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tatin ve nakiller \uru~ 
(daft mı AaJlal'lı (. '•kıt 'rarıta 
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ıçi~~:h~:~~~1~:ak
1 Milli Şefin seyahatı!' Doğu cephesinde 

Rostof 
alevler son s!IAh Ciimlıur .reisi 

l:uaa: SADRI ERTEM 

Sivrihisarda zirai durum içinde 
hakkmda izahat aldı n 

Şef, şimdiki durumda çiftçiye dUŞf 
memleket vazitesi etrafında köylüj 

irşat ettiler 
~ il (AA.) - Am w 

KW1 Şettmm ı.met İD&lll bustlD a. 
at 10 da Jıuamm .. retlodlrm1fler 
,,. blJUerce balk tarafıDd&D yqa, 
Yanal aad&l&n "9 8Unkll allaflarla 
karp!&Juıuflardır. HQkbıet b&bQe • 
l1ne inen bUyilk m1uıtrim1s pııJan. 
na köy muhtarım " çlttçllerl kabul 
buyurarak keııdllerlııden kazaıım 

llrat durumu hakkmda SAbat aı • 
dılrtan .. ,. Uy olcultarma temu 
etmlfler, çocuklarım okullara sÖQde. 
rlp ,anderemedlkltrlııl ,,. köylerden 

Tork gazeteciler 
heyeti Berlinde 

Alman mat6aat ilNlıflirii 
dostane 6ir riatalı si7fcdi 

Çltteler köy eııaUtUdu talebe si 
dip gitmedifiııi iatlub bu~r 
ve kendlleriııl memnwı edlcl oevap 
almqtardır. Bug11nkll dflll7a botul • 
mumda kuvvetu bir ordu bNlemak 
BOrU11da oldutumu.zu bu \tlb&rla ~ 
çfm1zlıı daba çok Ç&llfmuı "ırunpL 
dtttnl eaaaeıı. bıında rt.lmatl&n o1dla • 
tunu beyan buyurarak 115 d&klkalllc 
bir tevakkultaıı 8qDI'& pn• balkıa 

ootkun tezahüratı a •• mda Oifte19' 
köy enalitüallne m\lteTeccUı.eıı llaa&. 
mızdan ayrılmqlardır. 

Milli Şef General Mihailoviç 
kuvvetleri tarafın_.,.._ Franaız milli baJl'amnu 

tebrik ettiler 
AUaıs ıı (AA.) - l"rawaa 

mW bayr&mJ mUnuebeW. nı.lctb:ııı. 
llur tamet ıııanu Uıe l'r&llM ~ 
nt.ı manpl Petıuı arumda tebrff 
Ye t.e .. kkQr t.eıpaaan teati edflm't
tlr. 

Sovyetlere Japon 
hucumu 

~ -
Mısır cephesinde 

lskenderiye 
ve Süveyş 
bombalandı 

4 Geniş bir bölgede 
işgal kuvvetleri 

cephe 
Vı hA/taycı hiar 

"""'~ ..,.., 11 (4.A) - 011: 

~ -- .malıtUlertD4• llty 
~ili~ J6re OQ hatta içinde Siber-

P,Ucum14ııUD bql&ma. 
Kara hareketi duıpnlqa. 
Ak ..... ~ 

nsız lla \ı YeNll a.allr 1'14. münhurr Jra)clı 
1'1clata i rt&.lfnln Lcmdra mubablr1 K&Wre, il (A.A) - Ortqark ta. 

Bana mıi1mbil Çin ve UJ& fUll]an .-.. edlJOr: JUlz telııUIL 
1- ....... u.-• ..Uror1- Lonclnda, Japcm tummmaa 4r DOD kara bareketıerl demye kol-
~ .,,..~ 1lıir. lıleum pldblde oıacacı anıl. lan faaliyetine inlılAr etmlftu'. BL 

YClflQlon: it. - le -1Etadlr •• ,.. bir lllUmal burada ztm yaptığımuı belllbqlı bankat 
hallı bfr mll)'Oll alt M. R u eok udlfe 11~taa bt.U Rea Fuka tayyare meydanlan be • 

bir ektap ılnclererek ikin. kalıluıw, otmkl Usakprktül ftu.1 rine yapılan geDiı ölçtıldr bir taamas 
cJ bl açılmuını btdal~ kunetıerlıılll önemi haklnncla. blçbtr olmU§tur. Tam iaabetler kaydedllmlf, 
tir. a lkilld cephe -Oll• lll&Hlmat JOktur • ...,. iı.ab.tert elL ~npıılar çıkartılmlf Ye yerde tak • 
m11111111 .Jalilıı Birleş" IUlletlerin ..-Qa 811tery&da 11aNp1 Slılbeı'ID rlben S OUçak h&llara utratıımııtzr. 
claftll lefn delil bilsat Amerll'hın lrmautuı ~ blrkaf lllÜJODIÜ Bavq unaamda bir ttaıyaıı aY uoa. 
mGdl,faası tein de hQall oldalu ecw,.ı ordu& meYCQt oldulwuı 1ı0. tı dllftlrWmtlf "' daha b&fka uçaJL 
bellrtll1nettedfr • ~ ele lıAı,ıok tnıtuıı ulcerl mL lar buara utratıtm11tır • 

• 
(lMvılMı Sa. I, 84. .J u) (DeN' So. 1. Bil • .f -de) BOllBABDllU.NLU 

_ ~ Vlıt, 21 ( A.AJ - Sllveyt kanalı 

allldı 

Nalıa VekUi lstanbulun iman r-=·_.~:~~-rl~e~-ım.:,ı:.,_:::!~-~n .. .: 

işle teltik tti Amerikadan t;::::=== 
lngiltereye gunde 
yarım milyon 

asker 1 
, 

T anareler ..,.anıle 6anan 
miimliin olll/CGfl ....,, 

eiUiyor 
(Y .... 1 Mide) 

Y annki Sayımızı 
ka okuyu1111~ Sizi 
recek bir ıürprizle k 
lataeakınuz. 

Posta .ve lgral memurların 
ikramiye verilecek 

..... •oıt lluaauaa r•rla• 
lllallltla b&llla e1utarıa reaı lllr 

PNI• lt1 11rlaa* 
Allbla, 11 (Vakit muhabirin- dahil.iııde hazırlanıruş buhınd 

4•) - Posta, telgıraf ve tele- nu bildirilmektcdlr. 

MEML_EKET 
~ •. . ~ 

fon illeri umum mtldllrltlitl tefkl- Aynı proje ile, uzun zaman 
~t bnununda deitflklllt ppan Ye nı maqla kalnış olan küçUk 
rai 1* kanun projesi haarlaftJDJf- murlarm tcrfılıleri de temüı 
tır. Bıı pn>jede, mtllkl tetklllt e- maktadır. 
ua tutünak IUl'et.ile bundan ev- Gerek merkez ve gerek 
-ıs· !pprl& dei11DEUk altı &ene - telldlAtınds görülen mal•tl 
• tatblrat de'VTe8inde matıQp o- bertaraf ~tmelı:, poeta ve tel 
lan neticeyt temin etmediiı beyu me~nin birbirlerile olan 
chımmıb, gilDden pe inltipf et.. nuebetlerini tanzim ve buı 
llllllrte olan poeta ve telgıraf mu- ııllı: aksaklı~lan &lleınS 
ıuneleJerlnin bugln '1«: mlaline ~Ik- dile mevcut teşkillt ıe mm 

çocuGu Zeki Mesut Alsa 

c DUi olduğu. modem P. T. T. ida- ,1 taksım edilecek ve bu .-rtaıtalai 
relerinin te.şkil!tt gözöntlnde tu- birer bq mtidllr tar.r1• 8 

• tll1ank ba pl'Ojftlin yeni eeular {~ı Ba. S ıt 



Hikayenin iyi tezi yanında vak' 1 ban, Anadoluya seyahat etmiş olan 
anın çok çıplak kalışı yazının da· ların hiç yadırgamayacağı bir m:ı 
ha işlenmeye ihtiyacı olduğunu zaranın kuvvetli ve kati çizgili ifa~ 
hissettiriyor. Teferrüat tıunnmile desidir. . . 
ihmal edilmiştir. Hadisenin diiz "Hancı Fettah ~fendi,, cimrıdır; 
bir hat istikametinde uzayan se~ garsonun giindeliğinden kesebil~ 
teferrüaltan sıyrılınca gözlerini.,! mek için tilrlfi fırsatlar hazırlar Vl 

yontulmamış, basit şekilli çakıl ta5 nihayet kardeşine yardım teklif e 
tarının tesirini yapıyor. Hikayeci~ dildiğinde aynı ana meyvasını tn. 
nin bu hususiyeti bazı hikAyelerin• nunamazhktan gelecek kadar bay. 
de her ne kadar sadeyi canlnnd' · van dlltüncelidir. . 
rıyorsa da "Bu bir değirmen hika. Bµ hik5.y~de de vak~ayı iki kişı 
uufdir,, başlıklı yazıda üzerinde arasında cereyan eden konuşma. 
durulacak düz hatta çıkıntılar ve rlan öğreniyoruz. 
örtüler vermenin ehemmiyetini an Bu itibarla muhavere haddinden 
ıatıyor. fazladır. Bu kadar çok konuşmanın 

Bir köylü zihniyetinin ıbelli baş. bir Dram eserinde makbul olaca~ı 
lı tesrihlni yapan "Çifte,, hikfıyesi ve teknik icabı yapılma~n ltız1m ~"~ 
vak'~dan çıkma tahlillerin muvaf· Jcıceği diişünülürse hlkAye için bu 
tak olmuş örneği olmasına rağme:ı tekilden sarfınazar edilmesi ile da 
tekniğin zayıflıitı ne sakat kalını,. ha güzel bir tekniğin kurulahil.ecr, 
tır. Yazının ba~lamasile bitmesi #i akla gelir. 
pek ini olmaktadır. Başlı başma olan tasvir, yazıyn 

Vak'a bir tiyatro sahnesine pek irişte okuduğu.muz hanın oble~iı 
kolaylıkla konulabilir. Hikllyenln alt olan yazıdır. 
esasını tamamlayan basit hadise (Deı•amı Var) 

sulh hlkiminin odasında geçmek\~ 
dir. 

Tamamile muhavereden ibaret 
olan tertip aynı zamanda jestler
den de mahrumdur. Çarık,• potur 
w uzun sakalilc köylü tipinin ob
jektif vasıflarını belirtmesini bilen 
sane.ıtUır hidisenin cereyanı ile de 
"ifüe1ttif teşrihini yapmakladı~ .. 

·a muvaffak olmuştur; fakat tek 
ı l zedelenmiştir. Bu itibarla çer. 

C\ eyi kırarnamak Bekir Sıtkını:ı 

en büyük kusurudıır. 
Su'ıh bakimi ile konuşan köylü • 

nfin, oğlu Ali sevdiği Emineyi ala. 
mayınca çlfte ile intihar etmiştir. 

Mahkeme bu ölüm aletini zaptetmi~ 
ve zamanJ:ı emanet defterinde unu 
lulmuştur. Ölen .~linin halıası dn 
'.l:iorçlanna kıırşılık bu çifteyi l. n 
pa etmeyi diişünere-k tekrar mah · 
kemeye gelmiştir. ı,te Sulh bakini 
il olan konuşmalardan çıkardı~·
mız bu mevzu. ihtiyarın çifteyi e• 
rnıı '1 ·ı · defterinden sildlrme.o;lne 
kadar de\ nm eder. 

Hıkfı~ccmin ele aldı~ı, psikoloji. 
sini imk:m rlahilindc inceledi~i A· 
mıdolu insnnı, Yakup Kadrin:n 
"Yaban,, ındrı anlattığı köylüler;n 
benzeridir. 

Her iki sanatklnn da köylü) ü 
göı ii5leri hemen hemen milşterek

lir. Onların köylüleri konuşmaktan 
acizdir; ıııcnu, gaye ve merasimi 
bilmeyen saf ve tnmıımile cahil in• 
sanlardır. 

Şüphesiz ki. Anadolurla böyle iı1. 

srınlar·ı rastlamak kabilrlir ve on• 
lar realizme örnek olnrak seçilebi. 
lirler. Bu iki sanatkar Anadolu hoz 
kırının c hcnnem eavası~. kı~ır 
topr ğmı 'c ~ahi! insanını ele g,. 

lıp tahlil ederler. Ou cihetten Be. 
kir Sıtkı 'e Yakup Kadrinin anlat• 
tıl 1 rı in nlar, Bütün olan kö} ırı. 
niın irinden ~eı:i!mi~ pnrcalardır. 

ı ü kel bir tepenin nihayetinde 
lı in ı I r"ni sakla) an ağarl'.ır 

hu ılu ·ılk ıınların yaslaıırlığı ha~ 
kü '!erinin serin gölgeleri \Or• 
dır. Susuz bir k(hün ilerisinde rle
r·n ı::ı~ıltılarl ı bi.r nehir ~kar ve 
s lı 11 ı inın kunı~alında kadınlar 
çam şır yıkar, )'aramaz cocııklnt 
tekıı YÜııliirürlcr. 

(h le i e iki nnatkôr rln köylü 
tıp! ı inin ıınc:ık hir riiz'ünü sece 

ı tklk etmişlerdir. 
Saif Faikteki '*'Çöpcü Ahmet, in 

' 1 
her hangi bir köy'!i olmasına mu-

Nalıa Veklllala 
tetkikleri 
(Baş taraf r 1 nci sayfada) 

Geçen sene tatbikine başladxğmıız 
memleketin muhtelit vila.yetıerinde -
ki yol taallyettne prograın muclbln. 
co devam ediyoruz. Bunu 942 nlhaye. 
tine kadar ikmal ettirmek gayeslıı.. 
dey!Z. üç senedenberl bu yollardan 
-iOO kilo metre kadarı yapıldx.İklncl 
bir dört yüz kllometreltk yqluıı ta. 
mamlancnasx için gereken faaliyete 
devam etmekteyiz. Bütün bunlardan 
bafka yeni bir yol programına baş. 
Janmxştxr. O da senede birkaç yüz kL 
lometre yapmak suretlle nerliyecek.. 
tir. Yeni yol yaparken mevcut şose. 
!erimizin tamlratmt da. gözönUnde 
bulunduruyonız. 

1942 senesi nihayetine 
tanbuıta Ankara ara.smda 

kadar ts. 
ik1 tane 

şosemiz olacaktır. Bunla.rdan bl.ri • 
Şlle _ Kandıra • Adapazarı _ Bolu 
Uzerlndcn, diğeri de İzmit - Bapaıı.. 

ca. - Geyve - GOyntlk - Nallı 

han il'zerinden geçecektir. Trakya.da 
yapılmakta olan yollarımızın blr ço. 
ğu ikmal edilmiş ve bu suretle Trak. 
ya §ebekemi.z çok genişlemiştir. Bu 
vaziyet memnunlyetbahştir. Yol şe_ 
bekemiz garptan ııarka uzatılmakta. 
dır. 

WL\.N FAALlYETDl:IZ 
İki senedenberi liman faaliyetimiz 

de çoğalmı§tır. Marmarada bir<;:ık 

küçl1k Jlman dencbliecek iskeleler 
vücuda. getirilm.ı,,tir. Kendi vasrt.a.ıa_ 

rımızla en mühim limanlarnnızı yap. 
mak mevzuu kıymetll mUhendlslerL 
mizin gcceU gilndli:&LU mesaisini teş. 
kil etmiştir. Pek yakında bu husus. 
ta müsbet bir sonuca varılacağını 

Umft ediyoruz. 
SULAMA 1ŞLERlM1Z 

Sulama işlerimiz her sene gittikçe 
çog-alıyc.r. Memleketimizin mühim 
kısımlarını gelecek llkbahıı.rdan ıu. 

haren sulame.ğa b:ışltyacağtz. Şimdi. 
den suıamakta olduğumuz Konya ova 
.ıımı ve Tarsus ve Kırııehlr arasını 

Bcrdan çayı vasxtasile sulamaktayız. 
Sulanan yerler arasında. kUı;ük Men. 
deres ve Ged!zln bazr kısımlan da 
vardır. Gelecek sene Çukurovayı su. 
lamağa bnşhyacağtz. 

Şurasını da ll:\ve etmek isterim 
ki yeni Uman faaliyeti programın!.\ 

Karadeniz Ereğlislnden başlxyaca • 
ğxz.,, 

Vekil, ı:ıehrlmizde bir hatta kadar 
kalarak tetkiklerine deva.aı. edecek. 
tir. 

Tekirdağ linyit madenleri 
Te.kirdağındaki linyit madenlr. 

Ti etrafınrla tetkiklerde bulunmnl: 
üzere nafıa vekilinin emrile bu gün 
mfihendis ve mütaiıassıs!ardnn hir 
heyet Tekirdaı!ına gidecektir. 

t'AKIT 

Bir katil 
suçlusu kaçtı 

Fakat ·bir müddet 8QDJa 

tekrar yakalandı 
Beşikta§ta bir değnekçtyi öldUr. 

dükten sonra kaçan, takat zabıtanın 
sıkı bir aramasmda.n sonra ele geçen 
katilden suçlu İlha.ml, dtın öğle U
zeri diğer 12 mahktlıı:ıla birlikte tev_ 
ktfhanenin otob118Une bindirllmt, ve 
adUyeden alma.rak jandarmalann ne 
zarettnde tevktfhane blııaaınm önü_ 
ne getirilınl§tir. 

Burada mahk1lmlar otobüsten iner 
ken İlhe.mi bir tırsatmı bularak ka . 
labalığın arasına karışmış ve olanca 
kuvveuıe ·kaçmıığa başla.!Il''Jtrr. Jan. 
darına erlerinden blrt katllill kaçtı. 
ğını görUnce derhal takibe koyulmuş 
tur. 

Firari, her nekadıı.r kendini göı;den 
kaybetmeğc muva:ftak olmuşsa da az 
birzaman sonra Ahırkapıda gizlendiği 
kayalar arasında yal<alanmıştır. Ka. 
tll, tekrar tevktfbaııeye getirilerek, 
hakkında bu suçtan da takibata gl. 
rlşilmlştlr. 

• o • ) • 
Camı merdıvenınden 

düşerek yaralandı 
Tııh! ıkalcıle oıurnn Ali adındl 

birisi, C\ ' 'elki ı.ılin, Nuruosmani) 
camısının mer<livenlerinrlc uyur • 
ken düşmüş, nl'ıır yaralan·ırnk cer~ 

rııhpnşa hastnhancsine lrnld1rılmı•· 

tır. 

T Urk Gazetecileri Beri inde 
(Baştarafı 1 inci sa:rtada) 

y.jrl~ri başka" başka olmakla bera
ber aynı amaçları gütmilşlerdir.,. 

Tl!rk ga.Z'!teciler heyetinin reisi 
Sadak bu nutka cevap vererek te
~kkü.r etrrılştir. 

Ti!rk gazeteciler! akşam ya:ben. 
cı basın kllibUnde harici matbuat 

kooil Bekir Sıtkının "Çifte,, Jıika· 
yesindcki Anadolulu insan, bütün 
köl'liilerin vasıOarııu taşıyan bir 
tip dcl'iiJdir; ancak Jcöylfilerin bir 
kısmının içinden ceçilmiş, vası r. 
ları hütiiıı köylüye b•1lnşmaya·ı 
bir insandır. Halbuki, "HaRcr Fet. 
tah efendi,. isimli hikAycde karrık. 
ter t.ıhlili çok daha kuvvetlidir Ya 
z1daki lııhlillcr iki nevi ve bu

0 

bo. 
kımcl •n <in rlıcmmiyetlir!ir. Öne,, 
F<'ll lı efendinin dünya ölçfisfin<te 
bir kırıncı olma~ı bizi muharririn 
h i hlr un-;nr :rakıılayarak üzeri nele 
çalıştığın elan dolayı se' indiriyor .. 
İkinci olarak hikayenin h:ışınrl:ı 
f::ıs,irini olwyar;ık hatırbclıihmı·• 

=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1 direlki öril orta elçi do tor Ş'l'lit°ln 
ı• davetlisi olarak bulun.muşlardll'. 

~J 
Hislerimizi fik!rlcrimlzl hasıl e. 

d n maddenin ihtizazlarıdtr,, ihtizaz.. 
ar da birer kuvvettir. Bunların his 

ve idrake ne surette mUnkalip oldu. 
tunu izah etmek ister: çUnkti dUnya. 
nm bUtUn makineleri ezcümle tayya. 
re ı>ervaneleri zihayat şeylcrdan da. 
ba hızı1 hareket ederler: Halbuki bu 
lruVYetıer bu iht!z:ı.zlar hayat değil. 

HergUn bir karikatür 

Y. 
- Affcd rliinlz Hayan.. Oet:b!Jln 

bu saatinde od:rnızda glzlendlğlmden 
dolayı salun kusurmnil bakınavınız.. 
Maksadım aırl bu çl ·~ 1 takdim L 

-----oı---

Papa sulh mesajı hazırlamıı 
Roma, 21 (A.A) - Vatikan'm bir 

sulh mesajı hazırlamakta olduğU U
nited Press tarafından yayılan ha.. 
ber, 88.lAlılyetil Va.tıkan mahfillerin_ 
de tamamtyle uyd1Jrma telAkkl edil.. 
llli!ktedlr. Böyle bir mesaj ne hazrr. 

ne de hazırlanmak tızere_ 

Ne dememeli ? 1 

Y l"ni nroi0 ile id arcniıı ııvuk t 
snyı.<ıı ve ücreti~ bir r.ı"ktnr da
ha !l.ttrnım:rı.kl'ldl'!". Sa~'l'ST 75 ı ·vi 
bulan ve ihtiyaca cevap veremi
~•en binnlnr da se't'Visin iıhtiyar,la
rına uygun bir hale .,.ctirilecek ve 
i:mktn ni9bet1nd~ yeni binalar in33 
edilecektir. 

Amerikadan lngiltereye 
Günde yarım milyon asker! 

Vaşington, :U (A.A.) - Vapur 
inşaatçxlarından mister Henri Kay • 
zer Amerikadaki ;gemi tezg~hlarm.. 
dan dokuzunun büyUlc nakliye uç:ık.. 
ları imal edebllecek uçak fabrikaları 
haline ifrağ edilmesi lCı.zımgeldiğın! 

söylemiştir. Mister Kayzer ticaret 
gemilerini tehdit eden denizaltı teh... 
likesine ancak bu sureUe karşı konu. 
lablleceğl. kanaatindedir. Martin 
Mars tipinde uçaklarda!! teşkil edL 
lecek büyük bir nakliye filosunun 
Amerika.dan İnglltereye bir gUnde 
500.000 uker ve 70.000 ton malzeme 
ve m11himmat taııya.~llcceği heaap e_ 
dilmektedlr. 9 gemi tezgtı.hının uçak 
f&brlkuı haline getirilmui için de 
10 ayın kAfl geleceği söyleniyor. B~ 
fabrikalar Mars tipinden tenede 5 000 
uçak yapabUecektlr. 

Ankara, 21 (\'akit muhabi.riJI· 
den) - Buldan kayma.kanıt sa· 
b.aettin Kargmm Başkile, Kart' 
burun kaym:ıkamı Hulki MetıııJI 
Arp3.('~ya, Anamur kaymakalJll 
llısan Ôzalpm Hozata, Karaisalı 
kayma.kamı Naci Aka.tın lğdttılı 
Sütçüler kayma.kamı Sadri Artıı· 
cun Kiğı, Gördes kayma.kamı Ba
~it Gökkayanın Kurtalana, Şarklr 
Ja kaymakamı Muhterem Vezııe· 

<laroğlunun Nazimiye, Çumra kaY 
makamı Kemal Eren.in Patnos, L&
dik kayr.ıakamı Fahrettiıı AkmJ1I 
Şemdinli, Şemdinli kayma.kamı Şa· 
dan Altıokun Pasinler. Nizip ta)'• 
maka.mı Cevat Yurttaşın Hıza1l, 
Sa:ray kaymakamı Hakkı ÖneyiO 
Keban, ~an kayma.k8.mJ ?tfall 
mut Kemal Gfuiek'in Poeofa, 19' 
kenderun kaymakamı Mehmet Be
lek'i.n Muradiyeye, Hadmı kayma-' 
kamı Melih Yulukun Karlıoval"'t 
Acrpayam kaymakanu Sait Kotuıa-
lın &sona, Lüleburgaz kaymalıa
mr Ferit Güryü.celin Tuzlu.caMnS. 
Pas!n.ler kaymakamı Hakkı Bay • 
kalın İskcndcnm, Arpaçay kayma
kamı Bedrettin Sanalın Pına~ 
Kurtalan kaymakamı Hilmi Tuo
cerin Kemal~aya, Rızan kayına
kamr Şa.ki:r Cenabm Gördese, <:ı• 
1ıanbeyli kaymakam.ı Hamdi Orhu
nun Çeşme, Soson kaymakamı Na
il Öktemin Kt:nkhana, Mure.diye 
.kya.nıa.ka.hıı Bedri İlhanın Bahçeye, 
Iğdır kaymakamı Celll.I Jzgmm KoD 
ya Ereğ isine, Bas.ldl kaym.ak.aD1f 
Ahmet Koc:.tknı Lilleburgau, Po • 
sof kaymak.ıunı Cahit Ortacm ~{~ 
tafa Ke:m.a.lpaşaya, Beyşehir kay· 
makamı Fehmi Kayanın Havzaya. 
Adalar kaymakamı Şevket Altm • 
n1evin Ş:Jeye, Nazim.ive kaymaka· 
mı CeW.lettin ünsalm Çineye: 

11.,<>ru: kaY?Jlakamı Aglh Erozannı 
Dilvana, Datça kaym&kaınr Feh.'11i 
Borakrn Ba.ykana., Dikili kayma· 
kamı Vedat Ozdaşm Sürmeneye, 
Malkara kavmaka.mı Eşref Erku • 
tun Adalara, 

Birinci kaymakamlık kursun~ 
muvaffak olan maiyet memurla· 
tile nahlye müdllrlerindıen Kemal 
Kutbaşın Çal kııymakaml.ğma, Ne 
cat Başarın Ak~a.koca kayma.kanı· 
lığına, Vw Kurtiztn Re~ad!ye 
kayma.kam.lığına Mekki Keskin n 
Ladik kay:ma.kamlığına, Necat BaY 
ra.ktarm Torul kaymakamlığına, 

Rıza Aksuyun Adrye.ma.n kayma
kamlığına, İbrahim Ergünlln Ka
rai<\8.Iı kaymakamlığı;ıa, Faruk Ön 
derin P::ı.zarcrk kayma.kamhğms, 
Qgnan ToJganm Yeşi'ova kaymıı· 
ka.mliğına, Ulvi Pmann Anamur 
kayma.kamhğma, Şilkrfl Yamno~
lunun Cihanbeyli kaymakamlığı • 
nn. Cemal Tarlanın M'Thalıç~k kaY 
mııke.m.'ığrnn, Ziya Ka.oınakoğlunun 
Bozcaaua kaymakamlığına Nezi· 
hi Tlirna~.,.,.,., Meriç kaymakaml•ğına, 
Burhan Asknrm Karabunın kav· 
ıoaka'lllığına, T""ir Akmanın Se• 
yitga.zi kaynuı.kar.ıhğma, Cemal 
fü~ara.nın Sınd~ kaymakamlı~· 
na. Fevzi Taşrnı. ... rn Saray kayma· 
k.ım 11roa, Namtk Berkin Laps.e~f 
k:ı\-malrn.m1rfuna. Haldu Ülkenın 
BeyFelıir kavmak'iml,<!'ma, Nihat 
A'mn Siitc-ü!l'r kııvmnkamltğma, 

Veflti E,.kürltiln AdMi.ma.n kaJ· 
m"kamlığma. 

Ertlığnıl Sürcrin Datça k yma -
ka=rılıi!rıın, Derd~ Cigiltepeniıı Il· 
gaz k• ymakumlıfrmn, İhsan Ata • 
k<>nm Gümü hactl:öy kaymnk"!.l'tllı· 
~mn, Şevket Yurdrumlun Kozan 
luymak:ımlrğma, Kemal Etizer.n 
Diki'i kaymak .~a. Nu't'ettııı 
Hazarın Bı.:Jdan kaymakamlrgma, 
Nihat Tuzgroıin Cınnra kaymakaın 
lıSnıa, S"dTlt Art'..llmıacm Şarkrş • 
la ka~-mak:ınıhğrna, Mustafa Gtl -
ne;i.n H":ıdrrnhan k:ıymakamlrğms, 
Süleynum R~ep Meylrutun Maçka 
kayrnakamlığtna. Şerafettln Dav· 
rnnm U!uburlu kaymakamlrğrns, 
H::vza kaymaltnmı Cemil Çalnun 
Zonguldnk mektupçuhığuna. nak
len veva yeniden tayinleri; U\:zu· 
mu sab"t o1ma~A. binaen GUmUş
bncrköy kıı.vm lrnmr Mazhar BM
c1oğan, Siirm .. ne kaymakamı Ki -
2ım Dince-, Sile lrnyrr.aka.mı Jbşinı 
l{uvan, Bozcaarl:ı kaymakamı Salll· 
battin Uner, C'l.l r.avmakamı !ta· 
.. im Arda ve Adıvaman kaymaksnıt 
Şevk~t İnözfln vekıl'et emrine a
ln•tr.nlnn tenı:rlp cd"l::ntıı;tir. 

Zıya Pasa'dan: 

Sakın ıkbAl !cin e,h!l.sa olma AIPt.J 

ajl'-' 
Sana lı!zım mi olm~k llleme ceuAI 

lAznıısaf 
Umur.! beyti hep var mı taearraf 



iç ce~heleri vıicma'.t
0 

~~~~ 
tç n r tt~anı an a DS 

A ~~!!}!:.~? .. ,,,.,,, ı tış başla .ı 

>J 

gır 

kim,ere 
işçi kartı 

verilecek 
Hind kongresinin 

bir kararı J 
Hint kongıresi reisi: 

nı tutuşturan ihtir:ısh bir alevdi. 
Topra!;"ID tohumu altın yaııtığı 

bu c rarlı ülltede, ağgçlnr da pa. 
hah bahııratla yiiklüdür. 

iki blukıı.Jµn tesirini ~yıflatan 

~~c~9v1°a ın=lü~;!~~nı!lmı::~~ı Belediye şehirdeki sebze ve meyva 
ka!~b~~~ı~kı:ı;;:s~o:.yısile a!>hı- pazarlar1nı arthrmag'"' a karar verdi 

Komisyon tetkik ve 
çalışmalarını bitirdi 

Al!ır işçilerin ne ı;uretle ekme!< 
k:ırlı alabileceklerini ve kimlere ı. 

Aır işçi denildi~ini tesbit etmek ii· 
zere bir komis:ron kuruldtıftu ma • 
Hlmdur. l~omisyon, çalışmalarını 
bitirmiş ve ağır işçilerden kartları· 
nı almayanlar varsn onlara dn knr 
lan \•erilmcE:e h:ışlamıştır. 

- Kongrre, yakında İngilizle
rin Ilindistandan ı:ckilmesini btf
yecek. 

DcmJ,. 
Tlay\"anla.mı fil \'e kaplan oldu. 

ğu o diyarda, in. n.nlar, ktttula<;· 
mrslardır. Bunların çoğu, hfç bir 
iç SIZISI <luymad!ın, kendiler.i gibi 
bir ad:ı.m.a: 

Hatta bazı lktrsatçüar, ffint se
fcrlcrlnln, hep bu baharat yiizün
clen olduı;'11nu söylerler. Bu biik. 
nıiln Jrinde ne kadar gerçek \'ar~ 
Erbabı dil~linslln. Fakat banca 
yıldan, bu kadar asırdan, binlerce 
~rtibe ve sonsuz örneklerden son
ra da, kti1tlfıl mücadelesi için i
Jlthı lilftan f.baret olcluf,ıuıa. l>aln
hrsn, 1UnıHs1~n, !dm bilir dnha 
ka~ nesil olduf:'U yerde knlac~k. 

Ulb tnanya nblukaya karsı daha 
1 senelerinden lı:u•l:ı'"·nn tedbir. 
er) '-- - " ~ Uk. e ··~ı koymur;, memlekette bil-

' llı.iky:ısta otarsi kunılınu:=ı, 
~leketJn bütiln imkiicılım Al. 
ol a.n davasının hl.!s:Wıı:ın. istismar 
e:mustu.r. Ersatz'l:ı.n senelerce 

1 el başlayan t:cnret mu:ı!ıeıleleri 
~4tır. Bu suretle İ.oglllz 
1~ tıkasJ 1939 harbinde uoıalsn 
J\J rf Yapmamıştır. I• a7mt bugün 

11 
llıanynnm nüfuzu a.ltında hulu

l atı kara A'TUpası tnbii bir 6urct
; 51kl'1k vaziyettedir. Çüaldi bu 
tn~~ nüfusuna ve sosyal ekono. 
g ı_ ~bünyesine göre kendine kafi 
,.'-ecele bir h&ICl_.e değildir. Alm.-uı
~:,.;;endisini ablulcaya. karşı koru
lcıta la beraber bUtlln Anupayı 
lctı h:tr!cine muhta~ olma.ktrın 
b· l'l6ıtn1ş değildir. Zaten bOyle 
~r ley mevcut olsaydı, bugünkü 
rıı''lııpa lı!U'binin !:Ikmasına ,.e Av. 
"J>anrn emsalsiz bir ı.;ekllde sıkın-
~esine lüzum kalmazdı. 

is t\r - ~lmanya harbin başlaclı-
g(inden ltib!ıre...'1 knrn A\'rupa. 

::: ta tı, yayıl<lı. Bu yayılısın 
clö ası Alman nüfusunun gitgide 
•el Şrnan kabbalıklnr orta'4m<1a bir 
l il halinde kalmasıdlJ'. Bu nzl
~tt~n Almanyanm lccndi soyun. 

1111 n .. olnıay311 yabancılar yanmda 
l; Yıık ınfktartla jandanna lıonıcti 
ı..~~?durmnk mecburiyetinde kn
~ neticeleri çrlmrılclı. Jfotts 
'an crikada Alm:uıyayn dü51llnn o
l fa.kat mukavemet ,.e miıt•ade· 
de kaliteleri bAkmundan birbirin
la eıt farklı olan milletlerin nüfus. 

!'\, ve Ahnanynnm bunları ni
~ altında tutmak 1!,;in kullana· 
r.ağı kuvvetin mikta.n hesap edil
~ l"a!kat bo yayılma hadisesi de 
,. <lJye kn.dıır mühim bir netice 
"J'Jnedi. Dahili cephede bir boz
~ çıkmadı, (V) ordUMl, dahili 
huıa.ı hareketleri propagandası bu 
:::.~ bağlı oltLrak yapılıyordu. 
ti bo1'; bugün teknik &artlar gay. 
t_~unlan harekete ger.mE:k· 
-.:rı blen --tmektedir. 
b" ~lrnany:uım da 1ngiltere<le da-

lılı cephede gedik nçnınk için ile
t su ı_ t'clüğü bazı efill ·tar vnrdı, bu · 
ı: da harbin başın<lıınbcrl ınısile 

lbfk edilml~tir Pnlınt bunların 
~ tnu\ affıdi .. ol~<lığı gbrülmiı_ş. 
llt: 

<ıl 1 - İngllterede nnrl bıraftan 
ıuı, Alm!lny:ı \'e İtalya ile anln
~ak Massolinlnln tnsavvor t"t
~ "Dörtler,. hiikiınc~·etinl Jrur. 
ı Yl gaye eclinenler vardır. Uun-1:1 elcle etmek. bunlıırla. bir nn
h ı>ınara \'arar&lt İngiıtere}1 saf 
h~ct brralmıak için ch!?mmlyctli 

r ımrette ~ahşılmışbr. 
!)olngnteredeki fnşist temnylillü 

1 lltlkacı1:ınn ba,.ında bir zaman-
1'! ç~berlayn'l bile görmclt müın. 
b~ndu. N'etekim bu tcın.'l)iile sn~ 
1 P olanıarm gn)-retl ile IUnib nn
~!>tnası ynpılmıstı. "Hcs" in i te
l fi sulh da bu esasa. göre aynr
~arıını b'r prop:ı.gnnda.yn dny'lnı· 
le0 l'du. Fnlmt bo tema) ül kuvvet-

hiı~dm ohmın1ı. 
11 il - lngiltereyt dominyonla
r lldan ayınnak için blı- hayli gay. 
n~t 51\rfedi!di. Cenup Afrlka'JJ, Ye
la 7.elnnd, A vustr:ı.lya dominyon-

ı .. l'llaı bnpamtorlul<tan soğutmnk 
tırı. b. d 

ıt·ı ır tok vesileler lhdM otun u. 
'.'\'\ ı hns a lmparatorlulc için domin
• Olılar ha.Umun ölüme se'·kcdildlği 
~lar dkreılilerelt ileri sürill
ıa.11· :Fakat irnparn.torluk dominyo!l
~u"' daha sdo bir surette harbe 

;'11d4!11lleğe mm·affnk oldu, .. r: - Kolonilerle imparatorluk 
totı ~daki münasebetleri impam
~ uga karşı isvan ekline sok· 
"'~ hnılatttorıu~'U bu 5tıretle iç 
l\iıh ed~ yılana.k itin ~nhsıl<lı. 
8~ ~a. Hlodi!tta.nda bu tahrlkler 

vtrı.ı haddini buldu. 
ı~a ilindi tanln tnglltere a..,. 
tı 1 1 <h. l~akat bnzı mahdut ~a
tan ~1" harir: olmn\i üıene lli"'l's
'°ett ınıparnt-0rlulrtn.n henüz ri!li ı;a. 
n;;,1(' a~rılrnış vnziyette değildir. 
ıve hır kmnlılnnm:ı bile yolitm·. 

~r:ıınu-:- İnı:;Hfrede sosyalist ,.e 
l:ilteı-n• ~ clü m:ınlan \'anlır. İn· 
llıe • enın So\•yetlerle ittifak et. 
'"'kıi dünyanın hol5e\ikleştirllmcsi 
fl, bllde fef ir edildi , .c tn~iltrre-
1\ te ~l!fe\ik dU m:ınlnrının bnre. 
l\ırı -.eı:rrıec;j beklendi. no c;uretle 
""""p~ \'e ('örril diişiirii1ccck, fi' '"'°e;, e ıteılrın hir ~cclikle tngil
"'~ .... ," bn-rn kavrett rnvrn:ıtıln115 

., th r: ~ 

lıl~ııı. :.i· '". hfııllcıe de vnkıııı ~1-
ılu1•ı:. tr;ı"ilterede iş ba-

Sebze ve mey,·ıılarm fııtura usu. 
lile s:ılılmnsma diln Mbahtnn it • 
barcn bnşlnnmıştır. Halde emtılan 
bütün sebze ,.e meyvaJar Jcin, alı· 
cılnra fatura \'erilmektedir. 

Belediye reisi mu:ıvinl Lütfi Ak 
soyla, belediye iktisnd işleri m(1• 

dür muavini Feridun f'otura işleri• 
ni bizz:ıt kontrol etmişlerdir. Hal
deki kontroldnn sonra Taksim. Şi~. 
li , Df'şiklnşta pnzarlo.r gerllmiş • . ra. 
turalnr gözden geçirilmiştir. 

Öğleden sonr:ı da 'B;rnl şekilde 
~mniyct a!tıncı ş~be memurlan 

konlorllarda bulıınmuşlardır. Fatu 
rıısı bulunmayan satıcılar hakkında 
zabı.t 1utulmaktadır. 

Diğer taraftan öğrendiğimize sö
re belediye bir yandan fatura us• • 
lilnü tatbik ederken, di~cr taraftarı 
da şehirde sc.bze ve meyVa pnz:ır • 
larını ç~altacoktır, · 

Sebze ve meyva fiallnr~ın yüksel 
mesinin bu surelle önleneceiU umul 
maktadır, Yeni kurulacak pazarlar 
hakkında tetkikler hir kııc gilne kr. 
dar ikmAJ edileccklir. 

iTHALAT VE iHRACAT 
Bi UKLERi L GVEDiliYOR 

1939 harbi bıışlnnöıcındıı ihd 
edilen ithnlut ve ihrncat bir'll:leri· 
nfn. artık IARvi lüzömlo görOJmüş,. 
Dün, şehrimizdeki alM:adnrlar:ı An 
karadan gelen haberlerde iaşe mü 
teş:ırlı~ına hıı/:ılı lılıı teşekküllerin 
lağvinden önce ıbirliklerin !knldıı ıl 
masının şekli görüldüğü nnlaşı'
mıştır. Esasen son zamanlarda İs

tanbul ilh:ılat ve ihracat birlikleri, 

Karpit ticaret ofisince 
satılacak 

.Mevcut knrpltlerln ticaret ofisi 
tarafından nıübayaa edilmesine ks. 
rar verilmiştir. Ktırpitleri bfıdcmıı 

ofis satacaktır. 

§Dlda. bulunan parffier ara.1Jmda 
ıınrtlsiz bir hbkfunet cereyanına 
doğra daba sılu bir anla,m:ı. hmu. 
le geldi. 
Aynı taktik Rusya aleyhine de 

Rvsyn.nm bönyesJne göre tatbik 
edildi: 

1 - Ru,yadald muhtelif mlllet. 
lerin lstildalinden ba.hsolundu. 

n - SlavJaı-1n bol~vtk dilşman. 
Ja.n ile cephe birliği yapmalan 
propagandası yapıldı. Fakat çö-
2ülme eserleri göriilmedi. Ila.rp 
bütün ,ıddetile devam ediyor. 
Şimdi dahili cephelerde gedik aç. 
mak için da.ha milessir oiılağu tah. 
min edilen btr silah kullanılmak
hırlı~. 

Almanyn tngtltreyi aç brralan~ 
için bütün g!l.yrctile ti<-aret filola
ı·ını batrnnnl<ta.ı.hr. tn~Itere Al
m~yayı n1,;hğa mahküm etmek için 
sanayi mUessesclcrini, askeri tc. 
~iıı;ler y~nında tarl:ı.lnn, gıda sa.
lıalannı nte,e ''ennekteıllr. Bu 
harbin iç cepheyi yılanak için kul
fandı~ son silah bodur. 

SADP.1 ERTEM 

bazı formalitelerin genişletilmesi 
yüzünuen lfıyıkl ile faydalı olam:ı. 
maılda idi. Şimdiki holde birJiklew 
~in intikal sahasına giren işlerin 

daha ameli bir tarzda organlze e.. 
dilmesi, bunun kin de icap ederse 
iaşe miidür:liil}ü teŞkiliihnın geniş. 
letilmesi dilşilnülmektedir. 

Bu htı.!USla, :kati lkarnnn A~stos 
nyında verileceği söylenmektedir. 

Ticaret ofia müdürü 
Ankaraya gitti 

Ticaret v«klıletlne ibağlı İstanbul 
ticaret ofisi umum müdürü Ahmet 
Cemtı Conk, Ankarayn gitmiştir. 
Veklletten bazı işler fızerlnde d.• 
Mtifier alaeağı anlaşılmaktadır. 

--o-
Otomobil lastiği tevzia\ı 

batladı 
0

Bölge iaşe müdürlüAtı IA~ik 4ev 
ziatına bnşlamL<;.tır. 219 lbtik satıl 

maktadır. Sıra numaralan asıldık 

tan 15 gün sonraya kadar istlbkol: .. 
Jar.ı.nı almayanlara JAstlk:Jeri veri!• 

miyecektir. Soförlcr, aldıklnrı Jtıs-

tikJed arabaya talrtalctan sonra em. 
niyet alhncı şiibe mOdDrlil#Qne gö
dip göstereceklerdir. Göstenneyen· 
lerin plAka numarası alınacaktır .• 

--<>--
Mahrukat ofisinin getirdiği 

odunlar 
Reledlye ikUsad müdllrinftünde 

mnhrôkat ofisi direktörilniln iştlrl\· 

kile bir toplantı yapılmış ofisce 
getirilmiş olon odun tarın salı~ı et
rafında görüşülmüştilr. 

Şehrimh:e kMi miktarda odun 
ı:elmektedir. Dunlar depo temin e
dilmedi~inden Kireç burnu sahil· 
lerine yııkılmı!llır. Yakında bunlar 
için yeni depolar açılacak ve ay 
başından itibaren ofis satışa haşir.· 
yacaktır. 

Bilindiği gibi yeniden nnır işçi 
kartı almak üzere 8 bin mürnca:ıt 
vaki olmuştu. Bunların bir kısmı , 
znten o ıaman rcdclcd!lmişll. Ye-
niden bir çoklarının mürac:ıntları 
dah:ı rcdtiedilecektir , 

115 Vaşrndaki 
babasını 

kıyasıya dövmüş 
Adamcağız 85 lik kansiyle 
beraber adliyeye başvurdu 

Davut.paşada oturan Ali adındn 
birisi, son günlerde dişsiz ve par:ı· 
sız kalmış, her gün bo.bnsı 115 yn. 
şıncla Ahmet He anası 85 yo.şınd:ı 

- Sahip! 
Derler, onJnrm klSJes: nlmağl 

kabul ederler. 7..engin onnanlnnn. 
ela istikffilterlnl di'i ve hm:ı lmrile 
koruyan, öz smırl:ı.nnı kimseye 
c,:l~nctmlyen bu. mağrur ve ce.'mr 
kapln.nlarda.11, :ftllerı1en onlara san 
ki hiç bir mirn,, bJJ'llkılmttmıştır. 

Sömürge siyasetinin ortayn ı:t· 
kışından, deniz yollarmın keşfin. 
den sonra i~, lllndicıtan, herk in 
gfü:desi olmu11tu. 

Kleopatra, "Antunn" m gfüle. 
rini kendJ güzelliği kadar onunla 
da Imms..,tınh. Btlyüll İ!kcndertn 
muazzam seferi de yine bu uğur
da g&e aln:dr. Ysnl tA Rom!ılı • 
br, ~ki Yonaıılılardanberl Hint, 
k.ayurlcrin, clhsnglrlerln rüyaları-

Sanat okullannda elek'~rik. 
çilik ıubeai açılıyor 

Bir yurdun baslrnlan tarnfmdnn 
lstf!i edilmesi elbette ~.ok fena bir 
5e~'<llr. Fa.kat maddi refah getiren 
istllfıınr, lst liilnnn en Jrorkuncu. 
dur. ÇUnkii böylesi, memleketi ilci. 
ye böler. Vatan nğ~cla kdJÇ ır;ı
yıranlar karşıla.nnda dU5ll'lanla 
nıU tc,·Jjyle beraber, mta~da.c;fa: 
nnm da rano;ın: bulurlar. 

Iad:li bolluk \'e zenginli!>, ruh. 
J:mlakl mücadele ya.ylannı geYşe. 
tJr. Kustttyll y.\tak mesnma:ı nf. 
yoıılar. 

Dört 31?2 milyonluk koca Hin
dlsbınm, blr nvuç :ı.dam elincle ze. 
bunla.şm:ısı. işte bütün but:llnrdan. 
dır. 

Hakkı Süha Gezgin 

Zehrayı $tkışlırmağa başlomışur. Maarif Vekilliğince Ankaro. • -.e 
Nihayet evvel:ki glln ls•edlAi pa- İstanbul bölge sonat olmllorında, 

rayı alıımaymca, b:ıbası ile ıınasını orta okul mczunlnrı için birer ö
lıir hayli döğmüş, yakalanmıştır. zel elektrikçilik şubesi açılmaktn • 

Ankara caddesinde 
bir kaza 

Bisikletle otomobile 
çarparak yaralandı !>ün ihtiyar nna, baba adliyeye dır. 20 ya~ından büyük olmayan ve 

.m.uracaat ederelc o~IJnrı _aleyhine 1 or: 1 okul · diploması almış bulunan Diin sabah saat 11 de Ankaı • 
hır dava açmışlardır. Adlıye dok~ !arın kabul edildiği bu şubenin tah caddesinde vi!Aye-tin alt dönen>c. 
toru, her ikisinin dayak Yedl~iııi sil müddeti iki yıldır. Bu şuhcrl" cinde feci lıfr kaza olmuş, 25 yao 
teshil etmf~ raporunu bu Yoldıı mezun olanlar (5) sınıflı bölge sn- şında Hdsnü adındo. birisi, bfsil •• 
vermiştir. not ol..-ıılu elektrik şubesi mezunl·· !etle hızl:ı selirken, 387 numaralı 

İhtiyar adam müddeiumumilik- rının hnklnnnı kazanacaklardır. rı. husust otomobil ve ~125 numaralı 
le verdiği ifadesinde demiştir ki: nfimüzdeki ders :dı Jcln bu şuhcle ko.myon arasından gccmek istemi' 

- O~lum para vermeyince başı- re de Milll Müdafaa Vekilliği he3a• tir, Fakııt buna muvaffak olnınamıt 
ma tam 65 tolca! YUrdu'ktan sonra bına parasız yatılı talebe alın:ıc:ıl. \'C hiitiln hızile hususi otomoblle 
yere yatırdı. beni 'Vlic0dümde lı tır Bunlar için (2) eylıilde billün carpmı(itır. Çarpma sontınd:ı, bisik 
kalmaıçın diye Yo~anıı sararak tc1:• vıİareı merkezlerinde orta okul Jet bir tarafa fırlamış, Hiisnfinürı 
rne, yumruk. <;ops ile dö#meAe btı{• müfrednt programına göre fizik,. başı da çok şiddetle vurmuştur. 
ladı. Bere.ket karım zorla elinden kimya n matematik derslerinden Bu suretle başından ağır yaralanan 
kurtulonık karakola ~lttf, her lkl· olmak llıere müsabaka imtihanı ya Hiisnll, baytın bir halde Cerrahpa• 
m_izi de 15lfimle tehdit etti. ••tkini7.i pılaca'ktır. İsteklilerin vaktinde ma '8 hastahanesine kaldırılmı~. tab. 
bırden bir çuvala koyup Saray bur arir müdürlüklerine mnraeaat etmt' kfkata ba,ıanmı tır. 
nundan denize :ıtocağım, Ca.buk ge kri lAıımdır. 
berin, ki, ev bana k:ılsın artık,, di. 
yordu.,, 

l\Jfiddefnmum!lik bu h:ıyırsı% ev· 
!Ad hakkında tırkih:ıta girişmiş bu. 
hınmnklııdır. 

Arazi tevzi komisyonlan 
çoğaltılacak 

Maliye Ye.killiğl, 1942 mnll yı'ı 
bfitçesfyle aldığı tahsisatla arazi tcv 
111 komisyonlarının ço#altılması • 
na karar vermiştir, Vekillik yur ~ 
me.kte olıın arazi tevzi komis:rnnl:ı 

un muhfclif bölgelerinde fı, (!'Ör . 
rından alınan neticeleri JncelemeJ: .. 
lcdir. Bu fncelemelerdn alınacak 
nllceler. yeni knnılac:ıl< lromlsvono 
lar Icin esıı-; olacaktır. Yekillik, p.e 
ccn yıl olduğu gibi bu l'ıl da tapu 
ve kadastro okulunda talebe okuta. 
caktır. 

Münakalat Vekilin in 
tetkikleri 

Ekmek tedarikinde 
m~kiJat çekilmiyecek 

Son günlerde şe:hrin bazı .aemf • 
Şehrimizde bulunan mün:ıkaltıt lerindeki fırınlarda halka klfi mit 

vekili Amiral Fahri Engin dün, tarda ekmek tevzi edilmediği, r .. 
mıntaka lıman reisliğinde bir mfid rınların ekmek yetiştirmemeleri yft 

det meşg\ll olmm;1ur. zünden halkın müşkiililla u#ro.dığı. 
---o-- vakf olan şi.kAyeUerden nnl:ışılmış. 

late belgeleri yakında tır. VAii ve belediye reisi Lütrtı 
dağıtılacak Kırdar dün laŞe mfidürlü#ünde bu 

Hnlk birlikleri tarnfından halka işle meşğul olmuş, fırınlara ihtiyat 
iaşe belıteleri tanıtılacalh maH'ı.m • un '"erilmesi temin olunmuştur. 
rlur. Hazırlanan iaşe helgl'lerinin Dazı fırınlann iyi çalışmadı~ 
İstanbul nüfusuna nazaran az ge). da tesb!t edilmiştir. Bunların unla• 
dlğ! anlaşılmış, Ankaradan dört rı kesilecektir. 
sanctık içinde yeni belgeler seJmic. --~->---

tir. Bu belgeler, bölge iaşe mildür- Merdivenden düıen bir 
liiğünde muhnfaza edilmektedir, daha. .• 
Yeni gelen belgeleri beraber 1stan. 
hul nüfusuna yeter miktarda, belge 
hazırlanmış olmaktadır. 

Beylerbeyinde oturan Hüda adın 
da bir kadın, evinin merdivenle. 
r!nden inerken düşmüş, ağır suret 
le yaralanarak hastahaneye kaldı 
nJmıştır. • a"rabalır Jçin etraf köylerden top. 

la~ 13.ğır ve arpa yememiş bey
girlerdi. O gUn fatlaca. da Otar yağ
mış, llğleden eonnı şiddetli ıbir 
rüzgar çıknr:ü ara.bacılaıımrzı don 
ôurac~k hale getirıırlJjti. Bir saat 
evvel menzilimize vnnnak için m..:ı.
iyeti!nılze tayin edilmiş olan sü
varilerden birini Deri göndererek 
beş on dinç beygir gönderilır.esi
ni istedifk. Macer lkuma.ndnaı do
kuz arabacı ile on sekiz beygir u
l:ışt.trdı. Bu suretle gece saat üçte 
kcnak yerine T8?'8:bildik. 
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adamdı. T&"lllŞvara gelişimiz ll.%e
rine iblze husum adamar g8ndt!re
rek luı.ttrmı:ız:r 80'rdu ve konağa 
davet ederek ır..erasimi ve misafir. 
perveriğinl tamamladı. 

Altı dilenci yakalandı 

Son yirmi dört saat zarfında 
dilen~ yakalanmıştır. 

Bur::ı.d:ın Kr:ıyova on sa.at m~ 
safedc idi. Fa.kat yo..'lar ziynde 
çamurlu olduktan başka yukarıda 
yazdrğumz gibi beygrrler takat.sız 
olduğundan Krayova.ya bh' günde 
varılanuyacağı muhakkaktı. Onun 
i~ Krayovayn lbeş ısaat uzakl~
tn bulunan biraz h.:ı.rn~ bir köy. 
öe geceyi. geçirdik ve ertesi gün 
akŞ'am va.kiti Krayovaya gireaıl
dik ve haztrladıkları konağa. gir· 
mek kısm~t oldu. 

Prvsyay:ı. gitmek için beheme
hal nemçc memleketi içinden geÇ
mek llz:ım olduğundan BeÇ (Viya... 
na) da lbuluna.n Prusya elçisi A
vusturya imparatorundan ruhsat. 
name istemi.,, yolda ke:ldimize ve 
adamlarmuza ve ağrrlı1d:ınmrza 
yetecek kadar :ıkçemizle araba, 
beygir verilip emniY'etlc Prusya 
hudu.Juna vara.bilmemiz için i."llpa· 
ratordan 18.zun gelenlere tenbih
nameler sadır olmuş. Evvelce ls
tanbuldan Berlin.c giderek Kala • 
fı:.ta \•ardığnnız gün dönen Iruriye 
ile zılm>'ıınıı..n tenblhnamelerdcn 
l:irinin sureti Viyanadaki elçinin 

mektubuna ili§!k olarak bize g5n
derilmişti. Kra:rov:ı'ya geldiğimiz 
vakit burada bulunan nemçe gene
ralinden bir binbaşı gC.:di. B 'zi SC· 

16mladrktan sonra: 
- Nemçe m<:!Illeketinden g~ 

mcm.ize izin veren tstanbuldan ve
~ bir 6CDediniz {pasaport) 
var m;dır?.. drye 8">I'd u. 

Biz, lstanbul:dan verilmiş bir 9e· 
nedi"!r>Jz o~a.dlğtnı, fakat yukarı
da !kaydettiğimiz Jmparattor ta.ra
fıntıan tenbihnamele'I" verilmiş ol
duğunn, bunun bir ~tlnln de 
b"2de bulunduğuıııu söyledik. 

- M.ilsaa.1e edc~niz dostunuz 
generale göt~yim., diyerek bu 
ikağıdm bir suxetini alıp generale 
götilrdU. 

Bu gı:"bi tenlbihna.me!er verildi
ği haberini general heaıiiz duyma
mış o1duğu::ıdan nasıl hare.'tct e
deceğinde müterc<ld•.dken BUk
rc'Şten k.fı.ğıt ge lmc.kle derhal bize 
bir tezkere gönderdi ve Krayo
vn'da Eclö:ı: gü:ı ~ ile temas 
etmeden karn.ntirıa beklememiz. 
yani kon:ığoırıös. otllMlp t:lrşan 
çik:m~ lfızun geld"ğini bil
dirdi. Karantinaya girdiğimizin 
beşinci gilnü generalden beska bir 
adam geldi, hal ve hatımnıZl sor
duktan sonm İ9tanbulda hastalık 
olmarlığmda~ :fula karantina bek 
lrmek iktim etmedi~c dair Blik
reşten kiğrt ge1di~ni ''e hancii 
gi.ln istera:k bs.re-kct!.miz için a.t 

ve aram hazır olduğunu bildirdi. 
Bir mUddet roma general de evi
mize geldi ve: 

- Size göre, karantina bekle
nıck iktiza etme2'di. L8ldn §imdi 
S:ze karantina beltletmeT.Sek halk 
arasnıda dedikodu olurdu_ 

Diye ittza.r beyan etti 
Ef'ftk hududu Orşova'da (1) so

na cl"diğinden Ozı;ova'ya kadar ll
znn olan ara.balan hazırlamak, 
yolda bulun.masr gi!ç olan pir..nç ve 
sair malzeme tedariki için Krayo
va'da bir gün daha kalmağa ka.. 
ra.r verdık ve ertesi gün 01"§0va'ya 
barek.et ettik. Bizi Orşova'ya em
niyetle götürecek blr ka.pt.anl!a 
be§ altı atlt verildi. 

Ada kalesi (2) Orşova'nm hJza
smdn olup asımda menzilleri bu 
kale içinde iken bo.z.ı sebeplerden 
dolayı o~·yn naklolurunuş ol
~uğunda.n kaleye yaklaı:tığnnu va 
kit muhafazasv:ıa memur gencr.ıl 
tarafmdan bir bin.başı gönder.ldi 
Binbaşı hatınmızı sorduktan son. 
ra beygirlerin Orşova'da olduğu.. 
nu bizi Tarruşva.ra (3) götürmek 
i~in bir kaptan tayin edild\ğini 
haber verdi. Biz de doğru Orsova
Ya giderek bir gece orada kal :hk
tan sonra ertesi gün\l biT kapta· 
ıun delaletile :Milnhıui'ye boı;-aztn. 
dan Tamışvar taraf:na yonaııdtk 
ve beş glinde Ta!luşvara vardık. 

Bu kalenin rr.uhafıı.ı olan gene
ral İspanya ahalisinden bir garip 

Tamışvarda.n Budin'e gidinceye 
kadar yolda ya.t."lcak yer olmadı • 
ğmda.n generalle Budlne gitme me. 
selesi üzerinde görllştilk. Bize, 
gtlnde IJClklz saat gidlldiğ:f takdir
de gece yatmağa yarayacak ko
Jiak bulunaea.,,~ı ve ee1dz saatten 
fazJa gidildiği takcllrde kIJ yüzfln
<ien yollarda fazla zahmet çekile
ceğınj söyledi. Bu lıe5apla.. gil.nde 
sekiz saat yol almakla Budir.e on 
günde gidel:ilccektlk. Buna karar 
verdik ve generaJin rcfaka.timizc 
tayin ettiği bir ~yla Yo1a çık. 
tJk. Tıuruşvarda.n harekctimtzro ü
çüncü günü Kanijeye, dördUncU 
gUnU Tamrşva.r eyaleti ile P.udin 
eyaletini birleştiren Yetse suyunu 
pot denen kayıkla geçerek ( 4) Sc
gedin ka.lcslııe vardrk. 

rneımmr var> 
(1) OrşO'Va, Vldln'den "12 ldlometre 

mesafede Tuna nehri eahlllnde bir 
tf'.hlrdlr. 

(Z) Tuna U!!ttlnde ve Or3ova kar. 
flllmda bir &dadır. Umumi harbin 
90nona kadar blztm lda.reıntzde kal. 
mrttır. 

(S) Macarl~tıının cenubunda Peş. 
tooln 255 kllomf'tre cenubu ,arktsln. 
de Tlse nehrine ~1 Baga çayı tize.. 
rinde bataklıklı bir o\'&IlID lçlndeıilr. 

\akth·le borada bir kAğıt fabrtkMı 

.ardı. 959 ela K.anoul tarafında.o f&t.. 
hedllmlş, !00 yd kadar <nmanh dev. 
lettne tftbl olnm,tn. 
(4). l\luhAc'm 95 kilometre ıarkında. 

Altın fiyatları 
Dün bir altının fintı 2§ 70 llnı 

külçe nllının hir gram fiatı 'fse 42 
kururştn. 

25 yu evvelkı ~akıt 1 ------22 Temmuz 918 

Yangın avansı 

Fatih yangınından mutazarrır olan 
Q'.lemurine lkJıer ma&§ nfabetinde a... 
vana lta8l hakkmdak! karar teblt.g 
edllmlştlr. 

~ Çarpmba Pcrıembe 

- Z1 TenımU7. 28 Temm·• > 
==-' 
c:ı Recep: 8 Recep: & 
~ Bmr: '7! Hınr: ili 

~IWıUllel ~ aıııau l!.:La.IU •aant: t\JAI 

Uttnepı 
4.42 9.0. u.a 9.06 ı:kı~o 

Oğle U.20 4..ıU l!~O i..48 
ikindi 16.19 8.40 16.li S.41 
Akşam ıs.ıa :U,80 11.rı ıı.oo 
Yatm 11.88 ua ıı.• 1.65 
llD8ak t.Sl'ı s.se !.14 6.59 

, 



~iŞÇ1i ALINACAK 
'· BÜYUKDERE 
KiBRiT F ABRiKASl 

ı " ··.. / 
MÜDÜR/YETiNDEN: 

Kibrit fabrikam için 8f&ğıda yazılı §&rtlar altında. erkek, kadır 

ve çocuk lKi alınacaktır. 

ı - 'rekmli fabrika işçileri.ne ~ gUnleri para..'ız sıcak ö.!le y~meğ. 

verlllr. 
2 - ücretler: ı 

•). Erkek İ§tlltte: '-..._ . 
Normal meal saatıaM tçm · erkelt ~çilere yaptırtlacak -ışır. 

mahiyetine göre saat b~ma ücret hesablle günde 100 kurU§tan 1711 

kul'U§& kadar. ., 1 _. ·~·-·-
b) Kadın işçilere: ı ' "... ,_,. .a. 

Normal mesai aaatlan için kadm f~llere yaptmlacali işin ma. 
hiyettne göre 75 kuru§tan 110 kuruşa kadar. 

e) 12 yqından 18 Y.Jl.Om& kadar olan erkek ve ~ çocuklara: 
Normal me.sat ııaatlart için çocuk i§çilere aaat ba,ı ücreti he. 

aa.bile 65 kuruı. 
d) Tahmil •e Tabliye. avlu lşçlJeri: 

Bu kabil itlerde çalışanlara i§in mahiyetine göre 150 kuru,_ 
tan 170 kut'U§& kadar. 

e) Fazla~ tlcretlerL 
Koordinuyo.:ı Heyeti karariyle fabrikanm gUnde yapacağı 

3 .ııa&tlık !azl& ~larm % 80 zammı na.ve edildikte nonnaı me
ut ile 100 - 170 kurU§&. kadar ücret alan bir işçiye 150 den 250 
kuruşa kıı.d&r. 75 - 110 kuru§& kadar alan bir işçiye 110 - 160 
kuru§& kadar, &5 kut"Uf atan f§Çlye 95 kuruş; 150 - 170 kuru§S 
kadar alan ~ye 220 - 250 kurU§a kadar gUndelik verilecektir. 
ı - Kammt vergiler ~ilere alt olmak Uzere Ucretler, fabrika. d:ı. 

bil! talimatııaınffinde yazılı httkUmlere göre her 15 gUnde bir ö.;J.enlr. 
4ı - !§Çiler, yatacak yerleriat kendileri temin ederler. 
5 - Talip cla.nlarm Btly1lkdertde BllyUkdere _ Bahçeköy yolu üze_ 

.dndeld Kibrit tabrikasr mUdUriyetine nlltwl tezkereleri ve attı !otog. 
r&tıa beraber müracaa.t etmeleri 1JA.n olunur. 

Tesviyeci, tornacı, fre.zeci 
ah nacak 

Kibrit 1mll eden dairelerde nya fabrika. tamirhanesinde ma1dnl.st 
ve m&kinlat muavini olarak ç&lrfmak üzere bir1ncl anııf tesviyeci.., tor. 
uc:ı ..e frezeeiye thtiyaç vardır. Fabrikad& yapılacak imtihan netice_ 
ainde göstA!receklerl eh!iyete göre ma&f veya .ııaat ba~ ücretleri tayin 
edllece.ktlr. TaJlp olanlann veaaiktle blrllkte BUy11kderedeki Kibrit fab
rikası mtıd!lrlyettne mUracaatJarr llAn olunur. ..... ~ ........................ --....... . 

il il 
Tahmin bedeli 1 

Ak.la.rayda lnebey mahallesinin Ko. 

898,00 

-~ 

\ . , 
- ' 

'29.815 
28.80 

çubey aakağmd& 81 inci adada 26,50 
metTe murabbaı arsa. 
Edirnekapıda Hatice Sultan mahalle. 
ilinin Fevzi paşa caddealnde 19,20 
met~ murabbaı arsa. 

Tanmm oeae~ :!'!: iM' ~t mllı:tıırları yukarıda yazılı iki parça 
~a satılma&< lızere ayrt ayrı açık arttırmaya konul,n:ıştur. Şar,naıneleri 
Zabıt ve Muıı.meıAt MildUrlttğU Kaleminde görülebillr. İhaleleri 6.8.942 
.Perşembe gUnll 'IS.at H de Daiın1 EncUmende yapılacaktır. Taliplerin ilk 

teminat makbuz ve mektuplariyle ihale günü muayyen saatta Daimt En. 
cUı..ıende bulunmaları. (7882) · 

_., ...... ~..... ' ._,. . . . -.. . : ~~ 

. - ,· :.~ ·,, ~.. (, ~ ~ ~ ......... ::~~· . . -~-----

TüRKiYE iŞ BANl<ASl 
lllU HU~lh't,l.f'.Kj 

.., •• ••J 'T' f '\. , ..... 1.-t .! "' .. tt.?"rU t adet 2()4')V Llr&Iık • 2000.- Llra 

• • lO<Kı • - ııvoo- • • • 15(1 • -ı~-
1 • ~ • - 1~00- • 

Hesapları 
19.t! '""1'.ftA.Mt\"1!:' Pl.A."iJ 

iO • 2.% • • WJlı- • 4C • 100 • • ~ooo.- • 
~ • '5Cl • -~.- • 

200 • it • - r.ooa..- .. 
200 • tO .. - ?000.- . 

ttatib u.skerUk şubeslodeu: 
1 - Fatih askerlik şubesinde ka _ 

yıtlı maıtu er, malfil subay ve şehit 
1 yetimlerinin tUtUn ikramiyeleri tevzi 

günler! aşağıda gösterll~Ur • 
2 - MaltU subay ve mal1ll erler 

devre muayene raporlan ve resmt 
senetlerlle. 

s - Şehit yetimleri de medent 
halini gösterir ntlfu.s cUzdanlarlle ve 
lki~er adet !otoğratıarile pazartesi 
çarşamba ve cuma günleri olmak tl. 
ıere aşağıda gösterilen tarihlerde 
:ubeye mUracaatla.n 1lA4 olunur. 

Tevzi günleri: 
20.7 .942 pazartesi 
'.!2.7.9t2 çarşamba . 

Ma1ru _subay!_ar 

7,30 Program 7,32 VUcudUmüzll. ça 
lI§tıralım 7,40 ajans 7,55 Radyo .sa_ 
lon orkestrası 8,20 • 8,s:i Evin saati. 
12,30 Pro.;ram 12,33 Şarkı ve türkü-
ler 12,45 ajana 13,00 _ 13,30 Şarkı ve 
tUrkUler programının devamı. 18,00 
Program 18,03 Radyo dans orkestra. 
sı 18,45 Fa.sıl heyeti 19,30 Program 
19,45 Serbest 10 dakika 19,55 Hicaz 
makammdan §arkılar 20,1:) Radyo 
gazetesi 20,45 Bir halk türkUsü öğ"re 
nlyoruz 21,00 Ziraat takvlnıl 21,10 
Şarkı ve tUrkUler 21,SO Konuşma 21, 
45 Riyaseticilmhur bandosu 22,30 

6".urulu~ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 '.l'Urk ı..ır.. 

Ştıbe ve ajana &dedi: za~. 

~irat vo ticari her nevi banka muameleleri.. 
1 

Para biriktirenlere 28,000 Uni lkramfye veriyor • ..._ 

24.7.942 cuma 
:!7.7.942 pazartesi 
29.7.9t2 c;arıamb& 

31.7.94.2 cuma 
S.8.9i2 pazartesi 

5.S.94.2 çar§a.mb& 
7.8.942 cuma 
10.8.942 pazartw 

\ 

Mal!lJ erat 

[~~;;·;qLARl1 
İnebolu nüfus memurluğundan al- 1 

Cığı.m nl.l:fua tezkeremle Stlleymaniye 
aakerlik §Ubeııinden aldığım terh.18 
tezkeremi kaybettim. Yenller!nl ala_ 
cağımdan zayllerin hUkmU yoktur. 

• • • 
Eminönü yerli askerlik ~üne!'lin 

den •• 
Eminönü yerli askerlik şubesin 

de kayıtlı harp malülü subay H 

erat He şehit yetimlerinin 1!H2 tü 
1 lün behi;ye ikramiyelerine 20 7 9-i2 
Paıarlesi günü lcvziata başlanacak 
tır. Harp m:\lôlü subaylarına 20 ile 
23 Harp malulii , .. 'erine 2-i ile ~6 
Şehit yetimlerin~ 28 ile 31 dir. 

Hasla veya sair memleketlerde 
akrabalan nezdinde buluMnlarda 
ıkramiyelerini almak için noterce 
bir veklUet çıkartılarak ikraıniy:• 
cnzdanile birlikte şübeye müraca
at etmesi ilan olunur. 

1 
• • • 

Beyoflu yerli aııkerUk 111betıinden: 
1 ı - Şubemizde kayıtlı ve tUtUn 

i
l 1.kram.lyesine mll!tehak malfil subay 
ve malOl eratla oehlt yet.lımlerlnln 

194.2 yılı tutUn ikramiyeleri ap.ğt -
dakl günlerde sabah aa.at dokuzdan 
on ikiye kadar dağıtıla.cağından ken.. 

1 dilerine tab.af.s edilen gün.terde elleı1n 
1 deki veııalk ve dörder adet fotot _ 

1 laflarlle birlikte §Ubeye gelmeleri. 
2 - Tahııla edilen gün ve saatler. 

den ba§ka zamanda tevziat yapıla -
mıyacağmm katt olarak bflbımeal ııa_ 
ym atA.kadarıar& ua.n otunu!', ·(8830) 

lılaUH ıubaylar 21.7.942 Salı .. 
" 

.. .. 23.7.942 Perşembe 
25.7.942 CUmarteııl 

MalQl erat 28 7.94.2 Salı .. .. " 

ııo:7.942 peqembe 
ı.Ş.942 CUmart.e8i 

Şehit yetimleri <l.8.94.2 Sa.lı 

• 
• 

.. • 
" " 
" " 

6.8.942 Per§embtl 
8.8.H2 Cumarteal 

11.8.942 Salı 

13.8.942 Perşembe 

l5.8.9i2 C. erte.si 
18.~.IH2 Salı 

MIW 
Oyanlar 
restlvaıı 

3115 doğumlu Ahmet oğlu Hilaeyin 
Baynı.lct.ar 

~ . .. 
Beyoğlu belediyesinden aldığım 

717!) numaralı askeri m~ cUzda..
rum ve nU!us kAğıdımı zayi ettim. 
Yeni.sini alacağmıdan eskisinin hUk_ 
mu yoktur. 

Galata Kal'8.oğlan aokak 19 numa_ 
ra A.y5e t~iD (40jijl) 

"' .. 
İmza mUhUrUmU zayi ettim. Yeni. 

sini alacağrmdan eskisinin b.'1km.U 
yo!:ı:tur. 

Kocamuat&fa pa,a .B.acı llaım.a 

Seı;tlSnU eoka.tı 80 numarada. Ab. 
dillkadJr Bayır (40555) 

•• * 
Ankar& Muııevi mektebi 30n ınn.ı

tmdan aldığım §ehadetnamemi zayi 
etUm. Yenisini alacağımdan es:wıt.. 

nin hUkmU yoktur. 

Köçtikpaur, Hacıkadm ca.ddesl Ho 
ca Gryasettln. aokak '79 numıuada 
esld lımıl Refka Bonomoe, yenl Is. 
mI Refika. Kuzu (403:58) 

•*~ 
GUlb&§, motöründeıı elbLııelerimıe 

ukerl tezkerem ve nüfus kAğıdrm 

kayboldu. Bahriye ha.st.aha.ne.ainden 
aldığım uker1 tezkerem ile İnebolu 
nllfu.s memurlutundıı.n aldığım nllfuıı 
kt\ğtdrm ve e.kmek karnem kayboldu. 
Yenilerini alacağımdan eskilerinin 
hlikmü yoktur . 

Unkapanı Değirmen aok&k 9 nu
marada 3.10 tevellüUil Cemal Kara 

{40557) 

**"' Gttlba§t moUSrUnden elbiselerimle 
beraber ukert tezkerem. ve nUiwı kA. 
ğıdımla kaptan 9ehadetnamem kay. 
boldu. Kastamonu 131 nci alaydan 
aldığım askerlik tezkerem ile İnebo. 
J:ıı nüfus memurluıtundan aldığını nU
rus kAğıdı ve ekmek karDem kay_ 
bol<lu. Ycnllcrinl alacağımdan eskile. 
rlnin hükmü yoktur. 

Uokapa.nı De~rmcn ıokalc 9 nu. 
mars.da GUlek oğlu 818 tevellütlü 
Mehmet Masta.fa Yıldtrrm ((0~6) 

14-22 Ağuatoıı ---------------
Biletler ımlli 

~lyan~o gişele. 

tyle Festival 
yapılacıık gadnolarda aattlınaktadır. 

Her türlü lzah:ıt: 2SS40 

İstanbul Asliye ikinci T!ca.rct Mah 
kemeıılnden: 

942/303 

Satılık Ev 
Kıı ra,;-ümrUk, Den•iıJ .\il mab:ı.lle.. 

si, Ali F,lah ı:~mesl Oyu'.: davar ııo. 
ka~ında 1 O mımarah ah,ap •e üç 
odslr bir ev satılıktır. 

Arzıı edenlerin görmek lçln m&z. 
kilr baıaeye müracaatlan. 

roda Göksu motöril sahibi Şü\crU ve_ il' 
Calatada, Yağkapanında 25 numa~ ı••= -, 

1 klll avukat Emrultah taratrndan, mu V A K J 1 
[ vekkUinln Bartın lim9.Illna. ba1lı ~S 
I rüsum tonluk ve lbrahim Bilgin kap. Gaze~ede cııcarı bOttı.ıı yazı "' 
danın idaresindeki Gl)ksu mo!:örU İs- rutmter1ıı bukulru mabf\tZdu• 
tanbuldan Zonguldağ'a muhtelif e;, - '\UONY TARlf•'"ESJ 
yayi ticariye i1amuıesllc yUklU olarak Mem.lf:ket M.em!eke• 
Karadeniz Boğaımdan çıkmakta iken IÇSLde ctışmdıı 

1. 7 Temmuz 912 sabnhıı kar,,ı saat 4,::lO Alybk .~ l~ flr 
" il w.yf"fı .,,., t.uı • 

' da mania şamı.ndıralarıaın kırmızı " a;çlıt:ı n3 ~ • 
1 feneri clvarınd:ı borda fenerleri ya_ ı Tıllık 900 1800 • 
nar bir h:ılde seyretmekte lken b:ı..., l ~teôen B&.Lka.D Btrllgı tcııı 

1 taraf nöbetçisi Şııbamn pek yakında 1 ~y~a otuz lcuruş dtlşWQ.r. Posu 
1 n!rll~e gtnnlye.D yerlert' ayııs 
1 tuıl olarak btr beyaz ışık görd'i~Unü \'"tm!ş tıcşer kuruş zammedilU. 
haber vermesi üzerine motör i'Jta1nr Abtlne ıı:aydmı b!Jd!reu m\'ktuı 

'1ıttlrllm!ş ise de: Mr dakikalık kısa ·~ telgraf llcretlnt abone parası. 
nru posta veya banka Ue yolle.tna ı bir müddet zarfında iskele baş omuz ncretlnl ldl\re k• ndt il.zerine alu 

ı luğundan bir geminin blndirdi~t ve fiırkhf'ıılo tıcı ooata ~rlıeEJna, 
Şile llmıuıına bağlı iki rUsum to!lluk , .o\ IU1"• abone 1a:rıtır. 

) ve Mehmet kapd~nrn lda:rcsinde bu- AdreP det:1şt!rme ncr!'t1 2~ B:r-. 
ı Junan C~ylllnt bahri roatörü olduğu «~~N O<'KE'ff.ERI 

rıcaret uanıarmm aanUm ••. 
:ınıa.şıla'l b•ı motörlln çatmasının şld tırı 8anı1ıuı ltlbıuen UAD •Yfala· 

; delinden h emen battığı ve dört kl'Jl. rmd& •O, le; aytalarda :5<l ~ 
den ibaret bulunan tayfalarmm de :Jördllı:ıcu sayfada ı: lk!nct ·~ 
nlzdcn kurtarılmı11 oldu~ ve çatmıı- llCllncUde 2; tılı1nclde 4; tıaşlılı 

yanı kesmece 6 Ur&dtr, 
do.n dolayı mUvek~1llne alt Göksu suvmı: çolı devamJJ kJt.şell 
motfül\nde de hasar '"Uku bulduğu-ıa. ~nkU U!U:: verenlere ayn ayn tıı · 
dair lmp'.l:ı:ı tarnfrnJan taru:l'll kılr- ctırmcıe: yapılrr. ttesmJ UAnl.!U"Ir 
nan deniz rr.porunu:ı tnsdlkl istenmiş lallt1m Sllt.U'l :'IO kuruştur. 
ve bu rusustrı. ~eml tayfn!Jının şahit lıeft.11 Mahiyette Olmıya.a 

KüOWı OA.nlu 
olarak lst!T!laı taıep e:mer('k şahit - Bir rJeta ııo: ıkJ aeta.ın 00, Ot 
!erin istimal VC t'!l.O'.lrun Rltn'Jl::l'IC f. lelft.81 ti~ a(lrt de.tası 7~ \'e Q1J 

çfn muhal:em"'nln 2'.l.7.912 tarihi.ne 1etuı 150 kul"~tur. 
mllsadlf p,.r~embe gtlnU saat 14 de 
ı~:a"''lll. k"'r1r vc:n:nış oldtı~undan 

bu hAdise ile alikalıbrın muayyen 
:nuhııl'"~'l gUnı.inöc b!?..zat veya bir 
vl'k•l h;.:, ... i Jıırmaları tebti~ malta • 

nıınn :t:ılm ol:ın!c iz: re lli1ıı ol•nur. f 
(-l.O:i:S'.!) 

SAHfBJ : ASl.V US 
Sa!ıld® ;er: \7AKT'f M..\TRAASı 

Umumi Neşrly&tı idare eden 

Re/il. Ahmet Se'f:etıoti 

}_:,..ıııı:~~ 

Ziraat Be.ı:ıkaamd<ı kumbaralı ve ihbarS1% ta.sa.mı! buapıanndl 
en az M !ırası bulunar.lara senede 4 defa çekilecek kur'& ile aşağı~ 
plAna gore ıkramiye dağıtılacaktır, 

'adet 1,000 liralık t,000 Ura 100 adet 50 liralık 

• .. 600 .. 2,000 .. 120 .. 40 .. 
' ,, :?30 .. 1,000 • 160 • %0 • 8,.200 .. 

f.0 .. 100 .. 4,000 • 

DİKKAT: Hesaplaımdak.1 paralar bir sene içinde 60 llradan aşa 
::Uşmiyenlcre ikramiye ç:lctığı takdirde % 20 fazlaslle verUecekUr. 

Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 EyltU, 
11 B!rinclkA.nunda çekilecektir. 

inhisarlar ··µ. Müdürlüğünden: . 
1 -- Proje, ke-şU ve ~r.rtna.mesi mucıblnce idaremizin Ankara ~ 

f&brtkasmda yaptıracağı memur evler! inşaatı 1~ S0.6.942 tarihin~ 
palı zart usuli!e lhsle olunı:.madtğmdan bu kerre pazarlıkla ekBııtaıt 

konmuştur. ~ 
2 - Keşi! bedeli '•7.475,51., llra % 7,15 muvakkat teminatı ••s 

liradır. 

3 - Eksı:tme 31 7.942 cuma günU saat 10 da 1ıstanbulda Kaba.tJ-i 
Leva.zı:m oubeıoindekl Mer~z Alrm Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Pro3e, ke§lf ve 3a.rtname sözU geçen §Ubeden ve tzı:nlr, 
Baş mUdUrlUklerinden "23!!,. kuru~ mukabilinde alınablllr. 

ıs - İsleklllertn pazarlık !c;!n tayin olunan gfln ve ııaatto % 7,IS 
ve!lme paruı \'e §a.rlnamenln !:<". fıkrası mucibince Umum MUdUrlUk 
~at ~beBlnden alacakları eksiltmeye işUrak ve.sike.elle birlikte adı geç' 
komi;yona mtıracaatları. • (7745 

Türkiye Büyük Millet Meclisi idare Heyetindef. 
1 - Meclu! poll"' memurlarile mUetahdem\nine alt elbise ve ıtı.pıı" 

rm l~çlliğj kapat: zar! usullle eksiltmeye konulm~tur • 

2 - Ekslltm<. 2ı. Temmuz. 1912 Cum:ı ~u Ma.at 15 de td!l.re b.e • 
tinde yapılacaktır. 

8 - Şartnemeat her gQn mes&t s:ıatıeri dahilinde daire mlld!lrlU~ 
den a.ıınabi!ir . 

4 _ Dıktirileccl: elbise v~ kaputların yalnız dlk!~lorinln muhammen 
deli "53:!8,, ıtradır • 

( 

5 - Muvakkat temlnııt "400, liradır. 

6 - Kapalı zartıat eh!litm~ gUnU muayyen ııaattndan 
Une kadar kt.bul e<lllir. Her ne ,ek!lde olursa olsun gec!kmcle: 
&abul değiıdlr. 

7 - F.'.~slltmcy" girecekler 2490 numaralı kanunda yaztlı vesıksl: 
bu gli.i taahblit tşler!!ll mı. ettiğine dair vcsikaıan lb::-az etmek mee~ 
~-etlnderlirlcr. (4951-72 

lstanbul Mm:aka Liman Reisliğinden: 
ıs.7.942 Cumartesi gCı:U Sarayburnu _ Salacık araaır:a, İstanbul 

lefon MudUr!ycll tr..ra.hnd~ d6şettlrilcccği ııa.n edilen deniz telefon ~ 
losunun , •az't, baz• !en~i Eebeple 22 Temmuz 942 Çnr§amba. gUnU '1 
~9k~ ~ 

Bu kabl~y:; 1ö:eyc~ek \'asıtalarda beynelmiıol kablo döşeyen gelP" 
re ı:xıabaus ~ı:ı?ttıcr olacaktır. ~ 

AlAkaduJarın nazarı ııikkatlcri celp ve keyfiyet 11An olunur. (78 

Bor Belediye Reisliğinden: 
Bor elektıik ııantralı lç.n 55-65 kilovatlılt mUtenavip yani antcrıı' 

ceryanlı b'r oınamo alıııncaklır. Dinamonun evsaflle aegart fiyatının 
nerede bulunrluğlmun B:ır t:clcdiyo reisllg-tne bir mektupla bıldirill1e11! 1 

ol..ınur. (7617) 

Yükseh Zfraal Enstitüsü Rektörlüğünden: 
1 - Kurumumuz eczabarı~lnin senelik ecza ibtlyacı tesblt ntt~ 

mtJhammen ~dcller Uz~r!naen açık ekslltme suretlle ihalesi yapııac• 
2 - 136 :Ca!em ecza;un muhıunmen fiyatı "2SOO .. liradır. ~ 

8 - !hale 6 Ağustos 942 gUnU saat 11 de RcktörlUk blnıı.smdaJd 
tcşekkiı komi&yon tnrafır.dan yapılacııktır. 

4 - Muvtıklrnt tembat % 7,5 dır. 
1$ - şa.rt.rıameslnl vı:ı daha fazl:ı lzo.hııt n.lmak lııteyenlcrln :Ell5 

6 
daire mi.ıdUrhlgUne mürac~atları. {7808-~ 
~~~~----~~--~~--~~~~~---~ 

Bir Kalkas ı ı ısTANUUL HOHSAısI.Nrrw 
21-7-012 Flyntları 

Romanı ~ 1 Londra ı steriin 
Hirc()k l "lın•rcı dillere t ercüm .. 

ı:dilnılş olan bu e,er, NiJJa: f A.h 
met tarafından <tofjrudan <lofjru
va Giircü dilinden ltrciime edil 
miştir. /Ja~tan sona l.:arlar aşf.
•nncera ve l.:ahramaıılık menkıbe. 
!eri fle dolu olan bu nefis euı 
Tıirk mafb11afında ilk nümunedır 

Fiyatı 40 kurua olan bo eser, bu 
UAnı kesip ~etlrenlere \'alut ıuıa. 
bevlnde piı:de 50 tenz:ll.A.tla ıo k11. 

ro&& verllruektedlr. 

(Mevcudu azalmıstır) 

Nevyork 
Cenevre 
Madrid 

100 Dolar 
100 İ8Viçrc Fr. 
100 Pezcta. 

~tokholm 100 lsveç Kr. 

ESJL-U1 \T. TAH\'tı..A '1 

İkramlycll % 5 93S 
Ergani 


