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idare evi: 4..ııkara Q. \'aklı l'nrdu 
{urus reıeıoır. td:ıre cıuro>. YUJ cıuuJ 

L'---..1 reıı;-· htanbtıl Vakrt-P061a tnıtum:46 

Münakalat Vekilinin beqanatı: 

A tares yüzdürüler~k 
i kenderun~ getirildi 
Son hir ayda memlekete 14 lokomotif, 

248 vagon getirildi; 
315 vagon da gelmek Üzere ••• 

Avrupa 
federasy Jnu 

l'ıwuı: SADRI ERTEM 
ı;.;,~~Pa blrlifü dıwnsı yeni clc
~r. Czun zamnndrr banun ctrn
fhında filozoflar, de\ lct adamlan, 
;ı~llktuıar tanıfmd:ın fik!rier 
1~ S'Ürillmü~, znma.n znmaıı bu 
liJain tahakkuku içln hamleler 
)'apıJnu~tır. 
ı._._B_iiyük harpten sonm A\'mpa 
uuliğl filai dn.Jıa ziyade chcmrui
~ kıt.dam~, Briyan bilba.s a bu 
İkrin §ampiyonu olrou,tu. 

Ankara, 30 (\'akıt muhabirin. 
den) - Milnaka.ltit Vekili amiral 
Fclıri Engin, beni kabul ederek şu 
de~çte bulundu: 

- lsta.nbulda. kaldığım bir haf
ta zar.fuıda karadan ve denizden 
ynpilma.kta olan nakliyat işlen 
hakkmda :ıliüaıd:ır makamlı:ı.rl:ı 
muhtelif temaslnrda bulundum. 
Son aylar zarfmda yapılan nakli.. 
yat ietC'rinin ta.nziln etm.ış oldu
vtDnuz :ru:ı.kliynt p15.nt esaslan 1ra.
hilindc yapılmakta olduğu tesbit 
cdilnUşt.ir. KOilt da dahıl olduğu 
b.a.lde taş kömürü nakliyatı deniz 
den ve Jmr:ıdan muntau.aman ya. 
pılmaktadır. Son en gUn 2:3rfmd:a 
Karadenizde dl!vamlı olarak ceen 
rUzg!rln.r tabmilatı ağızlarda gilc:
Jeştimtiştir. Demir cevheri ve 
krom nakliyatı da. matlup pilde 
devam etmektedir. 

(.Devamı Sa. !, Sıi • .J de) 
MWı.aka!At l'ekUI A9ral Fabrl 

E~ 

Al'l'Upa birliğinin ilk taslağı din 
~~esinden bakılarak ortaya a
-~tD'. Uıristiyıı.nlık cnminsı al
tında, Avropanm bir I.iil ~ e~ 
inesi hırlstiynn ltikatlarında ve 
ltlJisenin siyasi kudr.etinde bll511 
0laıı hıbilil neticer..Jnde talınldruk 
edemtyen bir hayal halini aldı. 
~- ltoola imparatorluğu ~kerken 
·ooıııe bir Jnn"\·et halinde bıkiş:ü 
eden ''Vat.ikan,, il}' zamanlarda 
3lllıuz dini bir malmın iken bir 
~ sonra lmnun yapmıı, ada
let icra etme, diplomatik mUnruıe
beUer tesis etme, asker toplama, 
lllhayet a.mıziye hükmetme gıöi 
bir talanı salahiyetler elde etti. 
lln clsmant sallUıiyet.ıcrle hıri.'!>tl
l"atılık itllıntlan blrleŞince Roma. 
lilllsesı kendini e!ld Roma impara
torhığunun bir de,·amı for.ıetti. 
l'aJcat salip mulı:ı.rebelerlndc Jııris
ti)'an dawmnın lmznnm:ımış ol. 
.._, billkis htristiyıuı ltilmtln.n
llllı ~eye yllz tutması dilise· 
Jdıı zayıf)amasmı, ve milletlerin 
~lllnll. nıcrkezi devlet 01'>
l'ilelerintn ıe,ekkfiliinU kolaylaş. 
fn.aı. Anaf.!V.la mBbet ve mihrap 
~daki roplnlult nrztilan yeri
ne Cİ!IDJ'ni devlet ve millet kültil
l't. etrafında toplanmalar arLlLSll 

Aydrn mmtakasrnda 
hükumet hissesi hububat 
on güne kadar ödeniyor 

Ticaret Vekili tetkiklerine devam 
ederek dün Denizliye gitti 

kabn oldu. 
Bu devirden ltlbnren Avmp::ıda 
~ muhnrebclcrl, <le,•lelJer 
~ te-xathr göze çnrpa.r \'e hı
l'iı!ıtiYanlık csasma dnyaııması is
tenen Avra~ birliği bir hıı.ynl o. 
l11r. "'Milletler,, dcvrin<'le Avnıyl'laa 
hlrlJk fikri kuwet esa.c;ma claya.n
~. Kun·etlf olnn Avnıpn fize. 
~ıle bitkim olınn.k, A\TUfl9.YJ tan
~ etmek arzusuna düşmU~für. 
l'erıi 7:!mıl.n A\TUp:ısmm nzun mU
f!aıleJe tarihi, impanı.t-0rlnlclnnn 
ktıııııtl!fll ve batı51 fıınliyetleri Av
l'llpaya hüldm olma.k, Al"nıpa ;1c. 
A.Vrtrpa hari(if amSl!ldaki irtibat. 
~l't ~ etmel• gnyret\ctlnln ifa
Q~i'nden ibarettir. 

(Devamı Sa. !, Sü. 5 cle) 

İzmir, 80 (A..A.) - lDnlr w cL. 
va.rmda. tetklkler\Dl bitiren tıaa.ret 
veldll Dr. ~et Us btı aabeh .a&t 
7,55 te busu.al bir otorayi& r.taka t. 
ler!Ju1clı:1 zentı& blrllkte AJADcalı'. 
tatuyonunda.n Aydm n ~ 
bareket etm.ffUr. Va.H, komuta.ıılar, 

geıı~raller, belediye reist, parti vilL 
yet idare heyeti relılt, halkevl rei.91, 
emniyet müdtırtı, jandarma komu.. 
tanı, ticaret Te zahire bora&n. tı • 
caret odası ildncl reial, tthaıtkt ..,. ih
racat blrllklerl ve Uca.ret oda.ar umu.. 
~ kMlplerl, ticaret vekAletllıe bağ11 
müCSl!eseler vlliyet ve beM<li'9 el1dl 
nı, matbuıı.t ve ticaret llem1De men.. 
sup zeva.t ve pek çok doaıtlart tara.. 
tından uğurlanmış kalabalık btr 
hallı: ktlUem de Dr. Behçet Us'u bL 
rareUe uğurln.mıştJr. 

A~'l'lmda 

Aydın 30 (A.A.) - Ticaret 
Vekili Dr. Beh~t Uz, 1ı:mirden 
Aydın ve lzmir mıebuslanndan 
bazı zevat ve Ticaret Vek!leti 
erldını ile bera.ber, ayrrtdrktan 
sonra ilk metha.le olan Aydına 
va.rmlŞtrr. -- --~~~~~~~~~-

Harp ok.ulunun 
yeni spor sah~sı 
Başvekil tar"f ından açlldt, yüzme 

birincilerine mükafatları verildi 
J\nkara, (A.A) - Harp oku1unun ı Sahayı sporcu bafVeklliınlz ŞükrU 

Yenı Yapılan spor sa.ha.anım açılm& Saracoğlu açmı:ıtır. Törende D&hlU -
t.öre:nı bu~ saat ı 7de yapıımışur. j (Devamı Sa. !, sa. 1 de) -
~ ~ 

AT YARIŞLARI 
Bu hafta şans hangi atlardadır? 

Yazısı 3 ncüde, li&te 4 ncüde 
..... 

VC'kfl ToM:ılt, T~6y, Selçuk, 
~. Gremenoilt '1C lncirli 0-
w iı.~ durarak halk 
ile MTrrim1 haııbihallerde bulun
muş, mab8ul vaD.fetini, fl!bbt dn
ramJanm, bfllba Te köylıerinln • 
mmnf V&!:~ l!!0111W1Jtur. 

(Deı}amı~.!,Sü. !de) 

Mısır- cepbeslnde 

Kah·re 
Bombardı
man edildi 

Kara harekab yine keşif 
faaliyetinden ibaret 

Kablı-e, SO (A..A.) - IO temmuzda 
ne:re<!flen ~rk ha.ıp tebllğt: 

DQn de keti! faallyeUne devam e.. 
dilmiştir. Topçumuz merkez ke_,imin. 
deki hedeflere taarruz etmlı}lerdlr. 

HaT& faaliyeti pek geniş 'btr !Slçüde 

olma.mı~a da lngULz a~ıları cenup 
keslmlııde Dd mmrat!aldyeUI taanuz 
yapmqlardır. Avcıla.nımz ileri krt.a
lar üzerindeki faallyetıerlnl Jdame 
etmişlerdir. 

(Devamı Sa. !, Sü. 1 de) 

·Denizaltıların 
batıramıyacakları 

gemiler 
Amerikada bunları inta 

eden tezgahlara takaddüm 
hakkı verildi 

Vn~i:ıgton, SO (A.A.) - .Ame
ı .kanın batı knılarmd.a batırılan 
gemilerin adedi, biır çok sebepler 
<len dolayı sUratle azalmakta.dır. 

B"ır kere gemiler, şimdi da.ha 
ziyade kafile halinde se}Tetmck
teclirler. Bir ço!: yardmıc:ı va.pıır
Ja'l" da dcm.izaltTla.rm ·bo.lunduklan 
yerJ.eri tayin edecek aletler bu -
lundunnaktadır. Denlı;alt.Ihı.:rrn ba 
tJ:ramsdıklan gemileri inşa eden 

()leııams Bo. !. Sü. S de) 

&1n•~da 

Garbi Avrupaya 
taarruz ihtimalin

den endişe 
En talimli kılalar salıillere 

scvl~edildi 

Fransada luyam 
ihtimaline karşı 
tedbirler alınıyor 

Lomira., 30 (A.A.) - Alman -
ılılr, milttcfiltlerin garbi Avrupa. 
da tar.ruza geı;mclcri ihtimalin. 
den korkan halkı tat.mın etmiye 
~nlışmaktadırlar. Bu climlederı 
oj,:n:ı.k üzere Göbcls, Das Ra~ 
gazetesin<lc lba.tıda bul1.l'tl1ln Al
man kuvvetler:nın geri alllUlla.Sl
JJlll bahis m~ olınnclığmı ynz
mxşlır. 

B;a.kis en iyi ve en ziyı:de ta. 
lim gönnıtış o!a.n alaylar, sahil 
lölyeeinc smited'.llmfştir. 

Dün Almanyanın \bU tun radyo 
ista'J\•onlan, "Vaf'ten., bOcum n
kıy!a.raun Pıııis'tm. geçmiş oldük -
larmda:n J:>a't·se~lel'\'t~r. 

Alman radyosu, bu alaylı.ı.n 
~ eden erlerin 8CÇtne efrat
'h!n ~p olduğunu flAve e
diyordu. 

Voo Rundstedt, ı!ahtl boynnd"lo
ki müdafaa t~11.erini teftişe de
vam '\"C i~ altmdaki arazide 
her türlü ıla:r.un hareketine mani 
ol.mrya matuf tedbirlcdn yerine 
getirilmesini kontrol etmektedir. 

t 

(Devamı Sa. f, Sü. 3 dr) 1 

Dota cephesinde 

Almanlar 
Tamaa 1anm 

adasına 

Asker 
çıkardılar 

Proletars- aya 
şehri zaptedtldl 

Büyük demir 
yolu kesildi 

Berlln, SO ~A..A.> - Alman ordu. 
ı.arı be.şkumandanlığm.m tebuıt: 

Roırtotun cenubunda orduya ve at. 
1!lılI hücum kıta.laruıa. me.nsup bir • 
Ukler geri çekilen w bazan fiddetli 
artçı muharebeleri yapan d!Şnanı 

takip etmektedtrler. 
Salm cenubunda sert kıtalar Pro. 

!et.anık.aya şehrini hUcumla zaptede. 
rek K&fkaaya topraklarını Sovyetler 
blrıtğiDiıı diğer kısımlarından ayıran 

ao:n bllyük §imenclifer hattını bir kaç 

(Devcım1 Sa. !, Sil. ,, dt) 

VAIUT Gezintisi Kuponu 

VA iT gezintisine 
istirak edece 

fe~ t· al grupu 
eyo@la Balkevlaln seçkin halk 

oyunları sar.satkArları gezintimizde 
b~t~n kollarlle hazar bulanacaklar 

EV\cJco de UAn ettlğiınlr. gibi \'akıt olnıytıcttlarma mahsus kır w meh
tap gezlotldl programı, ffmdiye ltadM yaprlAn gezinti programlanıuıı 
en :r:eııginl olscalrtır. Bn getlntlnln blr hll.9USiycU det ı;miııtl y&r\11.lr. 
Şlmdl~e kadar 1staııbul ballana. nçılmamLs oıa. Çubnklnıhk1 mdlv'tn 
korusıı bu g~'Zlntiyo tahsl.9 edJlnlL,ıtr. Sa7., oaz ve Beyoğlu halkevlnin 
gUtlde hAlk '>yuııları ııanıı.tk6ria.rı bUfiln kollarlyle bıı ge7J.ntlmlzde ııbe 
mOU oyuıılan OO§kwı b1r neeo içinde g6.ste.rettkterdlr. 

Geziye iştirak şartları .,, ,_, ._ - ,_, ~... 1-2 • .--. 

Vala& olrayuctilan ba ger:tye !O kupoa 'ftl 80 kmut makal>Dlode lfttrak 
~cıebtleceklerdlr. ŞJmdlye kadar kupon btrlktlrmMnlJ olan olaJ.raealan
mn., eblk liuponlanm JDlltbaa.nıo:dan tedarik edeblltrler. %0 kopoa ~ 
80 knnıt yalnız bir i~lrak hııkkmı vermeb."todlr. 
Kupon topl:ımadan iştirak etmek lsttyenleır gt1ndlb:; 'fle gece Marmms. 
da yeprlacak ,·apar gezlntıııl lçlıı ııso lcnru, 3deyooelderdlr. 

Rostofta da 
sağlam 10 

bina mevcut! 

r~ r ıhkh 
tayyare akınlan 

Sarbralıen ve Sicilyada bir 
fC]rir bombalandı 

1 
r 
allı 

Şehirdeki eski nüfusun 
ancak yansı kalmıt 

Stokbolm, SO (AA.., - Ro.tof §ob 
r1nl gezm1§ olan muhabtrlerin blJdlr. 
diklerine g!Sre ıteJılrde nlltusmı ancak 
yansı kalml§tır. Rostoftaki tahribat 
Slvutopold:ıklnden bUyllktür. B1r 
muhablr yıkılmamış yalna 10 flY say 

mrştrr. 

Loadrada yeni ml.a-. 
dafaa slsiemı l 

Rus cüce 
denizaltısı 

Moskova, SO (A.A.) - Malnt. 
ka COce Rus denizıltısı, şimal buz 
deni:r.inde ru Abıınn denizaltısını 
rotmmşt.Ir. Üç s:ıat milddetle iki 
denizaltı, su içinde kör iki köpek 
balığı gibi birbirlerini yakından 
taktp etmişle-rdir. Nihayet Rus de
nizaltısı yalnız sn.da alet.!criyle 
hareket ederek b1r torpı.1 atmış ve 
dil~tnı batrrmt,t?r. 

Berllıı, IO (~) - Alman ~ 
Kalın buluU&rm. blmayesiııde man .1 
!erit lngWz bomba tayyaNlert ~f.ı 
fmdan Ren havallatndeki teb1 
ka1'fl g1lnd11s y&pıla.n ı.zaç ta.a.ma. 
lan pek az mUeastr Olmll§bır. 

DOıı gece bir tngWz bomba blf1ııl-
ll Saar P&latlna1!1lllm bnt mabaDe • 
r:lne ve bilhassa SarbrUlwı telırinbl;,f d 
ikametgah 1tti4&z edilen maballer~abir 
taa.rruz ederek btm bl.ııa.lan w ıı.ıt'keı1 
arada ~lge tiyatro binasım da ta.. ar 
mamile tahrip etmıatır. Taarrm: e.: Lit 
den tayyarelerden 7 111 Alman k!5rt•hı "1 

zı tızertndc donanma birlikleri tara. 
fmdan dllş11rülmUştUr. ~ni\ 

Ahnıuılara göre tngı1iz kayrplan • b 
ı, e 

Berliın, SO (A.A.) - Alman ar- n bı 
dulan yüksek !kumandanlrğı l90ll um 1 
mmanlarda Alman şehlrlerlDe Jzcr 

BERliN ELÇiMiZiN ALMAN 
AJANSINA BEYANATI 

yapt.ı:lilin taarruzlarda lngi.liz b&- l{on 
va kuvvetlerinin uğrocbkları ağır n hh 
kayıplar hakkında şunlım t.ildir - ;Ru 
mektedil': ~ iz& 

Bu son dört gilxı.de !pgm~ haVll 
kuvvetleri Almanys ve işgal al Jrc 
tmda o1:ı.n topnJdar üzt'rinde 110- Ya 
bcmba uçağı kaybetmiştir, 'riliy 

"Almanya He dostluğumuz hakikidir, 
ben bu dosHuğu 

kuvvetlendirmeğe çahşacağım,, 
latScıbul SO (A.A.) - Berlln b11-

yWt elçimiz Sattet Arıkan, kendl.aln 
den mUlA.kat fııtiyen D.N.B. ajansı -
nm İstanbul muhabirine ap.&1dakl 
demeçte bulunmU§tur: 

''Almanyaya memnunlukla gtdlyo. 
nım. Çünkü wada samimiyet ve dost 
luk balacağtma kanllın. Almanya l. 

le olan dostluğumuz ha.kikidir ve e. 
aasUdır. Beıı bu dostluğu elimden 
geldiği kadar çoğnltınağa ve kunet. 
lendlrmeğe çaltşacağtm. Ekaelbs 
fon Papcnln buradaki değrrll meea.. 
islntn benim çalışmalo.rıına önemli 
yardımı olaeaktır.,. Sailet Anka.n 

İngı"liz hava kuvvetleri 'bfham9'e bU 
uçak. milrettebatr kaytbma up..dR 
:nuştır. Beş hafta içinde 1000 ds\1n 
fazla ln:giliz pilotu esir edil.mi~. 52. S' 

LondmdR yeni mtidafaa 

sistemi b 
Londra, 30 (A.A.) - Dün 19ı 

ce lngiltere'ye karşı yapr1an di;J C 
man aJmu mmsmda üç AllIIAD r 
çnğı dUşUrüldüğU öğreui~ 4I 
Merkıez kontlu.\lan i~e boml:ıa 

lar atrlm!Şlir. Lonctra üstünde paı om~ 
layan müdafaa obüslerinin panli 
tılnn bi:- ~ istikametlerde gılı: 
leri delmekte ve dü...crman pilotlar! 
mn daha şimdiden "pilotlara deh 
ı:et veren" ismi i!e t:ırif cttfldel' aıu..t 
Yeni müd3.faa usulleriyle ~ 
ta zarfında iklııci defa k cııı. -
mış bulunmakta idiler. Bu dtıt! 
müdafaa sistemi ilk defa ol~ı,u· 
48 !1:\:lltenberl tatbik sahasm ııo 

yer bulmuştur. J. S, 
(Devamı Sa. !, sn. 1 



-'J::-

( B~ tarafı ı mcı 
ytı veklll Dr. Fikri Tllzer, gendıcJr. 
ma.y nsb:ıgkaııı Orı;e:ıera.l ~ı.n CJ.:ı 
dU.Z, Ankara g:ırnizon ltom:.ıtruıı Kor 
gcı:ıeraı HUı;nU 1{ılluş, Hed:m terbi. 
yesl genel dlrcktura sehero.1 Cc ınu 
Taner ve daha birçok seçk.n davcL 
ı.ıer bulunuyordu. 

Torcne okul kom:ı~ıı.nı kurmay aı. 
bay Mustafa Eren'ln bir &utku 11' 

ba.şlar.dı. Kom nan, sporu::ı yur: .nU. 
dafaasmdııkl yılltse a< e lıe aı .ntyetlnı 
belirttikten sonra harp okulunun bu 
sahaı!~ıd gayretlerini uzun uz:.ın a::ı. 

latmı,tır. 

Oı<ulun TUrk sp~rJndaıd yüksek 
varıığınıı naz ra:ı, va.ztyetln mUte • 
vazi btr ltadcsi o.an ou nutıık·an son 
ra spor sanasınm geı:iimeslne :>:ııı • 
la.ndı. S 000 kl§tllk kapalı trlo:lıııe. 

rln çevırd ğı futbOI sah.ısı ile, lk. 
mııl edilmeı.< lizcre b:.ılJ.ıaa plsU lle, 
tenis, voleybol Vd o:ııı;ı:etıJ>! kortları 

ile bu s:ıba, p~k de kılçuk mlkyı.ı.ıuı 
say:lamıya.cak modern bir s~.Urr. 

Ba,vel,ll, g!SrdllğU mllkemmellyet. 
ten dolayı okul komutanı kurmay 
olbay Mustafa. Eren'le spor ısgret _ 
meni Hllsnrnl'ttln GUrel'l tebrik et. 
mtıt1 r. 

MUteaklben gcı;enlerdo yapılan su 
sporlarıbayramında derece aJnnlann 
mUkO.ta ıı.rr, bizzat b:ı.,vekll ŞlkrU 

Saracoğlu tarafından dağıtılmıştr:r. 

Baş\·eklllmlz, Tan spor kupasını 

kazanan harp ol:ulunuıı mUltn!a.tları 
nı da OOŞStrelmen HUsametllıı GU. 
reı. ntletlzm kaptanı Sabahattin Do. 
ras, futbol ve erdbnl kaptanı Nedim 
Aydınoğlu, basketbol.voleybol kap • 
tam HUsnU Caner, su sporlan kap. 
tanı Hayri Allana verml!J ve tebrik 
etmlşUr. 

(Ba§ tarafı 1 tnci sahifede) 

I.r•ndnl'ya. ya.kın kontluklar top. 
raklarma dn yangın bombalan 

ntılmı::ıt.ır. 

SiC'ilyanm bombıırdnnanı 

Lcndra, 30 (A.A.) - DUn 
geee Sicilyada Licata şehrinin 
lta1yan tebliğinde- kaydedilen 
tomb:ı.rdmta.nI esna.smda limen, 
crphnnc fabrikalıı.rı, elektrik san
trnlla.n, lrllkürt f abrikaan ve ~ 
mendifer t.a3isleri İngiliz tayyare 
lcr'n n iıedf"flerini teşkil etmiştir. ____ ,.__ 

Mısır cephesinde 
01n~ıar.1/ı 1 lncı sayfada) 

KAlllREYE AKIN 
KBblre, 30 (A.A) - Dahfllye ne. 

zaretlnln tebliği: 
Buglln sııbahm ilk s:ıatıerlndo Ka... 

h•re bölgeet Uzerlne bir akm yapıl • 
m tır. Binalar hasara. uğramıştır. 

~!lven kanalı bölgeslnde ve tı§~ 
Mısırın bazı eyaleUerlnd<ı hava teh. 
1Jı:('31 lş:ıreUerl verllmtşttr. 

BINGAZL'V!N BOMBARDIMANI 
İTAL'Y i\N TEBLtGt 

Ualılre, 30 (A.A.) - Binga:Uye ya... 
p•lan taarruza iştir, k etmf§ oJıuı A _ 
m~rikan bomba tayyareleri dikkate 
ıyan bir kahramanlık ı;1'ster~ler. 

dJ'. Amerikadan gelen bu tayyareler 
ht'ıı saattenbcrl karaya inml§ bulu • 
nuyorlardı. Bu mllddet kıı.ti gelmf§ ve 
tayyareler h'.lreketo hazır bir vazlye 

r Baştaraf1 1 ıncı sav/ada) 
Her tarafta köylü, rcnçb"'r, 

.,ft ~ i. her sınıf halk hllkfimetin 
un ltı:z nrmın kendilerinde do

! ı:.rd:.ığu bil;> ilk sevinci Vekıle i -
fı.de, M llt Şefe EOil.,"ilZ saygıln-
1·.nı cllmhuriyet htikfımet ne say
gı \"c sevgılerini iblağa dewlt-tıni 
Dr. Behçet Uzdan rica etmlş1eı·

ciir. 
BlitUn bu bölgede veki1'n dev -

Iete ) uz le yirn·i beş borcumuzu 
c<l"dmiz mi,. s•ınline, halkın hep 
bir ağıwan yerdiği ce\"ar ı;;u ol -
rr.u~tur: "Seve seve ediyoruz.,, 

Bu mınta.'tala.rda hilkfimet lı s -
sesinin on gfine kadnr ödenmiş 
olaca"ı tnhmln edilmektedir. 

Dl'. Rchç;et Uz, muhtelif .rer
lcxde ho.l!tın Beri sllrdUğil ihti
yaçlar ve bazı temennileri not et
tirm:ş, bilh:ıssa bölgE"r.in her tn· 
rafında lemini talep edilen :rerli 
tohumluk ihtlyııcının temin. l:nk
kmda ofise talim:ıt vermiştir. 

Mahsulün bazı yerlerde kurak
lığa rağmen memnuniyet verici 
olöujhı umumiyetle teqbit edilmiş
tir. Dr. Behçet Uz, halka bu ıse

rıckı mahsuliin memnuniyet verici 
olmasınn rağll"e'1 gele"ek sene dn
hs ı;:.o:ıt E"kim yapmak lazım g-:iJj
ği ve en bnıtt.n ..,.elen iı;b <:ok e
kim ve iyi ı;:<ı!1.-m:ı ol<lui:'Unu soy. 
lemi~. lıer turlU israftan kı.ıı;:mmn
lnrmı, her sahadn a.znmt tasar
rufa riayet etm<'lerini, dUğtinler -
de, eğlencelerde p:ır:ı.lruını heba 
etm~ek:ri"li, istikbalin lloğur
ınaSI muhtemel her vaziyetP. ke.rşı 
mukavemetli olabilmek içm l:.cr 
kesin kaz..~ncmı tasarruf etmeyi 
cğrenmesini tavr::iye etmiş ve bu 
tözler halknı umumi tasvip seJJe. 
r~yl~ kaf1iılanmt'ihr. 

Dr. Bohı;:et Uzu hamil otoray 
s::ıat 12,25 de Aydına varmış, i.s
tasyondn. vil.1· et Parti, Belediye 
erkanı, bllyfık bir h:.tl.'lt kiltlesi ve
kili hararetle :Jaı.eylamımrr. 

Muğla valisinin riyasetinde 
bcJcd!ye ve parti rcislerinde~ mil
rckkep bir heyet Aydma gelmiıı 
ve Parti binamnda Ticaret Veki
li tarafnıdan kabul edilmiştir. 

Denizliye hareket 

Aydm, 80 (A.A.) -Ticaret Ve
kili Dr. Behçet Uz, ViI.ayeti, Be
lediyeyi, Partiyi ziyaret ettikten 
sonra halk::vinc giderek k.a.zalnr. 
dan gelen ve burada kendilerini 
beklemekte olan heyeilc.ri kühul 
etmiş ve istilıs:ıl vaziyeti etmfın. 
da izah:ıt ve mnlfuna.t alm~tu. 

Ticaret V eb1i, müteakiben bü
yfik "f3!1.lund:ı yapıJ n.n umumi bir 
toplantıya riyn.set etmiştir. Bazı 
mebushrımızla mi11hn.kattıı.n ge
len heyetler.in ve viUl.yetin bir~ok 
tanır..ml§ tücea.r ve ç.l.ftçllerinln 
hazrr bulunduklan bu toplantıda 
ticaret vekili mt-.m1eket vo mUl""' 
tin refah seviyesini yllk.seltmek 
maksadiy'e htikfunetçe alnın~ ted
b:rleri izah etmiş, istihsali artır
mak içiıı ıhli.kfımetlc ıtnT&ber bü -
tün milletçe ve elbirUğiyle ya
pılmasr ge~en \'tızifeleri .k&.yt 
ve işaret eyle.ır~t.:r. 

Ticaret vekilim.iz pamuk mlls
tnhsillerinin, zeytinyağı ve ma
nifatura tncca.rlnnnt..'l da maru
:ıatlarrru dinlcmistir. 

Vilayet icla.rc heyetinin tertip 
ıetiği zzyafete hazır buhmcluktan 
eonra Dr. BChÇet Uz, refakatin. 
deki zevatla birlikte saat 15 te 
Denizliye Jla.rakct etmiçtir. 

VAK 1 T 

Doğ C&phe 
(/Jaştara/ı 1 irıci :;ay/ada} 

noktadan kesml~lerdlr. Bu müoa • 
sebeUe zırhlı bir Brnııdenburg tUme. 
nt bilhassa temayüz etmiştir. 

üna allt 
e~ill!!!u be.va. ah 

(Baştaraf ı 1 ncl saııfmJu) 
Plan dah11inde olrr..ıyan fevkn

lfıde işlere ait ruıkliyat temmuz 
••Yl zarfı:ıdı:ı. dcmlryol.arımızj'l 
ç;ok bilyllk blr yeltun t-ut.nıuştur. 
Yolcu vagonlarmda.n bir kısmı 

bu işlere venldiğiod:n servisler-· 

a 
fet!erasyo u 

(llaştarafı 1 ncl sau,,•c." 
On altıncı asırdıınbcri devn.m 

eden va.z.iyet "hm•\et" cszsmn. da.. 
l :ınrnnlr',adır, Poı te1tlz, hpunyol, 
:Fransrz, Fclcml'nk, ııihıı~ct lngiliz 
clen!z lıii.lrlmlyctl{'rl hir ynnıfan Av. 
nıpnyn hakim olmak. bir ynntlnn 

&le~i; cııin y~j ı<·u~ 
alınacak .memurl• 

İnse \ e Fiyat muraka. '-n 

!il.tının Belediveye deVrt'dil 
dolayısile iaşedc çalışan eski 
memurdan ba..'}k!l. bu işin :ıo 
şektldc idare ec:··Tllesi için 

DU§mı:ının kurtulma taarruzıarıno. 
karşı yapılan ml\dııfo.ad'.1 seri bir 
VUrtemberg • Baden tilmenl dUn ş1d. 
detll b.r muharebede bUyllk bir kıs. 
mı ağır olm'.lk Uzcre 6S tank tahrip 
etmL,tır. BU}1lk ha·:a mulıarebo bir. deki v:ıeonlnrm adedi :ızahmştır. 

1 
Avrupa ile clünyn nr~füıki mliıııı.

llklerl nıuvaft'aklyetli bir ke' fterı &on gilnlerde trenlerde gördi.ığU • ~ebetlcri bir merlu.'Z ctrafmdn top. 
sonra kara ordus;n:ın tcıarr'1~brın~ I ııı.llz yolcu ~zdıh:uıu kısmen bu se. lmruı.lt için ynpılmı5tır. Avnıııa. 
yardım etmışlerdlr. BilyUk Don dlr. hepten ılerı gelmektedir. hirllği 18 inci • s:r<l:ıo ltibııren fiili 
seğlnde dU§nııın kuvvetlerlnlıı şarka Son Ld gün zarfmc.ia zahıre ::ı~k- bir surette İngil~renln hp:ı!1ya~"T, 

den 60 memur nlmacaktır. H 
ki kadro Ticaret Vekaletinin f 
n nlmdı!•tan sonra t~bit edi.: 
cektir. 

-0---

0ğretmenler arasında 
nakiller 

doğru rıcat yollar: kesfünlşttr. lirıe t:ı.hsis edilen vngonle.nn allc- Fclcmengi, Franc;ayı, llcnizlcr<le 
Cephenin merkez kesiminde ve n. dı iki misli arttığı memr.aniyetle ınağlfıp ettil<ten SO."lrn elde ett"

men gölUnUn cenubunt.lrı. anz:ııı ?>lr ı,örülmilştilr. Avrupa ile demir- ği U tünlüJ:-iinc clnyruıarak filli bir 
arazide muvat'.:nklyetll mevz1t mul'a.' yolu irtibatımız b:ı.şlnd•ktnn soara surette kurulıııu!)tur. Bu hırlilt 
rcbelf'r y:ıpıımı~tır. Şimal ucunda }R. evvelce ısm:ırladığınuz on beş lo· bir feclcras:,-on clc!;il, lngiliz 5nna. 
pılan hava tae.rruzıarı eJn:ısmda kcımotiften on dördü hudutlarrmız )fi, tnı~iliz maliyesi, 1nrrilz fil'nret 
Murmansk clvarınrl:lltl ıa,e teslsler1 cıan içeri girmfe ve bunlardan on \'c mUa:ılmleciiiğiııin anri altın. 
ile der:tz tezgO.hlnn ve Kola körfe . ik .si derhal faaliyete başlnmıştrr. ela lıir nc\'i tcmcrl,üz manznrası 

Her yıl o!du :U ~ ~i bu yıl 
Maarif Vekilliği Vilayetten vll 
yete öğretmen tayin edecekt' 
l "'tanbul vilayeti cr.1rine yeni 
tanbul mezunlarından üç, rnuh 
iif vilayetlerden de 18 öğretm 
v ri cc"ktir. Bu f "l-retme.nler 
çik bulunan ö~etmenliklerc 
yin edileceklerdir. 

zlnln gnr?>md:ı. bUyUk b!r asker ko _ Yeni E"pnriş ettiğimiz nz lmlla· nrzctm:ı;;tır. 
r.ak yeri ağır ho..ıı:ı.rlara uğratıl'lıı' nıhruş on beş lokomotif de yRkın- Ililyük hnrııtcn S-Onr:ı Avnıp:ı-
tır. da gelecektir. ııın bir federasyon lınlini nlma<oı, ---<>-

Gıda maddeleri fiyatlan 
TAMAı~ Y\Rll\1ADASTh"T>A 
Ukrauncı ccph~i. SO (AA.) ?

fi - Salfıhiyet1i bir menbnd"'1 
"'On 7nm-ında alman hnba..ri, 
re, Kf'rc verım2dıısınn" 11,,11 91rı~ 
Alm"n lmvvetlez-i b•t ı:::ıb-:.lı f · 
va'<ti Taman varımaclıısında ko: 
raya cıkırus'ardır. Bu karaya cı
kış hareket;, sövlenildif,ine r:öre, 
Alman haYn ve·topcu kuvvetl2ri 
tarafından vam~an ve bütün [!C 

ce devam eden şiddetli bir bom
b 'rdım andan sonra yapılmıştır. 
A1mrınlar öğ'leye kndar devnm 

eden şiddetli çarpvmıala~dım son 
ra bir k&.ç könrü bn.c;ı kurma;°{'l 
muvaffak olmu.<"jlardır. Rusların 
mltmvcmeti bilhassa nnudane o1 

mwtur. 
FRANSADAN TA.IrVh"E 

Moskova, 30 (A.A ) - Resr•i 
Tass ajansının a8kerl muhabiri 
son ~in'cro" Frar :lda:l şark ce!,} 
hesine yenM<'n nltı tümenin göll° 
dPrildiğ-:ni bildirmektedir. 

SOVYETLEHE GÖRE 
Moskova, 30 ( A.A ) - Röyter 

aJansmın husu.st muh~biri b"Ic.ti-
riror : 

lüzıl Yıldız gazetesine göre, Al 
mn.nlar ağır irn.:vrnlara uğrıyaruk 
Rostofun doğusunda Don rı ı,ri
pi geçmişlerdir. 

Bntaisk böl;"!es'ndeki Rus me· 
zilcrl nğır bir hava bombardw a
nına tutu}mıı'idur. 

I<ız.tl Yıldrz şövle d"mc-k'" • · 
Bu muhare~>e!ere büyü~ mil. 

hrda tanldar istirak etm~rtcdir. 
Çarpışm~ar glV,;ide şidd:?'tk!
mektedir. 

Krcstkayanrn cenup ba.tısmd ı 
Don nehrinin sa~ kıyısının zan4;ı 
ir.in vapılan çarnı~mnlar 7 inroi 
P-ününe girm;stir. 50 ila 80 lkil'l
metrelik bir remıc üzerirde şid
dc1 li muharcmlcr olrnal.tadır. 

Londra, 30 (A.A.) - Reuıer ıı. 
iansıaın Mosko\'tı muhabirinin h"'. 
dirdil.line göre, Alman kuvvelleri 
Don kavsinde nehri gccmeğc 1eşeb 
htis tmişlerdir. Razı ~nıplar nehri 
geçmişlerse de bunlar yo'kedilmfş. 

lerdJr. Ilu mıntakadn şiddetli muhı:ı 
rcbcler oluyor. 

Dün geceki Sovyct tcbll;;i ilk de 
fa olor:ık Slnllngradın 120 Jdlomet. 
re şimel doğusunda bulunan Klcps 
kaya şehrinden bahsetmektedir. 
Tebliğ, burndn şiddetli muharebe • 
ler oldulıunu kaydediyor. 

Esn O:p!!.Iic.ılerden 123 kap:ı!ı. ona giren parçakrm birer mü tn
ycni f'iparişLerden de 125 açık va- kil unh et tesl:il etmeleri f J;ri 
gen, cltı oto!'ay, altı romork ve ou "?ılillctlcr Cemiyeti,, plrcnsipleri. 
furgon hudutlarımızdan içeri gir- ne innnanlar tnrnfm(l:ın ye:ıl bir 
tn.ıstir. Da.ha 315 vagon gelecek - s:ıfba olnınk düı;ünii'müş ve iicri 
tir. Yeni gelen bu va!'rlalat /;na- bir bc~l'ri tns~\ rnr lınlinfle (1rta
doluya dorhal n:ıkledilerek servi. )'a atılmıştır. 
cc ith.nl edllinişlerdir. Fc'.imt LllyUk harpten sonra bir 

200 ton !okonıotü ve vagon A\·rupa feder:ısyonu kunılumn. 
oondajt da memlekete gelmiş bu- mıştır. I\unılamnm:ı<ımın Al·rupa 
lunmakta.drr. Bu nrada Bağdatla bünyesinden gelen ı>ebepleri \nr
memlekctim'z arasındaki nakliyat <1ır. 

borsaca tescil edilecek 

Zahire borsası 
dün öğleden evvel tonlo.~JIU'" 
Toplantı do. gıda maddelerine 
rilen yeni fiyatlarm tescil edf 
mesine karar verilmistir Bu 
yatlar, kara borsa fiyatların 
aşağrdır. 

Sebze ve meyva hırsızlı" 
başlayan bir arabacı muntazaman devnm etmektedir. Avnıpa:fa Jmnılrnuş oln.n lıUyllli 

Dlyarb:ıkır ve Ma.rdinden hayvan de\'letJer iktısadi or;?;n.nizasyonla-
nakliyatı bu s~ her znmnnkin - rı bir fl'<lcrac;yon fçin dei;il. biltUn lsm:ı.il adında bir arabacı, 
den ~rlten ol:a.rok bundan on beş <1ünynya şamil hf.L.i~iyct cs:ısI!ln vclki gün Büyükndada, .dalık" 
gUn evvel başlamış ve devnm et. göre vücuıle gctirilınl ti. Ilüyük lar caddesinde 18 n:ımaralı Jl1& 
mekte bultmmu5tur. Denizlerde tröstlerin mc\'ctıdiyeti ile ortaya na,v dlikkanma kapı kilidini kıra 
motörlerlc yaprlın:ıkta olan nak - atılan federnsynn fikri tcznt teı7- rak girmiş, çuvalına kayısı,. 
lıyat ya% aylarından tst:tadc e- J;iJ cdiyonlu. murta, pirinç, erik vesaire ô 
dıldiği cihet.le genişlemiş bulun. Kücilk cle,·letıcr deldi ve hnldki yem~ ve yiyecek dolJurarak 1c.t 
mnktadır. surett~ hak \"e müsıı.,.n.t ffürir.clen çarken yakalanmıştır. 

Hn.vzanm d!-re'k ihtiyacının bir istifatlc eclcmiyorlıırclr. An"Uıımla Erzak hırsızı Adliyeye 
ikısmı kUçilk vapurlarla., diğer bir nsırlnnl:ınberi tcJ.fımülünü yapnn imiştir. 
kısmı da motörlerle temin CCl\• i'J.irsadi :ıüıniyet A\TUpa içlncle sı- ---0-

mektedir. Kendi sabillcrlmizden nal \"e yan smai, ve 2lr:ıi sabahr Bir çocuk duvardan düte 
ynpılan ve 1stanbulun ihijyncr nrasmda biiyük 1mmkforler farkı yaralandı 
olan odı.m ve kömür nakliyatın. ynrattı. Bn knraktcr farln A\'TII· 
da 170 ımotör ve ıblr çok yelkenli pada. federasyonun lmnılm:ı ma. I Huruosmaniycde, l numanl 
~nlışmMtadir. tstanbu!cln bu sa- imk!\rı bıralan:ıdı, ı;-linkii sınni böl. evci:: oturan !\:usta.fa adında t 
yede mühim odun stoku şimdl- geler yan cım:ıi \'e zirni mıntnlm- ı risinin 2 yaşında..~ kı:ı 
den temin edilmiş bulunuyor. lnn Cıdetn tabiiyetleri :ıltınn. ı lmıs mahallede oynarken boş bir 

İstmı:bı.ıl Ye Bulgar l.ima.nlan a- hul""nuyor<lu. Bu sn.rtl:ır itinde dak:i duvardan düşmü§, ağır 
rasmdaki motör seni.sleri zaman her \-arhğm müsı.wl haldı bir uz- tehlikeli surette yaralanarak 
zaman durdurulmakla beraber de- \iyct teşkil etmesi mümkiln 'le- jj cocuk hastahanesine kal 
vam etmektedtr. Şimdiye kadar ğildl. mıŞt•r. 
::ki büylik, bir kilçtlk motörilmUzle ~lussoUninin Heri siirdüğü "I>ört 
Ur. yelkenlimiz batmlmıvtır. Buna ler,, hill<imlyet:I C!'iBSl ise AYrupn. 
rağmen ihtiyatlı tedbirlere mUra. nın b!r illi komite furafmdan irla
c:ıat ederek :,u ecferlerin deva- resi d3Dclrt~. 
mına ~ılmakt.:ıdrr. Almnuyn- Bugiln de A''nlpanın yeniılen 
cian sipa:rl.~ cttiğhniz yeni telefon fedcrasyo:ı esnsm:ı. göre tnnzinıf 
mnlzemesi !stnn'b:ıla gelıniş, fikri ileri siirölrnekt!.!dir. Almnn-
22-7-942 tarihinde büyilk telefon yay:?. nazaran bunun Jfade i yeni 
kablosu S:ı.royburnu ile Salacak niznmdır. Dcwokr:ı.sUere göre Av. 
r..rnsmda denize atil:mştrr. Bu te. rupnnm ihtilaflnrını hallederek az
sısa.t eyiül ayma kadar ikmal e- la§tmcı lıir formülle Avrup:ı.yı ye. 
C!i1ecdk ve bu sııretıe 1sta.nbul ile nlden ihyadır. 
Ankara ara.smda on ibeş telefon Avrupa fc<leııısyonunun Irunı1n.. 
v-e a.Jtr telgrof, Avrupa ile 1stan- bihnesi için her Şeyden evvel mil. 
bul o.rn.smda on telefon ve Uç tel- lefler nraşr lınlc ve mUs:ı.vnt ·zihni. 
grnf irti'OO.t.ı mevcuda ilü.ve ola- yetinin költleşmiş olnınsı ~crelr
caktrr. tir. Bunun 11° en ameli çaresi ol. 
Aynı zam~a lngiltercden si - F.a olsa, küçG~• <lcvletlerc de hüyük 

ıınriş ıcttiğlıni~ ve Ana.doluda devletler ynmncl:ı. kıymet ve elıl'm. 
muhtelif ~elhlrler arasındaki mu - mlyct ktı.7.n.ndırt!.eak "mumzene,, 
iba})e.re hnk:lnlım:nx artıracak U- esnsmm lmbulilıJür. na muvaz\.n~ 
ç.:erli Oruranportör cihazl:a ... "I da teessüs ettiği takillrde A n·up:ı.da 
mıemlE'kete g-elmiştir. Bu c:i.!ı.azlnr birliğe doğru d:ıha ~ Jı teır..rıyiil. 
mnba.llinc konulunca ga..>i>t ve ce.. ler be1irecdrtir. Palmt blıntın için 
nubl Anadolunun 'bUyUk şehirleri her r;eyden cwcl miJietlcrin bir 
amsmdald telefon muhaberesi -:le "aZ\1yet,, olarnlr htlrriyet1eriuiıı, 
ge~şliyeeektir.,, istikl3llerin"n emniyet altına nlm. 

Vekil, "Antares,, vapurundan mr5 olmafarı h'\zımdır. 
mn.1\ınıat vn.r mı? sualine; SADRİ ERTF"tT 
Şu cevn.bı venırlştir: 

Zabıt katibi almac:ak 

İstıınbtıl müddciumumlliğtnd•: 
U§ak mahkemelerinde iki 91 
~o ile Simav mahkcmelerincl 
birer kj eE'm:ın on beşer Ura a.y1*• 
lı <lört o.det .za.lııt ika.tip muavmH
ği mü.nlıa.ldir. Orta mektep melD' 
r.u taliplerin istida1n.nna ekle,ye/ 
~ekleri §ahaclctnamc. asker 
i'i~'ğ.i olmadığına dair ve.sika • 
nllfus sureti, hUsnühal kli.ğıdr 
sıhlıat raporu ile ve 1steklild 
taahhildU halinde mUsaba.ka tmd
luııu y.ıpıl'!.ciı.ğrr.dnn 15. 8. 942 er 
martesl günU saat 9 da Uşak .,_ 
Lye encUmeninde b"Jlutımaları .. 
zıındrr. 

----o-

Helada dü!ÜP ölen adam 
Bugün Samııtynd& bir kaza o 

tur. unu müdafaa caddeaindc 31 
marau evde oturan Kapril oğlll 
ya,,larmdıı. Mıgırdıçm halAy& gl 
sıro.da Uzerlne fenalık gelml§ ve 
mflştUr. Bu esnada bo.!Jı duvara ~ 
pan Mzgırdrçm kafa.tam çatla~ 

baygın bir htılde kaldırıldrğı Ce 
pa§ıı ho.stancalııde tSlmtıftOr. 

Moskovadaki muhabirler Bri:ınn-;k 
ve Kolinin mıntokal::ınndo muhare 
belerin şiıldclll'ndi{!lnf bildiriyor .. 
Rusbr Brionsk mıntnknsında }ı[j. 
cumlıı 100 Alman tankını tahrlheı ... 
mişler \'C bir kliyü seri almışlardır. 

to geurııerck mnsazıye gitmişler, Denizaltllarrn batıramı
oraaa öldUrOcU blr faaliyette bulun • 

murJardrr. yacak1arı gemileri imanı da 

- Surlye sahillerinde P.:u~d a. 
dası: civarında torplllcnerek .ıta
raya otur:m .Antnres yağ gemisi 
!11giliz tnhlisiye gemileri tnrafm
dan yUzdürülereok di1n 1.Skencleru
nıı gct.irllmiştir. Geminin makine 
clııiresi hlz::!snıdn. kıç tamfındn 

ltalyada fazla kar suçiyle 
tevkif edilenler 

Roma, 80 (A.A.) - Resmen bildi. 
rlldlğtne göre, alo..kalr m:ı.knmla.r ta. 
ra!mdan açılan tahkllco.t netlecslnde 
kereste s:ı.nayli tederasyonunun !da. 
l'e heyeU azasından birkaçı tevldt 
edilmlııUr. Tuvklt edilenler nrnsmdJ. 
bulunan mczkQr federasyon rl'lııl C3. 

kJ mlllt mllşavlr Françesko Gla.ko 
ı:nelll ile federasyonun rcı.s muavini 
Agostcno Scnrpa t:iye.tl!Ln yUks~lL 

mc ve fazla kll.r temin etmekle suçlu 
bulunuyorlar. Federasyonun eski rt'. 

isi kereste tUcoorı general Glrolamo 
Dclla Rovere ile eski reis muavlnl 
avukat Karrlgo Knmpano da tevkif 
edllmlşttr. 

--o-
iki yankesicilik vaka.n 

~ "' ~ r nn~tara/1 7 inci sa uf ada) 
Ro~ 80 (A.A.) - İtalyan ordu. (Ba#arafr 1 inci ısaufada) Pnrl te geçit resmi 

hrı umumı karargdhmm 793 numa. tez....::,•ı. lara t-ı-.:ıdiı"m h~'-•- veril- J d 30 (A A.l 2't- • ralı tebliği: 11a.ı• ~ c.wuu ..on m, • - • us.::ı. 
'frın cepheetnde harekD.t dlln kc. miştir. Den mlWarmı yn.kalamağa. kil Fra~ ıajansmn. göre, Vi,.,ı 

memur olan İnzjliz gemilc:ri, At- radyosu dün öğle<le?l sonraki neş 
şU faallyetı rlnc ve topçu dllellosuna 
lnhl ar etıni,.cıttr. las Oky:ı.no.<;unda Amerikan harp riyatmda. Alınan siyah mtt.l.:ı.fız 

gemileri ile g· ıride daha ziyade kıtnln?"IUI. mensup mühim birlik. 
Hava teşknterlmlz düşmanın geri. mesni birliği ynpmaktndırla.r. lcr:n Pa.F.ste geçit resmı yapttk-

lcrlndekl hava meydanlarına ve mer 
lr.rmı te)it etmiştir. 

kez.ıcre muvııtta.kiyetıe truı.rnız et • ır-------------ı Bu kıtalı:ı.r, Şa.nzelıne cnd1~n-
.11'fşlerdlr. Blr tavyn.romlz UsııUne d5n H den milhim motörJii kuvvetlerle 
mem~t4r. er gün bir karikatür 

geçmiştir. <h;it resmi esnıı.f".Jlda 
Pı:ırls Uzerinde Alınan tayya.rele."'i 
ciola.şıyord.u. 

~/>ZAN< .. :.HjL" "EKYA.,.:J 
* Bir zamenl:ır Londrada yapılan 

C'Vieı1n çokluğundan klna.ye olarak 
saaltn bir ııv yapıldığını bir ycro• 
okumaştum; ıımt!l lhUmal saa.tta bir 
ev yıkılıyor. 

1 

Bunlar MUttefiklerin bir ta"'r
ruzu hnlind.-! Alımın ordusuna yar
dnn için Fraıuı ya gethilmiş bu
lunuy~. Milttcfik".er ikinci cephe
~-: açt.Jtı gUn halk a.rnsmda niza
T'"J muha.f'l.Zaya memur edilecek -
tir. 

eli? 

ynttı.sı vardır.,, 

F d "" ransa a I§e yaramaz,, 
hale gelenler 

Olemont Fcrrruıd, 30 (A.A.) -
Pnr:S Soir gazetesi yazryor: 

Patis Tı!J almdeımisinin son top. 
lant.T3Inda doltıtoo- J eaııneny iie 
doktor Ri!benbnch, lcanlarmı ve
ren 115 !klmtlen 50 sinin beyaz ve 
klrm!ZI kür"yvat n1sbetinin kifn -
y~tsi:z'ijii'i ve az gıda almflk sebe
biyle normal olmryan şiı-ycırıt tnn
E.iyorhn yiizUnd.en f.Şe yaram.1Z 
addedilmi.s olduklarını söylemfo
tir. 
Japon ilcrleyifi Yeni Gine'' -

de durduruldu 
l\lı%ourne, :m (A.A.) - Ce-

nup batı Pn.eı.fikteki müttl'.'fik u-

Bazı hn.bcrlere göre, Portmo. 

Şanghayda kolera salgını 
genişliyor 

Şangtıay, SO (A.A.) - Kolera saL 
gllll yayılmaktadır. Şimdiye kadar 
650 vaka kaydedilmiştir. Yeni sıhhl 
tedbirler lllih.ıız cdllmlşUr. Pollsc aşı 
şahadetnamelerlnl göstrrmlyenler 
mecburi a,,ı usulUne tabl tutulac:ı.k. 
ıardır. 

* Yangmm odıı.smr sıı.rdığmı glSrer 
inmeli klm.se, azım ve lradeslııln §ld 
dcUyıe harekete gelmiş ve kaçmı~! 
DUnynyı ç01t te~:ı sokan bu cestm 
:11-:rp yangmınm dllnynyı urdığını 
rgoren gayrı mc!leı; o lmd:u· zckUer 
ttJ!.hller var, n!çlıı muhııriplcri barfL!ıı 

1 
mumi lm.rarg-dlıı blld"riyor: 

________ l!tmo ___ ...., reüi>yye do~'TU !~erlerden vap;lan 

(Kanlı blr ctnayet) yanlış bir ın. .T:ıp?n ileri hnrNroti, durdurul- Ticaret Odası umumi meclisi 
bir <lcğ'IJ m.Jdlr 'l ımu"tur. 1 toplandı 

ıkııa. ooerai,)'orlıı r r 
~,....? ı.tDı.. 
91!ıillt'4~mııı1s: · ıotre bfr MTt;!m 

Plın!en hıı.ngfsinlıı 

:;,clqı~*m: ~ ee_ 

Bizde umumt ıstıınalde cinayet, Müttefik devriye kollarr diişman İstanbul Ticaret ve Sanavi r 

ı her zamıı.n kn.nlıdır: fakat kansra L~- ileri lkollnmır Kokocb. tepelerinde- 1 dası umt1mi m"cU&i dün öğleden 
1 ıcncu clııo.yeUer d"' olnblllr ve ol.!:ı ki mevzilerinden ~rmıştır. Ja. sonra toplanmıştrr. 
oısa (l:all.9".z blr cıntı.ycl) yerinde ~nlar, or:mannı. ta ortıısma gel- Toplantıda, f cvkal~de kazarıç 

- I>cl• et~ sfzl hlmı3tim'} ıı.lıyo. doftru bir vtuııt sayılır. m,~ler, fakat orada kendilerini vergisi dolayısne hazırlanan ra· 
:mm. lfaka.t, ~ rica. ederi~ elblso.. Yalnız (clııayol) demeli, (kanlı karşilıya.n miittd"ık kuvvetler ta- por tetkik ve kabul edilmiştir Bu 

kullıu-.,mu.. bir c:fna.yet) dememeli. .;rafından ll!ilskilrlü1mtıı.ı1er<Ur.. rnoor. VP.1dllete ~t~ 

' 

KıY.I.torrakta. Göz+e~ sob 
ğında oturan Ahmet adında bl 
si, kömür satış bfirosunda ~ 
takip ederken. cebinde bulunall 
2 adet 50 lirahitmı raldırmı...qtlf' 
Bmıdan ba.c::ka Havdarnn.c;a. 

~esi talebesinden Memişin M. 
Haydarpaşa ldc-esind~ bilet 
ken meçhul bir yankesici ~ 
fmd:ın 100 lirnsı calınm 
Her iki van.~esici şiddetle ard 
maktadır. 

--O-

Kaçak köylü siğarası 

Fatihte, Hafızpa.T<tı mcd~ 
de oturan Hamdi adında birillr 
civar köylerden b:risinden 22 tıl 
lo Köylü s~arası almış. ibnrl'I~ 
yükse'{ fiyatla satarken vak 
rn1stır. 

Tütünler mli~.,_dere 
suçlu 1mçakçılrk 
verimist:r 

Zıya Paşa'dan: 

Jirr kos zebOn.f flkr-1 maAf 01'9 ..,.. 
Ewelkl ,'lvk.ı mecıı..ı rind&lle 

imi~ 
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11• ııaıta ;ans iıanaı ! Denizciler.in lll8Ş ldnci cephe ~~~rk~~~~ Eı~mek bu/ıranı ' ı~ııl'abe!er ekl.~ıly-Öl-. Br ~ 
•Uardaaır·ı 

... ~t koıuıarınuı dordüncU h!:.tta. ko 
larl b---'-- muafl'lf.'11ası 1 y~lrtız yan:;uı 1';m )'ÜZ ye~ 1 in '- /ı • d ~ •ı ilrallll1Rl'9 oombs tJtıy.or. tki ~ 1ıii ak w mev zuoa ıs egı di~r ~ld::~la§~ ~·!: ~=r t~=:~.= 

1 llt 1" ...,_. Jftgiliz - Rus iUJralmım luk halle yıfın!annm ~ hanpk-

.,...n -
lacaittı!<Lz.ır gıı:ıu Velleteııdıde yapı. 

Bu ha~t 
)'a UÇe aııuı programında. Uç k0,7U-

IUlarıur at KlrmekteClir. Fakat bu ko 
~evlt iklai Uçer at giriflne rağmen 
tır. Dıl.ıı en bUyük lmtlba.nı olacak.. 

F ırlftf ara unun geç verilmes~ de Münakalat Vekaeb"1f. ....,.. ~ ~~:1 ~~Jabjö~ns!>r~ !~~~~-tinde peri~ c~nl'Eöi-
aahiplerine t ıgatta ia plan ~ muamma~dır, denile. İngiliz ba\a mare.~ 0e4n. 

ancak birkaç g8n devam edecek ){lln.-:=. _ _ "':.u _ ............ -.., :: ... ~~: .. ı;: ~: 
u~ koguıarı kıaac~ inceleye. B:r kaç gilndenberi lfiııin muh ' :ıhtqac.ı ancak bir gün evvel ak- pur saJ'ı.iplerine, ltfndi Y&parlanzı... - :0-'tldnei cepheden bııll!let- Geleceğin kat kat . korlranç Jııll-

telif semtlerinde i8'tıenilıdıifi eaat- ~ ilzer1 de.r><>!.ardan verilmekte da çal.r.şa.n IJilfimum. m81ııcttıabat meyin! cumlara gebe olcJaiu söyll!N~or. 
8afbaet te ekmek builıuneırwnelrtadir. Bu ve değirmenlere giderek un hnline nuıa.şlarınm be.remlendirilmc!li için J>tı'or; kimi de: Gece, gilndllz ardı arlıMt ~ 
C.tveı !ıota: yümcn fmnlar 6o1Lnde ltalabıü* konulup flr'.:.nla.ra verilinceye ka- emir vernı'.@t.ir. Vayurcular, bu - JJdnoi flel>he mi! •. 1yJ ama. yen bu ~--, Aln:mapya 
~ indeki haftalık pro::ra - görlilmektedir. ı dar aaOOJı oJm.a.ktndrr. karan memnuniyetle ka~ış - ~ yı görmüyor musmrn7.!_ çıok zarartar verdli•nc ı:4p1ıe pıtr. 
Uç ta CördılğunUz gtbl bu k~uya Vs..!i ve be~e raiıd Lütfi lür- To.bii bu vaziyet te de fırınlar- lardll'. Böylel.ıade huıswıl vapurlar- Miı.leumda bulunuyor. Y'mıe bmthlnn ~n(lcn beBd Al-
°tlıu11 glr.nektedlr. ltehml Slmsa.r. dar vaziyetle yalan.dan ala.kadar da p:Ş~c i§i b:ızr yerlerde öğle- d:ı çalı..c;an Türk !kaptan, makinist, ~ hiç aüpbe yok, ki ı.aft- nuın hava o.>'dtılan, btitttn ~ ... 
llttt su.n Pulat ve DeategUlU ile Ha. cJmaktadzr. 1 ye :kadar dc"C"a.m etmeilttedfr. Un tayfa ve diğer mDrettebatm ter.fi- iDi Mltlllıa ytHdlnü, Rusya taşıyor. ğiyle Ros!a.m yükloı('miyor. 

lfu. &J<Uıı Humayunu. Bir iki gUne kadar elrmt"k vazi- ve !buğday sc\·kiyatı geç '.kal.dısına !eri ve maaşla.mm düzenli olntası Baytik Alınan onlularmm yam ba- l..ibya, !5Öyle blT )'a1la bmıılbl9a 
ııu r ~Y\Uı, beraber koşacağı dlğer yeti normal §elde girecektir. ve anook geldikteın Eonra. öğUtme gözetilmektem:r. Bu busı»ta faa- IOlda l'tn.lyan, Macar, 1<1n, Romen blJe, bunlıw, belki bir '11.ift"i eep. 
'1~ b4ıde.ıı hem birk.a.ç ay evvel Ofis mUdiiril ne diyorf ve tevzi yapfl.tlığıruı. göre bu halin eyete ~ir. ...ı.t.n da .- omuza 1l"~ he" demdltlr. 
1t1ag- "I. heıu ele beı ay evvel çal!§- Di.b! kcn~e görU.ttüğtlmUz top vukuu tabiiıi:ir. - ---.r--- melrtedır. Balkanlardaki kuvet- fngflizlel', "nnheh .. in ı..,..mo 
ı:o1t ~ ba§ıaınıo ve orljlnaı ltloıLriyle rak mah6ulleti ofisi mUdUrU Şa. Bununla. beraber herkes muhak lstanbul ilk tedriea\ :terini ele Bulgar aslııerletll• değt1- ok~ se9!k t.n"a~ 
hp.tı~;~etıı bir taydır. Ankaracla kir. Turalı şunları söylemiştir: ko.k ihtiyacı, karnesi n.:sbetinde müfetti§liklerinde tbuıiıfladlr, hpanyadan, JromO- cev:ı.p verdile!-. ~ deın~ 
tıı. oOularuı hepsini kazaııınıt- ''- Fırınlara vo."".ilmekte olan her gün dcmeğini -bir iki eaat münballer nW c11ıJumıu Fr8D!ladan topltuuuı lan kumandam~ 'hıgfli.. 

sun.... un miktarmda ka.t·yen azalma ~ de olsa- muhaldtak alacağı lif ...... g&.tma fntmlar da, doğacJa vura- lerln yeni sfli\tımnn&n ~ 
~ •otlu ekllriaine gelince: yoktur, Eskisi gibi ihtiya.ç nfı=sb.e- için tcl~a. mahal yoıktur. 1struı.bul ilk tedrimt m euwoı- ,_,_... Şu ihMde Basya tdc ~ m'ş ve: 

Deeı.e btıırıa ki, .AJ:ılrarada ancak tin1e unu tamamen fırmla.ra tevzi ı Bu ~Vn ta.m&lnen d~L"ll'> lermdc:n Mehmet Ali Almoyla lla.. illa& !ılr.MirU ~la 'boğllfınak. - Dandan -.re. aı Mai ıııı.ı.. 
1nı., ... eüe lhazu.Humayunıa ka.rfll&§abil • oo:yoruz. Yalnız istlhaal mm~ 

1 
si y.eni mn.b.4'Ul"ln t:ama.men çık- ~affer Anlı:ara. vil&.-,.eti A: tedrl- tı.c1ıır. bololmu.ım\affaJrlye .. ı ............ c'hıi-

~ • bi · ı t - ut mUfet~~ı.:.ırtcrine ~ "nlife'- _.._ "--=•~ blr lll&J'u.xı r halde bulunan Hu. larIZkdan elimize ne !'}eki hublıba nu:s::na, yani ~"U5tosun yimıisne ._. Oll9B ,, ...... a .._ • .._..._, ru 
ili. 01 Uıı iki longor arkumcaa'l Jktn.. geliyorea d~al öğ'Uttıp fırmlnra kadar süııece~ tahmin olunmnk- ti§ Süleyman .Alm:ıOt A~ d& Kat ...... göre harp hikmett.e ay. Denılld. B1tJ19k Bdbmıa:ya ,.._ 

.. nıııotur. vermekte'iı:.,, j tıı.dir. Al&ka.d.arlar; vaziyetin bu ta.monu köy eru!ltit\Wl ~J"e t'Cf- - ~ İkinci cephenin cJil- ınlm een hMa elı JJpllA--. 
·•ke.t ,J ~~-- tay.in edilmiJl~. ..- lam ~ tı..ıe l"1ıı geçtikçe olguııl&§an S&li.hiyettar bir zatm izahatı ZAJnAna k:a.dar chtha inlliıa.mlı ida- ...., ... .oc ı.e cJolam!ır da bu ymdendlr. l lMwa s•1ııa11w ,...._ 
ı~ C1U ve Pulat, 171 vaztyette bu- Diğer !anıftan §imfti vamye- re ed.ilınclli ve hububatın şe.Iı.ri.mt. İstanbul enıııDe açlbn im ne; mil F11imt ~ ayı.o geÇfyor, JAf- nıldığı ~ 
Olar:.. Preııa Hatim eküri.siyle ciddt tin na.k.liyat mil,ıdi?A.tı y\Zünden ze daha emen ve hiç olmnzsa bir fettı:ş1e lbembcr ~l cılan :'\- ı..r 9Ö'flenlyorlar, uatuklllr akama· Ela' baBlar !ılr ._.. ~ .. 
ıı:arıaıı Uc laıWıaııı&ruu nrıneğe ha. ileri geldiği anleşrlmaktadır. Bu gUn ewelindon gelmesi için An. roya yenfden altı ~' · "vıe yor sefirler' beyes •raya, 1..nn- i11ee, onun efnıfl?ıda lııopu ! r 
~ ~r- Kuvvew rakipleri ö.:ıün. sııreU~ her gUnUn Elaneklik un kara ile temas !lırumded1rler. «lll~. m.d.kı hariciye nezareıtne gidip btttttn ba g•SIS 1'. 

0 
e !114 .. 

Jet. 8aıt gllnQ ilk imtlh&nı verecek. A 
1 1 K b 1 do llıccc;iiiftMlar. Ama b&a ba I~, bir ~11'mek ldrt ilah ._ Rk91we -. 

~ alıaı falla kime 1A.r olo.cak? rmaıo··r er bı·r ı·g""'ı· ay o an sya lstanbulda ntif.. aaymıı: maamnıedtr ve bir ttlrlft t\stftnde- 1'1I]JJ1a18811f1t1r!llW'*r '* ,., 
Gıt 8 et kotucıa Qç hayvan kcı.yıtlL yapılacağı yalanlanıyor 1d lııa)m _. ıııenlesl, yutılmnadr. ohıılıılE " 
ır • .:__ -ıua.c1a, eter •v• ... tutarsa ıan.s d J arak d """- aıım:h. lıez:r gazete'ler feh- ~ -~-. geoeleıOO A'lmaıı· H ~tt --· Kongıre ün top an 8Y8SI .&..IUJl ~nııcuwavu ._ ..... ...,_ ~ ,.. • ~ edlr. Kıaınetteıı aonra Fidaı:ı rimtme yeniden nttfu.s -.yımı,... ,. ~ ~inlik 1l!,'lldr; ba'tathn QRlfl ..ısy ~--

•tnıeme.ıt .. erektir. __ yeni idare heyetini ıeçti pılamğmr ve iaşe ~ıg.elcrinin da- d ş p 0~ R 
n-_ . Türk annat&Ier tUliğinin ae- Sorgu laaki.mlifi menmrla. g-,....,,acagrv --.. lldcm istianamz Valinin iate tetkilatm a 
--.. &Of117a sellnoeı ' • - ndJk Jmııgıresi d11n öğleden sonra nmn mulaakenMlerine dağıa ~ ymm!Jlar- tetkikleri s ~~~danr·-~ ~~ Galatada.ki yolca aa3onulıda yapıl- ba,lanJı dır. Vali~ Beledi<ve :reisi dokl'or Ma .. rma=::ada- -t~ ;..-_;;: ____ ..... ......_.. 111J1tır. Geçıenlerde, mlnci aorgu M.. A1Abdedıar, ma ~. mev L11tfi Knıdar dtın öileden llOll:ıl ,. UI~ 

' •ktec:Ur. Bu kuvveW yanm Kong1re rda1iğine Raa KaD&n- kimliğinde taıbk:iıka:tı yaptlan bfr Sım.wil '1lle ..._ o1d11iuau bildir.. ~ iaşe ~c:lürlUiü binesmB 
ıı. 'otr~e kadar azıeak geçen ... vaıı. ildnti reialiğe Ali Sobterik, ı;ııı;MtMıal iıa.dfısesbıe ait dosya, m~. 1 :ıeııe.k iburaya verleşen Belediye kllnBSJ 
~ ~ Hnu. matı~ olmut- J:Atip1:1klere lıla.hmuıt ~ve Veh mild<kiumumUiğe gönderilmig ve İktmat müdürlüiünün ca.lışnela: .,. 
~ l'&ıcat hamr bir vaziyette olan bi Ald:ıbçtx ~ BC>Dra *' craıda kayıplara laı.rıfmııt bir da- Tramvaya atlayan 36.. mu tddk etmişti-r. Vali, mill. Tııımuva üç. tehir oyuncalan 
~ 11&aua &raamda 12.3 kilo gibi ki kl~ beyW rapcruuun otun- ha tııı•m~t.ı. cezalandmldı ~ iaşe müdü;lüöü mernuTl!l-1-ın- mda LHJ- _._ 
2tcıQ btr fark 'Y&l'dır. J::ğer IDA!sal• masma ve blltçenfn tet.kfldne lMat- Doeyamn k&ybmda 8llii9t.lmıa1 tkf gtbı içinde emniyet tıefktJ&tr den .istiyenlenn yeni teşkilatta aru ~ .uı 
'~ olmayıp da dab& kın. Ianmıaıtır. Bunlıu', ~ lraıbal ve ~~~~~~ri~=~ tara1'mdan bazı kilDMler cesaıan4ı. da çalışabileoolderini alflkB.darla- An1or&, hmir ve Lcıtantıal tieO'-
llla it l& l80o metre ola)'dl, llllhanm t88dik ~ __.. gizli rer rtlmlff;Ir. Veshıı rapora gGre tram.. ra tebligv ettirmiştir. me t.aQrımaar: arasında tert:iı> edL. 
-.._ Gflın kol&JC& lusanao&tmı taıı Je yıeni idea heyeti eedln1 ya.pı - milddeiumumtlilk esas ınaea kA.tibi vayı&r yitrllr1'ıen atıa,aıı 38 kl§tden --<>- kn Manna.ra ıtems ku{)aat maçlan. 
h~ -.S.l'dlll. B'akat 2'00 metrede, ın~. Hnmza.ntn mııhakemelerlnt- dlln birer Ura, karnems otomobil kulla _ t"l- eroinci yakalandı oa dUn sabah Fenerilelıçe kol'tla-
~bile, Oeylb taratmdan bir Yeni idare heyetinde aa1! 87ııli- ildnci ağrr cezadJL ~lanm!.§Ur. nan btr şoförden be§ Ura, beyanname "'i rmm lbe.olımdı. 
-, ta ... ~~ 'ftalyetlere .okula.oatı- lıklara: A?di Vehbi Dural, A S~rn heı>6i de .Jbir geyden nrmlyen otomobil ablblDclea 8 Vefada, K~ soıca.lmda, ~ puar &qasnwa bdar 
"~ederi&. Dammlıt& oeklle. Sohterlk, HUaeyn Tavil, Rısa Sıa- ~ olmadığını ılddia etmit, lira p&ra oeJllUll almmıwtn'. 
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numarada oturan !M.ahm·· hcc' gün ya,pdacaktır. 
ta....- ha)"Yq oldutu lı;tD beıfeye dıkoğhı, hına.il Kallmvan, Mm.at- netlt"ede mablaıme ~ltlıertn çağı. Bundan bafb ehll,..als ...... adında biıi8i, diin ,olda ştıpb.e .AJlbnzıın J'cıbmi, Şefik, 'ft ~ 
'lıt..._._. ki ayatı dahi km'laa eahL fer Pehlivan, Kemal Sadıkoğla; nımasna, dosyanın kaybı ile bJ.to kullanan, 3 arab&ct, 8lhld mmJ"&nıe.. i1'Jeıine yakalanrruş, 'Dzeri aranm met, 1z:nim Gi."1l'Od, Rcggio, lvan 
~tar.,ında.n muhakkak bu. kofuyu yedek ualıklara da: 1mhim Kal- ,.._. olup olmadığının ve dosya- stnı yaptırmıya.n f1d &l"abact, bir oto. ca b1r çok 2 gramlık paketler 111e Allotti, 1stanbulun ıı-n, Tei. 
~ maUQp olan bu narin hay kavan, Vehbi Ald~ Hasan nın ~lenip yenllenmediğindn büa ~omrt! ne bir lınetıcl bakbnda halinde eroin batumnuş, 8'ir dı• yan, ve N°JPD gti lıüylik ~ 
• ....._- • 7Uıe rakiplerinden f&D.llı ol- Mete, 1l'eriıt lnal. Fuat Ald>q, Bu müddeimnumnikten aonılmamna haddinden fazla -.ıca aldıklarmdan bıçak ele .-t'~· larmı '* &?'ada toplanHş olan bil 
--~llllll•---- e""-..... rt Tmmbe.y; milraldplğe de Hsm- tmırar vererek mubakemeyi batka. .1- trilaşmması' m;..+:-. menm:a e--r .__uwım :ilk ..,..;\nU --.ı.~-·~n. 

-.UID .._. - MD- dolayı oeza zaptı tutulmllftur. '9~ WK.u. 6" ~ 
11....._ •-- _.,__ dl SeJimoğlu scçilmillerdtr. tııtr gtkıe bn-alaıııştır. Ayrıca 9 dllenei yakalanmıwtır. .......-...ı-- _,..., .. Yedikulede sa.1>ı gQzlde '* seyirci llditlc8' tarafm.. 
-~ ........., •• _. tcalrlben umun?! heyet, yabancı BU- ,cnu.wn.u ~ dan meıralclia takip edilmiştir, 

11n.__-:-•'9tl, Ankara Ukbab&r ko. Iar harig olmak here bOttln de. mmn lçhı de 64 ar.adım cıeman kalı Ömer de 19 paket, Un.kana· 
~ J'&pılan relslclımlıur kOfU- tın nakJl:yatmm ~ bırakthuı- 12300 lil'IL tutacoık olan tebemı1ıır Altın fiyattan nmda Ahmet Yr'lmaz da 5 pa.ket ~~ tdmik Dıeticelcırt911Do 
il~ 'lllak bir farkıdır, Bu da yer. 6tDJn :ve rıavftmlann değiştirilme- if!tenmeeine ve lbtlvüacleıre tazim Dün bir altmm fiyatı 29 Ura eroin bul~ bütün saçlulaır : 
~~ dettı de, Mlkuı lııglllzlerin sinin MQnakallt vcklletinden rl- telgrrafl8l"I ~'lmet9lne !karar ~ 70 kmı.ırş, 24 11~·v külce altınm ~akçıhk mahkemesine verilmiş '.Delk enelder: 

~ ':;:1 koouya tul& 

01

'":: ... c~asm~·~,~~~~~;geıı~·~letilm~=e=si=ne,==ri=lm=iş=~=·=========·=b=i=r=gra.m.==t1=ya=tı=ise==300==kuruş==tt=ı.:::lerd=ı=·r=. ========= c!elwn~-. ıı.=:-~~~ 
'- ~ka mlaarj girmekte '" = 7-2, 6..2. Saat - Am:ın: G-1, ~ ~ lıll Guııgadtn, Yetlf, Akm· 7 Mustafa dGğOmG ..azmO ... '".. Demek ki, bugOn carıomba, gelecet 
.....:.. ~ Baket n -.lre ı-H-lc -- - """ r•v I Hobneıs - Rafacl.: 6-2, &-2. Ha-
..._ •-- -emb""'e kadar, daha bir hafta zamanı kalmıJh ... yi, iyi_ Arhk kur'- v........: ,~,,. ,. oy 0 • 1'-.... -~r .. -·· -, S ean - .&-e.1>10: ~. -•, o-u. 
-...~ 240Ô metnyt ki Helal. M-1 talKIY anı su gibi okuyordu .. Boıka ne 6ğrenecekti ki ... Hem aabdet de, iki ay- Yen _ D:leS: 6-3, ~l. Mımet _ 
'-~ k - ~ ..... _..... danberl gelmi""'rdu .. Artık varun, Ge-trek Hocanın mekte ini o. da bitir- C W· 11: T .. 1 •., ""'--- n lıı. ....... CWUauııwı meaafeal- 2.17 gL. - ı- ı L ı k e • - • "" • ....._ ... ~ - ~ 
....._ ...... Cllaeı bir k 'i~ ~;>7;t> ~ ..... ---"'

4

() sin ... Saadete yetiımekte geciknaesia .. Ondan daha f9% a gwı aa ma , Gira.ud: 7-5, 6-2. Şd1.1c _ X:nııı: ~ derece tle ya.para ~... ~.,_.._ Mustafanın guıurvna da dokunurdu.. 6-1, 8-6.. lvaıı - AJ&etdn~ 12-10, ~ Clefa Olarak k&aDIDlfUr. Bu. 

-....:.:_~lert aruuıda acaba ayni • • • 2-6, 6-&. ADdon - Kdiın: 9-7. 
;.~·~ '9tl -..,_rebllecek mldlr? • b. b' it'" .,. 1~. N"ışım - OıJteln: 6-J., 7-5. V&-•-- ZEKi MESUT ALSAN Evdt bir hazırfıktır, '--ladı •• Mustafaya yenı ır esvap ıçıuı .. "om- • t .. &....,. r~-- 4 1 .. ...._ ltotudan .onra, henns yenı Yazan·. UVJ d k d v b ' aa .._ - -.-...c: .,..ı, ..... ~ 

l u kadınlar sık sık gelip gidiyorlardı •• Mustafanın anası o u ugu ez e- l"8diMo s--- .,
6 

aı, 11 ~ 
'l d...... bqıayaa Romaıwn blrtD.. k k h 1 - ~= - ' u- ---ı Mustafa bir "'' sonra Saadeti kaybettf •• Çünkü Saadet ..,. alırımı• rin satıı"'dan biriktirdiği gümüı kuruıluklan sı sı sayıyor, ve esap ar Mel'h ..,._,,..., •ı • • ,.._-_. .. it..~&......~' bu metıateyi 2.37 de ,. " d ı h 1 - ""''"'-1: v- • .-. """"" ... ..,. 
~ ~ 'llDlm&:JIS. Dalldlye re- ve pe,temala ıarılmıJtı .• Mık o da Gevrek hocadan 6ğrenilebitecelı her yapıyordu. Bir gün mahallenin en acıkg6z ve bilgi~ ka ın; o an Ma itap G:raıud _ ll-raMm: 8-6, 6 _1. i'eb-
~· 8'a eıııeıttar at 62 kilo ile Ro. ıeyi 6~renmiıti .. Kur'an okuyor, 116hiler söyleyebiliyor, abdest ve namaz hanımla carııya gittiler. Kumaılar, ceYreler, yemenıler a ınmıJtı. Anas. mi _ .AJiotti: 6-4, 6-3. Has~n _ 
~ bQ;,u)t rakirttr. ıartlarını öğrenmlt bulunuyordu .. Mwtafa da aynı olgunluk derecesine Mı.ıstafaya iıaret ederek, çıkınından cıkardığı ptrıl ptnl göz alan üç altı- Yt11: 6-3 hillanctı ga:Jp. Şefik _ 
\tıo ~: Rakiplerinden çok hatif ge!dlği lcln, biraz ıonra o da, Gevrek hoca mektebini bitirmiı sayıldı .. w '" g6sterdi.. İ"981l: 6-2, 6..o., 
r..._ ... kOfnı d bir hatim indirme t6reıtıle bu mekteplen diplomasını almıı oldu.. - Gwrek Hocamn hakkı .. dedi. ============= ~~~ alttadır, Son glln1er e Ev temizlendi. Duvarların badanası tazeıfendi .. Sedlrlere yeni 6rtü-
ıııı..... - ltren ba at da Uıaıal edil.. Bu t•-- Mustafanın hayatını doğrudan doğrvya ilgilendir• ve kal- ' b k d b't'ıritd. 1 
-,. hl ""'"' fer serildi .. Ve bütün hazırlıklar pe11em rte a ar 1 1 ı .. 
be 1lleıs. bini hoplatan ilk t6rendl .. Galiba -bir mayıs ayında idi.. ÇünkO Gevrek 0 gün, Mustafa, baıında~ ayağına kadar yeni giyindi. Sokak ka~ 25 yıl evvelki Yakıt '&aı~ Gazt k01U9Unun 11dnci8l '" Hocanın bahçeıi, yeıillenmiı, ciceklenmiı, ve portakal ciceği kokusiyle il ardına kadar açık btrakılmııh •• Giren çıkan akraba ve koınıu kadın-
~ 11 elct1rlaınta kıymeW bir ı dolmupu .. Hatt6 coculdar. Gevre~ ~oca. ~6rünmeyince, ağaçlann altın· ları, kızlan, cocuklan ono hayranlıkla bakıyorlar ... ve. maıallah diyorlar- ------------
\ı.,L"llGı-. Gecen hattaki kOfUautlda dan portakal clceklerini toplayıp ıplige dızıyorfar •• ve bayunlarına asıyor- dt .. Anasının başını kaııyocak zamanı yok"!. O, h:çbı~ zaman bu. kad~ aı Temmuz 918 
~ Ohnaeına ratm bU hatta lardı.. Muıtofa da beraber, bir gün çocuklar yine böyle çiçek devıirir- c~k yemek p:~innemiıti. Her vakltkl ocak kôfi gelmemıı.. Bahçenın bır 
il lıtr kota 7&PaJ:afl •,,. kaunm& lerken bahc• kap .. açıldı •• Ve Gevrek Hoca ile Mustafanın anası • içeri 1.-ö;esinde de ateş yakılmıJh. Keeifen hindi orada kaynıyor. Lokma beride 
~ lllııhakkaktır g:rriiler .• Çocuklar ktıC11hlar •• Hepsi smtflan olan sundurmada yerlennl al dökülüyor. Şcıbet öbür odada yapılıyordu. Ber~ket versin, komıu kadın 

t.11 ~uıı gaUbt Qo~lmm& dılar .. Gevrek Hoca ile M\fStClfanın anası da öteki sundurmaya gecip min- lara .. Herıeye yetiJiyorlar, herJeye yardım edıyorlardı. Hacer MoHa, 
'ııe.: Zaınu aman eo bll)'Uk mu derler• oturdular •• Ve konuımalarına devam ettiler. Mustafa merak etti.. ıorbet için zarflı bardaklarını g6ndermiJti. Huriye kadın büyük meydan 
"tt ~tıer l&tteren .,. baz&n da Anası ile Hoca nerede buiutınuJlar, •e bayle baıbaıa ne konuıuyorlardı?. tepsisini v;rmiıti. Mahltap hanımdan da sırma iıleme örtüler ve havlular 
' ~ kotaıı bu kısrak ne de ol. Acaba mahallede Muıtafanın ailetlnl de ilgilendiren, bir doğum veya gelmiıti. Adela elbiıiiği ve malbirliğl yapılmılfı ... 
~ lı.a kotun11n vda&yderidlr 61üm hôdlıesl mi vardı? •• Konuımalor i}itilmemekle beraber, çehreler iyf 

........ a • farkedildiCjinden Mustafa, dikkatini daha ziyade artırdı .. Çehreler gülüm- Yemekler kotanlmıı, sofralar kurulmuı idi ki, Gevrek Hoca üç etekli 
llot-ı - •~yordu .. Haber veya hadise daha ziyade tıyiye yorulacak, mahiyette olsa zıb•nını giymiİ olarak geldi. Herkes hürmetle elini öptü. Çocuklar annele-

,, •t:ıa" aramıc!ald bu hanen. gerekti •• Her halde bunu ikindi üstü ..,. döndüğü zaman öğrenecekti.. rinin eteklerı ardına cekildiler. Gene kızlar, başlarını öne eğdiler ... Ka-
e..~. ftJltbı dırılar emir bekler ~ibi, karıııında adeta elpençe divan durdular... o, 
~ ~ 1ktncl derecedeki heye • Eve geffr, gelmez, onatı ona bfrıey ~yfemedl. Fakat yüzünde bir baı mindere geçti. Etrafına iltifatlı nazarlar saçtı. Ve yemek davetine 
.;:q 'ıe dur. Progrıunda ırör1ll - ıır saklayan bir lnıan hali vardı. Mustofa sord~ uyarak sundurmanın bat tarafındaki büyük tepsinin önüne oturdu .. 
-. 'Ilı..... "" Bora M ldlo tqrmakta.. 
~~..,. Tarsan ile arasındaki - Ana, Ge-trek Hoca ile nerecfelıı geldiniz? Ve b6yte uzun boylu iki sofra vardı .• Büyük sofra, kOcük sofra .. Büyük sofrada ev sahibi 
~ 1"1 Oldukça bUyUk olmuma ne konuıtunuz? ~lünO, Mustdanın babcsıındon daha yaılı olan halası görüyordu. Onun 
~OfU!lUn favorlııldtl'. - Hocoyı, ben halangillerde rastladım. Baıının a~r111 dinmek bil- etr.:ıfını akraba ve komıulann yet1lı4arı dolduruyordu. Ötekinin etrafında 

~. meyen Huriye'yi okutmak için ca6ınnıılar •• Sonra beraber cıkhk.. Kapının da Mustafanııı anası ile daha gene olan akraba ve kom~u kadınlar var-
"'~f Vekir bıı .L... önünden geçeıken "Ayıe kadın, biraz girmez ınisin? •• ,. dedi.. Olur, dı. Mustafa da öteki cocukalr gibi sofraya oturmamıştı. Bu, ya sofrada 
~r 1 .~m dedım. Ne konuıaca~ız?. Biraz kom,ulardan biraz da senden.. Sen ar- y~r olmadığırdan, veyahut büyüklere bir hürmet eseri tel6kki edildiğin· 

~-· . aya dönuyor tık, hatmediyormuısun .. Hom de lıular arhk seni aralarında istemiyor· den olacak .. Gevrek Hoca kaıığını corba kôsesine daldırmazdan önce, 
\t ~!'inıi-,.ı- • evvela hafiften ı.-ıayan ve sonra yavaı yavaı gürleyen sesiyle bir dua ~· ~ l>u1unan Ma~-·· ıarmıı.- ""'"f 

~ 1 liasa.n Aıi Yilce!, bu ""aıc- CeYabtm veren anası gülümseyerek batmı .cevirdi:'. . • okudu .. Ami.,leri, bir höpürtü takip elti. Kimse konuımayordu. Gevrek 
V ~raya dönecektir Akıam yemeği için, sofra kasnağının ~sıne dızıldıkleri zaman Hocanın huzurunda yemel: yemek de bir nevi ibadetti .. 
~ eJc.iı dUn Üniversiteye· gid~- Mustafanın anaıı kocasına seslendiı Yemek uzun ıünnedi. Tattı da bir dua ile bittikten sonra sofralar 
S ~kt<?rle fuılve?'Siterun b.ı - Gevrek Hoca ne bugün kararfaıtır~k •• Hem de kandil gecesine kak! rıldı. Mustafa annesinin iıareti üzerine hemen leğen ibrikle Gevrek 
t~eaı ihtiyaçlaırı etrafında rastlayan gelecek perıembe Mustafanın hatim duasını yapacağız.. Hoı.anın önün~ koıtu .• 
~ür.J ~Çok ilit cok iyi.~ DeMM ki, bv coqk p.. bid ınairafa st..llcak,. lDevamı var) 

1 

Ayakkabı vesikan 

Men'i lhtıkt.r beyetlnılen: 
Ağustosun 1lçllnden itibaren barlk_ 

zede memur, muallime, m:ıslllm ve 
mekft.tibi Aliye talebesine, erkek, kız 
ıkUçUk mektep talebelerine ayakka... 
bı vesikası tevzitne devam ol:rı<ı.cıt.k

tır. 

2 OUMA Clmnarteel 

-> 
Si Temmuz 1 Ağuetos 

~ -
er Bızır: 8'7 Bızır : 88 - Reorp: 17 Recep: 18 

~ aııu"eı \ ıu.at I ın:, \.....at. •0 

OIMfb: 
4.D 9.2& 4-..A UG dolu .. 

Öğle 12.20 4.51 U.%0 4.42 
tklndJ 18.16 8.4'7 18.18 8.48 
Aqam 19.28 12.00 1U'7 U.OI 
Yata 21.18 L50 suı UI 
lrnsıık z.ısı 7.!% %.5S 1.t& 



- ·-· 51 

At yarışları 
ha.f lr:ı. programı 4 •• •• uncu 

I~ Atın Sahibi 
tsm\ 

A T 1 N : 1 Antrenörü ~ 
Renıı 1 Ba~b~a~s~ı __ ı..., __ A_n_a_s_, __ J->-__ ..ı.._. _________ ti5__, 

1 lncl koşu (Göksu koşnsu) 
h u İkram1Ye4'. 850 lira, med.f~ İki ynşmdakj yerli sa.ikan tııgillz erkek ,.e ilisi tnylam ma sno; ır. • 1 

1200 metredir, 

1 
2 
3 

P. Halim 
F. Slmsıı.roğlu 

.. " 

Humayun 
Pulat 
Deıstcglll 

Al er 
Kır er 
Doru di§l 

Ron!lon 
Blazorny 
Carrit 

Udnci lrn~u (Satış koşusu) 

Cburbara 1 
Pommelee 
Chineıı G1rl 

2 
2 
2 

P. Halim 
Bayra.m 

.. 
gg-ı 
54.sf 

Dört ve daha ~n ya.ştakJ ı;nf klı.n Arap at ve lacra.klara ma.h &ustur, İk.Tamiycsi 190 Ura, nıesa. 
fesi 2000 metredir. 

1 
2 
;\ 

M. Batur 
F', KocaS11Dey 
N. Temizer 

Kıamet 

Fl4&n 
Murad 

Al at 
Al kıa. 
Kır at 

Hamdan! 
Seklavl 
Nevvak 

KOheyle 

Leyll 

8 üncü k°'u (Çimhca koşusu) 

ır 
Arkadi 
Yula 
N. Temizer 

64 
62,5 
62 

Dört \"C da.ha yuknn yaştaki ye,-li yıırnnkıın 1n~lfz at ve kısraklnra mahsustur. İkrnmiy~i S06 ıtra, 
mesnfe3i 2400 metredir. 

J 
2 
3 

P. Halim 
H. özen 
M, Vm"al 

Elhan 
AlcoylAn 
Perihan 

Don.ı kıs. 

Al at 
Al kıs. 

Alinıui 

Olga 
Parla 

Kuhlnur 
Yerli 
Firdevs 

P. Hallın 
!. Nalçln 
İ. Atçı \ 

74, 
62 
56. 

4 üne Uk~u (Boğaziçi ko!>uso) 
Oç ve dahn yakan YB§'f;akj safkaıı hıgil!z at ve lasrn.klara mahsustur. Jkranılyesl 850 lir:ıdır. Meafesl: 

!·100 metredir. 

1 ~ 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Q 

Dr. Seternf 
B. .Alakzltı 
A. Atman .. 
P.Hallm 
F. Atlı 
P. Halim 

F. Simsaroğlu 
S. Temel 

KomlsarJ 
Dand7 
ÖZdemlr 
Ganca 
Rcmaıı.ıı 

Umacı 

Humahat-.ın 

Demet 
Çoba.nkızı 

Al at 
Doru at 
Al at 
Al kıa. .. .. 
Al at 
Doru kııı. 
Kır kı•. 
Al at 

Obcrtaıı 
Fa vara 
Onnı.x IJ 

.. 
AUn&n 
Bar Le Duc 
Allnarf 
Al~ah 

Ca.nonlaw 

Basia 
CUtıemen 

La Bordonler 
Ml.stynguettc 
Herı;ekn!Sr 

Akm 
Lady Tag 
Yoconnla 
Val of Ciyı;d 

1 
9 
7 
5 
7 
4 
4 
3 
3 

Ark adi 
Mecit 
A.. Atnıan 
.. ,, 

P. Halim 
F. Atlı 
P. Halim 
Bayram 
S. Temel 

62 
62 
56 
54, 
54 
54 
52, 
45, 
45. 

6 ind koşu (Btiyiilwla koşo~u (Handilmp) 
mirt ~daha yakan yaştaki Arap at ve kr.JrlKlera. mah~. ikramiye si SOO Ura, mMa.fftıl: 2400 metre. 

re, 8Ullas,c.ftklar6illr. shrld ooıföy 

1 ~41 r~... E.. 1 ~;· ~:.. !~:~ ! r.~ H 1 
Ş. KrrgUl Kunıt Al at ,. • ,'f Kearure 4 Mectt 1 

.... s__ı, __ A_._ı_._A_yta.ç __ ..... __ Ta __ rb& __ D ____ .ı..._Do __ nı __ at ____ ,ı._ ___ .. ____ __,ı __ lıl_e_b_ru_k_e __ _..;. __ 4 __ ..... _A.. __ L_A_ytaç ____ ı..-4--8 

IDCI koşalarda. • 
koıuıar Ozerladedlr 

llılll bahisler : ı, z, 4,5 
'Çifte bahisler : 2,4. 4,5 IDCI 

Jandwma Er Okul Alayı Satınalma Komi•yonundan: 

Doı:matıu • 
Kabak • 

Taze fuulye. 
A)'l9 kadın, ''1 

Patncan 

Banmaıl 
Strke 

lllktan Mtdaamman ftyatı Tutan 
Lira Kr, Kno adet Lira Kuruıt 

JOOO ktto 22,50" 
%MO 8 • 

1000 30 

4M 00 
200 00 

300 00 

Yekfln: tı86 !5 
Y._rda en~ ınfit'dan ft mUbamme.n !!yatları altı kalem ~ltll 

lleh1.e eft&t 'Ye prloame.siıııe göre pua.rlıkla eatın almae&lctır. İhalesi. 

Ul.90 g1hı11 n.at. 10 da ~lııı. Jtqlumda Jandarma alay 83.tmalma ko. 
11111.syomı odaıımda ~. t.tekltıe:rtıı 'belll edtlen gUn ve saatte ko_ 
m18yooa mthac•''&'"J. (81e6) 

Karar Hülisaııdrr 

lhttkAr U(181 

Jıılllll Korunma kanumma muha.1..L 
fetten Ş1§11de Abldel Hürrt;yet cadde.. 
.tnde 221 numarada. ba.ltkalıxıt tica.. 
retne meogul Para.,bana oğh1 Lom. 
bo hakkmda İstanbul Blrlııcl ıımı 

Korunma Kalıkemeslnde cereyan e. 
den muhakemul netıoeıdınde suçlunmı 
ftl.il eablt olduğundan Kll11 Koruma I 
kanununıın aı - 59 \UlCU maddeleri 
ımıctblnce beş lira para cezuı öde
mesine ve yedi gQn mtlddetle de d!Ik 
kAnmm kaı:-,trtmar.na Ye hUldhn 
katıle.§tlğtnde 11cret! wç!-ayıl att t>l. 

mak llzcre karar hUlAaa.mun V~ 
gazııtealnde negred!tıneslne 22.~.9C'2 

tarihin~ karar Ycrildl. (8182) 

Z!!!E2 

F es\ival Bulmacası ----=·-••s u M ER B AN K~~ı:mlli~· 

YERLi MALLAR P Z 
MÜESSESESi 

1 ŞEF A 
H. 8. E. O. A. Y. 

O. R. E. N. Z. 

R. B. K. 

1 
Müessesemizin (barem dahili) muhnberat sefl!ğ 

Bu H harften mUll oyunlarımızm kt B ·f 1 k · t• } ·n en az tıst Jıcı ır. u vazl eye a ınma ıs ıyen erı 
~lıcalanndan UçllnUn ısı.mıeri bu_ tahsilini bitirmis, 3656. 3659 sayılı barem kanunları 
ıunacaktır. Doğ'ru hıı.Uedenler ara.sın l oıı4 
da 10 Agustostaltl kur'a !1Ctlces!nde tabi daire ve müesseselerde en asağı bes sene ca ıs 
bh1Dclye blr yuttk, iklnclyo yağlı yazı kabiliyeti kuvvetli ve dosya islerine vakıf oloı 
boya bir tablo, llç\lncUye bir dolma lan ıarttır. Yabancı dil bilenler tercih olunur. 
kalem, d~rdtınclldım onbe,tnclye ka. Bu sartlarla beraber mf"..murlar kanununda arsı! 
dar birer fe!lttvaı konsomasyon figl, lan vasıflan haiz olanlann 31 temmuz 942 ak&a~ 
on beflnclden yirml be§tnclye kadar kadar müshil vesikalarile Zatisleri Sefliğine Dl~ 
birer fostlval şarkısı pllgt verilecek.. llb•••••••• caat etmeleri m:ıımamıımm•~ Ur. 

Butma.cala.r 9 Ağustosa kadar E. 
mfn~ll Halkevi Festival komlteıri 

a.drMl.ne g&ıderllmelldir. 

BOFCI ARANIYOR 
Sabah mat 9 dan a.Jq&m %1 e 

kıı.dar btr eğlesıce yerinde, %1 den 
sonra da ~ ...aklte kadar vapur. 
da, en az 1000 ~lnin bllfe Dıtlya.. 
cınr kartılayacıak bir bUlecl aran. 
maktadır. Acele Valut gazetesi 
ld&rfllllne mUraeaa.t .. 

Bugünkü rad;;-ı 
7,30 Program 7,82 VQcudllmUzü 

~ıı,,tıralrm 'l,4.0 ajana 7,51S Senfonik 
parçalar Pl. 8,20 • 8,.BC5 Evin aa.atı. 
12,30 Progra.m 12,33 şar.krlıı.r 12,45 
Ajaıu 1a,oo • 13,SO Saz; eserleri Ye 
ka~dt makamlardan oa.rkılar. 18,00 
Program 18,03 Fam heyeti 18,4'> 
da.n8 milzlgt PL 19,00 Konllf1Xla 19, 
16 Oda muaikiai 19,80 Haberler 19, 
4.5 Kllslk TUrk mtı.zıği 20,15 Radyo 
gazete.si 20,4~ aa zeserlerl 21,00 ZL 
raat takviml 21,10 Tem.sil 22,00 Rad 
yo salon orkcstrut 22,SO Ha.berler 

22,!50 kapanI§. 

MIW 
Oyanlar 
reıtlvau 
l'-22 Ağuıstoe 

dvJmllye )'O\ltur 
Konmımasyon 

ısoterl piyango 

gljelerlle J.l'esUval yapıle.calı: ga.zlno. 
Iarda ntıtmaktadrr. Her t1lrHl is& • 
hat Telefoın: 23340 

RASID RIZA 
TlYATBOSU BalJde Pltldn beraber 

YATAKLI VAGO~ 
JICONTBOLÖR'C 

Komedi - a - Perde 
Yazan: R.AŞtt> RIZA 

" Dr. lbrahim Denker ~ 
Balıkh Dutaneet DahDJye HO&a. I 
baaıııtııı. Der ıtm a.at 16 ten ıonra 
Beyotıa • AtaeamıJ, Sakızaf'acı 

caddeel Ç(SplttkPeftlle IM>kAlr No. ıs 
..... Telefon: 42468. ••• 

SAHlnl : ~iM U~ 
BuıJdıll yer: VAKn MATHAASI 

UmamJ Nefrf yab idare eden 
Rrlllc Ahmet Sev~ntff~ 

, 
VAK l T 

Uazetede çıkan bOttln JUi Tt 

rMlmlerlD tıuınıku mabtuzdm 
&BOl'lı'E rAWFESI 

eııem.ıeıcea ~emıeaeı 
tı;tnoe ~ 

"'"* • ıao g, 
ı aytdl ıno un • 
1 .,.... •7b ımı • 
1 Fdb:lı BOCi 1600 • 
l'&rUedeı> Balkan BlrlJl1 tçtıı 

aJda otm lwn.lf d1lfWOr. Posta 
blrttğlne gtrm.tyen yerlere ayda 
vetmtı tıe,.er kunıı zammedlllr. 

A.bone kaydmı bildiren mektu; 
" telgraf neretını abone pnruı. 
ıun poeta veya banka Ue yollama 
Ucretın1 idare kendJ Qzerine alu. 
J'llrldyeııln IJe% oosta Qlf!ıkezlndt-

\'AJU'r• abone fUilll'. 
A.dreı de~şUrme Ucreu 23 K1'f. 

iLAN CCUE'l'LEKJ 
l'lc!Uet uıı.nıannm ııanum • ta· 

tın llOl'ldan itibaren Utı.ıı •yfala· 
rmda .o. tc ııaytalarda ro ~. 
dOrdttı>cU eaytada l; lklııd •• 
01:11DCUde ı: btr1nc1de t; bqlrlı 
varu keamece 6 Uradır. 

Bllytlk; eolr OevamJJ klişell 
renklJ UAn verenlere ayn ayn ln· 
:llımeler yap.ılır. Re8'ml flAn1anıı 
'8.Dtim sa un rıo ~tur. 

neoan Mahlyett.e <Houyan 
&.ooru. aaıı.1.u 

Btr aeıa au; uu aeıuı oo, 0ç 
Oefıua M, dört de.fa.ısı 76 H OD 
:ıeraın 130 ku.nıştur. 

Bir B.alkas 
Romanı~ 

Blrçof. 1rbancı alllere YercnJ 
edilmlı olan bu uer, Niua:zi 
met tara/ından dobrııdan dnl, 
ya Gürc/1 dilinden tercnme -,. 
ml,tfr, Baştan aona kadar ~ 
•n.:ıcero ve kahramanlık meııkl~ 
lerl ile dola olan ba nefis ;. 
Tılrk matbaa!ında ilk nümuıı 

11'1.yatı 40 ~olan ba eattJlı 
llAnı kesJp getirenlere Vakit 
bovtnde yftzde 50 tcm.nA.tla tO 
rop verllmektedlr, 

(Mevcudu azalmış 

IB'IAXHUL HU.lUSAfill'ıill'i 

M-1-9'2 Fiyattan 

Ka 
Londra 1 Steı'll:n 

N evyork 100 Dolar 
Cenevre 100 İsviçre Fr. 
Madrld 100 Pezeta 
Stokholm 100 :lsv~ ı~. 

ESHMi VE TAD\ lLA'I 
lkram!y~U % 5 933 Ergani 
Sıvan • Er:zurum 2...7 
941 Demlryolu lI 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 25 - 7 - 942 v-~ziyeti ,---Tar-kı-ye_c_ım_b_ar_i;:u--.., 
AKJ'IF _,.., P.AS-U' , .. ::.-~ ZiRAAT BANKASI .... ; Ura 

IM.95S.91-U AJ.tm: 8a:a ldloe-m 'JMl6.185 lbtlyat üoell• 
Blııa1aıot • • Adi Ye fevk&JAd• '1.1'7&.1. 46.50 

111.630.'708,40 
i·el 

j ~'71'75 U'llaklık ~· • Bu.wusl • • 
Dlıblldeld Jrrt 0° .... / 

Ti* lAruı 

llM'IQ&eld ~ı 

Aıttm: Satl Kl!ognUn !S,HJ.OU 
Altına ,ıamm kabil' ... beı9t .oaır. 
otger c!Ctrt.zter '" ~ MllıllJS 
l:ı&Jdyelerl • • 

BaUlle 'l'allvtllert, 
9-uhte edllea "1'ala nakd!ye 

m~ • • 
Kanmnuı ~ inci ma4deler1ff 
tevtıkaı:ı Raalııe tarafmdarı n~ , 
tedlyat • • 

Senedat ~: 
1leat1 aeııetıer • e 

llft.n'7,80 

1 

SS.MS.'196,SS 

-.-
153. M1.%82,9S 

t/18. 748.56S,-

U~l.8%1,-

60S.S1'1,80 

86.890.069,11 

tftt.m6.9'1%,-

redattlldeJd Butıııı ı;-. a • 
Deruhte edilen e'ft'&la ıı.akdlye , , · 
Kanwıun 6-8 lnd m&ddelen.o. 
tevfikan Ela&1n• taratmdıuı nld \ 
tedly&t • ( 
Deruhte edilen nralıa nakdJye 
baklyeal •• 
K&qılığl tamamen aıtm o1anJr • 
UA•eten tedaY1lle vaud1.len • • 
f'..eeıkont muk:abW Ullnt.n tıeda. ~ 
vtııe vazedilen • • 
Hazineye yapıl&ı. altJ;n k&rJtbkll 
an.mı mukab01 8902 No. JJ kanım 
mucibine ilaveten teda...W. va.. 
zedilm • .~ 

e.412.I!M~ 
6.000.000,------

1~.'748.MS-

!4.%!1.6%1,-

134.626.9'2,-

40.000.000,-

288.500.00D,-

ll'6.500.000.-
Eııtıam Ye ...,....... Oftlıdılıal'1 

3Sl.%%%.4'!,88 saı.ıı:.m,e8 
ID:VDUATI ------------

I 

'l 
Deruhte e<ınen rrrakı &ıak. 
diyenin karplılıı eaam •• 
tabT:BAt (1Ubm1 ıaymeu.x • 
Serbest eebam "9 tah'f'llAt J 

Avamlar: 
Altm n d&ftz U.ıine a~ • • 
l'ıtbriJAt tmertne ~ , • 

ElaztMıye kra Tadd &•ana • .. ~ 
eurn.,. asao No. hı lllU:ıwıa ıar-
açıııuı ıutın kıırmlı)lı a~ , , 
tltiMdln1a.r .. • ..... " 

• • 

- , 

. .f4,8SS.1S9,9S 

10.606.44!,46 

s.099,ın 

'7.905.'7U,4:1 

-r-
~.ooo.ooe..-

,_ ... 
Yelrb 

, 
M.SS9.ıs83,S8 

~'Ç"7.908.819,'TG 

4.60 .ooo.-
D,'76S.176.M 

992.981.US9, 1; 

TUrk Llr&111 • • 118.801.195,ıe 
Altm: Safi Kilogram 877.4%% l.%3·1.164,0~ 

38.50 Ne. ta Kanana ıett laazlD919 
&9ıla.a a..-au mo.kablll te\'41 ola. 
aaa alt9lları 
Sat! KIJognmı M.Ml.930 

Oövts Taahh&dat:ı: 
Alt.m& tahvill lu.bfl cN!Tfz>er 
Diğer döYl.zler •• &lacako 
ring b&kiyelert 

MW.Wli 

• • 
tm. ! . ( 
.ı 

----
'78..1%4.U"7,9& 

u.uı.ı~. '73 

l'S99.~6.9'1%,-

ı 18.0SS.3159,%1 

' 

'78.l!?t.Ul7,00 

K_grUJllf ıaruıt: 1888. - Sermnyea1: 100.000,000 Tllrk -•,,_,_-. .• 
Şube ve ajnns adodJ: %66, 

ZlraJ v<ı Ucar1 her nevi banka muameleleri. 
, ~ra birtktb-enlere 2g,OOO Ura ikramiye veriyor, 

Ziraat BankasrntJa kumbaralı ve ihbarsız tasarruf b<ısapıa 
en u ~ 1lrnaı truluna:ciara eenede ' dete. çekilecek kur'a ııe aşatıd• 
p\Ana gOre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet J,000 llralık 4,000 lira 100 adet l>O Drahk ı>.000 Uff 
' .. 600 .. !,000 • 120 • fO ,. ~00 ., 
' .. ~o .. ı,ooo • 160 • !O • 8,200 ,. 

40 ,. 100 • t.OOO ,. 

DİKKAT: Besaplarmdakl paralar bir sene f~lnde M Uradatı il-!, 

~QfmJyenlere ikramiye ~ktiğı takdirde 9' ıo fazlaslle verilecektır. 
Kur'alar aenede 4 deta, 11 Mart, 11 Haziran, 11 EylOl. 

11 Btrfnctklnunda ~eknecekUr. 


