hrimizde bulu:na.-ı 
Vekille.r, halk partisi genel sek
reteri "ft umumi idare heyeti aza
lan, mebuela.r, gcııemller, Ankara 

~lr&rada li ava : ı 

lengin orman mınta
kamızda bir tetkik 

f azan : Asım. Us 
llaı ~ hazlranm ortasındsyız. )edilrten ve (Ralkevi) ni ziyaret 
.\ ıliıı Tekfrdaf mebusu Rahmi ettıktea eoura yola denm ede-
4 Pılk'ı yol hazırlığında gördüm. rek geoe yarısında (Bolu) ya gir
flj lll<aradan Boluya gidecekmi,. Be- dik.. Ertesi günü öğleden evvel ,.e 
''Oı. ~bu seyahate t,Urak için teş· öğleden aonra (Bolu) havallsinde 
k etti: "Se:dıı lç.'n \'&Slta arama.- zlraai \'e jktısadi vazfyet.i ~kik 
., hııcet yok. Bizim vasıtamrı n- ettkn; yeni yapılan kız 1ıanat oku
\~ da kili gelir. Bir otomobllhnlz hına ve Onnan Okulttna gördiim. 
~ • !Solu va.l&sl Durmq Evrendi. Sonra (Abad) giSlttne çıkarak ve 
tös de beraberdir. Sana Boluyu tabiatın bu mUstıeıtna. güzellikteki 

toel'elinı.,, dedi. eerinl de görerek (Düzce) ye g~-
du~1 Apak mecliste arkada.,nn ol. tim. Boradan yoloo. otoblliıll iJe 
Ut 511 gibi Bay El-rendilek de vak- Adapazarma ve boradan ö~teden 
~~illldye mektebinde ytt'ksek •Glll'& ... t ~te haı'tllmt eden 
tltı ü ar1\adapndIT. Böyle aydın trenle lst:mbula geldim. 
t ark&da,m yanmila zahmetsiz Sayın Bolu vafüd DmmnıJ 'Ev. 
te lttilfetsiz bir tetkik Mynhati rendllek Dil:loeye gelmreye Jcadar 
tıt'Iııtıaıc ve bu arada onl&nn 7.ft- )&ptrğmı bütün t.etkkilerl elr.ı•le 
f lltıla kazanıtmı~ göril~lerlııden olan her türlü ,·~t ve i~i.ııla 
~alanmak benim kin knrılnl. lmhyla'm'dığı gibi partlnin bn 

I> doğru olmayan bir fırsattı. hölge rnüfettı"i oeln Rahmi Apak 
~ • erhal karannu ,·erdim, bu nıı- da (İzmit) e gelinceye katlar yol 
l:ıılıi"e 'teklln bbol ettim. t:~ascn arkndn&!ığtnı keımı.emelt zahmet ve 
la I' ~n soara Anka.radan bta.nbo· nezahet.inde bulundu. Randan do-
1:ı111 ridecektim; Anlam~ - lstan- lavı J;:endilerin<" t~ldrlire hnrçh1-
Q ekspr~i yerine Ankt\ra - yum. 
~ treııe - Bolu - Diizre - A- ------------
tn •Jıatan yoıu ile tst1U1buıa ıru- Mısır ceabeslnde 
ıu:lc ~eınleketln ~imdiye kadar 
Ilı Rornıedlğlm bir büyük parçası
lıt lannna~a imklln ,·erece~i için 

r taırıla ~q ım~ \"tlrmak gibi bir 
Y 0Iacağnu dli,tindllm, 

İngilizler 
4 bin esir 

aldılar 
~ hafta e''"el Ankara.dan A
'e Ya ~tml,ılm. Çukuro\ ada bu 
~~ zirai durumu tetkik etm1,_ 
'"ahı Bu defa Anknradan (Bolu) 
~a(la, ile İstanbul& gitmek Çokuro· Bir hsftada mihverin 61 tay 
~t· Yaptığım tetkiklerin umumi yaresi dütürüldü 
~sal ve ia~ ısisteml ba-
<l dan tamamlanmasına. yar-
trı t'JıJ. ede~i. Sonra (Bolu) bir or-
~ a.rı lnemleketidir. Onnruı işleri 
ltı ~lQ.kalı idari rncnılekct me'.!e-
da~l'inl Yerinde görmek çok fay-
CJıoı Ola.cağı ~phestzdl Nihayet 
tii 11> nun ormanlı dağları tıs. 
~ denizıün 1500 metre s ttk

:Ukte bir de Abad gölll nrdı. 
d/1e bir tetkik tıeyahati arasın
~11!>lt tok d05tlanmclan tabU gü-

val:si ve gamiron k.omr:ıtanı ve dl
ğer askcrl ve müHd e'l'kan ta.ra
fından uğurlanmışlardır. 

Hasanoğbn köy enstlttl.sünıle 
Ankara, 20 (.'1.A.) - RcisicUm 

hur, MJ.!.li Şef İsmet lnönü bugün 
(Devamı Sa. f, Stı. f de) 

Yeni Fransız Büyük Elı:isi 
Gaston Börjört 

Yeni Fransa 
büyük elçisi 

Dün Milli Şefe ltimadni.me
sini takdim etti 

Ankara, 20 (A.A.) - Reisicüm 
bur lsmet lnönU, bugün sa.at 16,30 
öa Çankaya.daki köşklerinde Fran
sanı:n yeni büyük e1çisi Ga.5ton 
Eörjöri'yl kabul buyurmuşlardır. 
Büyük elçi Reı.sicllmhuı-a itimı;,t -
rıamcsini ve selı-.finin başka "nzi
feye tayinine dair olan vedana
meyi ta:kdim etmfat:ir. Bu mer&
s'.md~ Başvekil ve Ha.rieiye Vek1i.. 
Jeti vekili Şlikril Ssraçoğlu rla ha.. 
zır bulunmuştur. 

Marsa Matruh 

"'eb~f:tnİ lşittlğtm bu gölil de gö
l' lrdfnı. 

ey &hıninhnde yanılDWD"1Jll. Bu 
(fa.ı:"1atın ndicesl benim için fay
'% Oldağu katlar te\1ı:)f de oldu. 
lliJr ~terimin tafsilitını gUn
"tte ldıse.ler arasmda ve bu bildi. 
tar ~, Verdiği lmkin d~receslnde 
~i"· hath ol:ıralt bir maknle ı.e-

Şimdiye kadar okıuduğunuz eserlerin en kıymet' 
lisidir. Yüzde yüz bu vatanın romanı olan ''Memleket 
Çocuğu,. nda her genç ve her münevver, kendi hisleri· 
nı, kendi fikirlerini ve kendi arzularını bulacaktır. 

Yazan: Zeki Memt Alsan 

;af alinde nalded~eğim. Bir iki gUne kadar başhyo~uz 
'aha si~ta glrisrnezd~ evYel ~- 1 
"~ tfrniJı kı a h1r 1e111asmı ~tzer. 
la~ za~nedlyorom ki, oknyur.u- 1' c2 l 
İ 1·~ Zİhınlerini müşahedeılt"rll!lln J, sene evve ,· 
tı1,.t illetini hwin etmelerine biz- • · 

etıtUş otuı=um B ı• d b• ı .. ~~gün öğleden ~ra saat dört. er ın e ır 
iki " ll!obille Anlı:aradıın çıktık. 
\ •<l ~~t sonra <Knlcahamıım> a TQrk EIÇ•S•I 1 ir t • Ankaranrn yavaş yHa~ 

.. n ~~ZUh yeri haline gelmekte .. " .. f d 
; 't ;,:ra ~r!:l>:!reret~:.,·e ~f:; Bugun, 3 uncu say amız a 

U :ı:' n in <Gerede) :re girdi!< • • 
.. :ıt~pc) mc,klinde yemek., S:: 

Sovget teb jl 

Voronejde Sovyet 
durumu düzeldi 
Rostof 

tehlikesi 
bOyD or 

Don'ıun doğusunda bir Al. 
mal\ köprü ba§ı İ§gal edildi 

Moskova, 20 (A.A.) - Röyter 
~jansoun h.ımusf muhabiri bildiri
}or: 

Alman ordusu Sovye-t orduawı.a 
hAJt ölüm ~ ind!rebil~k 
:iktidardadır ve Şmdi cenupta yap 
mağa çalı:şt.ığı şey de ibuı<kır. 
Dil.~ zanuı.nmda durdurula

bilir mi? Her kelimeyi tarta tarta 
kull:ınan Sovyet tıe.smı bu .sualle
re "evet,, oevabmı vermekte. 

1 dir. 

l 
SovyeUerin bir mu,·affakiyeti 

1 

Moskova, :ZO (A.A.) - Röyter 
ajanmnm hususi mtthablıi bildiri-
yor: 

Don nehrinin doğu !kry.JBmda 6-
ncmli lb!r mcsldin yerden çıka.."'llan 
75 inci Alman piyade t:Umeninln 
ge-ri kalım bsnu karına unşrk bi:r 
belde n-..hrin öbUr kiyJsma. ntıı • 
m!§Ur. Bu muvaffa.lciyet üç gün 
ı.i1rcn bir muha:rebe sonunda elde 
edilmiştir. Bu muhare.belede Sov
Yet kuvvetleri neıilirin doğıı ]r.ryw 

üzerinde önemli ibir köpr',J başım 
teşki leden Uç ~un yeri geri 
almşlardır. 

(Deıuamı Sa.!, Sü. ~ oo) 

Alman tabllll 

Düşmanın 
takibi devam 

ediyor 
Alman kuvvetleri Roıtofun 

batısına geçtiler 
Berıın, 20 (A.A.) - Alman ordu. 

ları be.şkumandanlığının t1!bllğt: 
Doğu cephesinin cenubunda yağ • 

murlar dindlğ'lnden dü§manm cenup 
ve doğu istikametinde takibi yeni • 
den tam surette b&§lamıgtır. 

Savag tayyare filolarımız Rostotun 
doğusundaki dUşman kollarını ve 
Don nehri a~mdak.l dUşman takviye 
mu-ruıılıılannı tahrip etmişler ve 
Doneç çevresinde taklp muharebesi. 
n1 tesirll surette destekle~lerdir. 
Düşman dUn de büyük kuvvetlerle 
Voronej köprü ba.§ma taarruz etmlg. 

(Devamı Sa. ı, Sü. ! de) 

Ticaret Vekilinin tetkikleri 

ÇUKUROVA HUBUBATI ACiLE 
MUHTELiF iSTiKAMETLERE 

SEVKEDiLECEK 
Dr. Uz, of isten '' En az bir banka 

intizamı ,, istediğini söyledi 
A.akara, 20 (A.A.) - Ticaret veld,,, 

llmlz doktor Behçet Uz, Adana, Tar. 
8UI ve Mersin havalislnde yaptigt 
tetkik seyahatinden Ankaraya avdet 
etmiştir. Vekil bu seyahati esnasın_ 
de. Hatay valisini de Adanııya davet 
ederek Hataym mah.ırulAt ve 1qe 
1.§lerlnJ, İskenderun llmanmdakı it -
hallt vaziyetini de öğrenmiş ve Cey. 
handan gelen heyeti kabul ederek 
kendilerini Wnlemlştlr. Adana, Tarsua 
\•e Mersinde lqe ve afis tegkUll.t.Inı 
yakından gözden geçlreu vekil, bun. 
lann kabtllyet ve hizmet derecelerlnl 
ölçmek fırsatmı bulmuş, toplama ve 
dağıtma !~erinde Çukurovanm mem.. 
lekeUmlzin her yerinden evvel elde 
ettiği hububatını Acilen muhte~ ta -
tike.metlere sevk arrasmda ottsln 
göstermesi lcabeden hassaıılyeU an.. 

lataralı: "en az bir banka 
isterlnı. Ofla mQhim roltlnlhı 

tmtlhanmı veriyor._ demflUr. 
ll.minerl, çıttçt, ttıocar n 
ye.km ve sa.mı.mı temaslar tırsa. 

bulan ticaret v~klllm.J.z ehemmlye 
ll.maı:ı.rmız :Mersinin ambarmdakl it 
halAt ve ihracat qyal.armr da gör 
dUkten sonra, yolda durulması lA.zı 
gelen yerlerde Otokardan inmek su 
retile o!lalı:ı. toplama yerlerini tc! 
etmfşUr. Öğrendtğlmiu göre Dr. 
Behcet Uz tayyare 1Je Çukurovanm 
pamuk tarlaları ve hububat hanna.ı:ı... 
lan tıstünde dolB§tıktan sonra AJı • 
karnya hareket ve avdet etmiştir_ 

Ticaret veklllmlz bu seysJıaWıln 

netice ve lntibalarmdan pek memnun.. 
dur. 

Basan ali Ylceı Beden Terbiyesi teı llAtı bakkıal!a Hert 
s r •ıen tenkitleri dl ledt, ı,ıerln düzeıeceQl vadinde balande 

htanbul: 20, A.A. - Beden ter
biyesi hakkında tetıdklerlne başla • 
mıo olan Maarif Veklll :Hasan Ali 
YUcel , bugfln Taksimde beden ter
biyesi İl!ta.nbul bölgesi binasında la.. 
tanbul kulUpterlnln murahhaıılariyle 

esk1 spor idarecilerinden bir çoğunu 
kabul ederek kendllerfyle vaziyet! u 
zun uzadıya ~tklk etmJıtır. 

Maarif Veklllmiz celseyi ıu söz. 
lerle açml§tır: 
''- Bundan evvel Ankarada mUza. 

kerelerine 1.§tirlk ettiğim IBU§are 
heyetinde esaslı btr kaç mesele ko.. 
nU§uldu ki, bunlardan birtısl de ku. 
lUblerdlr. Bu ae!er İstanbul& gelmif 
olmaklrğımdan ıstıfa.de ederek ko • 
nu§Dlak ve fikirlerinizden mllstc!id 
olmak için ıılzleri çağırdım. Ricam 
benden ılmdlkl halde !!kir sormamak 
lığmızdır. Çllnkn henllz tetkikat dev 
reslndeyim. Buna mukabil ka.nun 1. 

çln de, te,,kll!t lçln de, mUessescle. 
rlmlzln çalı§ması bakımından mn, 
kUIMınız, istekleriniz nedir? Hangi 
hususlarda yardıma muhtaçsınız 1 
Etra.Iıı bir surette anlatırsanız. lstı 
oare heyetine dahil bulunan arkııd3; 
\arım da yanımdadır. Onlar da be. 
nimle dinleyeceklerdir. İ.!t.lşare hey 
etinde bu konuşulanları bahl.I! meV: 
zuu ederiz. Şunu aöyliyeyim ki, bu.. 
radakl, konuomamız bir karara var • 
mak için olmryacaktır. Bu daha ııon 
ralıkı bir ıotır. Ben yalnız istedik.. 
lerlnlzl birer birer anlamak ve kay. 
detmek istiyorum.., 

KULÜP MURAHHASLARININ 
TENK1DLERt 

Maarif vekilinden sonra muhtelif 
kulUb murahhasıe.n ve ldıırccllcri 

hissettikleri mll,şktlllerl, arızalan ve 
idare sistemi hakkında.ki tenkldlcrl 

uzun \·e müdellel bir surette izah et. 
mlşlerdlr. Bu muhtell! ıfadeler 
suretle telhis olunabilir: 

ı. - Teşkllfltın muvaffe.klyetslzl • 

(De1•rımı Sa. 2. Si. 1 de 

""'\ 

'N VA 1 
iSTAN UL 
OKUYUCULARI 

Y annki Sayımızı Mu"Lla. 
ka okuyunuz. Sizi •evindi 
recek bir sürprizle karıı
laşacaksımz. 



Maarif Vekilinin 
tetkikleri 

Nevyork Taymıe göre 

Rusya 
Mısır cephesınde "Atılay,, 

şehitlerinin 
aziz hatıraları : 

Eıhi Hind F evhalade Komi. Dilekler 
.erine göre: 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

ği llmt bir tarzda kurulmuı olma • 
mumda.n münbaietlr. 

.2. - Sporıa beden :erbiyesi ayn 
şeyler olduğu halde birbirine kanştı 
rılmıştir. Beden terbiyesi bir devlet 
mevzuudur. Çocuğun doğma.siyle ba.t 
lar, mekteb hayatmda devam eder, 
genç neslin eyi yetişmesi bakımın • 
dan mUhimdir. Spor ise daha. ziyade 
bir heyecan ve zevk meselesidir. 

3. - Eski leşkll!t, bir çok nok· 
sanlarına rağmen ku!Ublerl cemiyet 
hayatına. ve gençleri kongrelerdeki 
müzakere ve münakaşalarla hayat 
mücadelesine ah~trrdığt halde yeni 
teşkllAt, ku1Ubler1 ve idarecileri ma 
a.tlı mmurlar tarzında ınua.melelere 

ta.b1 tutulmu§, oahst teşebbUsU esa • 
sın dan bal talamrotır. 

'. - İntihap ve a§&ğıdan yukarı. 
ya yükselici sistem bıraktlmı.ş onun 
yerine yukıı.rrdan aşag;ıya inen emir 
!erle idare usulü tatbik olunma.k is 

tenm~tlr. Beden terbiyesi mUkellet. 
leri bah~1 acı bir meseledir. Bı.mla 

rın toplama, çalıştırma tarzlarında 

her hangi llmt bir usul mevcud de., 
ğ!ldlr. :Mualllm diye kullanılanların 

bUyük bir kramı çok cUz'l ücretlerle 
bu işl anlamayanlar arasından se • 
çllmlştlr. 

6. - Spor teşkllo.tıru idare eden,. 
lerin mae.§11, yani spor bakımından 
profesyonel olmal:ı.rt zararlıdır. 

7. - KulUblere hlç bir yardım ya. 
pılmamıştır. Bunıa.rr bina, malzeme 
ve saha b6ktmmdan yaşayacak bir 
hale getirmek elzemdir, 

8, - Mekteblilerln devam ettirilme 
melcri kulübler lçin bUyük darbe ol. 
R>U§tur. 

9. - KulUbJere ta.hammuı edemlye 
cekleri bir çok vazı.teler yüklenm~ 

vo kırtasiye muameleleri taı:ıavvur 
edilemlyecek derecede artmıştır. 

10, - KulUblerde masraflarına 'YB 

ya lhtl7açlarma mukabil bazı, oy:ııı. 

culara yapılan nakdi yardımlar pro. 
fesyODalllQ'i 1e&p ettirmemeli, niha 
yet :lçt1ınat muavenet baknnmdan tet 
kik olunmalidir. • 

11. - Beden terbiyesi nizamlarında 
iatlkrar yoktur.. Muttasıl deği,tirl. 

len usuller hiç bir kulübte emniyet 
h!.ssi bırak:namıgtır. 

12. - Sporun yükselmesi. !Çin b1r 
nevi otoru>mlye malik olması ica..b 

eder beden terbtyeSi bir ka 
nunla belki tadil edilmek şartlyle : 
idare edilebilirse de 35 aeneUk baya.. 
t.ı ile rüşdUnU i3ba.t etmiş olan spor 
temllmen amatör kimselerden m~ 
rekkep ve yine maarife tAbi ayn bir 
teşekkülle idare edilmeUdlr. Bunım 
yalnız umumt kO.tibine "tıe federasyon 
lann muhteli! kAtlblerine maa.o ve. 
rileblllr. 

Maarif Vekilinin cevam 

Karşı taarruza hemen bas-
namazsa 

Mahvoldu! 
Almanya bitmez tükenmez 

kuvvete malik! 

Stokbolm, 20 (A.A.) - Ru.sya
daki vaziyeti miltalea eden Nev
york Tayıns şunları yazıyor: 

"Rus orduları bilyük karşı ta
arruza hemen bıtf?alına.zs aSovycL 
f~usya mahvolmu~tur. GörünUşe 
göre düşnıan bitmez tükenmez kuv 
vetlere maliktir. Müttefikimiz Rus 
larrn ikinei bir cephe kurulmasını 
~rsrhı iscmeleri .sebebini anlıyo -
ruz. Bu iklııci cephenin açr"mıı 
mam takdirinde Rusyada lıayal 
inldsarmm bilyük olacağını da bi. 
liyoruz. Molotof, Londra ve Va
şinıgoon<la.n bu hususta üıminat a
larak dönmÜ§Ü. 

Relslclmlıaran 
seyabaU 

( Ba~lura/ t l inci saufada) 
saat 8.45 da refakatlerinde sayın 
Bayan İnöuU, sayın Başvekil Şü.k
rU Saraçoğlu, An.kara valisl Nev
zat .Tandoğan, Maarif Vekili miis
te.~, ilk öğretim umum müdürü 
ve yaverleri i:>ulunduğu halde An
.karadan hareketle saat 10.30 da 
Hasanoğ'an köy. ·erıstitilsilnü tıe· 
reflendirml'.!lerdir. 

Milli Şefi, Hasanoğlan durağın
da öğret.menlerle bir talebe gru. 
pu ka:rşılamışlardır. Bu sıra.ıia. en.s
tıtil talebesinin diğer kısmı orak 
bıçmekte, .inşaat işlerinde ve de
mircilik, dülgerlik, dikiş atelyc. 
lerinde çalışmaktaydı. 

Reisicümhur talebeyi atelyeler-

< IJaı;tara/ı 1 inci :mut ada) 
bomba uçaklarımız avcılar re!ake.. 
tinde muharebe bölgesinin doğueun _ 
da dü§ınan i§gallnde bulunan ha.va 
alanına şiddetle hUcuın etmişlerdir. 

Birçok düşman uçakları yerde tahrip 
edilmiş veya. hasara uğratılmış ve ye. 
re inmek üzere bulunan 15 uçak düş\L 
ri.ilmUftUr. Kum tırtrnala.n diğer 

hava hareketlerini azaltmakla bera. 
ber cenup kesiminde dllşman kara 
kuvvetlerine karşı yo.pılan bir taar. 
ruz eenasmda 6 tanka tam 1sa 
betler kaydedilmiş ve yangınlar 

çıkarrlmıştrr. Ağır bomba uçakları 

gilndUz Tobruğa hUcum etmişlerdir. 

Bu hareketler sonunda l5 uçak nok • 
sandır. 

İTALYAN TEBLlöt 
Roma, 20 (A.A.) - İtalyan ordu_ 

lan umumi kararga.hrnm 783 numa. 
ratı tebllğl: 

Mrsır cephesinde şimal ve merkez 
kesimlerindeki düşman teşebbüsleri 

pUskürtUlmU~tür. DU~manın birkaç 
zırhlı vasıtası tahrip edllmlştlr. 

Alınan avcılıı.rı Harikan uçakların.. 
dan mUrekkep kuvvetleri bir teşkile 
hUcum etmişler ve 7 uçağı dUşürmU!J. 
Ierdir. 

Alınan esirler 

Loadra, 20 (A.A.) - 14 t\"m
mu.zdanberi MLStr cephesinde lngi
lizlerin tarafından alman C!!lrle
rln sayıst dört bini bulınuşiur. Bun 
la.mı ek!ıeri:ıi İtnlya.n ise de r.ı.ra
larmda. elV'.mmiyetli mi.ktarda Al
r:ıan da. •·ardır. 

AnC'a.k ş:mai yapılmakta olan ve 
mevzii taarruz ve k:ı.rc:ı taarruzla
ra. inhisar eden muharebelerin 
nev'i ittl.>arile bu dört bin r.ıkamı 
ehemmiyetli t('~akki edileb•lir. 
Muharebenin esaslı bölgesini İn
giliz mevzi:i.nin ort..ısm<la Sııveisat 
tepesi teşlcil etmekte devam edi. 
yor. 

Cephe ''Dılyeti 

de çalışırken, im~aat yapaıiken o- Londra, 20 (A. A.) - Mütte· 
rak biçerken, dikiş dikeııken t~f- Iık kuvvetleri, cenup ve merkezde 

Çanakkalede Merasim Ya· 
pıldı, Denize Çelenkler 

Atıldı 
Çaıın.kkale, 20 (A.A.) - Boğaz iL 

nünde kazaya uğnyan Atılay deniz.. 
altımızda. şeblt dUşenlerln hatırata_ 

rını yad ve ruhlarmı taziz etmek U. 
zere cumhuriyet alanında he.zln bir 
lhtifal yapılmıştır. 

VaJI ve komutanlarla bUtün me_ 
mur ~ subayların askerl kıta ve o. 
kulların ve binlerce ha.Ikın hazır bu.. 
lunduğu bu ihtilalde lstiklAl mar • 
şmdan sonra meydandaki bayrak ya_ 
rıya indirilmiş ve iki dakika hUrmet 
sükQtu.:ıu mUteaklp söz alan hatipler 
bu acıklı ha.disenin TUrk kalbinde 
bıraktığı unutulmaz eıem ve ıstırabı 
anlatmışlar ve az!z §6hit\erimizln 
hatıraları önünde iğUmlşlerdir. 

Bundan sonra iskeleye gidilmiş ve 
burada vali ve komutanlarm da dahil 
bulunduğu blr heyet hazırlanan va • 
pura binmişlerdtr. 

Bandonun ça.ldığt matem he.vasile 
sahilden uzaklB§ılmış ve denize çe • 
lenkler atıldıktan sonra dönUlmU;,ılür. 

Sovyet tebliği 
C LJaşlornf c 1 inct smı · r"' 1 I 

l\loskova, 20 (A.A.) Don 
nehri üzerl!ıne Voronejin tam ka.r
çr..daki önemli köprü başmın Rus
lar ta.ra.fmda.n. zaptı üzerine Al
manlar kıtalaraım doğu kıyı:::;ına 
~ıakl~ için e'l lcsa yolu kaybetm.i~
~erdir. 
VORO~EJDE DURDURULDULAR 

Londra, 20 (A.A.) - Almanla.r 
Voronejde durdurulmuş olmakla bera 
ber cenuba doğru sarmakta devam 
ediyorlar. Rostot ve Stal!ngrad.r tch. 
dit' eden tehlike bilyüınektedir. 

SOVYET TEBL1Gt 
tiş etmi.~dcr ve aynca müzik der. Reyza.k tepesi boyunca biraz iler. lUoskova 20 (A.A.) - ~arısr 
si ile türkç.e dersinde de görmil§- lemi§lerdir. Şimalde mevzilerimizi neşredilen Sovyet tebllğlne ektil".: 
lerrlir. muh:ı.faza. ediyoruz. Voronej bölgesinde inatçı muhe. • 

Emıtitil müdürU ve ilgili öğret- Harp muhabirlerinin bildirdik • rebeler devam etml§ ve kıtalarrmız 
menler Mi1li Şefe, enstitü teşkili\- lerine göre, m!lı.veı- kumandan\;• düşmana. şiddetle ka~ı koymuştur. 
tı ve talebenin türHl faaliyeti hak ğı cephedeki kuvvetleri arazında Akşama doğru tankların htmayesin.. 
kında g~en malfrmatr arzelılliş. deği~iklikler yapmıştır. Rommel, de hareket eden kıtalamnız mesk1ln 
ler, bu ensstitüdeki bir yıllrk me- Alman kuvvetlerinin en giizidesi bir mahallin gıimal batısına. girmiş • 
sainin sonuçlarını birer lıirer gös. olan dokuzuncu tümeni merkez • lerdir. Bundan sonra sokak muba.re. 
termişlerdir. den :ıl:ırıı.k Tclelisa karşI:>ma ge . beler! oımu~ur. Alman son malQma. 

Enstitüye yakm ola.n Hasanoğ- tirmi'l'ür. Birçok bnaka kuvvetler ta göre Almanlar bu hareket esna.. 
lan köyilıı.e de ~ref veren Milli le yer değiştirmişler ve bunlar se- sında binden !azla subay ve er kay. 
$ef. orada yüzlerce kadın ve er- ki2 kilometre u.z:ıktan top ateşine betmlşlerdlr. E~ geçirilen ganl • 
keğin coşkun tezahürleri ile kar- tutulmu~hır. Faknt tozdan dolayı metler arasmdn. H tank savar topu 
~ılanmışla.r ve enstıtU talebesinin isflhet olup olmadığı belli olma , ile 4 ağır sahre. topu vardır. Voronej 
bu köyde yapmış oldt~thrt bama- mL~trr. bölgesinin diğer bir kesiminde kıta. 
mı, köy odasınr g5rmü.';!lerdir. Köy Cumart~i gflntı kum fn·tm:ıl'l• larnnız topçu ateşile ve hava bom . 
meyda.nma toplanmış otan köylü- rından dolayı hnva faa 1iyeti malı• bardımanı ile mUbim bir dUşman teı. 
lerle göriLSI?lÜŞl!'rdi'r. dut olmuştur. kilini Don sahiline doğru püskUrt • 

Milli Şef enstitüdeki çalışmalar- İKİ TARAFIN' TAYYARE KAYTBI müşlerdlr. Bundan sonra. piyademiz 
dan memnun kaldıik.larınt öğret- Londra, 20 (A. A.) _ Son haf. hUcuma geçmı,, ve bu teşkili bezime. 

men ve talebeye büdirmiş1 er, ta- ta içinde MISir cephesinde mihver te uğratmıştır. 
Dört s:.ı.atten fazla. si1ren bu ;zah lebe ve ö:rret~nlcrin ''Yaşa, 53.ğ 61 m:ak bybetmiştir. Buniarın Mlllerovonun cenup bölgesinde kı. 

ol, c..n git,, se~l·ri arasında ım.ıt -9 - dır talanmız kahramanca müdafaa mu_ la.rda.n soıı:ııra Ma.aıif Vekl.l.i Hasan """ ' ;;ı u av uçagı . 
12 de enstitüden a·vn\muşla;dır. M"tt fikl • "dd harebelerl vermekte devam ediyor. Ali Yücel vaziyeti aaagı-dakı' söz- J u e ~rse aynı. mu et için. 

~ ---o--- d Arı. ,.,,,,. k ı..-t lar. Bir ağır tank böIUğü lle destek. 
l~Jc hulasa etmi!:ı_tir: e "-'-' u~ ayıA'" mişle'i"d:ir. "lm&D f8Lllftl ıencn bir taburumuz dUşmanm bir 

.. _ "D<•tün' a.r.·'-~--1~- .,, .. ,_ n u illİHVER TANKLARIN'""T HtLEst .ou. ...,,~-· ............,_ .... ., piyade alayını lkl gün suren blr mu. 
dl:ın. S<\Ylenen fi.kirlerden. hiç biri (Baştara.fı 1 inci sayfada) Londra, 20 (A.A.) - Röyter ajan. harebe neticesinde pUskUrtmllştllr. 
~uş değ'il~. Hepsini zili- tlr. Şehri geri almak için yapılan sınm El!lemeyndekl hususi muhabiri DUşman yüzlerce subay ve er ve 16 
nimdıe ~mm. Atkadıaşlarmı bütUn teşebbUsler şiddetli savaşlar blldlriyorı tank kaybetmiştir. Ancak Alıno.n • 
tarahndan da notlar ıalmm~tır. esna.sxnda ve kısmen karşı taarruz. MUhlm Alman zırhlr kuvvetleri ta_ larm takviye getlrmesl üzerine Rus. 

Sirlıler, iei :lncitmıcdıen, bir lıı.ti- ıarla testrll surette püsltUrtUlmll§tür. rafından r..uveyst tepesine karşı ak. !ar çekilmi_şterdlr. 
mr devreai geçinneğe ıııecl:ııuırmı- Bu arada 60 düşman tankından 36 81 ~ama doğru yapılan taarruz esnasın.. ~aşka bir kesimde hatlarrm12 ge . 
ınuz. Benim vaadmı. bu müddeti tahrip edilmiştir. da İngiliz tank karşıkoymıı. toplan rllerine paraşütçü kıtalar indirilmiş 
bbJ: okluğu ikadar kma ya.pm:ı.ğa. Moskova etrafmdald kesimde de 18 Alman tankmı kulla.mımaz bir fakat bu latalar tamamen imha e • 
çalrşmaktır. Son nımanlarda Kar- mlryolu hedeflerine gündüz ve gece bale getirmişlerdir, Ertesi sab:ı..lı ln. dilmiştir. 

Gandi 
Demokrasileri 

arkadan 
hançerliyor f 

Yeni delhi, 20 (A.A.) - Hindi•· 
lan müdafaa konseyi azalığına tayin 
edilen eski Londra fevknliide komi· 
seri Birforok Han bustin neşreuigı 
bir beyannamede Hind kougre p:ı. •• 
tisinin siyasetini şiddetle lenki<l 
etmiştir. 

Bu deklii.rns:ronda bilhassa şöyle 
deniJi)or: 

Hindistanda zorla bir rejim .kur· 
mağa çalışan Gandi nihayet yüzün• 
deki maskeyi atmıştır. Onun yaptı• 
ğı hareket sadece bir şantajdan 
ibaret değildir ,Gandi, faşistlerin 
diktalörlüğüne mukaveml't etmek 
için büyük gayretler sarfedcn bü • 
tün hükumetlere arkadan bir han• 
çer darbesi indirmek istiyor. Bu 
memleketin siyası inkişafında bU • 
yük hizmetleri görülen kongrenin 
tıer tarafta hürrireli tehlikeye ma• 
ruz bırakacak bir karar kabul et • 
rniş olmasından dolayı müleessi · 
rim. Mecusiler, miislilmanlar, Par-o 
yalar, işçiler ve komlinistler ara • 
sında silahsız itaatsizlik bnreketirıe 
miizalıaret edecek bir kişi bile cık 
mayacağına eminim. flesmt Hind 
teşekküllerinin. bu arada "Hindis
tan hürriyeti" birli~inin ve biitün 
sanayi adamlarının itaatsizlik ha • 
rekeinc asUi yanaşmıyacaklarma 
şüphe l'Oktur. Hakiki Hind evlAtla 
rına düşen vazife bu harekeli ak:ı· 

mele uğratmaktır. 

Jponlar Sovyetlere 
saldıracaklar mı? 
Tarruz için Japonya Rus• 
yada Alman galibiyetini 

bekliyormuş 
Vaşington, 20 (A,A.) - Röy

te'r: 
Bir !:Ok askerl<'r, Japonların de-r 

hal Sovyetlere e.aldtrmale.rı muh
temel bulunduğu miltaleasındadrr
lar. Sı:öirya hududuna müto..m.:ıdi
yen Japon takviye krtalan gön • 
clt>rilmeY.tedir. 

Bu fikirde bulunan a.$erle'r', .Ta
pc;nlann, ~of ve Stalingrad gi
bi cazı: !1eltirlu Alman tarafından 
oo.ptedillr edilrn.f'z Sovyetlere hil
MUTlU taahhüt ettikleri...ni söylemek 
tedirler. 

Brezilyada 
otomobil yasağı 

At yarışları ve 
bahsi müşterek 
Ve!iefendi at koşularmm j)l 

c:S: haklrnıda bir okuyucumuı 
mektubu göndl"rdi: "At ya~ 
:-::ıda. para almak için eaatle 
g~ekrin önünde bekleyip diğ~~2j 
rı~!a.ra iştirak edememek v~j 
ile ka~ılaştık. Paraların takSil'l 
ııazarı dikkati celbedecek kı>d 
D ulır. Bu yüzden bir co-k Jtiııı; 
ler miltekip yarışlara -~lremlJ 
Verilen para dalına küsuzsuz ~ 
rak veti!iyo-r. Fa.kat mesel! ~ 
y:ın 187 kuruş gfül kesirli şekn 
ilan ediliyor. Bunun sebebi ne 
Jabilır?,, 

Olruyucum:ı.rz, gidiş ve getff...ı 
Çekilen Sikmlıyl da. ayrıca i§I''! 
etmektedir. 

Son koşu, ha.kika.t.cn sevirdl 
ve meraklılar a.ra...'"lnda baz~ bot 
nut.suZ:uklar doğurmuştur. Sab• 
daki oparlörle tertip heyeti, ;. 
betlerin gayet az olW}Unun Arlf 
rad'.ı.ki oyuncular üzerinde de h~ 
ret verici bir teısir b'rrakttğtnı /, 
le.>niştir, 
Hesapların geç ve ha.zan ~ 

yapılnuıs:r da me-rak~ar ilzeriO ..A 
ıyi tesir yaprın~tır. Evvel! 1j 
kunı..., olarak ilan edllen bir iJCll! 
bir miktnr ödendikten aonrs. 
sapta ya.>ılışltk olduğu aöyleııe 
150 ~ mdiri'miştir. Ganyt' 
1.ar riske girmeyi göze ald~aı.d 
cak kadar, ıoo ~ 100 Jt1JJ~ 
veriyor. Çifte bahls bı1e 100 ~uf 
şa 120 ık:uru.<J vereıiştir, 

Anka.rada olduğu :r1bi. net 
yunda koşu ba.şfa.nıa.dan önce~ 
bilet !attldtğy ve hangi atlara '1 
tıl drğı oparlörle i1an edilemez Jll! 
Koşunıuı ooşlamasr ile bilet !&f. 

~mın durd'unılmnsı a.rasmda çolC 
bir zaman brrakrlıvor ve ~k ~ 
se koşulan seyredemiyar. 

Çok dürilst olduklarına hiç Ş 
he etmediğimiz tertip heyeti ııır 
raklrlıırm bu gı.öi arzularmı yet 
ne getiremez mi?. 

Sanayi Birlikleri Kunıluı-' 
Hazırlıklan 

tktmat Velileti, yurtta sarı'1 
hi.rlikleri lruruJm.8.SI için b.tr prof: 
ha.z'r1 "mıştı. Proje vekiller Jıc1" 
tince tasdik edilmiş ve m~ 
m~vkiine konmu~tur. Kararns:ııı' .. 
ye göre bir genel 68.ll.ay.l bi'r1iği / 
muhtelif Illln takalarda bölge ~ 
na.yi birlikleri kurulaca.ktrr. t!! 
l!usu.staJti a.lilada.rl.a.r-a teblil' 
yapxlmıştrr. 

İstanbul milU 91ma.yi biriiğl t" 

mumt litibi Halit Gilleryüz, ' 
rt-kt'if alma.1t üzere .Anka.raya t! 
miştir. 

--0.-

Bir Lokantacı ihtikar S~ 
ile Mahkemeye verildi 

Belediye teftiş heyeti dtlıı Jl 
r.in muhtelif sertmelermdeki i~ 
no ve bah~'crle loka.nta.lan w 
tiş ttmiştlr. Tepebaııında Ana~ 
hı lokanta.cmım. ihtilkAr yaptığı t• 
rülerek sahibi milli konınms. ~ 
nunu hükUmlcri:ne göre ma.lıJu.Olt' 
ye verllınlşttr. 

Pamuklu Mensucat Kul'°' 
Tevziatı 

l!la kadar giderek meı:cieketin bir hücum edilml§ ve katı neticeler alnı. gillz topçul~ı gece hiçbir muharebe Kalinin cephesinde keşif kıtalsrını::ı 
çete tarafla.rmı OOl.aştmı. Beden ter mt§tır. Dllşma.nm İlmen göl!l cfva. cereyan etmediği halde, sahada 25 faal hareketleri devam etmektedir. 
ibıyesi belttm.mda.n kuvvetle takdir ~da y&phğı mevz.tt taa.rruzla.r akim Almar. tankı bulunduğunu görmüşler Londra, 20 (A.A.) - Moskova rad., 
<!dElN"ğiniz Ota.<lar düzgün ve şaşa- kalmıştır. Bu savaşlar esn.asmda bir dir. Mevzie kumanda eden İngiliz aı. yosunun bu sabahki .neşriyatına gö. 
cağın:ız kaıda.r bunun zı:dıdı Qalrş. bol§evik grupu ne 19 tank tahrip e. bayı dUşmanm bir hile yaptığım re Voronejl müdafaa eden kıtalarm 

Rlyo dö Janeyro 20 ·(.A.A.) - Dün 

gece yarısmdan itibaren bUtlln Brezil 
yada hususi ve rcsmt otomobillerin 
işlemesi yasak edilmiştir. FeJeral 
petrol ofisi yalnIZ 148 otomobU için 
~timıa ltahul etmiştir. Bunlann 155 l 
harbiye nazırlığının, 23 u de Po!Ls 
müdlirltiğilnün emrlnde bulunan oto. 
moblllerdir. 1'eşredilen bir kararna _ 
meye göre lıusust otomobil sablplerl 
1"0förlerlni işten çıkarmıyacakıan 

gibi aylıklarını da lndlrenıiyeceltler_ 
dir. HükQmet g:ızogene istihsalinin 
arttrrıı ması için tedbirler nlmıştır. 

Marsa nıatrab 

Beşinci tertip YeırJi Mallar _,. 
ponu tevziatma 23 temmuzda.~ 
Iarıaca.kar. Ilıztrlıkla.re. OOJ,u.n ' 
mrşt.tr. 

ma.lıa.r gördüm. Bmn:.n için yaprl- dilmiştir. keşfederek b&ta.ryaJara ateş açmak durumu düzelmiştir. Krzılordunun 
mış emeklerin her ti.irID iYi ma.h- ROSTOF GEÇİJ~MİŞ emrini vermiştir. Bunun üzerine ha_ dlli}man ta.nklamuı ve mot.örlli plya. 
ı.ııllerinden istifade etmek lüzu • sara uğrıyan tankları -tamir etmekte desine indirdlğl darbelerin ~lddetu 
nu.ma :iııanryorımı. Ben bu işlerde Vl§l, ~ (A.A.) - En aon radyo olan ve kendUerinı hasada uıtramış günden güne artmaktadır. Son 2• sa. 
radikal obruı.ğı kesip atmak ma • haberlerine g6re Rostofun doğusunda gibi gtlstermeğ'e çalışan yedi Alman at zarfında. yeni muvaffakıyetler el. 
n.asma değil, iYice tetkik ettikten Uerliyen Alman kıta.lan şehrı geçmtı tankı harekete geeçrek uzq,kta1mış • de edilmiştir. Sovyet kıtaları Don 
a:mra icap eden ka:ra.rla.n vennek bulunmaktadırlar. tır. nehri Uzerlnde Almo.nlarrn tuttuğu 
manasr.na alıyonı.m. Gördiiğtimllzü •---------------•============== ehemmiyetli bir geçidi ele geçirmiş_ 
E.ıÇtk ~tk söylüyoıılln. lra.mınu de- Oöztepede lerdır. Bu noktada nehrin doğu kıyı. 
~tirmek lazımsa buna teşebbi?s 1 m d il ~ 1 smda bulunan dü~mıı.n kuvvetleri im 
etmek va.zifemi:zıd:ir. Us(U değ.iştir. 18C8Jll J'8DllD n8 ememe l ha edilmiştir. Voronej;n cenubunda 
mek icap ederse onda. da güçlük --------------'~ bir Sovyet birliği Uç gün suren mu. 
yoktur, Mese-le hakikaten mühim- Göztepcde Muhacir mahalleı:r1ndıe Radyomuzun konfenı..nscrlan harebelerden sonra askeri eht!mml . 
cıir. TIL."'1t gen.çIJğinb. bütün kud- bu gece sa.at l.30 da bir yangın .kendilerini dinleyenlere hep b:r yeti .olan meskQn blr yeri ele geçir. 
retlerinl beden jçinde takviye et- olmuştur. türlü hıtab ediyor: Sayın din.leyi- mt,tır. 75 inci Alman tUmcnlıı.in dö. 
nıek m~lesidir. Memleketin ana e'lerim, sayın dinleyenlerim saym kUnttlleri Don nehrinin batı kıyısın. 
dava.l.a.nndan birldi:r. Buna en uymı hıı--------------.1 wnlerlerim ! ' da intlzam.<ıtz blr şekilde kaçmakt:ı_ 
şeklini elbette bulup verecegız. HergUn bir karıkatllr . Bu kadar da kelime bolluğuna dır. Dtişmanın elinde bulunan başka 
B.iz.Lere hakim o1an ruhun tam lüzum vaı· mı? bir geçidi 7.aptetmek tçln de hAlA şfd_ 
halkçı bir ruh olduğuna. ana.nmz.. Dinleyici, dinleyen, dr.ıler keli- detti muharebeler yapılmaktadır. '\) 
Bu anlayışta. otoritenin da.hl] e>l.- melerinin v~·ır.druti mil.na farkh- mcı ve 7 lncl Macar tugaylarmm 
duğunu bihnek IA.zmı.dır.,, rını bizcl'! ili: girarncT y.ı:zan Kii- mühim bir mevzle karşı yaptıklan 

Maarif Vekilinin bu sözleri ii?,e. tahyalı Abtlurrabman hoca bile taarruz hareketine 70 tank yardım 
rine spor ınum1ıhaslaıı: şlikt'anla- ikaydetmi.'}t'r. Hemen hemen bil- etmi§tir. DUşman bu hilcumdıı bır pi. 
rmı bildirc~k daireden aynlm.lll}- meyeninıi.z yok. ya.de taburu kaybetmiştir. 

lardrr. O halde btmlard3.n hangisini 

VAKiT 
Daima halkın menlaa· 
finfl~, fier sayı
~ en -pne varlar 

llt8fleOer -

a".ma.lı? 

Sa.ym Maarif Vekfümiz ge~n 
gün Güzel Sanathr a.kadem!sinin 
60 mcı yıluıı kutlamak :için söyle. 
d.iği nutultta muhataplarını (din
leyici) olarak bildirdi. 

Killtür mUes.-:::semizin başı e."l 
duğn:sunu da ~ylamiştir. Artrk 
( dinleyicl) demeli, (dinleyen, 
<linJıeır) dememe!i. 

Valiler arasında nakil ve 
tayinler 

Ankara, 20 (Valat moh:ıbirln 
den) - Edirne valisi Ferit No
mer Qa.nlarr valiliğine, Bingöl va
lisi Daniş Yurda.kul Edirne 
valiliğlaıe naklen, miiDdye mllfet
ti§lerinden Halis Ergım. Bingöl 
vekil ?aliliğine yeniden tayin ~dil
mişlerdiır., 

Londra, ~O ( A.AJ - Amirallık 
dairesinin leblisi: 

Cuma gecesi. Mnsra. l\fatnıh de. 
nizinden toııo tutulmuştur. Kı:ıra_ 

rfaki düşm::ın balor.ral:ırı gemileri. 
mizin alc~ine mulrnlıele etmişlerse 
de bu mukabele tesir.siz kalmıştır. 

Doğu ııkdenizinde'ki hafif deniz 
kuvvcllerimiz. Mısır' dnki nommeJ 
ordusunun iaşe hatlarını hırpolı 
mağa devam ediyorlar. 

Cumartesi gecesi )farsa mıılruh 

hafif elen iz kuvvetlerimiz tara • 
fından tekrar honbnlnnrnışhr. l\lü~ 
dahcle leşelıiisiindc bulunan bir ı;e_ 
ri hucuml>oıu laarruzn uğramış ve 
kovalanmışsa <:la fena görüş şalları 
yüzünden kaçmağa muvnffnk o • 
lrnuşlur. 

Yukarda bildirilen bomb..ırdıına· 
nlar esnasında kuvvcleriın iz hiçbir 
kayba ve hasara uğrnm:ımışlardır. 

Gönüllü asker bulmak için 
bir usul 

Vlııl, 20 (A.A.) - Radyoda nutuk 
söyllyen devlet nazırı ve yenl Fran. 
srz lejyonrı merkez komitesi refsl 
Benova Maşln Rusya.da ha.rp etmek_ 
te olan yeni lejyon mensubu Fransız. 
ların Almanyada esir bulunan yakm 
akrabalaroım ta.hllyesin! istlyeblle _ 
~kler!.nl bildirmiştir. Yakın akra _ 
badan maksat baba, kardeş ve evIA.t. 
tır. Bunıara ayno& yardım da edile. 
cekUr. 

Edimede Sebze Ucuzlur' 
Edirneden bildirildiğine göre .ati 

tiyatlan orada hayli dll§ükttlr. ~' 
velkl gün toptan flyatla.r oöyleydl: 

Kabak 1,50 • 2 lruruıı, fe.sulye ;.!• 
şekadın ve barbunya 17,5, gelln 1'j 
sulyesi 15 kuruş, sarı fa.sulye :ıJ) 
kuruş, patlıcan tanesi 8, 8 buçu1' <fi 
5 kuruş, patates 22..25 kUrtl§. ~ 
yUzU 12,5 kuruş, biber yüzü 80-
kurll§, sala.talık, ta.nesi 1.2 kurutı ti" 
ğan kuru 13, 14 kuruş, Y1lf 8.9 _.. 
ruş. sarmısak 70 kuruştur. Peraketııl' 
satışlarda kilo başına 5..8 kurut "fi!' 
vardır, 

--0--

Matbaacılan Davef 
İstanbul Matbaacılar birllJU' 

den: 
Dağıtılm.ı.sı takarrilr eden )~' 

ğıtlara ait ordinola.n blrliğl:ıı>~ 
müracaat1a. aldm:na.Jarını muhte' 
:rem azamtzdan. ıica ederiz, 

======::::=:========:::::~ 
Zıya Paşa'dan: 

Vilcfıd-1 mülke efricl-1 raf'fY" 
ciiz'-f I&.:znndıt: 

Nasıl cem'-ı ülfıfe nusrıet-1 Ahaıf 
Jaznn.4ilo 

Blraksm zih-i hayr asir-il ef'J' 
llyle &Jemıle 

Eğer bir ideme hııyrtllha.lef e"' 
ild......-1 
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Almanlar 
Kafkasyaya 

gelirlerse 
cl İngiliz istlhsalrı.t naun deme

nde eunlan söyledi. 
"Almanl:ır liaf'"nas;aya. brirmeğe 

l'llutaff:ık olurl:nsa harp çuk uza.. 
) :\caktll' " 

lnguız. f tlhsal!it nazırının te"hi-11· • 

1
1 Yerindedir. Alman kuwetlerl fil. 

Meyva ve .ebze tiaUarmdaki yük. 
eelmeyi önlemek üzere, belediyenin 
tatblk edilme.ine karar verdifi fatu. 
ra usuıu bu günden iUbaren mert. 
yet mevkilne konacaktır, 

Meyva ve aebze aatıcllarma hl.1 
idaresi, bu aababt&n itibaren aldık. •a.kika KafyMyaya yerl~lr, ve 

f:ıenede 80 milyon ton petrol Jııtlh- ları meyva ve .sebzelerin toptan satlf 
saı eden ku) ular Almanlann eli- fiaUannı g5ateren !a.turalar verecek.. 
ne g~ek olursa makine barbi
~'!11 talihi elbette ki bir ba.,ka te· 
,,~ı alU'. Bu harbin gayelerinden 
~iilse bile onu gaye!'!ne obib
~..:dt imillerclen biri ve en mU-
hnnıi petroldür, 
l'.sasen harplerin inklşaf fstlka

lneti tarih içinde garip bir talihe 
111&lilrt.ir. Bu istikameti tavın e. 
~en <lalmi harp ''a-.ıtalarou~ i!.tih
.. k edecekleri maddeler olmu~tur. 

8tlva.riııın yegane bliyiik harp 
lllakine§l halinde kullacııldığr za
ll'lan ordular tarla bovla.rmı takip ::ad§, ve zafere u~'mak i(ln 

Y\'alllann gıdalarını mnharrik 
lftadde olanıık bbinel pli.oda dil· 
~lhınıtlslerdlr. 

Fırınlardaki kala
bahğın sebepleri 
Vilayet Esaslı Tetkikler 

Yaptınyor .. 
Ekmek sıkıntısı görülen bazı kll

zalardaki ekmek v&Zlyett • vnayet 
tara!md&n esaaıı surette tetklk edil-
meğe b&flanmI§tır. DUn alınan net•. 
celere göre, diğer vi!Ayetlerden l• 
tanbula fazla m!ktarda ekmek kartı 
ve İslaDbula mlaatlı' ola.rak ikamet 
etmek üzere inaan gelmeai, bu va. 
zlyetl husule geUrmlıtlr. Bunlar için 
yeni tetbirler alınmaama b&şlanm1'
tır. 

lSagnn de 1D1Jbarebelerin btiko.
llhetini tayin eden harp maklnele. 
ıinJa muharılk ku'"''etlerini teşkil 
eden petrol olmuştur. Neteklm valinin late Müdürlüğünde 
::111a llzerbıde petrol mii<'adele~i T e\lcikleri 

11lk harpf.ftı evvel ba§lamı, btt- Vali ve belediye reisi şehrin 
~1ik harp S011numıda devam et- üı.oe işleri etre.fm<la tet:Ju1ı:lerde 
lldt, bu harpte de ehemmlyetbıl 
.. 1& kaybetmemiştir. lbulunm&k ürere dün eab9h iqe 

llarbin ba.,mda. petrol tefevvu- müdUrlUğlin~ 
k1I llltitteflkler c.'lephesinde idi. AI. 
:llıllYanm ve dünyanın m'>tör1tl 

arp vasrtalannda kullanmaya 
~ oldukl&n petl"Ol ve mtırek
lrebatı haldan.da öyle birbirini tut· 
~ rakamlar ~ri sürüldü ve öy
~-t.mnlnler yapıldı ki bu hesap. 
....,. göh! Almaıayanın §imdiye ka
dar Petrolsosluktan makineleri bir 
~. bırakması iktiza ederdi. ra. 
"-t 1939 harbi esnasında hen~ 
ln1lıvertıı petrol ve mUrekkebatı 
lto'kaanıığmclan t.nzalara uğradığı 
görttbnedJ. 
.\ınıaayaam evvelden yapt.ıjr 

"toklar, Franuya, Belçikaya, Fe
le111ıenge, Norveçe, Polonyaya, Yu-

-&ctslavyaya, Romauy"ya alt kara 
A \'Jıılapuı devletlerinin petrol ve 
llltlrekkebft.tı, wntetik petrol ls
tlhsaıt.tı bugttne kadar mihver 

Fakir Çocuklara Şeker 
Tevziab 

Fa.kir e.Uelenn çocuklarına ı;e -
ker da.ğ1tılacağm1 yazmıştık, Vila
yet sthllat itleri müdürlUğü buna 
ait ha.zrrh'lı:lıa.rmı tamamlamıştır. 
Tevziat dispanserier marlfetllc ya 
pıl~a.kU:r. Aile ya.nında. olmAyan 
çocuklara }eker vcrllmıyecektlr. 

--0---

Bölge 1ate Müdürü Ankara 
dan döndü 

Ge9e11 ha.tt& içinde Ankıaaya 

giden bö~ Je.şe müdUrU Mlimtaz 
Rek, dün şehrimize dönmtiştEr. İ
r.ı:e müdürü, y:cni TScaret Veldfüı. 
~n direktifler alarak ~ 
gelmietir. ~ 

dir. 
Bu fatura, flatlanna sebze ve mey 

va satıcı esnatı :mmtakaama göre 
yüzde 20 - 50 aramnda bir zam na .. 
ve ederek satq yapacaktır. 

Kontrol 1.J1nl yapmak Uzere bele. 
diye bu 1.§te çalıpcak yeni bir zabıta 
te§kilAtı vUct'ıde getirmiştir. 

Millt oyunlar 
festivali 

Memleket Oyunlannı Göste
recek Ekipler bir kaç güne 

kadar geliyor. 
Eminönü Hatkevl Sosyal yardım 

kolu menfaatine olmak üzere Halke.. 
vi ta.ratmdan ''mllll oyunlar !est!va. 
lı,. tertip edildiğini yazmıştık. Festi. 
valin programı hurrla.tunqt.Ir, Bu. 
na göre !estıval H Ağustos saat 21 
de Taksim belediye gazinosunda ba§ 
layacaktır. Ondan sonra Atuatosun 
115 nde snat 17 de Saray burnunda 
ayni gece ayni yerde bir aüvare, 16 
Atuatosta Pazar gtlnll saat U de bil 
yük ada YörUkall gazlııosund& ma.. 
tine, 17 Atustoata aaa.t 21 de Büyük 
dere beyaz ~kta, 18 ~ta .aa. 
at 21 de Parkotelde !estivaı balosu, 
19 Afuatos Çal'f&mba gecesi 21 de 
bebek belediye gazinosunda 21 Atue.. 
toe Cuma saat U de Tep~b&ır halk 
gazinosunda 21 .Ağwftoll SU&dlyede, 
22 Aguatoa Cumartesi Fena.rbabÇe 
Stadyomunda Halk matineıııl., ayni 
günUn gecesi ayni yerde saat 21 de 
halk gecesi yapılacaktır. 

Mnn oyun.lan oynayacak ekipler, 
215 Temmuı:dan itibaren oehrlın!ze 

gelınll bulunacaktır. 13 Atustoada 
umumı blr prova ya.pılaca.ktır. 

Bandajlar 
yola çıktı 1 

Tramvay 1daresinln Romanyaya 

, 
VllAyetın tebUll : 

iş mukellef iyetine 
tabi kamyonlar 
1atanbul Villyetlnden Tebllt olun. 

muttur: 

Vil&yet Bcled~lerinde kayıUı Qc. 
reW 11 mUkelle!iyeU tatbik olunan 

kamyonlardan blr kiamma tamir ve 
sair sebeplerle bu mükellefiyet tat. 
bile edllememl§ olduğımdan bu vÜ~ 
talar için 26 /7 /942 gününe kadar 

noksanlarmı ikmal etmek ~ere bir 
mUhlet verllmı.,tır. 

Bu gilııe kadar her ne eebepie o. 
lunıa olsun mUkellefiyetinl lta etme.. 

yen ıtıu kabil kamyonlar mUhletın-aön 
gUnü olan 26 (11942 Peroembe günU 
saat 10 da Suıtnn Ahmet meydanın. 
da toptannııı bulunacaklardır. O gUn 
gelmeyen kamyon sahip ve §ot15rlerl 
hakkında lıılillt Korunma kanunu bO. 
kUmlerl dahllinde takibatı kanuniye. 
de bUlunulacağI glbl kamyonlann 
plA.ka ve bcnı.ln karneleri a lmara'k 
aeyrll seferlerine mtlsa&de edllmlye. 
oelrtli 

Blllllll ıporcaıar 
Jlll'I tvnellae 

çıkıyorlar 

sipariş etmiş olduğu Bandajlardan p.azar günü yapıldığmı haber 
137 al memlekeUmiM sönderilmek U. verdiğimiz, İstanbul bölgCl!i be
zere yoıa çıkarılmqtrr, Bandajlar ya acn terbi.vesi mükelleflıeri ara.sm
kmda gıebriml.ze gelecektir. Bunlarla da.ki yllzme teşvik müsaıbaka19rm-
30 kadar yeni tramvay arabası ae. da, Rami Gençlik Kulübll )1izilcU
tere çıkabilecektir. lerl 68 puvanla birinciliği alm;şlar 

Bir gazete haberi, etraftacı sö
kün eden sebzenin hallerde biri
kerek yığıldığını le bu ytizden 
topt3n fiyatlaroı diıştliğtinil bil
dirdi. line ayııı gaı.ete bu hava.. 
disin altma. ~u 53tırlan eklemi': 

- Fakat merkezdeki bu UCWZ

byıl}a rağmen, manavlar fiyatlnrı 
ytiksek tutoyorla.r. 

İlk bııkısta biraz garip, ldeta 
inanılmaz gibi görlinen bu haber, 
ne yazık, ki doğrudur. Manavlar 
araamda ne türlil bir haberlefllle 
\Uıtası ''a.r? Blrblrl,erile nasıl an
la"1yorlıır! Bilmiyoruz! Fakat o
laylar, lnı glzU veya aşiklr ıın1a'9 
ınanm, bir '-ilaa oldu,b"llnu göste. 
ri~or. 

Tuhaflıtc, acayiplik, bence, bu 
anlaşm&kta •fellldir. Çünkü "hal", 
onlann tophuıdığı bir merkez ola. 
rak dllşlinlileblllr. orada bir._ 
rek, fiyatlar llstünde peklUi anla
§abillrler. 

Akim gtlt' aldıp nokta, ba ih
tikar birllğlnin pelEytlzlUIUğtl, per. 
vıısnlıtıibr. 

"İhtiki.r" m, gerek haık, gerek
ıı.e cle\•le~ ne bttyttk bir üJAJwz. 
lık Ye ~ sayıl<lıfnn, elbette on
hır da. biHrler. Her gttn, mahke~ 
melerde bu ttbitl flavalarm görttı. 
clüğU. lhtlk&.r suçlulannm, ıııllr
gtiıllere, hapislere, ağır para ee-

Floryada Boğulan Çocuk f 
Evinden Kaçmış 

Florya.da bulunan cuedln hUviyeU 
tesblt edllmlıtir. Bunun l4abmutp&fa 
yokUfUJlda oturan lsmallln oğlu ll 
ya§lllda Yusuf olduğu anlqılmı§trr. 

Küçük Yusuf, evl.nden kaÇIIUf ve 
Floryaya giderek, sahilde soyunduk.. 
tan sonra elbiselerin! kllçUk bir kıza 
bırakarak denize girmlş ve blr daba 
dönmeml§tir. Bu kızın polise mU • 
racaatl Qzerine bulunan cesedin Yu ~ 
sufa alt olduğu anlaşılml§tır. 

-<>--

iki Sandal Devrildi . 

Pazar gUnU §ehrlmlzdo lkl denl.z 
kazası olmuıı. takat her iklsl de iyi 

bir tcsa.dut eseri :ı.ara.rsrz geçmlştil'. 
Zl:r.I, Nesim, Aren ve Joııe!ln ı.aıı:n.. 

11 dört kt§I BUyükadada bir ııandaıa 
binerek Suadiyeye doğru llerlem$ye 
başlamışlardır, Ancak, havanın bl.raz 
sert olması yüzUnden, sandal devrll.. 
mlıJ, lçlndekller denize dökülmüşler . 
dir. 

----

ulanna p.rpıldığmı, bizim gibi, 
onlar da l)tiyorlar. Şu halde na
sıl oluyor da, bu lğııen(I ruh '\'e 
''icdan çıbanı, memleketin g<h de 
sinden söldllüp atılamıyor? 

Bir dert. eğer \ilcuttan aynlmı. 
l orsa, kusaru, ya te,hlsde, ya ili.ç. 
(a aramak gerektir. Bizde de ıh
tl1'h illetl. ~ıkanlan ka.nunlara, 
kesil.en oeza.Jara rıığTr..:?n, bir ttırlil 
köktlnden kaıımNıııyor. Şu halde, 
1'a. kanunlanmız lAzmı geldiği b.. 
dar keskin değildir; ynhut da t&t
bik edili,tııde bir eksiklik var. 

Hekim, hutımnm lyillte ytiı. 
tuttuğunu görmezse, iJA~annı de
ğiştirir. Hastalığı ~ bnfb 
fonnUllıere ~ıuıır. 

1ca.oanculanm.ız ~ bir belmna 
hekimlere bemerier. Onlar da .._ 
mana. içtimai bünyeye, ~vrenla 
ihtJysçIA.rma bab baka a.hkim etil. 
2erler. 

Bıa eoysuzlaklan ~ 
ihtlllrı dokunulmaz bir a- haH. 
ne koyacak daha 1ae9kin launmlmr 
YBJllllalıyız. İngiltere gibi demok
rasi dünyasmm en büyük Gftlelde
rinden biri Mle, ID1llıt.eldrfeıri 
kamplara doldururken, bid sert 
kararlıudan alıkoyacak endtııe. 1ıL 
lemıe,is tasa''V'Br edilebilir nılf 

HAKKI SUHA GEZGiN 

lsuaünkü radyo 1 
7.ao Progı:am n 1ı1em1-.t S...t 

Ayarı, '1.12 Vlleudam.uzu çabftıra. 

lım, '1.40 Ajana Haberleri. '7.65 Sentb. 
nlk P&rçalar. 8,20 , 8.Sli Evin SMtl. 
12.30 Program Te Kemleket Saat .A., 

~an, 12,88 Su Eeerleri. 12.CS .Ajana 
Haberleri. 18,00 , 13.30 Muhtelif Ka. 
kamlardan Şarıt1ıar. 18,00 Pros"r&m 
ve Memleket Saat Ayan. 18.03 ~ 
yo Salon Osk~. 1!\.fl5 '.l'Urtdüer. 
19.00 KonUflil&, 19,115 Fuıl Heyet 
Programı, 20.115 Radyo gueı.t. 20. 
415 Gotama Popot ve .Arkad&flan. 
Çigan Romaıuı'lan. 21.00 Ziraat Ta.k.. 
vlml. 21.10 Piano Soloları. n.ao Ko. 
nu§l!la. 21,415 KlA&k Ttlrk Mllzlll 
Programı. 22.ao Memleket Saat Aya 
n. Ajana Haberleri ve Borsalar. 22 
4~ , 22.50 Yarmkt Program ?e Kapa. 
mş. 

Altın Fiab 

DUn bir a.1tmm fiyatı 29,80 11. 
rn, klllge eJtmm bir gıra.m fıyatr 

~ maldnesbıi besıedi. Harbin Vlkıa sulh ohnayacalctn' Fakat 
'-"ladanberi mtıtteftklere nit ohn mihver kuvvetleri ·İran p~trolleri
Petroı, memb&lanndan banJan da ı ne kadar nlifm saha.lanın pıni§
~Vel'İD emrtne gfrdl. Polonya ve Jeteeeldeıi iç.in mtltteftldeh! kartı 
~ya • petrolleri, Ma1.ezya, Fe-1 mukavemeti daha geıdıt bir saha· 
-.... llıncBstAUlı, Blnnanya pet. · ı 
l'ollett mtittefiklerln kontrolil al· da vttcude getımılş olacak ardır. 

Df19r taraftan tramvay tdaJ•eal ve kendilerine mükellefiyet şubeAi 
pbr1n muhtelif batlarmıı. l§leyen • • nrildUrll Bay Hayrettin ta.rafından 
rab& miktarı UMrinde t.t.tkiklerde bu bir "Kupa., armağan ~Ur. 
ıunmaktadır. Bu tetkikler net!ceshı. YukandaJci ~ müsa.bakadan 
de her hatta yeni tanzim edilecek bir sonra Rami ylldclllerlle kutup 5ğ
program& göre arab& aynlaca:ıur. JDn ?etmenlerini bir arada göstemıek
fazla ihtiyaç görülen diğer nakil va. tedlr 

Kazazedeler deniz ortumda iblr i&e 4~ ~tu. 

t~ çıktı. Gerçi Hl& müttefik- Aynı mm:mda ba yaydma Avnı. 
lel'ta elinde deniza§ın sahalarda panm ~da Y~ ~l:m.1!;· -ede 170 milyon tou kadar pet- rapa emrıne verı Mın ı e 

hayli çırpındıktan 90ll!'& Dentzyollan ------------

~ llıtlhsaatı yapılmaktadır. Fa- ed~. tle iki muharl ztımre. 
-ı 'banJann Avrapaya ve harp ure P 
~a .. ma nakli, netdl i,tnln gtt~- mn kartı lau'pya !lluka'•emet kod-
l1ta.ı._4 """-A gtl d--1 1 retleri daha ziyade muvazenelen-

61Ql en ve 6 ...... en ne cuız e- • t · iz 
tin telılikell bir hal almasıad1la !111? olamkttr. :Bunun ~n ngıl 
dolayı zorluk an.etmektedir. Eğer istıhMllt nRzmım te,hıslne hak 
.\J... __ ,__ . ·-'- vennek lap ediyor. 
L·•uan...- Kafkaayaya tne<'.eft o- SADRI ERTEM 

attaJarmm bulunmadıtr Beyoğlu, ıra. · 
t1h eemtlerlne fazla araba tabata ed'9 D1zyduğumuza göre yakm bir za 
lecekUr. ılM!Jlda. ktılüp, komşu vi'A.yetlerde 

Tramvay idaresinin b&lka kolay • 'bir turneye Ç?luca.k ve gitt'.kleri 
tık olmak 1W!re TtlcQde getlrınif Q)o yer~ maçlar yapacaklardır. 
~uğu abuneler btıyUk blr rağbet gör. İdare heyetine ve genç RanLU 
mtl§tllr. Yeni ve pratik pkllde tram. sporculara muvaffa1dyetler temt-n-
vay abonmanlar yapılacaktır. nt ederiz. 

nm Adadan dönmekte olan blr vapu_ 
ru tara.tından kurtanlm11lardır. 

b:iııct kaza. KalaDll§la Fenerb&hçe 
araımıda olmuıtur. KalyoncukuUu • 
A'tmda oturan Petro ve arkad&§ı Va. 
silin binmlı olduktan sandal, au al 
mak auretile batmf§, Vuil Te Petro 
Mehmet kaptanın ldarestndeki mo -
törün tayfaıan taratmdan kurtanl.. 
m11tır. 

1111'lana bütlln tahriplere mtmen .. 
~ede 80 mllyon t.onlnk bir petrol -====================================================== 
•cih"""-'e !mkl.n bulacaklardn. FAer Hakkında Bir kaç Söz 152 l den Prusya tar:ıfma geçmek ıate-

fl'llhakika petrol kuyularmm sene evve ~ diğiı'llizi blldirclik. NemÇeliler on 
t.hrı"blndeıı beluıohınrnaktadrr. Fa Bu eser, Berline büytlk elçi nefere Kal:ıfatt9.ki Macar karta-
qı 'ha ha:rpte petrol koyulan öze- olarak gönderilen Ahmet Azmi nma haber verdiler Vidine gd-
ltatdıe yapılan t&hrlplerin pek mil- Efendinin hltıralandll'. BERL' NDE eı·R ru· .RK ELç·s· diğmiz gün serasker tarafından -.ır olmadığı ima bir uman "Berlln ııefaretnameld., nltı 1 1 1 karşıya gönderilen ada."lll:mınız 
..,..._ llletmeye açddtlt görtıldii. her satın, t&rih belmnmdan \l. • 1 • Kalafata \"a."tllazdan t"VVel beş ka-
~olonJadaki koJolar, Hint Fele- zerinde dun.ılaca.k ehemmiyette za den~ Karneflak baş !}ehri o-
~enıindeld kuyular, Bll'IDAnyada.. dh•. Sefir, bile nı sene evvel Ahmet Amıi Efendi, Rusya. s f t lan Kmyova (3) ya varınca f.lcre-
lcı kuyular için hidise ba ~ilde Berlbıe nasıl pttlpnl en :.ıce Din aldığı durum karşmmda Al- e ar e na m e tile iktiza eden araba ve beyglr-
Oldu.. teferrtistma ka<lar haydetmek- manva De aa'--ak istiyordu. !eri hazırladrlar ve: 

J- _,_. Tilrkiye ile Almanya arasmda 
kanı.. petrol membalan harW tedir, 111 ba Werrtlatta bb o Ahmet Amıl Efendi Almanya aktedilım, olan ittifakın teyidi - H.n.ngi gün emrederlerse kar 

:'1"'er lehine uzatacak blr unsur- de''l'iıı iç ytizllnii, buan merak. ile an~amıır,trr. An1apbil. f~ Prusya.ya bir sefir gönderil- fil)'a g~~r •. ha.beri ile adamla-
111'. F'Uhaldka Almanlar Sovyet lı, buuı gttltluo, baDn da ibret ııeydl, h'ç fllph8İZ o vakttn si· mesl iktiza ettlğinden bu Aciz mü- n VW.ine çevirdiler. 

111thlatauı &ıtlnde Kaf'kua ine- le\1ıalarlle dolu buluyoruz. yaaetinde btly\lk değtşlklilde:r nasip göriilerek intihap olundu. Bu Çar§amba günü evvell ağırllk-
ınezJerse Rasyanm müdafaa kod- Ahmet Amıl Efendi, Alman. olacaktı. hususta 1205 eenesi Rebiulevveli- la.rmuzı: geçirdik, bir kaç saat "On-
l'etf denm edecek. bOb98Sa Kaf. yaya gönderilen fkincl sdlrdlr. Bu bahill hakkında F.lnmtya nm dörd'llncU per§embe gllnU ra da kendimiz Vidin muhafız. 
kas Petrol kaynaklan Rusyanm tik defa Gh1tH Ahmet ReMni E- l()yle demekt~fr: \1790) lstanbuldan hareket olun- Ier.na mahsus be~ oturaklı çete 
8 Yakta kalmast için çok faydııh fendi gitm~tl. Ahmet Arml E- "Alnnet Azmi Efendinin dip. du. htanbuldan hareketimizin Ye· kayığı ile k:ırşıya geçtik. 
~lar temin edecektir. fendi, lteımıl Efendfden 19 se- lomathkta ne derecelere ka(lar dlncı gilnU Edirneye vardık. Ora-

24oo ldlometretik bir aephe Al- ne l!llOllra btıytl'k Fredrldn bale. ımlıfıo olthıfan11 bilemeyiz. Kalafatta.o .Kroyova'ya varm -
-.ıı,..... ıı.......a_..bı...,_ bir -- t&sl- fi olan ftdnd Fredrtk Vllhelm .. ,,...__ 1ııa ·-f·-U n_.. __ ,_ da bazı yol levazmınu tekmil :için caya kadar raıStladiğımJZ köylerin 
!'I _._. ~ J-- .,_.. ...., _.., ~ .. ~ bir gün kalarak erlt'Si günli 'Ilı- k ·sı · skfı ld ğu 

7•ttaeaktır. h81rftmetln<1e Berline ıdtml~. --- etm•-- de -o k-....... • .. ı- di ) t t··,· A . e serı gaynmc n o u 'çln t-..:. ;ı;umu- ~ ._ ...... ~ n ( 1 yolunu ut .._, ym yır- n..:- • ·limt lan Cc • 
•qgıltere iıcf:n So~t mlldafaa- Ahmet Amıl Efe11di, Ahınet ı...uıcı menzı z o rvı'ye on 

._,. devamından beklenen netke Remıl Efendinin '--• idi. Ev- llİD ademi dirayetine deifl, l\a. mi yedinci günü V~ d5rt ııa- saatte gide1:>ilevC"ğim~ icin ace~e e-
hq..a .....,..... terinıuml deeayfsine feritte o- ~t mts:Uesi olan Akçar kasabası. ... rduk F '--t ~--

uur. Abn911ya itin ha.rbl kazam. v.el~ de ent,teJinln maiyetinde ktmethtln uıyo . &n.cı vw..e verilen bey-
--... Bas.-... tamamen imha e~ ~ kltip ınfatlle Ber1ine git- ~" Pnmya.~-e •'tfrt('Aetmen khft ... _ .,,_ na geldik ve ertesi günü Vıdine girler benzil beygirleri olmayıp 
~ '7-J· 1'-• uu - ._... .... v.asıı ola.cağımızı Vidin muhafIZI 
bf .. ~~~ halde, Rusya tçin ~~- mtştl.tSeftr ~"'!.!'!!inhıcft ,,_~ lir." Ali paşa hazretlerine bildirdik ve (Devamı l'ar 

--.mak Almanvayı !400 ..- bebl, s~ a.-..ı uvnı- ........- • 4 • .. ..ttı;.._ •t 1Cllnetreıık --- tt_:_._...,_ hedefi- ta- 09manlı devleti ile aktot- ve Vidine yakl~~ ....... n: vakı ' 
, ..... _ lllll'l""•uuıııı:: .. ... im Burada ıuna da ip.ret. ede- kırk elli kadar enderun ağalarile 
d ~ \"arnıalıtan men~k, hatt& sa- tili tttifaJnn ablne, Rusya • ftnı, ki "Ahmet Amıi !:fendinin mO~rtbıfleybfn hazin edan ve Vi-
~ nı. ldafMda lca'--k demektir. __ ,._..:.._. Katel'lna Ue anla§· 

.,. nıaa ~~ Berfin sefaretnamesl,, bize 152 öm senuılkcrl Mehmet Paşa-
t!lrd &liftt 1ııa teldlde kaldıiJ t.lı- lllMI idi. eene evvemd Alma.,yayı ve Al- nm divan k!tibi bizi karşıladılaı" 
-~lmanyanın ha eoabaharda Azmi El.endi, Ahnanya ile°" man ruhuna çok iyi tahm et- ve V.i.din kalesi içinde hazırla-"'a. klerte bir ulaşmay. var- manb devleti arMlnİI& tet"Avft. mektedlr. Bu batmndan bn ta.. ctıklan konağa göt.U.rdUler. 
~ ~11"1lası beklenebilirdi. Ne- si bir ittifak aJctetmek tekHfi- riht eser, olmyueolamnn: tara-
ı..1.1._ ID6nf~rlt mıth teıtebblislcrl n1 dttirUyonlu. T.ehktan citm- fmc1an alAb he olnınaealE mahi- Vidine geldiğimizin ıldnci günll 
ı,. -.ada ~ !"lvayetler - hmtyett Blbtlllld~ 1caza,,11m.,. lslat>bulda oturan Alman elçisi 

Ae:-- da:vamnaldaytb. tı ve Tnrla nehrf civarında 25 Jettedlr. tarafından maiyethntzc tayin olu-
~kt1~1\lıır Ka~"'Yllva ır;e•M.tlerl bbı kitf1ik bir J..elttt.t•n onJaw Sefarefnameyi .ski tabirleri nan bir nefer Pru8yalı ile tercll-
.ı..:-~~&e. vazlvet bqb. bir fekU ha~ htmr bir vazlyeU. bek· ,..ı clile naldederek ve ullna :rnanırr..n:r k&.r11 Kalatafa (2) ~ön-
-~ JemeltteJ<U. ~ ~ HDu~·oruz: Qcrdilt ve nemçc memleketi içln ... - ' .. ,., 

(l) Tuna nehri !aldlinde ve Ka
Jafat'm ta mkar,mmda b\!' kRsa
hadır • 

(2) Rornanyad~ Ef1Akm Kr4yo
va eyaletinde ve Krayovanm 81> 
kilomebe cenubu garbisinde. Tu. 
nruırn sağ sahlHnde nah.iye mer -
k~i. demiz ln!'laatı ile mef;borl'l11_r. 

(S) Krayova Btlkresin 200 ki. 
lometh! prlnnW... Pol nehri iize
rinde bir !tehir. \•aktlyle ~ük 
EfWan merkell idi. 

RAŞiD RlZA 
Tl1'ATB08t1 Ballcle Pltldn ben1ıeR 

"'BobaiUl,, 

VodTil - a - Perde 
Yuaa: llalımat Yemut 

Oıküdar Halkevinin Lozan 
Günü Programı 

V'akGdar Balkevtaima: 
24 Temm1.1& cuma g1lnü Lcıan 8uJ. 

hunun yıldönllm.U mUnuebetDe lCvf. 
mlz qatıdaki esaslar dahilinde yıt 
dönUmQnU kutlul&yaca.ktır. 

1 - Sabat saat 19.30 da Saıac&k 
halk ptl&jmda yüzme y&l'l§lan yapı. 
lacak ve llazana.nlara Jr.ol aaatl Te 

madalyalar verilecektir. 
2- Saat 18 de Suphl Nuri Def'i Lot 

zan muahedeat üzerinde konfen.m 
verecektir. Bu toplantıya herkee re
leblllr. 

1 25 yıl evvelkı Vakıl 1 
!1 Temmaz. 9111 

Japonya Sibiryaya müdaha.. 
le ediyor 

19 Temmuzda l.çtima eden na.zır. 

tar meclisi Japonyanm Siblryaya 
mUdabaleııtne karar vermiştir. 

:E SALI Çarpmba 

- !l Temmu7 n Tmunos 
> 
~ -
cı Recep: '1 Recep: il - Hrzrr: '7'7 Rrzrr: '78 

\IMü~ ·--g~ •-C: U.a 

CiQDeflıı 
uı 9.CN '-" 9.08 

Clo«"1Jto 
Otle 12.20 t.U 12.20 "" lklndt 16.19 8.40 18.19 8.ü 
AJqam 19.28 12.00 19.2'7 lJ.00 
l'atıu %1,88 1.M 11.18 Lll 
1msak ı.86 856 l.M .. 



- . - , .... tim .................................. ~ ...... .. 
10..:..000 kadı~r 1 

Hayrette bırakan a 1'I e ileti 
e e ~erblyesı U um M d.ürlu-ü 

Neşriya ı 
.tkoen 'Ierbıyeııı Uır.llm !ı.UdUrlUğü 'l aratından ııe§redllen kitap. 

~ 
tardan a§Elğıdakller k&:§ılarındakl bedellerle a&tı,,a cıkıı.rılmI~tır. lı.. 
te.)cnler: Aııknrada: Akba Kltapevlndeıı lstanbulda Muallim Ahmet 

. Ha.Ut lnkl!fı.p ve çığır kitap evlerinden, Karsta: :Mehmet Türkelden 
Boluda.: Z!.fer kitapevinden, Ankara, İstanbul, tzmlr, Dlyarbtı.ktr, A· 
yon, Konya, Antalya, Adaııa, Antakya, Sivaa, Erzurum, Trabzon, 

• ~emsun Mearif Vekllllği Yayıııeviertııdcn satm alablll:ler .. ''7262., 

Kuru3. 
50 Atıet1zım el kitabı. 

40 .F\ltl;ol hakenı k.l&\'UZU 

50 .?nynelmllol tutbol ksJdelerL 
50 Fut?ıol klavuzu. 
20 Köy ı:por aalıal&rı hakkında öğütler. 

l25 Eski 'IUrk Srorları UZerlnde ara~tırmalnr. 
7~ Modem AUetlzm. 
50 .BaHuuı kır ko§UU. 
50 Ba~kan güre~lerl. 

150 Gt"eko • Romen gtl.re§ oyunlan. 
150 T~ni.8. 

76 K:ıyak aporu. 
... 

Bukltauvler!Dde Beden Terbiy~I Te Spor mecmuıı.m dabulunur 
"7262" 

........... ll&illm&ll ......... I ....... 

SOMER BANK 1j 

Yerli Mallar Pazarları 
Müessesesi MUdürlüöünden 

Müeaseaemiz Zat Jıleri Servisi lcin 

MEMUR ALINACAKTIR 
Bu me:nıurlarm Liae ta.halllnl bitirmiş olmaları ve Memurlar k&

ı:ımnmd& aranılan vaaıtlan haiz bulunmaların 365&, 3669 .ııa.yııı ks. 
nunlarm §1.lmulUno glrt:n daire ve müesseselerde en az Uç .Belle çs. 
h§Dlll olanlar tercih eôllecektlr. Llteklllerln 31.7.942 ak~amma kadar 
eöztı geçen IM!rvuıler §e!llğine mUracaat eylemeıerl. 

GA Rİ p PU8~A 
TECRÜBESl 

1 ~ - . . 

Daha güzel._ 
görOnebileceğiniziİi 
Kat'i DELiLi * BUGONhii 

Püdracılıkta {fayanı. TECRÜBE Vi 
hayret son bir keşif.-:. , 
Cildl. giizelltstırtn,\ Yapınız. 
ona'gilıel bir cazibe ve yeni bir ha· 
yat veren unsur .•.-. "donuk ve çirkin 
bir,.. cildi, gençlitin tabii rer.klerile 
ıüsler~Puöra yatmur'a, Rilıi'ar'a ve 
hatta~ terleme'yc Lra~men"'.ı bile ' aabıt 
kalır ve artık parlak burun bırakmaz. 
Bu cevbcr~(Kremat köpütü) namı al· 
tında beratı iıtihsal edilmiş ve yalnız 
Tokalon Pudra1ında.ı. bulunmaktadır. 

,...M "' ..... f 

CiDDEN MÜHiM. BiR TEKLiF - . , ~ , ,.. 
YOzünüzün bir tarafına krema 

köpüg-ü sııycııindc, ·istihzar 11 edilen 
Toka 1 on ' Pudraaınıf"• ve diğer• ta· 
rafına her hangi bir'pudrayı ailrünüz:, 
Şayet "Krema köpüklil pudra:;... ile ···············•••lllll•••••••••ii pudralaıımı~ taraf dıterinden ' daha _____________________________ , gilztl daha taztve daha ,·azip rö· 
rüomeıae ;rokalon podranız:aı verdi· 
finiz para iade olunacaktır.' - · Gayri menkul Satıı llinı 

»eyo~!u Sulh Mahkemeıerı Bat KA~pUilnden; 

9421':1 -
ŞUkrü 'Icmcl ile olü Şeri!e Ha.tice kıu olU Şeri!e Emlnenin varır.o 

leri blü Nazı!c ve M.ilnlre tvlaUarı Şakir ve Fahri ve Ncbllenin §ayran vo 
mUctcreken ~utasarrı! lıulWldu.klan KSBımpa§ada Kurt Çelebi Ma. 
halleslnin M.at.tıah kapısı caddc~o aalha.ne aokağı ve kuyulu sokaklarlle 
ma-hdut ve tamamı 1000 bin ıırıf kıymeti muhammenesinde ve tapu ka)• 
cı:na nazaran eski 4 yem 10, ao nı ytnc eski 6, yem 26, 28 ve yine eski 
4, yeni 22, 2! No. !arla n.urn.kkam tahminen 77' kllaur metre murabbaı 
mE>ııal:al sat'tlyesinde yt"!kclğerine muttasıl Uç parça arsa ıuyuunun ıza. 
leıu z.n nında açık arttırmayv. konulm~tur. Ev.s:ıf ve talsllAtı \'azlyed 
zaı.ıt varakasında ve dosyıı. zabıtnamesinde ve keşı.t raporunda yazıudır. 

YAZLIGA GlDECEKL.ERE: 

HASIR KOLTUK ve 
Mobilyaında Dıı budak ağaem_ 

dan bılbçe koltuktannızı 

HER YERDEN UCUZ 

lstanbul:1a Rızapaşa yokuşunda 
66 No. AHMED l:'EVZl'nin 

.... 

Amerikiidaıl 
ı_.,gilizce Radyo 

,Neşriyatı 
---· ../ 

Amerika Radyo Şirketlerr 
Türkiyedeki Dinleyicilere 

lngilizce Haberler Neşriyat 
Saatı~r.ini Bildirirler 

' 
Günler 

( 1 

Radyo 
1'1.erker.l 

-Dalga nzmıtnta 

ıs • 00-18 : 1:5 - . 

....... 
18 : lS-18 so 

19 : 00-19 15 1 

19 : 15-19 : 80 • 
20 : 00-20 - l5 

20 : 18-20 : 30 
20 : U-20 : 55 

J3.aberier . 
' . . . 

-/ .. 
Haberlerin TahlW 

Haberler 

• 
Haberlenıı ~ill 

' • • 
• • 
• •• 

Ha ben et 

• 
Ha berlerus Tahlil 

~ Haberler 

• -.. 
• 
• 

Haberlerlı:ı Tahlflf . -
• . . 

1 l' 
\ Pazarteai, Ça~mba, WRCA 

cumartut 

• • 
• • 

Pua.r 
Be~ 

• 
Cumartul 

I • • 
1 .. ' 

Pazar· 
Hergün 

Pazar 
Herg11n 

• 

P:nr 1 
Herg11ıı 

• 

:wNBt· 
WBOS 
WGEA 
WLWO 
WCW 
WRCA 
WNBI 

ı WBOS 
WGEA 

WLWO 
wcw. 
WGEA 
WRC.'\ 
WNBl 
'W'BOS 
WGEA 

1 WLV.'O 
wcw 

' Pazar ' / WC!!!A 
P&ı:&rtesı, Çarpmb&, WRCA 

Cumartesi 
20 t 45-21 : 00 • • ·-·- Pazarteşt, Ç&rpmb&, WNBI 

Cumartesi 

21 : 00-21 : 13 Haberi.,. 

• 
• 
• 
• .. 

Haberlerlıı Tahlfll 

. . • ı 

• • • 
21 115-21 30 Ha ~rterin tahl!U ve mtızıır.· -- - .. • • 

• •. .. \. • 
ıı : 80-21 ~ Ha.berter 

.. 
Haberlerin t&hllU 

1 • • .. • 

• WBOS 
Pazar , ,~ \VLWO 
Pazar 1'r. ııı WBOS 

- .ı -. .. WCW 
Pazartesi ilA Cumartesi WLWO 

• ,. WBOS 
• • wcw 

Paı:ar WRUI.i 

• WRUW 
• r WRUS 
• WRl..ı"L 

• WRUW 
• WRUS 
" ·WLWO 

_J!eri1JD, WCBX 0

\vcao 
Pazu .. .. 

... JWoslkl M.e1re 

lll.160 19.8 

lT,'180 
llS,210 

1 llS,880 
llS.250 
llS,&O 
U5.llSO 
lT,780 
15,210 
15.880 
15,250 
15,850 
1ıs,sso 

llS,150 
17,780 
115,210 
lll.380 
• 11,2:10 

t5,850 

.ft.330 

'li.llSO 

17,780 

15.210 
115.2:;() 
llS.210 
15.850 
lll.250 
15,210 
15.815() 
11,790 

9.700 
e.040 

11.790 
9.700 
8,040 

15.215() 

15.270 
17.830 
Jl.790 

1u 
19.72 
19.M 
19.T 
18.9 
19.8 
19,8 
19.72 
19J56 
19.T 
18..9 
19,68 
19.8 
16,8 
19.72 
19.M 
19.T 
18.9 

19.56 
1u 

1e.s 

Birinci açık arttırmaeı lll. 8. 9t2 tarihine tesndU! eden Cumnrt..esl 
gilııü saat 10 dan 12 ye .kadar Beyoğlu Sulh Mahkemeleri kalem oda· 
amda ba§ kAUp nezdinde yııpııacaktir. Art.t.rma. bedeli muhammen kıy. 
metin ytlzde set.mi§ be§inl bulmadığı takdirde en son arltıranın taalıhU. 
dU :tıakl kalmak üzere mUzayede on gUn uzatılarak ikinci açık arttırma. 
ıı 2ö. 8, 942 tarihine mUsadl.! salı günU aaat 10 dan 12 ye kadar icra edl. 
lcrek en 90k arttıran& kat'ı olarak ihale edilecektir. Arttırmaya iştirak 

edc<:eklcrln muhammen kıymetin yllzde yedi buçuğu nl:ıbetinde pey 
ak~eelnl nyıı milli bir bankanın bu n1nbettc teminat mektubunu verme
leri ~rttır. lhnle gUııUnc kadar blrikmt, ve blrikee<:k Belediye bina 
'crgılertle evkaf fcareııt lıls5edarlara ve 20 senelik taviz bedeli, ihale 
pulu, tellaliyc rüaumu, tapu n ka.dulro harçlan mUgterlye aittir. lhıı.le 

beG.ell gayri menkul kenıJlıinc ihale olUJlan taratmdan ihale gününden 
ttU:attıı verilecek mllhlet içinde malılteme kasasına ödenmesi mecbarı. 

dlr. Ödenmediği takdirde fhalo fesh edilerek kendisinden evvel en yüksek 
teklifte 1.Julur.an klmaıe anetml§ olduğu bedel ile almağa razı olur ioo 
ona ihale edJle<:ek ve o d!l raz.t olmaz veya bulımmaz.~3 hemen yedi gün 
mUddetle açık arttırmaya çıkarılacaktır. Yapılacak UAn alAkadı.uıara 
teblrğ edllmcye«ktir. lılilzayede sonunda en çok arttırana katı olarak 
ihale edilecek 'Ve lıer iki halde birinci ihale edilen kimse iki lhale araaır. 
dalcı tarktan 'C r.arazdan meaul tululaccaktır. İl:nle bedeli farla ve ge. 
~ gOnkrln ~1lzde 't:et fai211. ayrıca hükme hacet kıılmalunzın tahsil olu.. 
:na<:aktır. İpotek sahlabi alacaklar Ue sair alG.kadarlnrm gay:i mc:ıltul 
tlı.'erlııdeki lutkle.rını tal.z ve maıırat& vesıılreye dair olan iddialarını ev. 
nta müsbtte~ertle llAn tarlhhıden itibaren on be§ gUıı içinde aatış mc. 
mww bulunan mahkeme ba& .ka.Ubine bildirmeleri lAzımdır. Aksi takdir• 
d8 baldan Tapu alcWerlle r;ablt olmayanlar tıah~ bedelinin paylaamo. 
amdan haı1ç brt'akılacaklardır. Mllzayedeyc iştirak edenlerin bUtUn 
ıatıı prtle.rını kabul etmlt •e evvelden öğrenmi~ ve bilerek gayri men. 
kule tallp btılunmuı olduldan addeOllerek aonrad:ı.n lllrazları mesmu olıı. 
m~:racagmdan taliplerin sa~ g1hıQnden evvel gayri nıenkulQ ge.ztp g!Sr. 
ınelerı Te tezltt mal1hr.at almak isteyenlerin 942/ 45 .N'o: ile mahkeme 
"b::ı, kft.tfbtne mQracaat etmeleri ve Kemallye lcrasmın 934/19!l .No. ıu 
do:-.yaane bl&Mdar öltı Emineden alacaklı olup hissesine tapuca haciz vaz 
ettl!'en alıı.cak1mm 1ıılm Ye adresi meghtH bulunduğundan kendisine de 
tebhğ Jralrnmma k11lm olmak Ozerc lldıı olunur. "i806 .. 

11 A~~!raJDD~8l1;_~ A 

1 ••• •mm 1 

IK llPLARJ: 
Haberlerin tahlili ve mttzlk 

21 •S-22 : 00 Haberlerin ta.blUl .. 
• 

ffergüıı .. .. 

WRUL I 
WRUW> 
WRUS ~ 

"\VLWO Y 
WBOS 
WCBX 
WCRC 
WRt."L 
WRUW 
WRUS 
\\"LWO 
WLWO 
wcw 
""LWO 
WBOS 
v.·cw 

9.700 
6 . .0 

llS.2:iO 
llS.210 

, lll.270 
17.830 
11.790 

9.700 

19.72 
19.T 
19.72 
189 
19.7 
19.72 
18.9 
2ö.4 
80,9 

49.9 
~ .. 
30.9 
49.e 
19.'l 
19.6 
16.I 
25.4 
80.9 
49.6 
19,7 
19.72 
19,6 
16.8 
2U 
80.9 
49.8 
19.'l 
19.7 
18.9 
19.7 
19.72 
lS.9 
18.8 
2!1.f 
80.9 
49.6 
215.f 
!!1).9 

49.e 

• Paz11r . 
1 

Sahibi olduğum 4220 sayılı ı:Ut 1 • ..... .. .. 6.040 
• 16.21SO 
l 15.2:!0 
.. 16.S:IO 

lnanbul Mıntaka liman Reisliğinden: 
18.7,94% Cumartesi güı:ıü Saraybumu • Salacık ara.sına, .lııta.nbul Te 

le.ton MUdür!yatı tara!nıda.n d5,JettJrııecea-ı UAn edilen deniz telefon kab
los-.ınun \•az'ı. bazı fenoı! acbaple 22 Temmuz 942 Çarşamba gUnU yap • 
lacaktır. ı.. 

Bu kabloyu d5:eyeook vıısıtalard3 bcyneımtı-ı kablo dBşeyen gemile. 
re mahsus ~ıı .. ctier olacaktır. 

AlAkadal"larm na.zan dlkkaUeri celp ve keyfiyet ntn olunur. (780:S) 

yUk araba pJAka_,ını zlyl ettim. HUk .. 
mu yoktur. 
Osman o~lu Himmet Söyle~ 40540 

•• * 
Sirkeci Aral>& vapuru l11kele11i 

Esnar kahvesinde çakeUm ıle bera. 
ber Bayezit nlilus memurluğundan 

aid:ğım nüfus ka.ğa.dımı zayi etim •• 
Yenisini alaca.ğımdan eskisinin bUk.. 
mü yoktur. 

Çnraıkapı Ililııeylnajta ma.lı&ll&Al 

!rnrkçil eııkak 18 nıımara Duan o~. 
lu HalU çayıd 4-0561 

•*lf-
ND.fua cUzdannnt ve a.ııkerl tcrhis ı 

tcskeremı k yıp cUltlmdeıı, yeniıılnı 
, alacağımdan eııkiııinin hUkmU yo1<.

1
ı 

tur. 
Malatya Arapkir Mutmur nahlyeo 

slnden Ara.p Aaa-yl kö~iinılen sn do.. I 
fumlu, Mu.stnta oğ. Veysel 40~50 

:ı~>::~ 

T. c. Ziraat Eaııkaeı leta.n • 
bul Şubesinde bulunan 19395 No. ıu 
Tasarrut heııabına alt cllzda:ıı:uı za.. 
yt eyledim. Yenisini alacağımdan 

19395 No, ıu cUzdanımrn hUkmU kal. 
madıitınt 1'\ldlririm. 

Mustafa Karcı 
Kartal Çimento FllbrlknundB Amel~ 

;\4':~ 

Kırklareli nutus memurluıtundan 
aldı~ım askerlik kaydımı da lbUva 
eden n'J!us tez\ı:et"()ml vo Temmuz • 
Ağuatos aylarına ait e'<mok kartımı 
kaybettim. Yenilerini alacağımdan 

eskilerinin bU1tmU ol:nndığmı !l!Uı e. 
derlm. 

ıuu~!fer Alpay 
tıstanbul caddesi, çıkmez ııokak 011. 

mark ~ı - Kırklareli. f05t5 

Acele ıatılık Milli ••• 
l'amurta tala~ı tez:g!hı ve b3lya 

)'apacak tezı;fib ile 18 beygir kuvve_ 
tinde m:ll'.OUo bir motör acele ntı 
hktu. Tanp olanlnnn a•:ığ'tdakı ad~ 
reııe milracantıan. 

1 

:?O:a Numaralı pul tezkereı::ıf zl\yl 
Oyanlar et im. Y!'nl ıı ' nl alacağımdan eskisi· 

~" ti il nln hükmU yoktur. 08 va 1 httkl11 cadı!~sl 163 numaralı dU'.> 

ı t.?% "''llıılol! I kıln tüUlncU Muh:ıln Çipa. 40:Si6 

~ Rıletler Milli 

nl ım:;o ı;:IJCle.. liA HIHJ : Mj/M US 

Haberlerin tablilf ve mU.Zfk 
22 : 00-22 Ui ' Haberler ,,.... .. 
23 : 00-28 16 .. .. .. ... .. .. .. 

Raberlertn tab!llı - . -··· 
• .. 
• • 

• 
Ht>rgiln .. 

• 
• .. 
.. "\\'CDA 

Pa::artesı ua cuman(!! V.'RUL 
• WRUW 
,. 1WRUS 

Puarte~ WRL'L 
r 

WRUW \ .. 
• WRUS 

1 

15.250 
16.210 
llS.850 
17.SSO 

'17.790 
9,700 
6.0•0 

11.790 
9.700 
6.040 

(~" listeyi ıotten kesip 
saklayınız) 

l/ . Alı ..: ır' . • ' • ,. .. .. 'I ~ ' ' • ~· • .• · .... ., .. " :••·r...,. .. .a.•~~ ,._,, ·~\ı.·. ~ ..;.'._ _ . 

İlıtanbul A3Uye O'!\ ikinci hukuk : 

hAklmllğin~n: 

Davacı KUçUkp.ıız&r Oduııkıı.pı yo

kU§U 6 numarada oturan ~tun-aıı.. 

man ktzr Nac!ye tarafm:lan koca. 
m lk!metgA.hı meçhul S'lleyma.ıı a. 

lcyhlne ikame eytediğl talak te1eill 

davınnm müddeialeyh ikametgahı 

meçhul Stileymanm gıra bmda icra 

kılınan muha.kemesi sonunda: Müo. 
C:elaleyh Sllleymanuı; ltanST Naciye, 

yi medeni kıı.nunuıı ıı•,rindcn evnl 
026 senesi Nisan ayı lçinde bo§adı:.o 

gı uııuıen nblt otdu~ndan ol•~hl1e 
nUfusa tesçlline dair vernen 17 • 12 • 
9U te rih ve 9U • ll~S numarıılı hUlf. 
mUn milddeialeyhln tkam,.tgA.lunm 

me(htıli;retine bfnaen tebll~ yerin' 
geçmek ütcre on be§ gün müddetle 

lıtanbul Ziraat Mektebi Satınalma Komisyonundan: 

Yedikule Gazhanesinden 72 ton gazhane kokunun Halkalıda bulunaıt 
meklebimi.ze nakli açık eKslilmeye konmu§tur. Beher ton kokun naklf1' 
muhammen bedıelf 9 lira ve ilk leml.n:ıtı 48 lira 60 kuruştur. Eksfltme a... 
yuğiu İ•tiklA.1 caddesi 849 numarad'l ~eeler Muhasebccuı:ınde toplaıı&O 
komfayonda 31.i.942 Cuma günU Mat 13,SO da yap:laca::tır. lsteklllertıl 

bu 1§i Y'ftpab!leook kablllyette kamyona sahip olduk1armı Emniyet 6 net 
ıul>edea almmış evrak i1e tevelk etmeleri ve vak~lnde. adı geçen muh:ısebl
ye yatrracakltn ilk teminat parası makbuzu ve n01Us cUzdanlarile birlllc• 
te 1tomlsyon'l mnraeaatııırı Te prtnameyı her gUn :Mub&.gcbcclllkten glSrttP 
öğrenmeleri. (7698) 

. 
.M.Wıam:-neı:ı bedclı tiül:ôO lira olan 3• kalem mobilya ve e§Y& ':> J8 /. 

JP-tı tar~amha gUnU uat 115 de kapalı zaıt usuıu ile Ankarada i~a~ 

biı:ıuımd& toplıuıan merkez 9 ncu komisyonca Mtm almacaktrr. 

Bu lıe &"irmck isteyenlerin 4U:?,:;o liralık m uvakkat te:nlnat 0-
kaMır.un tayin etliği vesikaları \"C tekllClerfnl aynı gUn saat H e kadat 

adı pçen li<ımayon rel.aliğine vermeleri 10.zım~::r. Gala:a Balıkpııuırı dPmfr 
Ba~ llı:lıi'ıc m Dracaat 

t!Uıc:ırı 

( 10532) 
iyle Festl\-nl ~a~ıldı~ı )'t'r: \",.t, KIT \tA T'RAASl 

ynpılu~ul< gııılnobrda " tılmaı.. tadır. Uaıumı 1'cştiyatı tdare eden 

mahkeme divanhanesinde asttı tu.
tulmaııma karar verilml§ oldu~ • 
dan ittin tarihinden itibaren on be§ 
gUn lc;lnde kaııunı yalıt mUrac&at e
dnmedfğl tllkrlfrd• Mikmtın katileee. 

'. 
ceği il~ olunur. '0547 Şar!.nanı.-JM 3 lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa ve~eı .. 

Her ınrıu l.ıahat: :z..,s,ıo He/it. Ahmet S~tııqfl ...-.~ rtı.ıien temln Olunur. '1SU. 


