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aydam dDn gec yar 
As otelinde ay a 

özlerini yumdu 
Gaze emiz, bu büyük kayıbdan duyduğu 

teessür içinde sayın cümhurre ·simize, 
Büyük Millet Meclisine ve. Hükumete 

taziyetlerini sunar 
aya: 14 

Ankara, 8 (A. A.) - Kıymetıı 
bnı;,·eki.Hmiz Dr. Reflk Saydam ıs. 
tanbulda tedkik ,-azifcleri yapmak 
ta ~ dün ~eıoe saat 24 de kalb 
sekf.esfntlen an!'rım vefat etmi,tir. Aoa ada sulama tesisatı l:'wtda5la.nmıza bu acı haberi 
verirken iş ba~da hayata vNla e
den merhuma ~nsuz rahmet di. 
Ler, ailesi !'fmdiyle bütün yurtdL::
lann acılarına i'tira.k e<Jeriz. 

Yazan Asım 
to ~bur §alr Ziya Paşa lmpa.ra.. 
L;ıUk de\Tindc A<laruı.cla \'tıll iken 
.4 defa h-unı.khlt olmu:ı. O zanuııı 
e~ann miıftiisii valiye milra('.aııt 
'ek hnlkm 3ağmur duasmn ~ 
() b'llu soylcuuş. \ a.lnin de bu
~n istira!t chncsi ricasında bu. 
ın n~. Ziya Paşa müftünün bu 
~~tına cevap Yerereli f;'ôylc 

h lılüftil Efendi, Ad TAY& Al
~ Oc tıın~ nelılr \'crmicı. Tn.rı;us. 

ilerda.n ile Seyhan '\'e Ceyh.ıın• 
9'ılnJro,'D.da Jken ben ynğmur du. 
118tna !;Ikma1l için AJlahtan uto.nı
%ı_., 

d ı!Ya P~a. Abd\ilhnmidln istib. 

1 aı~\TıDde yn.53mı5 devlet adnm
lllnnrzdnndır. llıılbold istibdat 

"'t tlıtıtlrudvet devrinden sonra gel. 
llıJ v 
d hir do meşrutiyet clevri var-· 
l ır. Ziyn Pa..'j3.dıı.ıı sonm gerek ~ 
~bd::ı.t, gerek meşrutiyet de\irle. 
"iııd-e Ad:ıtl!lya l>ir(.ok ,·aliler git
:ışur. Hiç şüph~lz buclıırm hep-
! de Ziya Pasn kadar ba nehirlc
titı ktymettnl takdir etml terdir. 
~~t Adanndn salam. tesi ntınıı 
~ebbtts edllmelr iı;tn nncal< <,:üm-

lll'fyct devrini beklemek lnımn 
l:tlıntstir. 
Paımt asıl dlklmte ,1eser olan 

"lhet Ş?Jılur ki neman He Seyhan· 
' 'e tJeyhan Çu!torovıı zira.atini im. 
l'\1'tıktaıı kurtamcak birer Uı.blat 
llıt\'hlbesi olduğu halde suln.ıua 
~· !satı yapdmr..nuık yilzünd«:.n ~-
ılmı nuthnımiyet ya.lnrı yngnınr 
nibna<Jığı znmanlarda su uzlup 
'b\inhasır ımımu.: baz:ın da ysğ. 
llıtıl'lnrm fzlıı yğma..'>I; yahut dıtğ-
1,)l'tla karnlrm erimesi ile bn nc
lıırıerde suıarm taı;tığı cJnr. O va. 
htt de bütün ('uknro,•a su tuğyanı· 
l'lıl nf.rrnr. nilhııssa Seyhıın ve 
(''t 'han tn<;wca yirmi binılen beş 
~İl bin hckt$tl lcadnr nrntl üzerin 
lleı.t zirai mahc:nllih ya kısmen, 
~bnt tn.m:ımen har:ıp eder. 

lste bn felül~etU vaziyetleri lin · 
İtınek \'e on senede Uç defıı gelen 
'ıtırn seneleri luın;l;uruıl< üzere A· 
elana.da dedct tarafından su tesl--
~tnnı yn11ılınnsma karnr veril -· 

llıı Ur 
l<:vvcla Tnrsnstalti Berdsn neb

tbıden istifnıle edilmtstir, Orada 
l'ııpııan küçUk reg\Untör ile 3000 
<leı<ar ara7J ulnunl'!lkhr. Ru tesl. 

t t letmiye açılmak \iıercdir. 
Fnkat a ıI büyUk sa tesisatı 

eyııan nehri llıerincle yapılacak -
1rr. Reı::liliıförün lnc;nc:ı bitmis
lir, Talı l•annllnrm da şebekesi 
~ille edilmtstir. Sal! snhilrle talt. 
l'i1 hi olarak 45 000 hel.•nr arazi su-
n ' lQ llnca1ittr. Sol Enhilde 90,000 hel<-

t arazi sulo.nıı.ealctır. Ana kan!llla 
~ lıışngrııa bnc;l:\nmıı;trr. A!ôıl tuğ. 
l'tı nıa11 önlemeli ''e Scyhanm taş. 
" a r:na nıaııi olro:ık için bu nehrin 
:i~nklanndnn Çnkrt. '\Tiyn llz"'rinde 
~ ~ tnilyon metre kUp su hnpsede
t) e Sllrett.e bftyük bir banıim ya. 
~~ da ettlıldcdlr, Su knnnllan• 
~1lilılrtnn sonra ht!: c;llpbeslz pıı. 
...... ~ ~ l'criınl u.ıtecaliır. 

, Hükümetin kati ola.rak t.eşldll · 
ne değin basvekalet va.ztr~ı dahi
liye vekili Dr. Fikri Tuzer tarafın . 

dan ifa edilecektir. Bu hmmst.aki 
tebliğaa a..~ n~rediyorua: 

Dr. Fikri Tuzer 
Dahiliye vekili ve baş veka

let vekili 

BcqJJehil Dr. Relik Say
dam lstanbulda 1Jtuile ted· 
kikleri e•na.ında kalb •ekte
sinden an•ızın irtihal etmi§" 
tir. Yeni hükumetin kat'i o
'larak teıekkülüne kadar bCJ§ 
vekalet vazife.inin vekale-

Buglin Adaııada dekar başına 
vasati 15 - 16 lrilo olarak ıılmı:.n 
pamult malısul\i iki misline çıh-ma. 
ın normııl t~liilıki olunabilir. Bn 
sahada bugiin 75 bin h"1ya pıımıık 
mnhsum çılmıaktaclır. Bn mlktar
ımlİıma tcsisabndnn 50nra 150 bin 
bn1ya psmuk olacak demeldir. Ral
btı'id !';imdikt halde bütün Çnlmro. 
Tanm. pamuk lstthsa'ft bn mlkt.-m 
lmlamıyor. Sulama t~atmdıın 
f>()nnt Çulmrorn 250 - ~00 bin h~l. 
ya mııhsnl verebilir, Tiir balya 200 
ktlo \'e bir l<ilonon fiyatı şlmllild 
halfl:? 75 lmru~ ol<lıığtma ~ilre 300 
b;n rol'° JHlmU'k 60 milyon ldlo. 
bu da -15 mayon liralık büyük bir 
t<'rvet teskil eder. 

Y 1 l•l ri n hern~r ""ib- ten dahiliye vekili Dr. Fikri 
a nn: ıı;n " e e ~ "'" T I d ·ı a·ı re mPSelesj de meyd:ınıı. ~ıkacıığı ı. uzer tara ın an ı a e ı me-

c-Jn ba toclhlrl d~ 'ıı.~tlnde almak 1 si tensib edilmi§tir. 
iil.znn gelir. Reisicümlıur 

Eah!!t-ttiğiıiıız 4.daoa su f~~ri l•met lnönü 
fiç, dört !4efleye kadar bltmf!f oln
caktır. Bu itibarla Adanacla nlha. 
yet dört, beş sene sonra btr zirai· 
fnkiliip ''e aynı znma.n dıı bir umu
mi rcfııh ılevrhıc ~inniş buluna -
cn1'hr. 

Dola cephesinde 

Almanlar Kafkasya 
ile Moskovanın 

arasını kesmeğe 
çahşıyorlar 

Ankara, 7 (Radyo Gaa.etesi> -
Harkof - Kursk ceph~e Alman
lar bir milyon.dan fazla asker, 5 
bin tank, 2500 uçakla taarruz et
mektedirler. 

DE~IİRYOLU KESİLDİ 
Parla 7 (A.A.) - Radyonun bu .ııa 

bah bildirdiğine glire, Moskova _ Ros 
tav demlryolu kesilmiştir. 

ALMAN TF.:BLtr.t 
Berlln 7 (A.A.) - ~mi tflbUf 
Doğu cephesi il.zerindeki taarruz 

( D<'tıamı Srt. 2, Sii. 3 dt) 

Merhum aşveldlln 
son tedkllrlerı 

İstanbul. 7 (A.A.) - Başvekil 
Doktor Refik Saydam bugün öğle. 
oen evvel bernhcrlerinde Ticaret 
Vekili ve İaşe mtısteşan olduğu 
halde vilayette ithal.At ve ihracat 
tacirlerini kabul edCTek vaziyet. 
Ierl hakkmd11 malfımat almıştrr. 

BAŞVEKlLt:N SON SÖZLERİ 

tstanbol, 8 (A. A.) - Bir hafta. 
danberi tstanbuld&, İstanbul şehrinin 
iaşe vaziyeti, i&§e teşkUAtr, gehrln 
kı§lık mahruko.t işi Uzertnde tedkL 
kat yapan Bngvekll Dr. Refik Say. 
dan, Anadolu Ajıı.ruıı muhabtr:lııe ıı§O.. 
fıdakl beyıı.n&tta bulunmuştur: 

" - Ooğra!t vaz.lyeli ve nüfus tak 
slmatı itibariyle bugllnUn §8.rtl&nna 
tam uygun bir teşklıa.tı bulunmayan 
lsta.nbul §ehrtnin iaşesi meselesi, ıı.y. 
n1 zamanda. iıı§e teşkUAtlyle beraber 
g\lnUn en mt\brem ihUyacı halinde tc 
baril:ı etmiş ve işe bir defa da baı,ı. 
lantp sUratle ikmal etmek mecburi.. 
yeti karııısmda kalınmıştır. Bu hal 
nakliyat işlerinin ihtiyaca tam cevab 
vermemesi, parası ve kadrosu verilen 
tegkllAta. derhal uygun personel bu_ 
lunamamaııı gibi !mlller karşısında. 

tam bir hasıla vcremeınl§tlr. 

Buglln dabl işe ba.şlryo.n teşklla.tın 
tam muvat!aklyetl zamana mUtevak 
kıtdır, Şehrin hususi yerlerine gı>re 

alman uınumt kararlarda. bazı değL 
§iklrkler yapılması dahi zaruri. g!SrUl 
:ın~tttr. Bu ara.da, Belediye tefti§ he. 
yetinin ehemmiyetli bir surette tak 
viyeal, Belediye zabıtasının yalnız bu 
işlerle me§g\11 olmak üzere mahsus 
bir kadro hallne getlrllmes1, şehrin o. 
dun ve klSınUr ihtlyacmm önllmUz. 
deki Uç ay tçtndP kafi stok:ı. sahip ol 
ması halk birliklerinin iyi işler b!r u_ 
zu'V haıne gctirilmeal, esnaf birlikle. 
rinln dağıtma ofisi ve halk birlikleri 
arumda oynByacakları mutavassıt 
l'OlUn urfb btr şekilde çerçevelendlrll 
mesl, balkm 1htlyo.cmn. mahsus kok 
ve maden klSmllrU stolclarrnm tamam 
ıanmasma çalışılması gibi tedbirler-in 
aımmam için ıcab eden emirler w. 
rilmi§tlr. 

~ekil öğle<!en sonra belediye 
yi ziyaret etmiş, toplu bulun.an Dllnyanm içinde bulunduğtt b1.L 
Daimi Encümen azalan ile tehir y1lk buhrandan mUteesslr olmama. 
ve belediye işleri hakkında koııuş.. ama lmkA.n bulunmayan İstanbul ach 
muş, bundan eocın. odtm ve k&nilr r1.n1n ayın halkmm devletin ve Be. 
tacirlerlıü, fırmcıl&rı ve değlrmcn- ledlycnln aldığı ve alaca.ğı karar!'\. 
elleri kabul ede~ilerj,nden ra. aza.mı yıı,:_4!.,m ~~~men 
tzaho.t ~ ·" -\ lranllm.~ (' 

• 
ıyango 

ara a cek· di 
;:. 

01azısı 3ür cü sayfada_J 

Mısır cephesinde 

usolini Rommel . 
rablusa ilerliyemez 

Orada !!~!!kiyle 1 Durum mü~!~~n lehinde 
bir toplantı yapılmf.§ ı olmakta devam ediyor 

~::~ !~n:~:~=ı:~lcn ıAlmanların yarma 
haberlere göre ltalyan &şvekili t bb•• .. 
Musollni genelkurmay reisi Ka- eşe USU 
\"Rlyc:ro ile birlikte Trablusa gitmiş 

tir. Orada yapılan bir topla.otrtla ak"ı m kaldı 
Mısir harekatı konuşulmuş, bu top 
lanbda mareşal Rom.mel de bu1t1n. 
muıztur. 

Boston radyosıına göre Musoli
ni, lskcnderiyayi işgal edecek kuv 
vetlerin başmda bulunmak üzere 
'I rablus:ı geçm.İ.!Jtir. Manmafih tu 
haberler'.n ne dc"receye k:ıdar doğ. 
nı olduğu hak.kında bir 1'CY söyle
nem-,z. 

y 
eşal Bom 
alandı 

eı 
1 'l 

f..ondra, 7 (A. A.) - Kahire • 
<len alınan ve teeyyüt et.miyen ha• 
berlere göre Rcmmel geÇen cuma 
günkü muharebelerde ya.nılanmış
tır. 

Kahire, 7 (A.A) - Romelln yara.. 
!andığı hakkındaki haberlerin sıhha. 

ıtaıııre, 7 (A.A.) - Orta.şark İn. 

glllz kuVTiıUeri müşterek harp tebll. 
ği: 

Hava kuvveUerlmlz dUn ElAlemeyn 
çevrulndekl harp sahası 11Zcrlnde ta. 
arruzlanr..a devam ederıerk~ ka. 
rada her iki taraftan yapılan topı;u 
ateşinden başka pek az faaliyet ol _ 
muııtur. Savaş gruplnrmıız bir çok 
k11çUk dllşman kollıınnı çarpııımağa 

icbar etmiş ve dağıtmışlardır. Kuv. 
vetlerlmlz, cenup kanadını batıya 

doğru uzanan dilşman Uzerinlle b:ıs. 
kınlarına devam etmişlerdir. 

Başlıca hava bombardıman ı;ayre. 
ti dUşmanm Eldaba çevresindeki ha. 
va alanına kargı teksi! edilmiştir. 

İTALl'AN TF..BLlr.t 
Roma, 7 (A.A. ) - İtalyan ordula. 

tini teyld edecek mahiyette burada rı umuml knrıı.rgO.hınm 770 numaralı 
hiçbir mnUlmat mevcut bulunma. i tebliği: 
maktadır. (,D'Ji)(Lmt Sn f . Sü. q de) 

r 
s r 

1 Alman fevkalade tebliği 

1 
Şimal buz deni

zinde büyük bir 
muharebe oldu 

Rusyaya mühimmat , 
götüren 38 gemilik bir ~ 
kafileye taarruz edildi ~ 

28 Gem· 
batırıldı · 

1 Bunlar ara•ında bir Ame. 
ı rikan kruvazörü de var 

Berlln, 7 (A.A.) - Alman donıuı.::. 

m.a.sına mensup hnvn kuvvelerile blr 
İngiliz _Amerikan gemi ka.fUe:ıl ara:. 
amda çok büyük bl.r ha.vır. ve denıZ' 
muharebesi. Bnrentz denizinde 3 
denberl devo.m etmektedir. Bu bU 
kafile Anglo _ Sakson bahriye 
mensup muazzam kuvvetlerin 
yesi altındadır. Hücuma u~ryan 
menin lSneml ancak ı 2ve 14 ha.z.I 
tarihlerinde Almnn uçakJarınm 

denizaltı gemilerinin deat.eklemestıe 

İtalyan hava ve deniz kuvvetleri ta.{ 
rafından tahrip edilen katlleııbı lSnett 
mUe ölç1llebll1r. ı 

Şimdiye kadar <l&lm&n haberler, ka. 
meye refakat eden gemilerin 2 tay. ı 
yare gemi.!!!.. bir Amerikan zırhlım ve 
btrçok kruvazör ve mnhrlp olduğunu 
g&Jtermektedtr. H0.000 tondan !az... 
la gemi ~mdlye kadar b:ı.tmlm.1§ bu.. 
lunuyor. Bu lmflleye karaı Almanlar 
ta.ratmdan yapılnn hUcumun na,nı 

bQyQk bir muvat!aklyeUe bittiği hak. 
kında resmi bir tebliğ beklennl1)kte • 
dlr. 

RE$1\ll •n:RLJG 
Bcrlin, 7 (A.A.) - Alman 'U

muınt ka.rargam a..,cağıdalki tebliği 
neşretmiş•ir: 

"Şimal burnu ile Spitzbcrg o.ra. 
mr..c'l2., Norveç şimnl .sahille'rine 3 
veya 400 millik mesafede Sovyet. ' 
lcr Birliğlııe gitmekte ol.on dilş.. 
man kafilelerine ksrşı büytlk ha· ı 
va ve deniz hareketle~ knrşı bü
:-;ük hava ve demz haı-cketleri ya. 
pılmıştır, 

(Devamı Sa. !, Bii. 4 ai) , 

120 Bin dönüm 
araziyi 

suhyacak ı anal 
Antalya, 7 (.A.A.J - Surgu suyu 

knnaımm açılma tısrenı dUn yapı _ 
mı~tır. Törende vali, pnrtl mU!ettı _ 
şi ve on binlerce halk hazır bulun • 
ılıugtur. 
Asırlardan beri hiçbir tayda temin 

etmlyen bu su, yeni mecro.sile 120 
bin dı>nUm araziyi ıslah edecek. hem 
ziraat bakımından, hem de klSyllinUn 
kalkınması noktasından çok ~nemli 
ve faydııh sonunçlar verecektir. 

ı da 
or 

Kömür nakliyatında kışın da sür atı muhafaza edebilmek 
için Ereğli ve Zonguldak limanlar temiz enmektedir 

Ankara 7 (Vnkit muh:ı.birindcn) 
- M.llnakalat Vekili Amiral Fah. 
ri Engin bana beyanatta buluna • 
rak §Un1a.n söyledi: 

"- Adliye, Milli MUda!na ve 
lktraat v ckillcıi a.rkadaşla.rmıla 

kömi~.r haVZ3.SI!la yaptığmıız seyn. 
hat her hwrusta fayd~Jı olmuştur. 
Havuı.dn k~mür istihsal işleriyle 
meşgul olruı genç mühencllslerimiz 
Ve müdilrlerimlz büyük faaliyetli" 
çalıştywlı\r. l.stihso.li a:rttırmak 

l:ı:susunda yapmakta olduklan ha
zırbklnr gUn geçtikçe ~ 
Kömtir istihsalinin arasas halblc 
karad!l.n ve denizden bu a.?lbşı kar
~lıyn.oa.k §ekilde na.kil imkAnlnnm 

(Dofxum &l. ~ 5#.. 5 ... 



• 

arası da tayin ve 
nakiller 

~~ ... ,_..~,..,,..,...,."'Yazan: Safder Melih Tümay 

(Baştaraf ı 1 inci saııf ada) 
hareketi sırasında. Don nehri geç\1 • 
mi; ve 6nemU Voronej sannyl salı3.SI 
işgal edllml.ştir. Eslr ve gıı.nlmet eıı. 
yısı devamlı surette artmaktıı.Jır. 
ouıımanın karşı b.Ucumtıın nette ız 
kalmı§tır. Bu b.arekıı.t esnasında bir 
tek Alman zırhlı tUmenl 60 Sovyet 
tankı tahrip etmlııtlr. Kuvvetli ha. 
va teşkilleri kara sa.vo.şlarına. muhn. 
rebenl.n en hassas noktalarınd!I. mu. 
dcıbale ederek dU.Şroa.nın geri lle otıı.n 
mUnakalelerlne tahrip edici darbeler 

(Ba§tara/ı 1 iııci ıau/ada) 
~tlcik etmek ve Ol1a gBre çareler 
sramo.k icabetınektedir. Bugün 
6emir ve deniz yolları istihsal cdi
:ett l:öm:irlerl tıımnmcn naklet. 
mrktedirler. Kış aylannda denize 
r.Çik ağız.:.ardaki tı:hmil ve tahliye 
zorluklarmI bertaraf edecek çare. 

Anlınrtı 'W (\ nkit mnlıabirln -
den) - K~makal\ıla~ aromnda la 
pılan de i likler 'Re mi Gazetede 
nt'~redildi, Sındırgı kaymııkanu 
Mahmut Şa.inin ürgUp kaymnke.m
lJoma Zile ka.ymikamı :MUnip 'J. 
b~· Gölp:ı.zarı knymaknmltğına, 
Niksar kaymakamı Necip Soydı.uun 
Zile kaymaluımltğma, Re.5a.diye kay 
ır.a.Ka.mı Silleyma.n Onuran Niksar 
ı.aynınlromlığma., Pınarbaşı kayma.. 
knmt lbrahlm Erin Andırın kay
n..aka:ınl:ığına, Merci kaymakamı 
Arlf Oya.tun Serik ka.ymnka.ınlığma 
u~ kayınrılrnmı Fazıl ör.soyun 
BoWyilk lro.ymakamlığnın, Bayb -
uurt kaymalaımı Fikret Oyma..nın 
Ufiak kaymakamlığlll3, Hozat ka.Y· 
makıı:rru Avni Durunun Bayramıç 
kaymakamlığına, Pctill'ge kayma • 
k:ımı Rlfa.t Erdalın Diyndm kay_ 
makam lığına, Çeşme ka.ym.aknmı 
Halit .Aracı Sözerun Ava.noz kay
mnkamlığr:ı:ı, Kem.al Paşa kaymn
k:ımı Muhittin Nonenin Sivas ida
re heyeti aza.ıığma naklen ta}L"I. 
lerl ve görUlen lüzum üzerine Lo..!l 
&'ki luıyma.kamI Osım.n Nuri Yol. 
n:a.z, Uluborlu !kaymakamı Halit 
Altkuta.y, Yeşilova kaymalta.mt Fa
ik Otçtkanm Vekfilet emrine ~ 
malan tensip edilmiştir. 

Son günlerde 
170 J ö\ü verdile 
Tokyodan bildirildiğine 

göre alt Faik 
X 1 sı ke) fi yetinden ibarettlrld bu kır 

dar unsur Kürt Mcmoyu Jşleme~f' 
Kitabın bıınrlan sonraki havcc;ı kftfl değildir. 

muharririn tekfımfililndeki üc; mev. Halbuki hikôyede Arnavutla lci1r
slmln hususiyetlerini tnşıyor, Bu ın \'CYd Arapla Jrnrtü n) ırnn h<'lli" 
)azılar b:ısil, ollfun ve Sarnıçta b·ı · l ışh vn~ıfbr•"ı l lmlnnın. ortaya 
Junan nevilerin devamından baş' !1 serilmec;inl ne k ıh .. iı:' -dik. Y :,. 
bir şey değildi. sn hikCnedeki iptida! zihniyetin Jtı 
"Zemberek, "Alt komıırıı,, "Sel tan l ı,ıylc belirtilen dereecc;i bu c, ··• 
minaresi,, "Bc&tır,, ve 'Kız,, hfüityc-. lik i<;erislnde ka\'lıo'!Tnuş olu~or. 
!eri mıthnrririn ilk kitabında '" • "Satılık rltinya'' 'ni<i Emin nıan 
düf edemediğimiz kadar ti. sil yaz zt bir ruha mı m'lllkllr? 
lnndır. Ilir arzunun knfosw .ı 1 i hükü'll' 

lc;lerinden "Alt kamara,, ile "P .. - kri~le mi harel:ot etmcldedlr? 
kAr,, bir az kımıldanmnlarıı rni?ml'<l Emin marazı hnsla değildir de 
dirllemcml~lerdir, "Zembcn:'k,, ile mek vnknnın sıralanışından çıL.nn 
"Şeytan minaresi,, nde ise teknik 11 ,.-ır .. 1 .. ~ "'trdn -M-1 ·1n olmaz. 
yok, ifade diğer ynzılara nnznr ı Her insanın, rena hnre'ketlerl an:u 
düşük, fikrin bozu'k nhen~t c;eşnlyı ve irade ile ''lntını tnmnn mı:. c· 
nksııtmııktadır. Nihayet "Kriz,, için retler gibi, o da para bultıbllmek 
Sait Fnik b6yle bir lıikl'ıyeslnl del! 1, için tatbik edeceği usult\ ve bu iş. 
olğun yazılar tıışıyan son eserinde ten do~acnk vlccdan azabını azal· 
ilk kalem denemelerincle hile n~-.. ı:ıen:k sebepler arayan bir ruha, 
retmeseydi ~k ycrin'de bir seçme bir dilşOnilşe sıılıiptir. 
yap:mı~ olurdu diyebiliriz. Bu iUbnrln Emin normal dc~ll. 

indirmiştir. 
Kırım suııı.rında bir Sovyet deniz. 

tılb avcısı bir bava bUcumu neticesin 
le batırılml§tır. 

orelln ııımnl kesiminde dllşma.n bir 
çok zırhlı unsurlarla desteklenen ne. 
tlceslz hUcuınlarını tekrarlamıştır. 
Karııı hUcumlarde. 22 dllşman tankı 
tahrip edllmlııtlr. Şiddetli sava~ln" 
devam etmektedir. 

Rijef bölgesinde geniş bir cephe 
Uzerlnde hUcum edilen dUşınan mev. 
zllerl.nden çıkarılmıştır. 

Finl!nd\yn körfezinde bir mayn 
toplayıcı gem\ai bir sovyet deDlz:ıl. 
tısını tıatırmıııtır. • 
DUıı gUndUz Sovyetler 66 ucak kay 

bctmlşlerd r. Bl.z 2 uçak kaybettik . 
SOVYET TEBLtGtNE GÖRE 
J.andra, 7 ( A.A.) - Sovyet t J

li~I, Almanların Voroncj islikan:e
tinde yeni mevziler nldıklıınnı bıl
dlrmektedir. 

lcr bulmak mcı:buıiyctindeyiz. Koz 

Mısırda 

çın zayiatı 215 
milyona balllll 

Çunkl.ng, 7 (A..A.) - çın tebl 
Kiongsl vUO.yetl.nde cenuba d 

Uerllyen Japon kuvvetleri blt 
karoı tnarruzlle durdurulmu:ıtur 
ponlar ağır kayıplara uğradıktall 
ra, §imdi batıya Tugyene doğ't11 
kllmektedir. 

Çinliler Honan _ Şa.nat hudud 
Talhl.ng Gağla.rında da karıı tatf 
!arda bulunmu~lardır. 

Japonla.nn son gUıılerde aub$1 
er olarak 1700 ötü verdikleri W 
olunuyor. Müteaddit Japon au~ 
e11) geçirllml!7Ur. 

7'okuo, 7 ( A.A.) - Domel aJ 
Çin • Japon ihtl!Cıhnın bıışlo 
olıın 7 temmuz 1937 den 15 hııı 
1942 tarihine knd n- 1Cçen 'devre6 
askeri hareketlerin neticelerini 
lfısa etmektedir. 

"Bek!ir,, da nfshet~n teknik ,.e lir. Zııten bu şekil~c dü.;ünen l:":!r 
tıthlil vardır. Kendi başına bir hucu ins::ını tııbıl saynmnyu: ve Emin de 
siyet 4~mıayan bu hlk•yeler şüphe· "ir sabit fikrln insanıdır. Kafasın· 
siz ki eksik "' üzerinde ~rnlmnll'·ş rla ç::ılmak fihrl yer etmişti. Bu rı. 
oldu'klarmı baJırmn'ktndırlırr. il evvel veya onrn mn!lak olıırn";· 

Btt ham Ye lezzetsiz kalnn ynzıh- tır. Çocuğu hnstn J'!<en ''eynhut hn
nn lşlenemcme.'linfn ııelieplerindcn lası ölclüktcn sonra i~ter lstcm~7. 
biri ilk :nooclclerinin ve zeminleri· hın;ızlılc ynpncnl..-tır. Hnkllrnten bn 

Von Bock kuvvetleri Kursk • 
VoroneJ yolunu takip ctmişlcrd:r. 
nu, şimal kolunu tc~kll clmektedir. 
Cenup kolu ise şimal kolu kadar 
ileriye gllme~e muvaffak olamıı.mış
tır. 

lude. ist.Uı.snl edilen kömUrlerl ica
l;mda Zonguldağa naklederek bu 
limn.nm tahmil ve tahliye va.sıta
larındıın istifade etmek için h8leu 
yapılmakta olan ZGnguld:ık Koolu 
tüneli inşaat.mm ikmr.li z1mnmdn 
tedbirler a.lınmasma tevessuı edil
miştir. Aynı suretle mıığzma •~
Wısa.1 edilen kômUrleri demlryoli.y 
le dahile veya Zonguldağa naklet • 
mck tç.i:n inşa.n.tI üç ayda :ikmnl 
edilecek kör hattın ve .m.a.ka.sm in
gasma. başlanması için emir veril
miştir, Kandilli, Crunlt Kireçlik ve 
Tefenli mndcnlcrindc.n lstllıs:ı.l c. 
dilecek kömUrUr. fena ba.va.1arda. 
nakli için bu mm~mm 15 • 
20 :kilometre mesafesinde bulunan 
Ereğ'i limnnma bir hava hattı ile 
bağlanması üzerin<le mUzn.kere ~ 
pılmış ve bunun ya.pıl:ıbilmesl için 
etUdler ynptın1nmsıruı knrar veril
rr iştir. Ereğli limanının ktş nyl:ı
rmda havzaya kömUr yüklemek ü. 
~re gelen gemilerimize mUhiıu 
lıll' mesele tcŞldl ettiği mnlQ.mdur. 
Bu lenanda. yirini otuz senedenbe. 
rl cnknz halinde bulunan eski ge-

'(Baştaraf ı 1 inci sayfada) miler va.purlarımızm llmanm ka
ElAtemeyn bfilge.slnde mahalU ma. l">ili istifade olan kısmına demirle

hlyettc mUsademeler olmU§ ve bir meleri.ne mnni olduklan ve bu se. 
kaç dUşman tankı tnhrlp edilmlşltr. beptıcn bunların temizlenmelerine 

tnglllz hava kuvvetıerl.nln faallye. bUyUk b'r ihtiynç bulunduğu ber
t!, dUşman kıtalarlle zırhlı kU\"\'etle. kesı;e bfünmektedir. 22 hazirandn 
rlne karşı teslrll hareketlere geQ"n lı.mal1]ar umum mi!dt\r1UğünUn bir 
mlh\·er ho.v11. kuvvetleri tarafından mavruı.siyle bir romörltörüniin bu 
tsnıenm\ştlr. 9 lngillz uça.ğl yere dil. limana gönderdik. Evvela temiz. 
§erek pa.rçıllanm~tır. Bundan ba.,ka leme &"llcliyesini yapıp yapamıyn. 
7 dUmno.n uçağından iklel hn.vtı. knruı cağmuz hakkında teerll.belcr yap. 
ko~a o.teş\le ve dlğerlert de Alman tırdık. Bu hususta. vn.nla.n netice 
avcılnrlle yapılan savB§lD.r sonunda roüsbet old•ığundnn limanın c.n çok 
dllşUrUlmUştUr. mtifadc edilecek klsm:mda Ye<-il 

Bu hultısaya göre, Cin oephe<I 
'\"e Çin sularındn 2,338.000 dD 
cesedi muhıırcbe meydanlnrınd' 
re.kılmı~, 150 d!lşman ticaret 
harp s~fsi J)atınlmış veya 1 

uğratılmıştır. Aynca 2800 la) 
düşilrülmliş veya ırerde tahrip f' 

miş, 5000 top da ele geçlrllmf• 
yn kullanılmaz hale getirilmf~t 

Bund:ın başka Çin cephe 
v1:1 cenup denizinde 780 lıc:ırp 
llrnrct gemisi btıtırılmı~ ve,·ıı 
ha<ı;ıırn uAr:ıtılmış, 2270 rn 
ı;eçirllmiş, 6050 t::ıyynrc 
yangın çtkarılmrştn'. 

nin eksik ve cnriik olmn.sıdır. netice ile karşılaşıyoruz. 
Mevzu ve daralıp genlşllyen c;eı

çcvc h 1 kullanılmıştır. 

1941 senesinin lkineltcşrintnde 
Alman kuvvetleri buralarda ldller. 
Rostof Moskova demiryolunıı o 'in~ 

kit kesmeğe muvıı/fıık olmuşlar fo · 
kat sonradan gcril'e nhlmışl:lrdır. 

"ZeınOOrek,, fn üzerine tah kur
<foğo temel çok zayıftır. Bir snnUn 
işlemesine hniıh olun ve zemherc{!'n 
kopmasıvl:t esruı vnlcnyı vemıck isti· 
yen sanatkfinn arzu~u yenm knlmı§ 
tır. 

"Şeytan minaresi,. ndeld nılı. ·· ·r 
sıraya sirmiyen alclrıde, le karışık 
lıklarımızın sahJrelcrd~ld bir nksi· 

Dar sııhlfelere sıl,ışan gen~ mn
nA bekledi~imlz iyi bir hik€ıye kn· 
nıktcridir. lştc bu karaktere az da 
olsn "Sntılı'k dünya,, da rıısUı:roruz. 
" Paşnzad~ ,, muhnrririn teknikten 
ayrı, şahsına miinhıısıı- bir şek.il<lc 
ı •"clnnıı e.tetirdiitl diğer bir kııc lıt.. 
kft)•cnin hususiyetini taşır. 

Almanların şimdiki beclefi, Kaf • 
kasyadan Moskovn önlerine selen 
benzin yolunu kesmektir. 

Kolinin kesiminde Ruslat' b:ızı 
ilerlemeler kııydt-fmişlerdfr. 

VMtTS1Z ltlÜCADEI~ 
Londra, 7 (A.A,) - Myterln Moa 

kovadaki h118'Us1 muha.birl.nden: 

lnglllz uçaklan tarafından Tob. mnak, Pe~cı ve Beykoz ruı.mmdn
ruk ve Dlngıı.ziyo karııı yapılan ve ıs. ki mağruk gemilerin ~rrlmıusı:ıa 
nemli hiçbir hasar vermlyen akınlar l.~lanmı.~tır. Bir h!Üta içinde Ye
netıceslnde dUşman b:ışko. iki uço.k e'il mruıldan ikisi büyült biri kil. 
daha kaybctınişUr. Btngnzlde hı:ı.ık ı:Uk o3n.-ık tızerc Qç kazan ve gc. 
ıı.rnsmda 2 6111 ve bir kaç yaralı ol. ı:ointn diğer nlr&ı.mmdan saçlar, bir 

Fransada ş 
cephesi kurulaca 

dir. Bunda sanatkdra kalan pay ne-
rede 1., . -ı 

Bu suali düşünmemek elden gel· 
miyor. ".\it kamartı,, fçlnde ayni 
~vi s5yl~dilcten bnŞ!ca, tefcrrünlı 

diller hlkdycleriride mo.hlrnnc kulla. 
nan muhnnirfn bu yazıda niçin bu 
:kadar neemilcştiğlnf anlnyamııdı~ı
mıu iUv~ edelim, 

Halli h:ıfuamızda hotıralan, Rü· 
-;amcllln Pnşnnın •''l~lı boya resmin 
den dirf~fni yoşatmaAa çalı~an, mn. 
zide hııpsolmuş lnsıınlann doıtın·k 

Kurakun 200 kilometre doğusunda 
Voronetz cephesinde nehir yolunun 
be.ldmlyeti için yapılan Umltslz mU. 
çadelo devam etmektedir. 

Sendikaların feshedibl! 
ve i§Çilere kartlar c!ağıt~ 

ması dü,ünülüyor 
ifadesidir, 

Fakat mazi ile övtınnten, onn yn· 
şnmakln Htlhar edilen devir, o)tul. 
lardan birinin meslek sehlbi olm:ı 
sile nih:ı et bulur; artık gecmi 1 bıM 
ra'k n hafmı, h::ılln lnsnnınib, için· 
deki zamnnı yn~amn!n b:ışl:ı.nmrtır. 
Kocasının meslclti flc Inlhnr eden 
nna, hlr zaman sonra o~lunun s:ma

Tnnkltı.nn aava~l!lrdıı. h!kim bir 
rol oynama.lamın rağınen burada çaı 
pı,,mala.r& çok bQytlk sayıda Alman 
piyadeal ırtırmmQatllr. Cepheden ge • 
len son haberlerde bfidl.rildlğt.nc gtJ • 
re, AJmADlar taze ihtiyat kuvvetıerL 
nl 1JB.vaşa atınnekte ve btrbirlnt ta... 
kip eden taarruzlar yapmaktadırlar. 
SOVYET CEPIIBSİNDE BİR lJÇ 

duğu blldirllmcktedlr, demir direk, ilti vinç, on kilit zin.. 
ALMANI.ARIN YARMA cir ve Uç gemi demiri çı\tarılmıştır. 

TEŞEBB"OSO - Bu ameliyata dah:ı ne kaclar 
Londra, 7 (A.A..) - DUn Mıamn ıievam edilecelı:tlr? 

gn:rp ç!llUnde bUyUlt mubn.rebe faa • -""Bu Uç gemi ~n~ataruırnk çt
HyeU olnıtıŞtur. Sekizinci ordu hare. lrnnlctlt.tan sonra aym nuıhadt h'l. 
kete geçmek uııtnnıuguıın muhataza [un.an SEımperc:i.vanı ve Heybeliada 
ediyor. Dunun mtıttefiklerln lehinde. vnpurlariyle km.men çdtanlmış o
dlr. RISyter ajaMma göre, Almanla- Jan Aeh'o~ 8[liridon Fotılta daha 
rm yarma tecı:7bbUstı :ı:ct1cesız kal - sonra da şirket, Ayancı'k ve Millet 
I'IU§tır. MUttcfikl~r Elalemeynin cc • va.purlarmm t'nknZI çı:kanlaeakt.tr. 
nubundaltt STI'ta tama.men hA.klm bu. Ereğli Umanmın şimali g:ı.r1d kesL 
ıunuyorla.r. Geceleyin !}Clılrle sırt &. minde bulunan bu guniler temizle~ 
rıuımdııkl mtısta.bke.m bir nokt& zap. ıım.ce burası tama.men Jstifadeli 
tedllml§tir. cephenin her taralı top. ıv liman hrıline ~e<:ektir. Camlı 
tarla techiz edllmi§Ur. Son 48 aaat ve Kandilli könıUrleri hn.ttı havai 
zarfında. durmadan topçu dUellosu o. ile bu limana btığlanmea fena. ha-

vaolngton, '7 (AA) - BerUn f, 
yosu. LO.\•o.11.n daha ileriye gi~ 
AJmanyada olduğu gibi bir 13 ~fi 
ı,uracag-ını ~yıe~tır. . ..1 

L6.vA1 bU usulQ ta.kip ett1ti ~ 
de, sendikalar feshedilecek ve I~ 
ka.rtıar dağıtııacakttt. Bu da el, 
tşçllerl.n seferber edUmest de.IXl 

İkinci guruba koyduğumuz MlcA
:relırre "t'lince bunlnnn ahen rıi. sür
nriılcri, telml~I ve işlenişi "Snrn:ç,, 
tııld ·nzılnrın ııçtılh yolun devıırr•. 
dır. ı 

"Franeah mıı, ekmeli mi?.,, "P:ıµ 
zade,. "Köye gl5nderilen ~ek.. ve 
''S::ıtılık dünya,, en lyHeı-1, "Rlh 1• \" 

eıısı ile Sı~ırtm::ıc;,, e "Beyaz pan. 
tnlon,, ikinci <Jerece knliteyi hovi 
yazılnrdır. 

h 11 inihnr eder. 
"Francnl:ı mı, ekme& mi ?,.,, tsim 

il hikiıyede realizm kokusu cvv<'lkl· 
lcrc nnznran fıızlalaşmıştır. Tclrni'{ 
hnlnmdan "Satılık diinyo,, YR ben
zer. 
Vr&anın nmhltl rlaha geniştir. 

"Beym: pantalon,, mtrhiti geniş, Francalayı h~llc düşünen par:ı.sı-

Londm, 7 (A.A.) - Lentnggrad 
radyosu, Alma.nlarm Vol§anak cep. 
besinde Harkotun 40 ldlometrc kadar 
doğu otmall.nde flddeW muharebeler 
esnasrndtı. 2000 den fazla tank kay. 
betUkJerlni haber vermcktedll'. 

vtşl, 1 (AA) - BafVCkll ıJ 
amele topda.ma ia(eri meau1 ~ 
gönderdl#l biz: mektupta ~ 
mekt.ecllr: 

arzusu bol, me\"ZUU gebe fiilı."at ka· zın, fnzln para 'ltarşı~nd:ı çıldırma. 
raktcri tlOT bfT' hikAye .. Esas 4inde ınm anhıt::ın hrd~ekt kficfık A-h
arzo cdilerclc ulaşllamı}ttn şeyin metin ~kolojisl ''Rn~lt ada-;ındn,. 
çıılın:ırak ~hip dlomı!bi~~ fik. ki ~ruıı:tnnn t::ıhlillerl kadıır ktrr 

Spiker, dU.,manm Sovyet mevzll• • 
rlne bir uç deldırma.ğa muvaffak oL 
duğunu, fakft.t Ruelıı.rın olMetU yan 
hQcumla.rtle Almanları ricale mee -
bur ettikler! 86y1cml§tir. Almanlar, 
az zaman evvel 1.§gal etml§ olduklnn 

luyor. Atman esirler yoksuzluktıı.ıı ot.. valarda da'hi senede on gUn müs. 
k!yet edlyorl&r. tetma bumda gilnde 2000 tona ka· 

Verilen haberlere göre Ltbyad:ı ıo d:ı. kömür yüklemek mümlciln ola. 
ve 11 ııazıro.nda Amerikan tanklanm ca.ktil'. 

Alroanyada. ımıdl l5000 harp 
vatana <Sanme.k üzeredirler. Bur8 
g!.o'ıecek olan ı,çller elı:1p ~ t! 
ceklerdir, l§çtnln ba§lnd& gene • 
idareci gene ayni mWıendlaler ~e 
taba.§ılan bulun&e&kta. Bu ~ıq, 
gtdcccklert fnbrik&l&n eneld;_n 
oı:klerdlr. B1.z1m !ı;1ıı ~ııele ~ 
yeti haizdir. Ziral aDanmarn z 
na. bağlıdır. 

mestron mabe.Ul terke mecbur olm\Jf-

rini taşıyan yanlış zi.luıh•elin a· TctlMir. 
nük çizgfleri göMUmeldedir. Kav. Nib:ıyet Salt Faik, çocuk tema. 
~~ P:vet ~it ve sun'I olm:ı ı ' le yfillcrlni, psikolojisini anlııtan hfKfı lardır. 
muuurriııde fJilı: nıstl:ıdı~ız çopnı yelı-rtnde veya bu zemin tlıcrinc AL1tfA"NLAR ÇOK TANK 
şıik dimlefl mn.bM'el'e htrrı )'azının '-ruf an pMtSajlarda tamam ile m~r KULL 'Nl"-'OR 
~ne menfi tesirler 7DJnyor. Au " ı 

nffak olmtdruılclır denilebilir. val~ington, 7 ( A.A.) _ Knrslc \"e 
""'K&y fıoeım ile aılı~" m f- fncvamı var) Harkof kesimlcrlntle ~detil çar--

' :lede br.zt Sırnuç .ı:!ıikırye.s!nf andı pışmalnr olmaktad1r. Almanlar, 

"'"· TclcnI~lJ ~'· vakaya giriş Benz·ın tahd.ıdatı hncumlnrda bir arndn 1000 tank 
"'C" netice 2yni ~ide tertlplemnlş lrnllımmıdrt:ıdtrlar. 
ft lyımtmıştır. Düşman, Kun:k keslmbıde baıı 

xay ?ıioclısının-*tılılili fena ~~ 9 Eylül tarihine kadar Yerlerde ilerlemeler kaydetm~c 

Amerikalılar kullanmışlardır. Tıı.nk - Liınanl!l''temizliğine devam cdi
lar hafif basanı. uğ'raml§S& da insan. lirken m.hil boyunca yatmakta o. 
~ kayıp yoktur. lan Kartal, Uıtflye. }.far.marn, Ga-

Ga.zete mWıablrlerl tank ve top lata, Demiri.'}, Canik ve Mffiet vn. 
üı.kviyelerlnln durmadan müttefik purlarmm en.'tazı çıkarıln....--nktir. 
cepmal.ne geld!ğfnt bUdlrmeltle be - Bu meyanda Kozlu koyunda. bulu. 
raber, ııunu Mve ediyorlar: Unutul. p_an fnl>..mil ve tahU.yeye t':ng'Cl o
mnmalıdır ki muharebe hcn!lz sonuna lan Selim~ vapurunwı enkazmm 
cr:ınedJ, dl1p.8Jı da ınAğlQp edilme. çrkanlması da tetkik edilınekte
dl cbr Havza.dcı direk ruıXiyatının 

~ dcmiryolla.rlyle kamyon-

imal baz denlzlnde tarla dcniT.den de moUkler Ve kU
çob:mın ndlten:ııı:ldit' ve frndl hn.ro· uzatıldı muv:ıfıfnk olmnşinr. nielgorod'cta 
1leflere m~ ola.,u yerfndc bil). Ankara, ~ (A.A.) - Baf9ek!let. Rus bntfanna nğır kayıpnlr p:ıha- (&qiarflfı 1 inei saufatla) 
8'Jt'!rtlcdl1". Bu hikftyeld'eld içten ya- ten tebliğ edllınişt1r: sına bir iki gcdi'lt ec;ılmıştır. Şim3.1 boz dc:r=.nde Alman mu. 
nan hadtse, Saıbn?ı:rUln Allnln "S 9 evını 19U tarihinden ıt:n>aren Rut;l::ırın taktlğl v:ıkft Jroznnmıı.k lhnrebe tayya:relerlnd.C'n ve d'Cnizn.1-
~ar ltildlyesinde ele aldığı mcv ;ı,enun tevztatmda. tatbik edllmekte ve ııynı zamanda dtişnınn• atır tılo.nndan mürairkep tes!dllcr ibü-
za "e tıdılil lcrereı:esinde ne kuTVCli olan tahdidat 10 btrtnciteşrln l!Ml ta. kayıplar ver.dinnrık1ir. yük :ıir lngiliz • Amerikan kafile-
:ıte de za}'2Jtr1". Yım S~r çobanı.- rihl.nde n.an e&lmli ol:ı.n Ma819.1' d&.. ı1nıe tan.mı% ederekbu kniileyi km. 
mu tıfr arnya gclmtı, topla bir ob· hlllnde 9 eyttıı 19t2 tartttıM ltadaı' Londrada iki casus idam m:m yo'i{ etmişlerdir. 
ıstff ""61tiı ~ez; Bu 011F,r1 'CSevsm ~r. edildi Tnyyse, tan."<, si ruı, ceph.a.ne 
frUineler ve cOmlcler halhide ·---<> Lmıdra, '1 (A.A.) - Bo S&bab l4l VC yiyecek yfildil 38 Ucarct vapu. 

ftyeniır :fç:fnde da~ılmı~ır. Mağlaya bol yil:fmıır yağdı drad& lkt ~sus idam edllml~r. Bun run9.nn mü.-ckkep okın bu kafile 

Amerikel Vif iye elçi 
göndermiyor 

Londra, '7 (A.A.) - Amiral .,J. 
reis, Ruzvelt Ue glSrtı~Ukten ttdl 
bir dalla VJ.şlyc d!Snm.lyeceğlni blıl 
ml§tlr. 

Vtştye bir elçi g!Snderlllp g&nde I 
mlyeceği de hen Uz ma.l~m değil~ 
Bu me:ıele hakkında b1r tebllğ ntıır 
dl!mesl beklenebilir. 

./' 

Akıl bıfzıssıhha.aı cemi1' 
Akıl Uıfz.tpıbhaer Oenılyettnae' 
3512 sa.yılı kanun ahkAmt dabi1l 

de, Da2:ılllye vekA.leUnce cemlyeud 
ana nızamname.sinln 27.5.IM2 tar! ..t 
de kanuna uygı.m g!SrUıerck ~ 
edilip yollandığı usuleu l!An oıuı:.., 

ı.rcrkez heyeti Azası IJıt.m "e aOJ" 

"R• g~nduilen ~"'tıe tahlil JılDt1a, 1 (A.A.) - Dön t1ltlha bm.. lardan biri Cebelttttı:ırık doğumlu w .A.rat.mjekııke git.mdtteydi. Bu ka-
tek ~ ~ne ~ıniim ıgeıertne bol miktarda yntamr yat. rtngfllz tnbtfyetınde Stel Kefı diğeri ~le. diia:nan bahriycs:ne meDSU!> 
<!aha ,,_!(; ft d:llhn.-<ılrl, ynlnufılr- de Bct~b: Etıgene Tlmmermnndır. Wyük '"tousjda \Jirliltler, mnhrip-
~e kmımıi tahlili ftl" "C 11\ı mtP". Jer ve korvıct:erle kuvvetli bir hf. 
dhe!fcn ~ mtftlaımnel; r~.:ıt ============ Kıbrn üzerinde meçhul maye alana. e.l:nunıştl.. 

çilk ~apurla.rla mur.t11zama.n de. 
vnm ettiği göri.ilmUştür. Temmuz 
ve a.f:'Usto6 nylarmda lbu nakliya
ta. <lı:ha Zi.yadc ruz v<."rllmcsl için 
alakad!!.1' mnlmm lar arasında Ye
ni lm.ruln.r vorilmiş. lazım ırelen 
tertibat al~ır. Irmo.k - Zon
guldak nrssmd:ılri dcmiryolu hat. 
tmm i~lcrlmlı: tarafından ta.mi
r.:ne cleva.m cd.itcl:.,t;i ve bu meyan.. 
d.:ı. biTÇrut t'ravCl'fllerin dcğistiril • 
U:ği gör:tllmtlştür. TıunlT i,b" do.
ha ibUyilk mil:ynsta deva"n etlllek 
&çin itid buhn.n.ktnld mfısküıntı ber. 
tarnf etmek lazımdır. 

ıerı be~l!!.Udir: ~ 
aBşltıın: Prat. Dr. P'ahrettin 

rlrn G6kay • Ankara cad. No. 
Dr. HUseyln Kenan Tunakan - ~ 

-------------- zı asnbtye mQt,.hassısı. Ol!lmatı 

KliTt llcmo n .Ramo'ya aft pdk :w. ı..-----------.... tayyare! '.l\ıyyarclerle <1cnizaltılar s11a 
~ Ye ooon lm:msi~ini licllıten Her gün bir karikatür Londra,, (A.A.) - Klbns nze. bir ı~ haliL.d'e f:ıın'iy.cte gece. 
nıolılttı clrned kibılleıin ha.mal olma. rinde bul tayyareler açmıı;,tir. aıek aŞağrWılQ gomlle.ri lbatmnlş -

~ 
• İhtiyar veya mariz otatılar:m 

ba§ma bir devlet konana bu hal, ar. 
tık geçmtyecetı llb olunan akçanın 
gatletıe doğ!§t1rllmlyerek meıtelA ıo

btn Unnn:n elde lralmaııt gibl btrıey 
ohJr. 

• XlJf1aı'm ayım kargadır; hay. 
•aruann &J'Dt ,J1nc a.yu'lır: :lnsanlarm 
ayıaı, ve Ulklal muhteldrlerdlr! 

• !Kartacali't&nn ukarlcrl, mağlQp 
gcı::ta.raUerlnl haca gererıe~! Bu. 
gQ:ıM harbfn liderleri böyle bir kL 
buaa tt~mak :için cı kenden ba.
ntalar n• !>adar k...ıardaıı kurt.uı. 

Gizli 

Bunlar lngUiz taJ"Ya.relerlnin hava. Jaroır: 
tanınası tbıerine gene uzaklafmtJ • .Ağcr 1* .Am!erik8n knıva.zıörtl, 
ıardıT. 122 lin tonluk 19 ticaret vspuru, 

·-~ '~ 70460 tonluk 9 gdili, 

~~ ~ 1 Ne dememeli? 128 ~~:~~
2 

~~~~ ~ ôağrta".mlB olan bfllclerin üst ta-
L~ ------------- nıtme da t.e1crar t.aa:mı.z edilmi.,_ 

• Bir gn.zetcde (tasfiye) keUmestnln Ur. lm&ı.'f; ~ ta.mfmdan 

düşüncesi 

(tuvlyel oekUnde yuıldığını gtSr- -kımtanlen ~ Am.er.ikan bahri
dllk. (Dtızleştlrme, Meme) anlam- ;clilm cair edilmiııllr. i lı:ı.rly'le kullarula.n (tesvlye)nln ('\') 
sfnl blle (f) ne yazmak isteyen im- Timoçenko - V avel 
lft.cllanmız peyd:ı olmuştu; §imdi de. mülakatı mı? 
çaçık (!) 9Clll çıkardığımız bir kc. 
limenhı (v) Ue yn.zıldığmı görllyonız. 
Bu lld katlı yanlıştrr, demek! .• 

(Tutlye) demeli. {t.asvl)'e). ~me. 

me)l, 

Amerikan denizaltı avcda. 
nnda bir yenilik 

V~lngton, 1 (A.A) - Amerikalı. 
lar bir mUddettenbcri deniz.altı avcı 

gemilerinde yeni bir motör ve yeni 
blr pervane kullanmaktadırlar. Bu 
sayede bu gemilerin allraU artmakta 
ve hareket snhalan genl§lemektedir. 
Bu motı)r ve penanenin gen~ ISlçU. 
de tmAl edl.ldlğt söylenmektedir. 

Ko3tarikada bütün Alman-
lar tevkif ediliyor 

• San Joee, (Kostarllm) 7 (A.A.) -
Milll emniyet nazın, btltlln. Alman 
va.tandaşlnnnm tevkif edllerck te • 
merkllz kamplannda göz hnpııtne a. 
lmnıntarını cmretml§tlr. Yllfll ve za... 
raraız kimseler olduktan malllm ~a. 
bmlal', 8&dece Cbpn ile fıb.WA.ttan 

llleDed1lecekt1r. _.,.. 

GlritUyan apt. No. 9, 
Dr. lbrahlm Zatı. Öget • tııtaO 

Belediyeırt karşısmda. t' 
Nebahat Hll.mit Karaonnan -

sde öğretmeni • Çapa.. 
Dr. Aliye Rıza TanCil - Ça~ 

Medrese aokak No. 2, Esma neni' 
Hastabakıcılık okulu ruhiyat ~ 
meni _ Akaa.ray. Dr. Ralıml ourıı~ 
Fevzi Pqa. cad. No, 30 - Fad 
Fuzuli'den seçmeler: 
HAtırm şAd eyledin, ebl-1 vdt-"" 

gönllln b09-V' 

Blr noAret ,.apmaya btn eY ~ 
Jl!ldr 

B!bekadrr neo'e.t ~~ 

Hlo zevk bAkı olma& JH!f'e.I ~ 
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~ll~[&ıb1#1:H;;l':tJ:J§l•flf!~Ai Milli Piyango dü 
Mısırda tutunmak . . ~ A k d k ' · 

mecburiyeti Parasız yatı il talebe kay~ma ı~hı~~rıar ıavanta .. ~ a_ra ~ ç_e ı l d ı 
.u!.":.': =..-::~~ . ..!..,;~ l A w f f b I ç.çegıtoplanmıyor Buyuk ıkramıyeyı 31282 
:!'::::;: =.-;, ~~.':::'1.\-~:: g us 08 a aş a myo r ... "'::::::, ::,~::::;ı;;~ıı~:~: nur~ .ar alı bilet kazanuı 
~Uyor. l.lse Ye oMa oku!J:ıra alınaca. dn başhyat"nk ve 29 n#ustosla fkmnl pılamryan U:no:ı çt~etl kolonyası ye. 

MUteh:ı!lsıs!:ımı anla.ttıklarma gt olan parasız }'ahlı talebenin imli. ed ıecekılr. rine kaim olmak Unre ya' nıı.ğ& ka. Ankara, 7 (Vakıt mıılıablrlıı • 10000 lira lkraımye k zaııan 

re İnglllz ordusu llı!urı Alman İ!ı>• banlarına bir ellJlde lıaşl:ınacak Bu sene orta okuı \"e liselere 20C' rar verdiği ve h&ztrlıklarmı ikmal et. 
gallnclen lturt:unıı~tır. ve ü~ eylülde tamamJanacaklır. Ma· öğret.men okull rına 500, sanat o. Utf llvanta çiçeği kolonyumı yapa. 

den ) - lıılUU piyangonun temmuz 1 !erin bir tanesi :M lAI bir ta 
ke§ldesl bugün ser ... levlnde yapıldı. mir, bir tanesi Hopa, bir tan 

lnıpsratorluk or<lulan iı:in bu arlf Vekiiletlnln hazırlamıı, · olduilu kullarına 700 4nlebe alınııcnktır. mamaktadır. Buııa aebeb, llvanta 
Çekilen numaraları blldlriyoru:n. Sank:ımııta satılml.§tır. 

t-on müdafaa bu harpte emsali ta11malnnme hiıküllllerine göre ka. Lise 'e orta okulların her sınıfına çlı;eği tamamen yerli bir mahsul oL 
oJınayu bh hadise telakki edile-- yıl ve kabul a;?u•tosun ilk h.ırı:ısıır tıılebc kabul edilebilecektir. duğu, tstanbulun civar dağları bu 

30.000 lira kazanan 
312825 bilir. ÇUnkil ıimdiye kadar bu güzel kokulu nebatıa dolu bulundufu 

harp itinde imp:ıratorluk onl•ıını· s 1 15 baldeı bunu inhisara kUUlyetU mlk. 
ll11D manevra kabiliyeti hep rica.t evgi isini yerinden vurup tarda verecek bir mllteahhlt buluna. 
lercle teertibe edlldl. Ve Çekilme m&maaıdır. 1nhlsarm çok cazip tekli. 

Bu biletin talihlisi A!yondadır. 

10.000 lira kazananlar 
290771 362931 386819 2,0983 

, ad seleri muka\elllct , .e fetih ha. o··ıduren Sedadın muhakemesı· nnı kabul eden kimse çıkmam11tır. 
r.e'Jıetlertne henüz imki.D ,ermedi. Bu y11.zden ihale mtlddetlnlıı uzatıL 

lıı&ıeııderiye yakuıla.rmda göst.f.\rl. Bir müddet evvel, Bfiyükadad:ı, bundan sonra bıçailını çel.ip vurd 
1 

mUI mukarre .. dir. k 

5.000 lira lıazananlaT 

len mukavemet ba sebepten göze sevgilisi Fatma~ ı 15 yerinden hı- Aunu SÖ) lemiş, uabl has alrfn müp Yapııan tetkikler ~:ıml§tl~'A l 
saıpu bir buausiyet manzarası coklı .. ·ar-'- öldıı-ren Seılat .. , 110 ,.,ııkı· 1• ıa.vanta çlçett derleme n ııan ._.... 

0895315 296836 H·H76 318124 239078 
121801 

2.000 lira kazananlar ., ""' •· u le a olduğunu Heri sünnüşlür. Hal bul kt dı Bin 
arzetmekt.edir. Vikıa henüz, Ohln- gencin muhakemesine dün ikin .1 b k S genelerin elinde unma a r. a 
lek ku\'vetlerl tehlikeden tama • r ·i edat Tıbbt Adlide müşahede enaleyb pmdl onlan tefkllA.tıandınp 8278'0 ~9162 099878 1'8632 M-091 

av r Cezada 1Ja~lanmı..-stır. 8ltUJll aJınMJŞ Ve biç bir baatal••ı ..1 
nıell kurtulma,, Mısır i•till tehli- oe dağlara aevkedecek ve llvanta ".çe. 3116'0 25"7G 115626' 84262 373596 
ke.alaJ )'ibde ytb atJatmıı de,;oiı _ Sedııt, F:ıtına~ ı çok sevdiğini, o olmadıilı anlaşılnnıştır. tt toplatacak bir mtllMfblaln subur 162011 17950, ~ 118538 '10'8 
dlr. Yana yine allrprlzler olabilir. giin Adadaki kııyıılıkl r.ln kendisini Neticede mahkeme, Sedadın sor etmesi ve bu tıe talip olma.aı JAzmı • 208168 83226' '2•9,59 268197 268H5 
ADCak bagtlnkü gine çarpan hadi- lnsl.:andırmnk için eski do9'lnrına su lıaklruliillnde fCadesl alınmamış dır. ştmdlJtk Wyle bir mtıtqebblı ll562M 
t.e)'i ~ılayabilen müdafaadır, ıl inece/jini sö~ !emesi lir.erine kendi o'dutundan bu Jradesfnln alınması de me,.danda yoktur. Çllnk1l inhı.ar. 

Mısır müdafaası imparatorhık ini kaybedere'k tnlıancasını atl'~le için evrnkın milddeiummntlile iade ıar umum m\ldUrlllğ'U alac:ıtı k11W. 1 .000 lira ltaananlar 
itin çok ehemmiyetli bir hadlae • dıRınl, fakat sllllhın hozulduğun ı, sine karar vermifllr. yeW parttyl detaten latemektedll'. 

001772 
05"90 
070988 
()8M.fı8 

017021 
031158 

ODH7 
OIWO 

021482 
dlr. 1ngi~re beyni Brltanya, göv. 
<lell Rincll"taıı, amudu fıkarlsJ Mı 
11ır olaa bir az' lyettir, diye tarif 
"lılir. MBırm sukutu bu muazum 
hedendel'! bel keml~n çıkanl • 
muı mana"mı ifade eder. Mi~rm 
e.aın.ta bugtlDkti harp prtlan için· 
de harbi mihver lehine bltlrema. 
Fakat İmp:vatorluk hesabına blr 
c-ok 7enl engeUerln ortaya çıltmıı
•ına sebep olur. 

Bilbastııa bu müfkllller askeri 
\e politik olmak üzere Od gnıpta 
mtltaln edi1.eblllr. )(ısır harbini 
takip etme.in ukeri neticeleri A.k
denlıdn tufd Akdeniz nbitlerinln 
Snri7e~ lrakm elden ~~t:e 
•ihayetleah'. Bu sahalarm tmpara 
torlak ailfunndan çıkması Bin -
dlataa yola ~e bir istiaat 
noktam olan lrakm elden çıkm:ası 
yabaa IUndiataD ~ bir tebllke 
ıaaJda aımu, bagill ~ mlltte
fllderle Sovyet Basya anamda 
irtibat vadfe91 glree Bura lima
IUDdl IPilıver k:mtJ'Olll altına ıe~ 
IDftdne sebep olur. Sovyet'krlo 
Müttefiklerle olaa milDMebetl k&· 
tıildlil takdirde ba aetlcaİll ürblD 
sepi tberbıda tellinb kalaca-· 
ir tlııllmia edJ}anez. 

AkcJenjede ve Şimali A.frıı.c1A1l 
tııgnı.reain oekil_.. ukert oldo
iu kadar poHtlk tesirler ele ppar. 
Harp Jı:arpsllldeJd dvmnlan Ak· 
denizin bagtlnldl vuiyetlne g3re 
ayarlanmr!J olan memleketleriD P..
litlk görii!lerl deilıteblllr. 

Meseli ttaıyanm harp karfP!'ID
dald danmı11 tamamen Jeni bir 
f afba aneder. Çtlnktl, mihverin 
Midenize tamamen hakbn olmuı 
fbnall Afrlkanm tanwnea mihver 
emıtııe girmeal ttalyad• Mr P.. 

manJar ~ ~ sulb temaJii
llbıtl, tta.IJum mbferit bir ..... 
rette 1ndıtere ile anJa.5masan ve 
lagilterenln Akdealzde lldnei bir 
cephe ~ ihtimalbd orWan 
kaldmr. Ayni ~bbet ttalpda 
•arıt tedinl ari.tmr. Ayni hadlsıe 
\'lıi FramMI ilerinde ..._ siy.., 
de mtteesir om. İspallJaJ'I da ba
gttnkl l'Olbdea siyade mihvere 
meylettbtr. 

Harp ~ teelr 
1:11buea tmpustorhalım preatijl 
ba1mmac1m p .......... J&Jl)dır.
tmpuat.orlak ba Wr idban1ıe 1alç 
t.e ~ -~ola ba 
olaylana ~ tmkb ...,._ 
~k meebwlJ~r. Banan 

~ MJSU'C1a tutaımılcJ - -dar mUdaa tmd, hatt.A anm.ffer 
olmü ~ellir-~ 
hlm bel kemlli•• bauıaak ..... 
yona ld .. Jlulbill en elcldl itlerin 
den blric1l:r. .. ...... '* fatltol 

nıacı 4ııliJıllrSADRI ERTEM 

Belediye 100 kurut 
ücretle amele alacak 
Bahçe~ inşaat ltlerlnde kul 

lanıhaak ...,.... BeledJye gtinde 100 
kuru, tlcretle amele alacaktır. -----. 

:Teıekkür 
Kanın :J'lrdewı Kmıucuol'hmUn 

ID1lambı19flllft apudl8lt ameliyatını 
nıuvattaJdyf\Ue .,.. tam bir lhttau ve 
~baretle icra ederek mubakkak blr 
tehlikeden kurtaran Hueld but&ba. 
lleet luyın.W doktor ve operat6rlerl 
Enver ÇaVUfOl'lu fie lbrahlm 011rle
J'ik"e 'ft but&baııede bulunduğu mtıd 
detge IGlterdiklert !Una ve ihtimam. 
daa dol&J'I da ayın baatabakıcdara 
alellen lefekktır11 kendime blr n.zlfe 
bU4lm. 

Çocukları kurtarma yurdu 
teşkilatında yenilikler 

K&nür ·beyannamelerinin 
verilmesine başlanıyor 

K.&nflr •Ut ve tem mtleueee-
111 tarafmdan halka yapılacak ma. 
denkömUrll kömilır t:evz:lıatm& ait 
~yaıınamclertn her semtteki kb • 
m!.lr bayilerine datrtıhnaama bq. 
l.a.r.mştır. İsti.yen h« aile perıem. 
be g1lnllnden itlbe.reıı kendi leD1 • 
tmdeki bayiien bu beyalınameden 
bir tane aı.- dolduracak ve bnğ 
lı buhmduju halk dalrt:zne bir!~~ 
ne tudJt ettirdikten eonra ayıu 
be.yte g6tl\reftık k&nllrUnll alabi • 
lı:eelttir. Bayilerden en u 100 ki. 
ıo k&nftrı ~ ıtmndır. 

117222 
1808H 
171'31 
1815130 

0893ü 
096D22 
125029 
168483 
1768H 
188783 

1012'6 
169'92 
198372 
181775 
l89~ 

114820 
169742 
161KG2 
1831568 
190106 
198Ü8 

Çocukları kurtarma yurdu bina , 
\"e teşkllôlı etr:ıfında dejişmeler 
yapılması hnkkınd:ıkl tctl;iklcr lk. 
mal edilmiş ve bir rapor ha:r.ırlnn ı 
rııac alakadarlara verilmiştir. 

Yurdun Y~ilköydeki binası geniş 
lulilcce'k ve yeni i'iiveler yapılacai\ 
lır. 

Bugün çoculdan kurtarma yurılu 
yalnız anormal çocuklan almal.t · 

Şehir tiyatrosunun 
komedi lasmı 

Şehir Tiyat'°"unua komedi .bmııı 
Tcpebqındaki yeni binuına t...,n· 
mala baflanııftır. Sahnenhı inşası 
için 15 temmuzda ihale yapılacak. 
tır. Sahne için 15000 lira tahsis e· 
dilmiştir. 

.Amerikac:lan gelecek 
otobüsler 

Sehrlmiıe Amerikadan otoOO. ıe
Urtileceliui yazmlf{ık. Ba okıb&· 
ler l•eoderiyeye plmlştir. Onn. 
milzdetd harta içinde )'Ola çıbnla· 
caktır. Gelecek otobnslerin sayısı 
dokuzdur. Şehrin muhtelif hatlarına 
laMls edilecektir. 

Demir hırıızlan 
Sabıkalı hırmlardaıı Ali ile ar. 

kadaşt ~ HUanU, muhtelif ge • 
celerde, Vefada Haydarm oksijen 
f&brlkasmm ar<Jqeeindcn 3 b1n tık 
sur l.ra Jaymetinde ~uk demhi 
çalm')Jar ve bmılan Y a1ı:u.p adın

da biriaine mtm•a'l"dır. 
Tahkiht eonuncta lurmzlar ya • 

kalenmıt, ınıçlumı itiraf ederek 
adliye:J'I! te.lim ohmmuelardır. 

TD1k flllid, Abdullah Tokaya, 
ve dolaymile Bay Muha.mmı Feyzi 
Tokaya y..,an bir tariz blll dt1-
~dUrd.U. Kewıimıılis ve zaman•ız, 
Tllrld& Te Tat.arlık gibi bagbl* 
ve ayni* göeterm iki halk yaraUl 
mak illtenlyor. Buna bir ta:hrlk de. 
.miyelim, fakat büyUk bil' gaflıet 
demek yerinde olur. ÇUnktl Tnn 
cemiyetleri arumda bir aynhk 
zorlıyanlar, mu tü.rlil adlarla h'.r
birierindea aytran.lar, Ttlrk olma -
yan muhttırlslerdir. 

Buna ~ i9inl aynltlrm 
muhataıııa eden mm cemb'etleri, 
ytnıe l*bidedle g&lOl bal1d*1an. 
nı muhaf- ettiler. HAJl da ediyor 
Ju Bunlu- araamda 80l1 zamanlar
da "geçırdiğim umn eeneleır, bln:a 
m4lddeamı tevaik.a baPa bir tab:tt 
~. Kulülanm, gt5s1aim 
g6rg1krı taMWr. 

Yammm esasına gfmıPdesı evvel 
fUDU da hat:ırlamayr faydalı gö.. 
rUıoUm : Ruslar Tllr'k olan baUtla.ra 
TftJ'k clemeder. Onlar, bep&inl tt\tsr 
diye anarlar. ''Ka•nifıOd Tatarin,, 
dendifi gibi ''Bülnoı.ki Tatarin,. 
''Kiı1mıld Tatarin,, hatta "İstan
bula1rl Tatarin,, de ~-

• • • 

1 

dır. Sıhhat bakımından nokmn fO. 

cuklar da kabul edileoektir. 
Bundan ~onrn sıhhat baıkmnndan 

çocuklarııı yeUştiriJımesi Sıhhat Ve· 
J.iıletlne, tahsil ve pedagojik bı*mı 
dan yetiştirilmesi ~i de Maarif Ve
kaletine bailh olaca, mDenlme7e 
bu VekllM.ler eleman tQiD Mecek· 
tir. ı 

Uaküdar halkeTinde 
resim aergiai 

Oılclldar Halkevinden : 
30 alıJ,slıoeda evimis ..-....a. 

amat&r ressamlar M"a ın<h bir re. 
sim .lel'IPsi açılacaktır. 

ı - Resimler 15 aluston bdar 
idare· mQdürUi#{ine makhm muka 
bilinde tesJlm edilecelkfr. Bu ıtartb. 
ten sonra retiıilecek tablolar ser 
8f ye bbul edilmes. 

2 - Bu 9M'IJi<le Jth1 he'Jll9fl tara. 
fından blrincililf knamna 90~n· 
cin 40, ilçllncitye 30, dlSrdüneil.yc 
20, beflnciye 10 lin mftklfat v.-ile. 
Cl'ktlr. 

3 - Ser'lff 15 eylftle bder •tik 
bulwıacaktır. 

Bebekte bOf bir aanJal 
bulanJa 

Dttll Bebek aaıımne dalgalar ba't 
bot bfr kayık abmftır. Beyaz renkte 
olen sandalm numarası da yoktur. 
Sandal muhafaza altına &Jmm11, her. 
bangt blr dents kazan olup olmadığı 
.trafrnda tahkikata ba,ı&nınqtır. 

Yakalanan tlilenciler 
Son ylrml dört 111&t u.rtmda 4 oo. 

cuk, ild de Dıtlyar l!llenct ya. 
kalanmqm. 

Türklük-

BlSylece bu aene ilıtfyee:r okn 
beftell k&DOrQntl ıah&. ... inU. 
zamla alabilecektir. 

Otelere dadanan bir 
hınız yabandı 

Sabit& yaman bir otel 1urzımn ele 
~et- munt:tak olm,.tar. O • 
mer Çankaya adında olan hırsız, srra 
ne t.tanbul palu, Sellmet. AJ'Ckw ,.. 
GQna.1' oteıtnde elbbe, aat, mtlceT • 
h.erat w bir bayii para çalmıftır. 

otel hmnzı auounu ltlrat .tm1f. ad.. 
Uyeye verllml§tlr. 

[iuaünkü radyo 1 
7,JO Program 7,12 VtıcudQmtbdl lf

ieteltm 7,40 ajanı 7,1515 Radyo alon 
orkutruı 8,20-8 3G EYbı. aaati. 12, 
ao Program 12,sa Ş&rlrd&r 12,'5 a.. 
jam lS,00-13,IO Şarla Te ttırk1ller. 
18,00 Program 18,0S Rad,o dana or. 
kutraa 18,M İnce 11U fuU 19,30 
Haberler 19,415 Serbut 10 daldka 19, 
8G Saz uerlert 20,15 Rad70 guetelll 
30,M Bt l!ıal kttırldlst1 8frenlyorm 
21,00 Ziraat takvimi 21,10 Hicaz ma
lrammdan ;arln'lar 2130 Konupıa 
21,48 Rfyaaettcumbur be.1ldo1U 22,ao 
Haberler 22,<IS kapan._ 

Tatar/ık 

19073' 
198906 
2131'0 

29215'7 

1911533 
204517 
2~ 

368493 

197M7 
204821 
22llll5 
237661 
251827 
268581 

820881 
MOM6 
381288 

21068& 
22'817 

2839115 
8MW1 
328N7 
8'8617 
ae72!1 

500 lira ktaananlar 
Bonlan Mn, 9890, S8U, GB ile 

lllhayetlenen biletler befer yas Ura 
aı.eaırtrr. 

100 lira lımananlar 
8onran 711, see. 260 ne nlha,...._ 

nen blleUer yl1zer lira &laıc&ktlr. 

50 lira kazananlar 
l!loDJan 3115, 08'1, 1M a. .... ,.ııe. 

nen biletler ellifer Ura alacalrtır. 

20 lira kazananlar 
8cmlan 'I, •• a. 6 u. nlbayet1•11ı81l 

biletler Udter lira alacalctıl'. 
leUer ylrmif8r lira aıa.ktlr. 

10 lira lrtaananlar 
Sonl&n 715 ve 83 D• lllhayetlenen 

blletler onar lira, alacaktrr. 

2 lira hzananlar 
Sonıan lU8, 918, 2,7, 267, 997, 6U, 

1167, 2'3, 227, J89 Ue ııiUyetlenen "-
30000 Ura ikramiye kuanan 812826 

numarah bUet Afyonda 1atılmqtır. 

yük misali, hemen hemen uırlar. 
d.anberl cebren ıun.tiyan yapl:laıı 
~vatl&rdır. Yllla.rca, kilisenin, 
papaıım tesiri altmda kaldlğı hal-

de ycktu. • 96Jlllyord9, de, ne lifwtmı, ne an'aneehıi ter. 
BiEim buradaki ~ l8yam. "Bizce bakı'ld, mı"lD güse1 bir ketmem!ttir. Dilinde nıe kada.r 

mm, o mDl8ll orada gösteren Ah IU'ldydi. TUdc: ise, ruhunda da o kadar 
dullah Toka.ym bu hareketini (Hu .. .,_ tllrftl tttrnl dlflillcelıer Tll.n1rt:Ur. Fellltet mı1ıannda, bun-
nt) 1ıir az kil!Ur alAmetl ayma.. _.ıiyor, Jar a.rasmda da bu nıhun ne ka-
ya~ e~k)e benbcr, on.. "JIUnwn nau1 malıınam, mürlk oa:r ylll<se-k olduğunu görd1bn. 
da TUrldut ve Milliyetçilik nokta bir ,arla.. tltincisl buralnra inen Til'rk: er-
smden pek bUyiHr bir Ja;ymct ga_ "t'.tztll_. ttstlleftlll 96yltiyor ve <.lir ki, Arap ve Acemin mllthlş 
rilı'dl1. anlatıyor: bir tmiri olt.ın-Ja lmJ.mıljlardır. Bu 

(BoB Kurt) mecmuaımıdald ma.. -ratar gönltlntı, neler hi&setütini tc~iri bııt;iin biz btitlln kuvveti.. 
ka1e muhani.rinin ldd.lıa ettiği gibi "Miskin olarak kaldığı tiQ yüz ~.· ı .. · .... 1 ...... ,.~1 ... ., .... ,,u:. t~tı- Ab-
btll Roma.rıol'Jıa.rm UçyUB yı1ıncı Jllıla dullar Tokaym da isyan ile bağır. 
yıl jtl'bileeinde Abdullah Takaym "JUffrin bizi na.eni mııllğlnl...,, ,ı,- r 't., l, n "'dı ÇUnkU Şi-
btı haııedam metheden, Taktiyle RWI bayat ve idardlni 'bilenler maı Tllr1derf hi~b!r zamanda A.rap 
"düşmaıı idik, §imdi kardıe§ olduk., bımıla.rm anmk vatani his ft dllşiln ve At"f"""' + ... ~ ııltM.-ln 1'~1 ..... ..,. 
diyen bir ~irini gönnedim. !nam.. cclerle doğd~unu bilirler. Bu a- lımh. fs1Amfveti kıtbt1l etmet~..:ne 
Jaca.k §eY olmamakia beraber, e.. dam Y? ma.dL Hflka, halkm ruhuna rağmen bunlar aramıa t~ ttDr!J 
fer val"Sa banu bQyUk lıV tazyik ırı.illetin ve mil itc"Jiğin ne olduğu.. ~kma.k imkA.n d&biU'lde o'amadr 
altmda kerhen yazmış oldu#unu nu anlatb. Bir K::ır&an bir Ba,1rert Bıızr "Mol'a" la.nn. "Hazret . Ierl 
ka.bul etmelidir. Zira ben aks·ne Tüıkü bulamazmuz ki, onun nı • ••· 11~1,.,..: " ·ma rl\rtıvi·,.. 
olara.k bu TUrlt '9-iıinin, bu ftç yft !lilıe, on.un hL<"Sile düşünmesin, mil gitti. Bunu Yapt.rrt•n m.nıf ~n'an~ 
zltneU yıla isyan ile kilfreden bir Jiyetr'litm düstur ve esasını on. ve imana llOO ~n.tle merbutiv t ı 
~rini blliyonun. İ§te önoe ta.tar. dan~ bulunsun! Ve id- Abdulla~ Toknv bu muhab"'-t 
~.suıı ve 80ıır& da ttlrkçeeini yazı. d.ia.nm lı11Afms Abdullah Tokıı.ym • ··rl\ktf.,~n .,,_M .. n-',.., hh·Mı .. T m 
yonnn: yetifijrdiği gençlik ve ins&nlar bir ba.1k piriydi. Halkın ruhiyle. 
İtittim mln ldoe blrev mhy garp Tnl'kllne dost o19n, ona ağa • hallmı hiasirle. h ... J!tm düşüne sh--
Ça biz~ milli matur kUy bev gibi ssn'l:ın bN.nltrdır. le terennUm ~w. Halk kin m;•u 

Ben billıRs!ıa Ufada. Abdullah Bafka kDe, oylar ttirltl ttlr111: Biz. e*i slyaaf entrikalarm zo. tt'riht•n milli ilrl~r yarattı. B ı-
Tokay ha.1llanda mun tedkDde!de dleJ!i"' rile &yırt edihnf' bu kütleyi ~:mu n~'dc, blraz milliy~t Tk 
buhmdum. Bu gadrin bir TUrtt dUı Elle n'11c11 zarh monlu ktly "Tllrk., vıe ''Tatar,, diye iki 'lmı.. 'rnldtvAe, onu "~ .. e-n bu s--iı,.•er, b 
mam oldujuna tesadüf etmedim. "Vsttliip tlzillllp kine eytip hire ma bölemeyis!.. Zaten Tllrk ve <1ar1nl:ır, bu df"tl.tanlııro"'" On ı c1 
Yalnız mnt:me bir ~dreee d11şma. Tatar gönlU niler aizgenln Tata.r diye ayn ayn iki kavim ha iyi anlrvabflmmıiz içir. ~lirler! 
m o1duğumı öğrftıdtm. latanbulun ~klla bulap tarpn iç ytts ydda yoktur. B!.r Tilrk halla vaı-dır ki n!ıı ~,,,;m leh" mı,.. r"' rihrıt"Si 1~ 
ha• tUrltçe olan diline değil. arap ıdleylü Pn&lde lr:Ua.n1ar, aıuute ve Adetl_ w..,,,~rr """ B:ı.v Mulı ?Tem Feyz' 
oa ve .fança olan diline ımardı. Uftr bbi nlçek lzgenin... rfle beraber, lisıuılr.rmı da muha_ Togaya, 'n"e b°ol Mkt adan hı\":ıır 
Ha.tıtA bana bunlan merhum (Riza. Bu çok uzundur ve o ufıınuz fam. eıtmlş''"'· :milf.hiş bir .-ret ederim• Neve bunun yapı mum 
Hazret) te aıılalmıtb. Abdullah ~ ydm i9ymlı ile yuılmJttrr. altmda, milli TM"lıklarmdan 1rlL ön ayak olmuyot' ve me\'11imsiz de 

lSOOO er lira kazanan blleUertıı 
tanesi utanbul, bir taııeaı Na.alW, 
t:ıneaı Ankara, bir t.n.n st EJkl 
bir taneal llılanlaa, b r t..ın s1 de 
zede aa tılmqtır. 

2000 er lira kaanan bUetlılrba 

taııeai İstanbul, ' taneııı Ankara, 
ferleri de Karacabey, Sandıklı, 
ı.un, Hopa, Kırklareli, Kırkata41. 
ya Ereğli ve Tarauıta aatılımttır. 

1000 er lira kazanan biletlerin 
taneat lstanbulda, t tanesi An 

15 taneal lzmırde, dl#er '2 taneal 
yurdumuzun muhtelif tehir '" 
balannda eatıımqt.ır. 

Ka.c!ıkö;r11nde Yoturtçu park 
ıunda oturan Sallba admda bir 
dm, dlln Emniyet Bandrtma ıbta 
raknuf oldufu 100 Ura ırı,ymet1ıu1ı.ım 
l>llulllnl almlf, f&k&t buna 
bir yaüenelye galdınmftır, 

ctıretlı.&r 7Utkealct,ı &:r&ftlnnalııW~ 
dır. 

Aıkırllll 

1 - 939 dolınnlu eratın ilk " 
yoklamalan bir arad& yapWM:ı-.ı• 

2 - Yokı&ma 6 temmuz H2 
tael ctıntı 1&a t 9 da bqlıyaoaktlr. 

8 - Yoklamaya plmıer 
kak ikamet aenedllıe 5 adet 
lık fotolraf ve nutu 
geleceklerdir. 

t - Yoklamalar aat 9 dan U 
kadar dnam 9deoettndezı 

yasılı ltlDlerde Clllede1l aneı fU 
gelmeıert plmlyenler bakkında 
nunt taklb&t yapdacaktrr. 

6 - llmiDOnO merkez nablJ'811: 
1,1,10. 16, i6 temmuz 9U 
Alemdar :ıahiyeal: 20 22, .. 

temmuz H2 gtlDlarl.. 
Knmlr•pe nab1,.al: t. t. 10 11. 

18,20, •· J8 temmuz 942 gl1D1ad. 

Veteriner Teilmen KAmTn b 
Yet ctızdanlle birlikte scele 
gelmesi Din olunur. 

••• 
$~lır.,,lnl AslterllJc Srıf>efll 

lranlı6ıntlan: 

ı - m dolamlu ... 
muanıeleJe tabi miikellen.rta 
Ye aon JQklamalanna 8 temmm 
PDU1eıd dnll bRşlanaeaktır. 

1 - Yoklamalara pasartesl, 
şıurıba, perşenbe 'tt eıın.a 
her dn ant (U) de bs,ı.naarc 
(17 ı .de nihayet verilecektir. 

S - Yoklamaya 18ienlef', 
hhiY9t ctbdam., lkametgAb ee 
Te (8) adet ~ikalık fotıolrah 
nberlerinde bulundoracatıar 

4 - UIJ dofı1mlularm son 
masında sıhhi nıd7etlerindea 
layı ertesi seneye bJTalı:ılanlar 
dotumlu erlerle mwmneleJe 
tutulmayacaklardır. Bunlar 340 
lumlulann IOU ,..-ıamasına 
nlacaklerdır. 

5 - Tahsilde olduklanndan 
layı ertesi sene]'e btrabtanlar 
doAumlularla muameleye tabldl 

8 - 339 luların son )'dkl 
29 ağustos 942 t:ırıh":ıe bdar 
T&JD ~ece\tir. Bu mftddC't 
da 10klamasını yaptırmayanler 
kında A!I. mükell ri> et kanan 
cezai abkAmının tatbik edl 
ilin olunur. 

25 "' evveık Vakıt 

8 Temmu 

Piyasa 
OzOm: !50-68, Zeytlnyatı 1 

126, tnctr: 'o 42, Fasulye· 
rlnç: 73 - 78, Bulgur: il 
2~28, Arpa: 19-22. 

:E Çarpmba 

> 
8 TemmuE 

~ 
CI cı. Ahır: %4 ._ 

Rızrr: 64 

....... .... 11 ..._, 

Jtlllf'lbı 
U4 831 f.115 

do tuşu 

Otle d.19 f.16 11.11 
llWıdt ıe.19 a.u 
A.lrfam 19.ü ııoo 

Yatar %1.U ı.oo 

1-k uo l.'5 Tob.y 1ıaMmlda ondan claha alt.. Şair ,ımu ~Inyor: · çnt bir fedaklrbkta bulunmrya <·ikodulara m " n ''erlvM! 
hiyetlıe kon~ balka bir fert "~ isltUmJd....bi.ILhli:iL-.ıila......ısuLcıilmlamıı.luıd=....Bı-.u-. .......... i.A~--------.....;,--..-......u.-~-----~--

L_~_;_~~~~~~~~...:..::;~=-=::::;::;;;:=~==~_.;;.~----=-~ 
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Tüt.llll Uaa.miye cllzjnnırnı kaybet. 

Um. Ycm.lıtl aııı.cağımdıı.n eski 'ııln 

hUkmtı yoktur. 

Be!fU..-ta.şta Şehit Ş vı,et valld si 
Datloe UluW., (40U8) 

* •• 
Pener nüfus ldtıreslnden aımış ol. 

dUğum nn!us cUzdnnnnı ve askeri 
terblll tezkeremi ve ekmek karnemi 
sayi etmiş olduğumdan bu kerre ye. 
n1&1nl alacağım cihetle c.skllerlnh 
btlkmtl olmayacağını mı.n ederim. 

Balat Lonca Hamam 90kJl.k No 41 
evde M lmı'.)t ottu CJ:ınlp Şcn:Ul 

(40427) 

i 1 an 
Türk sancağını hAmU hm1.r Ll· 

m:ınına mukayyet Sümer i&lmlJ va. 

puron 1941 Rtıesl Dndran a)'91da 
Port.Sait derinde geçlrdlğl otul'. 

lll3 h~lseıılndoo mUtcveWt :ıarar • 
dan dolayı yapılııcak dlspeg için 

lstanbul A llye birinci noa.reı malı 
keme5l kararly1e. blz Dayroıtln 

liıımar lıı..a , İhya OorgWı ve 'rüooar 
dan Mehmet Kanı..-nnncı dlııpl'ÇÇl 

ta)in edllınhJ olduğumuuian işbu 

h!ıdlsede al~kah olıuılaım bu bo.. 

"usa mü~lllk vcıılkalarmı blMnllen 
, c 10 At"Usto!I 19U tarlhlne kad.v 

tııtanlnılda Ba.hç k:t(lıcla Atabet. 
lınnın. ::ı b rl 1;11 lntuııt:ı ~7.88 n 

l(oll'.Y, t m:ıru.'-1 y zth rnC'.)O H•ı!r11C11Al1AM lll 

RJıııe ntJ!ua idare.sinden. aldrğnn znmıı ılın olannr 
nMlm o!lzdanı ne Beyoğlu ort.& oku. 
!mı.dan a.ldığım tnmvay p&somu ı 
kaybettim. Yeı:.!slnl a.l:ıcağmıdıuı es- •·------------·ı 
lı!lerintn hUkmtı yoktur. lSTANBUl. BORSASININ 

-- Çakurlnboca köytınden Hakkı 
olf1I Mehmet Bııfkapan. 

ı.tanblnl A81lye AHınc1 Hukuk IIA.. 

IL!lntlttnden: 

Dava.er Ka.ragümı11k Keçecilerde 
Qecune ıt0kağında (15) numaralı lı&-

Londra 
Nevyork 

Cenevre 
Madrid 
Stokholm 

1 Sterlin 
100 Do1ar 

100 lırveç Fr. 
100 Pezeta 
100 İsveç Kr. 

Mde oturan Abdurrahman kJzı Hay. 
ESHAM VE TAHVILA'J rtye tara!ında.n Beyazrt•ta Muradiye 

90bfmda ( 40) mzmanı.dn. otızran lkrıı.mlyell % 5 933 1'.."rganı 

8Bytl &leyhloe mltlga İstanbul ASl.lye Srvas _ Erzurum 2-7 
'!ledlncf Hukuk Ma.hkeme.slne tk:ıme Anadolu Deınlryolu I Te ll 
ertedfg1 nafaka danırmm fcra. lalı - 1 l.ş ba.n'kuı nama mn mtlhakemm 90llundA da.vacı 1

1 
____________ _ 

DOKTOB 

..,.,..,.. n çocugu Na.ret için gQDde 

7Uz ;Jtrmt ~ nat&ka takdirine 
clatr Olan l&.10.926 Udhıt hUkmlln 
m1tddelaleytı!n lkamet.gt.lımm meıı:tıu.. 

11,.etıne binaen Dl.nen teb!!#at lfur. 
:a bar ~rDenk tebllğ yertne geç. 
mllt 1lme1'9 mahkeme divanhanesine 
tallk edllml§ olduğımd&n ~bu 1lAıı ta 
J'Gılndft. ltıbanm onbe§ g11n lÇinde 
tBmylz :yoluna mQra.caat edllmecllği 

takdirde hükmQn b8bl katlyet ede-

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKJM,, 

DAIIU.JYI: &ıUTEBASSJSJ 

eel! nb olunur. ( 4M26t 

triirkiye Büyük Millet Meclm idare Heyetinden: 
~ - Y.edlıl ~ meıınırtarile mtıstahd6mlnlne alt elblııe Te kaputıa.. 

- !şçWli lt&palt arf mullle ebDıt:meye Jtomılnnı§t:tır. 
2 - Eksfitme M. TemmtıZ. 1H2 CUm& günQ saat US de İdare he)'e-

8Dde 1Çllacakbır. 
3 - Şartnemetıf bar g9ıa. mNd aaıtı.1. da!ıfUnde datnı mlldttrtOğtbı. 

dlll &lm&billr. 
' - DtJttirUıeo* el'bllle w kap ,...._ ,.a.ı. dl)1tl-h'n m11h&mmeo be

deli ~" lll9dır. 
G - Muvakkat ıtıe:mtnat ~ Jlrada". 
8 - K.apah sarftar eıaınttne gQntı maa~n aattnıien blr aaa.t 9"'8. 

Bile lıadıa!' ka.bul edil1r. Her :ne ,eknde oluTa oı.un gecikmeler p.yam 
bbaf de«ftdlr. 

7 - BDntm.eye girecekıer U90 ııu.tMnlı kanund& y&Zl1I """1'kal&r\& 
bil gftl taabbot tştertm ffa ettiğine dalr TeSikatan fbnı.z etmek mecburi-
yet.indedirler. ((951-729() 

· · ~: ıstanbul Belediyesiİ.lantatı ·. _-: -';: .. _ il 
Milll h.orunmo. kanununa· tevfikan tesbit olunan yıllık kira. bedeli 

JMdıammem 1000 lira olan Beykozda Şahin Kaya m.&hallesln.de Arpa.et 
Çltt11111Dd9 Tq ?e KlTeç ocağı mahalll bir sene mUddetle kiraya venle. 

~-
tJ:ı&ıe.t :t.b:tıbal Beledl,utnd.e Dalml EoeOmen huzarunda %3,7,94% 

-..-mıe ~ ııa&t M de maııımımen bedeli ka.bul edecolı: tallpler ara.. 
-.da br'& ~~dellt mretıyle yapılacaktır. 

"ntltplerln '115 Hrabt: ilk temln&t makbus ?eY& mektupıa.rl,Yh fh!le 
.-.n muanıe:n saatta Daimt Eııcibnende balunınatan. -CTSM) 

TGrklye Camllur!?eta 

ZiRAAT BANKASI 
...... ...adı ım. - ~: 1000,000,000 l1lfll µn.. 

Şube ve Ajana adedi: 265. 

Zirai oe ticari ha nevi banka muameleleri. 

coıraat Banka81Daa Kumbaralı ve thbıırau ~arr~ aeaapw.nnaa ~ u 
~ lirası ouıunanıara 9eDede c defa ı;ek1ıecek ınır"a Ue aşağııJ&JD 

olAna göre lkramtye dagıuıacaktn. 

• • SO<ı ı.oo:ı • ızo . •O • ·~ • • • M! ı,ooo • 1%0 • 4() • iJ«>C) . 
• • !~ l,OOf • 16(1 . 141 • '.%0C .. • 100 ~.000 • 
OIKK.A.T· Br.snplartn<lAk' paralar t>tr sene tçlnde 61> l!radazı ~ag. 

dtı:µ.tvenıere ikramiye çıl<tı~ takdirde % 20 tazıaıııyıe vertıeoektlJ:. 
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lıılUhammen bedeli 8692 (Sekiz bin altı yüz sekaen iki) lir& 60 (EJll) 
kunJf olıııı 890 r(Sekb: yüz doksan) adet mul tellt eb'atta Çam dilme «O 
(dört yüz kırk) adet muhtelif eb'o.tta Çam kalas ve 9:IO {dokuz ytl:I elli) 
adPt muhtıelh eb'atta Ç&Dı tahtadan ibaret cem'an 69,~ l43. (Albn.lf 
dokuz metre mlk'ebl dört yüz altmıt dealmetre mik'a.bı) kereete (l:S. 
Ten:muz. 1H2) Çarp.mb& günU saat '(115) on be§t.e Hayda.rpqada gar 
lıllJUl da!ılltndekl :ıııomı..ı.,a.ı tan.tmdan pazarlık u.sullle aatm &lmacakttr. 

Bıi ... stnnek ~ıtD. 1802 (lııln tlg yüz Ud) un.. (otu •ktz) 
knru§luk k&t-ı teminat .,.. kanunU11 tayin ettiği vesalkle btriikte pua.rlık 
g1lD'1 aaa.ttne lı:ada.r komlayona mQracaaUan Ia.ztmdır. 

Bu ı,e &it p.rtnameler koml.aycndan parasız olar&k datTtılmakt&dır. 
(TıTO), 

llablammn bedeli 1687e (Clll attı bin dokuz ,.u. )'etmı, be§) Ura olan 
nmtıtıel!t eb'&tta 36GO (Oç bin altı ytlz elli) metre bezli lAatlk tr&nmWı. 
:J"llG kayıp~ muktul k.aUÇllğu ida.r• taratmdan temin edUmek Osere 
(17. Temmuz lDU) cama g1mtl ııaat il8) on altıda. Hayd&rpaf3da gar bina 
m cahlltnde.lı:J komLsyon taratmdan tı:apelı r.aı-t wru:Hle atın &lma.ca.ktır. 

Bu tıe girmek lateyenl6rtn 1273 (bin lk1 ytız yetmlf ~) Ura U (oo 
tıç) kunı§luk muvakkat teminat, kanunun tayta ettiği vesikalarla tek,, 
Uflt:.rtnl mubtevi zartınmu aynı gün saat (llS) on be§e k ndar koınlayon 
rets!!ğlne vermeleri l!:mndı:r. 

Bu fte ait 11&rtnameı.r komlsyOlldan p&ra.!Jlll Olarak da.ğıtdmaktadır, 
(7057) 

Pa:zarören Köy Enıtitüıü Müdürlüğünden: 

ı - Puar4'nın Köy enaUt1l811 ve buna bağlı laly eğitmen kursu DıtL 
yacı ıtçln &lmacak .eade yağın kapalı .zart uaullle eksiltmeye konulmuş ise 
de talip zuhur etmediğinden on gUn müddetle temclld edilerek 13. Temmuz. 
194.2 pnzarte.si gUnU saat H e lhale3l birakılml§tır. 

2 - J{azaoç vergisi ve sair mam-aflan mUesseıseye a.lttir. 
3 - 1.Ht.ekllltır ıihale aan inden bh- aaa.t evveli.ne ktıda.r kapalı zarfları 

komll'lyoııa vcrUıaelldir. 

4 - 1ateklllerln teminat m~ktup:a.n ve T1ca.ret odası vel'llkalArile bir. 
!Drte Pmarba§mda belediye dalrealndo ml\te§ekkU ko:nlsyona nıUracaıı.t-

lan uan olunuı. (734!5) 
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lstanbul Janda1·ma Satınalma Komisyonundan: 
Tahmin bcdoll Uk tcmlnııt 

MTirdn.n Cinsi Lira Kn. Lira Ku. 
49,500 çift BUyük kopça 366 30 27 47 

121,100 çift KUçUk kopça 605 50 45 (1 

239 ldlo Parafin 298 7:S 22 41 
113 " Sabun 88 a 6 Gl 

53 
" 

Çiriş ı:; 90 l ~ 19 
273 .. fJodıı 3:5 49 66 

Kapalı znrf ekflltmt'slle !'!mlesl yapılama.yan cinsleri, mik.dar, te.h.. 
m!n bedt:l ve ilk teminatları yukarda yazdı altı kalem dikiş malzeme.si 
15.7.Si~ çc.rşambn günO eaat 15 de İstanbul Tal{!!lrnde ltomllf}'onumuzun 
b:ılur.duğu mnhalde pars.rlıltl:ı almacc.l;tr r. Allı knlem malzemenin bir is. 
tel.Uyc ihalesi ca!:r. C!1duğu glbı iki ne\i ltopr;anın bir ve dığer dört kale
min d~ b1r arndıı Hyn nyrı ayn isteklilere ihalesi caizdir. Şartname her 
gün komi yonumuzdan par113rz nlmır. Mevcut nllmuncJer görUlUr. 1slck. 
ıuerin evrak \'e ilk teminat mektup veya maltbuzlarile pazarlık saatinde 
koml.syona gelmeleri. (7338) 

Adliye müha§irli~ine 
tıastııhklan mUtehııssu•ı memur alınacak 

1-T-tta 
. 

ve maden kömürleri satıştar' 
Kömlir •atıf oe tevzi müeue.ui l•tanbul Şubesinden: 

Kalorıterl! binalarla rum! .,.. hWIUlll mUesaeaata. lokanta, .Otba.nc 
.,., beuzeri mahaller muttaklarile kU!:(llt dl5kmecl, demirci f;lbl e.ı:ıa!a n. 
rUmeıtt. olan lı.ömUrlere UAveteo hwıuııt meskenlerin sobalarına da kış 

ihtiyacı için kok köm1111l aatı§ıaruıa qağıda.kl eaa.slar d&hWnde; 
ıo Tema.uz ı~ cuma günllnden itlba.ren bql&DacaktJr. 
ı - &) Sobalar, b) k.alorllerler, d) lokant.&, llllUıane Ye buna benzer 

mahallerin ve kUçük ımkmect ve demirci gibi esnafın sanatl&nna yarar 
k~mluler l.çin tıç nevl Ultly&ç bcyamın.mesl huırla.nmqt.Ir. 

2. - Sobala.r için !htlyaç beyannamelerinin ıo Tem.muz 1942 cama 
sa.b&hmdan lUbareo aşa~ıda yazılı yerlerden tevzilne batıauacakt.ır: 

a,. Kadıköyde ıtıaiye karşısmd&ki satış bUroawı.dan. 
b,, Topha.acde GUmı11k kal'§I.lmda KO'Lluca hanı altmdakl sabi baro.. 

auııdan. 
<-,. Yedlkuıe Gazhanelindekl aatq bUroeundan, 
e,. Bu ilCDd& yazıJı bAyllerden. 
s. - Sobalar Jçin kok kömür1l aal:I§ m&hallerl tld.Jld madtSede znm ~ 

çen bayllerln mağua ve dUkklnl&rlle yine aynı maddede :ram&ı Kadık.ö7 
ve Tophane aatlf büroları ve Yedlkule Gazb.aneaidlr. 

Kadık6y -.t.Jf bttTosu. KadıldSy deposlle Kurbağalıdere p!:haaetd 1QIB. 
Tophanede Kozluca he.n altmdald •t.rf btlrow, KIJl'UO'llD.e kok cıepo.ue 
Do~b&lıOe .,.. Yedlkule gazhaneleri için, 

Yedlkule gazh&nealndeJd aatl§ m&lıaJ11 de ,alnIZ Yedlkule gath&nest 
Jçtn Ye bayiler de yalnm kendi ma.ğu& ve d11kk&nları lçln aatı§ yapacak.. 
lardrr. 

4. - RMm1 ye hu.sual m0eueee1er1e kllçtlk demirci. dökmlo1 ft ben. 
zeri eanafa, oıutl '" panalyon1ara " kalorlferll binalarla bllümum maden 
kfunllrU:M &ld beyannamelUin teni mahalll ve köm.Qr •bf mevkil, OL 
lata.da yem yolcu alonwı'llll UçtlDdl ka.tmda.kl merkez bürosudar. 

:s. - Kadıldly. Tophane ve merkez aa~ bllrol&rlle Yedlkule guhıuıe. 
~ekl bftroda bir tondan Te bUQmum. bayilerde de yUz kiloda.D &falı aa.. 
t.q yepılmayacaktır. 

6. - .K.alorUu!i btnalarda oturanlar& teahin için k&lorl!erden b&fka 
narta da yakılmalı: Qzere k6mür nrllemez. 

1. - TA.U.m4tnamedıe, beyaıınamelerl.D taadtklae ald olan maddeler 
qağıda. yazdıdu. 

Yadde: ı - Ap.tıd& yazılı ...,ııı. n mUeueaeler lhtlya.çla.nm beJ&D
name hllkm.Qnde o!lll.&k ve matbu beyanname ile ı.atenllen mal1lm&tı llıUn 
etmek tızere birer reamt mektup ne blldireblllrler. 

A. - Devlet, vUA.yet. belediye idare ft mneae.9Clerl, memur ve mna • 
tahdemlerhıil;. 1htlyaçlan har19. 

B. - Uemurlım 86Cii sayılı kanun hllldlm.lerlDe t&bl mlleueaeler, 
"memm -.. mt»ta?ıdemıerlnin 1htiyaçl;ı.n harlç.,. 

o. - JClçU1k " )rcwıısotoelukl&r ne bwılaruı memur1&rr "'memurlara 
aı:ı o:an mektuplann meuup bulundukları elçtJik Tef& konaoloslukç& tu.. 
dikli olmuı ll.zımdir.,. 

D. - A.. B. c. tıkraları harlciııdekl Amme mtıeauelerl ne umumi 
menf&&Uere badim mOUeeeeler, "memur ve müata.tıdemlerlDJ.rı llıUyaçıan 

hariç.,. ~tıi ~ "' 
E. - thraklye için gemiler 
Ys.zılacı-.k resmt mektuplar veya beyannameler, mllcsseselerf tem.il 

edenler tarafından imzalanır. Bunla.rm baflıı.a bir makam t&ra.tmdall taa.. 
dikine Hı.tlya.ç yoktur. 

Madde: " - Lokar.ta, aüth&De .,. benzert mutfak ocakları. ka.;ak de. 
m1rc1. ve dök1lıı1ciUM, §eker, he.tva, puta gitıl maddeler 1mll edelıler, 

Kol&cı, lıekect gibl emın.!ta.n ötedenberı kok, tat köm1111l. linyit J1Lkaoalt 
teaısatı olup ta ı,ıertnı bUnlarla gördllk:J.erl aatılt balunaıUar lf yerteı1nde 
kullanaca.kJan klSmUr 1ç1n vereccklert ihtiyaç be,aıuıameHıriDl vana bir. 
llklerine, youa belediyeye ta.edik etUrlrler. 

Madde: 6 - D(lrdUncll maddede ya.zılı oıma,an annrt mcıeue.lerl 

fttteeklerl lhUJao be7&JUW1MiııN1Di t.lll baluduklan .mmt&k& ~ 
mGdtblttlOM tUdtlt ettti'liter. 

lıılad.de: & - Teabln .10balan için ?erilecek Dıt1)'8o0 be)'&lUl&Dleled Balk 
dağıtma birUJtleri tara.tmda.D tudik edlllr, 

Madde: 7 - Ticarethane, ,.zıtıaN gibi Balk dağıtma bhUklerlDe 
t&bl olm&)'aı\ mahallere a1d lhU)'M; beya.J1D&Dl9lerl taa'1Ur:a tt.tıl defUdlr, 
Şu kadar ki bu m&hallere aid ihtiyaç beyannamelerile köm11r ı.teyeaı.r 
tapu aenetleriDl ..,..,. mtlAdd&k kira muk&valeleriDl lbru e4eı1er, TorlJıeD 
~mn.rQn neT'l, mikt.&n oa •eslkaıara ip.ret olunur. 

:Malide: 8 - Afatıda yazılı mUeoeaelerbı 1ht17ag be7:1JU11melerl tu.. 
dtk& Wıl dıetlldtr. 
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a" Sıhhat mneueseıerr. 
b,, Ka.lortferlı binalar, 
e,. Oteller. 
BAyllerlıı 8'ıJdl2 Te adftıdertı 

Fatih 
Akaara.y 

CibaU 
Beyazıt 

Çenbcrllta§ 
Ahır kapı 

EyUp 

Dan!§ Porey 
Cemil Arslan 

Ali Halit 
Halll Haydar 

Osman Tuncer 
Osman Tuncer 

.Mehmet Ali özer 

Fener 
Ş1'll 

" Bomontl 
Ntp.nt8.§l 
Be§lkta., 
Maçk& 
Taksim 

Hakkı Öfer 
Cemil Kapıcı 

Mehmet Konuralp 
Feridun Üçok 
Ali Rıza önq 

Tevfik ôneıı 
lılura.t B&§Ul&§ 

İsmail Hakkı Kabasakal 
P ..... mal ... pı Suavi Alemdar 
c .. 1a.ta3arııy tbralılın Çayhan 
Asmalımesçit Hidayet Ayangil 
Kalyoncu kulluk lzzct Gülten 
Galata Abdullah ve Burhan 
'i.'ophazıe Mehr:ıct Şenglll 

Kasrmpa§a Hl\snU TUr!toğlu 
Fındıklı Sadullah ve §erik! .. 

• 
Arnavutk8y 
Kadıköy 

" 
,. 

Fahri Dölen 
Re§it 

HUseyln ünaı 
"Mustafa Yorgancı 
Sadettin Bllenst'z 

Fazıl Zaim 
Vahdet Pekel 

., Asım Aslan 
Ko:ıltoprak MUtlt Dikmen 

: 

Cöztepe Halll ve İbrahim Balaban 
Erenköy .Yuha.rrem Zileli 
üsküdrı.r Murat Ergine" 

İbrahim Yolal 
Ali Çetlndağ 

Salt Genç 
Halit özkaptan 

ömıır Baııkal 
Osman GUrer 
Ynkup Uzun 

FaUh Feyzullah efendi se> 
tnebey mahalleai No. 19 
Clball 
Yenlı;erller caddel!l1 No. ıao 
:Matbal Osmaniye .akak "'o 23 
Ahrrkapı 

camUkeblr mahalle.il Kalenderharıe 

aokak 22 
Fener Vodln& caddeal No. 125 
Hal.Aak!U'gut caddeal No. 187 .. • " 1 

" • .. 341 
Ntııant&§I 
Beflktru~ Hayrettin 1.akeıem 
TC§\1klye No. 127 
Taksim sineması karpsmd& 
İmam sokak 
Galatasaray Yen~tfl eaddelt 
PreIL el eokak No. 12/1' 
Kalyoncu kulluk karakol yanmda 
Okcumusa caddesi 
Tophane Boğa.zkeaen eaddesi No, 158 
Kasım paşa 

Hamam arkası sokak No. U 
Yebusan cadde~! No. DIS-91 

• ,. No. 1U 
ArnavutklSy çarp içi 
SöğtıtlU caddesı 

,. " No. 23 
Yeldeğirmenl TallmlıaM meydanı 
Rıhtım c:ıddeırl ?'o. 22 
Çuhadar sokak No. 21 
Ihlamur caddest No. 121 
lstaeyon caddesi No. 71 
Hatboyu No. 22 • 
ÜskUdar Eski hamam No. t 
Balaba.n iskelesi 
Tophaneli oğlu tramvay cad. No. 81 
.Altm ordu caddesi ,,.- • -
Ayyıldız caddesi 
Banyolar cadde.il 
İskele caddesi • • • . , 
Şenllkclcde Çatlakç8§me No. 8/12 

_,tarar Yollan \-e Tt>.ııaauı~ 

Dr. KEMAL ôZSAN . 
Avdet ve bastııl:mnı l'Abule fc;ln~bul Aril~~·csi'.ıde .açık b~lu. ('1368) 

tııı.fjlıı.ruı~tır. Beyoğhı btlklAI ıl n:ın pı~odc mttlı:ışırJiğiııe 10 Jını =====================:-:======= 
HUseyln Aksu 

Kısıklı 

BüyUknda 
Heybellada. 
Bakırköy 

Ye31lköy 
Beşikt&.§ 

Aksaray Haseki caddesi No. 110 

Oad. No 880 Bursa Pn:r.n rı tlstü 'lq'i mııa~l:ı memur nlın~ııktır. lın· 
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Umurnt Ne§riyatı idare eden Re/Ilı Ahmet ~eı-e~t• 


