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MC\'51mln eıı zeıagta programlı pıllat.iai.ne 
ı,,tir&k etmek httyoreanu., Mı kuponu kesip ııe.k • 
la yuıız. 

L _J 

Kızılordu 
Rostof'un 120 
kilometre ce-

1 nup batısında 

Adliye Vekilimizin beyanatı 
Boşanmayı kolaylaştırmak 
ıcın kanunda değışiklik 

yapılmz11acak 
Birkaç gUndenberl §ehrlmlzde bu

lunan Adllye Vekilimiz Hasan Sa!i. 
yUddln Mcncmencloğlu, dUn öğleden 

sonra .saat 1:5,30 da Adliyeye gelmiş 

ve müddeiuınuın1 H ikmet Onat tan, 
bir çok adlt meseleler nctrafında. ıza. 
bat almı~ .. dlrektiller verml§tir. 

Şelııtıerımtz: ıı:ı.ıı yapuan bir törenae df'nl:z;e ~lenk atılıyor. Aml ral l;ükrü Okan no,uı.: &öilerken 

istikamet: 
Avusturalya 

Ya.zan: SADRI ERTEM 

~Pon kuvvetleri Gine Uıerlnde 
hare.kete baıd.ıı<lılıu, Bu 

etın sUratJe monffıık olup 
ğnu :sn daldkada iddia et. 

ln\lmJ.ilıı değildir. Yalnız bu 
l"eket ılapooynmn epey uman. 

• <lurakınnıış ola.., hamlesiııln 
~ basladığmı nnlatıyor, ee. 

a dotnı y5pıJnn hareketler 
1 Z8ınandır Jııponyanm 'hangi 

te ylirüye<>eği hn'kkında ~·a 
t.aluninlere de nihayet \'er
ır~ır. 
..._.tabrd:uıberi ılapony ınrn 

\herine yürüyeceği h:ıkkm. 
kuV\-tll sayılabilecek tahmin. 
~Pıldı, Fakat ~byan Jı:.
t.e&nıızu bu defa Rosyaya, 

e, llindi~tana ae#jl. cenub:ı. cıtt. 
·eccib bolunm:ı.ktadır. 
&ııonranın cenup cephesini ter-
efillesı diğer cephelerde yapı. 
, bareketltte na:r.l\ran bn cıep. 
lll daha eh'.erfsll oln~unclan-

~Ponraıun cenoptald hedefi 

!"Atılay,, şehitlerinin aziz hatı
raları için 11 Yavuz,, daki ihtifal 

Donanma komutanı Şükür. Okan 
bir nuluk söyledi 

1zmit, 27 (\'aJat muhabirinden) 
- Bir kaza neticesinde bataıı ''A
tılay,. denizaltı ganimfade ~ehit 
e,,lan 38 yiğit Türk denizcisinin ıı
z!z h8.t.ırela.nnı anmak Uzere bu
gün Gölcükte "Yavuz., hattı harp 
kruvazörUmilzde hazin bi:r ihtifal 
yaptlmışttr. 

Donanma, UasUbalıri, harp si-
18.h ve va.srta.ıa .. -ı komutanları, va. 
li, belediye reisi, Kağıt fabrikası 
müdürü,~ erkan ve lstanbul
dan gelen ga.zett'ciler:.ıt bulunduk. 
lan mera.sime ııaat 16 da deniz 
bandoeunun çaldığı 1stiklll Mnr-

ftyla başlanmış, bundan ıııonra a. 
m3:ral Şilkllr Okan bir ,.,,utuk s<iy. 
leyerek bu fecl kazada ve vnzifc 
~da can n·ren kahramnnla
rm hltrrasmı ımmak, eUmhurlyct 
hilkimı.etin.iın ve Türk milletinin 

denizaltı filomuzda açılan boşhğu 
dolqurac:ı.ğmı sörlcnıjş ve §Öyle 
elemiştir: 

"- Şimdiye J.-.11.dar olduğu gibi 
bundan sonra. denizaltı fi!omu.z 
memleket ve vatan vazifelerine 
lüç yılma.dan devam edecekti . ., 

Amiral ~özlerini, şehitlerin hô.. 
t:mı.larmı taziz için haztr bulunan
ları üs dakiKa J;tik(lta davc?t et
miş, mUtcak'.hen bando matem ha.. 

vaSI çalllrğr :sırada denize donan. , 
ma koımıı.tan lığı. vilayet, bir •;ok 1 

te§Ckktillerln çelenkleri denize a . 1 
tıl~ttr. Bir milfrze de havn.ya ! 
Uç el atelj etmiş , merasime l'aat 
16,45 de nihayet verll~tir. Me
rasim esnasınöa iki ıleniz:ı ltımız, 
"Yavuz" a )"8.Il~IŞ vaziyette bu
lunuyordu. lyadrr. Gine ac'hsr ona 

~ vazlf esinl gönn:!kteclir. 

tuJ:aJya.yı etiratle ekle etm- ' 4 T • J, k t • • 
Pon."~n::::,~:::\~~ ıcaret v e i ının 

mUtte.fiklerln Mada d&-

--o--

A1 oskovanın. günlük 
emrı: 

1Son askere kadar 
müdafaa etmeden 

çekHmeyiniz 
Berll.ıı, 27 (A.A.) - Alman ordu.. 

ları başkomutıınlığmm tebliği: 
Alman kuvvetleri lkl gUn suren 

çarp:;jmalardan sonra §lddetlc mUda. 
faa edilen ve kuvvetle tahkim edil. 
mi§ bulunan Rosto! U.StUndeki Bata. 
lak oehrlnl hücumla zaptetml§lerdir. 

Sav&§ ve tahrip uça.ldamnız bul"&. 

da plyademUle yol &Gm.J§l&rdır. Daha 
doğUda t.yyar tefldllertml.z cenuba 
doğru uz.anm•fls.rdır. Don Nehri bU. 
yUk dirseğinde .Alm&n ve Romen ttl. 
menleri zırbh tfwJdllerle 8lla bir 11-
blrllği yapıı.rak w ı.-. lar'ne'tlerl • 
m1z tarııfmdan destetd~nerek ı-en1' 
bir cephe uzerinde ·Do:ı nehrine Ul&§. 
mıolardır. 

(.Dooami Sff, !. ~fi. 4 d.e) 

dapon Haşve.klli 66nera.l l'ojo ,ktn'\'etli btr 1ekflde yerl~e· ı·z .'" ı·rdekı• f ef k ı·kı• ik haknnrndan elıemmlyetll:llr. _, I 1. 
\ be-bep Japonya lofn AnS- Japon Başvekili 
1a İstilmmethıi garp ve ce- diyor ki! garp lsttkametıM yapılacak 

.1::,:ıı_.~'!:.:ı~d:;;.,.._ Dr. Uz, ithalat, ihracat ve tuıun tacir- Hindislanda Anglo-
lneınbatnn b&knnmdnn mtttte. 

11e ~: ~~~d;:ap~: lerile görüşerek dileklerini teshil etti Sakson nufuzu 
t laPonyaya ~ı yapıl~ t · Bu nokta t.raf d katı b' 1 d f 
teflk hueketıe..: itlbarı·ıe ""'k knıir, 27 (A.A.) Tica.re tı:r. e m a .r yaşamama 1 ır 

• • "" V-1-'li D Beh t U "-·.ariin ..:ı.a mütalea 1--'8.?l e-tm.i.,-en Dr, Heh- • Y'ltlfdir. ıı;:ııı.ı r. çe z uu.,,- •• · ....,J .1 

~. zanı.an.:ıı- .ıı_ mUtt~fl'·ler yet. komutanlık, pe.rti ve beledi- ~et Uz, vel1gi m•jkelldiyetlnc faal 
ua ua "' " ~A -• • _ _.,_lni bi•'-':.k vat.andaaJar arasında Adil ve mllın-de kalan topraklar U7:erin. Y""'e re::w.u Zl)'w;u.=. ı..au - ...., 

.. ~- ten t 11 d :\.racat ve ~:n bir tathiık ~ı; ibulunması hu---uan kazan,lık-. müdafaa sonra saa e 1:11 ""u ~ 
·~· ,.- itha.lM birli'kleri umu.mi katıp. ınısuntın hüklmıC'tçe g& !SnUnde 

ı artmnaktedrrlar, Bina- l:iği~ gebniıJ ve burada ilk defa tutulduğuna emin olunması lazım 
~ ATUston.Jyaya yapılacak btanbul ticaret odam reisi Mit- geldfğme işaret eotmiştir. 

I' Japonya ,hesabrn:ı ne hat Nemlinin de iıstiralc ettiği bir Bıında.n 90lll'a ihracat ve itha-
tteeJ"kfrse bu saunda mı.vnf- h -+: kabul e~ ve heyetin u. llt lf.rlikleri idare heyetlerini ka-

~- lınkinı da o kadar gtl"le. ey~ ' • kil "-"~ · 
·~rp ~ ı-~ r. A "ı caret haya;tnmzı:n h8.1 ve lstikba- tul ed<m ve , uzı.uu ''e lN'lr ~a-

- ~ ....,,b"' :ıaman vtı5 ~- ı· · · hilk"' tn '·tih + ... fİ"""tla.".l ve lbu iki mahıru1Un bu ., .. hn_.._ - .:a h .. lDl takvıyeye ve "'met ~ - wı; ,, .,. 
~~ nazaran "" a mn- tuğ· 1 • tah ,_ ... k -"nkü chmımlan ile palamut mah. 'Zdı. btniitan kurt•ı•- .... 1- daf .e ı gaye.er.n all\,Au unu ~ .. 
her gttn A stu 1 ' ;;...::• ı teshile matuf olarak fevkalı\de ka- eu.m etrafındaki mlitalea.lan cin-
kqV\'etle~nne~~fr. ~~ zanç vergisi kanunu e-t~m<la .eer kmiş, p:ıenmı,...ı zaruri görmen 

General Tojo Hindlile· 
ri i§birliğine davet etti 

OaBka, 27 (A.A.) - BUtün mllU 
e.ııerjlnln bundan böyle bir &raya 
toplanması programı cümlcıılnden o. 
la.rak yapılan blr teza.hUr esna.smda, 
baııvcıtn general Tojo, bu mtlnasebet 
le 20 bin kl§lden !azla bir dinleyici 
kUUesl huzurunda bir nutuk Irat et. 
ml§tır. Bu tezahürde İtalya ve Al.. 

(Devamı Sa. !, Sü. 3 dt) 

Vekil ıntitcak!ben bir muharriri. 
mızı kabul ederek medent kanunda 
yapılacak değl§lkllk, ceza evleri llc 
mahkQmlarm zlraat l§lerinde ı:a

ll§tmlmaıan ve 1ııta.nbul adllye bl. 
na.sm.ın inpatı etra.tında §U beya.. 
nalla bulunmuııtur. 

- Meden1 kanunumuzun değ~tL 
rllmeal etrafında yapılan bir anket 
Üniversite ve barolara gönderildi, 
HenUz bu mUeucııclerden cevap gel
medi, Cf'vapl&r alınmı:a esaslı tetki.. 
kata tabi tutaca~ ve tahmbılme 

(Devamı ~ noü ıayf ada) 

Amerikanın harp 
maarafı 

GDnde 160 milyon 
dolar! 

Şimdiye kadarki maara. 
fı ise 35 milyar dolar! 

Nevyork: 27. CA.A.) - Btrle§ik 
j Amerlk& harp bUdce!'i için gUnde 

160 milyon dolar sartetmektedlr. 81 
llk kbundan evvel bu gUn!Uk ye 
kQnun 200 milyon dalrı bulacağı zan. 
ı:edUmektedir. 30 Hazlranda aona • 
ren m!ll aene içinde bu meblağ ar. 
tacaktır. ÇUnkU, §lmdlkl hlll sene 
bUdçe 77 milyar dolan bulacaktır. 

J Harp §imdiye ks.dar Birleşik Ame 
rikaya 35 milyar dolara mll olmug. 
lUr. Bu rak:am eon harpte Btrll!flk 
Amerika tarafından yapılan maara 
:fm dörtte 1lc;UnU teman ~mekte. 
dlr. 

Çörçil 
Avam Kamarasında bir 

nutuk söyleyecek 
Lonclraı Z7, (A.A.) - ~ekil, 

M. Çbol'<'lll A va.m K&maraamcla o. 
muml vadyet hakkmda yapaeatı 

beklen! en dem&lnde, muhtemel ol&. 
rak Blrlealk Devletlere son dyaretln 
den ve M, Rootıevelt'le 1lZtln g6rftt 
melerlnılen de bahtıedeoektlr. M. 
Olıul'l'.blll'ln A merfka.ılau cllSnclllkten 
IOllra ytlkıtek rnu,eu Amerikan tRJ. 

baylartle yaptıtr g6rll,melerl bahis 
rnn~u etmeııl de mnhtemelcftr • 

Bafvekllln bu demecini mUıakere 
~rin takip edip etnılyeoett bilinme 
mektedlr. Bu, mebuslann demeç kar 
ırınndakl tepkflcrlne bağtıdır. F'alt&t 
bo~t1n mebmıtardan bir ktsmmm mu. 
:r.akere ftkrt aleyhinde bolnncluğu 

ıııuulmaktaclır. 

DUıı ınulıt lıf meseleler ctrııtmda 

gazetemize beyanatta balunı&n Ati. 
llye yekl)Jmlz lla.s&n Mıı.ıenm-'1ıı&la 

Berlin. büyük 
elçimiz 

Berline gitmek üzere 

Bugün Ankaradan 
geliyor 

Ankara, 27. (V&lat muh&lılrilıdeıı) 
- Berlln bUyUk elçiliğine tayin e. 
dllen Saffet Arıkan bu ak§a.ınki eki 
presle Berllne hareket ettı. BUyUk 
elçi iatasyond& büyük Millet Meclls1 
Rei.el AbdUlballk Renda, ParU Ge 
nel Sekreteri Memduh Şevket Esen. 
dal, Orgeneral .Aaım GUndUz, Orge 
neral Salih Oı:nurtak, BaşvektUet 

mtısteşan Cemal ~~ıı. Ankara va 
l1& Nevzad Tandoğan, hariciye w 
maarit vekAleUerl huauıııl k&lem mu. 
dQrleri ft diğer dostlan tara!mdan 
uğurlanml§tn'. 

Sattet Ankan Uc1 ~ gttn kadar 
btanbulda kaldıktan aonra Berllne 
doğru trenle )'Oluna devam edecelr.. 
tir. 

Almanlar 
Son iki ayda 

Rusyada 350 bin 
ölü verdiler 

Umum zayiat iki milyo· 
nu bulmu§ 

Moskova. 27 CA.A.J - U5 temmu. 
za kadar aon iki ay içinde AımaDl&r 
Ud milyon asker kaybe~. 
Bunların 350 binden fazlur 61Qc!Qr, 
Artık Alman y&ralll.anm gerilere 

ta§nnak için trenler kltl gelemeıı oL 
:mU§tur. Yüzlerce Alman a.skerl teda. 
vl81z.ltk yQzllnden ölmektedir. 

llba göre Avusturalyanm isti- dettilderi mllWıazalan dinlemıı - (Devamı Sa. !, Sil. ! de) 
bboan evvel bn§lrunak bir 

lebnı ~ti halfnde mlitalf'a 
1', 

"1istuP&Jyaya yapılacak tnar
~ hUb.'1.88& gün geçtik~• cl:ı.. 
ttl gtı~~f mtim1dinc1Hr. 
a hn sahada.ki mnharebeicrin 

Maarif Vekilinin tetkikleri Belediye fiyat murakabe ve iaşe teşkilatınm 
işlerini devralmıya başladı 

leıtrı tetln safhalara gfmıeslnl <le 
~ g.erektır. 

1tt nın dev ctls8ell harp 
~her gün biraz daha meh. 

"1'tile Avustaralya mO
~ 1 da.ha e5aslı bir ımrette 

e etmektedir. 
1 ha~ J>~lmıeden A nıstnra1ya 

etınek bu suretle birinci 
a ~~ ediyor, .Japonya MM. 
ta l!:l:ıntyen ıı.•1n1annıı, ''e 1 
ıaJ;V'arf! lislerlne yaptığı taa· 1 

lca J:ıPonyanm hıl\'a nkınla· 
~~ emniyetini f"aig etmiş 

el tadır, 
~ r ti har~etler geni' mlk. 
nıtıı::berıetne hareketi hıılltı 

tt a edilebilir. Çunkln .. 
~ eld ban mew.jf mO\·artakl. 
~ etae de ~iş mtlq a~
;r.,Pon re lJz..,k Şark mlkynımı
tl!' kıs~ıan aramın 111kı,. 

·~ ~-- hareketi ise ('ok bl-
ihtJetlere ve deniz macera. 
~~ r;6c;termektedlr. Bn 
(ı, de llmdistan hnreketi 

etxımı Sa. ı. Sü. 6 da) 

Şehrimizde buunan M.aarlf Ve'ki
:! Ha.san Ali Yücel tetkntlcnne 
devam etmektedir. Öğleden sonra 
maarif mO.dUrtUğUnc gelerek u
mum mUfettişlerle bir görüşme 
ya~tır, Bu görüşmede okul, öğ. 
retmen ve diğer m88.rif i§leıi et
.reüDda kmdiJt,rindca ma.lüma.t al 

ml§tır. Maarif mildüril Muhsin 31-
nal da şehrim1zin, irk, orta ve ı:. 
se okulla.rmnı, diğer maarif i§le
ıinin vui.yeti etra.fmda kendisine 
malUın&t vermiştir. Vekil, bir kaç 
giln sonra Ankaraj'B. ~öneC'~ktir. 
Ha~ A.Ji Yücel dün sl'POr ııaha. 
lıaı:a: de. .gezm.işt.ir.,. 

Belediye geni bir kadro 
teşkil edecek 

Flat murakabe komtayonlarile 
lıışe teşkllatının, Uca ret veld.letlnin 
kararile lağvedildiğini ve bu Iıterin 
belediyelere devredildiği yazılmıştı. 
Duna alt karar V1!k9.let tarafından vl 
Ul.yete tebliğ edilmiştir. Devir ı,ıe. 

rint tanzim etmek Uzere dlln sabah 
vllAyettc v!l! muavini Alımet Kınık. 1 
belediye teftiş heyeti reisi Necati 
Çiller, lktlsad mUdllrU Saffet Sezen, 
l8§e mUdUrU MUmtaz Oreh'ln l§tlrA 

kile bir toplantı yapılmıı, devir tııe. 
rl konuşulmuştur. Ayni heyet ~le 
den sonra l&§e mUdUrlUğllne giderek 
l)rada bir toplantı ya.pmt§lardJr. 

VA.11 ve belediye reisi LQfl. Kırdar 
bcTedlyenln yeni çalışma durumu etra 
fında gazetecilere izahat vermiştir" 

Ticaret veklUetinin k&r&rlle .ut. VA.il UiW Kırdar 

, yet !!at murakabe komlsyonlannı 

ıe iaşe teok!llıtının işleri, belediye 
ere devredllml~Ur. 

Bu vaziyete göre, şlmdlyo kadar 
baıge ia§o mOdUrlUğ'UnUn yaptıgt .l§ 
!erle belediye lkt!sad işleri mUdUrl 
ğQ me~gul olacaktır. Fiat murakab 
komisyonu yerine de dalını eneli 
m<'n ka im olacaktır. 

Fiat murakabe komisyonu, meilgu 
olduğu maddelerden bir çoğunun t 
atını tayln etml§tl. Şimdi tiatıar ser 
best olduğundan, korunma k&nunu 
mucibince ihtikar teşkil edecek had. 
terin tayinini de daimi encllmen 7& 
pacaktır. Bu vaziyette daimi enci. 
'!lenin nzlfesi b&ytl genlşleıalfUr. 

Bu itibarla, murakabe komlsyonu 

{Devamı J neli .afl(ada) 



Rus harp 
malzemesi 
Mısır cephee!nde Al· 
manlar tarafından 

kullan:lıyor 
Kahire, Z7 (A.A.) - Röyter aj:ı.n. 

sının hususi muhabir! blldlriy:ır: 

ıAiiln f iyail düşüyor 
_\ltm fiyatı dli~mekte de\·am 

ctmcktec r. Dün bir Reşaliye al
tınının fiy:ı.tt 28 lira, 24 ayar ktl1-
ç~ altının bir gıram fiyatı ise 3'.•·I 
kuruıstu • 

---ıo----

Batan lngiliz gemısın. 
de ölenler 

Londar, 27 (,,LA.) - Amiral'rk 
ılniresi ge','en Nisnn ayında Tkngu! ı 
köreı.i ndc bntan Hermrıs ur;Jk .cıeın i. 
sindeki insan kaybını bildirmekt•• 
dir,. 

Bunlar. lçlcrindc kumıınrlrııl::ırı 

İslow da bulunduğu lınlılc 2jii sub(l:.· 
ve erdir .. 

i~:isır cepj1esintle 
sükun 3t devan1 

ediyor 
Harekat devriye faali· 

yetinden ibaret 
b!.ılunuyor 

K!lh'.rr, :!'i (A.A.) - .ı.ngllız orta 
~ark kuvvetleri umumf karar:;11.'ıı _ 
oın pctzuteal barp tebllğı: 

Dünkü pazar gllnU yapılan devrıye 
iaa!lyetlcrlmlzdtıı ba~ka kara ordu. 
lar:mız harcket:~r! hakkınd:ı v.ırlle 

cek başka ma.ümat yolttur. 
Aşağı tabakalara kadar ınen bu. 

lutıar ve kum fırtınaları gUndUz ha. 
va faaıtyetlnc man: olmu~larsa da 
b1rp sahası dışında lsken jeri veye 
yak!aşma~:ı. teşebnils ec!eıı t>lr Yun. 

Doğu cep~es.n de . i ~en.konun bu cepheı'e Alman mu- ı.ı stiızt_a!!!eıt 
ka\·emetini yarm;\k gayretleıi, Al- .:.11ra'fi'US ura ,. 

< Baştrırafı 1 nci 1Ja11! acll) man kuvvetleri c~nu'J:ı doğru sap- ( l:Jaştaratı 1 nci sayfadd 

Kaıaç şimal batısında zırhlı te~l<ll. bğı nisbette fazlala.,."T!lııktadır. ni Japonya J!Olitika yoluyl•, 1" 
ler ve seyyar kıt:ı.larımıı ne~rln ın. Berlindc Alman tabiyesi "&ey. l Hindistanda byan çıkarmak 
tısınc.iakl yüksek tepeleri tutmak için ya.r müdafa~ • taarruz., tabirı ile 

1 ı•ropap,anda \·asrtasile tahıllı*' 
Sovyet piyade ve zırhlt kuvveUerlnin vaı:-ıflaTlutnlyor. et tirm~k arzusundadır. Htnditl 
yaptığı limitsiz teşebbüsleri akım Almanlar tarafrndıın işg'.ll edi- gibi geniş, niüusn pek fazla bit 9 

bırakmıştır. Volga llstllnd<?kl dü,man ltn AU kenarı ~ehirlerinde hava J hada ~lltlk faa.li~etbı ve P'1 
iaşe ve ikmal hareketlerine karıı old kuvvetleriyle hilcum botlarının oy ~ıında sil&hı muavın kuvvet" 
oetll hava taarruzları yapıldığı gibi nadığr rol ç'Jık bUyilıktUr. Rovyet rak vazife s.lmış bulunınaJıtadd• 
Sıtal\ngırad glma.l batısındaki demtr. kayneklan Rostofun uğradığı t:ıh- Ru~ya.yB gelince, Japonya -
yoıu hedefleri de durmadan bomba. - nbat hP.lckmda tafsil!t VC'rmekte- hava rdl&blarnıdıuı M.Ji endi~ 
ıanını'itır. d'.ir. Şehird~ tam:ı.:nen e-nknz hali. tlir. Bu s~bepten blitün Japoll f 

Elalemeyn cephesinin. ş!~:ıl kesi. 
minde soı:ı gilnlerde esir edilen Al . 
manlann arasında 17 ya~mda za 
yıi bUııyeıt g~nçler de Orduya 
yeni alınmış zayıl bl\nyeli fai:>rıka 

işçileri de vardır. Şlmdı alın-n1ktn. 

olan esirlerin ekaerıııi ki bunların 
çok olmadığını kaydetmek g<.ırektir . 
Almandır. ÇUr.kU arık tsl:endcriyeye 
bir askeri gezlntls! b;ılıis mevzuu oL 
madığından ve dllşman müdafaaya 
geçtiklerinden İtalyanlar muharebe 
hattından natırı sayılır bir mesafeye 
çekilmişlerdir. 

Almanların Rus ceph~91,de aldık. 
lan bir kaç tank karşıltoyma topu 
da İngilizlerin eline ge; nı,tır. Bu 
topların Uzerinde lı1ll R·nların orak 
ve çekiç markaları var,lır. 

Gluceşter duk'.;lsı 
Ad ende 

Londa, 27 ( . .1 .• 4.) - Dük 
dii kers 8S uça~ı avc:larımız tarafından 

den'ze dll7Urül:ni!~tilr. Geni!J hareket 
sahalı av uı;aklarımız yenıden Sldi . 
Barrani açığında dıl!rrnn deniz m\l. 
nakalll.tına ba;art ile t'iarruz etmiş. 
terdir . 

Glnuchester pazar günii :>rleııc Y::r. 
mıştır. Dük h:ıhriye, orrlu, den ;7 
ticareti , ana vatan mulı:ı rıı kun·ct. 
lcri ve Pasif korunma lıirfü.lcrid 

Voronej köprü baııına kartı Sov. ne gelen b':nalar arasında Mak- 1 hirlerlnl ll•i saat gibi kısa bir; 
yet kuvvetleri tarafından yapılan sim Gotki tiyatroeu ile mil?t mil- m&n<la at.eş ıı.Itmda bırakmak t# 
taarruzlar yeniden kanlı z11.yi1t ver. .ze Alman topçu :ıtc~i ve hava hoın likesinden uzal< tutmak jçld f 

dirilmek sur:ıUle pllskUrtuımıı,tür. l:ardımanla.r{ i1e yrık edilmi~ll'rclir. nıfsızhk polltikasma devaıll 
Bu şehrin şimal b":J.tuımda SovyeUer "İlkte . ihtil. 1• • 1 il . mellt.edir. Diğer taraftan Ja~ 
kuşatma muharebelerinde lmba edil. lan bü' .. :;:"~b t!h~ ı,, ı.sm26 be.._ a.:11 

ya Asyada kazandığı büyük P" 
dıkten ııonra gerl kalan d~man kuv . YLLA anı ··~e ve. ın ış. tin l!itısadi kıymetini Avr"'f 
vetıeri hareket noktalarına kadar çı ÇP.lıştıran eanayı fabnkaJar f1• ınilttcfik!erile paylapnak ntyei 
pllskUrtUlmüşlerdir. Yalnız bir kolor ınan taarruzunun başlamasın• an de d -·Id· J zaferi 

ovvel bUtün ma!zemeJerfyle birlik- eü~t,t •,r,;.1 aponkyanrnd -·ı a_;. 
du kesıml.nde 10 temmU%danberl ya. b al , h i oız m e ı:n. ere a~ı egı , ~1·• 
pılan çetin müdafaa aavaılarında te oı; tılnuf?rtr. R\ls :ır .... c r. ~ ııaya ve Amer:kaya. k&l'§I etde 
751 düşman tankı yok edilmlıUr~ Alınan orduhn ta.rafından l!'lgnl nı dJI • b" 1 bed. . . · mı, · ır "'a e ır. 

• 'f. ~ yalanlamakta devam edıyorlar. Da B f ; J b' •~ını 4 

Stokholm, 27, (A.A.) - Von Bock 
ordusunun elinde halen Don cenup 
kıyısı üzer.inde dört köprU !;aşı bu.. 
ıunmaktadır. Bunlardan ilk ikl.si Roıs 

. u za erı apoııya r .,. .... ., · 
ha diln akşam Mo~kovada ~ehrın ~ M ~ .. • .. .. _ .. kak h b 

1 
. r;;pnh . ara, beyazlara r&ı,"B'en 

ingiHz tayyareleri
nin akınlara 

H amburg ve diğer bazı 
şehirlere birer ve ikişeı
tonluk bombalar atıldı 

Londra, 27, (A.A.) - .ll.eamJ: 
lngillz hava kuvvetlerine menaup 

bomba uçakıart dlln Haoıburga. çoiı. 

§lddt>tll bir akm yapmııılardır. Gece 
yapı1:uı bu akın havanın tevk&h1de 
güzel olması yUzün:len bUyük başarı 
üe bitirilmiştir. Bomba uçaklarımız. 
'ian 29 u üslerine dönmemişlerdir, 

HA~IUUHG ÜZERiNDE 

8erUn, 27 (A..A.) - D.N.B. nln 
LSkerl kaynaktan öğrendiğine göre, 
tngUtz hava kuvvetlerinin dlln gece 
Ba 'llburga yaptıkları akm uçak ve. 
lnaan bakımınd&n İngilizlere çok a. 
ğrr fedak!rllklara mal oımugtur. Bu 
&kmda dll§Urnıen düşman uçakları. 

anı l&)'Ulı S3 e yükselınlştlr. 

ŞiMALİ FRA:\SADA 

lefliş clıniştir, 

Hind donanması talıvi· 
ye ediliyor 

Loodra, 27 (A.A.J - Delhiden alı. 
nan bir habere göre, Hind donan nl.. 

sı takviye edilmektedir. HindlsU.nın 

ber tarafından, ayrı ayn JJ3anlar ko. 
nuşa.n truıanl::ır gelip donanm!l.ya gır. 
mektedtrler. 

Ticaret vekilinin 
tetktkleri 
( Haşlarafı 1 tncı sayfada) 

müşküllerin iza.l~si için lazım ge. 
len ve ma!ıallind cverilmesl müm
kün olan direktiferi vermiş, hü
Wmet merkezinde halli icap etlen 
hususların da ehemmiyetle tak:p 
oluna.cağı vaadinde bulunmuştur. 
Bundan ba.5lfa ihracat tacirle'rinı 
devamlr müşkilller ka~ISinda bu
lunduran yeni ihracat vergl~in:n 

tatbikatına tallUk eden Ve inhisar
lar vekAletini ilgilendiren bazr hu
suslarm lulli için de delaletlerlııi 
vawtmiştir. 

Vekil, kül halinde doğrudan d<>!':· 
ruya ticaret vekMetinoo idare e
dilmokte olan liBans i..~leri baklan
da. birlik azasm.m baızt muhik ta
leplerini Wbik edilmetk üzere nol 
ettirmiştir. 

Bundan sonra. ·ith.aJA.t birH.kleri. 
idare h.eyetlerl vekil ta.rafından 

3 İngiliz uçağı kayıphr. Alman• la.bul edilmiş, lbunla.."'ln da. marn-
lar 9 ucak kaybetmişlerdir. zatı: dinlenmi~ ve isabetli buhman 

Londra, '!7 ( A,A.) - Dün şimali 
Frans:.ı fö:erinde şiddetli hava mu. 
hnrebeleri 0Iı11:~t:ır. 

Bu çarpışmolnra 7 Amerikan pi .. t{klifleri göz önünde tutulmak ·:ı
lotu iştirak etmiştir. Bunlaradn lıi• zere not edilıniıştir. 
ri ~eri dönmemiştir. Konuşmalaraı. sonunda vekil, 

lKI TO:\LUK Bo:ımALAR bil'~iik aza.sına hitap C'derek ~irlik. 
lerın kuruluş ma.'ksatlarma ışaret 

l.ondra. ~7 ( ıi.,1.) _ !ngihı: u-ı ve hu maksa.ıtkıra sndaka.t esası 
.;:ıklıırİ yenicicn Gönsberg,e taarruz öahilindıe yapılmış ol A.n ve yapıl. 
~tıııişlerdir. İki !onluk agır bom .. ma.RI llizmı gelen. hi.zmetleTin ehem 
balord.ın yeniden atılmıştır. miyeti üzer.inde te,'<t'k:kuf etmiş, 

tngi!iz uçaklarını nispeten daha bu t~~kküllcri:ı :istikbalde vernn
f:ızlıı Alman uçağı karşılamış fakat Jerini :ırtmmağa matuf düşüncete
İngiliz topçu ve nişancılarının mn. rlni aynı zamanda birlık14rin me. 
hareli sayesinde üstünHik gene biz,. sr.isinden memnuniyetlerini ifaıle 
ele kalmıştır. eden w !birlik az:ısr 5çin taltifkb• 

Bombalanan saha üzerinden son .. mahiyette bulunan ııö:ı:lerle top. 
r:ırlnn ucan bir pilot yang'ınların lantrya. nfhayct vermh;tir. 
eJıin yanmaktıı olciuğunu bildirmiş.. Bu toplanlr, ı;a.ym Ticaret v~. 
tlr. kil;ne bukfımet<:e almmakta olan 

BİR TONLUK BOMBALAR 

l.ondra, 27 ( .ıl.A.) - Resmen bil 
dirildi~ine göre dün gece Gönnig,e 
jzerine yapılan bir hava akını es
ansında İngiliz bomba layYareleri 
her biri 1000 kilo ağırlığında 50 
den fazla, bomba almı~lardır. 

----<O---

Kahlrt>, 27 (A.A.) - Pazar o.kşamı 
çöldeki vo.z:yette hiçbir degıı.,11<111!. 

oLdıığu bildirilmemiştir. Burada O _ 
hinlekin ilk ileri hareketlndenberl 
sükO.net devam etmektedir. 

Müttefiklerin cephesi şimdi Tele. 
lisadan batıya ve E 11Uemeynden ce. 
nuba Kattara vadis!.ne kadrı.r ceman 
60 kilometrelik bir hat üzerindedir. 

Bu cephenin darlığı hücum eden 
tara! için büyUk zorluklar çıkarmak. 
tadır. Netekim Romelin ay ooşmda. 
ki şiddetli hücumunun durdurulması.. 
nıı. bu cephenin darlığı yardım etmiş. 
tir. 

Böyle dar bir cephede kuvvetli 
mevzilerden olduğ'u gibi mütehamk 
va.eıtalardan ela lstüade edU2biltr. 
Ramel bunların her iktslnt. de kullan. 
maktadır. Böyle bir cephede iyi 
mevzilerimize yerleştirllmtş olmak 
kAfi miktarda bulunmak şarUle top. 
çu ve tan~tsavar bataryaları en kuv. 
vetll tümenleri durdurabilir. Dtışman 
kuvvetli bir mevz\de bulunmakta. 
dır. 

Bu arada,, düşmanın t8'k tek seya. 
hat eden ve umumiyet itkbarlle iyi 
himaye edilen iaşe gemllerl, mUtte • 
fik bomba. uçakları ve denizaıtuarı 

tarafından stk sık önlenmekle bera _ 
ber düşmana yeni takvtyeler getlr • 
mekte devam ediyor. 

Her iki tara! yeniden takviye ge. 
tirmektedlr. Bu işte mihver mesafe 
itibarile daha elver!şll bir durumda. 
dır. 

Kahire, 27 (.A.A.) - 8 inci ordu 
nezdindeki Reuter hususi muhabiri 
bildiriyor. 

El Aalemeyn !ıahsındıı. pazar 
gününün akşamı geçen çarşanba 8 
inci oıduııun yaptığı ileri hareketi 
takib eden siikünetin üçüncü günü 
olmuşlur. Görü~ şartları gene fen:ı 
olmuştur. Her iki taraf ani hareket 
t>marelerini gözlemektedir. Tehdit 
dolu bir hava esmektedir. --- ___...,.___ 

.Japon başve~lllnln 
DDtlrD 

'(Ba,~tarat ı 1 nl'i saJ1f arln) 
manya bUylllk elçUeri de hazır bu • 
lunmuşlardtr. 

gogw; gogus .so mu are e erı- znnmı~trr. Şimdi bn raferle ~ 
le çarpışmal:ır ~·a.pıs.lrak mUdafaa tllği • At'""'l . , .......... •:ı 
d 'ldiğ" l s t k . . 1 e n ... ı ... ~ erı ~er yer ............ ,, 

f._ ı ın ve ovye ı:ı..s erının :;e 1 A nn lı beyaza terketmek atf 
r;n merkezin~ doğru adım adım 1 pa -· · . 

tovc:·, hemen batı ve doğusunda ve Jcil:J'"' R k aJı:l b'ld" . ımnus dagı1dır. So\-yet RusY' 
diğer ikisi ııie Slmillansk ile Rostov c;~ · ıgı us ayn, .sn 1 ırmış- krl<hğr gün J:ıponya lle A"'J'OP' 
arasındadır. tkiı?'J. AKyntztlı zrdamn.ndah~~stoRftant fı;e- rasmcb münasc!ı~t bruı~a.yaocı1' 

en o unun cu.l:n os o un .• •rv ·1..... ,.ıl 
Azak denizi ile Slınlllansk arasm 120 k"l tre b t d men sanayıı pn.o:ı ıgc >AU&r > ı ome cenun a :•nn :ı. k A -"'- u·k .. _,_,, 

J 
· • 

1 
.. - · - <'A \'e sy .... ıan . pas 1 &wı».,. 

daki sahada. Alman hava kuvvetle. 
r.nin kıymetli yardımı ile s:ok fid 
detli muharebeler yapılmaktadır, : 
Moskovanın tahminlerine göre, Al. 
manlarm bu kesimlerde blr zırhlı 
kolordu, 10 piyade tümeni ve 600 ·u 
çağı vardır. 

Yalnız Simillanskta, mUııtahkem 

köprülerden geçmeğe ça.ltşan 200 

tank nehrin batı kıyısında toplan -
mış bulunmaktadır. Bu mll.sta.b.kem 
köp!'Ulerden, 10 ta.neaı da.ha ıimdl 
den Sovyet uçaklan tarafmdan tah. 
rip edllml§sc de, hususi kıtlarla Al 
man köprücUlerl SovyetıerlD topçu 
ve hava ate§ ve bomb&rdnnanl&nna 
rağmen durmadan yenilerini yap. 
maktadırlar. 

Von Bock'un oimdlkl halde an& 

hedefi nehrin cenup kıyunııda mum 
kün olduğu kadar fazla sayıda köp 
r1l başları te~kil etmek, mevcut o. 
lenları ' genişletmek ve bu auretıe 

ileriye doğru yeni blr hareket için 
blltUn cenup kıyısında. lnaicamlı bir 
cephe kurabilmektir. Alman kaynak 
lan Timoçenkonun Don nehri cenu. 
bunda. tel!ıirl'l bir uıUdafaa batlı ku 

ra.ınadığınt iddia eetmektedir. Buna. 
aebep olarak Almanların toplu halde 
havadan yaptıkları taarruzıarm aşa 
tc Don mecraaına doğru Kafk&sya.. 
ya giden münakale yollarını ve bil 
hassa Rast.ov demiryolunu ta.b.rlp et. 
tniş olmaları gösterilmektedir. Bura 
da mühimmat ve asker yUkltı yüz • 

lerce tren §im:"l l.stik&metlnde ha 
re~~ halinde bulundukları aırada 

tahrip edil:ınl§ler veya a~ıl bırakıl.. 

mı:,şlard:rr. 

a·s!k ta bu un·ıu~ da açıga vu. 1 1 h ma.d .. _,_rin ı9t rulmu.<rtur lan a 1?an am uc.aı: ' 
• · larm hır kıs!Dl mlbver oriakJ' 

ır. "' • nın emrine terkedilecektir. Jaf' 
Hoskoııa, 27 (.A A.) - 2:;. Tnm. b , l • • .. " ynnın öyle bir hesıı.ln e d< i bı~r 

muzda cebhenin muhtelifkesimler'n 
deki h:ıva kuvvetlerimizin birlil;le:-i 
46 Alman tankı ile a<,ker Ye harp 
malzamesi jıüklü 170 Alm:ı n kam. 
yonunu, mübim:nat yüklü 2.'.l ka;n. 
yonu tahrib elm i~ler. vey:ı hasnrn 
u~ratmışlordır. Üç tern <1e hasara 
u#:-nlılmışfır. 

• Voroncj ceNırır' · · ıt:ılınnmız 
. .\iman kuvvetleri ne kar51 taarruz 
h:ıreketlerlne deva,m efmekledirl r 

Düşmanın kaybetmiş oldıığu miL 
him mevzileri geri almak için yap. 
mış olılu~ teşcbhii!ilcr akim kain' 5. 
hr •• Almanlar. hu teşcbbü-;leriıııh· 

büyük zayiata uğram:ıl:tncl :rl:ı r, 

Henüz tamam olmayan haberlere 
göre, yalnız bir kesimde rlüsmanı:ı 
f piyade ve motörlü piyade. a!ayı 
inhiısıma uğratılmış ve 3 harta için. 
'1e yokedilmlşlir. 

328 hücüm arabaın tahrib ve 180 
sabra topu zaptedilmiştir. Ra:ı;ıka 
bir kesimde dfü;manın 34fi'ıncı 
tümeni, alır zayiata uğramıbtır. 

8u tümen, Fransa,dan gelmiş idi. 

Rostof cebhesinde şehrin varn> 
larında şiddetli muharebeler cere. 
yen etmektedir. Kıtalarımız, insıdl:ı 
müdafaa harpleri yapmağa dev:ım 
l!tmekte ve düşmanın cenub kıyıt<ıın:ı 
kadar Don nehrini geçmek fc!n 
yaptığı birçok teşebbüsleri· akamete 
ıığratmaktadırlar. 

Merkez ecbhegsfnde tiafaryaların 
ve havan toplarının düellol:ırı el~\'• 
11m etmektedir. 

11. 

SOVYET TEBI .tat 

rette arzu ettiğine ihtim&l v 
mez. 

Japonyanm yürüyüş lstik~ 
-!ıolay veya ı;üç munffa) 
ma!< hatta olamamak iht1m11l 
de r.;özönünde tutulm~k "8rti11'. 
~im<li:lk Avu~turalvallır clenebl 

SADRİ ERT~ 

ikinci cephe derhı 
kuru matıtlır ! .. 

Sltokholm, 27 (A.A.) - D.N.1-3 
Sltokholm Tidningen gaz::ıte 

Londrndan bildirdiğine göre. l 
parl!.mentosu azasından SlrEd 
Glrlg, İngiltere hükumetinin. 
bir cephe meydana getlr:nek nl~ 
nln artık gizli bir ,,ey oimadl 
yalnız bu cephenin ne zaman ve 
rede meyd9.na getirilmesine kS 
nln askeı1 azastnm karar vere~ 
ceklerlnl söylemı,ttr. ~ 

tnglllz p:ı.rll1.mento3unun mltıı 
azasmd:ı..n Brovn,Glrantham da 
mlş olduğu hlr nutukta ikinci 
cephenin bir sene aonra değil, ı:ıtr1 
den meydana getırtlmestnl ut' 
isteml§tir. 

Muma!leyhe gBre bir muvattll 
yetsizllğe uğramak, hlçblr şey 
mamaktan dı.ha. iyidir. 

Gene İngiliz prlAment?sunun ıf. 
ta.kil azasından Edgar Giranvil. 
glllz miHetinln doğrudan dol 
bir hareket icrasına çağrılma.s~l&ı 
olduğu gibi, tngtltere hüko.ıne 

de böyle bir harekette bUlu 
davet edilme.'!! icap etUtını söyle 
tlr. 

Dün Moskova radyoau tarafından 
yayılan gllnlttk bir emir aşağı Don 
da toplanaıı Sovyet kuvvetlerine, 
son ukere ltadar mtlc!ataa etmekzi 
ilin bir kant toprak 'bile bırakma. 
xnalarını istemekte tc!L • Moekova, Z7 (A.A.) -

• .ek tebliği ~öyle demektedir: 
Sovyet 

General Tojo, mihver kuvvetleri Von B"°k'un §imdiye kadar elde 
ta-"mdan elde edilen ""·"lak -•er • Voronej cepheai kesimlerinden bl. 

uu .--·· -... edllen neticeleri blr&n evvel 1ııtlamar 
le.rl. Övmuc. ve halen ... 1-11 .... rum · rinde blr güı:ı zarfında takriben bln 

Mumallcyhe göre İngiltere h~Osl 
met!. altı ay tıer şeyi toz pembl 
ren bir iyimserllk içinde vakıt 
mtştir. Halbuki böyle bir ıyıınse 
haklı göste!'~cek hiç bir zafet ,, .... A"' uu etmek Lstedlği §llphe götUrmiyecek nrnn pakt mtlletlerlnl dNh-o~&n d~. d Alman &Skeri öldflrltrııtl,tılr. Şiddet • .,.... ue» ~ "o ereoede &Çıktır. Eğn şimdl olduğu 

nıya birbirine bağlryan gayretlerle gibi Von Book elinde ta.ze kuvvetler ll Alman ta&rruzlarınm plhkUrtüL 
mn..terek dfl<•ma.na. kati darbeyi vur. bul dUğü Roetof yakmlar111da anudane 
~ - unduraca.k olursa, bir ~ gUn zar 

m&k için mihver milletlerini birleş. tnıda Don nehri üzerinde aralıkaız çarpı§malar yapılmaktadır. Alman • 
tfrmi§ bulunduğunu belirtml§tlr. bir cephe kurmak iJi ekrlvakl haline larm Sovyet mlldafaa hatlarına gi. 

Hindistandan bahseden bqvek:il gelecektir. rebUdlkleri Rostot kesimlerinden bL 
şöyle demlgtir: rinde kanlı çarpıfm&lar devam et • 

dilm~mistir. 
Madeni senayi birljği reisi 

Tanner, şu sözleri söylemi§tit: 
"E~cr ikinci bir cephemiz o!ıl 

Almanl:ı-ra g:ı.lebe çalahiliriı.,. 

Kocaefi kürek 
birincilikleri 

ve tiiccar, esnaf, mUstehlik Ye mfuı 
tahsil sınıflar ara!Jlnda. merrıleket 
nıcnfaatin: (.'1!!0S tutan ~ dUşün. 
ce birliği y:ı.ratmak kudretini taşI
~n kara.rlnrın uyandırdığı umumi 
mettnnunfyd ihisl~ıinln i'blftğı:la d:ı. 
fn's:ı.t vermiş, her smlf arasında. 
yaşa.yan mntezııytt i:na.mş duygu
Jıannnı en bUyiiğümüze ve hilkü
m'etinıize a.rzed.ilmesi hususunda 
:'lrendilerinin dPlaletleri rica olun-

"Birleşik Amerika ne tngtltereyi Bu takdiNe z:ııh1ı birlikler ve mo mektedtr. 
yenmeğe katı surette karar ve~n törlü A1ma.n kollan stepller üzerin- Sovyet kuvvetleri Simllinskayada 
Japonya, lnglllz _ Amerikan ııutuzu. den. cetııll.bı doğru. Kıre.snodar • Si- bir kestmde yen! mevzilere çekilmek 

mı~~l bu ı:wra.de. lbrum tnttln tüc- nun Hindistanda )'a§amal!Illa mnsa. taloiıııgmı.da ulaşabile<:ekler ve ce- zorunda kalmt§lardır. Voronejde Sov 
hmU, 27 (.A.A) - Kocaeli kiirck ade edem,;?z... nup batıd:ı Ma~kob iistikaroetinde yet tank!arr dll§mana a.tır kayıplar 

Uzak ,arkta 
Hava çarpışmal

oiuyor csr xlle de •krııa •bir mü<ldet konuıı- .Jx tıirincil~Jer~ rlün lwıHte yapılmış. muş ve lretıx:fıFinıe izah odilm~k is- General Tojo, Japonyanm, Hindl.S. oldu.:,&u lm.dar Don ndlr.i ile Sita- verdirmişler ve anratıe geri çekli • 
lir,. Tek cıftecie harekete birind t-.;:ıı., rL.-. d.1 ... _,,.__. t tkike 1• vık tA.nuı ananev1 milH isteklerinin ta. lıı:ıgıırat aırasındA.k.i Sovyct mUda- mek zorunda bıral<mı~lardır. 
ik"~ t .k. . J'k M M C'J~n ır.m..":t ı t'J{J..::Tı e :ı. faal d '-H-..a.. •. • agı spor, ı ·ınc.ı, gene ı ucunri~ gfüe~ not lfl.lmması hmıusunda hakkukuna yardım lçtn H!ndistanıa l!t'nll yan an VUl'aı.aaı.ıOA ıçın • Sovyet piyadesi üç Alman uçağ"c 
ıld ciflcde kiiğıt spor;ibirinci, hcreke · 

1
. t --a....:... 1şbirllği yapmaktan çekinmlyeceğinf de şimal doğuya doğnı )'(irüyebl. d1l§ürml1§ttlr. Almanıar aayıca us. 

ıll "r . l"k .. - .. ~ "'"d l l •v t::ı 11'.na. "ıVC<Ju~ı-·•· l ı.1---ı•- ...,._lllkl o.ı:ıeı, ,~:nç .ı · uçun_sı~ ·~ r:~ e rnıM Dr. Beılıç.et Uz, bundan sonra ilAve etmlştlr. eCCAJÇlUlll. ....... erinden latifade ederek Roator 

1:_"})or-'~.ır_ıncı,.hereke ıkın~, genç]•': lıallun hilıkfun.ete sevgisini ve yal- Avusturalyadan bahseden general Şü~~ yok ki, Doou geçen Jruv. çıevreaınde kuvvetlerimize müte1Ila • 
u®n.Ş.i!,,ııoldular. ~ • • ıırz,;tıolkİn.~menfaaıti !?6zetilerclc lş. Tojo, Avusturalya idarecileri tayda. vetler kafi sayrldlğ! dakikadan diyen hUcum etmolktedirlr. Cephe çı. 

Öniimi~~<;._ki. hıı_ftn uölc~lcte bölge ltıtilre.esi 12.zım gı>Je~ teşekkiill<''l'e arz mukavemetlerlnde ısrar ettikleri i4.'ıob:ı-ren bu üç h:ıreket aynı za. kmtılarmdan birinin OnUnde yapılan 
yfilkcn hırıncılen :nıp11ııc:rktır • ...,. ;t,üki'ımetin 5tiril':ıdmr artıran bir sa- takdirde, Japonyanm merhametstz. manda tatbik m,.evkibıe konacak- çarpııma aırumda Alman kuvvetleri 
-

4 
Jl!,lmiyet havası içinde birlikten ce harekete geçeceğini ve memleket. tır. Sovyet müdafaasını kısmen delml§. ; [J. ~·· vnı tr lerini inkiyada mecbur edeceğini lerae de burada 20 tank ve blr kaç a. ~ r. Don :iç dir.seğinde Sovyeı muka-

~. ~ • _ :!' Tica.rE!t Vc:klli,<Sğle y~ğini ba- söylemiştir. vem~ti halen kudretli. görün.'lle'k- aat içinde 100 den f&Zla subay ve 
'AZ~N~ .11,.c.ı.111L 'EIC11t11ş• ZT hUSUıS! c!artlsnı-.m davetlisi ola- tcdiır. Alman m'!\fi1tC'li burada er k&ybetmlflerdir. 

~~'Okumak dil~tir,. oku- nı.k Deaiz GWııosunita. ·yedikten 'I d 1 püekartlllmtiş Ruıi-lamplık taal'- BlmUinakaya çevremde fldddıi 
ıına.k·'ba,.~ ta.mfmdan düşfüı:lü- ~orır:ı"'mınt.ıka ticsret .müdUrli.lğli- Ne ememell ? nız.lal"!!Ddan J:ııa.h&ttmekted.11". Al- muharebeler devam etmektedir. Al. 
~lınıdk~r. ~m~~i lkolı.ımuza ·~p ~e,..g~F.ek tetldklerde bu'unmuş, nıan ~lerlnin"ulaştıltalrt hat manlar aynı zamanda blr çok nokta. 
rulanek.ti:. Bır1sın1n ~~ltımı:za g;r:ip~ WJerl ::ız ""olan memurlann daha ınu.s a.I'kada.ş:ıml2 T:ica.ret Vek§.. Pshir mnıa._'f!l118. m........Zi olarak Jn- dan Don nehrini g99mete teıebbüJ 

4 Jl"."1Ya~~t; 1•entllklenn vueut· çok fa~I ola.ca)dan yeT'Clrcle ].s. leti milsteşarlığma a.efl olarak Ca- sa gibi g6rQmnıektedir. Bu ırmak etmltlerdt.r. 
~Wecegıni, ke-mikleıııi ads.Iıl. - ·tihd<ı.mJa.1'! ~ bnzila:rmm hükumet hit Zama.ngil'in ta.yininl haber ve- daha ~imd~ hücum latalan ta- Blr ke.slmde balen tanklar arum. 
tm yürüt:?il~ceğinl., ad:ılitı ele'k- :ıner~e nakilleri hıısuısunda. di- rirken, kend"sfuli:n luymtli bir (ele- rafmd~ geçilrr.it bulıınmPkla ve da geni§ Olçtlde blr çarpıtma bafl& • 
~~ ~~:;uı-nı~ ha:c'lte't ettirece- · rt-ktifleT ve~tir. man) olduğunu da kaydediyor. • Alms.n h"mU&I krbJ"'" da Don neh mıı bulunmaktadır. Almanlar daba 
fini dışuınma11, ta.biatm l!Jassas ol- Mü.teaıkı'ben üzün ve fncir tarım Genç müsteşa.rmuz hak1tmda bu ri ka~da Stıtaıin!!"lra.t öntıne flmdlden 80 t&Bk kaybetmi§lerdir. 
tlftğumı. de1ıEl değil m.ldit'? satll} koopc1utifl~ri b'.rliğine gi. vasrflandmnayı yerinde buluruz; crl!'J"r.eİıe muvaffak o~uşlardtr. Kunetlerlmm ayıca Uatlln dU~m&n 

•Bir lcitapta ~.tle yaztlı: "Gü- den veltil 'bura&. da 13.mn gelen fakat me.sela eski (uzuv) kelime- A!ma.'1 M-kerl mtitchruısmlannm kıtalarmı bir nokta.ya tıkamışlar ve 
.. l}i'!l J.ekcleri, :nilnevver muhitte talimatı venniş ve nihayet bele- :'!inin yeni (el~aın) dan daha bih:Erdiğine göre, dün Voronej ke- ileri hareketlerinin önUne geçml,ler. 
~ dellkJerden daha az parlak dfyeye gide?'Clc iMe ~ter! ctrnfm- türkçe olduğunu iddia edebirriz. siminde Ruslar durmedan savaş ~· Blrla.nsk cephesinde tank birlik.. 
'-' nllt:* ~tdir; nüve- da g~rtııJmliştftr. (Uzuv) kelime.~ ba.şlrba.şma kul- lrottma p!y:ıde, taDk ve t:opçu Jrav leri·mizdeıı btri çok mülılm bir tepe. * paflıl,ığ'ı ~ıdeıı 2909 ~ Bele<!i.Ye t.&ra!mden 'bft •mm Jaınfd1ğı mım:ın (t"'ent41n) rrı Teırdi- 'veti oln..rok tazıeo ihtiyattar sev- 71 iK&l etmşttr. Bura.d& onııncu dut. 
flllllt . ., "'!'er ·f)r b"tapta ~yTe rle- ~at 20,:JOI da !Sehl!' guinosunda ği :ına.n.ayı vercmivM'llll U11J1!5 refi- ketrıiıslerdir Bumdaıld Ru.s t-aa _ man motörlll &layı bort.guna utratıı.. 
n~: ~~te Jak:der soğe:ı.ak '?Scaret Veltlli J)r, Seh~et li:ı; ı,e. mntz~n dil köş~ kelimesini bu- km ·~ d4?reee<le ktrnıetH., .blJf Te 12&0 Alman •keıri yok edil. 
c:.T~::~ . rd1ne b1lyt»t bir ~ ziyafeti hı!P dem.cl:i. :fa.kat eJEman deme. olıı~ ~. · mı.,ttr. Bu a1Qd&1l s•ri kalaıı taıut. 

F'en'1e ~~ 'Vtal'~ ~r~ mell ~ lntht& ~ Ttmo. ben 890 Aılaim eıılr atm•lfbr, 

Melburn, 27 (A.A.) - !ılllttetlj 
rln Avınıturalyadakl bllyUk uaııı-' 
karargA.tn tebliğ ediyor: 

Yeni Ginede Gona kealmind•: 
MUttellklerin hava birllkl~rl, dul 
nm mevzilerini vıe temalerlnl tas~ 
olarak bombardıman etml§lefV 
hedefler araıımda uç&bavar ııılt! 
yöz bataryaları ile erzak mUht~ 
depoları vardır. Dll§ma.n.m bir s~ 
çağı dil§llrtllmUştür. MUttefiklertı' 
uçağı kayıptır. 

Port Darvinde dllf!Danm 3 ~ 
gf!centn ilk ııaatıeriııde ,ehri ~t 
dxman etml§tlr. CUzt huarat ~ 
dır. ..J 

Salamua keslmlnde: - Kii"" 
taarruz etn:U,, olan dnşmaıı de1 
leri, ya.kalanmış ve 60 ısın k&dat .J 
mln olunan zayiat ile p11sk11rttl1"'' 
tur. ~ 

Zı)la Ptlfa'dan: , 

Bir gün gelecek ben gibi ~ 
ol~ 

Ettiklerine sen de petimb _,, 
Tewl'-ı maitette blltln ~ 
leJtımı, - --, ..,.., .~ 

-~· 



• r 
Murakabe ve ı ' 

i,~!ı~al•ilşi~~~~Ufadn) ,/fŞEHiR HABERLERil 
;~:u!ur~le~~m;:!:;:~~~!\:j~~u Orta tedrisat muallimlerinin 11•ı.ıt kadrolıın , azııml tıısarrutı.ı da 1 k d 1 . • ı • 
~:a:~r !:::~:a::~~~u:~:ın~,: 1 em zam arı verı ıyo~ 
e ılındlye kadar memur maaşı, bU Orta tedrisat umum mUdUrU Hay ve 90 liro.y:ı terfi eden 70 • 80 ka-

ro ve ınUtet'errlka masrafı oıarak ri, dlin Anka.radan şehrimiz! ;,el- dar öğretm.,ene btitçe darlığı dola
:Ulga teşkilatta sarfedilen 46 ı bin n:J,tir. Orta tedrisat öğretmenle- y;sile z:unları verilememişti. Ve-
rınrıı, yeni teşkllAt t~lerine ve be rinden kıdem zammı görüp de a. l:aiet bunların za.ınla.rınrn da öd:!'Il 

lcdtye namına çalışacak meı:mrlara iamıyan öğretmenler.in :stihk.ı.kla- mesı i!,'.in tahsisat tem.in etm5.ştir. 
~00 bin lira kadarının v::dlmul 1! rınm verilmesi için g('reke..'1 tıı.h.si- Yalanda zamların vcrilme8ine baş. 
tını gelmektedir. r-2t temin edilmJ§tiT. Yalnız 70. 80 lana.ce.ktrr. 

Bu tahstııat belediyece ticaret ve 

k~ıetnden istenmektedir. B31ge !a Yen,· m ah su 1 
ıe tnUdUrlüğü yerine kaim olan lk Kurbağahdere 

temizleniyor 
ll&ad mUdUrlUğil kUı;Uk kadroa\le ça 
1lf•caktır. 

ltncumen çalııınıı.lo.rrna va.ıl:yi 
~nısııcn Necati Çlllcr , rıya.<Jet ede 
eııktır. 

l&şe teokllAtı ve murakabe komls 
Yoıııarına esasen va.li aıfatlle riya 
Y&aet eden vAll, §imdi de o te~kilA 
tın Yerlne kaim olan d!liml encllmen 
~e ikttsad işleri mlldUr!Uğ'ü teşklll 

na belediye rlal sıfatlle riy&<Jet e 

YE.'111 KADRO 
ı. 

deeekur. 

ta§e mUdUrlUftl m~murlarından 
:•tisi vlllnin inhaalle tayin edildi 

ilden bunlardan lUzO.m görUlenler 
belediyeye dcvredllecektlr. Ticııret 
"eklletlııJn emrlle tayin edilml§ bu 
hın&ıı.ıar da vekllet istenıe di5 er va t't e 

ı ele~ tayin olunablleceklerdlr. 

lfaber aldığımız& göre, dUnkU top. 
::lıda yeni te§kil&t ıı;ln 160 ki§lllk 

ltadroya lll.zum görUlmUştUr. 
!ıtWga bölge 19.§e mUdUrlUğll kad 
~ lae M kl§lllkll. 18.§C işlerini, 
~ledlye reis vekili olmak dolayıatıe 

ledJye tefU§ heyeti reisi Necatı 
Qıııer tedvir edecektir. 

Belediye tktls&d mUdUrlQ,til, dör. 
dlbıetı vakıf hanının ikinci kıı.tma, 
~ lhndiki tap mUdllrlUğilnUn bu 
lııı:ıdutu blnaya ~ııı&eaktır. 

lıtulga bölge ill§e müdllrUlğllnUn 
'-rt l§lert belediyece deyralmmak 
ı.dır. Uç kl§iltk bir belediye ~vtr 
beyeu dlltı 11.§e müdürlllğline gele 
telt Ç&Üfmıftır. Devir l§l ay bafına 
!tadar tamamlanacaktır. 

l!:lunek bilrollu, ekmekte kart wru 
111 tatb\k edildikçe çalı§mağa devam 
tdecektlr Elemek bUroswıun memur 
1'11, k~lar da dahil 22~ kl§idlr. 

Japonlar Avustural-
• 

yaya aıan 
göndermişler 

Bunları aahile denizal· 
tıların çıkardığı 

sanılıyor 
ltaı:nbeın. !'1 ( A.A.) - Resmi A.. 

~r&lya mabtlllefl.ne gelen haber_ 
e~ 16re, Japon ajanlarmm Avua.. 
~l:Yamn muhtelif uzak kıyı bölge_ 
le~ denizaltılar vasıta.sile çıkanı • 
~ bnıundulı.ları aamltyor. Bu rlva. 
l>etıer mUttefik askeri kuvvetlere alt 
~mı Japonlar tarafından öğrenll. 
difi §Uphealnl doğ11rmuştur. DO.,,. 
:..~.un.urların Japon ajanlarını giz.. 
-"""gl Z&D.nedilmektedir. 

lngiliz istıhsaıAtmı 
artırmak ıçin 

-Londraya 
iki Amerikan 

lllltebassııı geldi 
b V._ıngton, ı1 (A.A.) - Amerikan 
~~ ~tlh.sallt dairesi mUdUrll Nal • 
ta tı., bu daire mUmc.salllerinden iki 
a tll'l BUyuk Blrltanya tatihsalMınm 
ı rtırııınaaı meaeleaint.n teUdkl ıı;ın 
:rııtereye gönderlldiğlnl ve bu iki 
d trıı Dlmdi Londraya varmıt bulun.. 
lllttarını blldirmlştlr. 

g lıtrııız tat.lhb&rat ll&Zirı Lltteltoıı 
,, t\çen hatta Nelaoıı& çekUğl bir da. 
ı et ~igr&fında 1ngıliz ı.atuuall.t na_ 
ırııııı.. 

la "' bürolarında ve 1ngü1z fabrika. 
~~da.ki Çalışmaları tetkik etmek 
,, • 0 lki mUmeşall g!lnderUmealni 
~ bunun Uzerlne alvil iage projeleri 
•u "09:.ı §efi Dr. Burneı IJe iaşe büro. 
tııı leti Dlnegar bu ı,e memur edll 

müstahsiİ ta~afından o. 
fise verilmeğe başlandı 

Yeni hububat mah.suIUnUn mu. 
ayyen bir kısmırun devlet tarafın
dan satm alınması hazırlrklarına 
ba5lannuştır. lstanb.ıl, Trakya ve 
KocaeUndeki milc;tahsiller, istihsal 
ett.ikeri arpa, buğday, çavdar ve 
yulafn yü?Jde yl.-mi beı;ini eylül ni
lıayetine k:ı.dar toprak mah~Ueri 
ofısine teslim etmeğe mecburdur
lar. Bu tarihten 20 gUn sonra, nınh 
sulünün yüzde yirmi beş:ni ofiste 
ı;at.m_7a.n.l.3.rm malları, yar: fiyat
la hUkfunet t.arafmdan satm alma. 
caktır. 

Kadıköyünde hal 
açılıyor 

İstanbul senıtinde olduğu gibi 
Kadıköy sıemtindf" de b!r hal açıl. 
masma karar verilmiştir. Bu bu
aueıt.a allks.darlar ta%'afından lıa
m-lıkla.ra başla.nmıttı:r. 

İzmir manifaturacılan 
mal\ ithal edecekler 
42 İEl.ir taciri, kendi aral.ann

da bl:rle§Crek bir manifaturacılar 
şirketi kurmuşlardır. Şirketin ser 
mayeai 750 bin liradır. Şiı1ket bu 
para ile mruıifa.tuT&. eoya.sı ithal 
edecektir. Aynca şirket, bir mil
yon liralık manlfattll'& eıyası s&

tm alıı.rak depo etmilUr. Şil'Ut, 

!&ta.nbulda da bir ~be açm.alc il· 
zeredir. Şube emrine 100 bin lira. 
hk manifatura C'3Y38l vmteceetlr. 

~ 

Zorla eve gİren zorba 
ttyu adında b:mi, bir müddet 

€.vvel Samatya.da eski metresi Ay. 
şenin evine giderek kendisinin 
tekrar be.nşrnasım S>ylemi§, kadm 
kabul ~yince, evine ..-la gi~
rek camla.n lunml, kadını dıa döv
mtl~. 

Ya.kalanarnk tevkif olu:nan İ!ya.! 
dUn ikinci asliye cea. malıkeme
since 4 ay müddetle hapis censr
na çarptlnuştır. 

Bir müddettenberi Knd!k6y h~l
kı tarafrndan şikayetleri mu<-.ıp 
c;Jan Ku.rbağalıdcxenin temiı~en . 
me işine oo.,ıamnı:ştır. İmar ınü
dürlüğünün hazırladığı pllAna gö
re in~t yapılaca.kt.Jr. Derenln 
baş tara.fr daralacak ve akmakta 
otan m~nı.lru' oraya toplanacak
tır. Bumda ya.pı:la.calt fose.eptik c;u.. 
kwlar vssrt~le oerey;uı husule 
getirilecek, koku kendiliğinden za
ıl olacakt.:r. Kanallar ikmal edil. 
miştir. 

Kadıköy cinayetinin 
muhakemesi 

Bir mllddet evvel Ka.dıköyilııde 
Sa.hrayi C~tte bir cinayet i;ılcn
mtş, Süleyman adında birisi, ay
nı evde oturduğu he~risi N)l-a.. 
zi ve lk:a.rcr Cemile ta.rafından pa. 
::usına Uırn.axı başt demırle ezil
me-le ve iple boğulmak ıruretllc iil. 
citirülınfürt.U. t 

Katil kan .kco:ınm muha'ccme
slne dtln ikinci ağır cezada baş -
lan~tzr. Nya7Jl MTl katilin ken
rHai obmı.d~ı. Süleyma.m öldU. 
ren·n..-ı Cebbar admda bir boyacı 
olduğunu iddia et.mi§, kamr da 
icendi~imn bi~ Mr ~eyden :haberi 
clmadığmı söytcmiştir. 

Neticcle muhakeme ~bitlerin 
eelbi için ba."6:a b:r güne brr:ıkıl

m?Ştir. 

137 bandaj geldi 
Tramvay idaresi taa.fmdan Ro. 

manyad.m ıs::ne.rlanR.n 127 bandaj, 
dün şehrimize gelmiştir. Bu ban
dajlarla 30 araba sefere gireeek
tir ... ../ ,, 

.. ' Doğum 
Arkadaıtmrz Muzaffer Açarm bir 

kız çocuğu dllnyaya gelmlf "Ye adı 

Meram lconmuştur. Yavruya u.zuıı 

ve mesut ömUrler dileriz. 

Çünkü Mustafa yine o sıralarda öğrenmiıti ki, gozi veya ıehit ol
mak, bir müslüman için, varılabllec:ek mertebelerin en büyü~üdür •• Türk 
ve islôm kahramanlık menkıbelerinden bazıları bütün mahalle cocuklcm 
gibi Mustafonın da kulağına kadar aksetmiıti. Evinin anündeki meydan· 
da ora sıra mwharebe oyunu yapılırdı.. Bu oyunlarda din düımanı olan 
gôvurfar daima ezilirdi.. Zaten Mustafa gibi, bütün mahalle cocuklan 
da gôvurları sevmezler, onlon görünce alay ederler, 6d~a yuha çeker· 
lerdi .. Gôvur ancalc müsamaha ile karşılanabilirdi.. ' 

• • • • 
Mustafa için gôvurlor, müslüman olmayan ve bu suretle gazi veya 

ıehit olmak rütbelerinden mahrum kolan, ve Allahın, zamanı gelince, 
sorgusuna ve cezasına çarpılacak olan insanlardı .• Mustafa henüz bu 
insanlan, ne ayrı ayn, ne de cemaat halinde tanıyordv •. Tandrğı yal
nız bahçıvan Mihal ile bir gün, evvelerinin yıkılan bahçe duvarını ta
mir eden usta Yorgi ve bir de her gün aynı saatte bağırarak mahalle
den gecen çıfıt çerçi Miıondu .• Mihal iyi bir odamdı .• Müslüman çocuk· 
farına, marul, salotolık verirdi .. Onu görünce, çoc;uklar yalnız adını ha· 
tırlarlar, gavur olduğ:.ınu unuturlardı.. Adalı usta Yorgi hakkında çok 
bir şey bilınmezdi.. Büyükler ona ecnebi diyorlardı.. Mihal fes giydiği 
halde o baıında yağlı bir ıopko taıırdı •. Ecnebi boıka türlü gôwrmuf .. 
Onlara dokunulursa hükumet de kızarmıı .. Mustafa o zaman ecnebi gô
wrun neden itibarlı olduğunu bir türlü a"'ayamamı$tı .• 

§lerdlr e . ı 

ltaı u lkı zat Lond':"~da uzun müddet l 
acaıcıardır. 

Miıona gelince: Onu yalnız çocuklar de§il, kadınlar bile insan Y• 
rine koymazlardı.. iğne, iplik almak için, onu kapılarına çağıran ka
dınlar, gene kızlar, ondan kaçmazlardı •• Biroı: daha büyüdükten sonra 
Mustafanın bile göremediği güzel kızları Miıon görttr, ve onlarla konu· 

3urdu.. Miıon, bir insan, bir erkek değil, bir sohcı, bir vasıta idi •• Ne 
de gayretli adamdı!. Yaz, kıJ, ne yorulur, ne hastalanır, ne gününO, ne 
saatini şaşırırdı .• Camekanlı tablası boynunda, baıt geriye atılm17, be· 
li gerilmiJ, bOtün Aydının mahallelerini dolaıırdı .. Mustafa çok seneler 
sonra Aydına bir sı'.a yaptığı zaman duymuttu: Miıon çok para kazan
mıı, ve bir gün bütün paralarla Nevyorktaki uzaktan bir akrabasının 
yanında daha büyük iplere glriımek için Amerikayı boylamııtı ... 

' 

lıf Qlf aya hava akınları 
ı.ıı ııoııa, 27 (.A.A.) - Hava akını 
tıa~akım:ın geçen bir geceden sonrn 

:\? ııksnmı Malta üzerine üç Akın 
ıı;~~1 ını.$1ır. Bu okınlann neticel• i 
111 ın a henüz mallimGl ohnamo. 
·ı~lır • 

• • • 
Bir gün, MustJfa ile anası kapılarının önünde oturuorlardı. Mev· 

sim yazdı .• Yaı: akıomlorı kadınlar hem hava almak, hem de kapı kom· 
$Ulan ile dertleşm:.>k, ve oyni zamonda işlerinden eve dönen kocolar~nı 
karıılamak için, dışarıya çıkarlar •• Mustafa, yorgun, ve .oyuna karıı ıf· 
tahsrz:dı .. Zaten en iyi oyun arkadaşları da hasta, evlerınde yatıyorlar
dı. Hastalıkları ne idi? •• Mustafanın iıittikleri ıunlardı: Sıtma, humma .• 
kızamık.. ıo9uk algınlığı, baıağrısı hastalıktan sayılmazdı.. Hattô sıt-

Suikast maitkütn
larının evrakı 

Yakında temyiz 
ceza dairesinde 

edilecek 

birinci 
tetkik 

Memurin muhakemat kanu 
nunda tadilat yapılacak 

~~~~:a b!~.ü~~~,j~~i:eu~~~:;~;~~n!. ·Vekaletler mümessıllerinden müteşek 
:;:ar~~ahnn:.cİ~u~:~~~ ~~~~::or Ah; bir komisyon tadilatı tesbit edıyOf 
temyiz layihnlorı ve dosyalar h~'* 
ııııırlılciumumilik tnrofınd:ın il' .. · ı . 

edılere"k birinci ceza daire~ine sön. 
dcr:lınl~tir. Onümüz lnki ~ün' 
c· • l:•, hirfnci Cw-R fl::ıircsinrl • 
tetkikine haşlanacııktır. Hadise ağır 
cezayı müstelzim ' · mevkurıu hulun. 
du~undnn 1crc:lhen tedkik edi~ereı.: 

bir karn:-:ı Yarılnc ı ıır. 

Ankara 27 (Yakıt muhablri11<len) 1 tatbik edilml'kle olan kanun m 
Adliye vekfıleti memurin kanunu :ret devrinde hatırlanmıştır. lit 

üzerlnde bozı tedkikler yapmaktadır! kü icap \'C zaruretlere uymoklao 
Bu tedkikJer neticesi kanun bugünün l uzoktır.Yopılocak değişikliklerlei 
ihtiynclorına cevap "erecek hir hole ''C kıızoi seliıbiyetledn tek elde 
getirilecC'k, şumul ve mulıtc,·:ış lıın•ııasınıt !bilhassa go:rret edile 
ftibarlle daha esaslı bir şekil ıı'nı•5 tir 

Eminönü Halk Evinde 
konferans 

EmlnönU Halkevinden: 

ol:ıC'aktır. Bu mnksolla vekaletler llundan bir müddet cncl bu 
mfuncssillcrlnclen mürekkep bir sustu çıkan bir tefsir karorıilekn 
komisyon toplamış. ynpılocak tadi. un ~unıulıi dnha fazın genişlcli 
lalın nelerden ibnret olacnğı etr:ı. bulunmaktadır. Hazırlanacak 
fıido gö.-üşmclcr olınuşıur. Bu hu.suc;.. Yc:z1~ kanun projesiile bütün 
ta ,.l'riJcn malumntn güre bugü ı hukumler tedvin edilmiş olaca 

Evimiz aalonunda Aydın Mebusu 
AgAh Sım Levend bugUnkü salı gü. 
nU aaat (18.30) da (Divan Edeblya 
tında hiciv Te mlzah) ve 3o~ın: 
muz Pertembe gUntl yine aaat (18. 
80) da (Divan EdebJyatında kadm 
ve .. k TUrk ve Alladolu) mevzula. 
rmd& lki ltonteran.t verec•ktlr. 

Adliye Vekilimizin 
beyanati 

Glrif aerbestlr. 

(Baıtaraf ı 1 nci s~ ·• ' .J 
~re aıacağmıız bu netice üzerine 
medeni kanunda esa.alı bir değişik· 
Uk yaptlmakaızın bu ~l ısııuı edece. 
fiZ. 

1 
25 yU evvelkı Vakıt 
---· 

28 Temmuz 918 

Amerika sularında es· 
rarengiz Alman gemi~ 

leri dolaııyor 

Yeni ceza kanunun ibu ~ mUteal• 
lık hUkUmlerınde ba.zı degi§lkllkler 
yapılmaııına ihtiyaç olacaktır. Her 
halde yapılacak oeylerln kati oekllnl 
6n\lmtlzdekl aylarda tesblt etmek lm 
kl.nı olacaktır. 

Amerikan.m (Virçlna) hUk1lınetl 

dahilinde ki.in (Torkolu) gehıine 

(A:ntU) adalarında mllnakallt.I tüc. 
cariyeye llaaarat ika etmekte olan 
bir .Alman aefinel ha.rblyeslnln faa. 
llyetı hakkında maltlmat varid ol 
muştur. 

·Boşanmanın .kolayl&§trnlması iÇiıı 

yeni hUkUmler koymağa ihtiyaç yok 
tur. Bu lş daima hlklmln mllr&k&. 
ba ve takdlrlne bağlı k&l&e&ktır. 

2 SALI Çarpmlıa 

Muğlada bir kaç \Y evvel 1114aaı 
lkmll edilen ceza evinde çalıpn z1 
raat amelemnln mlkdan 400 dUr. MU 
:tettlıler vasıtaaile aldığım maıttm&ta 

nazaran, bunların da. diğer sahalar. 
da çalışıın adliye ameleal gibi mu • 
vo.tfakiyctle çalıştıklarını öğreniyo. 

rum. Ve bu iş\ mUtemadlyen t&klp 
ediyorum. - !8 Temmuz 

> 
:..:: 
cı Bwr: M - Rc<-ep: H 

%9 reınmu., 

Bwr. 85 
Recep: 13 

EylUt ayında phaan gidip bu ~a 

ı~malan ya.kından göreceğim. Talı. 

mln ediyorum ki, sahası ook geni§ 

olan Dalaman çiftliğinde çalış&cak 

amelenin mlkdan önUmllzdeki aene 
bir miall daha artacaktır. 

\'&kllleı 

o~ 
clotutu 

Öf le 
tklııdJ 

Akpm 
Ya.tar 
lmak 

~--Q AlôZ&nı ' &NQ ltııı 11• 

'·" 9.1• 4.50 

12.ıo t.fı8 12.JO 
16.1'7 8.'6 16.11 
19.33 12.00 19.11 
%1.2' uı ıuı 

Uti '1.U 2.4'7 

VAKIT'A 
ABONE ' 

OLUNUZ 

9.18 
._,9 
8.'6 
ıı.oo 

usı 

'7.16 

!stanbul adliye binası in§aatı için 
lata.nbul mUddeiumumlst ve '\'illyet 
m&§gUI olmaktadırlar. Şehir muta. 
h&8.&IB1 ne mutabık kalarak 80D 

vaziyett bir kaç gUn evvel vekAlete 
gönderdiklerini söylediler. A.nkarııya 
dönUoe bu işle yakmdan meşgul o 
lup ;tılr neticeye varacağız. ŞUphe 

yok ki. İstanbul &dl.iye btn&l!I bU. 
yUk paralar aa.rflle vücude getirile. 
oek muazzam bir bina ola.caktır. t. 
çlnde bulunduğumuz şartlar böyie 
bUyük bir binanın in§asma ba§lam&. 
ğa mUsa.lt değildir. lık tıraat elver. 

, dlği zaman işe ba§lamak üzere ha 

monın ayakta geçirilebilen Jekli blfe bir çocuğu yatağa düıurecek bir 
seb.p değildi .. Hasta demek için, ateşi olmak, İJtahı kesilmek, yüreği 
çarpmak, nabzı çok atmak kôfi sebep değildi .. Ateı ölçülür mü?. Nabız 
sayılır mı? Hasta odur ki, artık bacakldrı gövdeyi taş ıyam-:ız.. başı boy. 
nu üzerinde duramaz •• Ondan sonra bacaklar uzatılır .. Ba_ş da yastığa 
konur •• Ve iıte insan ancak o zaman kendisine hastayım deyebilir? .. 

Mustafanın rahatsızlığı, arkada~larınınki gibi henüz bu dereceye 
gelmemiıti .. Onun için, kadınlar çocuklan hakkında endişeli endiıeli has· 
bOhal ederken, o da anasının yanında bunları dinliyordu. Ayşe kadın 
komıu Fatma :Cadına sordu: 

- Ayol •• Mustafa, Hüseyinin dün .,asta yattığını slSyledl .. Nasıl ol
du cocukc;a§ıı:? •• 

- Kendini bilmeden yatıyor .. Çarpınıyor, sayıklıyor .• Ah bir ter-
lese!. Terletmek için, ne içirdik ne yaptıksa fayda vermedi.. 

Jandarma çavuıunun karısı Huriye kadın söze karııtı: 
- A kardeJ.. Bir yol da çocuğu Gevrek hocaya okutsanız .• 
- A, hic okutmam olur mu? •• Dün çağırdık .. okudu, üfledi .• mıska 

verdi .• Boynunda asılı inıaollah ıifa,, dokunur .• 

ihtiyar Hacer molla bir ah çekerek ilôve etti .• 
- Ömrü varsa bir Jeycikler olmaz .. geçer .. geçen yıl bizim Ahme

din iki çoc;uğu için de yapmadığımıı: ıeyler, çağırmadığım ız hocalar kal· 
modı .. Nur sakal tekkesinin ıeyhini bile getirttik .• Hottô sonunda Japkalı 
doktoru da kıyamet kadar pora vererek çağırdık •• Onun hapları da pa
ra etmedi •• Yavrucuklar bir hafta ara ile ardı ardına karo topraklara 
gömüldüler .. Ecel geldikten sonra ne yapsan kC.r etmez .. 

Kadınlar hep birden içlerini çektiler .. Ve bir müddet, Hacer molla· 
nın acısına hürmeten sustular .. Bu sırada mahallede bir kaynaşma se
zildi .. Çoc;uklar yola dı:>ğru kojuJlular •. Kadınlar ileriye baktılar .• Mus
tafa da anasının yanından ayrılarak çocuklara yeti$ti.. Ve kalabalık a
rasında gorip kıyafetli, ve ıimdiye kadar hiç görınedi.ği. iki ı.~sa~ ıeklile kar 
Jtlaştı .• Bunlardan biri oldukça ya~lı ve kısa boylu ıdı .. Dıgerı uzun boy
lu ve gençti.. Koyu lacivert renginde ve ôdeta kat kC'lt denecek surette 
genh kıvrİmlı uzun fistanlar giymlı olan bu iki kadının başlarındaki a la. 
met daha çok seyre değerdi •. Nasıl yapıldığına insanın aklı eremiyeceği 
kor gibi beyaz bir ıeyfer bunların baıını ~yice sarmıı, ve biraz da heybe!· 
lendirmiıti •• Onlan ilk görenler gece gorseler mutlaka korkarlardı .. Bır 
ıeyfer,.. gerçekten bu iki kadın kafasını, saçlor~n~an --eğer. varso
bir telini bile glSstermiyecek surette kapatan bu kulahlar, tek hır parça· 
dan ibaret değildi •. Kanatlı, yelpaı:eli, girinliti, çıkıntılı bir çok ıckille· 
rin birleşmesinden meydana gelmiı karışık bir neıne idi ..• Bellerine ~·: 
mer gibi bir şey sarmışlardı .. Yanlarında koca taneli ve bır kaç devırlı 
tesbihler asılı idi .• Tesbihin fıstanların eteklerine yakın uçlarında made
ni birer haç sarkıyordu .• Kollarında koyu renkli, küc;ük kamış çantala• 

vardı .. 
Kadınlardan ve çoluk çoc;ukton mürekkep bir kalabalık onların et-

tarafını sardı ... Onlar gil!Omsüyorlar, ve işoretler!e meram larını anlalma
ğa çalıııyorlardı .• Mustafa Hüseyinin anasına sordu:, 

- Teyze kimdir bunlar? 
Fatma kadın cevap verdi: 

(Devamı ;or) 

' 

:crhklanmızı ikmal ederek bu 
ma.nm gelmesini bekli~ 

htanbuı hukuk mahkemele 
bulunduğu bina mUkemmeldlr. 
nım eanaııdığm& ve tehlikeli vaz 
te olduğu.na d&lr vekllete gelen 
porlar Ur.erine :ten:nı tetkllı:at .e 
~ yapt:rrdık. Böyle lblr tehlike 
zetmediğt görUldtl. llUddelumu 
ğin emrine v~en aoa tah81aa.Ua 
binada yenideıı tA.mlrat ya.prim 
Tcbllke mevzuu'b&lıs değildir . ., 

Adliye Vekilimiz bu &kp.m 
yarınki trenle Ankaraya ·döıııecıelı:I 

Adliyede yeni tay 
ve nakiller 

Yeni bir terli listen 
hazırlanıyor 

Ankara 27 (Vakıt mahabirin 
Adliye vekııleU hakim 'ft mud 

umumiler arasında yeniden 
nn' ıı • yin Ye tc. 1 listesi haıı 

maktadır. Bu knranome ile bi 
küçfik ~emurlann birco#u 
cıtirllecek, ş:ırk 
nlınarak gort>a ncıkleUirilec 

şark nJAyellerinılze staj gönn 
olan hakJm namıeUerl tayın 
cektir. 

M anisada mevsi.min i 
çekirdeksiz üzümü 

\ 

!ıılan1aa: 27 (.A..A.) - .Egenln 
mUhlm 1BUb8al maddelerinden 

n1 tefkll eden çeldTdekBl.z kuru 
mün btlyUk tıtr kıammı yetlol 

llanlaada bcıgUıı ilk Ç&kirdekslz 
na tı.zttm lıılaDiaam:n Çomaklı kö 

den Ali ÇeJDc:l ile Ahmet Sa 
ta.re.tmd&n bonlaya getiıilı:ıı.1§ 'ft 
cardan Darmuı Akta tara.tnıcıan 

ıoau 60 kunl§tan satın alnım 

1 
Bu mtln&Sebetıe borsa binam ba 
raklarla ve çJ,oe~ı1e atıslenml§ 

ilk sab§t& vAli -re parti vUl~t 
ve bir çOk davetH~r hasır bulun 
tur. 

Aydında hububatın 

anbara teslimi 
Aydın, 27 (.A.A.) - Kaza ika) 

kamları ile nahiye m(idürlerl 
belediye reisleri valininrcisli~i 
toplanarak 'VilllyeUn iaşe durmn 
ı;özclen "eçlrnfr;l ·r ve son kn 
mucibince çlfç,llerden alına 

hulıubııtın onb:ırl:ırn teslim müd 
ini tesbit e)•lemlş1eNlir. Buğd 

ve emsali hububat en geç E~ 
15 ine, Mı<;ır ve akdarı ne,inr 
olanlar dn Eylül nihayetine k:ı 
teslim ediJccekllr. 

Norveçteki 
Alman 

makamları 
Bitin otoblslerl 

ır. ti sa c! e re E c ı y er 
Sltokholm, 2'7 (A.A.) - lsveç 

sınmm bildirdiğine glSre, Norveçte 
Alman makamlan son günlerde b 
tün otobUslerin toplu halde mUsa 
resine baş1amışlardrr. Bu surcUe 
ker ve işçi taşımak için yUz kadar 
tobUa mUs:ı.dero edllmlşUr. Buta 
böyle otobUBlerle yolculuk ,..... 
ls~lyenıcr busust mUsaade &lm 
mecburiyetindedir. 



,~'işçi 152 Sene evvel 
BERLiNDE BiR TüRK ELÇiSi =------------ .. 6. 

Berlinc vnrJDım.ızın UçUııcU gü
nü başvekil ve be~ci gUnfl krral 
ile görUşUp padişahın ve saclınza. 
mın mektubunu teslim etmeğe ka
rar verdik. Bundan sonra resmen 
basvekille mUIH.kattan bir gUn ev
vel lkinci başvekil (müsteşar ol
ması muhtemeldi) gizlice konağı. 
ııa davet ederek tatlı ve kı:ı.hve 
ikram etti. Sonra memurıyetimlzl 
fi ordu. 

- Memuriyetimiz dedım . Tür
kiye ile Prusya devle.ti ar.ı.srnda 
ı.ktedilm1ş bulunan hUs.nil Htlfa
km ~raltine rlnyette Türkiye tn
rafmd::ı.n kusur olmayacaktcr. Kı
ral c:maplar:nı bu h'J.SUSta tatmin 
etmek :lsti~oruz. Fakat ittüak 
muktezıuımca Türkiye ile muha
rip olan <kvletler vard1r. Prusya 
ittifa.Ja csnslanna göre Türkiye 
cephesinde rol almalıdır. 

Bundan sonra koruığmırza dön
dük, Karar verilen gtıodc de re!
men ba~ckille mllia.kata gidecek 
ve sadraz:ı.mrn mektubunu teslim 
cd~ekt!k, 

K~uk v:ı.kti ba..svekilin kendi
shıe mahsus arabası ve adamlan
:rrıJz içı.n de bir kaç araba ve bir 
davetgi geldi : 

- Başveldl sizi bekliyor .. dedi. 
Hemen arabalara bineı-ek ba§

veldlin konn.ğma gitt9c. Konağm 
mC'l'dİVcninde kOMlir denen iki 
muteber zat gelerek bizi kaııırla
dr ve b:ı!wekilin olduğu odaya gö
tUrdU. Bn....cıvelrll ayak U7.ere idi. 
Yanına vnrıp: 

- HAIA. 1~lda. lmyma.tam 
bulunan devletlO. sıındetın Mu .. ta
fa Pa~ 'C'fe:ıdimiz hnzretlerlnin 
U. ~fı ve l'iltubetlQ Pr..ısya 
devleti bn~ekili doeıtlanna olan 
dostluk ve m!.lbabbetlerinl tcldt 
znnnmda gönderdiklerj mektup
tm. diye mektubu tcelim ettim. 

O da Tilrkiyenin Almanya ile 
dostluğunu kuvvetlendirme.sinden 
krraJ.ın duyduğu hisleri anıattr. 
llO?lra lıa.Zirladı'kl&n iki iskemlele
re karşı ka~"ll oturduk. Yoıa 
öair ve yetmiş altı .senesinde ken
disile olan ~ dostluğııpuzun ye. 
nilenınesindcn ''e elçı'likle bfzim 
zı:ıemuriyetimizden son derece mem 
nun olduğuna Clnir bir miktar soh
bet ettik ve ayrılarak kor.nğımrza 
döndük. • 
Başve1dlle görilŞtilği!ıntızün fer

dası ikinc.i başvf'kfl Herçbe?"k bir 
ziyafet tertip ~rek bizi da?et 
etti. Ko~~ vardıfmuzda di
vnnhaneden ist"kbal etti ve ken
di od:ısma götUrdU. Do~tıuğa mü
teallik sohbet etUk. Sonra bizi 
hnzn-hnmr, olan aofra~'tl göttlrdU. 
Hı.ı:susr olarak 'bizim yemeklerden 
ci.e hazı:rln~tı. 

Ertesi gtin r.eemen padi~hm 
mektulr.mu teslim için lmııl sn.ra. 
yına davet İçin M~viç ve krrala. 
mahsus altı ibeyg:irlj :'.ıra.be. ile bir 
klra.l silllJuıörO. ve la:ral cokadar
laıı ve krnk elli es:kde bir kuman. 
dan geld;. Padic;ahrn mektubuna 
tı':zil?'.en divan k!tilt.mizi padişa -
hm hecU)·:sini ha.mil bulun.an ket
hUclcmı:zı zl:krohın:ın ara.balı:ı:rdan 
birine, ~z de tcrcümsnımızla di
ğ~r em.baya bindik. 

Padi.,alım mektubunu taşıyan a. 
rr.~a ileride, biz de a.rkastndn gi
derek ~mal Qraym:ı. geldik. Mih. 
manda.rmuz olan bl'l.başı n.ider 
ile bir d;,ı;er b!nbafiI sımy kııp~m
da öntimüze ıHlşU.p loralın bulun
Ch.ığu odayn biti$'k salona gôtur -
dü' cır. Bir çeyrek saat llm.dat din
lend!lr ten sonra t~fıı.tçr geldi, 
krmlrn olduğu edanın kaprsnır aç
tt ve lfi.zi ~da:ı!llammz ve ten::U. 
nıanfarı:ınrzla f~ aldı. 

Krral, odanın nih:ı..wt.inde tahtı
nm yurrm zira' yükseklikte Acem 
hnMarilc l!iblil murabba bir kai. 
de llzC'rinc konır.uş ~c-mI~si önlln
de duruyordu. Önüne gelerek: 

- Hal! Osmanlı pa<fişahr ı:ev. 
ketlfı mahn.'betli}, ~tlQ nza. 
rnPfüı, sultan Sel1m h.'1.n efendi
ırılz h,zrrtlerinin siz ha..uetlü 
Prusya kıralı ce."Ul.plnrrna namei 
hlinu!.yun ve hed'yeleridir, 

---
da sadık kavilli olduğu e&kiden vu
ku bufa.n hareketinden &.>tlaşr!ır. 

Bu sözlerden sonra mecii.slmize 
hitam vetıl'ek geldiğimiz takmıh!. 
l:onağonıza döndUk .. 
Diğer devletleroen Berlıne ge. 

len elçilere kıra! tarafından husu
si ziy:ıfet verilmek fi.det değilken 
'l'ürk d~vletine ihtlra'l'lcn o sün 
krral tar:ı.fından konağımızda bü. 
yük bir ziyafet tertip olundu. Ye
mekten sonra herkes evine gitti. 
Ertesi gilnü resmen olnuyarak kı. 
ralm veliahdi olan büyük oğlu ve 
safr oğulları koru>.khnna davet 
ettiler. Ko:ıaklarma vardığımızda 
lalaları istikbal ederek loral Zll

delerinJ odalarm9. götürdUler, kı. 
ıal zadeler ayak üzere killer. B'z 
cie oya.kta bir miktar sohbet ettik
ten sonra gene konağmın:a avdet 
eyl::dlk. 

Hnsbelınemuriye Berlinde on 
bl.r ay k:ı.dar ikametimiz iktrza ey. 
lediğinden bu mUddel za.rf:nda bi
zi eğlendirmc-k ~ kış aylarında 
eehir içinde ve krral 9al'aymcta ln
lo tabi'?' olunan toplantılar tertip 
ettiler, opera kcmedi dedikleri ha 
valhanelerü1e vaz aylarında da 
~yfiyelerde ~e 3ehir içindeki bağ 
ve bahçdere davet ederek vakit. 
geçirttiler. 
Dönmemlı: ınzım geldiği he.beri 

Tllrk ordu.cıaıdald kolonel Geç ta
rafından başvekillerine yaz:lnuş
tı ı 206 "c'lc.Si CemadiycluUismda 
r~mıcn b:zi. krrnl sarayrna davet 
edin ccvapbrmı verdiler ve yol lc
Yaz.nru tedariki ~n on be~ gün 
daha kaldık ve aym on altmcı gU. 
nU B::rlinden aynlddc ve d!5nüşU
mUz de kışa nı.ctladığmdan Sak
sony ayolundan Bohemya, Beç !°"" 
lunu tcrc!h ctmeğe karar verdık. 

BÜYÜKDERE 
KiBRiT F ABRiKAS~ 

M OD Ü R I YET I N DEN.: 
Klbrlt 1abrlkaııı için qağtda yazılı ~artlar altında erkek ltadıı 

ı·e çocuk 4çı aımacaktu 
1 - 'fekmll fabrika lfçUerint ~ günlert para.ara ıı.cak öğle yame6 

11erillr. 

:.ı - Ocretler: 
&i Erk<'k I~ llere: 
Norma: meui nallan !c;ln &rkek !§çllere yaptırılacak işi: 

mah!yeUııe göre BMt bafllla Ucret besablle günde 100 kuru,tan 17 
kııru:a kadar. 

b) Kawu lşçUere: 

Normlll mesai .saatıarı lçln kadın tşcllere yaptırılacak tıtn mıı 
h1ye

0

tlne göre 7:S kuru:tan 110 kuruşa kadar. 
o) 12 yaıındaa 18 ya.oma katıar olan erkek ve ku ooouklara: 
Normal meııaJ aaatlan için çocuk l~çllere ııaat ba.'ı Ucretl be. 

eabll"I 63 kuruı. 
d) '.l'ahmll ~e 'falıllye, avlu ltçllert: 

Bu kabU t.şlerde çalı,anlara l~n mahiyetine g!Sre ll50 kuru~ 
tan 170 kuruoa kaoar, 

•> Fa~la meeııt tıctttlerl. 
Koordlna.ııyo.!\ HeyeU karartyle fabrtka.ıuıı günde yap:ıcağ 

8 ıaatlık faz!a çalt!n.·alarm % 80 zammı UAve edildikte normaı me
aaı U? 100 - 170 kurup. kadar C.cret alan bir lfçtye 1~ den 25C 
kurı~a kadar, 73 - 110 kuruşa kadar alan btr ffçiye 110 - 16<' 
kurup kadar, 6~ kuruı alan !§çiye 9:S ku.ruf: lfSO - 170 kuru~ 
kadar alan trcJya 220 - 2:SO ku~a kadar gtlndellk verilecektir. 

8 - Kanun! vergiler ifc;Uere alt olmak Qzere Qcretler, fabrika da. 
bilJ tallır.Rtnamf'alnde yazılı hUkümtere göre her ?ti gUnde blr &!enir. 

4 - [§çiler, yatacak yerle.rlııl kendileri temin ederler. 
S - t'alip clanlıı.~ l::$UyUkdcre:ie BllyUkdere _ Bahı,.-ekl5y yolu tıu 

tmdekt K.ıbrıt tab rlka.s1 mUdQrtyetlııe nutus tezkereleri ve aıtı totog. 
ratııı beraher nı ~racı:ot c~mclcrl Oln olunur. 

Tesviyeci, tornacı, frezeci 
ah naca~ 

Kibrit tm&l eden dairelerde nya tabrlka tamlrhanelhıde mıı.;dnf.at 
• " maklnlıt muavini olı&nk caııımak IW.lre birinci ıııut UavlyecJ. tor. 

r..acı ve trezeclye thttyaı; vardır, Fabrikada yapılacak lmtiban netice. 
l:i.Dde gö.sfereceklerl ehUyete göre maq veya aat ba.JI UcreUert tayin 
~dllecekUr. Talip olanlarm Te8&1klle bılrUkte BOyOkderedeld Klbrlt tat>. 
rlkuı mUdU rlv~tlne mı:~acstatlan l!An olunu:-. 

Berlinden altı günde Hohcnzl')). 
lern'in merkezi ' Sa.k90nyaya gel -
cük ve Den.et §ehriıı.e indik. Bu 
§ehir Elbe nehrinin iki tarafmtla 
lrurulmuş bağ ve bahçesi çok, ti
careti ile meşhur mamur bir çe
hirdir. Elbe nehri Uz::rinde on bc3 
on altı kemerli etra.ft demir ;ııı.r
ma.k.lıklı taş !köprll Avnıpad:ı u 
ra.stlanrr bir eserdi.-. 

... _ ... 
ARKEOLOJt MÜZELERt ARTIRMA VE EK. 

Bu 3ehit'd e bir gUn ka 1 rlıktan 
sonra beygir tedarik için hanlara 
haber gönd~rdik. Burada iı.0nt 
Ma:ıitolini ı:-elerek bir mUddt!t da
ha Aehride knhna.."'Llm rica et11. 1-
ki iun d'lha kalmağa karar ver
d k İkinci gün ::ııı.ra.ymda bUyUk 
bir 

0

ziyafet hav.ırla<'lı. ~dc~diği 
ar:ı.ba.fo.rla zlva.f,.te f!ittık 'Kont 
Ye bı..nderl~ri bizi salon kapısın
da ~dılar. Ayak üzerinde ~r 
mil:tor sohbet e;ttikten eonm b?
)'i.'ık saloruı ge<;e~ konuıımns;a 

b:ı!'lad:k. 
/ 'l,.,,,,,,.,.. l"11r > 

1 Bugünkü rad;;;-ı 
7,30 Proğram ve Memleket Saat Aro 

yan, 7.32 Vücudumuzu Çauıtrrıı.ltm, 

?.4-0 Ajau Haberleri • . 7.51: Seıı!o. 

nlk parçalar. 8,20. 8.35 Evtn Saati. 
12.30 'Program ve Memleket Saat A .. 
yan. 12_33 : saz Eaerleri. 12.4:S .A. 

jans Haberleri. 13.00 13.30 - Tek ve 
Beraber şarkılar. 18.00 Program 
ve Memleket Saat Ayarı. 18.03 : 
Radyo Salon Orkestrası. 18.45 Fasıl 
Heyeti. 19.00 Konu,mll. 19.l:S Fasıl 
HeyeU Progra.mmm İl<lncl Kıarnı. 
19.30 Memleket Saat Ayan ve >.,. 

jans Haberleri. 19,45 Serbest 10 Da. 
ktka. 19.5:s: KonUflll& ve SemaUer. 
20,15 Radyo Guıeteal. 20.45 Br&hmıı 
ve Dvorak'dan Da.mlar. 21,00 ztraat 
Takvimi. 21.10 Arya ve Lle1'ler. 21. 1 
30 KonUl§IXla. zı.415 Kil.sik Tilrk MU. 
zlği Programı. 22.45, 22.ISO Yarınki 

Program Te Kapanı§. 

tSTA..VBUI. BORSASINDi 

27/7 / 942 Fl.yatıan 

Kapantı 

1 Sterlin 5.24 
100 Dolar 132, 132.20 
100 l.!viçre Fr. 31),36~ 

adrld 100 Pezeta 12.9375 
Stokholm 100 Isveç Kr. Sl.le 

ll!SHA.\! Vll' TAIJVU..A1 

107 934 Slvu. Erzurum 2 7 20, 
6 Tasarruf bonolan 9,t. 
nadolu Demiryolu I ve n 152.50 

SiL TME KOMiSYONU RtY ASETINDEN: 
Cimi Evıa!ı Mikdan Li. 

MUhaınmen bedeli 
Kr. 

Elbiselik 
Kuma, Lact"ffrt J9erj Metre 182 

Pazaruğrn hangi gillı ve saatt& ve nerede yaprlıı.cağr: 
Pazarlık 28. 7, 1942 aa'!.ı günll aaat 15 de YUkaek Mektepler- muhase 

btcill#inde yap!lacaktu. 
İstanbul Arkf'Ôlo:Ji lılt.ızelerl Umum MQdürlUftlne bağlı mllze ve mU 

essf .selerdek: :müstahdemi.I'J:ı melbuaat ihtlyaçı için aırnaca~ olan 192 met 
re !A.civerd ııerj kumll§ın mQbayaaaı açık pazarlığa. konmuştur, !ııtekllle. 

rin prtnanıo ve nUmun~yi görmek ıc;,in müu umum müdO.rlUğllne pa.zar. 
hğa girec .. k olanların da yukarda yuılı saııtto Tlcar.:ıt odasmda.n alın 
m~ ''eaikaıarlle yUl<aek mektepler muhııscbeclll~lnde toplanan komisyona 
ı:.üracaat eylemeleri, (8066) 

P. T. T. UMUM MODORLOCONDEN: 
t ı. - Idere. !bt•yacı olaraıtl tablet lıalinde ve aııgart %de 98 sa. 
!'yelle 16 ıı.A 24 ton ni~dır ka.palı zartla mUnakuaya konulmuştur. 

2. - Beher tonunun muhammen bedeli 8l50 Ura muvakkat te 
mlnatt 64 lira olup ek811tme81 12/Ağuııtos/942 Ç&r§amba gUnil aaat 
11 de Ankaı ada P. T. 'l umu mı mUdQrJUk blnastnda.k\ levazım mu. 
dftrl\lğünde milte~ekkil &atmalma .komisyonunda yapılacaktır. 

ı. - ı.te-kl!ler u.tı\-akkat te.nıınat makbuz: ... ·eya banka teminat 
mcl<tublle kanun! Te&&iki ve teldl!i muhtevi kapalı zarflarını o gün aaat 
10 a kadar me~r komi.ayana vereceklerdir, 
~ - Şartnameler Ankarad& P. T. T. levazım mUdUrlUğtlnden, lstan 

bu!aa ~l Valdc hanında P. T. T. umumt depo ayniyat muhaslpllğlnden 
prııız olrk , . .,..illr. (6881) (8069) , ----, Ttlrlllye C~mbarlyetı 

ZiRAA T BANKASI 
Kundq tar1hl: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk ili' 

:Şube " aj&u adedi: %65. 
ZlraJ "° ttcart her nevi banka muamelelcrt.iı 

Para bJmtlı eDlere 2R.OOO ııra lkranı!ye veriyor.' 

Diyeııek pa~fun mektubunu 
divan Jdltlbintiz ve hediyelen de 
kethüdamrzı:n elinden alrp öpUp ta 
fnna koyduktan eonra takdim ey
ledim. Sn.ndalyaszndn.n b!:r lm~ a
r!nn ilerliycrek fa~Idi. Sopra başve-
kile r.aretlc e' iınf~en c<arak yUk. idrar Vollan w ı·eoa.. .. u 
sek iskemle il?.erine koyd ·ıktan bJlfltalık!arı müt.eb.uetı&> 

BOnr:ı g<.ne ba..cn.·.c(ki!c işaret. cCJp Dr. KEMAL OZSAN Ziraat Bt>nkastn1a kumbaralı ve ihbarsız taaarrut beıapıarınch. 
~~~ kn'll ltarafrndan !1Ulllnrı sUy. A~t "e bHtalarını k11huh~ en a: M 'lraaı tnılunarıara eenede 4 defa ı;ekUecek kur'a Ut aşağıdaki 

_ Padiıınbıntzm saffet ve dost- tıaelamıl'm. Beyoflu t.-tıkl!I l'>'llna göre ikramiye dağıtılacaktır. 
ç~ .. "'lo. 3SO Bunl'l Pın:an ~tü 4 ıı.det J.O!lO 11111.lık C,000 lira Juklarında metnnet ve eebntlarrn- lW11iiıı!ıiiP91•--!IULTl'I: 4ıta.~ 

Cin ·~lr.alcıız mhmettartlrr. ~y~ı • 4 .. 500 .. 'MOO • 
IJÜS elci ile ~diye gönrlermeleri ---- -' " 2.JO .. ı.ooo • 
inral mii"'!l.ri.i..'"lilcyh ta.""aftndan ıo .. ıoo • 4.000 .. 
kati çok paha ~ dostluk ve DİKKAT: Hesaplaımdakl paralar btr ıı'!ne içinde l50 Ur:ıdan &.}&61 
:unimtr,etc vıbı:ılı tfr dem ol:nak. ::tt~rtııyenlert' ikramiye ç:ktığt takdirde % 20 razıasne verUecektir. 
., kendt!li de ~ d~luf.un elin- Kur'alar ııcneaP. 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Eylo.ı, 

'l l"""'lıt!m ~e ımıhefaza.<ırl19. ~--••••ll!İlİİİl•BilııllırlıııinıJcılılk•Alln11u•n•dallıİçİıııe•kl•le•cl!e•k•U•r. ________ i -ret s~~tr. Bu C18~. • ••aai:H~a!illım~R~~ • 

100 adet 60 liralık IJ,000 Hr• 
ııo ., .o .. ı.sno 

160 • S.200 • 

Ballç ıablllnde ıatıiık arsa 
Piyasanın &erefli bir verinde. her türlü deniz vası 

talanntlan İ!tif ade edilebilir. depo yapılmaya elv 
ritli F<~nerde sahili olan bir arsa satılıktır. 

Enıtak ve Eytam Bankasından: 
Kıvmeti Teminat 

Eıaı N: Mevkii ve cinsi T. lirası T.lira! 

3690 Fatih Fener Abdi Subası 14275. - 1428 
Mcı!laJlesi. Abdülezel oasa caddesi. oafta 263: 
ada2302. parsel 19 kapı Es. 326. 328 en eskı 
350, 352 354 yeni 326, 328 numaralı 571 M2 arı 

Yuluuda adrt>~~ ve tafsilatı vazılı ııavri menkul 
'kaoal1 zarf usuHi ile ve ı>esin nara ile satılacaktır. 

ihale 27. 8. 942 perşembe 2ünü saa\: 14 dedir. 
isteklilerin subemiz Emlak Servisine müracaatla 

terninrıt akcesini yatırmaları ve teklif mektupların.ı 
bir lirn mukabilinde alacakları şartname hükümlerı 
ne m~ıvaf ık ıekilde tanzim ederek bildirilen lfÜD 
ve saatte ,.ubemiz satıı komisyonuna veya ihale saa 
tine yetismek Ü7.ere iadeli taahhüt\.i:i olarak poa\a• 
ya vermeleri. 7856 

TüRK iYE iŞ BANKASI 
Köçük Tasarruf 

Hesaplan 
L9"2 lrillAMlYE PlANl 

19U l:ımAM1YELERl 

ı adet 2000 Liralık - 2000.- Lira 
a .. 1000 • - IOOO.- • 
z " 760 .. - 1500.- • 
s ., 600 - 1500.- • 

KEŞlDELER: 2 Şubat, 

4 Mayıs. ! Ağwrtoe, 

2 tkfncıteırlıı tarihlerinde 

yapılır. 

10 .. 
40 .. 
60 .. 

ıso 

100 
50 

.. - 2500,- • 
• - 4000.- • 
" - 2500.- .. 

200 .. 

200 " 
~5 

10 
• .. ·- 6000.- • 

- 2000.- .. 

Satıhk duba, .hurda demir 
ve teneke kırpıntısı 

Çuouklu depomuz.«.a bulunan Uç \luba, Uç tonu mUtecav~ krrpm. 
tı teneke ve hurda demir pazarlık1a salılı1<tır. Almak iateyenleria 
görmek ~in Çubuklı: deposuna, pazarlık için de Petrol Ofitli Umum 
'.MUdUrlU~Une mUracaatlan: 

Milli 
Oyanla., 
l'estlvaU 1 :z:s • 1 • 42 tarihinde Beıtktaı 
1 t-2% Atuııto• 1 Fatih aruında evlenme i§leriDi 

kip ederken Mehmet ve Natlyeye 
Biletler Mlllı ıt ıkl kl§tılk nutua kA.ğiöı bekçi 

'lyaogo &11C!le. rıo tmdan kaybedllmlştlr, Bulan 
lyle Festival o'l-ıdakl adrese getirdiği takdlrd 

yapılacak pı.JnolıKda aatdn13ktndır. memnun edilecektir. Beşlkt&f 

koluna teslim etmesi. (40616) 
:(. .. . 

BtlyUk Çekmece nUfu.a memur! 
RA Ş I D RIZA 

M'fATROSU Halide Ptıkin beraber ğund.ın aldığım nUfua kAğıdımı 

"Bobatt!J., 
Vodvil - 8 - Perde 

l'uan: Mahmut Yeuıi 

Metodla ders 
. Orta Lise ve YUkaek l'kUllftr tale 
besine tlzlk. kimya. cebir, hendese, 
ıtsan ( A\maoca. F'rarıaızca)Tab'tye ve 

diğer dersler verilir, 
Mftraı:ıaat: Sal!JıMtla Sözlü Poıta 

lmtuBU 24-0. 

SAHIBJ : ASlll O~ 
8utldıtJ 7~r: \"' ARn Mı\ TRAASI 

Umumt NeşrlJ'Wb idare edeta 
Refi! AluJtef~ 

yi ettim.. Yen!alni alacafımdan 
kisinin hUkmU yoktur. 

çatalca: BilyUk Çekmece Ki 
Oba köyünden Mustafa ottu Ali~ 

• • • 
Fen fakült~slnden aldııtım te~~: 

mi zAyi ettim. Yenisini aıaca.ğmıor
eaklslnln bUkmU yoktur • 

557 Azmi Ka§kal. (4061') 


