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Amerikan kılaları bir ibra~ tallmtnde •N 

Ankaradan Bolaya: 4 /Bir Amerikan gazetesini 

8 yolanda kaz .. göre 
agus osta s eri diyarı 

Yazan · AsUft Us 
d Ankuadan Kwleah::unama gi. 
tr~ Kargnsekmcz bnyırmtln.n 
~ inerek bir dere izine girmek 
tiı..._ geldiği gibi boradnn g~
-ı..e:n SOlll'a Bolu yoluna den.m 
;tnıek ir:in de te~lıı.e olar.ıl' uir 
!\ 0Jnıs çıkmak icap ediyor. liu yo. 
u3 yolculan "Anı.danlı Dağlan,, 

;;a tıkanr. füzılcııhnmrundno ayrı. 
ll da blr iki kilometre uzkl:ı,."1n
~ Yolan snğ tarafmdn alın.o tn
~~ !tenarmda telt~ t.nrlal&rı gö. 

-iirr; daluı mzıice.h:unama gel
~etlen b:l{ilayan pirinç bölgesi bun 
, an sonra "C'.erede'' ye doj;'l'D de. 
•ın edflor. 

" Boluyn gitmek için Ankaracl:ın 
1

1kan yolcunun gözü ipfü1a bir ha§. 
t Uk itinde ufulılnn aşıyor. Hi~ bir 
lll'afta orm:ı.na benzer bir şey gö

; u.lnıUy(\r. Her yer faş, toımık, 
ilunsaldrr. Na<llr olarak islcnmi' 

;
0Prak ''e ye•-11111• göze ~a.rpıyor. 

11 
:ıtnrz KızıJcnb:lmama ~-nkln~ırkc-11 

1 trattnırı !:'Jllnk nrımide pırna1hk-
ll' has1.ı3 or. R• ptm"llıJ;lıı.r Kızıl

ı thnznnmdnn sonra l \"nd:ı.nlı Dağ 

1
. tına Yamır~ ~ omınnlan ı;el{
!ıi alıyor. Anl:nraclnhi hnz"rc.n il

i nğıntlnn <sonm burada ~ orımın 
'rtnm s~rin'iiil lnsn .. !1 derin bir 
~vk ,.eriyor. ISOJ - 1400 rakımın· 
a olan dağ yolu artık t.nm or

ıı:ıanlan ıırasmcla.n g~iyor. 

!:2lJ'pa.n diğer bir husU5lyet köy 
evlerinin ~h·Mz olmasındadır. 

Köylüler ı:Msiz yayla evlerini 1 

yaparlarken kullıı.ndıklan alet sn.
dece baltadan ibaretir; balta ile 
omıandan a~lar kcslUr; sğaı;Jı\
rm dnlları \'e~ö,·ıleleri parçnlnr 
halinde kesilerek nynlır; sonra bu 
parçalar ynnyana gctiriLerek or
larınclan lılrbirlerinc kenedleneew 
~oret.te ym-alar ve sh'liler yapı
br. ShTfJer ymııJanna oturtuJcra.k 
dört <lu\·nr örülür. Böylece inı,,a
ntta bir tek çM lrullanmaksmn 
bir ynyl.3 evi vüemle getirilmiş o
Jor. 

Şüphesiz ı:Msiz evlerden vücode 
~elen bir ynyli köyü en iptidai bir 
köydür. Fakat bUtiln fhtfyaçll'.nm 
böyle bir köyde ya{m.ync:ık suret
te :ayar et.mi, olan köylülerin -
gJmlekslz me5ut :ıdam gibi- ken 
<lDerlni hnyattn en rahat hisse. 
den insanlar olması tok mHnrt•Un
dür. Zirn Jm~'llr ara~mı çh-isiz 
y:ı.pan, 1 öy \ i . c:h-" İz ı, bi 
köylll bu Y9-Ylltarda bir kaz 9ttr\isU 
ile bir k~ inek ve tiftik keı:lsine 
sship olnbfilrse kendini ge~ekten 
bu <lağlarro hUktlmcları farzedebl
lir. 

mUtt f·k-
ler taar-

ruzu 
başlıyor 

ilk İf olarak kütle halinde 
tayyare akınlan yapılacak 

Müttefikler 
tayyarelerini 

Avrupada 
tahşit ediyor 
Neouork, 29 (A. A.), - Nevyıork 

Pöst gazetesi ağustos ayında mnttc
fiklerin tarihin knydedll(:cği en ~d
detli taamızl:ıra başlıyncnklanoı Y!Z 
maktadır. lngilirler ve Amerikalı
lnr l>U- kaç gftndenbcri a.rnl uıman
da bin tayyal"e kullanmaktau kaçm

:maktadrrlar. 
Mnttıerıkler görnntı~ göre, ta,,..._ 

relerini karayn çıkmak üzere Avnı
padn bir köprü başı tesis etmek icln 
toplımınkhıdırlar. Kanıya çıkı~ har"-

(Devamı Sa. 2, Sii. 2 de) 

FJofta cepbeslnr!e 

d 
Batıdan ve cenuptnn 

~ 

L A~ 
Leningrada 
da şiddetli 
hücumlar 
başladı 

Be~ıın, Z9 (A.A.) - AJn n ordu_ 
ıarı bll§kuma.nd~nlığını.l tebll.;ti., 

A§ağı Don cenubundıı Alman kuv_ 
vetlerl kısm"o cenuba doğru cephe 
alan ve a.nuJane mllc!l.dale edu dJ.,_ 
man kuvveUerlnl alml§lar ve kuv _ 
veUl hava te§klllerllc desteklenme~ 
ıruretlle Manic ve Sal nehlrıerl ge _ 
çİtıerinl zorla.mı.şla.rdır. 
Kalaçln §lra.l ba.tısmda birçok nok_ 

talarda Sovyet muk&vomeU kınlmıe 
ve dllşman çeltnmek zorunda. k&l. , 
mrı.ıtrr. Volga dofaBwıd& Sovyet mal 
zem• ikmal Te lap muvaaala.ia.rlle 
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Mevslmln en zen.,,"iıı programlı ~ıtne 
l/itkak etmek lsttyoıaıuz, bn kuponu k;ıal,p mk. 
layııuz. 

L _ı 

demiryol m11na.kaleler1 ha.va ta.ar_ ~~~~~~~-:::~~j.~~,;!~~~~=rı;'1~~!1 
ruzlıırlle vahlm hasara uğratılmI§ • ,~liiC1~:.z.~:.;_, _j 

tlr. Doğu cephesinde elıfdetn blr iaDk ~ g&llıer!r. tomllll rııııdJli. 

Hamh.;;aBu. ;i;d;;i _1 ... ~_ca_r_e_t_fl_e_- k_ı_·ı_i _d_ı ... ·q_o_r ... k_i_: 

bir akın daha HIRS VE TAMA tLA MEMLE-
l tıBÜizler 32 bomba, 1 av 

uçağı kaybettüer 
Lonclra, :ıt (~.) - 1ngWz ha.V& 

nvnaertatn ınç gece za.rfmda. Ham.. 
tım-ga fkinC'l a..kmı yaptıklarım bil • 
diren lngntere ha.Ta nazırtı#ı teblL 
ğ1 gl5y1e demektedir: 

KETE ZARAR VERiLMESiNE 
MUSAADE EDiLEMEZ 

DUD gece Hambıırg aebrl llıllemll 

bom çnklarmdan mllr&!dtep blr 
teıldl taraım4aD yeut'2elı ta&rra& 
uğra.mıgtir. Hed!ıt Qstlhıde kalm ta. 
bakalı bir §Ok b9lut balunmuma 
rağmen ~u b&lde uçan tefklll.ert -
mlz alçak ir1:tttıd& taarruza. Pcınll
lerdlr, BQyt1k yagınlar çıktığı g6-
r1llm~ilr. 

Dr. Behçet Uz an ae lzmir 
de tetkiklerine itevamederek 

tacirlerle görüştü 
Aynı gece Bola.nda.daki dtlfma.n 

Ve yol Boluya cloi;rru gittikçe 
\·ınj ){aradeni"e ynklac;blcça dağ-
11ar<l::ı.ki n~'11cla.r clıha zlJade can1ıı.
\1Yor;daha ziyııdc kuvvetleniyor ,.e 

Mihverin gemi 
kayıpları 

hava &laııların& da ta&rru.s edllmlf-

S essiz ttrİ>ewtye vmtest gören &T sem_ 

hmlr, • (A.A) - 'l'iearet y.eıı:m 
Doktor !Behçet Uz, bugtln agtedc n 
Tel. §Chrimlzdek1 otetklk!ertne devam 
ederek 1nClr ve 1lztlm tarım aa.tş ko
c:ıperatitleri birliğinin p.rap .fabrika.
mır, zeytinyağı depol&nm, yeni ya_ 
pı'Lrnakta olan inclr hanım gcz.mıo,. 

t1r. 

laf ilıQyO: 1*' ~ n,,a.t eL 
ml§t!r. ~ alman ,..m lı::&ra:r 
larm p!ya.nda ~ hayım fL 
a1.1,.elı mn:tteflkmi ,,nkranta ka)"de • 
dua ~ hQld\meıfıe her lmBut:a eilertll 
don gelen m11za.heret1 ~ 
beyan eden, muhtelif Ucanıt brazıl
lan :memıu:planqı:n Ued ılllrdllll1ed 
mtltalea ve ~ ISJdl.yeGeırl 
dinleyen 'Yekil, bmıla.nn btr laırmmr 
not etti~ Te Ankaraya dDaa,DQ. 

: .~kara Ç-Ovrcsindt> topr:ı.ktnn olan Şimdiye lzadar 7 milyon 
' 

11~·Ieı- ormn.n sahMma girdikten tonilatoyu geçmİf 
~nra daha mnmur ~klller nhyor: Londro, 29 (A.AJ - Geçen 13 

atmize mensup ucaklar kC§lt taar • 

ingiliz tay- :-::-.. ::·=ı:=::: 
• dc.tlcrloe Te deml'ryolu muvasalalarl. 

·~ köylerdı..'1ii evlerin ""•aprsm<la haziran tarihine kadar müsadere edi· •• ,. J 

'% ınnlzcmcsi de bulunuyor. len, batırılan veya hasara uğrotılon 
Aavtı<lanlı D:ığlnmıa ı,:ılcml'n yol Alman ve ltolyan ticaret gemileri tu· 

Ya. rel erı le Fransa kryISl açrğmdaki dlı§man u 
caret gemfierlne ta&rnız'lar yapmı§_ 

Y aklqtıklarmı belli etme- ıa:r hareke~er sonunda. sı bomba 

den ani akınlar yapıyorlar ve a av uçağımız ebikt!r • 
·~~:ı..-.lıınmclan biri seslendi: 1 tarının top yekOn 6.178.681 tonOôto-

1 - Şimdi artrl: knz stirü!crl ya vardığı resmen bildirilmektedir. 
11
c;IckeUne geldik,. 1 Bu rakama Rusfar tarafından verdi- Umdra. 29 ( A.A.) - Ha,•:ı nazırlı -------------
li edi. rilen ve takrjJ>en 750 bin tonilôtoya 

ha nraiardaki köylülerin bclli baliğ olan kayıplar dahil olmadığı 
l 1ı kauınclannd:ın biri kn:ı bcs- gibi artık mihver tarafından kunanı
bl'tneımti<;. Burelar<la havndan lamıyan ve halen birte;ik ve cenu
g~sl~n kazlar sonra Anlmmya bi Amerika limonlonnda bulunan 
)"~ti~lüyor, orndn her biri altı, topyekun 256.079 tonilôt~ ";'torında
t 1 lır:ıya c;atdıyormoş. KmJ ki• ki Alman ve ltolyan gemılerı de da
'~l'~yhn ile ondnn sonl'l\. ı;clen hil değildir. Bundan başka Japon 
ti . ltiynvladn hep bu lm.z ıııtlrüle. deni zticaretine verdirilen kayıplar 
~rdülc, Ru ysylil.lnrda göze da yukarıdaki rakamlar orasına ge-

çirilmemi~ bulunmaktadır. 

ğınm bildirdiğine göre, İngiliz 
hava kuvvetleri " l'ılustanks,, ismin
de yeni tayyareler kull:ınmaktod•r. 
Bunlann motörleri hiç ses çı'karm:ı
mııktad1r. lş~nl nttmdaki Frans:ı fi. 
zerine ynptıklnn ilk akında "Mus
tanks,, lnr, ynkleştıklnrını belli et
meden şimendifer hnthın üzerinde 
vagonlar, ırmn'klnrda sand:ıfüır, bir 
~ hazinesi, kamyonlar vesnir mr-1-
:ı:emeyi tahrip etmlşleroir. 

1 arihin büyük 
davaları 

~J Dltlbarrlr Muzarter Esen 
Ilı l'atııııhzı lmzırlana.n son derece 

l'l"&klı hl r sert: 

POLiS OKULU MEZUNLARI 
AB-iDEYE ÇELENK KOYD~LAR 

1 
Bkllgiinkü Haber'de bula. 

eQ •ınız. 

-ıareşaı Ney dav as 
1.1 1, llzalf er Esen, bu yazının 
Qfınc/a şunlan söylüyor: 

··n 
Mıı t~ gibi romana., tiyatroya ço 

1 61ııaYa gocnılş, Stavtskt mesele
da ı:1hı dedlkOdusu hAU~ devam eden 
)a Yılları katemlmtn acona dolamı . 

('.!Lkllll. 

'tı 
l'urtc ınıneıe alt da.valan toplarken 
lllıtu davaıarrnı da anutmıyaca.ğ'ım. 
'-~ buye.z.ıJann fddl&!JJ ıo ola. 
g~ : Okoyuoıılann gUzel vakft 
~. 

ı,!11atnw !!ABER de 

Polis Okıılunun tilS ncl Wıdrta yılı mezunları dün ıııaa.t 11 de Ta.kslm 
Abldestııe giderek lıbldeye ı.-eleınk koyın1131ardır. Mera.slm1' hep bir ağtzdan 
söylenen httklAl mBretyle lı8oJ.Mımış, d1lha sonra yeni ~nnlo.rd"ıı <Jeıı. 
giz Giller bir .ııöylev '-ermııı. mezunlar a.ııd icml~ledlr. 

Yeni m~unlar 180 klf1dlr. Y&klJlda cllvlomaJ.ıın mera.simle ltondll~rf. 
'\la 

ne verUecektlr. 

Mısır cepbeslnde 

lngilizler geri 
çekildi 

Muharebe •ahan cenuba 
doğru yayılıyor 

ltalyanlar 
Siva'yı aldılar 

Kalıire, 29 (A. A) - Orta şnr~ 
İngiliz tabliği 

Karn hareketleri mutad dc,·riyc 
ve şimru kesiminde bazı topçu faa
liyetlerine inhisnr etmiştir. 

Savaş sahası üc;tiinclcki ha"a faa
liyeti kısa ölcüdc olmuştur. 

Geni, hareket sahalı bomba "e 
av ucaklarımız Sidi Barrani yakının 
dn büyük düşman mnvnıılnrınn tııar 

ruz etmi~lcr ve hunlardan bir=ni 
tutuşturmuşlardı r. 

fyonyen rlenizinctc torpil uc.a~
nını:ı büyük bir düşman tit"arct ge
misi ne isabeller kııydctmi~ler ' 'C <:c 
minin hasara tı~:ıdılh görfılmüştfır 

Mütıefik h . 'n km·vcllcrine ın ı . 
!'up nAır lbombn uca"kfarı gc<'c Su 'n 
koyunda bulun:ın ticoret ı;emilcrlnc 
haşarı ile taarruz etmişlerdir. 

l\falta üzerindeki düşman h~·a fa 
nliycti kıc;'l lildidc olmuştur. 

SİVA VAHASI 
Londr&, 29 (A.A.) - :Muharebe, 

MlSlr çölünde, dnn yeniden ba§la • 
~tır. Şimal kesiminde §lddetli bir 
ko.1"§1 taarruz neticesinde lnglllz 

(Devamı Sa. !, Bü. ~ de) 

Vekil, ~leden sonra, tkazoet vıe sa
nayi odnsma gelml§I Ayvalık rıey _ 
Uııyağı tnoca.rmm bir heyetini kabul 
ederek bunlarla yeni aene malısul11,. 
ntbı vaziyeti Qzerlnde g15rtlşm11,tllr. 

:Mllteakiben vekil, lz:nlrln ner .ııı. 

tnf ttıccannm maıı mUessescler ve 
bankalar mUdllrlerlnln lştiralt ettı~ 

Ekmek hususunda 
telaşa düşmeyin 

Vaktinde clmıek yetiştirile. 
memesi unun geç alınma. 

amdan ileri geliyor 
Şehrin bUtUn fırmla.rmda zama_ 

nmda ekmek çıkması için icap eden 
tedbirler alınmıştır. Fakat d11n ak.. 
§am !ırmlar geç un aldıktan fçln 
bugün bazı fırınların geç ekmek çı. 
karmam lhtlmall vardır. Bununl& be
raber tcıA.şa mahal yoktur. Herkes 
istlhkakmı ta.m olarak alacaktır. 
BugUnkU ekmek çc~lsl yQzde 60 
arpa UAveslyle hnzırlanm13ttr, 

(Dcı:-':Tlı Sa. ı3, 8ü. 6 da) 

Kara borsa fiatlan 
düşürülecek 

Zahire borsası: idare medilf 
bugün toplanıyor 

Bugün Zahire :boıEastnda ldlılıe 
meclisi topl:ıntrsıı Y'R'Pılacalttrr. Tq>
hmtıya znhire ve btı!btıhe!t bfrlill 
de iştirllk edeee1diı:. tcrimaıla kars 
bors:uıın y:dnlnıası için icap ~ 
fiyatlar gôrü.,c;ülecckqiT. Tqplruxtı, fa,. 

cirlerin hrrsust anutariJe ~~ 
tadır. 

Zahire borsosma Teri!en n,,.n.r l 

kara borsa flya11arım:lan ~. e4f 
narklardnn 3'Uk:ındır. Toplantıda il 
yntlıırın vasatisi buhınırrak hem b
ra borsanın ortndnn kaldırılm..,. 
hem tficcann ve hem de mfish!ıNt" 
kin znrarlandırılmamıtsınn yantya -
eak kararlar 1'erilecektir. 

irfan ordumuzun ka
zandığı öğretmenler 
ıstanbu1 kız ve erkek ·· gretmen oiiaııa. 
rıudan ba yıl mezon oıaniarın a ıarll 

tayin e !liidi le ı erleri yazıyoruz 
Ankara, 29 (Vakıt muhablrindcn)-

1941 - 42 haziran devresi lstanbul 
Erkek öğretmen okulunu bltlrcnle. 
rln islmlerlnl ve emrine verildikleri 
vllAyetıerl blldlryoruın: 

Fahrettin Kıral A!yona., lsmall 
Çokal Karsa,.HUseyln Yaramı§ Siva... 
sa, Pchllvan Kolac; Aydına., Yusuf 
Akduma.n AmlUlyaya, lsmall Dunı

çay, İbrahim Işık, Turan Erdc!l At'-

rı'ya, Yusuf İnce Erzinca:ruı., ASI 
Klb:ıroğlu ve Ham Koçaklıe>llu S 
vo.sa, Mustafa Recai Kurt K&stamo 
nuya, Yakup Tetik Bilcclğe, Şevki' 
Ertuğrul Anka.raya., Hidayet AkgU 
Muğlaya, Mehmet Kaya Ça.nkmya 

Necmettin Yalçm Malatyaya, Ve.rol 
ÖZ!uuı ve Mehmet Ermutıu vo lil.l.a 
yln Demirel Erzuruma., Emin Ba 

(Devamı Sa. f, Bü. 6 
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Belllr Sıtkı 
\'1 

Fransaaa ıngıliz adaları 
idaıniar çoğaldı istilaya uğrarsa 
Lil'de 2~ kişi i.da!1'a Verilecek tehlike İfareti 

mahkum edıldı ı;imdilik gizli tutuluyo 
llern, 29 (ıl.A.) - Dün Frnnsrr:ı Londra, 29 (A.A.) _ Harbly~ na. 

~/n.nn har~. <!_lvnn.ı l.ille şchriı 'c' zırlığı mUste§arı Slr James Grlg bu. 
urıın ve bu!> ıık hır kısını mn,~ 1 gün Avam kamaraamda ıs ı dl""' 

tur.ele · J 28 · ·ıı h · s Ye o• · sı .o an s ' .. nl.tnl.ıma lı"- bır demeçte İngiliz adalannın isti. 

Doğu cephesınde 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Alman hava kuvveUeri Don Del. 
tasrndakl düşman nehir manakallltı. 
na karşı yaptığı taarruzlarda üç 
Sovyet topçeker! 1le btı.şkR iki dUş. 
man gemi.sine bombalar aabet etUr. 
m~te muva!!ak olmuştur. 

irlaa ordamaz 
(Baştarafı ı nci sau/adaJ. 

Muğ'laya, Nurettin YetlıtJren lıl&tdL 
ne, Sadık KUçUk Erdll Karaa, ~ 
met Ergök latanbula, Şecaettiıl il 
carel Hataya, Abdullah Şeııgöl Çl-
nakkaleye verllmi§lerdlr. 

lstanbul Kız ötretmen ok~ 
yeni mezunlarmm fsimlerl " nıl
dlklerl vlllyetler ıunl&rclır: 

"Dtı,,:ıncz knlkmaz bir Allah,, 
ııiklı.ycsi diğcr'erinden daha fazla 
bir müsahede mahsuli.idilr. lnsan
larnı merhamet damarlarına bas
masını b~n ve bununla kcndiııe 
takma bir p:ı: !l. hanrmlığı gibı aris.. 
tokrat sUsü vererek ailC.'3inin a.ok
lı ve uydurrru hlkfiycsiJc hc"kesln 
ın!rhametin.l celbedip para topla.
' an di'cnc kifi derecede işlenme. 
ıncmiı; .. e de, bu noksanı kurtarnn 
ın.:ıtel"yall r vnrdtl'. Mesela halkın 

E-iz realizm için makbul olmayan 
Lir hususiyet .. 

Bekir Sıtkmtn belki en içtimai, 
en rc .. ı.at ve en muvaffak o11uğu, 
~ egane hika) e "H:ıciz" dir. "Hrı.
ciz,. de koskoca bir devrin canlı 
ölmeyen, akisler ivar. Ayru zaman~ 
da tama.mile yerli ~ l"llha mnlik 
mevzu .. Öyle bir haya tki bir za
manlar hastayı yatağmdan kaldı. 
np kabını kncnğın1, minderirJ, ya
yatını nesi varsa hepsini haczeden 
k:ınunını hikiıyosi .. 

Hil!A.ycde dön n mevzu güzel iş
ienm; Ur. Yazının umwni haV'CU'Jn 
elan bir eksiklik, bir aksaklık se
zilmiyor. 

r_ı:ketlerı ? n?tıkları ıç n 111"rna m. h 1 10.sı hnUnde klllsc çanlannın ı;alına. 
l'.~ım <>lınıştır. Alınıın son lınherlcı c cağını bildlrmtıtır. Bununla beraber 
gore. Frnn<;:ırJn ~ık sık hollııl .ı akıncı kıtaıarının cıkarılm:ısı halin 
:i~rckl'~lerl : ııku lıulmnkladır. Doıı. de verilecek tehlike ıoarcUnln mabl: 
"'de hır ço' ın den anıl' lesi kom·!- yeti hcnUz gizli tutulmaktadır. Bu 
- s.t oldııkl:ırı Ye h:ıllal:ım:ı Jınr~k"l- f§nret yalnız allkadar makamlar 
lcrı l.anlıkları için m,ılıkiım edılnıi-; tara!rndan bilinmektedir. 
lcerdır. 
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Musolininin doğum 
yıldönümü 

lluli11. 29 (.1.A.) _ Brrlin ga"'c 
leleri hııgiııı Mıısolirıiniıı doğum '"il 
dönüınii mü ınsrurlllc ~:ızılıır•a rf~
luılıır. Jliıt ın ~:ıll'll'ICr lJk Sil' fn'u· 
nnı l\lıı<;olıninin :·e-;lmlcrinr ve J,::n 
dine göndrrilcn tı-brik lcl,.,.rıırlarrn:ı 
lnl1 si., edilmiştir. 

Fakir ailelerin 
çocuklarına 

parasız şeker 

Gece taarruzlan esnasmda Volga 
nehri üstünde birçok ta§lt gemileri 
imha edilmiş veya ha.sara uğratıl. 
mıptır. Meliha özgısı Teklrdat, u:ua.mısa" 

Ertunç Diyarbakır, Fethiye ÇeUkofo 
lu Ankaraya, Refika .t.ldl Dlyarll" 
kıra, MelAlıat Karsa, Mu&&tter Otlf. 
canlı Denlzllye, Muzatter Ouyir Çil' 
ruha, Nebahat Ta.Ul Kocaellye,. JılJ1 
bule Den.l.zyolu Giresun&, ~ 
Afyona, Fatma Teklıı Kana, Lema' 
Deryl§ Samsuna, .Aztme Dofruer <i' 
nakkaleye, Meliha Taııgöl ~ 
MQnJre Duysak :t.tanbula, U:Qne~ 
Yardımsever Dlyarbakıra, Rabla lf' 
racav, Fatma öney Afyona, Gıısı
Gllzeye Ankaraya, Mel&ııat En3llı' 
dem lçele, Emine A.1ıfkan MyotJJt 
Zahide tnuerkan Eıldfehlre, Eml., 
özey lstanbu1e, Ay§e Özbek De~ 
ye, Fatma KUçUkerkan 1Crzlııoaıı" 

Emine SUzmen Ankaraya, Sema-' 
Tamer Erztncana, Ana Tuğal std> 
... Nazire Tezcan SIVM&, Ha~ 

ııJ..sa A.kgtln Kaniaaya, !'atman ıart
gan Jııtıuıbula, Muzatter Akarsu sı. 
vasa, Mukaddes Arar KaatamonuJ'I 
Meliha Glller Afyona, Zeynep OsG ' 
doğru Trabzon&, Zehra Akpulaıt J5lı' 
leclğe, Mllnevver A7dm l!laldfehlt'ft 
Blnnaa Battal Kastamonuya, Ka.llt 
her Tokaes Antalyaya, Rahime ~ 
cadenk Tektrdaanta, Sabahat y~ 
Kastamonuya, Ayte O. ~1" 
Şükriye Kabaaakal G1r&ı9Wla, Saı.. • 
hat Savcı Trabzon&, L&We 'o.ıaJ' 
bulan Karsa, l'azilet K&IM Ha.ta1" 
Mihrimah ÖZbek Erzinoa.na, Kl1Jdt' 
özen Gllmll§haneye, TQrkAn Zor111 
Denimi.ye, ?ıılellhat AlqUl loele, CJI. 
zlde Tolı: Çanakkale,., Bedriye .JıJ• 
kan Sayhana, Hatice öser T•ktrda • 
tına, Ane Erdut Çanakk&le:ye, .,., 
ride Onıu Konyaya, Fatma ~ 
Kar.sa, MuallA. Yurdabalt •11.ı,.b~ 
Liman ÖUe• Aııkara:ra. JDm1ne Ç.O 
tlnta, Çoruma, Handan Anel ~ 
raya, Fatma Kl!.ercl Qonıma veril• 
ml§lerdlr. 

Voronej köprO b&§rna karıı yapı • 
lan dUoman taa.rruzl&rmm pUskllr _ 
tUlmesi aırasmda 29 Sovyet tankı 

tahrip olunmuı ve başka tazJa sa • 
yıda tank da bava kuvvetıerlmlz 

tarafından savaş dı§ı brrakıımı.,tır. 
Volkot cephesinde Sovyetıer ö • 

nemli kuvvGtıerle, ta.rafımızdan tu • 
tula.n bir klSprU ba:Jın& ka1'3ı netJ • 
ceaız taarru~ar yapın~lardır. 

vı,ı, :ı9 (A,A.) - Staılngrad ,eh. 
rl ıcın tehlike ı:ttgtdc artmaktadır. 
Don nehrini &'eçmeğe muvaffak olan 
Almanlar §imdi bu şehre 60 kllomeL 
relik mesafede bulunmaktadırlar. 

ristokrat sever olduğunu xwe
<1 ;n profesyonel dllencinin bu gö. 
rtı.şü yıllıı..'l.ID.~ tütiln dilenci erin 
hemen umumi vnsıflo.n olması iti
bnr;ıe iJ,.i ynkal:ı.nm15 bir matcr. 
yaldir. Aristo!rrathk hlkAyesinl 
uydurwıkcn ta.itmdığr tavnn vü
zilndekl şcl<Jin müteessir v~ ·zıı. 
\allı if~iyle, pa.rn.Jan cebine 
k yun b'r kaç admı açıldı1ctan son
raki alaycı ve nnnkör çiz.gler ha
kikaten hlT dılenctnin yüzünde gö. 
rillmesi mtimY.Un olan iki ayn ruh 
halinin oli<ıleridlr. 

''lk hasta.,, başlık ı hikayede de 
aristokrasi ile aşağı tabakanın 
Ç8J1>ı0an fiikirl~ görilyonız. 

Mulıarrir doğrudan dotnJya bu 
iki tabaka.dan h'ç birine mtıda.ha
J.e etmemekle beraber aşağı taba
lmcbn dn.ha fazla bir merhametle 
hl'1~iJiyor. 

Sonra.dan görme olduğu belli o. 
lan Jmilt beş :vaşla.rrnda Taksimli 
Bayan hafif hastadrr. O ku!J tilyil 
dol<i'urulmuş ipek yatakta yatar
.ken, lxu;.ka bir odad!ı. a~ı kadrom 
genç lkm ö1'ilmle pençele5mekte -
dir. Hanmıefcndiye gelen doktor, 
bu mvallı :ı..%J kmm da muayene 

r : il" "lo.r yıwır; fakat eczane. 
den gıe1ıen yapı~ iltçlar yanl~ 

~ımn' r:xhısrn:ı. getirilince 
iş değişir. Taksimli !:art hannn 
keı.d:sine bir hap ile curubun bı
l"akrlıp diğer illçla.rrn l"İT' hizmet
cl kızma gideceğini anlayınca, za
ten ne zamandt:' aşçınm kımun 
k&peliğini, tqlcn ~liğiııl, ille 
gOldUğij zaman yllzUnftn aldığı 
tatlı manala.n kmkanryordur; bu 
ader bUsblltnn hiddetlcnc!S llA.ç 
1arm hepsin isoam:ğe. :frrlatır ve 
d okt.oıı.ı 84'1 laYJl!llllS diye terltede l'. 

• kızı da :kendi kendine iyilefebile. 
~kanaatiyle yardımsız bmıklr. 

Halbu'.k:i meselenin aelmda 1ıa. 
rumcfcndinin haf"ıf bir vücut kır
pılığmd&n ~şka bir reyi yoktur; 
fslkat &IJIÇrmıı kızı ihmal edilmiş 
blr 'btr zatürrie ile at~ içinde 
laı.tr yat.ajrnda krvranma'.ktadır. 

Bu ya.nyana duran tem.dı etra.
fiyle bu yazıda g6reıbillyoruz. Ay. 
.. zemaında temtla atJ:ıqı giden 
&la3'1 da fa.ttcebn.eık mUmkünd.Ur. 
'J' pJddmli b:ımrrıd'end.inln alaya r.c-

Haciz mcmurlnn, Hafi7.e hanı -
mın h::ıntal konsolunu. tahta kı;ı -
revctlni, bakır :nanı;nltnı ve iki &· 

hnnmden b"rlni haczeder1er. Pn -
zar yerinde mez::ıta çıkarılır. ''Ta. 
lıbi zuhur,, etmedi diyer ~da 
eAya pazardan maliye dairesine 
nakledi lır. Erte<>' gtln eŞ}"a yine 
pazara götUrlllür; yine "talibl ~u· 
bur., etmedi; oradan mali ve da
ire61ne nakledilir. D:ıha ert~ gün 
~ine aynı nakarat. 

Nihayet git gel - git gel para 
hamal ücl'Ctine kft.fi gelmfyecek .. 
Hemen hurdalan i1Jc talibine ve. 
lirler. Haklaten alman para ha -
mal ro.asrafiylc uçuc:ı. gelir ve hn
zinei mıı.'\7·eye bir para girme~icı 
kötilrilm k.admm borcu blr p:ı.r~ 
cksflmemlştir. İc;te e<;kf hacizlerin 
trajedisi .. 

italvan gazeteleri 
Yeniden Fransa aleyhinde 

nqriyata bCJ§ladılar 
\'a,1nıton, %9 (A.A.) - Jtalyan 

basınr yeniden Fransa aleyhinde yaz 
maya ba§ıamIJtrr. 

20 temmuz tarihli b1r İtalyan ga. 
zetesl eöyle demektedir: 

''Vi§I hükfimetl, her ne kadar Bol. 
tevik aleyht.art lee de, bize olan bor. 
cunu l>demelldlr. Blz Nlsl, Korslkayı, 
Tunusu istiyoruz.,. 

Bir Amerikan gaze
tesine göre 

Sılıhat Vekaleti vilayetlere 
tahsisat ayırdı 

Ankara, :W (\'al<ıt mııhablrlnden)-
Taarruzun flk hedefi Kalaçtır. 

uak ıehri tamıımlle sarılmıı,ıtrr. 
Voronejde Ruslar yeniden Alman so hk aşık 

16 yaıında bir kız tarafından 
dolandırılmı§ 

Yorgl ndmda 60 y~tnda bir adam, 
mUddelumumtllğe mUra~at ejerek 
16 ;} aşında Eteni adında bir kızm 
kendisini dola.ndırdrğ'lnı iddia etmiş. 
tir. Yorglnin ftadeslnc göre Eteni 
kcndsl Ue evlcnmeğe razı olmuo ve 
bunun için Tarlabaşındakl apartrma. 
nm kendisine verJlmeslnl tsteınl§tlr. 
Yorgl, teklife razı olmuş ve aparlı. 
mamn t.npusunu Elen! Uzerin!' ya.prp 
tapu krtğrtıarrnı da sevglll!Jlne verdJk 
ten sonra Eıcni ihtiyar Yorgtnin yü. 
zUne bakmamqtır. 

Geçlml mUsalt olmayan ailelerin 
çocuklarfle hastalara ve klm.ıcalz ço 
euklara parasız olarak dağıtılacak 
şeker hakltmdıı.kl talimatname önll. 
mllzdekl gllnlerde Veklller h9yetlnln 
tasdikinden geçerek tatbikatına b!L§
lıınacaktır. 

mevzllerlne karı;ıı taarruza geçmişler 
fakat geri a.tılmıııardrr. Ufradıklan 
kayıp ağırdır. • 

l.ENİNGRADA Ht7CJUM 
Moslcova, 29 (A.A.) - Son. iki gUn 

zartmda Almanlar Leningrad cephe. 
alnde §lddelli taarruzlara geçml§. 
!erdir. Burada bUyUk tank Ç&rpI§ma. 
lan oımuıtur. Almanlar ağır kayıp. 
!arla. pUskUrtuımo,1erdlr. Son gUnler 
de Alman uçakları §ehrin pek yakrn 
da hücumla zaptedlleceğinl bildiren 
binlerce beyannameyi Lenlngrada 
atmrılardrr. Sovyet kuvvetleri mUte. 
addLt ke.!lmlerde taarruz .ııava,1arı 
yapmtflardır, 

MUddclumumillk tahkikata b:ııılıı.. 
mııtır. 

Nikah merasimi 
P0«ta ve Telgraf mUdUrIUtU me. 

murJarlndan LUttıyc Tezcan'la Naslt 
Tamcının nlltAh merasimleri Beyoiıu 
evıenme memurl~nda !ki tarafın 
dostıan aranında yapılmııtır, Geııc; 
evlileri .tebrllt eder, saadetler dileriz. 
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Siirt posta müdürlüğü 
Ankara, 29 (V&lnt mnhıı.birJncleİl)

Silrt posta mUdürlUğtlne Dlf&rbakrr 
posta mUdUr muavini Es:ıt Diklell 
tayin edilmijtlr. 

Trakyada abcılık 
müsabakalan 

Sıhhat vekilliği bu ıı• tç!n aynı. 
mrş olan Uçbu~uk milyon lirayı ta. 
ma.men almıa bulunmaktadrr. Bu pa
radan ihtiyaca göre bir miktar vtıL 
yeUer emrine gönderml~ ve talimat 
name çrkar çıl<maz faaliyete geçebll. 
meler! için hazırlık yapmalarmı bil. 
dlrml§tlr. Hangi vlJ.AyeU11r emrine 
ne mlkdar para verildiğini bildiren 
llste şudur: 

İstanbul 45,000, lzmlr ve Seyhana 
12,000. Buraa, Konya, Eskifehlr ve 
Knyaerlye 10,000, Ankaraya 8,000, 
Afyon, Kocael\, Zonguldak, Malatya, 
Samsun, Sıvas, Edime, l!ll!zıt, Er. 
zurum. Hatay, İçel, Rize, Trabzon, 

Burdur, Aydına 6.000, A.muya '" 
Nlğdeye 5,000, Boluya 4,000, Sinoba 
8,000 lira para g!Snderllml§ bulun • 
maktadır. 

VllıtyeUerin haklkt lhUyaçlan tea
btt edildikten aonra. tahakkuk ede. 
cek mO.tebakl n:ı.lkdar da derhal emlr 
!erine gönderilecekUr. 

LONDRA VAZİYET! CiDDi 
GÖRU'YOR 

Lonc!ra, ıs (A..A.) - Don nebı1 
kıvrımmdaki muharebenin flddetJ 
gitgide artmaktadır. Alqıanlar ehem 
mlyeW bir llerleyi§ kaydetml§ler _ 
dlr. Vaziyet ciddidir. 

StokJıolm, 29 (A.A) - on: 
Staıingra.d karııısında Kalaç mev. 

kUııe kadar bUttın Don nehrl kryrsr 
§imdi Fon Boch ordusunun hA.ldmi 
yeti altındadır. KGprü b&§larnwı bl; 
çotu birbirlerine bağlanıxuı ve Don 
cenubunda devamlı bir cephe fimdl 
emrivaki haline gelmlş bulunmakta. 
dır. 

Simfllyanııkaya köprll başı Ustltn.. 
dek.1 Alman yarması ııon 24 Mat zar 
!mda hay1i geni§lemL,tır. -

'nmoçenko ordusu tulen birblrln • 
Sıhhat Vekaleti müeıtıesele. den aynIDU§ bulunmakta ve ayn dU. 
rine bir tamıim gönderildi ıen Ud gurup artık muvasala vasıta. 

Yurdda patates 
istihlaki arlırı lacak 

Ankara, 29 (Yakıt muhabirinden) larmdan mahrum. bıraktlmıı olmak.. 
- Patates sarfiyatı hakkında sıh· tadır, Bunun •ebebl Stallııg1'ad • 
hat vekôleti ilgililere şu tamimi gön· Kraımodar demlryolunun hava bom. 
dermiıtirı 1 bardmıanıan ile ve belki de daha 

} 

Ticaret Vekili 
diyor ld 

rsa,faratı ı in« ..,,,titltD 
de bu zorJuklarm &'fdentmeıt .. gap. 
pcatuu w.adetmı,, blr Jamm :b&Jl • 
km.da da IA.zrmgeleıı. direkuıı..i Yffl
mt,Ur • 

(8a5taraf ı 1 nci sav fada) 

kelini koı:ı, l11ştım1nk fcin üç lınf'n 
lrnff gelc<'cklfr. Bu Oc hnfta ic!n Ir 
layyereler kütle h:ıllndc Ahnnn av 
t:ıyy:ırelcrlnc hüeıım ederek hıınlnrı 
yere mıhlıvncnkl!!r ve AJmnnlnrı ç:. 
kış bölgelerine ııf:ratle takviye g;;,1• 

derMelerine mani olmak için d~m : 
yollnrını tahrip cdrccklerdlr. 

A?tIBRfK.\ HARP l\IECJ.1Sl 
TOPI.A~DI 

Edirne - .Atrcrlık Federaeyonu 
reisi Trakyadakl tettlşlerlne devam 
etmektedir. Bu mUnasebeUe federaa. 
yon reisi burada gençlik kulUplerl 
nrasında. yıı.pıla.n muharebG atışlann 
da da ha.zır bulunmuştur. Bllyllk ba. 
şarı göııterllen bu mUsabakalarda 
daireli hedete atl§ta Ker~z kulUbUn 
den Salim M sayı yaparak blrfncl 
derecede muva.ttakfyet göstermlftlr. 

"Bütün yurtta patat" ekimine hü §imdiden Alına nflen kollartyle kesil 
kumetçe verilen ehemmiyet dolayısi- miş bulunmasıdır. 
le ıiraat vekôleti geniı mikyasta pa. Batalak'l terketmek zorunda ka • 
teles ekilmesini temin etmlı bulun· la.n batıdaki Sovyet gurupu h.Alen 
maktadır. Buna miHt müdafaa ve Rostot cenubunda 70 kilometre me. 
maarif müessese ve mekteplerince .ııa.tede bit' demlryol11 oube hattı Uze
potates satın alınmaya başlanmıs ve rinde bulunan Krıtchtchemko'a dof. 
diğer gıda maddeleri yerine mümkün ru çekilmektedir, 

Doktıor Behget Us, p)'ri tabii ,_ıt 
lar ve tellkeUer lçlııde yan ag ~ 
yan bir dünyada mesut bir meıolr 

ket halkt olarak 7&§&dıfımm wııı'
mamak llzlmgeldfllnl, hın " ~ 
mah yllzUnden memlekete arar ...
recek yollara saptlıraa ba ~ 
kapatılacağını ve ka.patılmalt ttP 
iktiza eden blltttn sel&hl1'9tleıta ••f 
cut olduğunu dafma hatırda ta~ 
lAzımgeldlflnl .Oylemıı " demlfd' 
kl: 

mm. ~· etdğini görmek i)'i bir 
wmtmJ.n yab.land!ğııDa misaldir. 
K'ftçıilcm: ~ l:ıO.yG.lten, nazlı vfl
cııt laıilanlığmı ağır hastıtb!k• ya. 
P8ll. kıooala.nm ~ fırt.edikleri. 
ıremau kowm bı aristokm.tlar ml
•a.liaıi daiha drdrılere ~ 
oann ince b.rilcatUrler yapnak 
C3ba fa)'dalzydr. 

"Dütmcz kallmıa.z hi.r Albh,, Ve 
'4İJli .basta,, ~i ~erde Be
kiır" Sıtlamn biır~n.nııktcırine daha 
:rastlamış oluyoruz: ~tim al ~ 
ee.. 

~·a~ington, '9 ( A.A.) - Harp mcc 
lisi Vır,ingtonda loplanmı~lır. Hııvn 
kuvvetleri ba~umnndanı geJ1ıCrı1 
Mars.hal! ılc deni1 kuvvclleri bnşlm
mnn dnnı nmiraJ Ring ''c amirııl Le
nhy bu toplantıda hazır bulunmuş
lardır. Meclis esrümlc amiral I.r.
ırhy'nfn Biri~ Amerikanın kar.ı 
deniz ve. hava, Ilüyülc Ilritnnynnı; 
nynf kunetlerfnin reisliltine ve iki 
memlrlielin bu kuvvetleri arasın<ı:ı 
iı1ibnt ajnnlıRım tayJnine knrıır 
vemıiştir. 

Mtlsabakala.rda vaıJ, askerlik ıu • 
beel reLırr, blSlge ırpor ba§kanı, maartt 
mlldOrU ve daha birçok zevat hazır 
bulunmuş .,. mOsa.bakalarda kaza _ 
nanlara vali taratmdıı.n cep ve duvar 
saatleri hedl,.e edllml§t!r. 

Federasyon relsi buradan Uzun. 
köprOye gltmiı.,.,, orada yapılana~ 
mUeabakalnrmda da hazrr bulunmuş 
tur. Bu mUaabaltalarda 11 genç 5 
atı,ta GO den Ziyade ııayı yaparalı: 
beynelmilel öıçade birinci derece, 
ırs l 40 dan z!yade .ııayı yaparak ikin 
el derece muvattaklyet gö:ıtermııı ve 
atıp lftirak edenlerden yüzde 60 ı 
vaZifelerinl y&pinf§lardır. 

olduğu kadar patates kullanılması- Bundan bq'ka Roetot doğusunda 
r.a gayret edilmekte . bulunulmUJtur. Don neluiııl kQUe halinde geçen Al. 
Bilümum hastane ve sıhhat mDeuese- man kuvvetlerinin bu keslmcle teh • 
lerimizce de bol miktarda patates Uke altmda bulunan Ru. kuvvetlen 
istihlôki imk&nlarının araıtırılmasını Kakalnlzkaya mevktl •aktnlnde Ma. 
ve bilhassa az bulunan ve güc feda· nlç ırmağına Ul&fml§ bulunmakta • 
rik edilen bir kısım gıda maddeleri dır. 
yerine patates ikame edilmek sure- SellhlyetH Alman mahfilleri, bu 
tne kal&i ihtiyacının da teminine Ueri hareketin, taarruzun ilk satha. 
d:kkat edilmesfni ehemmiyetle tamim amda ~tr Don'la Voronej araımıda 
ve rica ederim.,, olduğu glbl "bit' taklb aava,,t,, t1bl 

~ıhhat Vekaleti yaptığı diğer bir telAkld edtlemiyecetını kaydetmek • 
tamımle zaman gt(mebiıin lüıumlu tedlr. Çtlnkll Don nehrinl.ı:ı geçilme.. 
kömürlerin alınmasını bildirrniıtir. alnden sonra bu Uer !hareket ancak 

••- Eauen hmirtn m.emı.t.t 1/1' 
ımda ve içinde ahd1ne adak&& ıtJ#" 
terem sözUne aenet: JayıuU ....,.,, 

faziletkA.rltktan ve d~ -
la ayrılmayan •ilam. ,.NG1 btr P,. 
yua ıtflıllirt vardır. Bu -..n ~ 
lnllk İzmir UlOC&MDtn 9-r1ade -
sasiyetle tltreyecekl.S blr meT911 " 
dur. Vatandaolanm unutm&lllaı' JI 
Millt Şetımız, bfr udllettn u S1 ~ 
melli vaatmın fa&Uet, ;r1lbek ~ 
ter ve dllrüatıUJı: otdutuna her~ 
ile tekrar bayul'Ul'l&r.,. 

Zağrep'de 104 Yugoslav 
ku11una dizildi 

Neticede U%un'köprüdc Gençlik ku 
HlbUnden Mustata 15 mermide t5Ö 
sayı Ue bl.rlnal olm\11 ve federasyon 
reisi oradan Kıklarcllne gttmlııUr. 

Maliye müfe\ti!likleri 
Bu iki meıwaada eoııtY:etaıin içinı

den allınımş, rtez heline 8'~,' 
ibiras ~ ve ~ mili>el~ ~ 
ön&ımı&ıe ~ ~lnttıır. • Londra, 29 ( A.A.) - Londradaid 
RdMıede ~'«Yft birer. ÇCI- ,~v mahfillerine gelen hnber

ni taşnm.malda öer•:r, esut.&lii' !ere göre, Almanlar. Zağreple 10f 
W«'J"'Uıat.m .ibmaılt.~ jfade., Y~Javt kurşuna dızmlşlerdir. 

1 
Mısırda mecbUri askerlik 

~ra, 29 (VMıt :mıbablrtac!en)
Bc§incl ııını:t maliye mttfetti§liklerlne 
ta)"in edilenlerin fıhnJerl şunlardrr: 

ap a!tr yapılabilir. Nehri geçen un 
surlar IOzumlu ikmal, iqe ve malze. 
melerinl bsınln etmeden Uoriye att.. 
ıamuıar. 

Don cenubunda henDz genlo ISlçQde 
hiçbir hreket yapılmadrtı olayı o. 
zerlnde :Senine ısr&rla dunılmakta._ 
dır • 

Vekil bundan ,..:ra 1mnlrde ,..
dOrUırt hareket ve tamlz d~ 
r1n hUkllm &Ureceıtııe emin bulua" 
dufunu aöyli)'9~k toplanb)'a ııaa- • 
yet wrmlftır. 

... mıihar.ıtiıı ~~ ltur -
ban lftınıelıi tıi:d ~ 

H1r!asa Bekkı&t.~ real:mnl • kcn
dt ~ g6re ~~tir. On. 
da~ ~ gör,iBCbBen '*' lı&yıat ~:vardır, (Mlphe-

Iata.nıbul vali muavinliği 
Ankara, !9 (Vakii mııhablrinderı

fstanbul valJ muavinlfğfnlnc mahattl 
_idareler umum mlidürlüAü fube mtı· 
dtirlcrfnden Riırn Unnl ta~1n erili. 
miştir. 

ihdas ediliyor 
Vlşf, 29 (A.A.) - Mecburt a. 

Jrerliğin ihd8s edDmeeini üıteyen 
bir kanun l&yihası ydmıda Mısır 
parlimcntosuna tevdi edilecektir. 

Mısır ord118Una verilen vuffeJe
rin çokluğundan ve ehemmiyetm • 
den bu tedbirin almdığt ~ylen • 
me-ktedtr. 

M.aIJye mutettı, muavini Necatı Ok. 
t&y, Memduh .Aytur, Bank Ulut, 
BUrhan Ulutan, Dervl§ Gıl&va, Yekta 
Tekael ve Cahitı Kayra. 

Mııır cıpllııladı 

Rostotda hA.len tek bir köprfl kal. 
mıfbr, Butıun tl2ıer1nc!en °de ancak 
bir araba J'eg&bllmektedlr. Toplar 
blr kıyıdan 8bl1r kıyıya genlf aallar 
berfnc!en 1'9çlrllmektedlr. 

Doktor Behçet Uz, ticaret odaauı
aynldıktan amonra Karpyaa ~· 
vJne bir myAret ya.pmıf ve .... Jld' 
bıhalJerde buııuımu,tur. 

tziA ZA# r ... :<niL 'E l<J'Al11$111 

(BaıtarOtı t inci ıaufada) 
kuvvetleri geri ge1dlmlflerdlr. M:u. 
harebe sabaaı cenuba dotru Jf.7ıl • 

:============l ispanyada affedilen siyasi' makta.dır. ·"' ·!1~ 
r------------·,·ı~ mahk6m1ar aı~~aer' .. _.ıtaıyanl&r Sf?e "t'&bUnıı 

Stallnrrad'nı mlldafaasma memut' 
edilen Slmlliyanskaya dofımuıdakl 
Raa gurupunun durumu ook JlUik. 
leflDlf bulwımakt&drr. ÇQnktt Stalln. 
cr&d &7llt amanda hem cenuptan 
!Mm batıdan tehdit altındadır. 

İzmir, ft.J(A.A) - O, H. P. vııJ. 
yet heyeti tarafmdan ~ .nat si 
de den~ gazin<>1und& ne.ret veıdl' 
oere!ln• bir ~le atyafeU ftrtıaalf&U'• 
VaU, komutanlar, beJedl19 Nlld, .., 
k1l1n nfakatl.ı:ıdekt zevat, p&rt.l er • 
klnr clyafet~ h&JPr bulunıautttJf· 
Tam saat 20,80 da da Ticaret w Z., 
hlre borsası tarafından Kad1fetı.ı• 
deki belediye p2lnosunda Dr. se• 
oet Uz ıeretin• bir •'k§am ye~ 

* HAtrrat &ıemJ.mjz ; koızmopottt 
oteU.rdcn bfrl: Oraıva her 9efit tn.. 
aan, her ttlrltl devtr ıztnm glTe. 

Mlirl ı 
• lnsa.na zeka. veren söz söyleme_ 

te oıan kabm:yeU değlld!r; bun& oa. 
htt di191zleı1ıe pa.pagıuılardır, 

• İJ1 Mtıralar . me.ıı'udfyetımlz<ı 
yarar: bize tcna. hAtıralar hazırlaya. 
calı: kaba sözlerden, k!Sttt muamrle
den sak.malım! 

• GOstav Löbon diyor: "madde, 1 
-•Jbdıı te1:kaf etml§ bir lulltdfr,, 
Jruvvet ...,. hıı.reket kendi m&ddealn. 
den ~1ca naaddelere de lJltikal eder, I 
madde intikal et.meız; krıvveUe m&d. 
demi ...... .,.,,.,'9111c ftıl"f 

Her gün bir karikatu""r "'·' 29 <A 'T" '"~ 
Y&g' .A.) - General Fnuı lNGfLtz ZAYiATI 

~~------------' ko, 115154 slyu! mahkOn:ı.u attetml, ~ 
~~~~'.'.J~~f"'0r;\F7~~iii]iil V1tl, 

19 <AA-> - Bir Berlln u~ t ln eu, gilialerln llOG yaptıklan taar. 
nızda 80 tank lı:a)'betUlderlııl .,.. bin 

11 Ne dememeli ? 1 :~,~ar em ftrd!kl•ı1.n1 blldınu-. • 
• YENİ HARP MALZEMESİ GELDİ 

Haber arkada§ımrzda bir havadl.se Loncln, 29 (A.A.) _ Harp maı.. 
baş1ık koymlljlar: meal ne ytıkJU bir ook gemiler A.me. 

(18 ya,,mda bir çocuk, baıstnr g!Sv- rtkadan Mıarra gelnıl§tlr. Bu maızo. 
dcslnden keserek öldOrdQ,) 18 yaşın.. me aramıda, "generaı Grant, tipin 
da olunca çocuk dememell. de tanklar bulunmaktadır ' -

(Keserek) !illin! tamamlamak için l Deylt Telgraf gazetestnin muhabl. 
<ba§rnı) demek yetişir; bir 'b&§, blj r1 çöldeki harp sahamu f6yle ta.nlP 
de b~ın g6v~st varmış da onu· kes. etmektedir: 
ml§ler gtbl bir kan,ıkhk çıkarmamak ''Evvelce düped4lz ~ ol ba 
için, lllzumsuz yere (gövdeainden) de piyade tank bllcumı.nı:' mıu!:· 

·demnıelL IDellıa - • tıHlr_ • 

wrilmi§Ur. 

Şehrin batuında Kata.o tepele>inf 
tutan Ru.lann, Plattt • İaban.slı:aya 
" Vereclıe • TJlnkata arumda Don 
nehrini geçen &ıemll Alman ltııTnL 
ler ltaratından 'bukma m&rua bu 
ıunmal&n tehlJkesl vardır. • , 

ı======~ 
Vilki Rusyadan Çine 

ıidec:ek 

V&flnıton, 19 (A.A.) - Vanc!el 
Vllkl dlln Röyter ajansı mubablrfne 
Ortaovk, Rusya '" Çine •y&hat 
edeceği ihtimalinden b&hsetml§, bu. 
ııunla beraber bu .. )'&h&ttn ..... mı 
bir malılyet.t.e oimqacatmı UAft .t. ......... 

Zrya Pa,a'Jan: 1 

Şimdiki l.claleria clAvQmı •-rr 
eyte1el 

Gfıomlıln rahmet okur flr'avohl"' 

teddAdJ••' 
.Nfc.9 be.el, her lree bular &Jeın.fe 

el1Mıt ettttt• 
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~~1fk;;f.:JfJ:OiEtJ=J::ilil!:JIOOBf~ dU~J 
~~:!'d~~~kat 8 1 1 h b b Odun tevziatı da PARAYA DA i R 

,. •- Muhariplerle aram,.da te. orc am an u u at en son beyanname ·ııe •'Altın'' ı mabut tanıyanlar ol. c'lıinyad&yaptıklan "Hafll',, o ser 
t Jok bir sulh için del lı. 1\ eden 1 1 • mu~r. Onun uğrunda her şeye 'etleri toplarlarken, sehl!p olduk-

bUttın hayatımızda bir sulh nuın. n e z a m a n t es ' 1 m e d ı I e c e k '.l a ı I ac ak k~tlananlar .~öriilnıü~tUr. Her bU- lan haksızlıkla.n affettlrecck Jaı.dur taraaı Y&rat:aınıyoruı.!n ı y p kümdann, dunyada bir parça toıı- büyüktür. Bir Rokfeller, bir Kame-
Doetnn i~imscr bir görü,ıe ile- • • • rağı olduğu hald.-!, bilttin yeryüıu el doğm:ısaydı, insanlığın dertJerl-

rt Stlrdüiü, ~"' ve temiz rutitllle- 1atanbul Villyetinden • ıin nih.a.yet:i.ıı.e ~ada.r. • Ofu 50 hın Ç~~ı daha onun fenn:ı.nına bas eğmiı;tlr. Şu le, irfanlarile, ıztırapl:ırıle ojtraşa. 
•11 &1nJ sekilcle dii3\inecek bir H~buba.t mll8ta.hailıerinin hı'ıkü- Mıs:rr ve akdan iç:n Seyhan, İç· odun getırıyor :nu1a snhlblne as:ı.lct beratlnrı sa.4 <'nk bunca ~lSler de kunılnuy..-
:ok sat, iyi kalpli in an nı~\CUt· rnete borçlandrk:a.n hubulbatm borç el ve Hatay vilayetleri için e:, lül Mahrukat Of.ısinin Alemdaiın· t1n alır; bıırada bir katilin elle. caktı. 
IU'. İyt lnsanlann iyi ~yler dü. l:ınan'ar ta.ra!mdan alnn :merkez- 15 şe kadar, Gazis:rrtep, Urfa, Mar- dan getireceği odunlarm ihale.!i ıindeki kanı, ytzilndeki kara dam- G~en kuşlamı basta ve .., 
~~sl tabiidir. Fa"at clU!Jilnce leruıe en son teslim tarihleri buğ- din, l:ımir, Mani0~. Aydın, Muğla oUn yaptlmıştır. Odunun çek.si gayı siler; ötede bir lıamakatJ katlarına vanneaya kadar el ma
ıle ."olacak., ara!tmd:ı her zamn.n day, çavdar, arpa, ma.~lüt ve yulaf v.ilayetlerile Antalya. viliı.yet:.Un 484 kuru§ on paraya, Ottaln g6s. yuJdı7Jar; beride zel>fılan iki bılk- t:ın bu zenginlıKlerl!ı temelinde kan 
~Ynıyet JDe\cut değildir. ın"anuı !çhı Seyhan, lçel, Hatay vıl&yc<l:.- merlt~z S.ır.Jc, Manavgat ve I<~nike tereccgi tl'BkUdar Ye Kadı'köyUnde- Jlim dunn:ığa malıküm eder. Bir 'e na.mussuziu\{ ara.mal{, onlara, 
OJ_l niyetler !"ahibi olması, gelecek :<ı.r.de a~os nihayetine katlar, kn.z.ıılan için cylUl nihayetine ka- ki dcpo'ara teslim edilcce-ktir. Alem §alr de: bö~le miiphem lsmıtJarla lekele-
g~nlenn manzarasmı görm~ğc ma. Gaziantep, Urfa. :Mardin, Ma.ci.sa, dar, Edirne, Kmklareli, Te1'irdnğ, dağnıdıın 50 bin 9C'ki odun getirile- ''Para ,ııabut, bruıkala.r mabet,, nıt-k, kısır yaradıb,lı ikizlerin ki-
Qi Olınamaııcbr. 1.mıir, Muğla, f ğdtr villyot:erlle snakkale, İfftanıbul, Balıkesir, Bile- cekt:il'. mrsı-aiyle galiba bu ~ikiyet kapı. ndır. 
lılhaldka biı muharipler orta- Antalya vilayetin.in merkez, Serik. clk, Burs.."., Diyarıbalur, Mara.o, Hnk Diğer taraftan Mahru.kat Ofisi b'tnm anahtarını ele a!mı,ıı. Geıı:I para, baze.n sinek ruhla :lllda bir sulh adası~'Jz, 1'tirkfye Man!l.vğat ve Finike kazaları :çln kAti vilay.?t'-eri 'çin birinci teıırin biriktirml, ol<luğu odun ve k6mUr- Ama, para da altm d:ı su gibi- dur. Konacak klrJJ )er arar. Fa• 

l'ltlnyanın mesut bir köıtcs'<Ur. A,·. E1ylill onpeşe kadar, Ede.rnc, Kırklnr sonuna kadar, Trabzon, Ordu, Ri- ~rin satışma ağmrt.oeun ilk hnfta- dlr. Sahibinin kabına uyar, onun kat onun kılma beuzerr.n tv&fı da 
-r"Pu.~ ve harp sahalarmı Rsarak eli, Tekirdağ, Çanaldm.le, latanbul, ıe, Giresun, S:ııop, Zonguldak viln- Em.da OOşlayaca.kt.Ir. Maden kömil- r,;eklint alll'. Neteldm fcna.lı{."a filet \nl'dır. 
ÜrJtiy~ye adım atan ynbnncı!ann Balıke&ir, Bu.r&a, Bilecik, Kocaeli, yetltti için ikinci te~n onbeş ne rilnde olduğu gibi, odun ve nıan- olduğu kad!ı.r, onu Jıaynn oo§m- Kılıçla soğnn da dcğruur, cina. 

~kir rahat Tllrkiye huclutlanna D'yarıbakır. Mıı.rau, Hakkfıri YC Si- ktı.'lnr, Kocaeli, Samsun, Bolu vı. gal kömi.lrleırini.ın tevziinde beya.n- da, iyiliğin pfıthıde de görliriız. yet de işlenir. Ama kaJıraman el· 
"111tuJdan zaman hi!'lscttlkleri irt vilfır-tıeri için eylül nihayetine Y.ıyetlerl için bnnci kanunun n.iha- r.ame uıruıu esas tutulacaktlr. Ben, her servette Yeni '\'eya eski lerde blltun vatanı kendine mln.-
~ bu dUnyaaın mikyasları ile kadar, Afyon, Ağn, .Amasya, An- yetine kadar, Afyon, Aih'ı. Aıtı:ı.s. ------ bir "gazsb" m kanlı izini gören- netta.r eden ~nlı bir sil&h olnr. 
I~ mU~ldUr. kaı a, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, ya, Ankara, Bingöl, BIUl11, Burdur, Bo•• rek ve pasta krden değilim, Her ~nginln mut- Para da tıpkı böyledir. Ona dllf. 
Alnı ve mantık da Tilrklyenln Çankırı, Çorum, Çonıh, Denizli, Çtmlan Ç:>ruh, Çorum. Deni~lı, El- laka merlıametım, \iodansrz olma. man olmayalım.. Sodecıe kullG1Ubt 

~teo battmrn dı,ında kalnıa"mı EHi1Jğ, Erzincan, Erzurum, F~kışc:. i.z,ğ, Erz:ncan, Erzurum, J<;&U~- satılacak sı liznn gelmez. tnssnın para)P tanlarma göre kıymet höktlmleırl 
ICap. ettirir. Fakat harp dt1nilen hfr, Gireşun, GUmUşhazıe, Jspnrta, bir, GUmil.~e, lspo.l'ta, Kaş, Kııy fahdl ettili bir çok meziyetleri 'crellın. 
hldiae eoıan ius:ın gurupları ara- hars. KMt!ı.Tno:ıu, Kayscrı. K'rşe- :-eri, Kastc.monu, l\trŞChir, Konya, bulunduğunu ni~Jn lnkir edelim?. Hem unufmayalmı, ki onun ~ 
:•da ihttra.11h bir mUcl\deler!lr. ıh- hir, Konya, Kütahya, Malatya, Muş Kütahya, M:alatva, Mu~. Nifitle. Si- Simit f •yatları beş kuruş "Aleksi Ksrel" e bir tek eseri trğı fenalık, bizim kendi fçimiadeki 
"'-b ınllcsdelerdc fhtirıı.sı t:ıtmin Niğde, Ordu, R'7.e, S:unsun, Sıvas, irt, Srvas, Toka.t, Tunceli Van, be' milyon gettrmi,, t'liyorlar. köttilük bynaklnnna bir a.rtezıyea 

ed-k her vurta ideta milb.ıhl:ı. Sinop, Tokat, Tırabzon, Tımceli, Yozgat vilAyetlerile Antalyanm Oiarak 18Sbİt 8dİldl "Nobel" e öldürllcU iletler yap· bargu911 gibi dalmMmctadır. 
rr. 811 sebepten harbin en umul- Van, Yozıgat vi'iyetlerile Antalya- Gün;ı ..... ;;.....AIS, Aik.9eJd, Kdrlruteli, El- tı df"e &..jmizde linet okuyan "Ok. 

ın """'&-'" Ank:aradan bildirildiğine gör<.', " "" " 0e~ -~ __ ... , 'l.s... _,._ 
•drk bir 1:amA11da bir memleketi nm Gilndoğmw;, Akseki, Korkuteli, malı, K~JJ. Ala.nya, kaza.tan iı;in Ticaret Vekaletinin baztrlamakta Htt yıl dağılan mökafatlarrn3 da ·~1.oeu ..,~ • uu.ıu UM" ..,._ 

"-rtvermeifnj her aman ~öı: ü. K~. Alanya kazaları için ilk te,. ikinci teşrin nihayet.ine kadaroır. ~ gttnahlarmm bir kefareti gö- m~ para ~ hangi f~ğı yaptıra. 
•tinde tatmak mecburiveti nrdrr. -··-- - olduğu bir t.aJ!m3.Uıameye naza • zrıe bakma--- bllır, hangı kötttliiğü ı'letf·ndn· iz? .. 
}Uz ran, makarna ve bisküvi fabrika • "~·...... Fflmeün h yat için söyled ~ gibi 

ha dünyanın lçlndeyb:, har. tllli lll!l~~ 1 Ko·· mu·· r ,· çı· n lariyle pa.etane~r ve börekçiler Rokfıellel', Kanıecl, Fort ve da· a. b& •&• : ~ alevlerini kapıl&mnr7.m önün. ıd1Jlll\..rilll1W ekmeitiJı vesikaya ttbi olmadığı ha bilmem hangi milyarderlerin ~un eden de onu, t4illa 
e lleJredlyoru. Harp bir taraf. '1111UUllM!MfmM Jtt E lUl kad • b yerlerden un satm alarak bunlan hayntln.n gizli, kapaklı delil. blz t.,, •• • 

••n dünya mikyasında genl~ler. Bir sandal devrilerek battı y e ar yenı eyanna. bulundukl2.rr mınr>...kalara sokabi• Bu altın babalannm servctlerlleı Hakkı Sulta Ge:qın 

POR 
lcen bir yanc'bıın da Jmdatlarımıza me verilmiyecek 
_.._ı.._..: • ....,_ .. ır. Hed•flmlr 'l'"' ..... ""ı·· lecekler ve derhal im3.1Ata bnşlıJa-"-~_. ... '".. DUn sebze hail lakele8lnde '173 Etibank kömür satl§ şubesi şim• bil -.ı:- Bu ti si ı 
"'•y,· bu kan '"'e ate• dünyasına an'-- lı t d ceekl ... ~-. nuın ne ce o ~ 
J'"- • ,, .,.,.. sayı sandalcı nebolulu Abdullah d'ye .kadar 200 bin beyanna.-me a- _,_ bö ak b' ik:Uvi 
lllaın.ı, onu bir .... lb memleketı" &J ,, h t ~ u>A rek pasta, m arna, ıs 
ola-:._~IDuhaf••n ~e"tm-' .... -. Oo u .w.e ıne YıldIZ Kadık8ye götür. gılmıştır. Bu beyannanıclert ma• ve emsnli undan mamul madd~er 

ş 
·- __ uaur mek Uzere sandalına. paUrcan ytlkle-. ı halle b.rli.klerine tasdik ettirenle. ekmeğin karne ile 911..bldığı şehlr-

I Tilrıdye ~in harbin ve snlhun mtı. şamandıralar ara.sına gel:llğl rin parası almdıktan t"Onra kömllrw lerde de serbeetçe pfyueya çıka • 

.. ____________ ____ 
Kürek ve yelken tetvik 

yanılan '&de -ettlli ımaa malümdur. srrada hlvardan geçmekte ol&n Şlr. JerlnJ almalan.oiçln Sil'8 ile giln t. nlabilecektlr. 
~JU ve topn.k btlt.UnlUğill ketlhayrlye vapurlanndan birinin sa yln edilmektedir. E!ıasen Ticaret Veklleti bu no.k· Su Sporlan AJanlıflndan: 
\'lkıa bldm hadatlarmımn dı. 1111 ettiği. dalgalardan aaad&l 1U al • Şimdiye kadar müracaat eden • tayı gözönUnde tutnrak, huhub:ıt 

"1ıt!a bir em.elimiz yoktur. }'akat mr§ ve ba.tmııtır. Sandalcı kurtul • lere Yerilen gtlnler eylüle k .. dar hakkında hnztrlAn!ln 90n kara~ 
~ili ve t.opnı.k bUUlnlilğtıntl teh. mu§tur. dolmtL,tur. Kömür satış §Ubesi şim mcde kartla ekmek dağıtılan yer-

ı - Bölgem~ yelken te,vik yart§. 

ıarı ı Aj'u.etoı Cwnartesl gllnll saat 
H de Kod& koyunda yapıla.calrtrr. 

Yar~lar kıdemalz n ktdemll olmak 
üzere iki .smıt yelkenci ara.smda ola. 
eaktır. 

llre;re d1i3tlreeek bir snlha harbe dilik )"eniden beyanname verme- l•rde yalnı:z hububatm aJmı ve sa-t.r-..... PATATESLERLE DENtZIC D'OŞM1'1J kab l edili ' '-'au etmemiz için bir ıebep de mektedlr. Para& u P or • tımım ya.e:ık etmiştir. 
~Vcut defı1dir. Beylerbe)'i vapur lakelenncte otu • ô.lnosıı verilen beyannamelerin Alakadarlar piya88ya makama 

ll&rbln bftf111danberl IKJyle ha- ran lılevırıt Temel dDn 1ıkeleden l&D. R1uhteviyatmı ~şkll eden kömür- çıkınca piri.nç fiyatlanrun da da• 
~ etUk. Bu istA&ımette ytlrtl- dalına yQkledlğl. bir çuv&l patateaıe lt!r verildikten sonra yeniden be- ha ~k dlif}cceğini sıuımıı.ktadırlar. 

2 - Btllgen'::ı kürek yanılart 2 
.Ağuatoe Pazar gUntl aa.at U de Bey. 
kozda yaptlacaktxr. Yan§l&r kıdem
aiz, kıdemli ve Bayanlar olmak Uze_ 
n UO nnd ktlrekçi aramıd& olaoa1L 

trr. 

l~ğiz. bir miktar kl:laıllrll t&§ımakta Lken yıın:na.me verilmesine Ve kömUr sa• 1zmlrde pirinç fiyatları 150 den 
llvbtn bqındanberi aldığımız sandal muvazenealnl kaybederek pa. t~ma devam edilecektir. 70 kıı d~\-u tU 

lecıbir1er ,tSylece h'!Jli!lla edilebillr: ta.tes çuvalı de~ dUfmllf, çuvalı Dağıtılan iki yUz bin beyanna • ııışa "'~ ş r. 
._~rtıal harp e42ecelani' gibi tutmak laterk~n Jwıdt.ı de beraber mede yalnl% soba kullana..'\ evler StMtT FİYATLARI 
~ ~ bulnnmü:, sulh !~inde deniz dtlfmllfı fakat •traftan yapılan defil kalöriferli apartmıanlar, tl• Pa.ata, bôreık, b:s'k.üvi, simit gibi 
-OQ19&11 art.ırmak!" yardımlarla kurtarılml§tır. ca.retha.neler ve mnceecscler de unlu g1dıa me.dde1eri Ur.erhıd~ ya.. Belediye iktisat müdürlü.. 

ğünün yeni tetkilatı 8a iki davayı bh'blrinclen ayır- dahfldir. sağm kaldll'llmasr neticeef olıı.rak 
llıaya imkan yoktur. Dalma kuv. BAŞINDAN YARALANAN ÇOCtJK Simitcller cemiyeti taaiiyete geç. 
"etU olmak, dalma istiklil ,.e top. Fındıklıda Alçakdam yolcufUnda Bazı ıemtlerde bugün terkoı miş w dün istihsal mmtakala.nna 
l'a.k blltti.nltiltl llstllnde hassas ol- 26 numarada ouran İlhan Yıldı.z Top kesilecek mUbayaa ınemurlan göndermiştir. 

Belediye ilrtmat mlldürlilğil mill 
ga bölge iate mildUrm.ğU binaama. 
t.qmm.ştrr. Yen1 ~ltta da ta.
!kip, tetldk, tevzi ve encUmen oı. 
malt ll7Jel'e '3.ört şube ihdas edilme
m ka.rarla~tır 

~ toprak btltttnlttğttnü ve istik- haneden Befiltt&fa sUmekte olan Terlroe tebekelerlnin talcviye Un mUbayaa edildikten aon.ra ~h-
ı korumak için Jimn olan bü· tramnym buam&ğmdan yere at - edilmesi dolayısfle Zeyrek, KUçllk- rim\7.de simit yapıhnuma bqlana

ttbı lb84dl. manevi prtlan yerli ıarken k&rJrdan 191en Htlaeylıı ÇelL paı:m-, Yemiş, Eminönü, S'ırkecl, caktır. Simitler 5 Jruruıııa satı:Jıacal\r:
l"eı1ncıe kullanmak, milletJ rasyo. kln fdarulndeki 3796 numaralı oto. Sultana.hmet, Xumlaı.pı :semtlerinin trr. 
bel bir lekilde her saniye milca- mobilin altmcla kalmııtır. tCTkos sulan bugün ı!IUlt 20 den Şehrimizde 96 l!limitcl furunu 
tlele1e amade bir halde tutnıa.k. Ba,ınd&n yaralanan nhan şı,u ço. yarın saat 12 ye kadar kesilecek- va.rdrr. Oemiyet, p!ll!ltecıla.ra da un 
:· 1'1illt blrW{, istihsali milli bir- cuk hastanesin• katdınlmıttır. tir. vermektedJr. 

Vali ve lbeledye rdı!d Utfll Kır 
dar d11n millga iaşe müdUrlUğil,ıde 
m~l olmuş, ygptla.n devir itle
rini tetkik etrnil'!Ur. 

•? l•Jesine göre tanzim etmek· 
.. r. 

Bir nndan alperde bekle,en bir 
llöbet.ct vwcifeainl görtırken,berl ta 
;-'ı..t da tarlıi prtlar neUcesiD. 

• lbmJleketln:izde Keri kalan 
telııruk ve ldi!tör noknnlanru <» 
tarr..=1 .. ,,ak koıao, Derleyen, 
l'_actn ....We ar.aJdaıan ternW 
dthıyasma yakla,mak, onunla a:r
lll hizada adon atmak mt>cburiye
tiıt~11z. 

8a lebept.en bir yucJan ook (!&. 

~ fıuihe mal olma' kayıpla
: t.llft etmek, bir yandan da 
•rbbı bqmdanberl oldap gibi 
~., plebUecek herhangi 
bir dHpnına karaır lıa:mlıklı, aai
~ bal11111Dak bayati bir zanıt'et-
ır. 

~ saran bllyök ihdru 
::ıhsı, aöntlp, mah,·olucaya ka. 

t bbba höyle hueket etmemi• 
1•"8ıak lıtl~·akmmm tabii ica
butc1aa batka bir şey delildir. 

lfarMn h&,mdaııbeii Törk btl. 
ltiın.ti Ttlrk mllleti ile •J'1lı emel:C• &JIU görttft• aynı ıatta yürü. 
~L~lındiye kadar aldıtımız bütün 
-.rlll'ler Türk mUletJni mll•tlldl 
:• toprak btlttinliliüne sahlJ' bir 
tttıe hallnde muhaf&za etmek 

"• oau Yarma daha em.in, cJaba 
~llltürJtt, daha çok telaıik11 bir mil
~et ha.Dftcıe devrttuıek --.sına da. 
.•ani!' 

l'll~ milleti bu müstesna dev. 
~e latlklll harbini emrinde Y•P· 
f haYl'alJ altında zafmlen za-
Ve 1'o,tu~ auOı devreslnde tl

lrir Ve inkıllp eepheoJlnıle yanya
._ Ylrildtıttt b~ eefi ile yine 
!-1Uıadır. blb kalbedlr. Harp 
d • 51llı içinde dalma millet snfın. 
hU. llllllet ~ ve milletin müınes
t 1 olar:.k yer alan lnönünün bay. 

11a.~ alttn4a 7armın güzel ~nle
ıt ~tı llnıc11ye kadar olduğa l[fbi ıı. 

1 le, itimatla fakat bUyttk bir 
~~nıklrk1a bekleyecektir. Bnnun 
~n fe~, milletçe • da.ima dlk

tll olaca.tr.z. Sadri Ertem 
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- At.rin sana •.• lu çocuk çabutc öğrenecek .• Hani amme cüzün? •• 
c;antanda 6yle mi?. Çıkar bakayım •• lıte ıu baıtan iki satın ezberleylnc• 
ye kadar tekrarla .• iyi bak, ~u balmumu yapııtırdığım noktaya kadar .• 
Şimdi 6teki cocuklann yanına git .• S6kemediğin bir nokta olursa, Saade
te sor ••• 

Mustafa kalktı, GeYrek hocanın elini öptü •• ve hocanın oturduOu sun
durmadan inerek bahcenin 6b0r ucvnda bulunan ve nisbeten daha yük· 
Bek ~an ve sınıf vazifesini gören sundurmaya gectl .• Orada coğu kız ol
mak üzere on kadar cocuk vardı .• Çocuklar, bu yeni g'°'eni, hem himc~ 
ye, hem de alay eder bir ıekilde_ ka,..ıladılar .. 

Mustafa bir k6ıeye diz c6kup oturdu .• Sarı kli§ıtlı cOzOnü actı •. O· 
kur gibi bir vaziyet aldı .. fakat göz ucuyla arkadaılarını süzüyordu •• H• 
le hocanın yardımcı gibi g6sterdfği Saadetin hangisi olduğunu merak 
ediyordu •• O sırada cocuklarda bir ftıdtı oldu: Geliyor!. Geliyorl. setleri 
yayıldı .. Mustafa öteki sundurmaya g6zlerinl cevirince, anasının Gevrek 
hocanın elini öperek ayrıldı6ını ve hocanın da kendilerine doğru ger
mekte olduğunu gördü .. Çocuklar sustular. Hoca ağır ağır sundurmanın 
merdivenlerini cıktı.. minderine oturdu.. KücO~ ltürsüsünü 6ne cektl.. U~ 
zun değneğini bu kOrsü Ozerlnde bir iki defa tak.rdattı .. ve hususi bir eda 
ite okuduğu beemelel terifeden sonra derse batlodı ... 

• • • 
Gewek hocanın nOfuı klığıdındald adı Emine idi ... fakat kendi ma· 

halesinden baıka cevredeki diğer bir kac mahalenin kadınlan do ono 
hep Gevrek hoca diyorlardı .. lu lôkab ana neden verllmlı, kim vermlı, ve 
ne münasebetle verilmlı bunları Mustafa da bilmiyordu.. Bildiği ıey ıu 
idi: Gevrek hoca uzun boylu, esmer tenli, iri burunlu, ıObek yOılO, büyük 
{~en•i ciddi bokıılı bir kadındı.. Seal davudt ve yanıktı.. Mustafa bl4eı 
~nun ~evlidferini dinlerken, ııahilerinl beraber t6ylerken kac defa oOla· 
mı~tı .• Yaıı kırk beıl geckindl •• Fakat dine, en~rflk bir lıadındı .. 

o btr kac mamrlenln ıwgl ve saygı telkın eden GeYrek hocası idi •• 
HOltmı' olan anaların ilk bapurduğu kendisi idi •• Dertli gelinl~r ona CI!' 

ı ı ondan ıifa ve tes•li beklerlerdi .. Bi'r kısım cocukların ılk hocası, 
:~1

1

1~~~~. o~dan ıifa ve teı .. li beklerlerdi .. Bi.' kısım ~ocu~lann_ ilk hocası 
t 0 idi .. Kadın cenmeler:nln merasimini o tesbıt ederdı .. Evınde uc oylarda. 
hemen her cuma günü mevlid okurdu •. Gevrek hocayı o zaman görm~lı 
i~i •• o no gür seı, o ne y'lnık eda ... Tekirlerden sanki bir gök ınle.dı .. 
Mevlidin ortalarına doğru heyecandan ağlamıyan kadın kalmazdı.. . 

Gevrek hoc:o duldu .. 061u, kızı, damadı vardı, bu suretle allerıın bo· 

11 kendisi idi,. ~bııretinin yayıldığı mahallelerde, her ailenin, her hayat saf
hası Gevrek hocanın huıvrile açılır veya kapanırdı .. Düğün olrrıaıdı, ki 

0 d~)'.et cd•lnaeaf.,,. Doğum Qblaıdı ki o ıerbetini İim•Jin., Kandil o!maz. 

dı, ki 0 lokmasını, helvasını yemesin .. Bayram olmazdı ki o hediyesini ol
masın .. ÖH.im olmaz:fı ki, or.a mfrascıktan bir hisse düımesin •• 

Fafot h"klı olmak icin, s6ylcmeli ki, Gevrek hoca ahlakı, bilgisi, ve 
metaneti ile bütün bu lnanc ve f'mniyetelre lôyıkh.. Hediye vermiyenlere 
de nasihatlerin!, nefeslerini esirgemezdi •• iyi kadındı .. Allohtan korkardı ... 

• • • 
Gevrek hocanın mektebi kendi evi idi.. Bu ev, portakal ağaclan· 

nın ye·illendirdlğl bir bahçe içinde iki oda ile büyük sundurmadan iba
retti .. ':>daloıın önündeki büyOk sundurmada mevlid okunurdu .. Cemaat 
;ak kalabalık olursa, odalar da acılır .. kullanılırdı .. Bahcenin diğer ucun· 
daki $Undurma da asıl sınıf vazifesini g6rürdü •• Bu surıdurmanın iki ta
raf• bahçe duvarı ile !tapalı, iki tarafı da acıktı.. Bahçenin zeminden 
dört, beı topra~ basamckla oraya çıkılırdı .. Sundurmanın zemini de top
rak olup iki hasırla <Srtülmüştü .• Yalnız k6ıede Gewek hocanın minderf 
vardı .. 

itte Must•ta hatim indirinceye kadar bir ytf bu mektebe devam etti •• 

Mustafanın h6fıza!!ırıda bu bir yılın ba,ıangıeiyle, sonu mOstesna 
olmak üzere çok çeşitli hôtıraları yoktur .. Yalnız Mustafa, bilgl hayatı ka
dar, hisst hayatına dn burada baıladığını sonraları daha iyi anladı .• 
Çünkü o, bir erkeğin bir kadın lıarıısında duydu~u ilk heyecanı, burada 
duymu~tu .. Mustcfa mektebe ba,ladığ gün adını işittiği Saadeti, daha o 
gOn öğrendi .. Fakat onunla dostluğu ancak bir kac zaman sonra baılo-
mııt ... t 

Saadet, Mustofac-:ın 0(. yoı tfaha büyük, akıllı, şen, bir kızdı .. Lep,. 
ka saclan, iri elô g5zlerf, kırmrıı ducfaklan, ve beya_z teni ile gerçekten 
güzel görünüyordu .. aile vaıiyetl itibarile en iyi glyınen de. oy~u .. Sa~ 
koymak kumaıtan entcıriler giyercii .. Boıındakl ye~enller, ınce ~şle~_elı 
idi.. o, iki yılda,,berl Gevrek hocanın rahlei tedrisın~~ bulundugu ıcın, 
cocuklann en bilgici idi.. ve Gevrek hoc:a, ~evfi~~· dOgune veya• c~naze
ye çağırıldıftı zamanlar onca vek&let ederdı .. Hulasa, sınıf baıı ıdı .. Ho· 
ca ile arasındaki bu münasebetten dolayı çocuklar onu sayarlardı .. Va
romaılıUarı"ı hocaya s~ylemesi,, diye korkarlardı .. 

Mustafa ilk ııamanlar bir kac defa mOşkOIOr:O sordu.. Fakat bir 
müddet sonı,, sOrelerl okumak kolcıylı~ındo ona yakfoJtı .. Bu llerleyiı Sa. 
adetin g6z0nde de Mustafanın prestijini artırdı .. Mustafa onun ko~uyucu 
ve ıefkatli otoritesinden cıuygulanırken, o da Mustafanın g&sterdlgl say· 
gı ve dikkatter hoılanı1ordu •• Bir gOn yenyana ~ı Kur'andan ayn'. s°: 
reyi okuyorlardı. Baılnrı birbirine temas edercesıne yaklaşmılfı.. Sahıfevı 
cevfrmek 11f9Ven Saa-!•tin bir hareketi, yonalclorını da birbirine tem~s 
ettirdi • ikisi de kızararak birbirlerine baktılar •• ve gOIOıtOler .. Saadetın 
g6zlerlndeki parlolclık Mustofanın hoıuna g:tmlttl, ve lç"nde ılmdlye ka
dar hlc benzerini duymadığı tatlı bir geliıme hasıl olmuftu .. 

O günden sonıa S-:ıadetle Mustafa daha sık görO•tüler .. Mustafa 
giyinirken, tuvaletini yaparken Saadeti düıünliyordu.. Saadet de, Mus· 
tafanın hoıuno giden ıcyleri sHer, ve hluettirmeder. yapardı .. 

Mustafa c;ok yıllar sonru "rı6yd .. ün nazariyelerinde ne kadar hak· 
lı elduğunu bu cocuk.luk hôtırasını düıünerek, kcbul etmekte geci'(medl · 

lD~nt1 var) 

Belediye çöpço 
bulamıyor 

Talipler dört lira gündelik 
istiyorlar 

latan'buı beledlyeei amele ~ 
ta milekfilAt ~. Amele 
kadroeu 1276 <hr. 

Halen 630 omele ibuJunmaktadır. 
Geri kalan 646 ~ bk- kadro 
nıoksmd?r, 

Diyarbakır Smı.t 
müdürlüjü 

~ - ~umumi motet. 
tJfllS'f Sıhhat .,.. J.skAn milf&Ylri Dr. 
Hqim Sirmaıı. terfian Dl7Vb&lar 
sıhhat mMUrltıtıme t&J'iD olmımal. 
tur. 

Berlin elçimiz valiyi ziyaret 
etti 

Btıdiıı elçılmğtne ~ ... 
8atfot Anlcım cttm t!lllıa.1ı ..na,.a. 
vaJi .,.., beledt,ye reW LOt.ft ıc... 
n~~. 

Altın :fiyaden 

Dlln bir altmm ~ 29 h 08 
lmn11, ldllÇe &ltımn lbfr gll9m ~ 
yatJ - 393 kUi'ti!ilta. 

1 25 yıl evvelki Yakıt __ ____. 

Amerika - Çm 
mukavelenameai 

.Amerika ile Ç1n &l"LftDda Çin Cll'du 
ve donanma.smm 7enidarı tenaik \'e 
tanzimine, Çl.n ma&dln ve olmendö 
terıerinln Amerikalılar tar&tmdM 
i§letllmestne dair mukavele hak 
da m lQmat verilmlştlr. 

:E . 

-
~~ll~ 

Utl."leştr 

ı:totu~u 

ötıe 
İldndl 

Akşam 

Yatsı 

lmsak 

Pe~ OUMA 

SO Tf'mmıı 81 TemTD 

Bızır: 86 Bwr: 81 
Recep: 16 Rooep: 17 

t.!I '·N 
12.20 4.lil ll.SO 
18.16 U7 16.18 
19.28 U.00 19.Z'J 
%1.18 1.50 ıı.ıı 

:un ı.n :us 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

1 
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61JZEL F_OTO-GRAFLAR 

KODAK 
FiLM 

VE 

Bütün ~KODAK" Satıcııarından 
Kodak _ Film isteyiniz. 

KOOAK(EGVPT) A.ş. fstenbul 

Vı\R'1T 

p • ---· •• 
Satıhk duba, hurda demir 

ve teneke kırpıntısı 
Çubuklu Depomu.zd11 bulunan Uç duba, üç tonu mUtecavı.z krrpmtı 

teneke ve hurda demir pazarlıkla satııo.caktır. Almak isteyenlerin 
gormek !çın Çubuklu Deposuna, Pazarlık için de Petrol Ofisi Umum 
MüdürlUğllnc mUracaatları, 

...................................... , 
Sultnna.hmet 5 nel Suılı Baku!{ HAklmllğlnc!f'«J: 
94..2/60 T<:ıcke 
EınlAk şirketi ile gaip Ahmet oğlu Hayri ve Ahmet oğlu Mehmet ve. 

re.ee.ıılnin nıU11tereken mutasarrıf oldukları Mahmutpaşa mahalle.sinde 
B~~cller sokaı?;ınd:ıkl r;3 kapı ve 325 nda 176 parsel No. 17,5 metre mu
rabtaı sahasında ve UstUnde ods..sı olan demirci dUkk6.nının gaiplerin hu. 
kukı.nu siyer.eten ve 16 h!Esc ltibıırlyle ga!plere 7 hlsıı:?sl alt bulunması 
suıetlyle açık artırmaya. çıkarılmasına h-nrar verilmiş olmnkla Ehllvu 
ku1ça 2012 lira 50 kuru~ kıymet takdir cdllmi§ olan bu go.yrl menkuıllıi' 
bıruıci artırnıMJ 19.8.942 tntilıinc müsadlt Çaqamba günU saat 10 dan 
12 kadar ikli'ci artırma.sı ise 29.8,942 tarihine mUsadit Cumartesi gUnU 
sa:ı.t 10 dan 12 ye kadaT' İstanbul Sultanabmotte tapu dairesi alt katında 
icra olunacaktır. Birinci artırma günü muha.nımen kıymetin % 7t'i ini 
bulıı;adığı t.sl:üJrde satı~mıye.re.k ikinci artırma gtlnU beklenecek ve bl. 
rtnc1 artıruuı..:a en yUksek teklifte bulunanın teahhUt hakkı bakl ko.la.. 
cak veya 'blrlricl artırmad:ı teklif olunacak bedel muhammen kıymetin 

% 715 ini bulduğu takdirde mtJlacak olan bu gayri menkulden dolayı ta. 
tiplerin muha.mmen kıymetin % 7,t'i nlabctlndcki pey akçealnl hamilen mu. 
racaatıarı IA.zım olup salt§ oartnameye tevfikan icra kııına..caktır . .MUte. 
ra:<!m vergllPr hl.ese nlsbetlnd.'.l hlsaC'darlara, delltUlye ve taviz bedell ne 
ihale pulları ve t.apu masrafı mUgterlye ait olacaktır. İpotek sahibi ala.. 
caklılarla sair hak sahiplerinin ua.n mUddetlnden itibaren 15 gUn zarfm 
da rrıalıkrınemlze vesaıklenyle müracaat ederek hususiyle fatı: ve mas: 
rafa dalT' taleplerini dermeyan etmeleri akal takdirde ha.klarr tapu slclL 
letiyıe sabit ol:ır.adıkc;a eatı:ş payla§m.a.smdan hariç tutulacaklan ve da. 
ha ~yade ta!ı:ııa.t almak isteyenlerin !l42/60 numara Ue mnhkemeye mU. 
ra<aatıarı 119.n olunur. (4153) 

GAYıtt MESKUL SATIŞ tLANJ ----: 
Beyoğlu Sulh :uahkuınelerl 1la.o • •Acele satılık dondurma dolabı••••••aı~ 

HESAPLARI 
ı lklncl~rln 

Kc§ldes!ne ayrılan 
ikramiyeler: 

1 adet 1000 llro.lık 

1 " ~00 " 
2 " 250 .. 

14 " 100 .. 
10 .. 50 •• 

7,SO Program 7,82 VUcudUmlizU ça. 
l~tıralım 7,40 ajana 7,155 Kart§ık 

program Pl. 8,20 _ 8,85 Evin .saati. 
12,30 program 12,33 Beraber §arkı 

ve tUrkttler 12,45 ajans 13,00 _ 1s,so 
Şarkı ve tUrkUler. 18,00 Program 18, 

03 Çifte fasıl 19,00 KonU§ma (dl§ po 
litlka icmali) 19,15 Klarnet solo'lan 

l!l,SO Haberler 19,45 Kar.&11k plAklar 
20,15 Radyo gazetesi 20,45 Su.:ınak 

klltlpllğlnden: 942/52 ı~ \lükrttmcl çelı~ır chwl'I il.atla &atıltktır. HergUn 17 den 20 ye 
Feride Uzhan ile Emlne Ruh&&nn; kadar a;örükMllr. Adres: Romontı Abide Caddeıl No. 85 r 

ııaylan ve mll§t.ıreken muı.asarrı.fı ••••• •••E •ı••••••••••••••••••• t!'!': ~ 
bulunduklan Kasımpaşada Yahya ;;ı ı•şçİ ALINAC -" 1 K!Uıya mahalle.slnt\e Pirlnçcl sokağın · j 
da ve mektep sokağı kö7e.slnde kAJ.n Belediye Sular İdaresinden: 
ve karanlık kuyu sokağma arsası 

bulunan r; No. ne murakkam zemin 
katından maida iki katlı ceman dört 
oda, bir kiler, bir ta§Uk, blr ıofa, 
bir matball, Uç hel& ve su kuyusunu 
havi ve yanında mevcut bahçesiyle 
birlikte 227 metre muro.bb:u mesıı· 

hal sathlyesinde ve tamamı 800 ııe. 
kl.zyUz lira kıymeti muh:ımm~n.! ı.ı -
de tAmire muhta.9 ahşap bir bab ha.. 
ne §Uyuunun iZalesl zı.nnında açık 
arttırmaya konulmu§tur. Sair evaat, 
takBlmat ve tafsllAtı vaz'ı yed zabıt 
varakasında ve keşif ra.porunda. ya. 

zılıdır. 

makamından varkrlar 21,00 Zlraa.t 
takvimi 21,10 Şarkı ve tUrkUler 21, 

SO Konuşma (Kahramanlar saati) 

21,45 Şan konseri 22,05 dans mllzlğl 
Pi. 22,30 Haberler 22,t'i Oko.panIJ. 

~--~----~~~~~- --
MI 111 ... 

Oyanlar 
resuvall BlrlDcl açık arttırması 24.8.942 ta. 

rl.hine tesadüf eden Pu.zarte.sl gUnU 
ı l-22 Atmtoe saat 14 den 16 ya kado.r Beyor;iu 

Biletler Milli 

.'lyanır;o cttele. 
lyle Festival 

yapıJacak cazlnolal'da satdmaktadu. 

--0--

RAŞID RIZA 

sulh mahkemeleri kalem odasında 
b8.§ kMip nezdlnd;, yapıla::akttr. Art 
tırma bediili muhammen kıymetin 
y\lzde yetmiş bcşlııl buıma.dtğı tak· 
dlrde müzayede on gUn UZt\tılarak 
Udnc:I açık arttırması (En son art.. 
uranın teahhlldll baki kalmak Uzere} 

TlYATROS'Q Hailde Pl,ldn beraber 3.9.942 tarihine mUsndiC Perşe nb:;, 
gUnU saat 14 den 16 ya kada.r icra 
edilerek en çok arttırana lnt"l oln -
rak ihale edllecektlr. thale gllnUne 
ka.dar birlkmlg ve birikecek bina ver 
gtlerlyle evka! icarcst htsscdarıara 
.,.. ihale pulu, dcllAJ.lye rnaumu, 20 

YATAKLI VAGO:\"LAR 
KOm'R<>LöRU 

Komedi - S - Perde 
Yazan: RAŞİD RI7..A. 

1 i( 
senelik tO.vlz bedeli, tapu ve kadasAv ı p LARI 1 tro harçları mllısterlye aittir. Art.ur. 

-- ~- ---· maya iştirak edeceklerin gayrl men. 
A.skJrlık vesikam ııo blrlikte nU. kulUn muhammen kıymetlnln yllzd~ 

fus cüzdanımı ~yi ettim. Yeıı1Blnl yedi buçuğu nlsbetinde P~Y alGe'llnı 
veya milli bir bankanın bU ntsbette 

ı;ıka.rtaca.g-tmdaı:ı eskisinin hUkmll 
teminat mektubunu vermeleri lA.zım

kalınadığuu 11!.n ederim. 
dn'. 

Şehromlnl OMb&" İbrahim ç:ı.vu, Arttrrma bedeli gayri menkul ken 
soım, ... No. 1 Salın 07.etı (406St) dislne ihale olunan tarafmda.n ihale 

gUnUndcn itibaren derhal veya verL 
lecck mUlılct içinde mahkeme kan. 
sma ödenmesi §BT'ttrr. ödenmediği 
takdirde ihale fesbedllerek kendisin
den evvel en. y1lkaek tekll!te bulunan 
kimse arzetm[I olduğu bedel ile al -
mağa ra:ı:ı olursa ona ihale edllece·: 
ve o da razı olmaz veya bulunamaz.. 
sa. hemen yedi gUn mllddetıe açık 
arttırmııya çıkanlacaktır. Yapıla -
cak UM alllı:adıı.rlara tebliğ edilme. 
yecektlr. MUzayede sonunda en çok ı 
-ıı.rttıra.na ırn.t't olarak ihale edilecek 'ı 

•• * 
Liman T'Clsllğinden almg olduğum 

7.2.1938 tarih ve 90 sayılı birinci sı. 
mf ikinci kaptan şeha.dctnanıeml za. 
~1 eyledim. Yeııiclnl atacağımdan es.. 
kisinin hUkmU yoktur. 

otbad Erge. 

~·· 
(10035) 

• Ba.ndırma liman reisllğlnden almt§ 
olduğum 4.S No. ıu reislik §ehadetna. 
meml zayi ettim. Yenisini ala..cağım
da.ıı eskisinin hUkmll yoktur. 

Hilmi Oan~ (4'06SB) ve lrıer Ud halde blrlııcl ihale edilen 1 

--------------- kimse iki ihale sra.sında.ld fa.rktan 1 

l~TA!\ISUl. HUliSA~L'lll~ 
ve zarardan mesuı tutulaen.ktO-. tha · I 
le bedeli faT'kt ve geçen günlerin y1lz 
de beş faizi ayrıca. hükme ha.cet kal. 
mo.ksızın tahsil olunaca.ktır. İpotek 
salılbl aıacaklılar lle sair alAkadar. 
lıırın goayrl menkul Uzerlndekl hak •

1

1 

lR rmı fn\z ve masrafa vesaireye da-

29--7-94% Flyatlnn 

Loııdra 

Ncvyork 
Cenevre 
.Madrld 
Stokholm 

1 Sterlin 
100 Dolıır 
100 İsviçre Fr. 
100 Pczeta 
100 İsveç Kr. 

Kapanış 

5,20 
120.20 
30.365 

12.84 ır olan tdctinlarını ena.kr mtı.s -
30.72 b!telcrlylc ua.n tarihinden ltlb3.ren 

~:o;H.A-' \ I' l Ail\ 11.A ı onbc:ş gUn içinde satış memuru bulu. 
Türk borcu Tranş I 23.65 nıı.n mahkeme baş kMlblne blldlrmc. 
tkramlye!l % 5 !l38 20.50 lerl ıo.zımdrl'. Aks! takdirde ha.kl:ı.n 
~ 7 9U Detniryolu I 20.10 tapu sıcnıertyıe sabit olmnyanla.r sa. 
Anadolu Demlryolu I ve Il 51,- tı7 bedelinin paylaşmasından hariç 

Zeyrekle _ Kutucular arasmda. oebckenln ta.kvtyeırl ameliyesi dola.yı. 
sile 30.7.942 Perocmbc gtıııü saat 20 den IUbe.ren 31.'T.942 cuma günU öğ. 
leye kadar Zeyrek, KUc;Ukpaur, Yemi§, EminlSntl, Sirkeci, Sultanahmet, 
Kurr.Jtapı ve bavall.sin!.n terkoıı suyu alamamak ihtimali olduğu sayın 

a~elerimlze 11An olunur. (8125) 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Galatada Keınanke~ mahallesinde Şarap iskelesi sokağında 6 mcı 
\•aktf Hanın 6 mcı katmdll 37 - 3S numaralı odalıırm Sl.5.943 gUnU so. 
nu:ıa kadar 10 Ura ayUkJe. kiraya verUmelert beıtJ gün mUdıletle uza.trL 
mıştır. Taliplerin ihale gtlnll olan 4.' 8.942 gUnll. sa.at onda Beyoğlu Vakıf. 
13r mlk!UrlUğU akara.t kalemine mtıracaatlan. (814Z) 

Di§ tabiplerinin nazarı dikkatine: 

TöJ1r Dlıt ıabfplert CJemlyettncıen: 1stanbulda bulunan meslekda~ııar. 
dan kauçuk 3.lmayanlarm 942 Unvan ıtezkerelerl ile cağaloğlu Etlbba 
Odrumdakl Cemiyet :merkezine Sl.7,942 cum& gUnU saat 11 den 12 y~ 
kadar son defa nıtıracaıı.t etmeleri ve (Anadoluda) bulunan meslekclaısla.
nn Az.anıt 15.S 942 ye kad:ı.t Unvan tez.keresi numarası ııo vazıh adres ve 
Cemiyet kayıt nu:ıı:arıısmı matbu reçete ktlğıdına yazarak bir kauçuk 
talepnamesi göndermeleri lttznndır; Kauçuk istihkaktan posta ne adres. 1 
len.ne göndertfleeektir. 1 

ı lıfanbul Belediyesi' ilanları .: 
52
J 

Ka.rnköy KöprilsU dul?alarmm a.ıı!altlanmruıı 13i kapalı zarf usullyle 
ekı!~tıneye kt)T.Ulmuştur. Kqit bedcJI (12610) lira ve ilk teminatı (945) 
Hra (75) kuru~tur. 

Mukavele, ek.siltme, Nafia. İşleri umumt, huscıs1 ve fenni ~ıı.rtnamc_ 

laıı, prt>je keşif htlltı.saı1yle buna mUtcferri diğer evralt (63) kuru!J mu. 
katAllnde Feu t,ıcrt Mtıd1lr11lğUnden verilecektir. 

İhale H.8.942 Cuma gtınU saat 15 de Belediye Dalmt Encümeni oda. 
sın:ta yapııacaktır. Taliplerin ilk t.emlnııt makbuz veya mektupları, ihale 
tar!blnden (S) gün evvel Belediye Fen ttııert MUdllrlUğUne mUracaatıa 

alacaklan Fı>nnt Ehliyet, imzalı §ll.rtname vesaire ~ lta.nunen ibrazı iL 
zr:n;-elen diğer vesikalıırly1e birlikte haz.ırlayııcaltları teklif mektuplarını 
iha:e gilnli "'tı"t H'e kad:ı!' Datmt Enctımenc vıcrmeleri 111.zmıdır. (8161) 

~-------------------....s--·~ TClrlılye C~m rıeriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
K.oruJut brlbl: lK83. - sermayeıl: 100.000.000 l'Urk Uram 

• Şnbe ve ajanı ededJ: 2M. 
Ztraı ve Ucar1 ber nevi banka muameleleri. 

Para blrlkthenıere 28.000 Ura ikramiye ver!yor. 

.Anadolu Demlryolu 3 50.- bırakılııcnklardır. Zlraa.t Benkasmila kumbaralı ve lhbarsız taaarrut hesapıarmda 
Anadolu % 60 hl~se 30.70 Müzayedeye i§Urıık edenlerin btl - en a:ı: t'iO !hası bulunarlara senede 4 defa cektıecek kur'a ile aşağıdaki 
Kayseri ve civarı Elektrik tUn satış şartlarını lcabul etmiş ve pllna göre ikramiye dağıtılacakt.11'. 
Şirketi 27.25 evvelden öğrenmiş ve bilerek gayri. 4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 100 adet t'iO liralık 15,000 lira 
Reji -.35 menkule talip bulunmuş oldukları 4 • 600 • %,000 .. 

addedilerek sonradan itirazları meı- j .. ••A 1 """ 
ızo ,, co .. 4,sco .. 

§AHlBJ : AS/il US 
"luıldıtı rer: V.&.Rtr MATIHA'SI 

flmumı Nefrlyab idare eden 
Refik Alımeı ~vtnoa 

.. .. ....,,, • ,uvv • 160 • %0 • S.200 • 
mu oıama.yacağmdan tallplorln aa. 1 40 ,. HO • t,000 • 
tış gUnUndcn evvel gayri menkulU : 

DİK.KAT: Hesaplaımdakl paralar bir sene içinde :ro llradıın aşağı 
F;'C'zip glSrmclerl ve fRzla malfımat ı ~llşmlyeı:ııere ikramiye çıkUğı takdirde % 20 fazıaslle verUecektir. 
almak lııteye'"'llerln IHZ/112 No. ile 1 Kur'ala.r senede 4 defa, 11 Mart. 11 Haziran, 11 l!Jyltll, 
mahkeme b~ kA.tlpliğine mUra.ca~t 

etmeleri ru.n Qlaılur, C'OGaıı, --------11-•B•irtııcikAn---u•n•d•a•ç•e•k•ll•~ııiıe•k•tı•r•. --------

BÜYÜKDERE 
KiBRiT F AB ~ A 

MÜDÜRiYETiNDEN: 

1 
Kibri: fabrikası için ~ağıda yazılı ıaruar altında erkek • kad 

Ye çocuk ~çl alınacaktır 
ı - Tekmil fabrika l§çUerl.ııe 1§ günleri parasız sıcak O~le yenı 

verilir. 
2 - ücretler: 

a) Erkek tıçlltre: 
Normal mesai SEıaUan ıom er'kek lş~nere yaptırllacıı.lc tşi 

mab!yetlne göre BMt bqma Ucret besabJle gtınde 100 kuruıtan l • 
kuru.şa kadar. 

b) Kadm lıtctlere: 
Norm.Al meaaı aaatlan için kadm ıxnere yaptmlacak tem m 

blyetıne g6re 75 kuru~tan 110 kurup kadar. 
o) 1% yıııımda.n 18 yaşına kadar olno erkek ve kıs çocaklara: 
Normal mesai sa.atlan itin çocuk l§c;llere saat ba.~ UcretJ b 

sa.bll" 65 kuruıı. 
d) Tahmil ve Tah'lJye, avlu lşçllıırf: 

Bu Jtabll işlerde çalıııanıara. işin mo.blyetlne g6rc 150 kunış 
tan 170 kuruııa kaoar. 

e) Faz.la mesut UııretlerL 
Koordlnaayo;ı Heyeti karariyle tabrtka.nm g(lnde yrıp3.ca~ 

8 sııatı.ıl< fnzla çaıu:malan.n % 80 zammı na.ve edildikte ı:ıormaı me 
sat il~ 100 - 170 kuruşa kadar Ucret ala.n bir ~çiye lt'iO den 2»' 
kunı.~ ko.dar. 75 - 110 kuruşa kadar alan bir tııçlyc 110 - 16 
kı.mış11 kadu, ~ kuru~ alan l§c;lye 95 kuruş; 150 - 170 kuru, 
kadar a~aıı ı:ı;:tyc 220 - 250 ku!'U§a kadar gündelik vcrUecektlr. 

8 - Kanuni vergiler işçUeTe alt olmak üzeTe Ucrotıı:or, fabrika. d3 

blll tallmatı;amf'slDde yazılı htlkUmlere g6re lıer lt'i gUnde blr 6denlr. 
4 - İşçiler. yatacak yerlerlDI kend!leri temin ederler. 
15 - 'l'allp clanlıırtl'\ BOy1lkderede BUyükdere _ Bahçek6y yolu tızc 

rlndekl Kibrıt fabrlkaaı mlldUr!.yethıe nllfua tezkereleri ve aıtı totoı;. 

rafla bcraher rnüracıı&t etmeleri nruı olunur. 

Tesviyeci, tornacı, frezeci 
alınacak 

Ktbrtt lmAl eden da1relerde veya fabrika tamlrbanes!nde makinlB' 
ve maklnıst muavini olıt.?'Rk çalışmak üzere birinci smr.t tesviyeci. tor. 
racı ve trezeclye thtlyaç '"ardır. Fabrikada yapılacak imtihan netice· 
aınde gösterecekleri eb::yete g6re maaıı veya saat b3.Şl Ucre:.ıe:-1 taylil 
<:emecektir. Taılp olanıar:ı: veııaiklle b1rllktc BUy11kderedekl Tnbrlt t&'b

nkası mUd'!rlvellnP mllracant•ıırt 111\rı nıun•ır ii••··-JP ,., .... A 

Belediye Sular idaresinden: 
Beyazıt ıııeyd'l:-undan Ttlrbe'ye kadar olan cadde yeniden yapılacağın· 

dar oradan t~en Hnlkalı tuyu borula.rmm da. yerleri.in değ!Jtlrllınesl &'c 
rckır..lştlr. 

so. Temır•:z. 942 t'k'n itibaren yirmi gün kaclar allrecek ole.ll bu a.me.
ll.~e bitinceye dı,:ğln Halkalı auyu alan camilere w binalara bu su g11e 
mlyecektlr. 

Buna gHre tedbir alınması alilı:ada.rlardan rica olunur. (Rl24) 

Yükse.'1 Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
1 - Kurumumuz eCU4İıano.slnhı senelik ecza ıhUyacr teabıt ettlrflrtl 

mu!ıa.ınmen bedeller Uzulndcn açık elunltme ıuretllo ihalesi yapııacakttl'· 
2 - 136 knle,. eczanın muh:ı.mır en !tyatı "2800,, liradır. 
8 - İhale 6 Ağustos !ı4~. günU sant 11 de R.ektörlUk binasındaki mU· 

te~rkklJ kom!sycn tarafo:dan yapılacak!ıT'. 
4 - Muvrskkat teml:ıat % 7,5 dır. 
5 - Şartnamcslnl ve do.ba fazla ızaba.• almak isteyenlerin Ens•ı:t.l 

da!rc mUdUı ıugune mUracactıarı. (7Sog -5546) 

1 LA. N 
Ordu haatabe.kıcı ve hem~lreler okuluna leylt ve mcccant talebe aıına

.-akt.rr. 1steklllerhı en goeı; 30.8.942 gUnUne kadar Ankara.da Cebeci OrdıJ 
hıuıtabakıcı okul mUdUr!UğUne, okul kayıt ltabul :;artlarını hA.vt veslknla. 
rlle birlikte ?'!flra.caatlaı"ı. 

Kayıt ve kabal oarUan Ankara. Lv. Amirliği ve 1atanbul, Lv. Am!rJ!li 
ntm alma. komisyonunda görWQr. (7705) 


