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Me\"'lllmba ea se.ıa Procramlı ~ne 
ı,tlrak etmek 19tlyol'9anız, bll kuponu kesip aak. 
la)'tılrz. 

MiLLi ŞEF v -.. 
------------~~~- -z11ıı11blrdea itibaren ıeyabatıerJıre 

davam eden otomollllle 

Cümhurreisimiz yolda 
halk ve köylü ile 

hasbihallerde bulundular 
Yal~a, !:i (A.A) - litllı alqam ııaat .22 de Ankara.dan hareket bu. 

yoran Rel.Bi<:Umhur MUU Şef İlmet İnönü, bu sabah &aat 8 de Esklşeh.rde 
tre1.ı!erinden inerek o~ol.ıllle yollanna devam etmişler ve ııaat 10 da 
Pö81lt kuabaıımJ ~reflenoinni§lerdlr. Burada 15 dakika halkla konuıı. 

tukl&D IODra yollarına devam eden Mlllt Şet, saat 11,15 de Blleclğe var. 
mırılar ve burada yanm sıu~t kalarak halkla konuştuktan b!L!i!ka balkevlnl 

.. ve kütüpbane3'1 de ziyaret etmi§lerdlr. Mlllt Şef, öğle yeme~nl saat 3 
de ,ereflendlrdlklerl YenlJ3!ıir:l3 yemlflerdlr. Yenf§ehlrden saat 14,20 de 

( Deuamı Sa. !, Su. 6 ı.<,a) 

Japon itralindeki ıwııır ceıheslnde 

Birn anyada 
400 bin müalüman 

isyan etti 
ingiliz· 

taarr:ızu 
durdu 

Alman ileri yüriiyıitünliD ltedefterl11de n bhi olan ~iosk.=\"a • Volga JıEaP&bd, aan blr ıorüııüt. (U8 ldloııaoUe a. 
zunlu,runda olan bu kanal mtlhlm bir D&kllya.t yoludur.) 

Japon taraltarı Birmanyalı. 
larla harbediyor 

Yeni Delhi, 25 (.A.A.) - Reuter 
bildiriyor: 

Binnanya eyaletlerinden Arakan. 
da lnııiliz muhribi 400 bin miıslüm.rn 
la Japon 1araftan Birmanyalılıır 
arasında dahili lbarp b,,famışıtr. 
İki taraf arMJnda 3 haftadan beri 
fcin icln dflflll&Dhk allmeUerl belir 
mitti. Binlerce erkek. kadın Ye coc11k 
öldürülmflştilr. ~birler basılmış 

yil:ılerce köy yakılqılfhr. Takın 

kalesinde muharebe beş gün sünni:.ş. 
tür ıımdi müsllhnanlar Akyabı 

tehdit ediyorlar. Japonlar, Mongd ı. 
ue bir heyet göndermişler Ye silah 
bıraktıkl:ırı takdirde ! ·lhlilerlne 
muhtariyt't ve baıı imtiyazlar veri. 
ıeoet!m Ydefiilfflerdlr. Jııponlar 
Taklnlller fnıtfllder çekilir çt'klJmez 
iktidari eJlerlne almu,ıar Ye en ar 
bin mftsliiman öldilnnilşlerdir. bun 
un iizerine miislOmanlar· bir harp 
meclis teşkil etmişler ve kendilerini 
müdafaaya başlamışlardır. 

Musolini Afrika 
• cephesinde 

ltalyan bqvekilinin bu 
aeyahati döniifünden 10nra 

ifıa edildi 
Boma, ti (A.A) - Kara lılatruh 

lflal edlldltl tarih olan 29 Haziran.. 
dan 20 temmuz& kadar Ku.oıtni 

lılarmarlll harek&t sahasında kal

mlfllr. 

Erzincan Mebusu 

iskender Artun 
vefat etti 

Ctlmhuriyet balk 
partl91 umumi L 
dare heyeti &sa. 
amdaD JCrsiDcUı 

mebuU n Ulwı 
cuet.Nl tmtl)'U 
aahlbl bkencier 
ArtU1ı h&yD sa. 
maııd&Dbert mtıp. 

tel& o&dufu baa
talıkt&n kurtU • 

lamıyarak t.davt Ye llltirabat 1ClD 
celcUli Y.,wr.a~de Yefat etmlftir, 

C@neel ll.7.H2 puar gtlnl 'hf-

Şimdiki halde yalnız ketif 
kolları faaliyeti var 

Kahire, !5 (A.A.) - Bugün ne§re. 
dilen mll§terek İngiliz ortaf&rk teb.. 
Jt~: 

Ticaret Vekili dün tayyare 
ile Bahkesir ve lzmire gitti 

Dota cepbelhldt 

Almanlar 
Roıtof'un doğusunda 

Bir şehir 
daha aldllar Cenup ve merkez keııt!Dlerinde ke. 

ılt kollarımız \•e topc;u kuvveUeriml.z 
faaliyetlerine devam etmlflerdtr. Ce. 
nup kesiminde kayda değer bir ıey 
yoktur. 

Dr. Behçet Uz köy harman
larının vaziyetini tetkik etti Moskovanm ceDubi 

garblıinde 
Hafif bomba tayyarelerlmtzle bam 

b& av tayyareleri.nlz 23 ve 2• tem. 
muzUa yaptıklan gece taarrıısla.rı.. 

na devam ederek Eld&b& inlt saha. 
larma lld akın yapmıılardrr. Dtlfmaıı 
tayyareleri muharebeler esnaamda 
dl1filrUl*Dt. agtuklaft .... tala.. 
l'lp edflmft ve 20 den fulur yerde 
haara ufratılm11trr. A.mlanınıa 

muharebe bölgeainde dll§maıa taftt • 
!arma müeulr aurette llUcum etmlı. 
lerdlr. 

Vekil bugün öğle~en ıonr~ Man~aaya gidip dönecek H Soyvel/er 
barka' pn lzmırde kalacak 

Ticaret Vekaletinde izinler kaldırlldı 1Jeni bir taar-
bu yolda alman tetbirlcr ctnfmıt ruza ··-geçtiler 

Torpille mtlcehhez tayyarel~rtmiz 

Yunan denlzlnde dUıman gemlleı-ine 
muvaffaktyeUe taarruz etmlglerdlr. 

Maitada avcılanmız dllşman tay. 
yarelerlnl!ı yolunu keserek bunlar • 
dan 4 llnU dll§Urmll§ler Ye bir kac;;au 
haaara uğratını§lardJr. 

(IHvamı Sa. !, Sü. 5 de) 

Baldr.eslr: 15. (A.A.) - Tıea 
ret veküimiz Doktor Behçet Uz, 
tugiln sabe.b aat 10 da ber:ı~rin .. 
deki .zevatla, tayy3.l'e ile te}trhni
ze gelmiştir. Doktor Behçet Uz, 
heva meydanında vi.li, ~ehrimizde 
bulunan mebuslar, komutan, Far 
ti ve belediye re:c::ıeri ve bır kıta 
eslter tarafından karşılanmışfır .. 
Otomobille doğruca vilfıyete ge • 
len vekil, komutanlık, parti ve be
lediyeyi ziyareltt'n sonra, vil!yet 
te ktıymakamlıe.rle. görtlmnllg ve 
lılikfunetin son aldığı kararlarla, 

8oia&111 en sbel yerlooe lııalUD&D mdtY°bl kOnJBmUlaD bir sörlbıDf 

VAKiT gezintisi 
Vallot, oku) ucu1anna ~ .engin programlı bir Pazar gezlntlBI tertip 
etmJftlr. Oeslntlye mlııala .. t 8,5 da ba§lanacak, okuyu.oıılanmıJ Köp. 
röclen ve 9Qllra llAn edt'ct'ğlmlz maııtellf lllkelelerden vapura blnetlile

eeklercllr. 'U numaralı nı-ur ÇulJuldaşa gidecek ve bora4aa llmlllfe 
kaear halka kapalı bllhınan me,bar Bldlv'ln k5fktl ve korusuna pdlle. 
eektlr. Galnttde 1n ve ca1. balllDK&k, ayrıca kırk 1d§IHk lllr feMlval 
heyeti tıUnk ecleeektfr. MJm oyunlar oynaaaoak ve slirprbU mliaabaka.. 
lar tertip ~ecek, dalla edlleaek ve Botazm bu ea m6teaa )'ef'lnde en 
rallat ıteldlde uat 11 a kadar ellenllecektir. 

da izr·Jıat :ı.hnrştır. 

(Devamı Sa. 2, Sü. ! de) 

Toprak mahsulleri ofisi 
tarafından 

Hububat 
ne fiyatla 
satılacak? 
Buğdayın kilosu 26 kurut 

olarak teıbit edildi 

Ankara, Z5 (Valat muJıablrlnden)
Toprak mahsulleri otlsl taralındaıı 

bllQmum resmi ve gayri reıımı teoek.. 
küllere, hükmt ve bakikt §ah18lara 
yapılacak hubub3t satıııan için 1\1 
fiyatlar teııblt edllmiJUr: 

Beher kllosu buğdayın 26, M:ahıQt 
mısır ve yulatm 22, Çavdar, arpa, 
Akdan 21 kunıf •. 

Ofiıı tarafından satılacak unun tL 
yatı, hububat satı§ tlyatıarma, un 
ftyaUan ll.zerlnde mUeaslr unsurlann 
hesabı suretiyle otıııce tayin edile. 
cekUr. 

Sovyetler bu cephede bir 
kaıabayı geri aldılılannı 

bildiriyorlar 
Berlln, U (A,A.) - .Almaa ordu.. 

lan baıkumandanlığmnı tıeblilinde 

RoctGd: kesiminde muharebe meyda.. 
nmm dllfmaıım aon münferit grup • 
ıarmdan temeeleezlendtğl kaydedil • 
mektedlr. 

(Devamı Sa. !, Sü. ~ de) 

Moskova radyosumm 
hitabı: 

Vatah 
tehlikede 1 
Düımanı durdurmaları i~n 

Sovyet vatandG§larına 
müracaat ediyoruz 

:&losko\•a: %5 (A.A.) - Moskova 
radyosu bugün Rus milletine be· 
yecanlı bfr ltitabcd c bulun!\rak de 
miştit" ki: 

(De aı .• 1 Sı:ı t? Sü. 6 dn) 

GIOA MADDELERiNiN 
UC~ZLAMASI BEKLENiYOR 

Kararın feyizli neticeleri ilk gününden 
belli olmağa başladı 

vtkiye camı.inde 6118 namam lıalm. M ht • t• • 1a19 te§k11Atı taratmda.ıı el konan Yeni kararla satıp sertıe.t bırak 
dıkta 80DI'& A.mt maarllkta bUU'. e ap gezın ısı gıda maddelerinin ıatqıınm aerbeat lan gıda maddeleri şunlardır: 
1aDaD makberubıe defnolunacaktır. bırakıldığı bakkınd&kl karar dl.in Ti. Zeytinyağı, pirinç, nohut, fUlllye, 

Merhum orduda Ye IM'b"• oam. caret vek~et.l tarafından tebliğ edil. men:lmek, sabun, sade Yatlar, b&k1 \'akit olnıyaculan, Mat tam onda tekrar vapura dönecekler Ye buaclaa 
burtyet b&lk para.tn1n kurulUfund&D acıma melltap cestntlst blıflayacaldır. mifUr. Bu l§te Ça1ıfaıı te1kl1At ay ba- peynirler ve kremalar . 
.... ..n .. e kadar muha.ebeclllllncle ve oma kadar vazifelerine devam ede • Belediye ikUııat mUdürlllğtlnlin 
.._.... ÇabakludaD ene1A Köprilye ıeHaeoek, bura4aa dinmek isteyenler 91ka. 
mebualuktan 80lll'& da umumi idan cekllrdlr. Bu mtıddet zarfında bütün yaptığı tetkiklere göre, plyuad& ka 

blltıeekl~r, kalmak IMeyfıuler Moda koyunda ve Marmara'da ne,ell lllr 
heyeti meaul muhulplltfnde -.Ulun • melltap pslnUai yapacakJarcbr. muamelA.tı belediyeye devredecekler. rann ilk feylzll neticeleri göı-UlmU 
muf. çalqkanlıtı. aadakat Ye dllrtl8t. dlr. Karar ı Atuııt.oııtan fUbaren me_ 110 • 120 kllrU§& kadar boraada sa 
ıııttı u. tema)'b •tmif n berk... ~ ltUnk tçla 10 kupon topla,_ olmyuculamma, yalnız rtyet mevkUne girecektir. Bet.diye. tııan pirinç 85, 600 Irurup atılan t. 
kendl8tnl HYdlnnSf btr arkadqdı. 80 lnmıt adeyeoeklerdlr, Çolı: ~ IDMl'&flarla terUp flcl1len bu nln De şekilde çall§&C&fl baklanda ta yağı 350 kurup. dtl§mUfllb'. 
oııımo umum! teeul1rQ uyaııdırall ge:dntl için okuyaeulanmmn öcleyeeeklert bu para, elbetteki yapı, bula ,..ı ~ karar yoktlll'. Bu ka.. All.kadarlar:n verdiği maıoas 
merhuma baklrm matflntbd diler j ıaa marala kartıhk olama&. Vakn, ba ırezlntı Ilı.- okuyuoulanıta rann Ticaret .,.klletı tarafından bu göre birkaç g0ıı aonr& dalla faz 
alleal erk&Dma sabırlar tıameıuıl ed9. blr hizmette bulundupna kanidir. gll.nlerde tetırfmlze tebllt edilmesi ı dtl§meler görüleceği kunetıe üm ~ 

na. --------------------------
1 

beklenmektedir edUmektedir. 



r 

Aman ar Ticaret Vekilinin seyahati Doğu cephesinde 

Rosto fa 
nasıl 

girdiler? 

Müthiş 
boğuşmanın 

tafsilatı 

(B~taraft 1 inci sayfada) 
Doktor B:hçet Uz, Balıkc9lr vi

layetinin hububat almu kararına 
göre tesbit ve borçlandrrmo. iainin 
t.üratle ynpılmış olması dolayısile 
mcmnuniyetlerlni izhar ederek 
iE-tekkür etmiştir. Toplantıyı .nU 
t~p ofidn alım yerine gelen 
Yckil, orada mn bsul teslim eden 
miista.ıısillerl~ görllşmilş ve alım 
\'llziyetlerini tet..'ldk ederek gerC"> 
ken dlrckUflc.ri venni§tir. 

Vekllln şerefine AtatUıık park 
ga.zin0611Dda belediye tara.fındnn 
bir öğle ziyafeti vcrilml&tir. Bele
diye reis!, son kararüırdan halkın 
duyduğu büyük memnuniyeti açtk 

fkrUn, H (A.A.) - Roıtotun Al. ln.nnş, kl>ylUnUn, tacirlerin ve hal 
mlMl va Slovak kıtaları tara.tından km peılc minnettıa.r olduklnrmı i• 
zaptı hakkında. Alma.n batkomutan. facıe ettfıktcn eonro Balıkesh1H• 
lığı ıu tatıllltı vermektedir: rin !bağlılık, ısevgi. ve !!likranlannm 

Rosto! gehrl, Sovyet harp lktl.Mdı MilU Şefimize a!tedıllmestıni tlca 
lçtn pek bUyük ehemmlyeUne blD& • ret vckilimnden rica etmittir. 
en do8'Udn.n, §hnalcl'en n batıdan çok Doktor Be'h1:et Us. Şu ccvabt 
kuvvcuı bir tsUtı.kAm ku,ağı 1le çev. Vermttir: 
rtımı, ve-tanka kartı ll07JJS& ılper. "- Muhtt"r.em Balıkesirliler 1 
ıerne tanın edllmlatL Zengin V1lldıltı ile daJma bu rcJl• 

Alman ve Blovn.k kıt&lannm Roa • min lt&ru<-tll tnrofda.n olan ~ 
tota kaqı mütemerkiz t&arruı:w.n lHıııc8ki !Mzin kı~etli &ahııiyetle 
Vo.o~llotgradm saptmdan .11onra -.. rJnlzde ~la b:ı.htiyımm. 
tık ence doı'ftıd111 ve fimalden ba§la. BalJkt.Birln bfzlm fJıtllil ve inkilab 
m.,ırr. Soıua da Tagaç.rokda ku'I. hayatrmızdnki mUhbn rolUnU ha • 
vetler bu tHrrua h.arckltına tttlftk t.ırlamamak mUmkUn değildir. O, 
edorek bııtıdıın lloıılemete bqlaml§. çok sr.vdlğinıiz ve hayatiyetf.yıe i-
ıardır. Mınt\ıiımız bir ~!mizdir. HU 

GerJ çekllmekt• olan f5o!Y•t kuv. kCımetinlzl.n yeni karaTla.rı U.ı:erJ:ı• 
•etlerinden pek büyük lnınnlar ıtd. de g&.tterCUğiniz tcznlıUrc ve sa
detlt tcıattuzlarta bir çok gruplara mimi alAknya billıa&Sa teşek'kUr e 
böHln~ aonra da tayyareler yardı. derim. E;&nu çok sevlmll Ye ne• 

1mı ile yok cdllm~tlr. Geri kalan dUo. tehl gördUğUm Balııkesirlll~rln yU 
mn kuV\·etlcri Roatot UZCrınc çekil. ztinde okuduğum gibi, belediye 
mı.,tır. Knı;makta olan bu düoma.n reisi nrkllCU~IIDin sfulerinden de 

iJ.la.rma tayynre1erimiz arn.sız hU • pek S!:ık 3nlzyorum. Pnrti \'e d!
'ctimlerda bulunımıı ve aUraUe iler ğer arlı:nda§larımln temaslarda da 
tıtyen ylyade kuvvetlerimiz yeti~:nlş. e.yni FcYl.erl gördüm. Hük\ımctini 

ır. zin bütün emeli memleketine eyi 
• Böylece arasız bir takip aaye.slnde Ve nn.fi h:znıetl~ edcbtlmclttir .. 
dllfm!l.ll kıtalarmrn ehemm~yetli kı. Hükiım:thı nlıms ~lduğu son ka .. 
sımlan NovOQCrlı:osk ~vrcsinde yok rnrlı.ırın yurdun. her yu-!nde ol
ec?ılmiştir. Ayni znm nda Rostotun ciuğu gibi, B:ıl rkeftilicııi de mem 
b3tt krsmroda Tabo.ltır • - Tuslot dı ve iimitlend.irdi. 
çovreslnd<ı çok lcuvvetll dllşman mev. nun ettiğini g6rmek beni scv:ndir. 
Eli önünde §lddctll muh:ırebelcr ce • Çok scvdiği11ıiz \'C Uzer.ine titre 
reynn etmişUr. İşte 22 temmuz gece. dlğhnfz az'z Milli Şefimiz içın :iç-. 
aı Atmo.n zırhlı b rhklerl girdiği mev ten duynr"...k gösterdiğiniz sevgi YC 

:ı:ller burası olmuttur. 22 temmuz gü. ıninnetlllrltt h'l3lcrini bUyUk Milli 
mı .Alman kıtaıarı Kllblşevo • Rosto! Şcfnfze arzctmey:I kendim i~in 

l olu boyunda derinlemesine yapılmış f\erefli ve tatlı bir v:ızife bilece • 
olan U1leşh1lt ıni.ld:ı.Ca&St yarılmış ve ğim. Balıkes-lrlilerin göstcrdikle 
dı~r tarartan Alman kıtaları SuL ri tı:mjz duygulara k~ekkUr OOC9 
tnnsah dol!lylannd-ı ıkincl bir dJş • ıim. ~"!S.r1ileri huz.urunuzı.la 

n ıın mevztlerine girmiştir. ecvgi ve s.ıygıl::ı.rınıl::. , bu vesile 
Bu muvnfla klycUeri gcli§tiren sur. ile de ::elı1.mlnran.,, 

atıl Alman ıutaı:ırı 22 emmuz ak • V('kjl S-:'Ut. 14.30 da Hal.ccvindc 
f&mı şehrin yakınla.rıne. kadar sokuL mUstahs1l, tüccar ve diğer ilctli • 
mu 'ardır. 23 t emmuz gtlnU Rosto! ler!e nyrı bir görUı;;mc <lahn yap. 
rhrinln bUyül> bir kısmı çolt şld'.let. trkt&n , elvardnkl köy hnrmarıln1 
l gö u• goğtıso muharebelerden ve rınm vnziye-tlni ~llinci.'! tetkik 
ev ev yupıhn a:ı11.ı lardnn s:ınr~ ele ve kövlülerle tcm::ıs ettikten svn
grçırllm~ tir. 24 temmuz gecesi de ra re.~ 17 ele tnyy~re ile !zm'rc 
B?lı;evlk muka·;emc.ıi tamamlle lt:rıl. 1 hareket etm ş ve geldiğinde oltlu .. 
t:ı1' ve ;ehrlıl öt<:l!ITl~e bulunan Don ğu g:JJi ui;ı.ırfo.r-Inr';tır. 
ı.ıyısmn \•arİlmıştır, 1ZM1RDE 

Bolşe\•lıtlcrı.n nehir gemileri ve sal. bmlr, 25 (A.AJ - Ticaret vcklll 

c JJa~laraJ ı 1 incı sauf ada) 
re dönecektir. Vekilln ı.ıehrJmizdeki Rosto!un carkmda Novoçerkask 
tetıdklcri üç gün kadar devam ede • §ehri, sokaklarda cereyan edeı.ı fid. 
cekllr. detll bir ço.rpıgmadan sonra hUcumla 
l'Eı..Vİ KOOUDİNASYON KARARI za.ptedıımı:ıur • 

Anlm.ra., 25. (V:ı.liit muhnlılrin Rostofun §O.rkında. Don nohrtni 
den) - Subaşı teŞkilf.tmın ts.lı • geçmek lçin gcnJa bir cephede mUca... 
ın!in :işlerini ikmal ettikleri yerler• deleye b3.1lanmıatır. BUyl1k Don h&l.. 
de ltığve<ramcstne ve diğerlerinin kasında ve St&llngradın garbinden 
ielcrlni tamamlaymcayo. kadar va Alman ve mUttetık kıtalf!n nehre 
zifelerine devam etmelerine dair, ~a.kt&dır. 
!kordin.:ısyon karan vekiller heye- Voronejin §imalinde ve §imalt gar. 
tınec tastik edilmiştir. Bu knrnrda blsinde bUyük Sovyet piyade ve tank 
§Öyle denilmck~edir: te§kJllcrt cepheyi yarmak için uğuş. 

''Su'bnqr teşkilltt tahmin işleri· mağ'a. deve.m etm~lercllr. Muharebe 
ni ikmal ettikleri ye'rde bugUnden deve.m etmektedir. DllJmanm bUtün 
itib:ı.ren l!ğvolunmuştur. Tahmin gayreUert aktm kalml§tır • Şl.1dell 
işlerhıt ikmal etmeyen Suba'jılnn mı.tharebelerden sonra Alman kıta. 
ve Su'beş:r ynrdnncı:lan bu i!lleri ik ıarınm sarsılmaz mukıı.vemeU sa.ye • 
mal edinceye knChr vazifelerine sinde dU.,man ks.nlı kayıplara uğra. 
kemafls:ıabik devam edeceklerdir. mıaur. ıao Sovyet tankı tahrip edJ'L 
'1'-ohm'lin t lerl neıticclendirilen ma. miştlr. 
ha118deki Su~n~lsrın ve Subası Di..>RT HAF.l'ADA 100 nt~· f'..SfR 
yn.rdnncilannm l'itihlm'ldnr: o.laka.. Berlhı: 25. (A.A.) - D.N.B. 
h \"alı1lk'P.Tce teJıkik eWrllerek ııin diploma.tik mu~abiri Rostofda. 
h~pl nn taat'iye edilmek Uzere, bükftm süren şartlar hakkmda. öğ 
mUi9taeclen ticnl'C't vekllletine b'1l ı~ ıüzer.i Berllnde henüz malflmnt 
dil"İkfllıfJktir, Subaeı Ve )'9.rdnncıla mevcut o:Inw!tğmı söylemi~tir •• 
nnrn tMnlclni.< cdeet'lk ÜCl"etleri • J Bununla lbernber askeri m3hleller 
nin te5Wyesi l1jin vazedilen scnnn~ de 'bu şehirde her c-mı geçen son 
yed C:1 tfoaret 'V~ e:mrlne 50 teşrin aymdanbcrl Sovyetler tara. 
bin Urn tahslS ~dJlmiPjtlr, fı:nt'l:3n tahktm edilm~tc olduğu• 

Suba.,ı te5k:Hll.tmm i ~ mil 1•a bir J~erre dalın l5Ul'Ct edilmek· 
kelld ok\\ ~u vatlfclerl kBy ihU- """'.ı· 

~":vır. 
yer iıeyetl~ d~htmnuştur. Askeri mnh.ft-llcrde Rosto!un 

D'.ğer t.ılztnftıan murnke.bn ko • zaptı :içıiıı. }-nprlan muvaffakiyetli 
ml!lyıon ve hcyc~le i 6C m~te mı.:.Jıarebe1erden 90nra bu şcbTln 
Fnrl1ılınrn viHlyetlerdt-ld te!}kı1At1- Nr bm-n.be haline gelm~ olduğu 
nm IAğvlne, fiat mumknba komis- bundnn i~tidlal editm~lrtedi't. 
yon ve heycüer ait vazife v csa Alman as'keri mnh!ellerinin ka 
.M\1l'l.yeUcrin v4lft.yetle, beled ly~ ve na.atine giire Vo!kof bölgesiıılclti 
enmtmıe:slerine devrinde bu .ışler Sovyet taa~l:trmm umumi çer. 
i~ln 40 b!n lira tahsisat ver.1mc- Qeveyi a§an bil' ehemmiyeti yok~ 
sine dair 1to:?:.nas~on 1m:ron dn tıur. L~nillo"'t'ad !:ettber içindt dir. 
bugUn ne"'l'e<ulmi~tır. Yaz t.aar.ruzunun başmdftnberi 
Bu..~n ncşrcd 1en kordinasyon n~redilen A im.an harp tcbliğl'!n 

kararl:ırı f!rn" mi:ı bilumum hubu, ne b:r göz atılaocik olursa Sovyet. 
bntn el konn:ı~!l ~ olnn knrn: ierfo şinıdive lkıı.öar 2 binden pe-k 
namenin kaldırıld!gı hakkmdnkı fazlı top, 2 lf.n tank kaybettikle;. 
hnror da vn.rdrr. . • 2i ve ı 00 bin c"·~ verdikleri göril 
"l"El\'1 BİR T=!~r KANl..11'\U lür. ~vyC:tlCrin insanca z::yintı 

lı lıl . dn 'hrdır. 
Ankara: 25. (Vakit m_u n . ~ı~· \'ORONEJDE 

den) - Ticaret vek&:eti ~h·cru ~ır Dcrlin: :?5. (A.A.) - D N B. 
:te..~ilat lm'1unun Pr<>JC5i ~:ı:ır a.. ajansı.un öğre.-ı:ljğine göre: 
mnye. ibaşlamıştır. Bu PNJt> 1.1e Alm:ın kltalan Voronejin ş1mü.l ba 
mcmle!kcti.'1. b Jc duruıx:unu tı.~;.ırn tısında ehemmiyetli c'iüşmnn tc~ • 
Ve idare . cC.CCCk . )"t'nt b~r ~adro killerini hezimete vğro.tıruş '""e 32 
tesint edılmek:ed·r. ~roJc_::ın ~ç düşman tankını trilır!p ctmhir. 
A~"to..."1.n rnecli~ verıl-ece ı söy 
Jenm('.'k".~d.r. Diğcr ta.rafdan ticn- SOVYJ~ TEBLtGLERt 
rct vekn'cıt.i ticari sah:ıda a\tnnn l\loskovn: 25. (A.A.) - Bu sa .. 

1 
karrufar ve bu kıro:riarm tntt-iku .. bahlri Sovyet tebliği: 
bna n~t fu:>tıyetin tam zamnnınua Gec~ , kıtnlarımız, Voroncj, 
i.:ro rnt temin maJomdi e velt T-simlian .. ki:ı, N'ovoçerk~u;k ve Ros 
let meMıırl'lrmın sene1ııc ı~zuni- t.of kesimleılnde düşmanla çarp·ş. 
vetlerini yeni bir c:mre kııd."'r 1n•J.. mış'larclrr. Sovyet kıtalan, Rosto! 
bn:ımı.vacrrl:larmı '.kendilerine bil :keslır.!aıde bir çok noktndn geıi 
ılinniı::tl'r' . çeki~lcrdir. D'ğcr cephelerde 
__ .;__ ___________ 1ıir bir mfilmn değisfül";I{ olmnm·5 

A'.lda 15 bin t~ı\ıosı.ovıı: 2:s. c" • ) _ öğle 
ton buğday ~~~e: ncşreclılen .. ~. y.t tebl ğlne 

lar v arta'lfüı kıtalıırını nehri:ı ee - doktor B hçet Uz b'JgUn saat 18,03 Kanada tarafından her nya 
Voronej b<>I~inde Sovyet kıta 

lan taarruzi h arekA.tta bulunmuş 
lardır. Kara kuvvetlerile işbirliı'.:ri, 
y np ... T' h avr. kuvvellr-ri cephe ge

n :ıp ı·ıv B 'l gc.ç!rl;> kurtıırmak te - de devlet ha.vıı yoll-ırı:ıın hususi blr Yunanistana verilecek 

üç _Japon 
gemisi 
batırıldı 

Vaşington, 25 (.A.A.) - D:ı.hriye 

nezareti bildiriyor: 

Uzak Şark sulnnnda faaliyet'! 
bulunana Amcriknn denizaltıları 
nşnğıdaki neticeleri elde ~işlerdir. 
Modern bir Japon muhribi, orta 
lonnjda bir petrol gemisi, fıç şil. p 

batırmış. orta ~onnJdn bir şilep hnsn 
ra uğrı:ıtılmıştır. Bu geminin bntt~ı 
tahmin edllmekteclfr. Bu muvaffak!. 
Yellerden ikisi bahriye nezaretinin 
bundan eYYclki tebliğlerinde zikre. 
dUnıiştir. 

MHll Şe~ YaiGVS 
(Baştara/ı 1 nci saııt, 

hareket buyuran Milli Şe!lınlz 
17,80 da Yalova kaplıcaıarına 

DU§lıı.rdır. 

Relı!!cUmbur MiıU Şet lsınet 

nU, gerek tevakkuf ettikleri fetıl 
kasabalarda gerek yolda, k!IYI 
balkm candan sevgi ve .aygı 
bUrlerlyle kargıl&nml§lar ve ugııı' 
mıılar ve ı.ıehlr ve kasabalarda 
tu gibi köylerde de halkla il 
muşlardı:r, 

lSPANY A DEVLET n.El
TEBıttK 

Ankara, %5 ( A.A) - lspaıı 
mflll bayramı dolayıalyle Reia 
bur İsmet lnönU ile :tçanya d• 
relai general Franko araamda tt 
ve te§ekkUr telgratları teati 
mu§tur. 
M1LL.t ŞEFİN TEŞ 

Ankara, 2:S (A.A.) 
Cümhur umumi kA.tlplfğinden: 

ReiırtcUmhur İsmet ln&ıU, 

Tayyare ile 26 bin 
kilotnetre 

muahedesinin YJldöntltnU mtına• 
Bir !talyan tayyaresi Roma' Je sııym yurtd8.§lardan ve resııs! 

dan Tokyoya gidip döndü hueust kurumlardan aldıkları 
lerden mOtehasılt.a olmU§lar ve 
oekktlrlerfnin lblA#ma Anadolu Roma, 2~ (A.A) - Resmen blld.L 

rlldJğlne göre, "Savolıı Marchettl., 
tipinde bir İtalyan uçağı Japon haL 
kma İtalyan halkmın samimi selAm
larmı bildirmek Uzere Roma • Tcık. 
yo araamda gidip &elm~ blr seya.hat 
yapmıştır. Uçağı, .Atlant.ığl 22 da!a 
geçml§ olan yarbay Moscatelll idare 
etmi§tlr. Uçak tayin edilen hava yo. 
lunu taklbederek Avrupadan A.!ya. 
ya ve Asyadan Avnıpaya. 26 bin kilo. 
metrelik bir yol katettikten sonra 
orta İtalyada bir hava meydııruM 

gelm.l§tlr. Uçak ha.va meydanmda M. 
Musolini ve diğer mUlld ve aıker! 
erkln tıı.rafından karşıla.nınıı.ıtır. 

Hava nazırlığı hususi kalem mO. • 
dUrU general Casero Japon harbiye 
ve bahrlYQ nazırlarmm M. MusoUnl. 
ye İtalyan tayyarecilerlyle gönder • 
dlklcrt mektubu okumuştur. Bu mek 
tupta !~st havacılığının bu yeni bU 
yUk muvaft:ı.klyetı karşısında Japon 
halkının hayranlığını bildirmekte -
dir. M. Musollnl mürettebatı tebrik 
etmiştir. ---o'---
Mısır ce1'beslnde 

( Ra~tarafı 1 nri sa11fad'l) 

İTALYAN TEBLtat 

Rom.ıı, 25 (A.A.J - İtalyan ordu. 
lan umumi karargfihmın 783 numa... 
ralı tebliği: 

Mısır cephesinde iki tara! a.rn.eın. 
da topçu faaliyeti olmuvtur. Cenup 

ko!lmlnde düşman zırhlı t~ıtıa.rınrn 
tazyik! geri pJskUrtuımu, vı? bir 
kaç te.nk kuUnnılmaz bir hs.l'e getiril 
mlı,Ur. Cereyo.n eden şiddetti bir hıı. 
vn. muharebesinde Alman avcılan 10 
İtalyan avcıları 2 İngiliz tayyaresi 
dUeUrmu,1crdlr, 

Pavla tUm~nl scr.ı g1lnlerde cerc 
yan eden muharebelerde kahra.man. 
lığı ile temnyUz eım!gtır. 

Düşman tayyareleri Tobruku bom. 

sını memur etml§lerdlr. 
• • * 

Ankara, %5 (A.A.) 
Oilmhar umumJ kA~tmdenı 

Re!mctımhur hmet hıön11, lııl 

mukavelesinin ve Hataym ana 
lltihakmm YJldönUmlerfnd• aıd 
n tebriklerden memnun olmt11ıat 
te§ekktlrlerlnin lblAğma. Anadoltl 
jansmı memur etmişlerdir. 

t 

ıki nutuk ve bk 
(Başlara( ı 1 ncl $'m'a 

Bu emnJyet dat'gıısu Dcmo 
eilcre nncıık bir h~p, bir dii 
<'c n~tlcesinde geleb8ir. Bo 
şünec olsa oJ<tıı l\106kova.uın 

l'ıosyollzmc lnn.ndımınğa \•e ol 
lcaplanndan aynlmayacağma 
naat getirmek olabilir. 

A.nl!lrilın.dıı. ve tngilterede 
lınrp sonr:ısmda Demd'ıuatik 
1.ililtn Sosyalizmin mUsn:u'le 
<ılm.".sı i~ln S<>!:ya.Uzmin nıt~ 
rahad:ı. Demokrasilerin yardım 
muht:ıc bufunmMıdrr. Ameri"9 
\'c İnı::ilterecle bakim olan kar.tlt 
göre Sovyet R1r.0ya haylt tahril' 
tlilml5tır. Yani <ıcnelPrdenbert 
zulnnıuı pınn :ı.lt Ust olmu,tıır. 

A\"nlpn.llm diğer alıalnn d~ 

ni şekilde yılalnuı;tır. BinaetıB 
Sosyalizmin bu ımhal:\rda kU 
ması için endü trlntn venlctgn 
essüsU 187.mıd!r. Ak l takcfl 
Sos:ra.1Jzm m~\'cut ola.mu.. Jil 
tnli t !ngiltere~i So\')'et RusY' 
le y!rml senelik blr ittUak 
lnınnya. se1iceden iyi bir ~örtl'1 
bn mantığa dnyamn.'\ktndır. ( 
ı.u Amerika \'e tngiltereye f!.6 

Hııcıya yarmlci tnmirlerinitc A 
rika \'e lnr 'ltcre senn•ye 
mulıt~ olacaktır. nu lhtl~ o 
Fcrbt'ı;t tm.relce~ etrn~1ne mini 
liit!nktır. 

balamışll\rdır. Mııı1Ji !tasar v:ı.rdır. 
ıis'nc1e Alınan t..ı:}(lienne Ye mu.. n , 1 h t d ki li"IP birlcaç sivil lJlbynlı ölmU~ ve yara • C\- et er avn m a m " , 
r..3k'ale lmtıarm.1 durmnd:ın li tl b ti · b ı d • ri f 1 fi 

' b:ı :.ı ı •i Alnan sa va§ tayyar.?le • t::ı.yynrcal llee, yanındaki z:n·aua. blr- V:ı<jıng•on, 25 (A. A,) _ \ unnn 
n~ n ! ···-ı tanrl"'ızle.n neticesinde lll:te tzmlr tıı.yyare moydı:ının 1. mu. . .11 t . · · ·den leş' ; .• 

ıstı ı ı:ıra scn'l'>ını yenı " 
ııkim ı. •-· tı r. Bu ~cı:ıbbüsl r sı • \-aı:ıalııt etml~tır. liıll:ındınn:ık iizcrc son ofüılrr le 

lanmıştır. c crı u m nr n:ızn , e !le 
cum ,.tJnl.! lc-rcUr. Ynlmz bir hııvn Şarkı Akdenlzde deniz yüzbaşısı lliıılnra i<;tinnt ettirmek , dllfl) 
te~lt.lllmiz dUzllnı;-1cr1e tank, 300 Sergle Puce'nlnln kumandasmdaki I mUn:ısebetlcrinl bir fnrnzly · 

ras·~(I t:~~o:c remi sal b:ı·~rılm19 Vali kor vo hava komutanları, ge 1 ,. • l 1 i 1 ''ıın~n 1·~t 'ıh 

i 
asıntı onn l,;l: m ş o Arı • " " , :;a ~-ı- r !ı:ınra u~rn.tıl:nı~ur. ncrıı.ller, b~ledlye relel, parti idare lı · N 1\l ~ı · ı 1 lo ı·nnn 

kıım\'on 40 kadnr s>..hra topu ~'it· dnlzaltımız 5 b!ı:ı tonluk bir va.puru · 1>1rtm3 yüklemc!Mlr. II:ıyat s~f~~ 
ıip ve takliben dö'l't tabur riya.. toro.lllyerek batırmıstır. cllr, akıcıdır. DC\'letlcr mlin"""" 

nrnt nzırı • " ı 11\ opo 'i, \ -
- - - ..... . --- heyeti reis vekili, va.il muavini, cm. ı d l ilk" t ' f • \ ' ili tlne nv a ı ·uıne ın n un:ın ın • 

Alı:nnn İ"znlind-:!~i yerlerde niyet mUdUrU, jandıırm'I. komuto."lr•' ,.. 11. 1 
de inı.lıa <'tm

1
fjlcrdlr. i"e h:ı.yntm en akıcı, en çol• h' 

Rc-.tof bölgc'-i"de !'ayı-=n lio;tlln Bir lto.ly:ın kııfllesıne ka:,şı yapı • l>etli 0 •211 kı ıredır. 
tr1nk v-. mot.orlU pi vade kuvvet1e la.n taarruz ne~! '"'sin'.!~ torp11la :nU. Ilayntla ki~p nra .. mdaki ( 

lzıntr ftbıllM ve ihracat blrllltlcrı u. ıla 15.000 ton ibugrlay 'eı er i! in 
~ n · ~"t ~P.dl-ıı"rlerı· mumı kt>.Ubt, ucarot ve sano.yi odıı. b i lrlirmişıır. 
• • 1 fdt l v U 1 81 ıımumt kMlbı, b:>rs:ı idare m~eli 1 Nıızır, uzun görü~ uclcı elen sonra 

~ '- ld reisi, mınt!l.lta ticaret mUdUrU, vllG.. bu~dn}hrın nakli i~ln mı h!! rlıı 
~, t R ;• r• 1 devletlerin lıtzım1telen ruh~atlyc~ i 1.1... ı. ~ J ~ yet \'C b"lc :Uyc el"kO.nı, ve ajsns mtl 

mcaslllcrl, ticaret ti.lemi mcnııurıhrı \cnlıklcrlrıi de Ö)lmn'ş Yunnnl-;

riyle <iklc'letli muh~relx! dnvam et cehh":ı: 4 1n-;illz tayyar .. sl tahrip o. ;;;ı: ~<"':ı 1,a('mıımalc lihnnclır l 
ln('Kt"'<llr. r:ır l:P•;°::ıHlc ./\lır. -ın' r dllnılştır. l{afileye menımp bir vapur l~·lrnin \'e I\ordel hnlln nutr.lı 
Rus hat' :ı rın:ı Mrmiolcrdir. r.oıc haflf"e batara uzra"'llrntır. DU:ıUrUlen rıncJ:ılıl Drmolmıcilcr için oııııt 
öch ....:· ~u~ r;ö~\"'! ca'tPtFm'ln lrn1 ni tayyarelerin mUretteb:ı.tından bir )1mser m:itnl::~,:-r n:ı.z:ıri bir 

Sivilforin istasyo:tlara 
germeleri ya&ah edildi 

'Berlln, 2.ı (A.A) - A.Aker1 blr 
ue:ıbade.n öğrenlld!tıııe göre Fran. 
m:un 1~g"31 altındaki kııımı:ı:h~ BeL 
~luı.d Ye HÔlano:h'da ista.,yonlara 
f:j.::ip çıkmaları tnhdit eden tedbirler 
~d<:U(?ndlrılmLşf;lT'. Siviller istasyon. 
lam ıı.nc k huswı\ bir mUsıı.ade ile 
l'frcbHeceklerd<r. 

ldı \'e Glrlt tı'.!Alnrındcı h i r~nlt lnvc pek çok dostU:ı.=r sayın vckllı kar 
§llnını§, b:ı§tıl b:ı.ndoou oldut"ı halde ııillz as~ erlerinin ve cetcl rlnin lu
ıı.akcr1 bir kıta ihtiram rcsmlnl lfa n muk:ıvemct etmekte olrl•ıkJnrını 
etıniotlr. ,.e faa'ıycllc lıulundu1:lnrı11ı Jlfi \'e 

Ticnrct vcklll Balıkesir tcUdklerln 1 cıınlşllr. 
den !:Ok mcmı:ıun kaldığım nMell bir 1 ----<r.----
ifade ne anlatmış. ka~ılayanlnrl'l Yeni Gine'de 
ayn ayn görilamU~ vo sonra vali Buna'ya Japo11ı~r 
Sabri ômıyle birlikte otomobille lz. U 

ı...in:n murarcbe1<':"fı .. iki b:ncl~n lm;mı esir edllınıştlr. "'ll dnyamnıı"•tıv'lrr. 
f:ı=la Almg,n öldüıillmU11 "" 18 ı=====::=:=:=:====::==== S DRİ JIBT~ 
tank ta'1rin edi~tir. Bnşkn Mr 1 r tı;nk birl'iH mlL"iahkcm A~an -----------
J.;ee,'ll'1e Al'l'Ul.nbr bir me\7.:İ'"1 ti lıetl"'nna ~l~:letle ta.1rruz ederek 
ııimışlar ve :;ırıızi kaı:anmııı:ardır.. ı fr kMabaYJ zaı>tctmişlerdlr. Vatan tebllketı• 
l{uvvet1crimiz l: u 'f'•vzi' ı.=nn C're Muhnrebe dUn de art.an bir ı;i·l· 
kadar rntıfüı.faa t't:nhlerdir. uetle devt?m etmi<1Ur. Alm~n.lnr 

. ' (Raştarafı 1 inci sayfatlt' 

mlro fnm.l§lerdir. Doktor Behçet Uz k k d 1 
--o-- yıı.rm öğleye kadar toprak mabsu1 _ as er ÇI ar 1 ar 

V°'t§i üzerinde yabancı J~r:ı oflıılne gidip meşgul ole.tak, öğ. 

Ceph .. gerisinde harekiı.tta bulu Alman Saı;:lcumandanlığmm V<>o 
nan Çeteler 350 M:ıear ölaünnüş • roncjin şat'kmdn indirmek ~tedi 
Jer -ve trenleri yoldan çıkımıra.k ğl darbe ir,in ayırdığı cepheye ye. 
dalıa yüzlerce Alm.~n öldünnU<~ler ni gelrn tllmcnleri muharebeye 
ve çok nillcd:ır•la harp malzemesi cUrmilşlerdlr. Sovyet baskHı altı. 
~le geçirmişlercllr. da Almanlar geri çekllmcktedir 

"Vatanımız tehlikededir, ~e 
mnn, yeni bir taamız ve ın ~ 
kctimizin derin~iklerine da.ba < 
yadc sokulm:ı.k iı;n blltiln :fhtİ)İ 

tayyareler leden sonra. Mnnls:ıya git'!Ct"ek tet • Morcsbi 
Vlııt. tö (.l.:\.) - Mllllyetı meç. "ıctk&t ya.pacıtk ve aqam gene tzmL 

limanı tehlikeyeır 
düş·~ü 

h'Ol ~ler bu gece Vişlnln b1r böl. 
g~ı tıurlnde ucm~lardı:r. Uçaksa -

vr.r tepçusu ateş açmıpa da ha.va 1 He gün b"ı karjkatur 1 
J.ondra, 25 (.A.A.)- Müttefik 

hnvn kuvvcllcrinin şiddetli mmlıı. 

fnıısınn rağmen Joponl:ırm C:arşnn'ın 

i~GİT.tZJ.ERE flÖRF. VOJ?f)NCJ' ler. 

larınr toplnm~rr. DU5mant dtef 
dunnaları,göğilslerl ile bir kale ti 
kil etmeleri için bUtün Sovyet ~ 
scverlerine mUracaıu ed.lyoru:&. 

tc~ll:csı ııı~r:) tl verlmemlatlr. r r -
DJ<j VAZIYET ALllAN tLEnt HAREKETi 

Geçen 13 ay içinde Sov3•et ~ 
------o 1 - lTALYAN ltAJUKATtlRU -

'42AN<.11,ctHiL ,.K>AN;l 

günü Bun:ıya 2,000 !kişilik Jılr lrnvvl'l l.ondm • 25. (A.A.) - Mosko 
çıkarmnya muvaffak oJmnları :\tor", vn radyo:o,unun bildiTfüğine giirc 
sby limanına J.orşı tevcih edil n Y<'ro:ı.ejde Sovyet krt.at:ı.rı hala te 
en aAır tehdillcrden biri olnr"'k ı;;cbblicnl elleriıtd" bulunduru~'Ol" • 
lcfı!<ld edilmektedir. nu çıkarma lar. ~n~ c phe ÜZl"rinde, Alm:tn• 
lıül·ük aıir taşıt seml!l;i ,.e bir kC• .. 1i'. lan yıpmt:ın t :ddetli bl,r meytian • Maymunun az çok insana. ben. 

me-d ~ b:ı.lup de. rnıı.y.mundan Ure. 
d!ğme 1na.nmıı.m.alı! !Curt lle köpekte 
nı~bahet dııh!\ çok; öyle iken biri 
l!!!ldık vdaM.r lyillltsever, öteki y:rr. 
tıcı, :r:alim, gaddardır; insan ise atqı 
yııkı!ıaıımı bilmlyen maymundan rJ
hayetııtg derecede yUksekl 

1 ... :-k n u ile 1ng1llz har. 
bln.e m Ue baU.,a muha.~b::ıııl der
~. Koc:ı. herifin tqblhi bllc ne 'ka. 
dar caıı!ı! 2 net Gryom kendi kendine 
it 8'0rmek ~in onu lüzumsuz bir ara. 
lıe·uı.rtoğl glbl atlı ama sonunu 
h!ç gıellnmedl, halbuki b!lyük dq>lo. 
r.nt A~ m.Uet!n~n boyuna. hUr-

• ıne nı~o.r olem. 

gemi balırıılmıştır. muhc.,.ebes· c~re)ran etmektedir .. 
~I Ahruırtn.r. Vf'ro:ı,.jln 5i:raı ha 

1 
'"-'.ıe .ı;eM'llem~tıR ~ , tısı 1~" C'!"tlP y~kr::ıını;ınrı::ı. bithn~ 
l.~ ~".: üU ..,n fi 1 ~ı agrr kavıJllsl' vermıRiır. Ru .. Jar 

.--o:::ıııı:m .... .,,.. _ _,,...,.._,_l2E=~ 1 müst.a.Jıkcım Alman mevzilerin'! 
(Çmnraıtı)nda g5rdUğU:nUz bir kanır arka srJm\"a hüeumlar~a bu 

yazı ''§lirden bahBedil:llğl z11.m9.n kö. hmuyo .. ıar. GöğU-ı ~-üsc çarpıo; • 
.tWemelt lptilA.81., ndan şlk!l.yetçldir. malar dcYam etmC'ktedi.r . 
Mll.dcmki §lirden bahscdllm!ynr: Ay. 

nl yazıda "~Ur piyasamız m1>loz dlS. YEl\1 SOVYET TAARRliZTJ 

killen çöplUğe d6nmUs,. denmesini 1\loslco\'a: 25. (A.A.) - S.w 
lll:r.metçl - Bnyaa, lcııpıyn bir dl- kOtUliy"llm, yet kuvvetleri Moskovanı:t crnubi 

lencl gcıaı. Kull:anmadıtını:r; bir!llGY ı Çöplük moıoz d6knlcn bir yer de. garbit,:nde, Bıia.'l.Sk cephesinde ye 
nl'SC\ -.eriniz, dt19 rsrar rdlyor, tıl midir! n! bir truırraz:ı ı;eçmi,'llc.rdir. Bir 

B..-ıyr.n - Balık t:ıba~mı ver~ 1)1 l o halde yalnn: ç6p1Uk demeli mo. tonçu baraj ateşiıı~ hima.yecıinrtc 
cdol'5in.. loz döktllen eöplUk dememeli. 1 hareket edE"n piyncle kıtalnıile 

l'A\'AŞLATILDI 

Moskova, .H (A.A) _ Krzıı yıldız tnnseverlC'ri aklın n.Irunayacnğt f 
&'azetesı muhsbMnln bugtlnkU cu. lcrce kahl"'...manhk gösterdiler· ı< 
martesi akıı~mı blldlrdiği'lc ~re ateşli vatanseverlik dnha ela ~f 
Sovyet krtalan Don bölge!inde arka mnktııdu. 'Bunu memlck'!'t ir;hl eJ 

lr .. arn.k ve f!avn~ 1'pat etıS' .. arkaya yaptıklaT'ı mukabil taarruz • •· 
tarla Alman ileri hRreketlnl yava,. ı::-erekt'r, Vat.ar.~erlc-r bunıı d' 

liyorl:ır ve memlt-kete ola.rı '!.M latmağo. muvn.tta.k olmu§lardır. Sim. v-:: 
lly:ınkaya etro!mdakl mubarehe pek ket1:ırını jgpat Pdecek1erdir. / 

mnn durr.ırulaealc ve yokedı1te 
~lddPtlldir. Ve Almıı.n taarruzları git 

Ukçe inatçı bir şekn aımakta:ir. ı:·=Li=r=."=======::;=:::::d 
BİRKAÇ l\ltJDAFAA HATI'I 

DAHA 1· ARILDI Zıya Pasa'dan: 
ı---· ~ 

l\roıılcova, 2:S (A.A) - Röyter a... Rtz.kına kıınt' olan centene rt! J 
jansının Moııkovadakl huaust mubıı- ~--
biri b!tdlrlyor: Alemin &ultarudrr muhtı\C..I ,.ı·-_., 

Ruslann şiddetli cuk~vcm•tlne ol.,,..,... 
ragmcn Almanlar d!ln birkaç mUd~. Kim ki korkmaz h&kttaa. Oll~ 
taa hattını zıı.ptetmeye muvaffak ol. korkar er!ıab.I 1' 

m~lardır. Bu ileri hatlar b61geainde ller ne ıatene yapar lııak~ ~ 
Ruslar ces:ırctıe çarpııma.kt&dırlar. / JıUMAn ~ 
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1 Orta Avnıps..·un edebi şahsiyet .. 
~l'fııdeıı Yirmi beŞ".i, ş:mw Birle 
a AnıerJ!ada bulunmaktadır. • 
ha ~al"a em. mUhw Fran:ıız mu • 
ıı·[1°ırlerinden altısının da ilave ... 

1 ll'..es.i l&zımdU'. 
d BUiı:Lvın y.innlsi Amerikaya 941 
aı en sonra gıt.miştir. İçlerlndc:n on 

11 
~ Aıneri.kada ikametlerinin bi 
ncı veya ikinci yılında İngilizce 

ttınıa.n., §iil" vesaire gibi eci.elıi e~ 
~~ vil"'1dc getirmişler ve bas. 
;""'l§lardır. Dokuz eser bilhas.sıı 

UVaffak olmuş ve rağbet ka:?:a 
ııll.rak b4r kaç defa tabcd.Jmi~ir. 

'l' Bu muharrll"lerden en meşhuru 
a..,~ M1uı.'dn-. Nobel edebiyatmı 
~l§ olan bu romancı !iimdi 
~~ınau Amerikanın Pasifik sahilin• 
....: bi.r Şehrinde yer!eı;;mfı:tir ve 
~ Yeni CS':!rler Amerilrn.lı o. 
kuYucular tarafından bUyük bir 
l'afbet görmc1rtedir, 

1la.n ailesi içinde meşhur olan 
~~ Tomaıs değildir. Onun kar 
-"'il Henrih Man da meşhur b.r 
~cıdrr. Bir çok lisanlara ter .. 
~ edilmiş, me~hur eserlerin • 
l' en biri, Marl~n Ditrih'in Emil 

&.n:i.n.gs ile ber:ıber oyna.drğ: ''ma 
~~lek,, filmme mevzuu ver~n 

• IQieel)r Unrat,. romanıdır. To
lbae Man•m oğlu Kla.us Man da 
~a~ovski'ntn hayatma dair gU • 
;eı bir biyoğra.fi yazmıştır. Gene 
Oltıas•m kJZt EıiJı:a Man ise Ame 
~ada yeni şöhret kazanmağa 

atlayan bir mu-lıal"1"frdi:r. 
~obc1 edebi}llt mUkilatmı ka• 
~ muharrirle!l'den jk:i kişi da
~11. Birleşılt Amerlkada buhınmak 
Ildır. BunJardan biri "me.vi kuş,, 

,._ '':ı.nlarm hayatı,, eıserlermin 
~~ellifi Belçikalı Moris Möter~ing 
"lll'. Şimdi Amerika.da Yeni bir ti 
~tro piyesini tamamlamak ilzere 

tr. 
'l'a!'jhi romanfarik meşhfır Nor 

•eçı nıuhaırlr Siıgrid Undest. A• 
bıerlJtada olduğu gibi Avusturyalı 
~ancı, ııair tiya.tro muharriri 
~Yknof Franz Verfel de Ame· 

dadrr. • 

k~928 de "Garp cephesinde,, s\i 
-~t va.'r! romanmm meşhur mü 
:lifı ise ~elerdenberi Amerika~ 

adtr. Emil Ludvig de neşiır faa. 
lıy~ne Amerikada devam edi 
l'or. Son zamanlarda bir kaç ~·eni 
~ Ç!lamtt.Jr. 

l~ mUtar!kesl!lden sonra A• ı 
::;r>Jtaya gitmeğe muvaffak olan, 
b· kaç Fransız muharrir aras:nda 
bıllhaaea Andre Morua, Jül, ~o
~· Ja.k Mariten ve Jorj Berna 
b gibi çok milhinı §ahaiyet~er 
c~11llıma.ttadır. Meşhur tayyare • 
Ub v~ rom.ancı An tuan dö Sen tekz· 
l'i'erı, nteşlıur kan koca Alim Kil• 
>ıı!:l"Jı kızı Ev Küri de keza Anıe-o 
·~da bulunanlar arsındadrr. 

h Roına.ncı1arm ve muharrirlerin 
h CP91, belki de etkisinden daha 
e:rarcue , yazı hayatına devam 
Jı: iyorla.r. Memieketlerinden uzak 
le &.lış, Yahut atlattıık!:m tebiıile • 

11 
r ~e diğer lmmer onlardan yal 

d 'f!r. bini mahvetmiştir. Bunlar. 
ı: en~ Brezilya.dil asabi 
~buhran sonunda ve bu buhran 
t . Ue ölen Ste!a.n Zvayg, di· 

er;. 11Jnıat Toller'dir. 
~tUteciıeır uamnda Amerikada, 
d:tz. e Ya.km da mWJikişillas var 
b · Bıuııaım en mUhlm ve met
~aı, ltatya.n orkestra şefi Ar· 
l1tıı Toekanint ile Berlin operası 
hr etllrj arkestra ~efi , Otto Klem 
le~r ve ~ Alman orkestıoa eef• 
~~~ Hayd.a'in ve Mozımn e
t.; 9h • icra ~ eanaıt!le, 
~ tir Bruno Valter'dlr. 

21 'll•lkitJinaalar arasında Wm1c 
\. 'bi7.de Pek biltnmeyen mutanni 
~annfye1er, viyolonist ve 
ltarı te.,k~ epeyi kabarık bir ye-
~ ıl etmektedir. 
~ hl crilJı:aya hicret edip nisbeten -1 r Bennaye ile işe başlayıp bir 
l°'llPa~e ~inde muvaffak olan Av 
ftı ntfllt.ccneı- de hayli çok odu
li~ ~vruPnda bUyUk mU.Cssc:,scle 
lr~'rn 8 'Pnda iken hicrete mecbur 
~ i Anı~ri'~<ıdn i!!-c başlayan bil• 

ş ~lan da gene epı>vldlr, 

K. 

Yı\Kll 
_,,_ 

Tüccarlar ltlra ve dileklerini 
bildirmek ize bm glll Anllaraya 

bir lleset glıuterlyorıar 
Hükftmetln harp dolayısiyle temin 

edilen fevkalılde kazançlardan vergi 
ala.cağı, bu hususta bir kanun lA.yi. 
hası hazırlandıtJ yazılmııtı, lzmir 
tacirlerinden bir gurup şehrimize gel 
mlşt.ır. Ankara tacirleri mllmeasllle. 
ri de şehrimizde buiunmaktadır. ıs. 

Matbaacılara ki.ğıt 
dağıtılıyor 

İstanbul Matbaacılar Birliğinden: 

Birliğimize kayıtlı o!:.ıp ta henüz 
ka.ğıt ordinosunu almamış olan mes
lekda§lanmızın 27.7.912 akşamına 

kadar ordinolarmı ve 29.7.9!2 Çar. 
şamba gÜnu· alqamIM kadar da kA. 
ğıtlarmı almaları ıa.zımdır. Bu tarı.ıı.. 
ten sonra vaki m:.trac:ıatla.r kabule 
şayan olmıyacaktır. Sayın Azalarımı_ 

za. bildiririz. 

Yerli mallar yeniden kupon 
dağıtacak 

Ktşlık yerli mallar masnuatmdan 
da halka satışlar yapılmasma. karar 
verilmiştir. Bu işi için de kupon tev. 
zl edilecektir. Kışlık ikinci tertip 
kupon tevziatına eylülde baflanacak. 
tır. Birinci tertip, yazlık pamuklu 
mensucat tevziatına ait dağıtııan kU. 
pon mlkdan 600 binden fazladır. 

--~ 

Oniverıite kamplan 
'Oniversite talebesinin aakerllk 

kamplarının ilk devresi tamamlan_ 
mıştır. İkinci devre kampı pazartesi 
gtınU baflayacaktır. 

tanbuldan da i§Urak edecek tacirler. 
den mUrekkep 9 kl§ilik bir heyet, bu. 
gün şehrimizden Ankara.ya hareket 
ederek bu projs etrafında aı~adar. 
lar nezdinde teşebbUslerde bulunacak 
lardır. 

Altın fiyatlan dütmekte 
devam ediyor 

DUn, bir Re§adiye altınının fiyatı 
2~,60 lira, külçe aıtmm bir gıram tı_ 
yaıt iae 395 kuruştu. 

--o-
Milli oyunlar festivali 

hazırlıkları 
Emlnl:SnU halkevl tara.fmda.n tertip 

edilen milU oyunla.r f9'Uvaline 14 
temmuzda b&§la.nacatı evvelce yazıl. 
mıştı. Bir kısım ekipler 11ehrimize 
gelml§lerdir. DUn bu eklpler, Eminö. 
nll halkevi temsil salonunda ilk pro. 
valarma başlamqılardır. 

ı=:!ugiınkü radyo 

' 

Deniz nakliyabnın ıerbea\ 
bırakrlmaaı trmenni edilecek 

Hükiımet dün bir tebliğ ile, flat 
murakabe komlsyonlarile flat mu. 
rakabe heyetlerinin ve vilayetlt?r· 
deki iate tePllitmm ka.ldırıldığı-

TUrk vapurcular birliğinin yıllık nJ lli.n etti. 
~ongresl, ekseriyet haaıl olmadığı L rica.ret vekaletince el k1>11&D. 
çln 30 temmuz per§embe gUnUne k&l hıer türlü yiyecek maddelerinin 
mıştır. Haber aldığımıza göre vapur! de serbest bırakıldığını bildirdi. 
sahipleri, kongrede ecnebt sularına !\luı'nkabe belediyeler yapacak. 
yapılacak seferler hariç bütün deniz i Bu kad:ır önamU. bir kararın or~ 
nakliyatının serbest bırakılmasını, taya çıkması için, elbette çok dil 
fiyatların lse crevlet ıııilrakabesı al- şünülınü:t, geçirilen tecrübelerden 
tında tutulmasını hUkftmetten iste. ders al.uınııştır. 
meğe karar vereceklerdir. Dünya savaşı ba§ladığı zaman, 

·
0

-- yer yüzünün nMtl bir iklbete doğ· 
Fındık ve üzüm ihracatı ru gittiğini hiç kimse kestirctne· 
Ticaret vekA.leti yüzde yUz takasla dl, 

Fran.saya UzUm ve fıidık ihra.cma. Biz vatanJJDJza "c.ennet,, diyor, 
mUsaade vermiştir. onun bol nimetlerini alabildiğine 

Çukurovada 
Çif'&:çi sevinçle yeni istihsal 

devresine girdi 

bareayorduk. Zaman geÇtik<:e, bi 
zlm cennet \'atanımrzda da baha· 
Idık arttı. 

Bu anıltl{ ne yauk ki, bazı ah· 
)iisızlar da fırsattan istifadeye 
kalkışanı.k piyasa fmldaklan çe 
''irdil;}r. İhtikara saptılar. Kanun 

Adaııa, ıtı (A.A) - Hüktimetlmi. lar fevka.litle 2amanla.İ'a göre ya. 
sin hububat hakkındaki son kararı. pılmadığı ic;ln, busoysuzlan ceza 

yıldıranıayor, ''kazanç,, m 9.§Irl 

!:d' .. duğu, telıllkele.ri. kü~ük gösteri.. 
yordu. Her gün yeni bir tetbire 
baş \'Urulnyor, komisyonlar, hey 
etler kunıluyor, fakat darlığm 
artmasına., fiatlarm yiilaıelmesine 
sed ~ekilemiyor<lu. Bu heyetlere 
Jınrcan.aııı para da üstüne caba gt. 
db•ordo. 

Plyasa.nın sırmn bilenler: 
- 1staı!bulu hir ··,.ne b..!ttJleye • 

cek, geydirecck stok Yari 
Dediler. Fakat dlikklnlar bcmı 

boş, \itrinler mal öbüzlöğtt igin 
deydi. Ne ararsanız aldığınız ce
vap: 

-Yok! 
Oluyordu. 
fürk yıllık t~nlıılz, size: 
Şimdf ısmarlas&nJZ; ancak Uç ay 

sonra el~enizi ''erebilirim. Dl· 
yor ve iki kat para Jst.lyordu. 

Murakabe komlsyonlarmm, kon 
troı heyetlerinin hiç bir ~ ya 
rama.dıklıı.rmı zaman gösterdi. Hü 
kftmetin onlan dağıtşı da ba 
hükmün gerçeldlğtne ıtahittfr. Dök 
kanlarda. mal yoktur, amma ne a
rnl'Sanrz , el altmda.n bulabillrdi· 

niz. "Kara· borıta,, değlrmenbıl, 
muhte'!dr ifrit1er hani hani lşle 
tfyordu. 

Bakalnn 5lmı1i ne olacak'? El 
kaymalardan sızlana:olara artık, 
bütün mfttzeret kapılan kapanılr. 

Yent vekil "Behtet 1Tz,, nn, rad 
yoıla ya:ı:ıtığı konu:ıma.da şöyle bir 
elimle de var: 

"Hudutsuz ve gayrlmetrft Jt'l'a 
kazanmak hmı farkedilemez Pil• 

neden gifiller, hain Sla7.n.ncm kur
ham o1aca.klardır.,, 
Şu halde plynsaya verilen ser 

bestUlfn aı1cuınıls ihtfkan tepe· 
Jemeğe hazır bir lruvvet de yıu.ıh· 
yor demek. Bu si"tf'Illln mm affak 
olmMmı he~, biltiln namuııılu 
yurddaşlar candan diler. 

l-lakJu Süha Gezgin 

nm aklalerl Çukurovada. devam et. 
mekte ve Çiftçi sevinç, neşe içlnde 
yeni istihsal ve satım hamle.sine ~ç. 
mit bulunmaktadır. Vali Akif İyide. 
!an dUn çlftçlye blr tebliğ neşrede. 
rek Çukurovada hububatın tesllm 
mUddetıntn 13 ağustos olarak tesblt 
edildiğini ve çıttçiye çuval, mazot, 
kanaviçe gibi bUtiln vaaıtaıarm te • 
min edildlğtni mUjdelemlş ve muvaf. 
fakJyetler dUemi§tlı·. ÇlitçUerlmizln 
vaadlerlne göre Çukuro'ita.da bu yıl 
bir kal'l§ yer boı bırakılmamıştır. 

Şellrlmlzde iki 
zeııeıe olda C c=. p '"J ı:;ı ·--··· 

······--~··························-~ ...... 1.... 1 •• 
lstanbul: ::j.6 A. A. - Kandilli 

rasathanesinden bildirilmiştir: 
Dün iki hafif zelzele kaydedilmiş 

YUzme şampiyonluk seçmeruri 
---o

Vali Yalovaya gitti 
Vall ve belediye reisi LQtfl Kırdar 

dttn sabah Yalovaya gltmlıtır. 

8,SO Program 8,32 Hatif program 
Pl. 8,40 ajans 8155 Hafif parçalar ve 
marşlar Pi. 9,20-9,35 Evin aaati. 
12,30 Program 12,33 Zeybek, oyun 
havaları ve tUrkUler 12,45 ajans ıs 
Karışık şarkılar 13,30.14,30 Radyo 
salon orkestrası. 18,00 Program 18,03 
Radyo dans orkestrası 18,40 Fuıl 
heyeti 19,30 Haberler 19,415 1stanbU1 
at yart§larmm neticeleri 19,1515 Oda. 
musikisi 20,115 Konuşma ·(Tutum ve 
bakım) 20,SO KanU§ma (ziraat saa_ 
ti) 2110 Temsil 21,30 Genç besteklr tir. Her ikisi de ayni merkezd~n 
ıanm~ geçidi 22,30 Haberler 22,50 gelen ihtizazlardır. 
kapanıı. I Birincisi yaz saati ile 12 yi 41 

Dünkü qarışlara 101 yüzücü 
ışiirak etti 

Zabıt katibi alınacak 
Sıvas merkez adliyesinde 20 Ura 

maaşlı bir zabıt kA.tipliğl ve Kengel 
adllyeslnde 20 lira maqlı bir zabıt 
kA.tıpllğl ve Kangal adllyeıdnde 20 
lira ma&flI bir kAtipllk ve 13 er Ura 
maaııı Zara ve Şarkışla m&bkemeıe. 
rl zabıt k&.tlp muavinllkleri ac;ıktır. 

Lise, ortaokuı ve eski rllştıye me. 
zu.nu· olmak ve askerliğini ya.pmrı bu 
lunmak ıartiyle talip olanlarm 10 
Ağustos 942 pazarreal gUnll saat 15'e 
kadar mektep şehadetmmıesi, do!ru. 
luk kAğıdı ve doktor raporu lle bir. 
llkte Sıvas adliye encümenine mllra. 
caatıan lA.ıumdrr. 

18TANBUL BORSASININ 

2~'7-942 Fiyattan 

~ Kapanlf 
Londra 1 Sterlin rs.22 
Nevyork 100 Dolar 129.20 
Cenevre 100 İsviçre Fr. 80.3615 
Kadrld 100 Pezet& 12,89 
Stokholm 100 tavec; Kr. 81.16 

ESHAM VI: TA.R\'DAT 

İkramiyeli % 15 938 
Alılan çlmento 
Kayseri ve civan elektrik 
Şirketi hlsae senedi 

20.50 
10.-

27.-

_,._ 2 -

.- 1~~~~IML~!~rg7 
~ ·,~·!ls 1.h~~ ~ ~mi!!?i~li!ıi• , - \ .J~r._ tJ .. 1....;--~ ,,..._~ 
Yazan: ZEKi MESUT ALSAN 

iLK TEFRIKANIN HOLASASI : Yarım asır önceki Aydında Mustafa adlı 
bir çocuk. ilk üç çocuklarının üçü de küçük yaJfa ölmüş olan anasının ve 
babasının şimdiki halde biricik evlddı ..• O, ille çocukluğuna dair pek bir 
,.,ıer hatırlıyamıyor. Ancak, Mustafa hatırasının ilk canlandırdığı hayat 
lcadrosunu şöyle görüyordu : 

Aydının Kozdibi mahallesinin kenarında ilci odalı bir ev .. iki odanın 
önünde bir sundurma .. 'Onun önünde de etrafı lcerpiç duvarla çevrilmiş, 
bir bahçe . Bahçe içinde birkaç meyva ağacı ile mevsimine göre çiçekler. 

Bahce Mustafanın anasının eseri idi .. Uzun boylu, mavi gözlü, bcr 
yaz tenli bir kadın olan Mustafanın anası, aile hayatında daha mühim bir 
rol oynuyordu ... Süleyman, ailenin günfük geçimir.i temin için, dı1arıda 
çalııırken, Ayıe odanın birinde kurulu olan bir tezgôhı ile aile gelirini ar
tırıyor, ve tasarruf hususunda gösterdiği büyük dikkatle ev idaresinin bir 
kac zamanlık istikbalini de teminat alhna alıyordu ••• 

Süleyman dindar, ve koca, baba vazifelerini anlayan bir adamdı .. 
Çalı~maktan bıkmazdı •• Yalnız sebatsız, kararsız ve biraz da hülyaperest
ti .•• ilk, geneliğinin iyi ve hôkim günlerini gözleri yaıararak anar, ve sab· 
rı tükenmiı gibi hırçınlaşırdı .. lılerl üzerinde hayale kapılır, ve her birine 
yeni bir ümitle sarıldığı halde, az. zaman sonra hayal sukutuna uğrardı .•• 
Ancak Mustafanın azimli ve kararlı anası idi ki, aile hayatının muvazene
sini, muhafaza ediyor, ve hayat mücadelesinde kocasına kuvvetli bir des
tek ~arak küçük yuvanın devamını koruyordu •• 

Mustafa kendini ilk hatırladığı zaman etrafında bir de dünyaya ye11i 
gelmiı bir kız kardet görmiilfü •• Biraz Sonra o, bu kız kardeşi daha fazla 
hatırlayacak bir vaziyete düımOJ, ve çocukluğunun ilk yük ve acılarını 
onun yüzünden duymuttu. 

Mustafanın evferinin lSnOnde bir meydan vardı.. Mahallenin çocuk· 
farı orada topla!'lır oynarlardı •. O da anasından izin a!arak çıkar ve çocuk· 
tara katılırdı •• Hele ramazan ayında iftar topu atılmazdan evvel yapılan 
oyunlara bayılırdı •• Flıekler atılır, maytapfar yakılır, ve kapıların .5nlerin"' 
de topu bekleyen oruççulara zamanı unutmak hususunda yardım edilirdi.· 

Zehra dünyaya geldikten sonra, Mustafanın anası, oyun izinini azalttı. 
Ve bir iki ramazan Mustafa, çocukların 1enliğine, pek az iıtlrak edebildi.. 

anası onaı 
- Mustafa nerede ise top atılacak, baban gelecek.. sen Zehraya 

bak da yemeği 
1

kotarayım deyince, o akıam kurtuluş olmadığını anlardı .• 
kzan çocukların neıell, kahkahalı davetlerine dayanamıyarakı 
-An~, Zehra uyudu •• der. izin koparmağo çalııwdı. Tam bu izini ala

calı ımıda Zebranın boğrııı, onun yalanını meydana çıkarır ve tekrar be-

dakika 7 saniye geçe, ikincisi 'ıu 
na "replis" olup yaz saati ile 21 i 
57 dakika 34 saniye gece olmuştur. 
Her ikisi de bir saniye devam etmiş 
tir. Zelzelenin merkez üstü rasath-ı 
neden 50 kilometre mesafededir. 

Su sporları ajanlığı tarafından ter. 
tıp edilen İstanbul yüzme ııampiyon. 
luk seçme müsabakaları dUn Moda 
yüzme havuzunda bllyUk bir kalaba. 

, lık ~nUnde muva.tfaklyetlt bir ,ekll-

Ordunun fmdık mahıulü 
15 bin ton 

Ordu, tıs (A.A) - Merkez kacuı. 
mn 942 fındık rekoltesi dokuz mil. 
yon altıyUz bin kilo olarak tesbit e. 
dllmlştir. BUDa altı milyon kilo taJı_ 
min olunan Fatsa, Ünye kazalarına. 

alt rekolte de na.ve edlllrse vUA.yetin 
umumi fındık istihsali on beıı milyon 
klloyu geçmektedir. 

de yapılmııtrr. Yarl§lara Gala.tasa _ 
ray, Beykoz. Beyoğluapor ıruıupıerl 

Ue Kadıköy halkevlnden 101 yUzUcU 
l§Urak etmlş ve neticede Beykozdan 
•O, Galataaaraydan 88 yUzUcU finale 
kalmak hakkını kazanmışlardrr. DL 
fer yUzilclller altıncılığa kadar dere. 
ce alamadıklarından tasf!yeye uğra. 
mışlardır. 

Seçmelerin son milsııbakaıanna 

bugUn yine Moda. yUzme havuzunda 

fiğin başına geçmesine sebep olurdu •• Fakat Mustafa kendini üzen, yüzünü 
kızartan bu bağrıııtan öç almak için de İstifade etmesini bilirdi. Ağlayan 
Zehraya, bir iki çimdik atarak, artık onun daha ziyade ağlamasında beis 
görmezdi. · 

• • • 
Mıııtafa, iyi hatırlanmıyan ilk çocukluk devresini, muhitinin icabı, ta· 

biate yakın olarak, ve hattô tabiat içinde geçirmişti. Muhitinin insanları ce· 
miyet ve medeniyet riyakôrhklarının henüz tamamile esaret altına nlamadığı 
saf ve samimi kimse!erdi. Evlerinin küçük bahçesinde nebatat ôlem'nin b:r 
çok çeıitlerile tanı;mııtı. Hayva.,.ar da kendisine yabancı değildi •. Kediyi 
sever ve beslerdi. .. Hatta kendi kedisini gece bile yanında yatırırdı. Kuşla· 
ra hayran hayran bakar, ve onlara imrenirdi .. Güvercin, serçe ve kırlang:ç 
onun baılıca çocukluk arkadaşlarıydı. Toprak, zaten bütün Türk çocukları· 
nın, haıır neıir olduğu yerdi .. Suyun da her çeıidini bilirdi. Evlerinin yanın· 
dan akan, ve istediğı zaman, bahçelerine de salınabilen boıotan suyu ile 
epeyce oynar.ııştı. Çukurlar kazar, havuzcuklar yapardı. Bazen nasılsa yolu
nu ıaırrmıı, küçük bir balık bile yakalıyarak sevinir, ve onu koıa ko;a eve 

götürür, bir kap içinde beslerdi. . . . .. 
Sebzelerin, yemiılerin çiy ve piımiı olarak tacJlarını bılırdı. Evlerının 

bir az ötesinde Mihalin sebze bahçesi vardı. Bazen çocuklarla oraya kadar 
gider, toprağın nasıl ekildiğini, sebzelerin ~ası~ topl~ndığını g~r~.rdü. Mi
hal Çorbacı çocukların belki de tabii sa7dıgı zıyankarlı.klarının on~ne geç
mek için mevsimine göre birer marul, bırer salatalık, bırer havuç ıla onları 
tatmin ederdi o bu suretle hem bahçesini korumuı, ve hem de mahalıe
den arkasınd~~ bağrılmadan, rahat geçmek imkônrnı temin ctmiı olurdu. 

• •• 
M t f rocukfuXunun bu bO§I baş devı inde müphem iki duyğu içindeı us a a, ~ v M 

1 
• 1 k • 

t B• • tab"ıal duygvusu öteki de mus i.ıman ı gayretı .... 
yaşamış ı.. ırı • 

Tabiat, toprağı, suyu, çamuru, otu, ağacı, m.eyvası, kuşu, hayvanı ile 

k• k cfo•ı idi .• Sabahleyin horos seslerıy!e uyanırdı .. Akıanı ev-\ 
On\ın ya ın ar o • .. d" 1 d' Ö M d ' • d •. "kf"k 
!erine dönen sığırlarırı, hazin böğür~şle:ı~~. ~ er lı. 1 ~lrun t~' g:şı ı ."• 
ler, mevsim değiımelerinin birer ne.tıcesı ı fı. ıhsın1 eby ekı e

1
r, ır a

1 
ngıç.cr bg~· 

d Y batında tekrar gelirlerdı. Mus!a a, e e u ır angıç arı, ne •J· 
er... az d . d t b" ı 

yük bir tahassürle beklerdi ?. Kırlangıçların av d et\~n~n1 a a .ote, oıundo, 
neıeye avdeti demekti .• Evlerinin sundurdmasın a ~- ı kır an~ıç y':"'ab~ı var ı. 
Yuvalar canlanıp ıenlenince Mustafaya a taze rr uvve , yenı ır neşe 

gelirdi. ~ d ilk f . 
Bir yaz bu yuvalarda Mustafanın dil'navın a acıa mefhumunu ya· 

ratan acıklı bir hôdise oldu .•• 
Mustafa onu bugün de yüreği sızlıyarak hatırlam,.ktcıdır. 

O yaz baıında kırlangıçlar, yuvalarına dönmü~lcr, tamir yapmışar, 

yerlcımiıler, ve yavrulamaa hazırlan~~lar~ı. Mu~t~!a günlerce bekl~dik· 
ten sonra, bir gün yuvadan dışarı buyuk agızlı kuçuk ba·ların uı:cındıgı ve 
ana ile babanın bunlar etrafında şevk ve heyecanla uçuştuğunu görmüştü. 
Günlerce, bir c.vıltı, bir neıe evi sarmıştı. Mustafa, kuşların ufak serpintıle
rine bile aldrrıı etmiyerek yuvaların altında oturuyor, saatbrce b:ı o!le cün
büsünü seyrediyordu .•• Yavruların kanatlanacağı zamana yakın bir gün, 
Mustafa gene bu cünbüşü seyrederken, neıenin birden faryat ve figan ha· 
llni aldığını, yavruların ümitsiz cığlıklar kopardığını, cına He babanın ka-

CDevamı var} 

devam edilecek ve bu auretıe p.mpl. 
yona müsabakalarına girecek yUztl • 
cUler belli olacaktır. DünkU mü.saba. 
kalarda alman nattceler ıııunl'!l.rdıl": 

100 Serbest: 1 - İbrahim (Bey. 
koz) 1.5. 2 - Rauf (G.S.) 

100 KUçUkler: 1 - Lami (Bey 
koz) 1,15, 2 - Aleksa.nder (G.S.) 

200 Kurbağalama... ı - Yuauf (G 
S,) 8.16, 2 - Mekin lBeyko&. 

100 KUçUkıer: 1 - Mustafa (Bey. 
koz) 1.33.2, 2 - Suat (Beykoz) 

400 Serbest: ı - Vedad (BeykOll) 
6.4, 2 - Osman (G,S.) 

400 Serbest kilçUkler: 1 - Ömer 
(G.S.) 6.15, 2 - Leon (Beykoz) 

4X200 bayram: ı - Beykoz takı.. 
mı 1116, 2 - Galata.saray 

4X100 Bayrak küçllklcr: ı - Bey 
koz takrmı 5.20, 2 - Galatuaray 

Tramplen atlama: 1 - Fahri (Bey 
koz) 9T, 2 - Sabri (G.S.) 

KUçUkler arasındaki ıru topu Te 

tlmaplen atlama mUs:ıbakaıan d;>ğ 

rudan doğruya tınalde olacaktır. 

~·· evvelkı Vakıl 1 
26 Temmuz 918 

Bol9evikler ve Ukrayna 
(Gtirski) mınlakasında tahşit edil 

mi§ oı,n bolşevik kıtaatı Ukrayn 
nm il!IU!A.a•nı hazırlamaktııdır. 

"~la 

rUllt:;p 

'nıtı.ı, 

Öğle 

1klnd 
Akşaıı-: 

ı·atsı 

tmııak 

PAZAR Paurteııl 

Hızır: 8 1 Hızır: 88 

Recep: ! 2 ı ltecerı · 1 
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VAKiT 
Daıma halkın ment.::ıa· 
tini düşünür. iter eayr

{, s:nCla en !lleçme vazı1ar 
neJTeder 



Blrni'den harE>k ::t mız.in ııçuncü ' nehrin kenanndadır. lçlcri su do 
,unü öğle Uzeri Olmeç kalesine lu bUyük handeklerle çevrflm ştir 
vardık. Orada kalmayıp ileri men· • ve tahminen altmış yetmiş bin a• 
ı~lc gitmek lazım gelmişti, Fakat h:ılisi vardır. Leh hududuna ya. 
Olmeçliler de ba.zniadrklan kona km olduğundan tUccarı çoktur. 
ğm kiııısmı ist-:diler. Menzilcıye !Iasbelıkt!.zn Breslavda bir kaç 
beygir vermedıler. üç dört saat ;n.in i5tirahat ettik~n sonra Nay 
\olumuzdan ala.koydular. Ol.meç- ruark, Parhvtç ve Ravclin kas'\bn• 
den hareket ederek Starenberğ ve lanna uğrayarak Silezyanın kilidi 
Hofştan wa~alarmı geçtikten, m('flabcsinde olan Glogog kalesine 
&onra Prusya hududuna. bir menzıl vardık. Eu kale. Leh hududuna 
mesafede NemÇe Silezyn'smın baş üç saat yakındır. Metanetitıe ı:~ 
.,.chri olan Trupler şehrine geldik. tina olunmuştur. 
Buraya gelince Prusyalılardan Buradan Soup Nayznlc; , Sr:in 
Konslir admda bir adam bizi kar. ketk ka.sa.ba.larmdıın geçerek , 
şıladı. Frakfort :ehrine vasıl olduk. 

- Mehmandarınız, Supşiç kasa Bu oehi:r de evvelce bahsettiği 
basında sizi bekliyor .. dedi. miz Odcr nehri kenarın.da olduğu 

Geccyl bu ~ehirde geçirdllrtcu için etrafından ve bilh::ıssa Baltık 
onra, saba.hleyın hareket ederek, denizjnden kara ve nehir yoilari .. 
~·egeııdurk kasaoosmn geJdık. Bu· le tüccarlar çok ma! getirmekte, 
rada öğrendik, 3upşı<: Yegendark yılda bir kaç defa paıuıyir kurul
"ehrinc ilo !aat mesafede bizi ınakta, büyük kasabalara alIŞ \'e 
oeklemekted.i:. Ornyh gece olma • ıriş c!maktadrr. Bu itibarla :?enein 
dan yetışcn•ı;""Cc<'g'J.u.uzden kasaba ve m!mur bir ticn.ret ~hrldir, a· 
tla l..a.ldık. &tesı gun Pnıspa Si• hallsi de mnumiyetle zengindir. 
Hzyası .koplennd<.n 'l'vrnuiçe gel- Bu ı;chirde iki gün kaldtktan 
<lik. Burada binb'a.,."11 Rider be11 al eı~nra BerHne doğru yalumuza Je 
tı subay ve yirmi otuz kadar süva· \'am etmek üzere hareket ettik. • 
ı • ile biz! karşllndı. Berline Uç s:ı.at meeafedc bulu. 

Kah\•nltı ynp:nak için kasabada nan Kipenk kasabasına geldiği 
hazırlndıklan bir eve götürdUlcr, ıniz zaman Berllnde ikametimize 
Kahvealtı yaptıktan sonra: tahsis edilen konağın h.nzırlıkları, 

-Kr:ıl cena.plan ~lam ettiler, henüz trunamlanmadığmdan bir 
dediler. lkt devlet rasında mevcut kaç gUn burada ka.lre.ağa ve Berli• 
olan ve gittikçe artan hls ittifakı ne cemaziül:ıhi:-in 13 Unde gilme
temin i!:in ola.n memuriyetiniz • ğe karar verdik . 
den , hususile &izinle eski muare Bu kasabada ka.ldığmıxz müddet 
fesi olmasından ve elçi tayin olun ıarfm<la "otu:: ~enedenberl LUkfl 
ma.ru:rda.n ~ memnun ve mahzuz metimiz t.ruıı.fmdan Berllne elçi 
olmu~tur. Bcrlindc size munta • g-elmediğinclen :ı.hnlisi bi:ıim gel~ 
~ r bciun.m!ıktadır. memizi beklem!ğe cabredemeye • 

Bin.başı, bu sö:derdcn sonra b~ rdk, ~ ve knra Oaknından , kadın 
zrrladığı sekiz beygirli arabaya ı erkekli araoo ve beygirlerlc ka. 
bindlı1p Lupşiç kasab:ısma götUr sabaya gelip blı.i seyir ve tem.aşa 
tü. ederler ve sonra Berline döner • 
Gelişimizden duyulan .sevinci lerdi. . ., 

• ınlat.mak iç.ın kasabaya girilecek Kasabada böylece bir kaç giln 
kapı Uc oturacağımız konağın ka· kal~~tan sonra kararlaştırılan 
PISI ve etrafı YC3il çam ağaçlarile günde hareket ettik. Bcrline 't.iT 
t.i.ıslenmişti. Aynca kapmın \istü • ~:ı.at mc.we<le bulunan Roımliç 
ne: " mesafe cihetilc uzak olan çlftliğinıle eskiden lstanbulda el· 
Türkiye ile aramızda d06tluk ve çi otan lir :ı:at bizi, yedi sekiz ara 
yaktnltk hasıl oldu.,, levhrun knlm hı Kra1ın iroi?lanlım ve bir mik· 
yazılarla ynzılmtı5tı. Hazırladıkları ta; siivari asker ile kaI'§Iladı. KAh 
konağa indi3::Uiz vakit Silezya sil ve ve s:ı.1re ıkrammr miiteakip. 
vnrl ask.er'.ni:ı ooş generali Ra.lo temsil etrl.c?imh: devlete hürmeten 
felıri ileri gelcnle'rile riyaretim'zc hnm"laııan :tltı bey~rrli arahnlara 
~eldiler. Mcmuri,yetimizden mem• binerek yoı:ı r.rktik ve Beırlinin or
nvniyetlru-ini bildirdiler. Lup!Ji<;te t.asmdan bu nlnyla. J?e~erek bi:tim 
bir gece istirahat ettikten sonra, iı:'n h11.,.ırlıırıan kona.ifa indik . 
hareket ett;:..k: Ve iki öğlede Nals o :ftlfüten h:ırl~et.imfaden iti 
:.nlesine vardrk. '>"r,.., E~rıın~ vcırmcaya kadnr 

Bu kale, Nemçe hududuna ya • 
kın l;'a.Yet metin ve Yaroşu güzel 
hır kaledir. BuT;-da liç gen~ral 
vardır. Bunlar da konnğımıza D.)3 

g .. ldinize geldiler. ' 
Nnis'tcn hnrckctimi:ıden üç gün 

'-'>nrn Sil ez; <!.Dm baş ~hri ol'lll 
Dre"lnun ulaştık. 

Burodıı!o khle, Odr adlı bUyük 

Yüksek Deniz Ticareti 

f"r<:t:üimiz yolfar ik! kC"'eli seyir
cilerle dolu ıdi. Ş hrin içinde de 
!?e<'tv;mız ,.oılı'r. etra' b'r,alann 
nt:'ncerel•ri tf.dıııı tr1d•m S<'Virci • 
lrrle doln:tı:tu. O d'!rt:'cede ki, ka. 
Iab:ıltktnn arabalarım~ ger.ecek 
yol bt•lama•·n.rak bfr kat' defa 
rl•ı-m:ılc mMburivetinde kalr!I, 

fi) •· M" \'arı 

Mektebi Müdürliiğünden: 

Mektebimiz Llııe blrlncl sınıfına 3.8.9i2 gUnUnrlen itibaren nam?..et tn. 
le.-.. kaydms. b:ışlarıacak vt: kayıt işi 28.8.942 gUnUne kadar de\•am ede. 
cekıır. 

ŞARTLAR: Orta okı.ı.l mezunu olmak ve yahut lise ııek!z.nci aınıtı 

tkrıa, etmlıı bulunmak ve yn§ı on beoten kUçUk ve on dokuzdan bUyUk ol. 
ınamalı: 11!.zımdıl'. Orta okulu geçen ııene bitirenler, arada geçen bir ıene 

zarirnda ne ile D"eşgul olc!uklannı tevsik edeceklerdir. 
A§aa-ıdı:ı. yıızılı vesfkalRrla mektebe mliracao.t edecek istekliler. aıhhl 

<l~· ı;.mtarı denizciliğe clverl§li olup olmadığı anltı.§ıimak Uzere mektepçe 
l>o, murıyen~ kl!.tıttnrlle Kasımpaşada Denız hastahanc3l:ıe sö:ıderlleeelL 

ler:h. 
S:hhl durJmlan elverıştı olduğu anln§ılan ve mUııab&ka lmt\hcınmda. 

m ı'·attak oıa~:ık mektebe alınmasına karar verilen tatebede:ı noterlikçe 
Hı•..ıı.rt muu Bak servet sahibi bir kefil veya u:numt, husust, belediye ve 
mWhllk bUtçe:erdcn maaş ı.·eya Ucret alan 'bir memur imzıısne "noterlikçe 
m.ı.&addnk., b:r tanlıhUtname alınır. 

1.stekll!crtn M!ldUrlyet kaıemlne nıllracaatıarı. 
VESİKALAR: Dlle!tçe, WJI, iyi hal, veli kO.ğıtıarlle nU!us cUzdanı, 

dil' "ma veya tn!dlkll suretleri ve 4 X 6 eb'ndında 6 fotograt. (7377) 

İstanbul 

lit:, m"'ll 
... li. 
ı::a so 

1 00 00 

Vakıflar Direktörlüğü lli.nlan 

Pey r-:ımsı 

L. K. 
30 

112 50 

Kumkapıda KAtlp Kası:n mııhalleııln. 
de Cami sok tl"rl11 ,çskf 38 yeni M 
No. lu arsanın t•ım'lm: (7SS:il 

r'atlhte Haro.ççı l{a:-a Mehmet ma. 
halle~lnde Abdulezel so'cağmda eski 
142 yeni 112 No. ıu dülckD.nın tama. 
:nı (7385). 

VAKiT !I; - ' - 19!'! 

diiyede ter 
listesi 

(Ba~ lnra' ı cl1111J..ı sayınıı:da) . 
h il Çandarlı, Haran fulh hiıkimllğ . 

ne Pen·ari sulh hakimi Zahit Yıl . 
maz, An! :ıra sulh hakimliğine Be:r~ 
ı:ı7. J t ı hukuk lı:'J,i. .:ıi Omer No t ı 

lfomzadi. Aksaray mfiddeiumurı '. 

nıu:wlnliğine Aksaray m!iddelumu • 
misi Saffet Tüzün, 

JJ !.!HAYA TI:R: : EDENLER 

Onuncu derece Marmaris so~ • 
hıikınıhline terfian o yer sorgu hli. 
kimi Rahmi Tekin, onuncu dere•.: 
Tosya sorgu b!ıkimliğ'ne terfian o 
Yer sorgu hftkimi Nec:ıti Gökmen 
onuncu derece Vczirköpril sori!ll 
hakimliğine terfüın o yer sorgu bft. 
kimi Azmi Otyakmaz, Kızılcahamam 
lıtıkim muııvlnlii:i"!e Polntlı hakim 
muavini lh•:ın Alparslan Gürel, 
::\luliln hiıklm P."11 winliğinc Çiçcl. l •. 
IJ1 hükim muavini Samiye Çereren 
Kayseri müddeiumumi munvfnli~i • 
ne Arnp~un h!ıl, im muavini l\Ielı . 
mel Ynycıo~Ju, Kızı'"' hnmam müll • 
dt-iU'Tlumi muavinliğine Kansal h • 
kim mı111vinl Remzi Erlıın, Muş hı"·. 
kim rnuavinllj!ine ,.. kır hakim mu 
avini Ynsft Göksu, Cizre müddeiu • 
munıl muavini:,~ · .,,. T.ice rniicldcin. 
muıni muavini Hikmet Aksu, Yaylu 
~uth hAklm muavinliğine Behiımi 

Erzincan hakim muavinliğine Kırı.<
müdrleiıımumi mun,·ini sera C.:ak•I. 
l:ıre1i hiıkim muavini Hatice Dilc1~. 

er. Demirköy sulh hakim muavintı. 
itine Edirne sorgu hakimi :\furtazn 
;\palı, Lice mfiddc · ·mumi mu:ı\'lnli. 
/!;ine Doğubı"·ar.ıt mfldclciumumi ·ı 
r"ini 'M11zaffcr Alrnı.,.an, Boh. ", 
~orgu hakimliğine Eğirdir sorgu h!\. 
'•iıni Baki S:ıltıt-. SnrnYköv müddei. 
umıımi mıı:ı"1 n1 1i'l'ne Bol\'adln • "• 
gu hakimi Omcr Hulusi Ozrlen, P. 
şak miiddeiumumi muavinliğine Si . ~ 
lrt lııikim mtıavini Kadri Tiimrr. 
Rnrs müddeiumumi mııavinliğlrı!' 
fğrhr hl'ıkim munvlnl Mustafa Tcv • 
fik 1\entti, Karnm"~sel sorgu hllki·n 
ll~ine Gölp:ızan rnlh hakimi Nuri 
Çağlıyıın. Aydın m!idd .. iumumi mu. 
nvinli~in,. Pertr!;: htıkfm mu!l· · ı ' 
l\fehmet Vecdi Yannan, Lüleburgaz 
lıftkim munvinliğine Gürele müd ı' '. 
m ıınıi~i Abdurrahman Ünsan, De. 
nizli aza muavinliğine Divriği hd • 
kim muavini Has:ın Şener, Çiçcl 
~ı hiıkim mua"inJ illir• Bünyan m • ı 
cleı ı·-ııımi mıınvini Serııfoltin T" •• 

nim, H:ıs~s müdclciumuml muavin • 
fiğine Y:ıvl k cı lh hfıkim mun"ini 
Fevri Kurlıırel. Silivri müddeiumu • 
mi muavinli~ne Cide müddehnnu • 
mi mu:ıvinf Selm:ın Yürük, Anka :ı 

icra memurlu~ıı Gfunüşhane müıl 
deiumnmi moovinl Sabahallin Bay. 
bnrn, Balya müddeiumumi muavin 
liğine Cizre mfiddeiumumi mnnvinl 
Rıfkı Taner, Mnlalya h~ldnı mıın,,· ı 
liğine Çopakçur hukim mua'\"ini N ı. 
ri Süer, Erzincan S()rgu hakimliğ;.,,, 

Reşattiye h!lkim muavini 1'Thııt l3i' 
slser, Bursa hakim mu:ı'Vinliğine Er 
zincan ~orgu lıllkimi Tahsin U:rsaı 

7.ııra sorgu hı\kimliğine Knrtahıı 
hfıldmi lılris Albt"·rak. Konya an 
mtta\"inli~ine Siirt htıkim mırnviıı; 

:\l'sihc Lamia Edgü, Sivrihisar mttd 
ddumumi mu:ıvlnliğine Kaş müdde. 
iumumi mua\"iniBür hnnetıin Ertu~, 
Jlö-e az:ı mıı:ıvinli~ine r.üriin n ".J. 
cteiumumi muavini Feril Alpic;ken • 
•ler, Miııt korunma kanununa girrn 
ecza rla\"alannı gönnckle mi'l · r ı 

7.on~ıldak asliye mnhkemesi müd • 
deiumumi mıın"inli~inc Sürmer.t• 
"liirld,.hımıımisi Osman Tolu, BoJı. 

k .. sır mütld<'İtnmnni mu:ıvinliitil'~ 

I • Aı:ıcrlkla Kız Koleji Robert Kolej SMI 
• Anıavıııuy. Tel. 36.160 Bebek. Tel. 36 ... 3 : E 1( 1 

U LE 1 Yaz tatili zarfında pazartesi ve perşembe günle 
saat 9 don 12 ye kadar, 10 eylUlden aonra hergii 

Bu yıl, erkek kısmı (Robert Kolej) e ~innek 

ti ABAKA 
Miisabaka imtihanı tarihleri: Ağustos 3 ve 4. eylul 1 ve 2 

lmtfbcn şartlan Kolej tda.:reslndcn -az.ı ne lstcnlleblllr. 

LÖ SABABR CA 
Kız kısmında yeni leyli talebe için yer yoktur. 

~fit?:~~~;m:~~l!!l'l~ill!ll!J~ 

MUDORIYETINDEN: 

l{lbrit fabrikam l~in ~ağıda yazılı şartlar altında erkek, kadn 
ı:e çocuk ~çl a:macaktn 

l - Tekmiı ~brlka l!içılerf,t1l le gilnler1 parasız sıcak o~le yemeJ 
verillr. 

2 - Ocrctler: 
aj Erkel' ~ellere: 
Normal me:ıal saatıan fçln erlı:e'k 1.§çllere yaptmlaeak tşlr 

mah!yetmo göre stvıt başwa Ucret .tıesablle günde 100 ku~tan 17 
kuru.oıı. kadar. 

b) Kadın ı~çuere: 
Normlll mesai saatlan için kadın tşçtl.ere yaptınlacalı: !§in mn 

hlyetlne göre 75 kuru~tan ııo kurnı:ıa kadıı.r. 
c) 12 yaşından 16 ya.,ına kııdar olıın erkek ve kız çoeaklara: 
Normal mesal saatları tçln çocuk toçUere saat ba§ı ücreti be 

eabll'l 6:> kuruş. 
d) Tahmil ve Tahllye, ovln (Kllert: 

Bu kabil işlerde çnlt§anlara l§!n mahtye;tlne göre 1.50 kuruş 
tan 't'/O kuruşa lmaar. 

e) Fazla mesai UeretlerL 
lCoordlna.ııyo.:ı Heyeti karartyle tabrlkanm günde yapaca.ğ 

8 saatlık fazla çn~rualann % 80 zammı llAve edildikte norma.ı me 
aaı Ue ıoo - 170 kuruşa kadar Ucret alan blr işçiye 150 dan 25C 
ku~ kada.r. 75 - ııo kuruşa kadar alan bir işçiye 110 - 16f 
lruruş11 kadar. 65 ku?"UŞ alan işçiye 95 kuruş: 150 - 170 kuru~s 

kadar alan tfçfye 220 - 200 kunıııa kadar gllndellk verllecekUr. 
3 - Ka.punl vergiler ~Uere e.lt olmak Uzcre ücretler, fabrika da 

blll tallmatnnm~alnde yeZl J hUk1lınlerc göre her Hi günde bir Menlr. 
4 - lşçller yatncak yerlerini kendileri temin ederler. 
5 - 'l.'alip olanlanl'1 BUyükderede Büyükdere • BahçeMy yolu üze 

rlndeki Klbnt fabrikası mtldUriyetlne nntus tezkereleri ve attı totog 
·afla beraher mtlracr.nt etmel<>rl ll!n olunur. 

e ıiyeci, ornacı, fr 
ainacak 

. 
zecı 

Klbrlt ı..ma.ı eden dairelerde veya tı:ı.brlka tnmtrhanesınae maıı:tnlst 

ve maklnıst munvlni ol&.rnl? çnlışm!lk Uzere birinci sınıf tesviyeci, tor. 
racı ve frezeclye thtlyaç vardır, Fabrlkadtı yapılacak imtihan netice. 
E111de gt>ştercceklerl eh!lyete göre maaş veya sant b-ışı Ucrctl~ri tayin 
~~tlecektlr. Talip olnnln'":C. vesalklle birlikte BUyUkdoredcki Kibrit fab. 
rlktı.Sl mOd'lrly<'tlne mUraeaatlnn lldn olunur. 

Biletler Milli 
•ı.;ııngo gişete. 
lyle Festl\'BI 

Vodv!I - 3 - Perde 
'Fa1:ın: Mahmut 

··m .. 'l:-e 
~---il~ 

Demir • Toprak Anoni 
Şirketi mücısisleri heye. 

tinden: 
Şirket sermayesinin tamamına 

tırak tıı.ahhUt ve % 2S bedelleri 
ye cdllml§ bUlundu'ğundan Ti 
kanununun 289 ncu ma.ddesine 
kan Tesis Umum! heyetlııln akdi 
timaa daveti kararlaştlrrlm1'lır. 

Tesis Umumı HeyeUnl teşkil 

aşağıdaki ruznamede yazılı hUSU! 
rı mU:ı:nkere ve karara raptetmek 
zere hwedarıarın kendilert.n.e 
ı-çönderllecek davetnıı.melcrl hAm 
ıo Ağustos 1942 tarihli Pazartesi 
nü saat 11 de lstanbulda Bahı;ek& 
da Ta§ Hanın 3 ncU katında 48 
maralı daı.rede h:ı.zır bulurunaıan 

ea olunuT. 
RUZNAME 

- Hlsseleriıı kA!feslne t§t1r 
'•Ut olunduğunun ve bunların 

25 hC'd<ıllerinln tesviye edildi 
tudiki; 

2 - İdare Meclisi 11.zasınm ta 
ve UcreU huzurlarmm tesbiU; 

3 - MUraltlplerln tayini ve Qcr 
!erinin tesbit!; 

4 - Şirketin te§k1U 
oıursn masra!ıarm tnsdl.kt ve Şlr 
h abma kaydının ta.svibL 

Demir • Toprnk Aııonlm Şirke 
l\IUosstslert 

Ooğıı.n Sigorta A.nonJm Şlrıt.eıt 

YUktıel< Mühendis Nihat Geyraıs 
Yüksek MUhcndla Baydar ~1 

tıu senesinde almış olduğum aı 

ayene şohadetnamemi za.yt ettim. 
nısını alacağımdan eıslı:lıılnin bUk 
yoktur. 
ı tonluk Yeşll Kanat 
Ahmet Al 

• • * 

1 

NUfus, askeri terhis tezkeresi 
nrabae' ehllyettni, munyene cllzdall 

, nı ve i!tl çocuğum nllfus cüzdanlar 
1 m kaybettim. Yenilerini çıka 
1 ğımdıın eskilerinin hUkmO yoktur. 
' Srvıısın, Suşehr! knm!Jının A5'bı4 

nı:ıbl) e.slnln Knnılıt köyUnden 
doğumlu İhsan oğlu Niyazi A~cJ. 
Al,lUr "e Yurdanur A'licı (40611 

TolYnn sulh ·~ mtın'\"İni Mazhur yapıl11cuk saı.ıu , ııırda ııotıtmalctadır ZiRA S:ıraço~Jıı, 1sınnl)ul müddeiumumi Der tilrl!l izahat: 2SS40 

mnavinli~inr. Edremit Mldm mua • • --------------
vinl D<'mir B:ıt. Etlrcmil lıükim mt·· 
o'· ı1 i~nc Rrfaiye müddeimm ı' 
'hı:ıvini Osmıın f"rtind:ıt tayin kılın 
mıııı "'" ~ı'r1lh·e ve1··teti <"eza ve · -. 
kif C\"leri umum 'JT'::<'ür muavini ve 
blrinci şuhe müdürü Sııkıp Gürnn n 
lıMdmlik Clerer.esi :ıllmcı derece " 
ve ıı'dliy~ "l'c'krıkt:i l·•ıkul: işlri m · o"J 

... r.fliir muavini N'url t'llgnnlpın h~ı. 

'·lrnlik rJ . .. ,,,.r •i ycdincl rlereceye 

Satı!ık ev 
Heybellnln en gllzel en ytıksek ye. 

tinde ç:ımlıırın içlr le on lki od:ı.ıı 

mUltemmt:I blr sarnıcı ve evi:ı btlyü'< 

JUğlyle mUna-ı l::ı ı;enlşill<le bir bahçe. 1 
sl bulunan ·e etrafı çLnk'l kaplı lı:ul. 
lanışlı iki dair il blr e ı 'itı lıktır . 

İsteyenlerin Hn• b"li iıık"lc memu. 
1 

----------------ru-_nay !1 hm de mlirııc!lati ırı. ! 

·Büyüka~a a ~ 

:; 1 

l\uruhıs tari:ıl: 11\88. - ~l'rmayesl: 100.000.000 Tilrk Uzaaı 
Şube ~·c aj:ın"' ad0 dl: Z65. 

Zıra! v:. t!carl her otıvl banka muameleleri, 
Para blrıktiı enlere :.!S,000 lira ikramiye veriyor. 

Emıa1 e E ytan1 a rnısmdan ::1 
Bü)·ükadada Maden mahalle ... inde Ayanikola "YılN~ ! 

maz T;frk,. caddesinde ada 182, pnfta 39, parsel 12 ~ ı 
knpı 26 numaralı 4525 metre murabbm eski Bellal~" 

Ordu hastabatucı ve hem~lreler okuluna leyıt ve meccani talebe alma. • Vista JZUZıno~u arsası ~D. 7.942 PereT.be günü saa! 10~~ ı 
:aktır. lstekl!lerln en g'?ı; :lO 8.942 gUnUne kadar Ankarada Cebeci Ordu 4 l • T · k -~ 

1\ tabakıcı okul ınU:iUr!ıl.,'iine, okul kayıt kabul şartlarını hfLvi veslkaıa., ~ ôa acık arttırma utulile satı acaKLIT. emınat a çes• • 
1 ' ~4 le bırlikte .r.tiracııatıarı. 453 irac.ıır. ı;ı 

Yu'·ıırtl!ıı tra'l<ıı1'c sckak vc:> , •o. rn yar.ılı cmlAk satılmak Ozcre 1:1 
~ün mUc!Jeu~ açık arttlr:nt..yn c;ıkarılmı~tır. l'1:ıleııi 30 7.9i2 Perşembe 

-uı.U EMt lf'i d<" yapııaea~·tır. tsteklllerııı Ç nberl.taştıı. J tanbul Vakınar 
H<ışmtidUrlU~ü MahlüUl.t kalemine n Jraeaatları. (7632) 

t LA. N 
Zlraa;, B~nkasm1.ı humb:ırnlı ve lL ?ar ız 

en az ~o 1 ırruıı bulunaru.rıı senede 4 deta ı:c, ı 

pUına göre ikramiye dntıtııocnklır, 

4 adı.'t ı.ooo Ural ık 4.030 llrıı 100 fi del !5:.l llrniıl, 5,000 Ura 
4 .. rıuo ~.ooo .. ı::o ., oo 4,800 ,. 

' .. ::Jo .. ı.ooıı • 160 .. 23 • 8.200 .. 
40 " 100 .. 4,000 .. 

Kayıt ve kabtıl şartıt-rı Ankara Lv. lm!rUği ve tııtanbul Lv. ~ınJrllğl F l - h f k · · l "" .. d (~ 
at!n alma iromlsyonuntf::ı sörUJUr. (7705) ' az a ıza at a ma ı't~~en erm ::a ~ ... ~; ... nl!n eni·~ 
============================ ·~ evvel b:ınkamız emlak scrvı:;::1e gdmc1.crı htln olunur.~ .. ı 

Umn!!1!t1!~ı~A:~:a~c~ eden Sıuıldı:~,:;r~lı~~~~~,;~:·;,RAA~ı ILT~ .. ~·~A:X~v~~~ 
DlKK.AT: Hesapıaı ındrııtl paralar bir sene için 1" 50 llraJan a;ııbı 

:!Uşmly<>nlere lkrami~c ç:ktı~ı t~ltdirde % 20 ınıasllc \'Crıtecektir. 
Ktır'nlar senede 4 defa, ıı Mart, 11 Hn.2: ren, 11 Eylfil, 

11 Bırinclka.nund:ı çcl<llrcektlr. 


