
39 şehidin ailelerine 
yar~ım edilecek 

BAŞVEKALET BiR TEBLiGLE ŞEHiT OLAN 5 
SUBAY, 18 ERBAŞ 16 ERiN iSiMLERiNi BiLOiROi 

Kafkas 
kapılarında 

Yaz.an: SADRI ERTEM 

~t-Oftan sonra Don nehri uıc
"llku bir §eh1r olan NoHıçerka.,;I.:'ın 
raa..:ı tu Ru yada ·ve mhtteliklcr a
bir da heyecanlı bile d.eueblle<'Ck 
liı ~ husule getJnuh;tlr. İngJ. 
tlllJ~telert \'arlyetın ehemmiye. 
~ ~os~nnekte tererlılUt etmiyor 
cı_ • losko,•a radyoşu a:;ağı Don
ttı. Son askere kadar mUdafaa et-
3.~ bir karış yer bırakılıııı. 

1tl ı bildirdJ. 
bQ 0sko\'a. radyosunun billlirillği 
l1ıc haber orduya ,·erilen ~ünıle· 
ctr emirdir. Hadiseler bu şcliilde 

eran ederken mare;:al Timo-
~n sözleri de Don mıntaka. 
hA~ Yapılacak mihlafaanuı ma. 
tf:.~ . hl! kere da.ha. teb:ı.rliz et
-~ir. 
_;_-ıoçenko diyor ki: 

tQ. l>~ınan Don hattına Yal'Mi8k
~~i Fakat ben on.lan evvel oN.da. 

QJıacağım,_ \'e dUşman ODU ge
~Yeooktir. Harbin Akıbeti, Sıta
~m batısmdaıı Rostofllll 
() una kadar ba nehir H2t1rln-
e taayyün edecektir." 

ı....~ löz'1n iyimser bir telkin YBJi.· 
~ 4-tlyetı 1;übjektif hükmünü bir 
Itri brrakırsanız mareta.Iln söz. 
ı.ıı bliyiik bir tehlikenin, ehem· 
,-u:etıı tarihi bidiselerln tek(;\• 
<le ebJıekte olduğunu açıkça i!a.
lct ~. Ba harp nasıl in
~ eder! As1<erlik \'e teknik 
ile hıdan ne gibi kolnylıklnr, 
~ glb( gliçlilklf.'r~ ~ı kar§J. 
,._ ._? llu noktalan rnütehi.\ssısla. 

~k~t.ınek gerektir. 
oJtı>.ııe&k aljağı Don mmtakasmda 
~: biten hi.diseler Rus moka\·e. 
ela Ve harbin de,•amı bakonm· 
d~. tok ehemmiyetli bir faktör-

"e ~lar Don nehrini aştıklan 
tı&:1?~a. boylanna sığındıktan 
~ ~ bu hll.disenin Rusy:ır.m 
~ tlnıi .bUnyesi üzerinde yapacağı 
ley ~ de kü~k görtUeeek bir 
t~egıfdlr, Voiga geniş Rus top. 
"lı4i 11 &ra.smda Adeta bir iç de
~ r, ıttinakale baknnmdan Vol. 
:tliı=: Rusyu.yı befilemektf'dir. 
~f kanallnr \"a.Srtasile mub
~1l ~zlerle irtibat tdls ettik· 
IQ ~ bu nehrin mııkU kudreti 
\•0~ hır surette bıkişaf etmiştir. 
cl-.ı nlt\ herhangi bir noktaıım
l'atı 1:'1ıl&cak müdahale bu nakU. 

v oı,;::uraea.ıctrr. 
~ ın a~tl ehemmiyeti Ha. 
htıı ~nizine akması ve Haı.ar n
l'tt ğ!tıden Rus~·a lı:erilerine <loğ. 
hl~ fkaa petrollerhıhı nakline 

t e~indedir. 
v0t::t1 Don mmtakası yanlıp 
~n.Ya Yol açıldığı takdirde 
lı~ ıun büyük kan daman, bil
lıaıe Petrol daman ~Ieme.z bir 

bf~gelecektlr. 
"-y~raftan bu mmtakada 
1'il"1t,u .. bir harp Kafkaslann 
llalctır :UŞnıana terk.etmel:ı ola
~rı.1 • af'kaıı;Jar hilhası;a petrol 
İfllde •l'I haknnından bliylik m1t11ıı 

etmek~-• 
Serıed """'-ur. 

llh~ı e 30 milyon fon petrol is. 
fıı~11 al~en kuyuların Alman nil
'1~ .,.a ~esi harbin l'ieyrJ 
lıat'b!1<le ook nıliessir olaca.k ve 

l'i ın Seyri bnljkrua~aktır. 
'"llda~onun nutlm, , .c Mocıtm. 
tt<ası sreıttlen orı'lu emrl de bu 
I'\)( ~a~tabrı birer hakikat ota-

liQ ba efınf.ktecllr. , 
~lle ru 1:P rn:ı-1''ne ile yaşar, pet
!~ ister ~r bır cihnz olduğuna ı:;ö
'1!1' l'o] 8 fkasya i r-a.I edilsin, ıs. 
'r:lı()~ ntını heriuuıgi bir "°"tıı. 
1~1er; .t\ g~le:rek Volga münab-

:-. ""'° :-n kontrolü nltmn gir. 
~tln<l.e i .1 n.1'7. da Ru!> ml\dafaa<ıı1 
~,r?Yiik nılk~·a.,ta teslr ya

""'evamt Sa. ~ S.ü. 3 dAJ 

Tekrar açılması dolayısile 

izmir borsasında 
tezahOrat yapıldı 

Tac~rler, son kararın doğurduğu umumi 
f erahhk ve sevinci ifade ettiler 

hınlr, 28 (A.A.) - Ticaret 
Vekili Dr. Behı;et Uz, bugUn öğl~. 
den evvel ticaret ve zah~re bor11a-
3ına gide"rek tüccar ve sirru:ıarlarla 
görü~mUş, muhtelif mevzular U

zcrinde tetkikler ynpmı,tır. Geçen 
sene mahsulünden kalan Uzümlc • 
rin ihrocı mesel esi ayrrca tetkik 
mevzuu olmu,tur. 
Borsanın tekror faaliyete geç • 

mcsi ve s~rbe9t piyaııanr.:ı yen l den 
kurulınast dolayıeilıe borsada bil
yUk teza.hürat )19.pılmş, ve hUkft
metin 'bu karannm doğurduğu u
mum! fershlık ve sevinç tebarüz 
ettirilnıişth-. 

Ticaret Vekili saat 13 Jc inc:r 
ve üzilm ts.r ... 'l'l satış kooperatifle· 
rl birliği arafında.n 5ercfine veri. 
len öğle ye:neğ!nrlc hazır bulun. 
dukan sonra ~t 16 da vilaye:ttc 
yapılan kaymamakle.r toplantısına 
riya.set etmiştir. Toplantıda vali, 
İzmir mebusu Rah::ni, belediye re
iai, topra...lt ofis umum mlldilrll ıle 
ofis erliru, İzmir !kazaları kaymn
~a.mla.ri~ belediye rcisle.rl ve par
ti ~dan bazıları hazır 
\:.ulU!lımtt.Ş 1 wrr. 

Tica.ııet Veldli ~kmeık meıselcsi, 
buğday ., diğdl' htııbubat ve gıda 

(Devamı Sa. !, Sü. 5 de) 

ihtikara sapmamak hususunda 
T: ·rı 

vatandaşlık vazifeleri 
hatırlatılıyor 

• • 

Belediye, fiyat mürakabe ve iaıe vazifelerine Aiu•
to.ıa bcqlamak üzere hazırlaıııyor 

İ&§fl n fiyat murakabe iflerlnln 
belediyeye devri ay bafında tamam. 
lanmı §olacaktır. Devredilecek evra. 
kın aayuıı 18,000 dlr. Belediye ileti_ 
sat mtıdilrlllğü de DördUncl1 Vakıf 
Hanına tlL§mmıı ve burada çaıııma
ğa ba.§lamıştır. Devir 1§1 Uzerlnde, ge. 
rek belediyede ve preıc.& vilAyette 
hummalı faaliyet gö7A9 ç&rpmakta. 
dıl". 

Kaymakamlar diln öğleden aonra 
belediyede valinin riyaııeUnd• blr 
toplantı yapm!flar ve iqe i§lerlnin 
belediyeye devri tamamlandıktan 

sonra kaymakamıann tlzerlerine ala. 
caklan vaz.felerl görQfmU§lerdlr. Va. 
li de sabah sa.at 10 dan 1' e kadar 
DördUncil Vakıf Hanmdak! yeni oda.. 
smd& mef8Ul olmuş, devir muamele
lerini ve va.zife takıılmatmı ~n 
geçirmtştlr. 

Vali, iaı:ıe i§lerlnln belediye tarattnda'Jl 
deruhde edildiği 2 gUndenberi bo.§la. 
yan taallyeUn neticesinden memnun 
olduğunu Te devtr mu&melesinin ta. 
ma.mlanmıunndan aonra ge!;meal ta • 
bit olan intik&l mtlddeUnl mUtealcfp, 
laoe mekanizmasının da.ha htZlandı. 

n1.&ca1m& kani bulunduğunu alAka. 
darlara e&ylemi,Ur. 

Allkadar daire Amirleri, bundan 
aonra, serbest piyasada çallfae&k o
lan tacirlerimizln de vata.ndqllk hu. 
Jrukuna Aumt riayeUe d&ima dofnı 
yollara gideceklerini ummak.tadır • 
lar. DoktoT Lütfi Kırdar, bu buııus. 

taki kanaaUni izhar derken: ''Her 
mutta olduğu gibi, tacirlerimizin de 
vatanda§lık vecibe ve vazifeleri Jıa1t.. 
kmdak! duygulan aağıam ve t.eıniZ.. 

dir nmnm,, demi§tir. 
(Devamı Sa. !, Sü. ~ de) 

Ordu hasta bakıcı hemşireleri 
diplomalanm aldılar 

44 us. 

~ 
Ordu .Ha&tabakıcılık Okulunu. üç 1116Dellk bir tahsilden sonra mov&f· 

nınun 

Dola cepllellade 

Alrrıanlar 
Olgllllla p11r1Dl de 

işgal etti 
Alman tebliğine göre 

AşağıDonLtn 
bütün kolların· 

dan geçildi 
Merkezde kuıatılmıt 

kuvvetler eair veya imha 
edildi 

Brlin, 28 (A.A.) - Alman or
dul:ı.rı ba.,.c:lrumandaıilığınm tebliği: 
Doğu cephesinde Rosto! civarın

da Don nehri üzerinde tutulan köp
rii.başt devamh hUcumlar netice. 
sinde cenuba doğ'nı bUyiik ölçüde 
gen.tşletilm.iştir. Piyade birlikleri 
ve motörlü müfrezeler ı:;ehrin do
ğusunda Don nehrini genış bir ~p 
heden geÇcrek düsma.n mukave. 
metini !ktrdıktan sonra Man!!: ve 
Sal nemrleri ikC8imler1ne varmıt-
1.:ırdır. (Devamı Sa. f!. Sil. 4 de) 

Harbin 
akibeti 

Marqal Timoçenkoya göre 

Don nehri 
üzerinde 

anlaşılacaktır 
Mareıal Almanların bu nehri 

geçemiyeceklerini söylüyor 
Londra 28 (.A.A.) - Yoriı:aayr 

Postun cephe muhabiri yazıyor: 
MareŞa.l Timoçenko, muharebe 

tıizammm bozulmamna meydan 
venneden 50 frrkayı 250 kilometre 
Ye yakın bir ~afede çekmeye 
muvaffak olmuştur. Fakat en bü • 
yük imtihanı asıl ş!mıii geçi~ek. 
tir. Bu imtihandan da aşağı Don i 
le Volganm kapamakta olduğu 

(Devamı Sa. !, Sü, 3 de) 

So9)'8t Baıyada 

Kış için zahire 
stoku yapıhyor 
Kaybedilen arazi dolayı•ile 

bu İf ehemmiyet kazandı 
fak')etle bitiren hemııtrelere Ankarada törenle dlplomalan verilmiştir. Kuyb15et, 28 (A.A.) - Röyter L 

Törende MWI !\lüdafaa \'ekllllğl ve ~nellrurmay erk.anı ve seçkin bir jansmın hu.swıt muhabiri bildiriyor: 
davt.tJ.l kt.iÜf'oııll hazır bulunmuıtur. Gelen kif za.rlmda kı.zılorduyu ve 

Okul milctilrtı Albay Ecap Opan, MUI! HOdafaa 8lhhiye dalreel .rehJl Sovyet halkını iaşe etmeğe kAft ge.. 
~ueral Mazitl.m Boy111111 ve okul mflEtıJllarınc!an Rahime Okla.a'm nutuk. lecek kadar yiyecek maddeleri teın.L 
ı~rıııdan ııonra ımm 1'1Uda/aa kara mtıatepn tümgene.ral Hayrullah ı-·ışek nl i!;ln Rus da.hllt cephesinde bUyük 
tarahndan ~nç mezunlara diplomalarl tevzl edllmietlr. Yukandakl re!llm. bir gayret 8arfma ba§lanıımııtır. 

de aq ~ 1ıir ~e.ordu~ve JDMleık_MMlı içerlerken söriilllyor .. ' ,(Devamı St1. !, sa. 3 öı) 

r 
1 VAi<~f GelAııtisi 

Mnlllmia en• zeuıgla proi'ramk .,........,ne 
~tlralı: etmek lsttYorwanız, ba kupmıo keelp •k. 
laymız. 

Me~~li11s~ 
Sr. Y~arlıit 

ı;öııterlr harita... ( i\lktah 

muhtemel inkişaf ııeyrlol 

Alman taarnı.. 

ALMANYADAN 19 Mil YON LiRA
LIK MALZEME GETiRiLECEK 

Son bir ayda 12 lokomotif, 165 
vagon ve 6 otoray geldi 

Ankara, 28 (Vakit mQbablrindM)
Almanyada demiryolu ve denlzyolu 
m&lzeme.I ıatın almak Uzere temas. 
!ar yaptıktan sonra dönen heyetimiz 
le Alman htlkQmeti araamda on do. 
kuz milyon Türk lirahk bir mukave. 
le lınzalanml§tır. 

Bunun aklz buçuk milyon ııruı 

lle vagon ve lokomoUt gelecek, gerL 
ye kalan kısmı ne de muhtelit yedek 
aksam, tamir tezgıUıları vesaire eş. 
ya satın alınacaktır. 

Londrada 
Alman tayyareleri 

Yeni gizli 
silahlarla 
karşılandı 

Alman tayyareleri 
hücumlara yine 

yorlar mı? 

tiddetli 
bcqlı. 

Londra, 28 (A.A.) - Haber 
almdığma göre, bu sabah erkenden 
Alman tayyareleri Londra Uzerin
de uçtukları zaman bunlara kar. 
nı yeni eizli silahlar kullanılmıştır. 

Merkez bölgeleri üzerine yapr. 
lan akınlara iştirak r.den bu tay
yarelerdn dokuzu düşürUlmUştUr. 

SABAHKİ HVCUMLA R 
Londra, %8 (A.A.) - Bu saba.hm 

ilk saatlerinde Landra bölgelerinde 
bir hava tehlike işareti verilml§tlr. 
Tehlike ifareti bir ııaat ııtırmtııtUr. 
Londra bıngesinln muhtelit kısımla. 
rmda uçaksavar bata.ryalannm ate. 
ıl lflUlm)f takat hUkQmet merkezine 
bi_çbfr bomba atılmamııtır. Htlcum 
eden düşman uça.klan lngUterenlıı 
birçok laıııınları tızerl.nde uçmuştur. 

Batı MldlA.ııdda bir şehir birçok ay. 
lardanberi görmediği c<>k ıtddetU 
bir <hücuma uğ'I'amıştır. 

Atılan aydınlatıcı fişekleri ya.ngın 

n yüksek tntılA.kh bombalar takip 
etmlftlr. Bazı bölgelerde birkaç ev 
buara uğ'I'amıştır. tnııane& kayıbrn 
çok u olduğu sanılıyor. Dl1n gece 
İngiltere llzerlnde d~manuı 8 bom. 
ba uçağı tahrip edllınlştir. 

GECE YAPILAN AKINI..\R 
Londra, ıs (A.A.) - Dün gece 1n. 

giıtere adalan üsttlndekl dtl§man ha. 
va fa&llyetl çok geni§ olmuıtur. 

Londra ile el.vardaki kontluklar ve 
l41dland ile İngllterenln doğu, cenup. 
batı ve §imal doğusu ve lrlaııda §1. 
malinde dtııma.n uçaklarmm görül. 

dUfU blldlrllmiftlr. 
'MidlAndlar batıamda bir fthrlD 

Alman bomba uçaklarının bede!tnJ 
teşkU ettiği •e buraya atılan bomba.. 
ı.t.rla bazı yangmlar çtk&rıldığı an • 

(Dfl".:OJN Sa. !, Sil. 6 da) 

Diğer taraftan aldığım maltUnal.& 
ı~re 20 haziran cumart.eai köprille. 
rln i§letmeyc açıldığı gllndeııb.?rl Al.. 
manya dan 12 lokomoUt, 6 otoray, 10 
furgon, 165 vagon, 5 romork gelmi§
tlr. Bu malzemenin bir kısmı eııki si 
pa.rl§~rdendlr. Bir Jtı.sım da en aon 
Y-.:>•len anlafma. eaa.alarına göre gön 
derUmiş bulunmakta.drr. Bu partiyi 
diğer partilerin takip edeceği bildi· 
rilmeklcdlr. 

Mısır cepllestade 

Sükunet 
karşıhkh 

taarruzlarla 
bozuldu 

iki taraf da vaziyetinden 
memnun görünüyor 

Kahire, 2S (.A.A.) - lnsiliı orta 
ark umumi karorsühının Salı teb. 

li~i: 

Düşman kuvvetlerinin şimalkesL. 
mlndeki mevzilerinden başlamalc 

ürelile yaptıkları taarruza dün 26. 
27 Temmuz gecesi ku\'·vetlerimlzln 
knrşılıklı şiddelll taarnızlarilc geliş. 
miş ve buna topcu kunetlerimiı; 
dt> '.\'ine ~ldcletlc iştirak etmiştir. 

Harır bomba ucaklarımızln "" 
bombardıman uı;ıı:Klanmız kara 
ku\•vetlerimizi desteleyerek şimal 
k<><;İminrle düşmana t:ınrnız ctmı,_ 
]erdir. 

İTALYAN TEBL10t 

Roma, 28 (A.A.) - 1talyan ordu. 
lan umumt karargthmm 791 ııuma.. 
ralı tebliği: 

DUn El!lemeyn ceııubundaki böL 
gede Tlrento Ulmenlerlmizle 90 nm. 
cı Alman tümenine ka?'§ı yapılan fid. 
detll sava,larda d~man hiçbir fay. 
da elde edemeıc.lz!n ağı:r kayıplara 

uğr&mI§tır. 

Büyük kııımı Avusturalyalı olmak 
~re binden fazıa eslr elimize geç. 

( nr,. •n Sa. f, Sü, 6 (fa 

Fransat9 
bir askeri tren 
berhava edildi 

40 ölü olduğu bildirili• 
Londar , ~8 (.A. 4.) - Bir -.in 

St'rburg.dan Pnrisc gidC1l 1111 AL 
man askerleriyle oolu bir keınihO\ 
ya --.rnnaş.tur. 4~ -.-.;.~ır 



2~ - , ..:-

Atılay 
• 

şehitlerinin isimler 
~ 

.h~ Yazan: Safder Melih 

Bekir Sıtllı 

A.nkar&. 28 (A.A.) - Baıvekı\letten tblii edilmlııtlrt 
U temmu:ı l!H2 tarlhlnde bir ka.u. neticesinde bataıt (Atılay) deniz.. 

alt· gemimlzcıt ~elılt olan lS6 ıubtıy, erbaı ve erlo ialmlerinl bUytık blr acı 
ll~ bildiririz: 

. f 
Torpido başonuı Hüseyin Coşkun 
Mk. Gd. oubaııı Kew&I 1'ağapo 
Gv. Gd. tınba51 Basan Şentona 
Hk. Gd. onba.§ı AU Rıza Beylru' 
Eletrlkçi Gd. c11ba!jı AgAb Pirlnay 
1'elslz Od. onbı.ıı hmaU lşgll 

Ala.şehir (t~5'/209i 

lst&nbnl (9S8/IS00'7 
tatanbul (9U/5080) 

Çok lıasit bir mevzuu olan "Ar:ıp 
lıoca,, hikuyesi bir kalem deneınc

si derecesinden .Yukarı çıknmamı~. 

lır. lş!encbilccek bir mevzu yok, 
netice boş, bunlara karşılıd< yn:ı:ı
nın iyi bir cephesi diğer hikaye 
ler kadar uzun ve de,·amlı muha
verc:ye sahip olmamasıdır. Zaten 
ıliişiinüliirsc bu şeklin zaruri oldu
ğu göni!tıı·; \'Ünkli muharrir ki:n 
!eri konıı~ıurabilir. O z a m a n 
!ar hoca ılc talebe arasındıı Jiıik bir 
düşünce ile münakaşa cimek, sual 
sormak ıııc,·cul değildi. Örf için 
rniisail bir zemin teşkil eden hikiı
l e:1 e bnşka ·bir cephe verilmek su. 
relile yazııtın neYi boı:ulmu5tur. 

Bekir Sıtkının ikinci kitabı ohm 
"Talkınla Salkım,. dahi hikayele
rin kanıklrri diserlerine göre de • 
ği~m;ş bulunmakln<lır. ÜslCip ko
nu}ıııa tarzından ayrılmış >eya <la· 
ha doğrusu ayrılnrnk için u~raşıl 

mış , daha toplu ve daha realist ol 
muştur. 

Yıılnız eski kuru, tasvirlerden 
uzak, labiatin ohjektif veya siibjek 
tif bütün kıymetlerini dışıırı<.Jn bı

rakan ifade yine göriilmekıedir. 
Kil:ıhı teşkil ellen lıikfıyclerin, 

SiÖzc ~"ırpan ilk hu.sus iyeli fazla te · 
7atların yer almış olmasıdır. Hu 
şekil ilk kitapla mevcut değildi, 

"Talkınla Salkım hikayesi,, köy. 
lü~ e yerli malı kullan diye nasi • 
hat 'crnıcye giden yalrn:-1 kolalı, 

frıiklı, rli J>::slonJu efendilerin gü. 
lün~·. olan hnllerilc, köylünün hüs. 
niiııiyctirıclcn bahsederek, içtimai 
~ arıımız;ı dokunmaktadır. 

lliktıyeııin vaka itibarile seyrek 
lı ir dokusu varsa muharrir çarpı. 
şırn iki tarafın fikirlerden kı5ylü)·ü 

mür!afaa eder görünmektedir. 

Ru ynzırla Bekir Sıtkının clcı al. 
ı<l ığı lez:ıtlı unsurlar bariz olarak 
E;öriilmektedir.• 

Elinde gümüş b::ıston, sırtında, 
bonjur ve siyah çizgili pantalon a 
yağında, ıbaşmda melon şapka ta. 
~ıyan şehirli akıl hocası ile gömle 
ilini tarlanın kozzasında hükilp ev. 
de dokutan; kuşaAını hayvanının 
yününden; çarığını öküzün gönün
den kendi yap:ın 'köylü birbirine 
nt iki kutbu temsil etmek led irler .. 

.'.\fuha,·ere azdır. Objektif tasvir 
olıırak köylü ile şehirlilerin Riyi 
ni.~lcrini anlatan satırlardan baş • 
.ka bir ifarle yoktur.: 

baha evinden kovulmuş bir o~uhı~ 

husuı.i şirket otomobillerinden Ti. 
riııin altında knl:ırak öldükten son 
rn şirketi dava aclip 301) lir:ı par!'! 
olan ihtiyur babanın holetiruhin·~i 
ve lii~ikile yedirip itire::ıecl:ği 

ı::enç karısının, para'arı alıp kaçı. 

şrndan sonra bile ıhliyarın hiılu ;;. 
Jü oğluıı.ı kabahat bulnı:ısıııı nn. 
latır. 1faıle de yine aynı kusurlar. 
Teknikte hep o 21,s:ıklık ıle\·Jm el 
mcktedir. 

(Devamı l'cır) 

lbtlkira sap1' amak 
hususunda 
(Ba1larafı 1 i11ci saufada) 

Diğer, taraftan, serbest fiyat ve 
satrşlarda ihtikil.r hadleri olup olma. 
dığınm ve eskiden olduğu gibi bazı 

maddelere fiyat tayini işl derin tet.. 
kiklere !Uzum göstermektedir. Beledi 
ye reisliği, bilhassa şehrin gu.aIUk 
la;:ıe maddeleri UstUndeki kontro!Un 
daha devamlı ve daha sıkı yapılma. 
eı ıı;tn mevcut lmk!l.nlardan i.stlfade 
etmeği dlltünerek İstanbul zabıta -
amdan mUhimce bir kısmrııı yalnız 

taşe maddelerini kontrol l<;ln ayırma. 
sını mUnasip görmUş ve polis ka<U-o
sundan, münhasıran belediye zabıta. 
sı vaziyetinde çalışacak olan bir kı. 
sım ayırmıştır. Bu suretie, k:ı.yma -
kamlıkJıırda dıılma emre ve tettf11e 
;rıilheyya zabıta mem'lru bulma.k ve 
halkın aşırı fiyatla mal sattığını şl_ 
kil.yet ecleceğ; esna Ct derhal kontrol 
etmek imk!l.ru hasıl olacaktır. Kon
trolün bir kısmım teşkil eden bu iş. 
ten başka, fiyat mUrakııbe vnzifesin! 
görecek olan Daimi enclimerıin ve 
bölge iaşe mUdUrlüğU vaziyetinde ça 
Jışacak olan oolediye iktisat mUdilT'.. 
Jilğilnün kontrolörler kadrosunu tak
viye etmek ve Daiml encümene de 
ayrıca müfettl;ıler vermek meselele. 
ıi de bahis mevzundur. 

FIRINLARA UN GEÇ 
''ERtLMtYECEK 

Toprak mabsullerl ofisi tarafından 
tevzi edilmekte olan unlar dün, sev. 
kiyat ve nakil 'bakııJından de~irmen 
?ere geç verilen hububat fırınlara da 
geç sevkedllmlş ve bu yli~den bazı 

mıntakalarda mevztt sıkıntılar çekil 
miştl. Ofis, bu halin tekerrUr etme. 
mest için tedbirler almaktadır . 

Halkas kapılarında 

~ehlt ohıruarm al!elcrtne blikfimetçe kanuni yardan yapılaeak_!!r. 
AttJay c!enlzaltr gemıı.ı ııuba.;)ları: 

Uv. Bn'>. Sadettin Glırean 
th·. Yzb. 
'.:tv. Tğm 
~lk. i'zb 
~lk. l'zb 

Sebat! T.l'jÖZ 

.Kau.f 8ayl<a.ı ' 

Ahnıet Tlm!.n 
Adnan Erül 

komutan 
2. ncl komutan 

Stajyer 
l B~çarkçı 

ikinci çarkçı 

( 1578>-.' 
(1697), 
(1808) , 
(1006) 
(1960) 

8 Subay 
Atllay ıeu. lsi.odc bu;ımıın gedikli erbaşlar: 
J\lk. Od Sb. Ahmet Ataka.n btanbul (159) 
Gv. Bş. Gd. Hakkı 'Ifozcanh bta.nb.ıl (330/S08 S.U ) 
Gv. Gd. ı;:ıvuş Nurettin Oilveno &Uzığ (938/501 9) 
!Uk. bş. Od. Ziya Ln<!ot Kara:llmrük (SU/10 S.'78 ) 
.Hk s.,. ı,id, Tahsm Uöıımcz btanbul (9'?9/200Z S.10%) 
llk. Gd. Ust çavuş SoliJıaddin Nartmaıı İstanbul 93V2118 S.UO) 
Elel<trlk Bı:. Gd, NC'coıeı!dln Sunal Eyllp (311/1~ S.81 ) 
l.\lk. Gd. ust çavuş Cemalettin Dinçer 1sta.nbııl (931/2006 S.S80) 
Elel<trlk Gd. ~- çavuş Fethi YUceees Ankara (930/209'7 S.198) 
ElleJ<trlkçl Od. çavmj tell'&ll Tugay B:ı'ıke~lr (9SJ/20t5 S.433) 
Elektrik" Od. çavuş Sa.bahattın Y:ı.ral K. Ell (91l8/502'7 S.üO) 

Telsiz b '" gedlkll .IU~um Şen Trabzon (929/2080 S.106) 

Sovyet iilsyada 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Buğday istihsal edllen Uç büyük bBI 
genin, Ukrayna, Beyaz Rusya ve 
Don aiteplerinin kaybı üzerine elde 
kalan ziraat bölgeleri hem kendi 
halkını hem de işgal edilen ara.zlden 
gelen 10 ilı\n 20 mllyon millteci bes. 
!emeğe yetecek yiyecek maddeleri 
Latihsal etmek zorundadır. Krztlordu 
için bu yılın mahsulllnden 2.300.000 
tonluk bir zahire i<ıtoku vücuda ge • 
tırilmlştlr, Bu miktar bir senelik 
la.şeye herhalde kA.fi gelecektir. Zl. 
raat cephesi önümüz.elek! haftalar 
içinde tarihte göril!Lnedlk bir gay. 
ret sarfedecektir. 

CEPHEDEN UZAKTAKİ HARP 
SANA l.'t MERKEZLERİ 

l..c)ndra, 28 (A.A.) - Rusyaya yap. 
tığı seyahatten bu defa !nglltereye 
dönen demlryolları ıxneri mllll bir. 
!iği reisi Pot, şu demeçti! buıun:nuş. 
tur: 

Cepheden çok uzaklarda bulun&n 
Sovyet harp ıstihsallt merkezleri 
büyük bir hız.la çoğalmaktadır. Yir. 
mi bin hllometreli.k. blıs mesafe ke.. 
tederek Uralın ötelerinde ve batı 

Slbiryada bulunan fabrikaları zlya. 
ret ettim. Sulh zamanında tiraktör 
yapan bUyük tank fabrika.at gördüm. 

Bu fabril<ada ıimdi kadın erkek ~O 
bin işçi çalı_şmaktadır. İşçiler fazla 
mesai saatleri içi• hiçbir hudut tanı. 
mıyorlar. Bütün t"abrl'kalarda. istihsal 
yUzde 700 arttmlm1ştir. Demtryolla. 
n te§kllA.tı çok mUk.emmeldlr. De. 
mlryollar çok modenı ·• malzeme ile 
techiz edllml§Ur. 

Doğu cephesinde 
(Baştara{ı 1 ncl ım!ıfarb.J 

Don nehrinin fbüyük kavsin·de 
Kalaç'm şimal bat:ısmda muhare
beler devam etmektedir. Bu ıeh
rin ~'llbunda Alman Ve mlltte -
fik kıtala.rı aşağr Don nehrini bü
tün kollaımdan geçmişlerdir. 

Alman hava. kuvvtleri Rostofun 
cenubunda düşmanın gösterdiği 
mukavemeti ln.rın:ık için şiddetli 
akmla.r yapmak cturetiyle mUessir 
bit' yardnnda. bulunmuştur. Alman 
uç;akları münakale yollarını, ~elıir 
mün.akalatıın.ı ve Sovyet hava ili;. 
lerini bonıba.rdmıcın etm~lerdir. 
Bu akrnlnr esnasmda bir ı;ok ti
renler, demh-yolu tetJisleri, Volga 
nehri üz.erinde nakliyat yapan ge
miler ve 53 dü,.-man uçağr tahrip 
edilmiştir. 

Voronej kesiminde, evvefoe in
sa.n ve malzeme baıkmırndan c;ok 
af,ır kayıplara uğramış ol.ın RU3 
1kıtalarr dün ancak mevzii bir Jca.ç 
hücum ha.roketi yapabJlmJşlerdir. 

M:el1lı:ez kesiır..!nde kuı.;atılmış 
bulunan düşman kuvvetleri kısmf'.n 
imh:ı kısmen esir edilmiştir. 

Volkof cephesinde düşmanın bir 
:köprübaşnıa lk~r yaptığı !ıUcwn 
göği.\s göğüse kanlı muhareb~le'r
den sonra akim bıraktll"llmııtı:-. 

HikAycde, köy1liniin karakterin
den yakalnnmış çok güzel bir un: 
sıır var ki o da bu kana:ıtkar ve 

Mısırda dU~an Elilemeynrlcki 
Alman ve İtalya.n mevzilerine :mü. 
11im piyade ve tank ikuvvetleriyle 
hücum etnriştir. İngiliz kıtalan blr 
karşı hücumla püsk.iirtülmüştlir. 
Mihver ıkıtalan bu harelkttta 1.000 
e~ir alm.r!!far ve 6()1 tank tahrip 
etmişlerdir. Savaş ve p1ıke bomba 
uçaklarnnJZ El!emeynde1ıi miida • 

sessiz insanlnrın Hıfını, sözünü .sak (Ba~lara/ı 1 nci snııfnr!n) faa mulıa.rebeleri.nde müessir yar. 

lamadan, olduğu ,ııibi karşısınrl:ıki Bu harpte mesafenin mana ifa- BarblD aİlıbeU dnnda. bululUilJ.M\lardrr. Alman a.v-
ne söyleyivennesidir. İçi di'i ayn{ de etmediği bil' f.:()k misnll~rle cıla.rr hava muharebelerinde hiç 
olan insanın bu hususiyeti yazının kendini giktermiştir. Mesafe bu (BQ§tarafı I inci S4f!lfaaa) kayıp veırı:neden 9 İngfliz uçağı dil 
iknvvetli Vİr döküm301d1r, harpte ordtmon manen& kahili. l}'i.İrmÜŞ]~r. 

B. d k d h"k· l13tta dayanarak Kafkasya yol:ına B" hi d L d ır ereceye ·a :ır ı ·ıu·ede. tez yetine yaptığı hiımet ,·.eya kar~ı- ır ~ r &n.Q. üştü 
olduğunu da dü,ünefüliriz. Yerli sına <ııkardığı ı;\jç;tik ni!'.-tbetinde ~ed ~kmektedır. Askeri eksper - Berlln, 28 (A.A.) - Alman or. 
mıılı giymek hususundaki nasih:ı- m.ano.lıdır. Asa.ğı Doı:ı nehri boyla- ler, Rus mareşa.lmrn ricat etmesi- du~an ~danlığmın bildir. 
hn kö\'liiye değil şehirliye \°eril • nnda eereyıuı eden harpte mesafe. nin evvelce düşi.inülmüıı bir hare • diğine g6re, Alman kuvvet1erln -
me:;i ]Azım " geldiAinin feryadı ya- nin ma.nevm kabiliyeti ii1.erJncle ket'n neticesi olduğunu ve Alman den mfiıt~kncil bir grup Batais.k 
zmm ba5lad1ğından sonuna kadıı:- ~müessir olma. kudreti harllmJade~ larm ~imdi miinakala~ sistemlerin §ehrini mıpt~r. 
de~am eder. Bir !kaç ki,inin ve dir. Bunun !çinılir ki R()stofıın ,.e debüyük müşküllere tl°ğ'ra.yaca.klan Don ıneht1 ağ'Zt dolaylarındaki 
köylünün sömri, ~öbekli konferan~ Novoçerka!f.4'm -=ukutundan sonra nı ileri sürmektedir. Timoçenko, yollarda .Alınan ha.va kuvvetleri 
rılann kanaatlannı rleğiştirmedi· mesafe birdenbire ehemmJyet ;ılclr. ,,öyle demi.5tir; 250 dil.~n araıba.smr tahrip et. 
~inrl~n ~yine ·onlar k!Sy :köy dolaşır; Bu ehemmilet tn~lllz gazetelerin. mjşti:r, Bir çok mühim.mat depola-
'':uzhırın:ı devam ederler. de, Rtı5 tebliğlerinde, komutanla. " - Düşman Don hattına va. n ve bir lbcm.::i:n deJXX'll bomba if.a-

lyi insı.nlar olduğu gibi, nankör nn ağzında. va.hr.'llctin büyük 1nlk- racaktrr, fa.kat ben ondan evvel o beti netic~~inde hava.ya uçmuştur. 
insanlar 'll'da vardır. Besleyip büyüt :rasta ifad~i halini aldı. r:ı.da bulunacağım ve düşman Do- Sovyet teb.Uğleri 
1iikten sonra lıii?'iilü meyvalar ve • Gaye itibarile büyük bir mana nu geçemiyecektl'r. Harbin akibetl Loudra, 28 (.A.A) - Mo'lkovad:ı 
ren~ağaçlar hiltllğiniz gibilgö4..l.aeli. ifade eden me•afenin ka.zanılnıa"tı Stalingra.dm batı.,mdan Rostovıin neşredilen So•yet

1
gece yarısı leb 

i<~camnn dallarından buruk lezzet. Vt' ka.~·hedilrnmıesi için ya.pılaook cloğı!suna kadar bu~nehir üzerinde· lilU: 'tı 
li meyvalar ~sarkan ve yapraklariİn muharebeforln <le çok kanh, çok taayyün edecektir.'' ~· Paıart~si. gilnü, çarpışmalar Vo • 
~.,. • t~. "' .... • .... ~ ,.,.•=- •"fh:ı.l"n ihtı' ......... ___ v·ın1 '' ron·J· ve Simlı"yanska·kesı"mı· d " !kışın· dökmeyen ağaçlar da vardır. ~ ........... "" ~~ '"" ~ucq:g. • c " • n e ııe· 

Çiçekler biliriz Içirnizi l>ayıltır..~ hatırlamak lfümndrr. Bu ltrbarla. vam etmiştir. 
!kokuıinr/ burmnn\l'LU,.yakan rayiha .. a,~!Don ha\•zasmda yaprlacak 1 Wl d il ? 1 Anudane çarpışmalardan sonra 
lar-ı. Y::ırd~r 1 Böyle.,. insanlar •da ' bu. muluırebe~rin çok inath bir ~il- "'... ememe Rus kuvvetleri Roslof ve 1'0'110çer .. 
h.ınur. · ~de inldşa.f edtteğlni nnıyonız. •--------------,.. kask !5ehlrlerlni tabliye etmişler • 

tşte "Hayırsııevliit., hikaye.sinde ık.. ·.1: SADRİ ER.T~I Basun'da okuyucularrmızde.n Baki dir. 
~\.. . ı..':: • V-'-" 1 -1,L:~~-=============== 

1 .. 

Atılay du.ı.za.ttı geml•lnde bulnnan erat: 
939/1876 Saınıtunlo Mehmet Dllşat 
939/1728 VahlıkeblrU Hasan (Jewal 
939/19-12 Oflu Salih Mehmet . ' 
H0/22! Oeb:ı:.ell Adem Bllseyla 
940/294 Kandrrah Emin Eyüp 

Erdr.kll Ahm~t Basan 

Slvaa 
lıta.nbuı. 

letaııbul 

(9U/60St) 
(9U/ISOH) 
(9U/60M) 

18 e 

· Güve~ 

m&klne 

.. 
ı. 

.Güverte .. 9.U/811 
OU/1190 
94.1/1326 
Hl/1145 
9.U/8676 

Rizeli HU.9eyln lbrahım 
Burhaniyeli Osmıın Muııtafa\ 

SUrmenell Mustafa Temel 
Rizeli AU kıza Enver 

.. 
llaldıııe 

., 
Güver1e 

9U/4St8 Tlrebolultı Şaban Halll 
9.U/4820 Ayancıklr lsmall İlyas 
041/4182 ~klrda~lı Cemil tsman 
Ml/8304 Göreleli Hal'i Mehmet 
9U/426ı'5 Bartınlı Hüseyin Halil 
Hl/11Sl6 Vakfıkebirli. Temel Yenlglln 

.. .. .. 
M.aktae .. .. 

16 er 

Avus?ralyada mü- Londra haberlerine g 

dafaa hazırlıkları Holanda Hola~ 
Hariciye nazırı alınan 

tedbirlerin kuvvetinden 
bahsediyor 

Slclney, 28 (A.A.) - Avu!turalya 
hariciye na.zırı, şlmall Avusturalya 
ile orta. ve cenup Kenala.no sa.ha.la.. 
rmda yaptığı on gllnlUk teftiş seya. 
ha tinden dönmllş ve demiştir ki: 

"Şimal mUdafaa bölgesini lstil~. 

yıı. te~ebbUa edecek her dllşman ya. 
kıcı bir kabul görecektir. Müdafaa 
mtltemadlyen iylle,1tirllmektedir. As. 

kerler!mizi gördUkten sonra em!l!. 
yetıi bir itimat beslememek lmkA.n . 
sızdır. 

ızmlr borsasında 
t&zablrat 
(BaıtaraJı ı fncı ıaYfttda) 

maddeelhi, gJyim eşyası hakkmd:ı
.ki ih üyaçl.ara dair kaymakam ve 
beled.'iye reislerinden izahat aldık. 
tan solll'3. vaziyetten memnun o
lup olmadıklannt sormuş ve hep
si vaziyet.in çok düzelmi' ve hal. 
lmı çok memnun olduğunu beyan 
e tmişlerdlr. 

Vekilin mUstahsilin devlete borç 
18.Jldığt yüzde yirmi beşlerin al~ 
nıp almms.dığı hak'k:ınd~l suali
ne, bunları halkm kendi ~etirip 
seve seve teslim etmekte olduğu 
cevaht verilmiştir, 

Dr. Behçet Uz, göz önUnde tutula. 
<ıak en mllhim işin ekimi artırmak 
olduğunu, bu noktanın asla. unutul -
maması lA.zım geldiğini hatrrıattık.. 

ta.n ve gelecek ekimin çon otmall'I lll 
zumuna l§aretten ııonra, deml~ir ki: 

Şu noktayı da. unutmaymız, bugün 
kü vaziyet daha dar olabillr. Vazlye. 
timiz bu iyi hali dabe. iylle~tlrerek 

tdameye çalışmaktır. Hariçten buğ. 
day geUrerek stoklarımızı çok kuv. 
vetlendireek bite israfa meydan ver. 
memek, A.zamt tutumlu hareket et -
mek, ekmeyl dalma llçyUz, be§ yüz 
gram aruında bir muvazene tesis e. 
deeek surette aar!etmek icap eder. 

Dr. Behcet Uz, görll§üıen bUtün 
meao.teler hakkında !Azım gelen direk 
tiflerl vardikten aonra kaymakam 
ve belediye reı.ı~rtne baml gayretle 
ç.&hfID&larını bekledlffnl söylemt;ı, 

ve toplantıya ıon vermi§Ur. 

Toplantıdan sonra kazaıardan ge. 
tlrllen ekmek numuneleri vekile gös. 
terilmiş ve bemen hepsi halis buğday 
olan bu ekmeklerin lyi olduğU mem. 
nunlyetıe gôrutmllştUr. 

lardan tahlly 
ediliyor! 

Boıalan yere Almanl 
yerleıtirü~e/unif 

Lonrlrrı, 28 ( .. 4 •. 4.)~ -
gazefe.~i muhabirlerinden 
birdirdiğine göre. Hollandad 
un;ın yahudilerden 600 Ü 11 
~ark cephesine .sevk edilme 
Bu yahudiler ar;ısında 18 ile 
ı nad veya daha fazla olan ta 
200 bin Polonyalı l'ahudi 

Ari olıın TlollandalıJar da 
dileceklerdlr. Güdülen ~aye 
·daya Almanları :r<'rleştirme ----<o----
lzmirde pirinç 75 ku 

düıtü 

İzmir, 28 (A.A.) - Şimdi 
dar kcw.ı borsada yUz clJikurJ 
djği halde güçlükle bulunan p 
fiyatı bugi'ln 75 kuruşa dil 
tür. Bundan zarar görecekl 
anlayan bazı tUeearm fiya 
tu lmasıru temin için bazı t 
cfuı ve müracatla.rda bulund 
ları, fa.kat bu teşe-bbüeün ka 
ak.i:ın kaldığı öğrenilmiştir. 

Mısır harbi 
(Baıtara/ı 1 inct say/ 

ml§tır. Bundan ba§k& 32 sJl.6.hll 
ba, 30 kadar zırhlı dil§m&D o 
bili de tahrJp olunmuotur. 

Cephenin cenup kesiminde ha 
mrza. yakla.şmağe. te§ebbtıs 

dUşman mUfrezeleri topçumuzuıı 
hatli ateşi ile topa tutulmuıı ~ 
kUrtllimUştUr. 

lNGlLİZLER ESKt :ımvztLE 
CEKİLMİŞLER 

Kalıirc, 28 (.A.A.) - Reuter 
sıııın birdirdiğine göre, Mısır 
h~inin ş1mal kesiminde ha 
ta bulunnn İngiliz ' kuvvetleri, 1 
Çarşanba günkü mevzilerine 
çekilmişlerdir. 

Londrada Alm~n tayyarel 
C Baıtoralı 1 inci •t111frı'I 

l&§ılınaktadır. Hiobtr yerde ke•lt 
arruzl&r yaıııidiğı bUdirilmeınif 

Tele!a t sayısının !a.zla ve h 

önemli olduğu ıaıulınaktadır, 8 
ınan uçağı tahrip edllm.l1Ur. 

ALMANLı\RA GÖRE-. 
8Cdln, 28 (A.A.) - Aakert 

naklardan bUdirildiğlne göre. 

ııuna •l\'nzer tıp vardır. nsanların ı Ka.ta.noflu soruyor: 

aristokrat doııtu'1ot~~klarını•b'elir~ .--------------... ı ''Meşhur TUrk piri ve 'l'ürkçU 

Ticaret vekill viı.p..yetten ayrıldrlt • 
tan .sonra partl me.kezine gitmiş ve 

MMkova, ıs (A.A.) - SoVJ'et ek h 
ve ora.da ıuıtahanelerle aıhht mUes.. 

tebll~I~ 

vetll te§klller halinde hareket ' 
Alman sava§ uça.klan !ngllt. • 
terinde ve sularında keşif uÇU 
yapmı§lardrr. Alman uçakları 
terede İngiliz hav& kuvvetlerine~ 
zeme imal eden ehemmiyetli t&tırl 

ten ve profeo!l;)>uneJ <liJenciliğe alış· Her gün bir karikatür (Ali,ır Neval) ye bazan da (AU,ır 
mı., olan bir fakirin hikAy~ini an Nevayi) deniliyor. 
lıılnn "rliişmez kalkmaz~bir AHah., 
ih:ı_,lıklı yazıda ,da böyle t karoklrr. 
ler ~örmek rnümkilndür. • 

"Hayırsız Evlrıt,. 

• Knr.,taı, kuğu kuşunun 

gaı;aslyte deler; kuğu,kl!OU can~çe. 
kilJirken kartal ııevinclndıen .. çrldn·ır. 
Şimdiki harpte olduğu gibi. de. 

* :A.rzuı garpt&n §arka. doğru dev. 
rlne muballf istikamette akan sular, 
.. n rtlz:gfl.rlar, müteharrik nakil va. 
.ıııtalarr, yürüyen 1n1a.nlar arzın dev_ 
Tine iftirak etmiyorlar da. diğer ecza 
• ana.sır t&rafmd&n muhali! tarafa. 
*91r:leatyorlar demek ahir. 

.. ._, ··"; l ı ..... l'ltlllS de
_ ..aı:m. __ ıJaha a.ı; &fllU!l&te. Patron - Bııy Ccnıt1it! .. Eliniz. 
maruzdur. Tabiat, 1'tı hıMnlotta. dl.,111. delcMşl bana hrrakmız.. Yava, gt
ııanlardıuı da.ha mahir, d-.. A 'Ql.ad•pji' .. Olll .. nll:., - ~- -

(Nevat) mi (Nevayt) mi? Hangi. 
sini demeli ve yazmalı?,, 

ye eklenebilir. 

3) Aalmda (l) bile oln.ydt, 
ıiveal iki ıeall har! araaınd& 
bu (l) yi (yt)ye çevJrecektl: 
yt) glbi ... 

Bu sebeplerle (NcW.yi), 
~) dememell 

TUrk 
kalan 
(feda-

demeM, 

Sovyet kuvvetleri, VoroneJ çevre. 
aindekt mevzilerini ıslah et.mielerdlr. 
.Almanlar, cephenin blr keabnlnde 
kaybettikleri mevı:llerl tekrar ele ge. 
çlrmeğe tepbblis etmiflerae de 700 
ölU kayıp verdikten eonr& geri çekiL 
mtııerdir. 

~·· Moakova, 28 (AA.) - :ponun 'ba. 
trnnda Voronej önUııde llerlenıete 

devam. eden Tlmoçenko kuvvetleri 
iki Alman ta.burunu be.zlmete utrat. 
ııırtlardrr. 

Voronejlu fimal b&tuımda Sovyet 
piyadesi, tank ve hava. kuvveUert 
Alman blokhantarma hlleum etmJf • 
terdir. Frs.neadan yent gelen 323 Un.. 
cll Alman tUmenl bir kargı hUcuma 
!~tırak etmi~r Alma.ular Sovyet 
mevzilerine Uç defa hUeum etmişler. 
se de her u.ç hücum da pUskUrtuı. 
m~tür. D~man muharebe meyda • 
nmde. bJr çok öltı brrakımfJtır.· 

BJrt arhlr olmak ftlfere yıenlden S 
_ Arlmau Wmenl bil 90ll dltılerde Dmı 

sese1erin ihtiyaçları Uzerlnde tetkik
ler yapmıı ve al!kadarl&rl& g6rtl§ _ 
muttllr. 

Doktor Behçet Uz, saat 20,80 da 

nıracat ve ltlıallt birlikleri taratın.. 
d&n ,ehi?" gazinoııuııda gere!i.ne veri. 
len akf&m ziyafetinde ha.zır bulun • 
mugtur. 

bavzaama getlrUml§tir. Bunlar 70 fn. 
el, 82 lncl, 2'0 ıncı, 2(4 ıncı, 370 iDcl, 
862 ıncı, 371 lncl, 377 tncl pyade tll. 
menleri ile 2' Oııcll zırhlı tUmendir, .... 

larr bombala.mı§tır. 

BİBM1NGAMA AKIN 
Berlln, ıs (A.A..) - Aaked 

kaynaktan bildlrlldlfin• CÖ~• U 
gece Bil"mlnga.ına yapılan hav& il 
eu m ıına 200 .Alman aa V&f ııçalı 
rak etmlf ve hedener üzerine :~~ 
ve çok ağlr çapta iııtllAk bom_.-,. 
le çok miktarda yangnı bombatats 
tılmııtır • 

Mo.k,,vaı 28 (A.A.) - Voronddek" 
Alma.r. kıtaıarı dUn ıehriıı cenubun
da. birçok ıtddetn kaqı hUcumlarda. 

bulunmU§lar ve Ruıı kuvvetlerini Vo. 
ronej nehrinin ötesine atma.ğa çalı~. 
mıflardrr. Bununla 'beraber gllnlcrce 
evvel nehri geçm!§ ola.n Sovyet kıta. 
ları mevzilerii sıkı bir surette muha. 
faza etmişler ve Alman mukaveme. 
ttne rağmen dUn de tıerlemeğe mu • 

-

va.ttak ~1mualar41:-._/ --~ ' 

Nev'-ı insan hat;re~ flıflO ' 
- derler u~;, 

Kim fld-y.i nefs edene ciD~ 
fmdid-' 

Rfıy-1 hl1d zulm ile p&ml.l t,(Jı' 
d.11mıeriS' 

Ztr.! hMıinı bileti geım.- ~ 
. . - - ,. rab, 1'4JP' 
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Çukurovada 1 wnı~~ll!!!!l .. lllllilllllllllil 
Yeni mahsul ı~r -~~m!aıl...aııı .. 

depolara 1 Kızılay haber alma 
teslim ediliyor 1 bürosu kuruluyor 
b~araiıcı'lı bölgesi halin Bu blro vaıllaslle l•gal altındaki 
" milyon kilo hububat 91 

verecek memleketlerde bulanan tanıdıklarınız 
:'>' Adana, 28 (.A.A.) - Çukurova baldf JDd8 malllmat al8bll8C8ks1Dlz 
v t'tı.i Yıl tna.hsulilnil of s depolarına 
h c Çifı;i anbarlnrına nakil faaliyeti 
l~~eUe devam ~yor. lklinı vnzi .. 
bôl 1 dolayısiyle:reç mahsul alan 
:V &cleriıniz hallunın hububat ihti. 
.,.~cnu ka~ila.ıru:ı.k için nakil işleri. 
tn ~t d~ede süratlcndiril
lt·t~ ve ofise tesllm:ıt:n :ırtma.51 
• ~ Va)i ovadaki ist!hsal merkez. 
~~tini ~cftL~ etmekte ve lüzumlu 

rcktifleri \'ermektedir. 
d Vplj dün Karaisalı bölgesinde 
.. c çlfsllerle g15rü:ımUştnr. Bu bö!. 
.,c c::if • d ' c;ıleort istihlAka yetmez dert'ce 
rn:ı tnahsuı a ldrklan baldc- ofise bir 
d~t~~ kil~ hububat vermeyi vaa. 

-u;ılen.Iır. 

Fransız elçisi 
Ebedi Şefin kabrine 

çelenk koydu 
'Uıkara, 28 (A.A.) - Fra.nsaı:ım 

~kara bUyUk elçisi Gutoıı Böjörl 
" tün saat ıo.ao dn AtatUrkUn mu. 

Rkkat kabrini ziyaret ederek mutat 
ili~ bir ccJenk koymuıtur. 

Cirea.unun bu seneki fındık 
rekol'ı:esi 

(" 
.1ıras11n, ~8 (.A.A). - Ticarf't 

:
4
<1311 "alinin ve alAkadarların i~t:. 
kıyıe Ynplığı toplantıd., Giresun 

a~eıicez \'C Bulancık kazalarının 
a Yılı fındık rekorlesini on sekiz 

~llyon lki yüz kırk bin kilo olarak 
tıahınin edilmiştir. Kati rekolta bir 
arta sonra tesblt oluneeeldır. 

Pariste 103 lokanta' 
kapatıldı 

lü ton.ara, 28 (.A.A.) - faşe u~rı .. 
k ne ,.e nlıamlarına muhalif har<'. 

1~ elliklerlnden dolayı Pariscle 
3 lokanta 'kapatılmış, 226 ki,i 

l!ıahkemeye verflml~tfr. 
---<>

&hemyada res.mt füıan 
Almanca 

l lorıdra 28 (.A.A.) - Almanlar 

1 •rfından hnıırlenan bir kamın 

8
8Yıhnsı mucibince Bohemye ve:ı.for 
"Yada resmi Usan Almancadır. 

IWaltaJa iki ayda 150 
tayyare Jiifürüldü 

n Afalla 28 (.A.A.) - Dün :Malta 
,.terinde 12 mihver tayyaresi talı.. 
,1 Jl edilmiştir. Rıı suretle 1 Haziran 
~~ ftlbsren Malin tiıerinde tahrip 
b ılen tayyarelerin sayısı 150 yi 
uirnaktadır. 

Sait Keıler'in bir çocuğu 
oldu 

lJı lıl:uJı&mr ark&daeımız Sait Kesler' 
4e dllJı c~ Amerikan haatahanesin. 
lr!Jıbtr kız ç0et1Jıı dtınyaya gelml§tJr. 
ll"Jt 1 ll2lı:ılye uzun ömür diler, 
ıı,;:&fnı:ıu:ı •• reflkaaını tebrik e .. 

l\1erdivenden çıkarken 
düıüp öldü 

Q~a.!ıt.&.ta1ede oturan Jılehınet, m. 
ltel't Zllerdt•eıılerlndeJl yulcan çıkar • 
tut' birdenbire romalt:ı;m& &ğrıl&n 
l'u ıııu,, Z&valb adam bu errada IL§a.fı 
~l"lannu§tır. 
ta~ bir halde Cerrahpap hu. 
:te.ıtı e k&ldmla.ıı Mehmet kısa bir 
~ eonra &mtışttır. 

~~============= 
~ayetler, Dilekler 

Aııadoluhisarmda bir 
piılik menbaı 

a. rıı~ okuyucuta.nmız gazetemize 
Qı~la t. ederek fU dllekte bulun_ 

•• ?'dır. 
11bı. Aııa.dolublaanııda halat fa.brlka
~oı~d~ nıezaruk önündeki dar 
~ Zlltlddet evvel iskele ıttlhaz t 
lltllfk§, böytece balkın l'fdlt ve gell§t 
l'lllan UllC§nıı,tır. Aynca, iıkete ya. 

1

1 

1'ıtll\ Yertn kireç ve gübre ne doldu. 
l?ı.\&-: Yllztıııden civarın stlıhl duru 

ıtıbı-e bozuınıll§tur. Hattl sokak da 
'aı.ı ile doldurulmuştur . ., 

~eıı :ıntakanm tek geçldlı:ıJ teşkil 
~ trc. ızıı Serçe sokatmm eski h&lL 
llt.ıal"t 1 hususunda ala.kalı mıı.karnııı 
~~ llt dlkkaUı:ıı celbeder ve aldığı
~ 0~ fl~et mektubunda bahse meT .. 
le le tekelenln mUn&sip bir malı&! 

"-'11rııaıaenu dllutzı. 

• 

Haber aldığımı.za. göre Kızılay,· lunan latenlleıı §ahıa hakkında maıa., 
yurd dı§ıı:ıda akrabası, bildiği, ya_ 1 mat almabllecektlr. Bunu temin lçlı:ı 
kmluı bulunan vatanda,ıara kolay •• 

1 
de bllroya mllracaat ederek oradan 

iık olmak llzere bir .. Kıalay he.her alınae&k beyannameyi doldurmıı.k ve 
bürosu,. lhdıısma karar vermiştir. , bu beyannameye yalnız ylrml be§ 

Büro kadrosu hazırlandıktan sonra kuru§lUk blr kızılay pulu yapl§tır _ 
gazetelere illn verilerek faaliyete mak ka.tldlr. "Kızılay haber bUrosu,. 
geçlld!ğl haber vcrltecekUr. Bllrodan ııorulan oahıır Türk tcbaaırmdan oL 
yalnrz ie-gat altındaki memlcl«ıtıere maaa dahi kısa bir zamanda ocvnp 
§amil olmalt Uzcre yurd dı~da bu.! vermeğe çalıoacakbr. 

Üsküdar yerli mal
lar pazarlarında 

Suiistimal dolayısiyle bütün 
memurlar değiıtirildi 

Üsküdar yerli mallar pazarların 
da bir suiislim{ıJ vakası mcydanıı 
çıkarıldı~ı yazılmıştı. Yerli mallur 
milessesclcr müdilrlüAü, Üsküdar 
şıibcsinin bütün .kadrosunu Jii§vet
mlş, ;}·erlerine yeni memurlar gön 
denniştir. 

Nakil vasıtaları seferlerinde 
koordinasyon 

Nakil vusltaları seferlerinin bir. 
birine uyğun olarak tanzimi için 
d!in tramvay idaresi müdürü, Şlr. 
J.:etihayriye ve deniz yolları mü 
messillerinden müreı.kep bir heyet 
helediyede toplnnorak bir rapor 
hazırlamışlar ve \'lıliye vermişler • 
dir. 

--<>--
Sağır ve dilsizlere kömür 

verilecek 
'.l"llrkl.ye Baftr, Dilsiz ve Körler 

Te!!Anltd Clemfyetlnden: 
Muhtaç satır. dilsiz ve klr aUele. 

re kI§lık odun ve kömttr vertlecektJr. 
F&klr ilmUhaber!erile 8.8.9'2 akşa. • 
mm& kadar her stıı:ı .Ankara e&ddeaı 
Adalet Han No. 19 cemiyet geDel 
merkez:lı:ıe mUrac&at etmeleri UA.n o. 
ıunur. 

... 
Kızdaym sünnet düğünü 
Alemdar Kızılay nahiyesinden 

22 A~ustosda tertip edilmiş hil· 
yük milsamere ve sDnnet d~nü 
için ~tınnet çocuklannın kayıt ,.e 
kabul muamelesine ba~lanmı~tır. 

,(Tatil gfinlert harlc) lher gün sa. 
at 12 den 19 za ~adar Emin8n0 
Halkevi binasındaki Kmhay mer
kezine muracaat etmeleri rica olu. 
nur. 

Tosyadan 
pirinç geliyor 

Fiyatlar 80 - 90 kuruı 
arasında 

Anadoludan .külliyetli miktard:ı, 
pirinç gelmeğe başlamıştır. :Pirinc
ler 'fosya malıdır ve fiat 90 _ 95 
kuruştur. Piynsnda 80 - 85 kuru. 
şakadar da piriDC satılmaktadır. 

Belediye hekimlerine 
kefenlik patiska verilecek 
Yerli mallar pazarları, acele ô

lüm vakalannda ihtiyacı karşıla 
mak üzere ecznhanelere kefenlik pa 
tiska verilme.~ine• müsaade icin vi. 
lbete müracaat etmişti. Vilayet bu 
teklifi makOI bulmuştur. İlk tasav. 
\·ura göre kefenlik pntiskalar ec 
zahanelere verilecek ve talil gün • 
!erinde nöbetçi olan eczahaneler · 
den cenaze sahipleri ihtlyaçlannı 
temin edebilece'klerdf. Fakat ec• 
zahaneler buna raz1 olmadıkların · 
dan patisk.nJarın belediye hekimlr. 
rine verilmesi düşilnilhnektedlr •• 
Her ceDa:ıe ~ahibine 8 - 15 metre 
patiska verilecektir. 

Ticaret ofisinin dağıtacağı 
eıya 

Şimdiye kadar bölge iaşe mildür 
liiğü tarafından tevzI edilen JAs1ik 

' çivi ve~aire ilbi ithalat eşyası hun 
dan sonra !İcaret of"ısl tarafındnD 
dağıtılacaktır. 

Bundan ı;onra lıışe J,Ierf için 
belediye reisliğine mfiracaat edil 
mesi alAkodarlarn bildirilm~tJr. 

-<>---
Ekmek karnelerini 

kaybedenler 
Ekmek karnelerini kaybedenlere. 

Ağu~tos ayı icin lkarne verilip V<' 
rilmeme~l hakkında yeni bir karn:
alınacaktır. 
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Yazan: ZEKi MESUT ALSAN 

- Onlar yedi kızlardandır (1) hiç görmedin mi?. Hasta cocuk(ara 
ilôc; dağıtmak icin, ara sıra mahatleleri dolaJırlar .. 

- Yedi kızlar kimlerdir? •• Neden ilôç dağıtıyorlar ... Bu eteklerin-
deki istavroz ne otuyor?.. ~ -

- A çocuğum, onlar gôvurdur.. Senin anlayacağın onla; kadın 
papazlardır •• Ta JU rum mahalesinde bir manastırda otururlar .. 

Mustafa, her adı,,, atışlarında haç ile tesbih tanelerinin birbirine 
vurmasından husule gelen bir çangıltı ile ilerleyen bu kadınlara hay
retle bakmaktan kendini alamıyarak Fatma teyzenin son izahatını o an
da kôfi gördü .. Zaten teyze de o sırada yedi kızlara iıaret ederek on
ları evine doğru götürdü .. Maksadı anlaşılmııtı .. Hasta cocuğun bu ka· 
dın papazlara gösterecekti.. Hacıdan, hocadan medet görememiı .• ıim
di yedi kızlardan çare umuyordu.. Genci kapıda kalarak ihtiyan içeri 
girdi .. Sundurmada bir ıilte üstünde takatsız yatan Hüseyinin baıını, bi
leğini yokladı .. Diline baktı .. Ve contasını açarak bir kutu içinden bir 
kaç hap çıkardı .• parmakları ile sayı iıaretleri yaph .. Ve anlan Hüseyi· 
nin anasına verdi •. Dııarıda bekleyen gene; yedi kız da, o sırada başka 
bir çocuğun nemli ve çipilli gözlerine bir merhem sürüyordu .. Bu suretle 
davetli davetsiz, bir kaç ev, bir kaç çocuk daha muayene edildi.. llôç 
aldı.. Kimse istavroza aldırış etmiyor, ve dilleri anlaşılmayan bu garip 
kıyafetli yabancılardan çekinmiyordu.. Artık gün batmak üzere idi ki, 
yedi kızlar, manastırlarının yolunu tuttular •. ve mahalledeki kadınlar da 
bir elleri çocuklarının elinde, diğer elleri de aldıkları hapı, merhemi, 
tozu sım sıkı tutarak evlerine cekildiler .• 

Mustafa da, evine döndü .• Akıam ezanı okunuyordu .. Babası ile be
raber abdest aldı .. ve beraber namaz kıldı .• Beraber dua etti .• 

fakat o gece Mustafanın g~züne kolayca uyku girmedi •• MOslü
manlar gôvurlar birbirine düşman değiller miydi?. Haydi Mihal korku
sundan müslüman cocuklarına marul versin, haydi usta Yorgi para kar· 
Jılığı bir iı görsün .. Haydi Mhon müılüman kadınlarının ayağına iğne 
iplik getirerek zengin olsun.. Bu yedi kızlara, hem de manastırda ot11-
ran, papaz yedi kızlara ne oluyor da müılümaııların hasta çocuklarını'! 
ayaklarına kadar gelerek bedava ilôç dağıtıyorlar?. Çocukları okıayor· 
lar, analarına gülüyorlar •• Bunları yapan nasıl bir gôvurluk, bunlan ka. 
bul eden nasıl bir- müslümanlıktı? •• Mustafa babasına acıldı .. O da: 

- Gavurlardan da iyi insanlar vardır.. iyilik yapmasını severler •• 
iyilik her dinde makbuldür •• 

Bu cevap Muıtafanın muvazenesi bozulan dint duygusunu tamaml· 
le tatmin edemedi .. Düşündü, taıındı .. Ve içine düıen ilk ıOpheyi bir t-Or
lü söküp atamadı •. Veren gavur •• alan müılüman .. Veren el alan elden 
üstündür, demiyorlar nw?,. Nasıl oluvor da müslüman memleketinde, müs· 

Beden terbiyesi 
öğretmenleri m 

Haydarpafa lisesinde 
açılacak bir kursta ders 

görecekler 

- Adliye VekJltnJn beyanatı mUnaııebetlyle -

lılaarf veklllıgt bu yıl llae ve orta. 
okuUarda vazife ~rmekte ol&ı:ı be 
den terbiyesi ve spor öğretmenlerini 
bir ay devam edecek bir tekA.nıUl 

kursunda toplayacaktır. Kunı Hay • 
darpap lls~iı:ıde açılac&k ve bu ~a.. 
l~alara (82). öğretmen i§Urak ede. 
celrtlr. 

10 ağustosta ba§lryacak olan kur. 
sun tedrisatı amell ve nazını olacak 
ve kursun aoııunda iotfrak eden öğ'. 
ret:menlere muvatfaklyeUerl derece. 
sine göre Ua&nalar verllccekUr. 

Kursta lncelo.ııecck ba§lıe& bır&D§. 
lar ıunlardı.r: Spor hljlyenl, spor or. 
ganl.zasyonl&n ve lzclllk. &tletlzm 
!utbol ve su sporlandır. 

Kurs öğretmenleri arasmda tstan. 
bul Unlversıtesl fizlyolojt profeaöril 
Sadi Irmak, Gazi Terbiye ~tltüsü 
beden terbiyesi gubesl öğretmenle . 
rindeıı Mehmet Arkan, Deı:ı.lz Harp 
okuıu beden terbiyesi !Sğrctmeı:ıJ es. 
ki pmpiyonlamıuzdaı:ı Tevt\k ~ke 
bulunmaktachr. 

Kursun idaresine maarif veldlllğlı:ı 
ce vekillik umumt mU!ett.l§lerlı:ıden 
İlyas Slnal memur edllml§tlr. 

----
170 bin liralık manif a\ura 

~yası dağıtılacak 
~fanifaturacılar birli~i, düne 

kadar tacirlere 140 hin liralık mn
nifatura eşyası tağıtmıştır. Ay ıha. 
şından itibaren de 170 .tıin liralık 
manifatura eşyası dağılacaktır. 'l'C\' 

xi li~tesi haıırlanmışbr. 

Fener ve Heybeli nahiye 
müdürleri 

Fener naruye mfidürlü#üne mili· 
kiye mezunlanndan Feridun, Hey 
beli nahiye madfirlü~üne gene mül 
kiye mezunlarından İhsan Alınc. 

İsvi~re kanunu, ts,·i~relinln el. 
bisesi gibi, l<enJi pnyı"ıno. uygun
dur. Kanunlar, hep memleketin 
~inde yaşayan gerçeklerden, rea. 
Jftelerden \.'e ihtiynçl:mlnn ~lknr. 
Bu, doğrudur. Fakat medeni in :ın. 
hğln d.ı. ortak doy·~lan, ortak an
Jnyr~Ian ve dü.5ilnü .. leri bulundu. 
~ inkar edilemez. 

Bu ortakhklılr, ayn sınırJnrcln, 
baska mulıitlerde, birbirine oy. 
mA~ adetler, an'aneler içinde ya
:ı:aynnla.r arac;mda da birli'iiler do. 
ğurur. Netekim, biz, :\dli lnlnli
bnnm yaparken, bir kat~de b
,·~re "kanunu medenis1,, nl alıp 
benim<;emiştlk. 

Bbi bu yola !!Dren fikir, "aile,, 
yl anlaY15IJ11l'Tdı.1d yenlJiktl. 

"Niki.h" 1, pamuk ipliS\nılen da. 
ha (lirilk bir bağ hı:ılinc indiren, 
bir: 
-&, ol! 
Sörliyle ı:.örOUip clAğılan c"1Dlk 

<lüny&-~t, elbette tez el'.len hıı.rca. 
nncak em~Jı-re muhtaçtı. Çünldi 
•'FJJab., ın kılı kırka yarnn, kndm 
haklannı en çap1'8.~ ruh ceplıe
lerfne kadar inee1eyen <llisturl:ırı 
nnutuımu,, ortada sadece işte ı:u: 

- Do, ol! 
SözU luıhn~tı. Aileyi, mllletbı 

en kUçük Pft~"it bil.en, ona lın bn
knndan değer \'eren uynnrk bir 
devbt, elbette "I bu iç yarumr 
kökünden ke!i!ip nfacaktı. Net~klm 
llyle de yapılih. 

Fn.kat her bıı51angı~a, yenHi
~ln acemniğin, :ı1ışmamazhğın bir 
takım, pürüzleri belirir. 1'1eöeni 
lmnundan sonra, nmda boradn 
göıe çarp3ll ak~aldıklnnn sebebi 
btıclur. 

İs\'l~re kanunu, sade bir tcrcü. 

Makarna ve bisküvi fab. 
rikalanna izin verilecek 

ıtayfn edilmf~lerdir. Yeni müdür • Ticaret VekAleU, makarna ve bis. 
ter ay başında vazifelerine yaşla kUvi fabrikaları için un kontenja.ı:ıı j 
yacaklardır. ayırmağa karar vermiştir. Fabrika-

-o-- l&r, alacakalrı uı:ılarla makarna ve 
Beşiktqta yerli mallar blıkUvi yapacaklardır. 

pazarı açılacak 
1 

Yerli mallar pazarlan Beşiklıı~I" ' 
da bir şube acma!ııı &arar "Yermişllr. 
Hazırlıklar yapılmaktadır. 

Buca Sıhhat kampı açıldı 
lzmir, 28 (A.A) - Kızılay genç. 

llk kurumu tarafmdaı:ı Bue&'d& kuru 
lan sıhhat kampı dün saat 18 de Ti. 
e&ret vektll doktor Behçet Uııı tara
fından açılmiftır. Kampa hAlen İL 
mir, Manisa, Aydın ve Denl.zlldcn 
getirllml§ olan yüz elll çocuk yerle§. 
Urllml§tlr. 

Berlin elçimiz lıtanbulda 
Bcrlln Büyü ElcillAimlze tayin 

edilmiş olan Saffet Aarıkan. dün 
sabahki ekspresle Ankaralan şeh 
rlrnizc gelmibtir. 

Büyük elcinin cumartesi siinü, 
tayyare ile Dcrline hareket etme i 
muhtemeldir. 
~ 

Altın 28 liraya düttü 
Dün bir altının fiatı 28 liraya, 

külce altının hir gram fintı ise 3S!j 

kuruştu. 

lüman mahalesinde gavur eli üstün cıkıyor?. Nasıl oluyor da Gevrek ho
Canınn mıskasına rağmen hasla .HOseyinin anası yedi kızlardan medet 
umuyor?.. -

Mustafa bu iıde bir uygunsuzluk olduğunu seziyor, fakat iıl bir 
neticeye bağlayamıyordu .. Asıl netice bu iıde değil, onun vicdanında 
belirmişti •• .Şüphe kurdu, artık onun içine dü_şmüııü ... 

• • 

1 il 

Yine portakal ağaçlannın ciçeklendiği bir zamandı.. Mustafa beı 
yaşını doldurmuştu.. Bir gün anası ona yeni elbise giydirdi.. Boynuna 
caprazvari kumaş bir çanta astı .. içine bir Amme cü:ı:ü koydu.. Kendisi 
de hazırlanıp büyük ziyaretlere mahsus olan ipek peştemalına büründü •• 
ve Mustofanın elinden tutarak, haydi, oğlum, seni Gevrek hocaya vere
ceğim .• Artık mektep zamanın geldi diye yola koyuldu .• 

Mustafa bu mektep yolunu tuttuğu zaman büsbütün karo cahil de
ğildi .• Yazmak bilmeyen, fakat okuması olan anası ona evde clifbeyi 
göstermiy, azıcık Kur'an sökmesini bffe öğretmijti.. Esasen namaz sure
leri de Mustafanın ezberinde idi •• Onun için, Mustafa telôJ göstermedi .. 
Kendisinden hakkından gelemiyeceği bir Jey istenen korkak ÇOCuk vazi
yetine düşmedi .. Zaten Gevrek hoca da onun yabancısı değildi .. Evinde 
anası ile beraber bir kac defa m8'Vlid dinlemlıti •• 

Ana oğul, elele, tenha ve dolambaçlı lokaklardan yürüdüler .. Mus
tafa yeni elbisesinden, w boynundaki suparasından, rastladığı diğer c~ 
cuklara karıı bir gurur duyuyordu. Bir orofık, bir deve katarına rastladı
lar •. Yedi devenin teıkil ettiği bu kotar önünde bir de eşek vardı .. Eşek 
üstünde çocuk denecek kadar küçük bir gene bu katarı, lngilizin fabri. 
kasına doğru götürüyordu.. Oradan develere meyankökü balyaları yük
lenecek, ve fabrikadan istasyonuna taıınacakh •• 

Mustafanın anası, bu gence iıaret ederekı 

- Mustafa okumazsan sen de eıek üstünde, deve sürersin dedi •• 
Mustafa kinci ve hınçcı diye İJittlği develerden korkardı .• Hele kı

ıın, ağızlarından k~pükler saçan ve diılerinl gıcırdatan bu garip hay· 
vanlardan daha cok ürkerdi .. 

- Ana, okuyacağım. 
- Okumcnsan, sana verdiğim sütleri hela~ ermem .• 
Gevrek hocanın kapısına gelmljlerdi-
Gevrek hoca onları gülerek, fakat vakarla karşıladı .• O da, bir ka~ 

defa okuduğu, ve mıska verdiği Mustafayı tanıyordu .• 
Mustafonın anasır 
- lıte getirdim.. Eti ıenin kemiği benim dedi .. 
Gevrek hoca biraz da yapmacık bir sertlikle Mustafanın yü:üne 

bakarak önüme diz çök otur dedi .• Mustafa itaat etti. ' . • - Rabbi yesirl oku dedi •• 
Mustafa onu sv gibi biliyordu •• okudu .. 

(0eyamı varJ · 

(1) Aydında halk orasında "sör" lere veri/en ad. 

me lle lisana oldOb"U gibi, muhite 
~enilemezdi Ye ergeç bu plirüzler 
ortaya ~ıkaca.ktı. 

Nete'.dm, ilk t{!eriihf.ler yaprJ. 
dılttan sonra, tadil fiklrlcrl de zi
Jıinlcri yomuı~ be'ladL Ne ya. 
zık, ki bu fikir, en fena taraflle 
tukdlnı ve: 

- Bo~runağı kolayla6tınnak ! 
Cümlesile hfilisa edlllyordn. 
llnyır, <la.\'a, filkU ha 'değildir. 

Boşanmayı kolayl:l§tımınk zaten 
bir de,•letm lmnmıunda ;er aJn. 
maz. 

Dava, 12dh•aç mUesses:si gibi 
pt:k yerli, çok mahalli blr eyi, bi· 
ze yabancı lulçıkb.tmdan ayır. 
maktrr. Hakimler, avulaLt.lar bü
tün kanun adamlan a.raıımd~ ya
ııılnn anketlerin hedefi btı idi. 

Am:L evlemne)i bU)iik Mr kör 
düğüm haline koymak da, bn on. 
mayr kol:ı.yla~unwıktan bet.er bir 
hatadll'. Çiiı:ıldl yun kunnağı gUç. 
lc~Jrir. Herkesi ~·lenm~:ten ür
küttlr. Gelln olan samusak bile, 
kokusunu J.vk gün giiley(!hil<lik
t~ sonra "Han"B.'' , ·nrlsleri nele
re imdir olmnllar? bdi~, iblr 
Jdmyaha.ne değildir, ld iki kitl3i 
b!rbirlne lmYJl!\tsm. 

İlk görii~e b!rbirJerine vura)an. 
fara, her yer teknedir. Çok yalan
dan balrtıkl:ırı it:ln biç bir Şey gör. 
rnezler. Ayıp ''e kusnrlan, huylar 
arasındaki aynlı~ nıhlann n.n
l:ı~dığını :r.:vnan ortaya s:ıkn:nr. 

Evlenmelerde bir ~ık kapı bı. 
Tnkılmu.sa. yu\'8 larmuna uğramak 
nntkaddcrdlr. An~'!{ bu gibi haller .. 
de bo~yı ko1aylnştıımak, aynı 
zamanda evlenmeyi kohıyb.5tır .. 
ma.k olur. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

Sümerbank 
fabrikaları 

Yılda 90 milyon metre 
pamuklu menwcat yapacak 
S~r Ba.nk toımhinc!er.rüu pa

muklu m~ucat laq>:ısit.es; sene
de 90 :milyon !D.etreye çı:karrlmııı
tir. Bu miktar, bütün yurdun ih
tiyacmı, !harp zaruretlerinin do
ğurduğu nisbetlere göre tem.in e
decek mahiyettedir. Yani, her 
vaUı.nd~, senede lblç bir slktnlı
ya maruz !kalmadan beşer metre 
mensucat verilebilecektir. 

Kış ayla.rma. ait pamuklu kı.po
nu tevziatı eyJUldc 00..5Jayacakt.ır. 
Kuponlar, balk tnğrt:ma birlikleri 
tamfmdan dağıtı:lacak ve bu se
fer lxı.yil:iltler ihdas edilmiyeeek. 
tir. Yerli )fallar Pazarları kendi 
vesaiti ile he'!' gtln ilç bin vatan
ôru il mal S3.tabilecC'kt.lr. Kupon 
•ar, intiz3.mr temine yarayacak 
tır. 

Eyüpte bir genç denizde 
boğuldu 

Ali -ve Rıza iaimll iki genç, bu aa • 
bab EyOp sahillerinde denize gtrın~. 
bunlardan Rıza çamura sa.planmış ve 
bir da.ha çıkmam.t§tır. Zabıt& tanı.tın 
daD ya.pılan a.rqtırma netlceslndt> 
Rızanrn cesedi çıkanlml§tır. 

-<>--
Zeytinyağı 130 kuruş 

Zeylin ynğcılnr. kendi arnların. 

da toplanarak yiizıie bir asilli en 
iyi zeytin yağına 130 kuruş fi:ıt ko"' 
muşlardır. Diğer tüccar zümreler 
de bu şekilde harokte kllnır ver. 
mi !erdir. 

1_25_,_,,_e_vv_e_ık_i v_ak_ıt_I, 
29 Temmuz 91 

Şeker tevzi ediliyor 
6 Dumaralı vesika mukabilinde nü. 

fusun behertne yüz dirhem şeker 

tevzi edilecektir. 

:::E Ç&rpmha Pef16mbe 

> 
29 Temmm 80 Temmn:r. 

~ 
cı Bınr ~ Hızır: 86 

1 nece;: 16 Reoop: 16 

•'aldtlm V-...a n Euuıı Vıu>sl 

,,., ' GQııeolı: 
4:l9 9.16 4.fiO U.18 

dOğu~l 

Öğle U..20 4.48 12.20 t.4.9 

lklndi l6.1'1 8.15 16.17 8.45 
Akpm 19.SB 12.00 19.Sl 12.00 

Yatsı u:.u uı ZL22 1.til 

lm!'3k 2.45 '7.1! 2.4'7 'J.15 
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Avrupaıun garjp AdcUer1ndcn· 
'-ır, ki ba~ka d:vlctlerdcn hatırı 
ce nerede oturocaktır ve beyhude 
ce nerede otUTacaktır ve pc~hude 
vturacağı günlerde ne kıı.füı.r- pkrr. 
harcedeccktlr gıbi ııeyler dUşün
mezler, IQtretsin, şehrimizde bir 
hııç gün ka1stn ve ı;ehrimizi g3r
Eün diyerek yolundan alakoyar, 
:kram.larda bulunur, ziyafetler ve
rirler. ~irilnizc ikram eylcrlık 
c.:.ye ift.i.hu f'<icrler. 

Derzte ve ne"llÇe'nin büyUc::k ee
hırleri.nde bizi muhafaza için ta
• in eyl~iklcri kwnandan, .subay 
ve ask<"rler kira 1 J e oturdukları 
lıanm (otel) odalarını boşaltarak 
bize tahsis ·ettiler. Ve gariptir, ki 
t.unla.rm yediltlel'ı yemeklerin pn
t'rulını ve kiraları bize ödettiler. 

O v:ıXte !kadar 'J'iltkiyeden Sak. 
~.my:ı.ya kimse gitmediğinden bir 
çok ikadın, e~~k bizi görmek için 
hep birden hilcum ediyorlardı. Fe
na lhalde buns.lryorduk, Hersek tn
:rnfmdan mulı.afazamıza memur e
dilen z:ı.t, bi7.i gönneğe gelenleri 
sıra ile y:uımuza getirirken !ıalk 
onu · lemiyel"C"k hücum ediyor. 
askerleri dağıtmıı.k gene yanımıza 
sokulıuyorla.rdı. 

Bu hal ile Derz~ şefoinde üç 
sUn kald!ktan sonra, Nemçeyc ta
li Boheımya eyaletinin baı: ~ehri o
lım Proğ 1".!!.leeine fel(Jik. Bu kale, 
Molda~-:ı. Uurindedir. Sağlaın du. 
varlıın, ba,ğ ve bahçesi ı=ok bır §e
hirdlr. Nehir üzer.indek1 ta'i; köp. 
rilniln bir benzerine Avrupada 
rastltın.a.ma2. 

Yetmiş bir tarlhlnde Prusyalı
lar Saksonya eyaletim harap et
m~şlcr ve Derzte ~hıinf de ynk
mısla.rdı. Prağ muhasarasında §e
hire atık:.n top r\illereleri kale ve 
bazı ev duv:ırlnnnı pa:rçalsmı§tı. 
Bunlar hli.la olduğu gibi nıduyor. 
<i.u. 

Prağda bir glln k:ılmnğa karar 
ve.rm1şken bfiyük meydan baştan 
ba~ üklmı tı'klım dol:nU§tu. Bu. 
rada istirnh.?.t ~öyle dUl"Şun blis
bütün yonılaetığmuz.ı {lUıjilnerck 
!,Öyle b!r lki saat dinlendikten son
ra kimse fa.rkmda olma.dan men
zil ibeygirlar.inl tedarik ederek 
Prağda::ı dört s:ınt ilerideki Ber
koviç kasabasına ge!dik. Bııroda 
bir ge-oe kalJik. Ertesi gilnU Bo
hcmya. dçi:nde ng~ Roma. im
paratorunun mf"rkezi olan '3eç 
kalesine geldik. 

Abdülhamidin beldesinde s::fa
rd ile giden Ka'balrulak yeğeni 
Süleym,an !beyden sonra tst.anbul
dan Beç'e elçi gitmediğinden gny
ri hu defa nemçe devletine me
mur Raf.ip Uoubelltlr Efendi de he
r.~ Beç'e vasıl olmamı~ olduğun
dan lbura<h kalmak bi!Sbi.ittin ııı
IJrn:ı ol:ıca.k, halkın izdihamından 
km-ttıfa.mıyncıa.Xtı:k. Onun için ;ıe
hire girmeden jk.i saat mesafede 
tU>lunan Şuyhat kasabasına gittik. 
Ornda iki gün Dmldlktan sonra ro
zı yol ~nnrnt tedarik eder~k 
Budin. Taıımşvar kalelerjn:len, ve 
S:bm dağ:lannda.."1 ve Erdel bofa. 
zmdan gcçerdt Erdcl memleketi
ı.:n büyücek ŞQ}tirl'C'21inden olup Ei
J'iık ihu(luduna dört ısant mesaferle 
<,lan Herm~tnd şeıhrine geldik. 
Burada b<l- giin bldıktan ~ıonra 
EfJik hudndmın geçtik. Üç dört 
&üntie Bill~ '\'e Bilkre~!ıen üç 
gilnde Turu?. saaitline ~eldik. Ora.
dan Totrrdtan, Hezargıred, Şum
nu, Kır.lt!kilise, B~, Çorlu. ~i
livri Qmsz:roln.rmr gcecrek !stan. 
bula vasıl old'uk. 

Berlin ve Almanya 

ıu. Kimseden rüşvet almazlcl!". 
Maliye işlerine bakflnlann heı 

L-ıri sene oo:ıundn kendile~ ve
l"ilnilij hizmetin muhasebesJli ka • 
qılet mc.rıfdile h:ızrrbyıp biliı.
vasrta kırala arzederlcr. Kimse 
kımsenın işi:ıe karışmaz. 

Bu ınin~trlerden biti nizama ay
k.tn bir iş işler de blrinı azleder. 
leree bir vakit sene lıizım olur mü 
:ilhaznsile rütbe5inden ıskat etmi
yerek rUtbcsile evinde ikaıne~e 
mecbur edilir. Yerine daha w:;ağ: 
rütbeden birini ta~·in ederler Lu. 
z~uz yere memur çoğaltıp ma
aşlarla devletlerini dağdağaya uğ
ratmazl2l'. Elbise ve hade~e husu 
Gunde çok titizdirler. Herkes ken
di §anına göre elbiıre giymeğe me 
zundur. Fakat öyle alı\ kürkler ~i
ycrek kimst' haddini te~vUz et. 
lll<:Z ve ~fahat ıt"rbaıbmi öyle ala
bild1ğine müsaade edilmez Başve
kilin 15 hademesi vardIT. Hademe 
ınnkulezi aldi!klan aylıkları He gü. 
nün m.as..'U'.iflerlni idare eylerler.Ka 
baca çuiıad.an eb'scler giyerler. 
Almany:ıda kıyafetinden herke

f;in sanatı aşağı yukarı belli olur. 
Baeıbo~ \'e bekiı.rları çok yoktur. 
O Isa da bu gibiler iş idarehanele
rinde az gUndeliklerle çalıştmhr
lar. 

Fakir,, 68.kat, hasta, kimsesi ol
mayanl:ır için mahsus yer1er var-
0 ır. Bunlar burada yedi:-für, içiri. 
lir. Bu suretle şehir içinde ser
seri, dilenci ve yen..'ltcsici maku!esi 
pek nadirdir. 

Alnın.nya §imal ~mlcketi oldu 
ğundan ipek ve sair eşyanın ipti.. 
dai maddesi yoktur. İpek, kl:l.lıve 
ve şekerden maada kendi memle. 
ketlerinde tedariki mümkün olan 
§eyleri 00.~ka memleketlerden ge. 
tirtmezlcr, paralan !kenai mem~ -
ketlerinde kalsın için Berlinde ve 
ctrafzrı..00. çuha, bez, atlas. kadi

llW'WUf tadhl: ı~. - Sermayeel: 100.000.000 Türk~ 
Şabe "e ajanı adeclJ: 265, ' 

Ziral v" Uc&rl her nevi banka muameleleri, 
Para birlktlıenlere 28,000 Ura ikramiye veriyor. 

Ziraat Banka.amda kumbara.lı ve ihbarsız taall.ITUf hesaplarında 

en az 50 !izuı bulunar:.Jara aenede 4 defa çekilecek kur'a Ue a.oağtdakl 
pli.na göre ikramiye dağlt.Jlacaktır, 

t. adet 1,000 Uralık 4,000 Ura 100 adet 50 liralık S,000 Ura 
4 .. 600 .. !,000 • 120 .. 40 • uoo .. 
' " !60 .. 1,000 • 160 ,, !O • S,200 ,. 

40 .. 100 .. 4,000 • 

DlXKA.T: Hesaplaımdakl paralar blr sene içinde 50 liradan &f&.61 

~U,mfyenlere ikramiye ç:ktığı takdirde % 20 tazıune Terilecektlr. 
Kur'alar ııenede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Eylo.ı, 

11 BırinclkA.nunda çekllecektır, 

Seylac:n P. T. T. MüJürliiğünc!en:' 

ı - İdaremiz lhtıyo.c. için 1300 adet altı metrelik 1500 adet yedi 
metrelik llOO adet ııekiz metreJik 800 adet dokuz metrelik ki ceman 4700 
adet çıralı ç.ım telgraf dirett kapalı zart ll!ulile eksiltpıeye konulmll§tur. 

2 - Kara1.s&.lı kazasının Kara.gedik ormanından kesilip Adanad& tea.. 
llm oartı olan bu di~kleriL muhammen bedeli beheri 8 liradan 37600 ilra 
\'e muvakkat teminatı 2820 liradır, 

a - Eke.ilme 10.8.942 pazaTtUI günü saat 11 de Ada.nada P. T. T. 
mUdUrlUğü b!numdakt a.rtn'ma koml.syonuı:ıda yapılacaktı.r, 

4 - Buna alt fartname 188 kurllf bedelle Seyhan P. T. T. m\ldllrlU. 
fe, daldal, fağfur gibi cmtiıı ve c§- tU:.d~n almat-ıllr. 
yayı kendileri icat ediyor ve para 
kuvveti lle başka memleketlu-d.cn 
ustalar gctirter~k memleket ih • 
tiyacma 18.zmı <>lan malları kur. 
clııkları fe..brikalare:ı yaptırıyorlar, 
hariÇtc:ı mal gelse de getirenler
den :vtlzde otlız :;ümrllk resmi a
lırlar. Bu mallan gizli gctirenl-er 
clur <!n yakalanır!>! ?ıUklimet za.p. 
tcder. 

lılinistr Here Berk'in gayreti ile 

I! - bteklilerin ticaret odum.dan 9U teneal !\;hl alm~ •esik&lan 
n muvakkat teminat makbuz "-eya banka teminat mektuplarile 2490 No. 
lu kanuna uygun olarak tanzim edec.kleri teklif mektupl&rmı havi k&. 
pau zarflar:nı 3 neU madGede yazılı eksiltme gttnü saat ona kadar ko
misyona ve~eleri veya posta ne göndermeleri Uln olunur. Posta.da vaki 
gecikmelerden meıuliyet kabul edilmez. (7888) 

lıtanbul Ziraat Mektebi Safınalma Komisyonundan: 

Yedikule Gazha.neainden 72 ton gazhane kokunun Halkatıd& bulwıaı:ı 

mekteblmlu nakli açık ekı!dltmeye konmu,tur. Beher ton kokun nakliye 
l:ir ikaç scr.e içinde mUlrlm miktar. 
da dut ağacı yetiştirilmi5tir. Al. 
manyaya lizım obn ipek miktarı. muhammen bedeli 9 Ura ve ilk teminatı 4S lira 60 kuru§tur. Eksiltme Bo. 

1,ın dörtte birini sobalarla ıStta- ycğiu lstikla.J caddesi M9 numarada Liseler Muhasebeciliğinde toplanan 
rnk vücude getird}kle;.i imamtlıa • komlsyond:ı aı.7.9-42 Cuma günll sant 13,80 da yapılacaktır. tsteklllerl.n 
ne-lerde yetiRUrmektedirler. bu J~i yapabilecek ka.billyette kamyona aahlp olc!uklarmı mm.nıyet 6 ncı 

ıı1rı•amı ııar> şubeden alınml§ evrak De tevsik etmeleri ve vaktinde, adı geçen muhasebe. 
-------------.... - ye yatıracakl&n llk teminat paraaı makbuzu ve n\lfus cUzda.nlarUe blrllk-

1 B 
.. k'' .ı -, 1 te ~omlııyon'l müracaatları Te prtnameyt her gün Mubasebecillkte.ıı görOp 

URUn U ra!'A'/0 öğrenmeleri. (7698) -
7,30 Program 7,32 VUcııdUmUzı.i ça. [ J , 

ııştıralım 7,•o ajans 7,55 Radyo aa. latanbul B J d" • il~ t~-- ~ · -y 
lon orkCBtrasr 8,20 • 8.35 Evin saatl - C e ıyeSI 1 aft~ ~~~ 
12,30 Program 12,33 Şarkılar 12,-45 
ajans 13,00 • 13,80 Şarkı ve tUrkUlcr, 
18,00 Program 18.03 Radyo dan.'! or_ 
kc.ırtrasr 18,-45 Kadınlardan taaıl pro
gramı 19,30 Haberler 19,45 Serbes 
10 dakika 19,55 İki tanbur iki ke~en 
çe lle ıııaz <?ııcrlerl 20,15 Radyo gaze. 
test 20,45 Bir marş öğreniyoruz 21,00 
Ziraat takvimi 21,10 J.'amı heyeti 21, 
80 Konuşma (Av ve spora dair) 21, 
45 RlyaseticUmhur bandosu 22,30 
Haberler 22,ıso kapan!§. 

Yeni Neşriyat 

Asri Adam 
Selma GUcUyener tercilme ıııerlsl. 

nln of ncU kitabıdır, Fiyatı: llO kuru' 
Çıkaran: (Anadolu Türk Kita.p de. 
posu) dur. 

. 
Tahmin ,bedeli 

1200,00 

.ı~.co 

1200,0t 

tik temtnab' 
00,00 

77,41) 

90,00' 

Konaervatuvar Müdtirlüg11 için bas. 
bnlacak naz&rl ve amel! Türk Musl. 
kist eaerindıen 5 forma Klı\atk Türk 
MU3iklli eserinden 5 forma k1 ceman 
10 formanm tab'ı ve 5 formanın cUd. 
lenınest işi . 
Karaağaç MUessesatr 1çln almacak 
2700 adet ıırarı el sabunu, 400 kilo ye_ 
§ll soğuk su sabunu v,e 200 kilo be-
yaz sabun. 
Gazi KöprU&ü botlarma alt aklnı!lA. 
törterin tamir ve tecdidi. 

Tahmin becreTierlyl~ ilk b!mmat miktarları yukand& yazılı tşler ayrr 
ayn açık .ıts!ltmeye koncım~tur. Şartnameleri Zıı.bıt ve lıluamelA.t MiL 
dilr11,J1U kıı.lemlndf! görülebilir. İhaleleri 10.8,9'2 Pazartesi günU saat U 
de Daim! l!'.ııctlmende yapıl11.caktır. Taliplerin tık ~minat makbuz veya 
mektuplan ve kanunen ibrazı lAzımgelen diğer vcslkalarlle ihale gQntı 
mu&.yyen s1u1.tta. Daim! Encümende bulunmalal'ı, (8033) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

inhisarlar müfettiş muavinli' 
ği müsabaka imtihanı 

1nh1aarlar Umum mtldür!Uğll tefti§ kadrosunda mll.nho.l bulunan ııı 
!etu, muavinliklerl l.çln ynzılı ve sözlU bir mllsabaka imtihanı açuaca1't:
!:0.8.942 pazarleai günU aaıı.t 10 da Sirkecide İnhisarlar tefti§ ht:'eti btD' 
smda yapılacak olan yazılı amtihanda kazananlar acızıu imtihana gtrece 
ıerdlı. Her lki imtihanda kazananlar a.raemda en tazıa derece alanlar t 
hlıı&rlar millettlf muavinliğine alınacaklardır, Notlarda mUsavat ha!iıl 
ılııan bilenler tercih edllecoklerdlr. Ucrctler 3656 aayılı kanuna ..c-öre \1 
rl!toekttr. 

MU&abakay& glrebllmek lçlnı 

ı -,- Jııf.emurın kanununda yazılı aartlardan ba§ka iktisat Te hu1'11 
!akU1t~leri veya alyaeaı bilgiler okulcndan, yahut yUk8ek tlca.ret ve ııııJ. 
sat ınektebln1en veyahut da ınuadilllkleri maarif vekAlettnce tasdik e~ 
m13 bulunan yabe.ncı fakülte veya yilkaek mekteplerin birinden mep1 
olmak, 

2 - MIWıbaka tarih.inde yqı 30 dan yukarı olmamak ve asker~ 
yapmı§ buluru:ıak, 

3 - Sıh!ıJ vaziyeti iklim tebeddüllerine ve her türlU yolculuk zahııı" 
ve mqakka~erine daynnmağa mllsatt olmak, 

4 - AhlAk ve seciye itibarile mUfettl§llk mesleğine alınmaarı:ıa. nı~ 
bir hali bulunmamak, "bu huııws ıda~ce yapılacak tahkikatla bcUrtJll 
ceiı.tlr. ,. 

.Müracaat en geç ıo.S.942 akşamına kadar 1nhisarl&r umum mudt11'1C. 
ğU.ne hitap eden bir dilekçe ile yapılacaktır. 

Bu dilekçeye: 

1 - Mektep §elıadetnameııl, 
2 - Nllf~ hUvlyet cUzdAuıı, 
8 - Aakerllk vmkuı, 
4 - Sth.batçe memleketin her tara.tında vazife görmeğe ve eaya~ 

ler )apmağa mllaait bulunduıu hakkrnt\a tam te§ekkUllU rctJ 
blr baatahaneden alınacak rapor, 

t'I - Poı.ı.ı.ten 3lmacak iyi hal kA,g'ldı, 
6 - 6 latıe 4:,15 X 6 bcyunda. totogTat 
7 - B&l tcrcemeat, eklenecektir. 

tsteklllcrln imtihan programını Sirkecide İnh[sarlar Wt4ı hey"et.i f. 
yaf.t'tl.nden almal&n IA.zımdır. (7962) 

Belediye Sular idaresinden: 
Beyazıt meyda.nından Türbe'ye kadar olan cadde yenld6!1 yapılac&ıı' 

dan oradan ~n Halkalı suyu borularmın da yorleriln değigtlrilm.es1 f 
rekml§tlr. 

30, Temmw:. 942 den 1tiba1'CD yirmi gUn kadar sürecek olan bu aııı 
llye bitinceye <!elin Halka.lı ıuyu alan camilere ~ blnal&ra bu su ı;id 
mtyeuktlr. 

Buna göre tedbir almması &IA.kadarlardan rica olunur. (8124) 

Niıantafı Kız En~titürii MüJürlüiünclen: 

l - Okulumuzda yapılacak olan dahUt ve harici tamirat açııı: 'fi~ 
mel·e konulmU1tur. 

2 - Eksiltme 17 Ağustos 942 pazarteai günU saat 14 de yilk8ek nıel:' 
tep:cr muhu~llli bina.tında. toplanacak komisyon ta.rafından yapılacaktıf 

8 - Keoif bedeli 9704 Ura 08, muvakkat teminatı 727 lira 81 kunı~W 
' - Mukavele, ekailtnıe, baymdrrlık l§leri genel, huıruıd ve fennl oat!. 

na.melen proje ke,lf lıULAaaUe buna mUle!errt dlger evrak pazarteti 
pereembe ıunteri okul ldıı.reeindc görtılebrur. 

t5 - 1stekllerl.n en az blr taahhUtte 6000 liralık bu 1.§e benzer 1.§ yit, 
tığma dair idarelerinden alın!§ olduğu veııılkalar& müsteniden lata.01'(1 
vıl:l.yeUne müracaaUa ekalltme tarihinden tatil gUnlert hariç 8 gUn o~ 
aıuı.mıo eh!Jye~ ve 942 yılırul. alt ticaret odası vcslkalarfle gelmeleri. (8~ 

I 

Belediye SulaT idaresinden: 
Zeyrekle _ Kutucular arasında. aebekeııin takvlyeıııI amellyeal dol~ 

aile 30.7.942 Pel"§embe gü.Dtl ıraat 20 den itibaren 31,7.942 cuma gttnll lSI 
leye kadar Zoyrek, KUçQkpazar, Ye~, EınlnönU, Sirkeci, Sulta.na.ııııl1 

Kumkapı ve bava.Uıılnln terkoa 1Uyu alamamak lhtlmall olduğu sa~ 
abG:ıelerlmlze HAn olunur. (812~ 

Memlo"ıt.etlcrl gezenler gördük -
leri tCyleri zaptederler. Ben de 
memur olduğum Prus~dcvletl ha 
rcltatına dair gözlerimle görµp ku. 
laklıı.rını.la. 2,. 'it.Uğim feylert 'kale
me alıp erbabı mUtaleaıya yadigfır 
lırn.kma.k isledim. 

MllU 
O ı hiTANBUL BORSASININ 

yan ar ~'1-94! Fiyattan [i(AYIPLARlı 
trestivall Kapanış 
14-U Atuıtoe nir& 1 Sterlin 15.24 

1 

Ncvyork ıoo Dolar 130,70 
81Jetler Milli Cenevre 100 İsviçre Fr. 30.70 

•tyango c-IJeıe. ~a4frtd 100 Pezeta 12.9375 
lyle Feıııtfval ı Stokholm 100 İneç Kr. 31.16 

pzinolarcb ~!\tılmalrtadır. ESBAllı1 vıı: TABVlLA'J 
Stvaııı _ Erzurum I 19.98 

RAŞiD RIZA 
TIYATROStJ 11.allde Pl!)ldn beraMr t "' Ua ..,___.., - drar aO n ve .. ..._w 

YATAKLI VAGOSLAR 
KO~ROLÖRO' 

Komedi - S - Perdo 
Yazan: RAŞİD RIZA 

Metodla ders 
Orta. Lift ve YC.kıek okullar tale. 

beshıiı f131k, kimya. ceblr, hendeae, 

Söı.ıtı 

baJıtahlıtan mlltebaa&DD 

Dr. KEMAL ôZSAN 
Avdet ve l:astal:ınnı kabult' 
ı.a,ıaoıqtır. Beyotlu btikl& 

Cad. ·~o. S80 Bonıa Pazan nsttt. .. _______ .'Tel: 412S.> 

UskUdar _ Kadıköy ve hav:ı!l.cıi 

Halk tramvayları Tilrk Anonim Şir_ 
ketlno ita eylediğim teahhut senedi 
muclbinoc satın aldtğım 20 adet his
se sened!nin 314 numaraıı muvakkat 
ilmühaberini bu kere za.yi ettim, Şir_ 
keti mezkQreden yenllMlni alacağım 
dan muvakkat fimUha.berln hllkmU 
kalmo.dlğmı llln od1?rim. 
Kadıköy MUhUrdar oa.cldeııl 183 
Sti~n Kanıker 

"' 4 :(. 
19::!5 _ l~~ :;-ılmua Beyoğlu 15 ne! 

ilkokulundan alml§ olduğum tasUk. 
nam~n:ıi z yi ettim. Yenisini çıkara. 
ciı.ğımdan eskislnln hQkmU olmadığr_ 
nı blldlrirlm. 
~lkta: Türk aıı ma.?ıaltesl Oam. 
~ÖT. Mkak Nn. 1.5 de Haaa.rı oflu 
Rauf Ttiney (40825) 

SARlBl : ASIM US 
Basıldıı\b yer: VAKfT MATRAASl 

Umumı Neşrfyab idare ede~ 
B_,tlt; A1tmd S~ll#ft 

TüRK iVE iŞ BANKASI 
19-12 lKR.UllYELERı 

Küçük Tasarruf 1 adet 2000 Llrahk - 2000.- Lira 

Hesapları 8 .. 1000 .. - sooo.- • 
2 .. 760 .. - 1500.- .. 

lO.U iKRAMİYE l'LANJ s 600 - uoo.-.. .. • 
KEŞ İDELER: ı Şubat, 

10 .. 260 • - 2600.- • 
40 .. 100 .. - 4000.- • ' Hayra, 2 ~ M 60 - 2600.-.. .. .. 

ı lklnclteerfn tarihlerinde 200 • 25 - - 6000.- .. 
yaprlrr, ıoo .. 10 .. - ıooo.- .. 

• 


