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'' batlıarlamalı: lır;teml:ren kadın 11 

Rezzan 11. E. Y/I LM/IN tarafmdan 
dilimize çevrilen İrene Nemirovski'
nin bu nefis eserini bugün 2 ind 

sayfamızda okuyunuz 
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l z.~ıer . bayramı Meclisin 
Yılanlar 
kımılda 

1 ....-ıt .......... d .... UNMU!FU *91: - -ıf Başkumandanlık meydan muha-
· tatil günü 

Bunların hakkından iş hayatında yoğu
rulmuş, feragatli adamlar gelebilir. 

~ 

IE" ı koruna kalktı diyince vur.l
u:;;. ıuncular öyle sandılar ki 
meydan serbestt'r, halkın varlığ'ı, 

sthhaU, rahatı artık kendi gizil 
kazanç hırslarına feda edilmiıUr. 

Yazan Ahmet Emin YALMAN 

Ticaret Vekili 
Yı1anlar, yer yer kımıldanmağa 

başladılar. Bwıların sayısı malüm· 
dur. Zeyt_nyaj piya~asına, p irinç 
işlerine höklm olanlar, sadeyağ 

Yarın şehrimize hareket edecek 
toplayıp saklayanlar, m!l!etin ya· A nkara, 11 (Vatan) - Bir ma· ı 
şamak İTılklnJar ının da.ralmasına ni zuhur _etmediği takdirde T ica.· F 1 d 
sebep olsnlar r.lhayet beşer, onar ı ret Vekil~ doktor Behçet Uz per- erı un 
kişi.dfn ibarettir. 'l\.!'Uet bunları 1 şeınJ:>e günü İstanbula hareket ede_ 
taJ1Im&lıdır, düşmanlarrn1 bilme- cektır. Vekilin seyahati lstanbulun 
lidir. iaşe ve piyasa. vaziyetile alftkadar-

Cemal 
Erkin 

Bu kıymetli hariciy ecimiz 
Vekalet Umumi katipliği 

birinci muav'nfiğine 

tayin edildi 

Çünkü meşru bir kar mukab!. dır. VekH İstanbuld& birkaç gün 
linde bilg,lerini sermayelerini kul· kalacak, $ mdiye kadar alınan ted-
1 nacak ve yiy~cek maddelerinin birlerin netleeleri tızerir e lüzum 
:mu mi menfaat namına teşkHit· 1 göreceQ:i d irektlflerl verecektir. 
!anmasına hizmet edecek yerde 1- H~bubattan başka bütün mallar 
menfa.at hırsile milletin kanını, ca.. uzertndekı el koyma_ .. kararının 
nrnı emmeğe kalkı~anlar, namusJa kalk~asın_d~n sc.nra . bu tun ~alla
iş görmek fırsatını reddedenler rın bır vılay~tte_n dığer vılayete 
milletın varh&ına, sağlıiıca düş. veya. herhangı bır tarafa nakh de 
man adamlardır. Bunların kendi serbest bırakılmıştı. Bu malların 
hasis menfaa tleri kadar sinsi dLiş- serbestçe nakli hakkında tered_ 
man emellerine hizmet etfklerinl d~tler .olmuş ve bazı vilayetlerde- • 
d f t k k d .1 d kı nak 1 va~ıte.ları merktzden bu 1 e arze me ve en 1 er. r en . . 
h ti •ü he etmek hakkı· hususta dıre_kt•r. istemışterdi. Mü· j 
er sure e w P nakalAt Vekalet1 bugün Devlet De

nıızdır. 

Dünyanın 

rübe; talep 
arz mahdut 

mir ve Denizyolları umum müdür 
Jüklerfnc y;ptığı bir tam mde hu: 

her tarafındaki tcc- bubattan başka bütün malların 
hudutsuz, para bol, her yere naklinin tamamt.n ser
tken ve dalaveralarla best olduğunu b;ldirmlştlr. Bu 

arzı sun'i surette dalaltmak ve tebliğden &onra ıstihlik merkezle
ınaı ıkaçırnnık ve saklamak d l':J'lde 1D~cllr1Hr ta r eıı.fır:dan ı.tffi 
mümkünken, mutlaka bazı fren. sal mıntakalarrn; yapılan !ifpariş: 
!ere lhtiy•ç olduğunu isbat etmiş- ler süratle gönderllmeğe başlana-
tir. 

Bunlardan biri ilk ihtiyaç mad· 
dclerlnde hususi ticareti ve pars. 
nın iştira kudretini kaldırarak, 
vesika usulile bütün vatandaşları 

müsavi bir hole koymaktır. Ntte_ 
kim biz de ekmek meselesinde bu· 
nu yapmak zorunda kaldık. 

Eğer bu yola gldilmiyecek olur
sa umumi mer.faat namına her
halde tahdit tedbirleri almak ve 
bunların başına bekçiler koymak 
zc.ruretl vardır. l\lemurdan bekç. 
usulü yürümemiştir, çünkü lsteni .. 
len vasıflarda memur, barem ka
nunu ve d:ğer sebepler dolayısile 

bulunamıyor. Bulunsa bile tesirH 
bir kontrol yapacak salah yet ve 
kudrete sahip olamıyor. Bütün 

eaktır. 

Iran Başveki}inin 
demeci 

Tahran. 11 (A.A.) Bugün par-
hllnerıtoda demeçte bulunan yeni baş
vekil Kvamu38altana bi:hassa şöyle 
demiştir: 

Iranla Ingiltere "'e Rusya. arasın. 
dakl mUna11ebetler n1erl ittifak mua· 
hedesi esularına göre tanzim edile
cektir. Iran hUkOmeU bu muahede· 
nin bütUn hükümlerini büyük bir sa.. 
mimiyetıe tatbik etmek niyetindedir. 
Amerika ile Iran hUkOn1eti Tilrkiye, 
AfganL~ta.n, Irak ve Mısır'la dostça 
münasebetlerine de\•am edecektir. 

D. ret.itiun Cen1al L rkln 

Ankara, 11 (Vttanı - Mcsko· 
va büyük elçimiz Cevat Açıkah 

nın yerine, llariclye Veka:cti U 
mumi Kiitlpl ğ birinci muavlrıliği· 
ne tayin. edilen Birinci dslrc U. 
mum l\.Iüdürü Feridun Cemal Er 
kinin üçüncü derece ve orta elç -
l"ğe tErfii yi.ik!>ek ta.....::d~ka iktiran 
etmiştir. Feridun Cemal n yerlre 
de Üçüncü daire müdürü Fa•k 
z:hni, dördüncü derece ile tayl:1 
ed'.lmi~t"r. 

F. C. Erkln 'ln Jıayatı 

Hariciye VekA..1eti umumt kAtıpliği 
birinci muavinliğine getirilen Feridun 

(Devamı : Sa. 3, Sil. 7; dı>) (::) 

YaptıQ:ı iş, muamelenin usule uyup ----------------------------
uymadıj;ıru araştırmc.ktan ibaret 
ka!ıycr. Kaşerlenmlş bir 'htikarcı 
ı ı aşık atarak iş n girdisini, çık· 
tısını keşfedebilenler azdır. Bun. 
lardan b r kısmı da. bahşiş muka ... 
bilinde kendini satıp eşkıyaya ya
t•kiık ediyor. 

Muhtarı ıklardan açık kalan 
vazife boşluğu 

~ lekette parlak şekilde kuflanacak 

Ankara, 11 (Vatan) - Ö~
rendiğimize göre Büyük ~!il

let l\.1et::lisi ônüm{\zck-k cu. 
martest günü 1 ikinc'.teşrir.e 
kadar devam etmek üzere t•. 
til kararı verecektir. Cunı.ı zii
nü l\Iilli Şrf İsmet indniı say· 
lavlara ve şehrim:zde bulurıan 

Dil Kurultayı dclegeler·ne bir 
Çay ziyafeti verecck!erdir. 

Heyeti ,~ekile toplantısı 

Ankara, 11 (A.A. l - Bu~ün 

İcra Vekiiler: heycO, öğleden 
evvel s9.at 10.30 da Başvek~-

Ankara, 11 (A.A.) - TUr k ulusu tüne ulaştıran Başkumandanlık mey ı köşesinde en geniş bir ş1;kilde ve 
önUm!!Zdekl 30 ağustos gUntl haya- dan muharebesinin 20 net yı!döntl·. gUnUn en bUyUk değerine denk bir 
tının en mQhim. bir dönüm noktasını münU kutlıyacaktrr. Bu bakımdan i surette kutıann1ası için şimdiden ha
t~ktl eden ve onu tari·hl boyunca bu yıl zafer bayramımızın diğer yıl· zırlıklara başlanmış bulunmaktadır. 1 

kazanıp geldiği zaferlerin en bUyll.. lardan daha üstün olarak yurdun her Hazırlanan progran1a nazaran o 
lette ve öğled~n ~onra saat 
17 de Büyük Millet Meclisinde 
Başvekil Şükrü Saraçoğlunun 

ba :kanlığında iki toplaı:.U yap-Koordinasyon hey'etinjn 
gün Başkumandanhk meydan muha. 

ı rebesinin ge;tiği sahada, Dumlupr
narda Meçhul asker ibıdesinde ya· 
pılacak olan törende Büyük ~uıı~t 

Meclisi adına bir heyet, BaşvekAlet. 

n1 ~tır 

'-~~~~~~---' l VekAletler, Ordu, CUmhuriyet Halk Rus hududu::do bi r 
rr.i lvon J -:ıı::o n 

Çunking, -11 CA.A.) :._ Çin mah· 
ka ı dırı I m ası muhtemel ı:s:~:ı~~::~~g:3~:k~:::;~r~E~i 

A r.kara, 11 (A.A.) _ HükU. ma kararları dolayısile bir kAtibi Jt n1ites!'leSeler mUmes~llleri hazır bu- fillerine gelen h;:ı.berlere göre Çin Yt. 
met"n el koyma kararlarını kal. u mum 1ik şeklinde kurulmuş olan lunacaklar, 28 viH\.yctin1izde biri Par- ı Hindl~fni'de bulunan Japon kuvvet 

Koordin.asyGn heyetine de lüzum ti ve 1-Ialkevleri, diğeri viJAyet umu- terinden 31 tiln1en bu bölgelerden 
dırmak yolunda takip ettili siya- j 

kalmamaktadır. Esasen Başvekilin nıl mecl!sl adlarına olmak üzere se. alır.ıı.rak Mançuko Rus hududuna ge. 
set bir takım büroların vücuduna ·ı- k 'ki e d !ege ·ı t ı d' · •- k!I riyasetir.deki Vekiller heyeti Ve- çı ., .... e ı _ .ş r e ı e emsı e l· ı tlrilmi~tir. Ru tUmt>nlc-rın ...... pye r 
lüzum bırakmamaktadır. Burada kftletltr arasındaki :şb_rllğ ' ni te. leceklerdır. mevcudu 900.000 ki,iyi bu1makta.· 
kuvvetle söylendiğir.e göre el koy· min etmektedir. (De,-an11: Sa. S, Sil . 7; de) ~{, dır. 

lng~liz Eagle 
uçak gemisi 
torpil lendi 

Alman teb! i ğ i , gemiyi 
bir den i za'tınıı balır

d ğını bi'.d iri yor 
Berlin, 11 ( A ) -- Alman ordu-

, ıarı başKomhUlofıgırtm usu.11ı.i tE-bllğ't; 
Bugün öğle vakti bir Alman denL 

zaltısı batı Akdenizde kuv\letle hi
maye edilen bir kafile arasında yol 
a'an c.:Eagle• lngiliz uçak gemisini 
dört torpil atışı ile batırmıştır. 

AHııntlk'te 

Berlin, 11 (_6ı.,A.) - D. N. B. ajan
sına blldirildig-ine göre, ham madde 
yUklü bir Amerikan 'llE"bi Florida SB· 

hili yakın'arnıda bir denizaltı tara· 
ftndan torpillenmi~tir ki sahll top· 
c;u~ıırı müdafaaya imkln bulamamış
tır. Ka~çuk nakleden vapur ';'iddetle 
yanmıya ba.,ıamış ve bir çeyrt.k için
de batmıştır. Mürettebat tahlisiye 
sandallarile karaya çıktıktan sonra 
sahil bataryaları ateş açnuşsa. da de_ 
nizaltıya karşı bir netice altnamamıt
!tr. 

Mısır cephesinde 

AmerJka donanmasının en yeni saftı harp g-emllcrlnden b iri seyir halinde 

Ka~d;'"HTn~;l Ame[ikalı lar 
Rus ordusu nümayişl er 1 Salomon ıara 

imha ediliyor devam ediyor 1 asker çıkardı 
Sfalin~rad meydan 
muharebesi yeniden 

şiddet lendi 

Roosevelt, Hintlilere 
mücadeleden vazgeç. 
melerini r ica edecek 

1 Bir Amerika kruva
zörü battı , 4 horr 

gemisi, bir taşı t 

hasara uğradı 1 
Hint meselesini müz:ıkere> 
için İngiliz par."amentosu-ı) J aponlar, bu muhareben!~ m tlth>-

1tkler itin maddi, mane\"i feJ.Akpt 
toplanmayacak olduğu lddla.-.na de•·am ediyorlar 

Londra. 11 (A.A.) - DUn gece ge
len haberlere göre, Hindistandaki son 
hAdi.seler şunlardır: 

Dadar'da polis taşa tutulmuş ve 
(Devamı : Sa. ti: Flı\1. S ı\e) X.~ 

Vaşington, 11 (A.A.) Res. 
men bildirlld ğinc göre, Birleşik 

Amerika. kuvvetleri Salomon ta
( Devsmı: Sa. 3 ; SU. 5 te) + 



Ayvansaray suru tehlikede 
Yazan: zıra 'l•lllr 

-•o- nekapısıl ile (Kalika.rya) k;apısı· 
nın arasındakı mıntaka ldt. Gun

~cclı.s, \Crd gl karart ~heme. lerdcnberı devam eden oombardı. 
hııl icra ettirmek astedı. İmpar.ıto- 1 ...... 1 bu kısmı ıda b r f 1 mar.u•· n, sur arın • 
run tıns .. a a ker!.erindeıo bır mu ·ıha h bü llk \ e küçi.ık gedikler 
reze311 gemilere gonderd•. Fakat gc J.' Y. t 
ırucl.ler, bu süz de askcrlcrı yalIJı husule ge•m şkı 

Hucum, ço ş ddctıı basladı. 
kuıçlarla ka.rşıladılar: d d "i Derhal muharebe yerınc koşan 

- B z, Biz ns tebaasın an eb~ cephe kumnndanı, sağ ... e sol ce· 
Ilı. Buraya, anc k s ze yardım iç n h kalelerindeki askerlerden küL 
geldik... GurUyor

1
uz k ' Ccnlaabıı lıyeth mıktnrda imdat kuvveti ccl 

Hakkııı ve Hııırctı s:ı.n1n arzu r • b k ld • 
B zanslıhırın lcyhındcdır. Bu bl- bctmcyc mcc ur ı. 

b ,_, T ki h cuml rına Bizanslılar bu gece etdden bü· ç .. re c .... e, ur erın u . 
k ed kt'r sız yuk bir ccs ret \'C faal yet goster-mu avemet cm yece ı • . • • 

gal plcr n kılı~arından geçmiyc dner. Hatta g~lklcrden dışarı uğ. 
namzet bulunnyorsunuz, hnlbukı rayarak harbı, hendeklerin ooOn-
bı b h ere olmek ıstemı· de kabul ettiler. Fakat, sel g bl a-

z, .. ey u Y kıp gelen piyade hücum kollarının 
~oruz;. 

Di:ı;e bağırdıhır ... imparatorun k rşısındn, uzun zaman dayana. 
ha .,,nları 1 gem ere sokmadı! r. m dılar. Tekrar gedıklcrin arka. 
Derhal demır kaldırdılar. Galata sı~a çek lrnC'ye mecbur kaldılar. 
ka esin n surl .. rma kadar sokuldu. Bu gecC'kt taarruzu, (Anadolu 
nr, orada demır atlp k imayı ka· Beylerbeyı, Mustafa Paşa) idare 
ra rla yrdıhu·. cd ) ordu Kumar d11sındakı pi ya-

- 9 l\'layıs - deler , sahile çarpan deniz dalga-
Butun mudafaa hattında, şlddctl nrı gib , bu~ uk bır intizamla ileri 

bombardıman dcv .. m edıyordu. Ka sürüyordu. 
(Arka5ı \'ar) r sur! rın karşı açılan bu sürekli 

topçu ate ınc, Halıçteki Türk do-
a masının topları da i~t rak e). 

l yordu. Yeni iaşe 
kadrosu 

Ayvonsaray sah !indeki sur, çok 
tehi keli v· zıycte glrml tı lmpa. 
rator ile harp mcclısi azal rı, Türk I 
lerln kun el b r hucumla or dan l 
g:rm lerlnden er.d şc içi delerdı. T . f hl" I k f d I l ,.;ı 

Bu tehl key1 on emek ıç (12 evzt Ve O 1 O rl -1, 
lcr Meclsl) y e Ayamartya kili! e- Mürokobe yine devam 

edecek 

Şehir 
Haberleri 

Sirkeci 
cinayeti faili 
dün yakalandı 

Katil isten~ uldon kaç
mak isterken vopurd : 

yakayı ele verdi 
Pazar teccsi saat 23,30 da sır· 

kecıd Ş h npaşa otel nın karşı. 

sı da Em n adında b r adam bı

ç klanarak olclUrulmu~ ve katil 
kaçmıştı. 

Müddciuınum!ltk hadiseye el 
koymuş, şiddetli b r takıbatla kaU
lı aramakta idi. Katıl dün yaka· 
11\nmtş \ c Adlı-yeye tesllm edil. 
mlştir. 

Paz r cccs Şahtnpaşa otclinir 
karşısında Hüscy n, Osman \e Rıcl 
van adında üç genç ve Hayri~ e 
a.dında bir de kadın konuşu~c.rlar
ken Kazım ve Em! adında iki şo· 
for bunların y nın:ı yaklaşarak, 

genç erkcklerın şeref ve namus
larım rencide cd~cek derecede kö. 
tü laf atmıslnrdır. Bu un üzerlre 
uç arkada tan Rıdvan, bu fena !Ö· 

zil atan Kiızıma. bir yumruk at:ı· 
rak gözünden yaralamış ve bu su
retle kavga büyumüştür. Hô.diseye 
Em n de karışmış V<? Hayriye vak. 
anın tehlıkcll bir mahiyet aldığını 
gorcrek kaçmıştır. ae., adnm b;r· 
birine girmişler, Eminin Rıdvanın 
üzerine yaptıgı bir hücumu kıır· 

şılamak uzerc Rıdvan btçıığını çe. 
kerck Eminin kalbine sokmuş ve 
yaptığı ı;ln tchlıkcll olduğunu an. 
!ayarak "ak'a )'erinden buyUk blr 
heyecanın kaçmı!lbr. 

Yapıl:ın tahkikatta Kazım bu
lunmu,, ve onun tarif Uzerlne 
Hnyrlyc yakalanarak Hayrlycden 
hAdlse ve arkadaşlarının şekli hak· 

nde lçt ma ctt . Bu defa da, fl
rari gem c ler n tatlılıkla karaya 
çık:trılıp o zayıf noktaya yerle ti· 
rllmeslne karar verildi. 

İn e müdürlUğunun yeni kadro· kınd alınan !znh3ttan Lezzet lo.. 

! Bu karıırrr tatblkı ic;; n \"ene· 
dik asılz del rf dort gun gemlcı
lcre yalvard l r. Onları pek guç. 
ilkle ikna edcb cr<'k Ayvansarny· 
dakı mud r a h ttına yerlestlrme
) e mu\·amık oldular. ı 

- l O • 11 Mayıs -
Bu iki sun z rfında d , ne mu· 

hasara muh t de ve re de şeb r 
d h !inde müh m b r h .. dl vuku 
gelmedi. Y Inız kara surl rrnr 
Ca ılalı bombard manı devam etti. 

Fakat bu durgunluk, !;ehlr hal
kına, kuınand:ınlara v hatta İın. 
Piratora pek maaalı geld . Harp 
meel s tarafından bütün müd fan 
hııtlartna, on derecede uyanık bu· 
..unulmasın da r emirler gônderlL 

su dun tc bit edllm şttr. Tesbit
1 
kaı.t sında çalıştığı iı •renilen Os. 

edJcn yeni kadroya göre ekmek manm, Rıdvanın cinayeti işledik· · 
şlerlnde çalışan memurlar tama- te.n sonra Karadcn ze kaçmak üzC-

m n ) erlerinde bırakılmış, tevziat re Cumhurl3et vapuruna bindiği 
ve tetkik büroları lAğvcd lmlşt..r. öğrcnllm ş, ve Mudde umumillğln 

Mur kabe burosund:ı calışan araştırması üzerine kat 1, Cumhu. 
memurlar Bclcdı~e İktıLllt müdür. rlyet vapurund:ı kaçmak üzere 
ıusü kadro. unda ) er alacak ardır. kcn ) kalanarnk Adlı~ eye teslim 

Lağvedilen tetkık bürosu un cdllmi~r. 
ın T carcl ve Sanayi Odaları Suçlular dün a~am geç vak t 

vııp cak, tevz 1 ~rı de muhtel f Adltye or,.u hakimi g.ne' sevke. 
daırclcrc t ksım cd lecektlr. dllmi~lerdir. 

Dün öğrendi~ mize sorc petrol, 
mazot, be!lz n tevziatı B.lcdl:ı; e 
İktı at mQdurliı unden alınarak 
Petrol Of! c ver.imi t r. 

Sirkecide kanh 
boğuşma 

bir 

Bundan başka kalay, İthalat ve Diln sa t 10,5 ta Sirkecide iki 

VATAN 

İllsaıl vücudunun 
yedek parçaları 

Vazife göremiyen bir uzvun 
yerine bir benzerini aşılamak 

kabil midir? 
Yazan: Prof. Fahri AREL 

[ <.ienç trp lltmlerimiLdr.n pl'f!feM;r Dr. Fahri A ret'io ıeı;enlf'rd(} 

Cnh·cr Hede H•rdlti bir kenferaıtS tttk al~ u~ andınur,:ıttr. Se11. 
radan U1ll"9rsltenln ne.,rıyatı ara,ında ri"ale ~ldtnde çıkan hu 
konferall!; hlr ı•akinenl• IMıEvk yerlerine yedtk paN,:a tıHuldr#ı 

gibi ill"lln \ Ü('Udünün hoı.uk a&a,,Utı• yerİDe )edek İll.& taknıak 

mümkün ohtp ohnacbfmr ~Wk ediyor. Dr. Fahri'nin ilui ıirıHi· 
fti Ilklrlerin ana Jtat1anm ..,atın buta<"Jtk!ınıL) 

Z ekı'ısının yaratıcı kabili· 

yctıne dayanarak birbiri 
ardlsıra meden'yc(ler kurmuş 

olan ve bilhassa son asırlarda 
bütan evvelki b~arılarını gölge. 
de bıraokacak derecede mükem. 
m"l ve komplike clhazlnr vücu· 
da g~tıren, hatta çelikten insan 
yapma~a kalkışan ve klsnıcn de 
buna muvaffak olan lnsa!'l, .nasıl 
ki, ıcat cttıııı mak'nak~·ın yedek 
parçalara muhtaç olduğunu tıık· 
dfr etmlssc, kendi vlicudunun 
dahl bir kaza yahut hastalık ne
ticesi bozulan, veya büsbütü"l 
vazlfos'ııi 1atıı eden bir kl$mının 
yerine koy&blleecjl bir yedek 
pnrçayı araştırma:a koyulmu~. 
tur . .,, 

Tirofe ör, vaz!lcslnl yapmıyaH 
hayati bir uzv-un de~iştlrllmcsi 
suretile insanların dünyadaki 
misaflretlcrinl uzatmak ve onu 
sonuca kadar sıhhat ve neşe için· 
de geçirmek istemelerinin kuv· 
vet!I b'r istek o~duğuna işaretten 
sonra şöyle devam ediyor: 

uHatırlarsınız; nsl~ı> Fransız 
fakat uzun s.eııcler Aıner'keda 

Rockfellcr EnsUlüsilndc kıytnet. 
)i araştırm~larlle şöhret oulmuş 
olan CSrrel ve yine Atlantlğl ilk 
de.fa yalnız başına uçak ile geç. 
mlş olmrıkl:ı biltün dünyaya ·s· 
mi yayılmış bulun.an Liodberg·:n, 

rtEskller viıeulta ınsan r.l nin 
uzauamıyac.ağı üç uzuv kabu' 
ederlerdi: Kalp, dimat, akclger· 
ler. Dihl Pastör'iln asc,psl usulu. 
nü ke~ı ve bur.dan sonra sebat. 
la. yapılan lAboratuar teerilbd~r: 
sayeı:!r,d~ cerrahi, bugi.in, !m .iç 
uı.va Ja oll::11 uzal.l"'•, bulurrnak· 
tad•ı.. &ylndekı bir urı.ı. hattô 
beynin bir kısmrnt, ak~ıgerler 
den birin' tamame., c;ıKı;mıbilı. 

yoruz. Fakat maa1csr.f vücudun 
zembereii olıın kalp üzerlndr.k 
müdahalelerimiz daha emekleme 
devresin! a!)amamıstır. Bunun! 
beraber kalb" besli;)cn kar. da· 
marlarıcm sıkışma veya tıkan· 

masmd kalp adalcs'nc ihtiyacı 

olıın kanı ba-ka ~oll:ırdan temine 
çalışılmıştır. Bu çetin araştırma
larda büyük bir sabır .,i>s.teren 
CJ.evclard'lı Amerikan cerrah 
Beck'l, 1939 dıi kendi lab~rııtua 
rmda ziyaret eLUın. 1923 de .. bc· 
rı 1200 köpek üzer nde kalp da· 
marlorrnın sıkışma şekillerini V<' 

bu bal karşısında kalp adsle ine 
ba§k& yollardan k n teminlnl 
leerübe etmiştfr.,. 

Profesör, cerrahide Yrni usul. 
lcr n önce hayvanlarda tecrübesi 
zaruretinden bahsettikten sonra 
şöyle soylül or: 

B eck, şu fikirle ~cr\lbe. 

!erine 1* şlamıştır: l\la· 
kalbi hasta bir niamda bu uzvu dcrnkl kalbi besliyer. damarlar 
çıkarıp yerine sa 1 m blr kalp kışnıa ,. a tık nma neticesi 

kalp adalesini beslıyemiyor, o 
halde kalbi meydana koyduktan 
sonra g~'Sllll önünde ve kabur· 
"a kemık'erinin d~ında. bulur.an 

büyük go.;:iis adalesinden b"r 

parçayı kaydırıp kalbe dikmek

le, bu uzvun muhtaç oldugu ka 
nı temine çalı malıyız Gcnls mlk 

yasta yaptıgı hayvan lccrübclc· 

r ndc, dıkılen bu adalcdcn k&lbc 

doğru yocnlden küçük kcın da· 

mnrlarının te~ekki.ıl cttığlni ve 
kalp adalc~:nı beslcmeğe başla. 

chğını görmesi üzerine, usulünu 

inSlinda d tatblka cesaret ede

rek dört hastada bıı nmellyalı 

mıı\•dfakiyctle yapınış vt has· 

ıaıarın anj "ııö ballerı salah bul. 

mu tur. Faka.L bu amc;_llyat daha 
henüz ~entŞ bir latbık sa.h•sı bu
lacak kadar hırcıalem olama. 
mıştır. Yalnız şu var ki, cerrahi 
kcndlsıne yeni bir ufuk daha ııç· 
mış bulunmaktadır. HulAsa, go· 
rüyorsunuz ki, kalp Ozt?rtnde ya. 
pılao tecrübeler, gazetelc.rin bü 
yilk puntolarla tebş r ettik! r 
me .. 'ut b:l-arıdan daha çok uzak· 
tadır. 

Halen. hasta b.r kalbi çrkarıp 
yerine yenisin' koy.mak kabı! 
olamadıg· gibi, çalı5mayan veyn 
lifcte uğramış bir beyni, bir ak· 
cigeri, b'r 'karaciğer değiştirmek 
d~ bugüre kııd:ır lınkiin dahilııı. 
de görulebllecek cerr~hi bir ba 
şart h~llne geJem~mlştiı·.,, 

Profesör, ın krobık hastalık· 
Jarla mücadelenin çok ilerledığl· 
ni belırttikten sonra tekrar in. 
s:ın uzuvlarına geçi:ı-·or: 

(Arka ' 'ar) 

~o~mus oldukları, ~hrimlzln ga· 

zete sütunlnrınd:ı yer bulmuştu ,-

1
- K 1 

Akıllara hayret verdlğ kadBr 'i.: CI A a ~,. 
kalbinden hasta oltnlara dn bU. '1. 

111 
t.._. , -; .:;'.. , • 

yilk üm tkr vndcden böyle bir ı •Qrli•ııiiiiİill~ııilı••••ilıı•••...: .-• ~ s ıu ın••• 
haberin doğruluğu hakkında ga-1 -
zetecller, memlcketlınlı.in dok· f z allı 
lorlarına müractıatla, flklrlerlr.~ av Kız kulesi 

Öğütler 
«ner telindrn bin nağme dökillı!ft 

~·edl tf'Jli sazın "a.hibi şair Agah» m 
hana pnderdl&"i cötiitıen> i L,aı:-ı,,·a 

o;ıralıyoruın: 

Rcıl istersen ekmeği < 

Arttır buğday el.-ıneyi! 

Ueuiluksa meramın 
Kaç yanından hara.mıD ! 

Lilkse h~ heTcslenme 
O be\'eııle bMle.nme: 

Bnl eğlen<"c ,·ar ama 
Ucuzunu arama! 

Diyemem rakı iı;:.ırıe. 
l'alnn kendlncll'n ~moı 

Oynama a"lıı. kuma'P, 
Kumardan kim ne umarı 

J>a11ır ı:iin!Pri jtcznıe. 

Otur .. un &'iızel N.me! 

&-1 baı:tıtma tramTaya. 
.\tla git tabanvaya! 

ff"'Jannta:r..,an hnaktan, 
Çarı:ı.Jı gor uzaktan! 

Kımduracıya d:ılma, 

Dalar....an kırka ahııt~ 

Sa,"Una git bakkaha, 
Kazık. olnıu pek kalın? 

Et alırken kaypta. 
Aldanmak -:art he.ııarta. 

\ 'Uamini ı,e,;ersen, 

Scnetia ~etaıu "ersenl 

l)ıin)anıa hali malflnt. 
Şükret bıaline oilumt 

K.OR &At,. 

Büyiik müsamere va 
sünnet diiğünü 

Aldı:ıınıı ınalümatı.ı. göre Alem. 
dar K zılay :;;ubcsln!n Sarayburnu 
Park gaz,nosunda 22 a:ustos gi.ı. 

nii tertıp ettiği büyük ınQ.snmere 

ve si.ınnt't dü~ünO hazırlıkları so· 
n:ı ermişt r. Bu meyanda memlc· 
ketın en kıymetli ve mümtaz san-
tktlrlsrından Mür:ir Nurettin, Iü 

zcyyen ·Sennr, komik Dümbüllil 
ve knda~!arı, Dün~ a büyük n. 
damiarı taklit re\•üsıi ile meşhur 
Rasih, inccsaz, hokkabaz. canlı 

Karngôz. varyete nuınardarı, mil· 
li Ol unlar, zeybek oyunları ve en 
n·ha~ et saat 5 ten sonra sabaha 
k dar caz. dans eğlenceler\ takip 
edecektir. Memleketin en büyük 
sar tkftrhırır.ı btr araya lc;plamıı..· 

r{i. 

- 12 Mayıs -
:Su cmlrl r.n ı et., derhal ta. 

h kkuk ctt 
O gece vakıt, henüz gece ~arı· 

sma yakl şı3ordu. B rdenb re 
Turk ordugahır da. müth bir veL 
yele koptu . . B r tarafta da\•ul 
se lerl at ki nemci rlne karı<:ıyor .. 
dlger tara tan da elli bin klş n n 
harekete gt'çmesl, her tarafı kor. 
kunç uğultu! ~la s rsı ordu. 

İhracat bırl kleri e, otomab ı las· adam arasında sokakta bir müna
t ğl Emnl.}ct Altıncı şubeye, çivi k .. şa olmu!iı, mi.ınakac;a buyüycrek 
de Ticaret Oda na ver lccektlr. bu n .. ı adam birb rıne bıtakla hü-

Dün Va' ye bildir 'en kati kad· cum ctm ştir. 
ronun bugun liıkadar m murlara Ne zaınandanberl Turklyede o-
teb ıg .ed ımesl muhlemeld"r. turdukları henüz bilnem .}en Yu. 

Otomobillere verilecek 
benzin mikdarı 

go la\: tcb a t dan S r:ıd Teşol 
adındııkı adamla • rkadası • 'iko:a 
anısı d.ı. çık n bu kanlı bıçaklı ka'\l 
ı: , Nlkola'nın hiddetle çektığl bir 
bıçağın Saradı'~ ı tebl ·clı sur tte 
karnından yar;l maslle netfeclcn· 
mlştir. Suçiu yakala mış. yaralı 

ha taneye kaldırılmıştır. 

scrmu!!lardı. Fnkat maalesef fen , tlrııı tekrar N•nlı .&anık urtıaya ~ıkar- ğa muvaffak olan Kızılay Kurumu 
daha henüz boyle bir muv•fin· 111 ır.kule::-ı ~ıikmck ıııer~ bulu. !9>IJ1 da ıae*a . ~ınıu, bo~an 

1 
tstanbul halkı~a bir ı:c~edc b r bl

kiyctc erlş . ıncm şUr. Gerçi carrcl 17" Aulormıı~. Ç'ökm~lol onle· iki ÇU('llktaw birlal ~i\ıdürerek ada~-:ı. lcUc kıymetlı sanatkarları din· 
ve mesai arkadaşı Guthrle kQ. .ek ~ln et0n~ı tanıir prme'll lilunı· ~ıkarma .. ın? ı lemek ve seyretmek fır.satını ver· 
çlik bir köpeğ n kalbini bir bil. ımş. Ancak f'Hel(!e Uma• rei~iğine F•k•t btı i~to ill~oııiim falan mektedtr. Bütün balkın kolaylık· 
yiığünUıı boynuna dikmişler ve Hırüdlğl, W.tiiA~kl fenor Li.an ~ok . na,aılWa ~lı ~r: .Dealze ' la b let tednrlk ~debilmclerl için 
biraz sonra kalb n şlşmeğe \'C u1nuı-. mliüıirllliüoc ıtlt olıtui•· üç (*'ilk ıtü 111iiıf, lk~ botullRU'J, Taksim. Alemdar-, M .. rmara ve 

Fııt h, çok gnrlp bir h:ırp usulü 
t.ıkıp ediyordu. Duşmanınm iız r ~ 
ne sınsı bir caravar gibi sessiz sa. 
dıısız sıçrnmryordu. Biluk s davul. 
.zır, dilmbC:el.ler, kudumlar çaldı· 
nrak \" hucum kollarına yüksek 

:slerlc tC'kb rlcr aldır rak ta rru
' kalk!\ ordu... İ~te, bu gece de 

le oldu. 
Bu ant taarruıun hedef, (Edir. 

Bir gafın tamiri 

B lr e<"nebi g:lzetesinılc bir :;a

fııı tamirine alt bir bik,,~e 

okudunı. ı• k bo,... • .ı:e de anlata

~ on: 
nır ~erde hın iik hir dl afet '-ar. 

Da' etliler birbirini tamını~ or. A.da
nııo birinin ~anına ı:ok gihd bir ka. 
dın ı:tüşnıw.ıı. t,: ok hoı., munl«, in ona 
eınol.)ct \Crİ<'I bir lı31l 'ır. 

\dnm hlr de bak'-H•r ki kar l!i!U.da 
en bu~ uk du'-lnam oturu or. işlerini 
bcrbsd ed<"n, turlu t rlu hlfo 'e fe. 

.-atin ortnlt~ kan'itırao ~rbad hlr 
adanı... llf lrrlnr h:ikim oln 13 arak 
l anındaki tııtlı H' güzel kaclııı:ı iMnl 
ıhıkü~or. Dhor ki: 

- Şu aılaıııı gorn.)or nmsunur.? 
Buqu acınalr., hem de i,kenceler ede- 1 
rek ... 
Kadın ha\rf.'tc ılıışıilor \C af ,el 

m,nsııru bir t,\\Jrl.~ orıı,>"Ur: 

- O beniıu koram •. Ne dile oldu
rC\:Cknıl, lnıt., hakn\lıu '? 

\d3ırı anlı or ki gııf ~uıırnıo;, bir 
kadın:t lltit<ıtbr ) ııp:ın, f;aııkın bir 
aıtıımın tnrnnı takınıyor \e şu ce\ır.. 
bı Terlyor: 

ıtf izin k0<:nnız. olduğu lı:in 

ohlürtntk he\"CJ! nl duyu~orum. 
SERÇE 

atmağa başladrğırı ı;ormUşlcr· ı tanbw.lı.o ıarihı ~lr bina .. ı olmıuı t Wri~ ~li.ıcrek kara~-a çıkmı':tır. Çembl"rl taş siner.ıaları gışelcrir.dc 
dlr. Fııkat, iki sıoat so-ra bir kan bakımından hf'leıtl~"' ı de ıtlilkad:ır 1 RIR :\"KETi~ XF.TIC~l satılmaktadır. Sünnet çocuklarınııı 
pıhtrsı kalb.n harekatını dur· t!ltl~I &Q~l~e• K.-u•latıı tamiri· Nr AmerUcan mecM-ş,, Jutrıı p - kavıtları hergün 15 ten !ıO ~ ka-

ı S yrUsefcr ('dtn bilumum tak. 
.sı1cılc 2 tondan yukarı kamyonlara 
ve 75 sayılı Koordı.nasyon heyet! ka· 
r.ır mc de ~:azılı tand dattan is
tisna ı.:dılen huın. t otomobllle~c alt 
gUnlUk bc.nzın istihkakları yarzya in
dırt mt t1r. 

durnıuştur. Bu bir ncı tecrübe- nift 'han•i makama alt ~•i• ke,tl. retkri kh..,hule e11 emerjik daH&llll.O dar Em"roniı Halke,·indc Kızıla)' 
den cesaret alan müellifler bu rilemh·~ Am•rik..<t ete' Jet aılııımları••n kim ol- mc.rkçzlndc yaprlmaktadır. 
rlcf da bir h ftnlık- bir ked"nln ı BB•~ kal~ ııuuın._ &a•lirln lla- dlli••• ıı.ı-ıc içi" llir aıtkct ~nıış. 
ka1 bfıı1 ve akciğerlerini büyUkçc 

1 
se.lil k.acWl ıw..1a.1aa~ ~ltk1erhr DojrY t:ılup ı·ılunı~aca«nu Ueruwkl 

bir k d nln boynu dakı kan da. ğnnl'n yapılma,.,1 6:n ınu,·afık olanı- JıAdl.,eler~ kontrol ctıMek üere An
marlann.u dikm'şlcrd r ve k:-Ibln dır. Çilnkil aeııl UJlll makamlar ıuas. kethı bao:ıada rey alanları ırah.}1>· 

2 Jkl tona kadar (2 ton dahil) 

Bir ayda 
litre 

700.000 
bira 

İr.hlsnrlıır d resi b ra imal n hemen berekete. geçt tini gör· raf kapısını lıılrbirl~rlnln istiM &\'- rvm:. 

TAKVİM 
12 .'\GUSTOS 1~1:? 

ÇARSAl\TBA 
ı\Y S - GÜ~ t'!t - Hızır lHI 

knmyo ctl('re 11 t gf.lnli\k benzin ıs. 

tlhka.k arı y dişer litre Uzcrınden ve
rilecektir. 

sen birk, ç ay zarfınd hızlandır. 

mıstır. 

Öğrendıglınfze nazaran yalnı:r 
i tanbul vil.J)ctne bu a~ 'çln esa~ 
r.arflyattan başka 100 bin l'trc b. 
ra daha tahsis t'd11m Ur. Y. p!la 
hcsab<ı göre İnhisarlar daresı a,~ 
!ık bira ist hc;a!.ni 700 000 lıtrcye 
çıkarmıştır. 

nıfü;lcrsc de bu tccrı.ihcde dahi ınağa ç.ahşı rJarkeıı kulrıl('n helkl de Harp i,tifı,.ahit diktatorii Doııald 
l ;iln sonra kc.dl olmüştür. 4· I e .. f'r kalına7.. xeı ..... : \'ilıdc o 1 

tc b""iine k dar kalp üzcr'nde Hariciye nazın Hull: Yiiıde 29 ...., 11.LU~YO~UI~ DEGIL . 

::~:rt"·~~.~°'·~.~' .~:: .. ~:;.::. ·::::~;·, ...... , ,. ha.•••· ,.:::::~ ~:::~:,'.' :~:;. ::,•· 1 

RUl\Iİ 13.38 - TE:.\t.UUZ 30 
HİCRİ ı :rnı - RECEr 29 
VAKİT ZEVAJ.İ EZANI 
GÜNEŞ 6,07 9,54 

" •> 

tanı 

Vali 
Dr. l.fıtfi Kırdar 

l\laznu hıra mahsus olan locaya. bır 

kadın girdi. 
Bu kadı . rcng nin uçuklu&una, yor-

un ve :ıckın bir halde olmt: rna rn -
men yine gu:ıeld . Çc.k biçimli ve guı.e-l 
ola göz kPpak• rı agl maktan ş~lst 
Agz nın ken"rları da aşagıya do(:ru ark· 
mı,u. Fakat h r ~ye rııgme , bu kadm 
ı;:ene. genç goriioüy ordu. Saçlarını si 
l h b r ş pka ortuya. du 

Ant b r hareketle ıkı el b-Oynuna 
gotürdu. Da rua taktı ı uı.ı.ın inci ger
danlı ı arar ıb o'du. 1' ak t bcJ ou d 
blr ey yoktu. Eller1nı blr ao nereJ c ko· 
' .. cagını şaşıı·cit. Soııra mahzun ve dur· 
1:-un b r ta\ ırl parmaklarını bilktti. 

En Jı:uçuk tıa"l'{'ketlcrm b le dıkkatle 
tak p C'dt' halk m rıldanmı;.ga başladı 
Reı kadına hıtaben: 

- Şapkanızı çıkarınIL. Jiırı heyeti 
~ uıun~:u gormC'k ı ttyor. dedi. 
Kadın şapkıı ını çık rttı. Yine butun 

oz!cr kadının uzerlne topla dı. Elleri. 
e kı:ı; arlardı ... Çıplak, küc;i.ik, kusur

cuz • r \'urdı. 

ş }\ıtlcr ara"ı dı \ e en on sırııda 

otur n b it dın gDyrtıhUyari ycrındcn 
kımrlc'ladı. 

Hu, maznunun oda hizmettisl ld . Ken 
dıslnc yardım etmek i temiştı Fakat ne· 
redl' o dugı.ınu hatırla) ınca şaşırdı ve 
lr, ,.;ı r.d ı. 

Kor:fera.r çı. kalp damarları· Kıuba41ıda iki ~ırk beitltda. Dff1:r dert kiojlye verilen reyler 
nın s krşması UstUnde dunrak blrl ~u.(,Crek ada)a ı;ıkalıııihli . ~·iizde yimııl ~ten a,ağıchr. 

1 Zatl ~,_ur kıt~ lu&H ke!!!41.lı;.ı ka- T&alll!!ert 
~o_yJ.e. di.}cr: - -· 

T'azarı: lrenc Xcıulrın ky _,_ ('.eviren: Ruıan A. & YALMA:S 

- Çocukluğunuzda. pek çok: seyahat 
etmişsiniz. Memleketin zl.tı adetlerine 
uyarak çocuk deen~k bir ) aştıı. evlen
mişsiniz. Kocanız mal yeci Rfcnard Ey· 
ı:erıach imiş. Bu adam 1912 senesir.de 
ölmüş. Siz o zamaııdanbcri hiç bir yere 
yer~nlf!den. avare, ) ersiz yurtsuz do. 
laşmıssınız. Ş'm&li ve Cenubi Amerıkn, 
PÇlonya. İtalya, kpanya, daha hlı·çok 
memleketlere gitmişsiniz. Kendinize ait 
ol11n yatla da birçok scyebatl~r yapmış. 
s llft· 1930 da bu yatı satmışsıııız. 

Ser u ve loş b·r ya:.ı; gunu ıdi. Partslc 
)ı1 ması mut d olan yağmur, şakır şakır 

yuk ek peneerelerın camlanna çarpıyordu. 
Mahls.C'!ne ".altnunun es'kı tahta duvarla· 
ı ı, ta nın yaldız: rı, hfıkımlerln kırmı. 

zı elb eler! bu fırtınalı ve solgun gu un 
ı ı~ı ıçı dt' bu butur soluk goriıılliyor
du. Ma nun c v\ ela karşısınd oturan 
hır! hcyetıne baktı, sonra salonu d du· 
ran i~ a lara gozler takıldı. Re sordu: 
~ Adı ız ve soy aclır:ız? Nerede do•· 

aunuz? Kaç ;aşındasrnız? 
Kadının gzından dökulen söLlı:ri sa. 

!onu doMuran hnlk duyamı.} ordu. Dın
ltyici kadınlar arasında soylencnlcr ol· 
ciu: 

- Cevap verdı mi? Ne dedı? Nerede 
do.;ınu!; .. Ben '!ıilmeglm. Kaç la ında 
'mi ? II ç b·r "l'Y de duyulmuyor ki ... 

Maznunun s ç'arı sarışın ve hal f dal· 
g Iı idi. Arka ında siyah b r elbi~e \ar. 
dı. 

Halk arasında b r kadın )a\-aş sesle: 
- Epey güzelmiş. diye s6ylendı Sa. 

londa hemen herkes ayakta duruyordu. 
İdd a ame ckunuyordu. Fakat yt işlt 1· 
mıyordu. Herkesin elinde bı.r ;aze.te 

yardı. Bu ~aı:ctclerio ilk s~yfalaı·ında 

maznunun resmi w clnıı.yctin tafsil~tı 

yazılı dL K•dımn ismi Gl,dys Eysensch 
idi. Yırml yaşır.dakl sevgilisi Bcrnard 
1ıırt n'l öldürmekle maznundu. 
~is sor~a ~ladı: 
- Nerede dogdunuz? 
- Sanla Paloma"da •• 
- Bu Brulli& Ue U~uay arasmcıa 

bir kilçilk §ehirdır değtl mi:' Genç k~· 
kcn soy adınız ı:e id ? 

- Glad.> s Burrıera. 
- Burarua m .zl izden ba~tmlyece. 

J;lm. Çocuklu umıı; ve pek fençliilnlz
dc çek seyahat ettiğin:.Zi soyledlniz. Bu· 
lundujunu.z ycrl rde birçok siyasi knr
gaşzlıklar olduju için hayatmız.ın bu 
devr lc.rire alt olan ta!stlatı bulmak güç 
oldu. Sadece siz n sözler ni:d nazarı ltL 
bar alarflk şu neticeye varıyoruz. De· 
ruek ld Montevldeo'lu bir armatörün kı· 
ı:ısınız. Anneniz babar.ızla sadece. lk.l ay 
ber..,.;r yaşadıktan sonra. ayrılm!J. S z 
babanadan uzakta iken doğmuşsunuz ve 
ıterd:slnı h ç tanunıyormuşsunuz? Doğ

ru mu? 
- Eve.1~· doiru.dur. 

Çok zenginstniz .. de#ll mi? Bu scn-c· 
tln bır kısmı annenizden, bir k.ı.smı da 
olm\ıs kocanQdan size "ctibı etmiştir. 
1928 denber J'ransada ) erleşm'f bulu-

Ul Orsunuz.. 1914 le 1915 '1"Aaı Antlbes 
~hrl c•a,-rmda yaşamışsınız.. Bu tarihler 
ve bu şeb r sW:lc fena ve ıı.cı \\atıral.r 

uyanaarac•ktır. Çünkü kızıı:~ 1915 le 
burada ölmüştü. liayatmıı bu feliketten 
sonra d ha srrseri, daha avare geçmcğe 
ba lamı~. Birçok münasebetler niz ol. 
muş. Bunların bir kısmı çarçabuk ge· 
l p geçmiş" Muh•rcbed n sonra esase.n 
ıı:.sanlar daha çok tanışıp d•ha çabuk 
ayrdıyorlardı. Siz de bu ekseriyete uy
m\135UllUZ.. Nihayet 1930 da Kont Alda 
l\loati ile tan.ışmışsuuz. Koot çok eski 
\"e ktbar bir İtalyan ailesindend r. Size 
zdi\·aç telı:llf etmiş. Ve hemen evlene. 
crkm~.~ öyle m:? 

ÖGLE • 13,10 5,06 
İKİNDİ 17,JO 8 ,57 
AKŞAM 20,12 12,00 
YATSI 21,58 1,44 
İMSAK 3,13 7,58 

Asi-ie 

Ç ııcukluğumul..da eski alyah ba· 

<'llar 'ardı, ıw. güz.el l·enıek· 

ltr yaparlanh, ha.ıı ) eı11ck\4!rln.I ara· 
a.ıra hatırlı~erunı. eaaıın ~h N 'r. 
yapn orum. işte MlgiUı de tııt:•k ikcfl 
en tok se\diğiıu yemeklerden hlrl 
olu. IM>~i )apank Dlhlir He A., .• 
şe'J e. yedirmek Uiletlim.. 

Bir kilo pirind u ile ~k il 1 uy· 
nattıuı. :\lcrhcın ~ilti piftl. l<,,•iJıe darı 

u uç un koJ arak kepçe te.rsüe u.uelı 
pL,irı.llm. Tabii hu. keynı•J• ıuwt· 
ma.dın1. 

l'arım kil<• MM.) il,\\ iki ~ elli 
~ram k~a~ı key'llt t'tile domates ,r 
bir l.ki taac de. ye~il Mber ılııin.rar•'° 
piflrdim. Bii~ iM.: bir tahajııt ıı:ııııe 

tencnedekl lıaınıır hıtliRe A"eien pi• 
l ri111•I alal'l\k 11rtasıı11 k~~ ile a(lr 
ı lııuuyal&n döktiiıa 'e St{'Rk ..... " 
aolraya 'erdim. Çoc11kların tabak• 
larma aldıkları yenıegl ı,w.. ile '1· 
yer~k tal>aklarııu tekrar ahu&k lçlıt 

l 
ıua.ltlkl'lrıua bakllırsa onla.na dili 
lleıwn ,ıbi !.'Ol.: IM:if!wliklerl aa•11lıl 

EV Ji.A.DL._.l 
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lngi liz uçakla- 1 Hindist~ n 
Yazan: 

,_ih·_aa_•_ou_N___.I rı, OsnobrukJu nümayişL 
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Tüccar.lar.ın . toplantısı SiYAif:iCM ... 
Vali Lutfi Kırdar dünı:letüccarlarla 
t~mas etti, mühim kararlar· alı.ndı 

Tuccarın tuc<: r ta.r ftndtln koÔ_J mü.ddel eli@riad-e tutaniar' ıhbar 

Moskova naz 
ediyor 

Ta.zan: "'.\f. n . 
!>""'li.O\"ad& e-ıorarh nn.nza 

oradl\t.nıı, Pasifık'te: 

M
ütteftkl~r. Ttnl Gine ~arkın· 

la bulllll3.n stılomon. adaların-
bombaladılar davam adb: _ynr. 

de) x.~ 

tro iunu t err. '. n ~·lı1 tE'"'-""k ı edilen etmek. 
tücc.1r koıniteJet'I th.ln, Ticaret 0-

1 
4 Yalan h:ı.vttdi.:: neş•r ve:va 

dasu1da VaHr.ın reıslı.ı: ı;de b!r lc.p- yayılıP..a:ı;.ın.a. yardın1 e<:W..n ve Y.d
lantı yap~ rtık ış'.eri 1c 5ek'.ldc hal. hut da hakiki fiyatlard . fazla o_ 
ledccekicr n ~örü5mi.ıslerdir. larak , sun· i f~·a! . arl a··~\ rış•~ 

nıl. hf'lli degil ... .-\nıerit.:anın .'\ı 

ra *h•iAln onula olduğundı1ın 
-,edildi, OOkru c;-ıkınatlı. Roo-..to\t> 
hlr meı.,aiilf' Anıt:"rika Jrt>ne>rall 
t.:o\ada t>t'kti:-.·or . ..:.tıtlln hah\ k('; 
... ıni kabul ~tmedi. 

dan TuJa,e-1 ..ıa-ına &.<>tker ('Jkarına:a 
mu\atfak olmu~ardır .. Ba. ada, \. 
mtrika lk> .\ va"traJ:va aratiındakJ de
niL yoluna. Mk1nıdlr. Japonlar "'0" 
haftalar f('inde boruıaı tahkin1 rdi
:'- orlardı. 

:\lütteflk taarruıu !a.ni bir ba1kın 
ile ba~lan11,tır. Japonlar ~ldd(>t1t n1u

kabcle etmi~erdir. ~ttittefik 4;'tkarma 
harekctı de,an1 etmektedir. ~imdi,>e 
kadar nıütteflklerln t kruyaz.örtı bat_ 
n11.,, Z ktU\"&7.örô ile 2 ınuhribl \e ı · 

wakllyE" gt'"lnfıııl hBl\3ra. utranu,tır. 

• Ja11onlann l<a.~·ıb"ı malt\n1 de .. lldir. 

t•""' l illflıl 
Loııdra: 11 CA.AJ - Locdroda bu . l<!ı ılık !it 

re.>-nıcr. b:ld1r1ldığ1ne göre, dün ~e- .. ı .... • po ız;ı,fınL 
A b .. k'"I 1 •ıı .-çmı~dır 

cc sn~ ruc n ng:ı. z ta~:yarelc_ Lathf~r: Jsta yor. !tı\". çı.e ,.. . 
r ı tarat."'ldan bombardım.,r.rnd<?n t k 1 t G li . . P e.:: ya ·ı n11~ ır _,e p gı 

sor.r ~ehırdc büyük :yang1nlar ve! kra~·at ve şa;ka'C\rt yırt.lmıf 
k:tlın dumanlar :ort.rlmtl~ttir. St:r-J Jar Jtfa.ı;. 1'UU1}µ.erı:>:le . te 
Una tıpı. b:.·yarelerfnGen bır•nln' rektt' ıe a.patııriiı~ ır. 
P ı : otu c:u ları 'o··,.: emı't r· 

"' ~ J' °' · ~ Kav,:r.poı-e·da polis iki yeı 
«- Şehri kalın b r duman pcr· yiş yapan ve taf atan hatkl fıı 

desi kaplan1tştı. Dönüıştc Holanda. mı.,tır. 8 kı1i h<istahaneye, \ 
hududu üıcrin den gcc:crkcn yı n- mı"'tır 
""tnların husule getirdiği ışıkları BC'ri'Ates'de poli.~ laltbl'yi da. 
görüyorduk. tır. af. 

Bırçck pilotlar attıklart bomba_ Lahore'df'! l<ongreciler tevk~l 
l.i:ir'"•1 buyi.ık ıstas)·onun ve şimen- n11o\)tır, 
ciifc,. hatldrının orta ında ve ctra· KalkUt.ı'dA alüminyum. fahri 

Bundan hao:ıka müttenk ku,·,·etler. 
1'enl Glnt •da~ınd;\ t'la Ja~nlara kar 
'' taarruza Kefmf lerdir. Bu taarru7. 
hakkında Vf'n1 bir haher \oktur. A- f;nda nastl patladıgını ar.latmı5lor- il"llerını bırakmı,tır 
nıiral Klu~'ln .hattk:ıit pti,.1, Jaı>0n- dır. j Delh .. df! lki nıen.euc.:~t ik, 

ları ,\\.,. tralya ,ıınalindekl adalar_ 1 <Anobriıck bıı..\ dera:ıryolu mer tcıtrr ttrt. r.: • 
dan tıkarnıak J:&):"l' .. lne da~anmakt.a- keı.1 \E! Ruh.r'un başlıca agızların~ı Ka:a~·de r>o'ıs hal.ka at:,ş 
dır. Bu bllha'ı'ıa, .\.\u>ttral.Ya nıe.,ele- dan b·rl olma.sı dolayısıle J)'E"k mu- :e. mıl~ln1an1ar han~ olmak• 
~inde Japonlardan öMe davrafllftak, hım bır şehırdlr. Burada çebk fab- Uıuveı;stte tıtiebest dcı slerı bıra_; 
'e Ja.ılon isti!~ ha7ırlıklarını tehir rikaları, şıınend:fer atölyeleri. ba. t.a. ., 
\C'.,,a tmha etn1ek deme-ktir. krr ve aleminyom taSf'!yehanelert ~. 11 (.A.A.) ~ Bugü 

'lüttefikler bunda n1•,·affak oJabi- vıırdır. rin muhtelif nıah.a.llerinde polis 
IM-('kler mi'! Biz ,_,._.. ol8l'aldarına vetf91·i 0'1 detlrları Nı' ıJı:t bak l .... -... İltgiltcreyc akınlar ·r 
kanı:,,; ,Japonlar r&&ttlkte ba~ a~tu.- lerine k<'raı ateş a "!'!,Sa. m,ecbı\ 
nr atılan hjr a\~ lffilebi taneleri Loı ctra, 11 (A.A.) - DahH1yc dıtından 13 irt ölmUş \'C 30 de 
g-ihl dağıloulnın fenalığını bundan \'C En1niyet nazırhklarının tebliği: yaralanan olnıuştuı-. Kargaşalı 
'l\onra. gijrtteklentir. Dıin ıcce az sayıda düşman tay başladıl'ı ıer;en pau.r gUnUnd~ 

yaresı ir.glltcrcnin cenup ve ce- t ölenleı·in sa.yı~ı 2~ l 1 l)uJnnış v 
nup do~u s~hlllC'rini a~arak ınen1-r ralıhlr da 200 u ~_ITTJUl;ıtir /vlısır cephesinde: 
!~ket üzerir.de kısa me-safeli uçu:"! Lukr.O\'. ı 1 f .\.ı\,\ - Birleş 

1-'enl bir hadbtı _,·ektur. Yalnız iki !ar yi'lpmıştır. ttetıer hUküıneti tara!ından r 
tarafta ba\a akınlan tekrar fa7.tala.1- i . 

1 
.,. le-n teb!i'e ~e \·UfO;ek m 

nıı":'tır. Jnglliz \l': .\.n1erlks.n ta.)y&re-' B .r.ka(' )('re bomba'.ar at lmı~.'"talrbe.smin htıma. . lis n1 
lf'rl , '.'llh\E'r nıp,·zıferint' Tobru.k, Sldl tır IK.i yerde hasar oımu:"tur. Blr I _ y(fi pe . 
B kaç ölu ve bir miktar yaral1 var- dafıhlmJıflırı h .. arSttfllıkta ıJ 

arran1, 'Itr~amafnıh Jtrnanlarına' drı-. be; ile bir )taç poli~ ~rala: 
ha\a hılrumlan ~-apmı"Jardrr. Duna 1 .. t Tsleb("'dt-n bir kaçı,. tevki( ed 
nıukabU :\Illı\t'r ha.,·a kU\\"etleri dt Londriı .. 11 (A.A.) - Düş~nı Luc·know 11 (A.A.) _Un 
lngiJi -1: ıne, .. 1.llt'rlnj ,iddPtle benlba•_ I ts~·ya.ce-lerı bu _ bah erkenden in-

i 
talf'bui bugün "grev ilAn ct ı 

thınan etrnl~lerdlr. g•ltercnin cenubu şarki kısmına 
! ne~r,dijf!n kararnamııt l;\üıifrna ' 

E\\el("'e df' '"IÖ~ledl~imiz gibi, ni..,bi yar.gın borrıbf'1R"'t atmışlardır. n- sokllkl;\rd tnplu olarak dola 
durgunıuta ratınen iki tarafta hara· paoca zayiat ve ha8ar yoktur. 

ba.şlamr11tır. Talf>bt' kendilerini 
rf'tli bir 11,azırlık \-anlır .• ıUnıau kloıı... Btından başkı bu ~ab· h e~k_en. ~ darbeletiyle da~ıtmak isteyen 
ka<'n11n ~lınal kolu, Kafka<>tyada nere- de~ Londrad~ hava tehJıketiı 1şa- ~O.zerine taşla: hUcUm ettiğinde 
dt>,YM' Dar,lltl ge('lctinf' dayanmak üze_ reh verılm·ştır. 1 sılt\h kullanmak zorunda kal 
redir. J\(are-,aı Ronınıel, buna bir na
%lrc ,yapınak enıf'll~·lf' ı.,onhaharda. )'e
ni bir taarruzda bulunına.k K:ln fır

.. at ht'klenıektedir. Jlerhaldc bu 'ıefer 

(iilde n1ü<·adcle ı>f:'k !:E"tin ola<'aktır. 

81tı flvrupada hava 

akınları : 

BASMAK ALEDEN 

DEVAM 
(Başı l lııcido) en 

lal l\luhl•rrn hayatını hala bugün 

Sekizi ~f'nt; kız olmak ÜZ('l'C 1 
be te\'k:f cdllnıiştir. Polll"l ve 
k('ri mUfreze üniver~ite binal 
\·arını beklem('ktedir. 

Bombay. 11 CA.A.. l - Karıt 

lar zuhur etmiş olan bütün bö 
de gC'çen sükünetli bir geceden 
bu sabah yeniden bir taKın1 nC 

\in . . k 
1 111 

de .;:e-çen harpt~ ynpt:gı ted•kar-- 1 ı,. ... yapılmıştır . ıan)a)a ar ... ı nı; 7. ha,·a bonı 
b•·d 

1 1 
• et1· · -, ıı.ım h•zzı dolduruyor, öldllktc11 ltn"M"elt n1f'lt,Y ,,lhJ aıö•dactt6""' 

.... rn1ao arı <('\anı ı\"or. tngiJl7 
tay.\--arC'~rt <>ton defa mtihim bir de- .. ~ııra _cı. bn hizmet. gerided btra~- J tst~k~ ~tı d P\ jNy 'I'l 

· . 
1 

..ıı.. .. kı.. tıgı b r ı.. k.ilt a~c d ye cvaıuıı Z{' e::ıının unı e r ss il an~ın. 
ınır.) o -•uın 'Dıo ı eıl:a• O'llab- f · 
ruk'u hoı.b ı n . ve hayırlı b.r iz bırakacaktır. ftn :.·l'l.zd·ğına ~öre. . Ru;ı;vet 

• 8 u.,ıar. hır t:'Ok .>••rın- itaat~hk milc'\ôelt~ndr.n Ya'/ 
lar çıkarnll":>lard ı r. Buna nıukabll Neden bugün de bir takım k r. 

b ı · nıe~iııi Hint mllletfna@n bir rr 
.\Jınan tııl;ı·arelerl de ın,rlttrenin <.'fi'_ r.I tok, zeka ı ve tecrü es genış 

t d ..ı h t c ı•ı rita Mecektiı-, ., 
nuıı ~atıOlnde b~Lı yerlerP honıbalnr va an •:ı.11.ra, geçen arp e e ~ • . 
atnu<;ıtardır. Bir miktar httoqr ,·arttır. ~ıuhtarın oyn dığı ı ı le btınzerf Nevyoık. ll r.1\.-!'-~l,....,... Ingılı 

Bu togillz .... , ... taarruzlarntın do- roller oyı am•k fır~l.ı verilmesin.~ Hıııdıcıtaı:da. cnf'rJl ~~~. hare~ 
ğu <'epheı,ln. delJ Rus oulka,·ernethıf! Neden bu ı.or yükün altından! karga.,alık Am~llerlnı or~ıtdan . 
ıu•· der~eJt.""" kadar ~-ardıı:nı dokuudu- kalkmak :çin küçük çapta illetler· ı-arak. sUkfJnu 1ade- ~tm~ eri Bı~ 
!{unu kati ola.ral( bilnıh·oruz • . .\.ncak} le uğraşılsın dı nıevcut her im- Anıerıkanın Mr tara On~'\ tasvı 
• \lınan orduları taarru~ ınıntakaJa· t kfndan ist fadC' edilmesin Ye ol- karfılanmaktadır. GiR<lı \'C. !" 
rında Ru'tlara. kar~ı ha\a ii<>ttünlü~ü- gun ve tecrübeli dimağlar ar•sın. zarar ''ernliyccek dııı·uına get.ırı 
nü hıl.bi. ıau.ba.fua eharktetüriflo. d'l v tani b'.r S('(erbc.rJk y11p:.lm;ı· Jcı·dir. ı 

lnı;il' z parFtlllf"nt,...,u t•ı>lanını~~ 
llatt;l. tnglllı.le-r, batı ,ı\.\"fUJl&da bile sı :ı ? Lor.dra. 11 r A.. > ....., MUsta 
ha' a li.~ti.lnlüğuııü kahir bir yaz.l~·f>t-
te (')de edememf h'rdir. fi lbuki ikin- çi p rticı; me.n.or;up:aı·ından B. :\fa 

Amerfk.ıcia n11?yarlarca par~)"I mem-un hulunduğu narti naı 1 el C'ephe a("r.am11 Uk ,._rtı ~..... 1 ele h ·h ı k ·ıs. \ t: ·· , szr c n arp stt s:.ı teş tttr, \"tnı 1camara8ı rt.'ll"ll~:ı-rne bir 1 
8 akahn1. A.ınerikan ba,·a ku,,t-tleri- s nede bir d<..lar ma .. şıa «:alı~n j tnp ~·ererek me<·J" in Hint mlil 
nln harbe t-;;tır:1kind<.'rı sonra 'azl.Ht d 1 d ı ı d d e anı rınuı i ares a tır a ır. R~s- ı&~nı m.üza.kt-ıe etıu...ı.- için toplan 
nt> olaC"ak ~ .... ~ 

Doğu cephesinde: 
~imali Kafka"l,\·ada Alınan ilerle. 

:rı.,ı garp \C et"ııup h .. Ukamctlerlndc 
tlc,·am ediyor. Garpte 'faikoı> 'e 
Kra.<>tnodar' ı 1.aıltcden ku\·,·etrcr iki 
koldan ~"o' ro•f .. k 'e Tuap.,'a d ,._ 
rn iltrUyorlar. 

f'rnuı> f!..til(aınetlnde llerli.yen .~i

man ku\·\ etleri nıt.ıhlnı bir ka1Jhca. 
n1erktzl ola• Pia.tl&"or'ı.k'u l.hp1 e.t
mıır:-tır. Bura ı Groznl~m 109 kflo. 

mt kadroların böyle bir yükün aL çağırılmasınt ı.c:tem~gtir. 
tından kalkamıyac.:ğını B. Ruz. Reuter ajansının paııa.nıcnto 
relt dcrhiiııl an\a.ı:nış, memlek!Un Mbt:rtne göt"t!ı Hlat .. 11t•elesinin 
en iyi lş d:mağlarını vatani va21i- 1 kert:-"'l H;n parl<iıner tQlllln topli. 
Ccye koŞ:n1uştur. f ça.ğrılma..~ı hususunda bir tasr 

B z bu s stemic. memleketimiz- nıe\'ctıt değildir. 

de de t1-1 tbikı li.izun1u"lu defalarla 
~eri sürdilk,_ bazı arkad2flarınuzl Bczı Vekô\etleri 
şi ahı.ya çevırdı!er. ublzde bu nev f d ki 

adam yolr., dediler. Celal ıı.zuhta- fosorrU Sa n 1 Ol 
rm. m ·~: bu nevı adam olduğuna\ l"I z o mn !J m esi 
can.ı de.ıldlr. Ben bu iş merak ı 
edip ortalığı ycklısdım. Hükün1e. ı AnkRra. 11 f1; tırrft talJyı 

nı_~tre kadar ,ıınal batı .. ındadır. Ba- tin, eğer istcrl;c, kendl tşlerınde i hili ,.e Ticaret VekA.letl~ı-lnce 
~n .yeı ~den ,ınu·ndlfer Jıath Ur.erlrt- tnUvaffak olmu,, tecrtıbell ve.tan- tereken tasatt·uf sandıkları hal 

iledir. Ddn de ~a~dıtıınıı. 'e\·hlle .\.1-ı daş1arı~ .tam \'akt:;:e vey~ b·r _kı- da yeni ~ir_niza.nıııaın~ _hazırı.an 
nıan hedt'fl GroT.n:-o l>E'trol ha~7.a"'f'm SU'n \'a.K.tuıe tasarruf edebi.lccetıne tu. Husu:-oi ıdare, belf>dı) eler 'e 

ve çok \' t. rinıti crııcyar..lar açab'.le- bant-talar tarafından kurulacak "tf; 
tlr: geflrınektlr. 

GörülU3·or ki Alınanlar gaq,te ı;,a_ 
ccğıne kanaot getirdinı. ruf sandık 1 arı ile milli bankala1e . 

rafından kurulacak ttt!&t·ruf sarı 

ları servlsleı·inin salı\hlyetleri, niı ı hıt lOlunu tak11> ederek belki Ba - ---

ı 
t 

Kruuldanan yıl;.nların b<l§I ı ez 
lllll•a ,.,..k,rnıya ,.tı ten"p1a Bakil - . , • 
~ dlC .... 1 •.•. , __ , •L- . mek tı.-- 0 e ı ag'r cezalar b-le te· 
.. ~en er 1- - ~u. liırNAy • • . . 

sırs.z kalır Yapı acak iş .. htıyaca 
Pftl'OI ,.~,·7.~"lrna: '"' hrikl de &k-.ye uy~un tt'dbir almak, butrl~ı-r ~ldc 
kadar frunflfr: aLnıetnjş &lbi llılrC'ktt edilen nf'lk·e~e-re göre tedUı etm~k 
C.dl;) otld.r. Kafka 't dat;tarına <;:ltnıak- \'C' kontrol vız'. fes nl 1r hayatı 
tan..,u Sar.uk-fl'Jz '"' Jlfl7.t"f' d("niLI "•- tecrüt sıh.bi <.lnıı;ş, düritst 
hillerindrn Baham ,-e Bak lf' doğnı adamlara vatani bir yaz.ite di 
'itl:üln.wlıı. i~t·~..-ıar. B• hakıınrl:ı.n vcrmcktir~ 
\·aıi. «'' Ru~ıaı h;i• (Olı: teltllkeMdtr. ı Abmct Emin 
''aU.~IMl etntfınükl 9-ardu-Uere 

~eu"« • .. \.hl-.nla.ruı me,Lii ma~arra- • ilini tutnıaktadır. Ku'!'atıtan ko\""\eı-

eleı·l. 1~ ·n ı;;ekli. bütçı 

katı hesap arıı tetkiki, ı r 
errad ve banl<alıırld. olan mfiırrft~ n 
lerL te\"dlatjl. veı·ıtecck faizlerin 
!angıç ve b m ;ıtrthlerile ~~ 
te,·dıatıry. istiınal ba.dlerile pl<i.sn 

rı - • 
larııı şekll şartları ve ihtiya 'ti 
sile fonların miktarı, ayrılJllt;)CH.P 

ti, teftiş. MUrakabe. Ye t.at;fıy'°J 

bu r.izaııuı_.. hlikUmltfill• ,ffie: 
caktır, 

1'\)c*le-r kazanı.Jd•I n a...ıa,.ıma.kta- lerln gerı ... ı ke.,nınl, olanHız: bu - F I · :.:J 
clır .... , .... prbi•dC NJ-..k hir Ru• -· ı.ı.ııa. ........ du0<ey katlar az o mesai YQAup 
kı.t"\'\ f'\I k11"-hh1u ... hr. Ei,er bu. .\J - dokru olduğunu. be iki ):arın anlı~·a_ 1 ~ 
illa. kld:a.,.; dotr111.

0 

1 ... t. StaUng:rad l"I. t·ağıT.. tıunonla berabtr Ru<>tlar neh- , leC ek f ~ brrkö1 cft 
t~an\P\lllflf' J>an. n.ehri•I a,nlak ke· rın doğu 'ıahlllne >·eni. kLn·,·e tk'r .-e· Ankara, 11 ıvatan) -.·~Pğf 
~~,}" la":'n11' olaC'aktır. Bu takdlrd~ Sta- tlrerek t'cpJw-de bir gedik aı;,•Un.-ıa!'Oı•a f kırı ve Şark kromlai'ı ~t~ııı. 

ngrad hun garpten \'e ('enuıJta K•- ınılnl olata.kl:.ırına ~iiphe t'dilerneı:. yr-rüsti) ı,terlnde. Iaınir~ıı'> 

tf'lr.Oı:o\o ti~t>rfnM-n iki ,.\.iman tanr_ Rlitüıı nıeı.,f'lt", nf'hrl gernıek ,-e~·a yag- ve 'Alwn~lii.tr Llrrntalr-ctiril\ 
ruıuıı:ı u&;rı~ ;ıcaktır. .J;"t'«,·irnıf'nıf'k l'hHr. Stallngrad'1 n akı- rika.sınııı ·pre~. sabunb'-~t/4 

l'akaı Kala, ;arblPde bU~·Uk Rus beti bu iki hareı..ete bathdır. :\taa.... yat klsmılaraun gece 1t~\i1~ 
~·"tlerlnln kn,ahld~roa fhtiroa1 manh Kott>tnlko\o ~imal doğn-;ırmla. tala.rında, Istanbulda;. :ifi-foi;l 
'""Mnt'"k ~('; z-:ra nehrin b:ı ındakl t~krar ba-:lıyan .\Iınan taarruzu. mll.- ma.rı°*'"..,.• a.tt hidı-of~ ~
lttt" lcu, 'etlttf nihfllPt Ut-rl me,·-rilf'ri , ·arrak olur. a Ru ... h!itr artık D9A ~ .... , ._ kasan.da ıtinıde üç 1ıCaaıiJ! MadaZ 
nıudafaa. cdrn nı~hıhıt Jıutalarrlır. adt" ••ranuular, '\"ah;a. prlsRae re- mesai ·•ıı.nma!lınft\:'fit)"CCdı·\- ı 
.\"'t 1' .. l.aHettwı aellriJI dop .. _ t.il-1' metboulyeıı...ı. ı.aıuıa.r. mtısea.ı.ı eclilmi.fti&Jt 1•1'! nLI 

H 'ı c:ıt~ 

)tukatı<laKl rcsıne nJ.K<:r"k 
ltf.'bÜ\'ÜK 

' 1 ~ - ,. :ıt,. • habcl ver •cı.: ın-.t ıal"\) ct
"~Pn cr-- ı 

\"e ,.01 mcv u Bu, l\lehı ı e n kaıabllık 

[ . .ı · -ı ş ınuhlti olan G-a l<-i eskı Güm 
lgı~ '-il- 1 . 

1 
ruk c.1dtll'." c.ıvaı nd<ıK• b·r boy3..· 
rr .. ne b•\( s ıın çıkardı~. kesıf du 
nı;u'tları gos1€ nıek~cdır 

·de nüma.
ı 3lPŞ .ı\Ç:

kaJdlrJI_ 

ı'tıtmış· 

f edll-

kaları 

1çn11ş 

tize re 
kn1ış-

llakık;a1 •ı gı illin ht'r s<ıat ~de 

bu crıdde vt' civarı k;ı1 1 ı bir du 
ına, 1 t ıbak.ıs c urtülü o1dtığUr'ldan 

;ı.--azıha r: <' ve atclyelcır n pcncere\cq 
ni c;çık bulıındurnıak kabil olma
cl:ğı g:bi bacı::ıın ~ra.~ıra kıvılcım. 

tı kurıımlar fa<;ına.sı nıuhit halkı· 

111 büylik cnd şe:--·e düşürmektedir. 
Resimde de gôrilldü~ü üzere bıJca 
a r e11k 5 • 6 nıclrc kafardır. lfal· 
bukt nlzamen asgari 15 metre ol· 
l11 sı lfı.ztnıl'fır. S•hhat, yargın teh_ 
likeler• ve hC'r bakrrndan zararlı 
olan bu va1.iyetln düzC'ltilmes iç'n 
a;akadariarın d.kkat rı"'zarını çe-
keriz. 

Toplantıda \rali ve Beledıye Re-. bulunulma~tr!ln önüne ge·<:me'k. 
isk Llı.trı Krrdar stız alarak , au\an 5 - HaklkRttl' 'ar arında '".ıoi • 
) en1 -adımcia httkün1etle tücc.arın ~ alı~vprış o;m~d:~ı 11 ~t.ic \ ..rrrıış 
elelc çal1şmeları lf.zın1 geld!ğin i g•b· gfu;tererck, hakiki a1 1.,.\eri~:e
tekrar belirtın ş \ 'e bu ş.tE". ~eçı~en ri ;:;·ı.liyC'nlerl \"C hı:ıkikı alı..;\·er s-
bu konıitcl l re ınühin1 va.z.fe:er Ier·ntn rıyııt, nıfktat', evsaf \'C' t."'- 1 
dliştüğür.i.i :nlatınr~tır. ra:tıni, hakikatte oldugundan bas_ , 

Müzakcrelrr onundet alının ka. k'.l tUrlü gü~tcrcnieri ~ak "ıp ve t ( 

rara göre, T;carct Oda.sınca int.- bit ederek Belcdı~-e te~ki13tın·ı 
h0p edilen ve ticaret züınrelcrinl l b:idir lmek ü:zC'rc Tica.ret \"C San. -

tem-sil eden konıitclern vazifel ri yi Odası Katib. UınumJigınc bil-
. dirmC'ktir. 

şunlardan ıb~reltlr; 
• 

1 Buı;ürdfln it baren fiilen çalış . 
l - İht.kfır :ıihniyetilr, tıcari mayıı başlayac k olan bu kornıt('- 1 

muamc!C'ler:n .cyrin· ve intlıamını ler pi.;'asa.dak; k:.nlroliarı :: ı kC'nd 1 

bozan, ve piyas,ltırı tesir a;tinda vasıt· le.ı·l'.e y~ plrkları gibi hr.lkt&n \ 

bırakarak, fiyat farkından ;.:ayrt- da yard11n lstiycceklerd'.r. llcr 
m(şru şekilde it;t facie imki'in~;rı han~ blr e:ıcl maddC'$ln:n fiyatın

da sun'i b ır yük~eli~i gören, bir 
lemin eden z r.c:lrlen1c a:ı~\·crlflc

snekft;~,-,-o.. ~ 1.f.• .... ,· Htandaş T-ca_ 
re milnl olmak. haberdar ret Oda~ını va1iyeth.•·1 

2 - Ayni zllıni;rct ve mb at. edecek. Oda d va1ıyetl koın . te
larla ve bir&:Una t,cari b: glantıya tere hava'.t edel'ektir 

ı veya herhan&i bir .ht :ya<.'ı karşı- Su('lu gö•iilenlcr hakkında taki-

Bir taraftan da a,·rı ulh 1ıtı.. 

la.rı d('\anı edip ıriılf'.'or. 

Ef:"t-r a_\ rı ... uıh, \10 ... ko\ a'nın 

ne geJ ... eydt, ('-ün~n tlf'fil. dün.\·a 
't" hadi ... f'lf"rin <•ere~anını kf""lf'm 
Rusya h.·in a~·n ~ulh. hf'm id 
hent ~ıa.,lık diı.\a.ı.ında.n ebedi• 
tf' 'azp>('.lllf'k, cell.ıidR. OO;ı un o 
maktır. 

KE"rf'n<>tkl'nln :ı-apmakta nttı 

,ı::örnıe(liti hnrf'kf'ti huC'\inkti 
l'P,jiınl göT.e alan1a?:. 

İ!:in rtoi;"ru•u ~uraı ı ki .'.\(~ 

kend'nl na7a. (t>ki~·or. mümkün 
duf;u kadar a.itır b:u.mata \"f' 

.,...·;ı.Jt"r kope.rınata bakı~·or. J-.t 
';-t:--· dP. ikin4·i t·~pllMlr. 

Oylf' görünü) nr ki clemokrft~ 
rafı. gf'rf'k Ru..,~·•da. f:"t"Tt"k k 

nı~nJt-ketlE"rindf' Jlle\"f'Ot ruhf 
kıJı kar.;;,ılanıM;. lt:in htr ikin<'"l 
he .nU\<'era ... ına atılacaklardır. 

1 l"leh_ 
kuv

··utıe-

kR]

Ok 

--------------- :anıava me.tuf eıJınsksızın at=vre bat k.:trarI T cı-ırC't Odas!ndan c;-r_ 

K l Ç ga b• ...1 \ • 1 :Xe>redt", ntı 7..aınan \"f" na.•ıl':"" a a r lüUC alışverişlerde bulunanları takip ve kacek ve Brl ~ df,eı D inıi E.,~üınf' 

l 1 'ıualin ("'f'\ ahını gelec:("'k &fl&r 

R h 
bunlart Ticaret Odasır:a blld rmek. ni va~\la~lc bu tiicearlar Mkkın-

US OY USU im a 3 - Kabul edılmelorl içen hiç da tak•b<ta başlan•cakt•r. ı-ü-1\_••_t_ec_e_k_ı_ır_. ______ _.. n 

ediliyor bir meşru sebep olmıyan ve elle- YapttklaTı j~lerdc ~u~·l,rr !'ab;t F . d c 
r;ndeki malları talep ve ihtiyaç olanl11r dtrh::ıl !\1illi Korur:nı mah- eri Un em 

CBafr J ~f") ~· karşısında st.tı~a çıkarmayıp, uzun kem~I~rffte se\•ktdHeeeklerdir. 1 

·i 

d;ığ]ara atılmı;;tır. Ric~t hattı ke- E ki 
"len rlüşınan kuvvetlerinden mü· Amerı·ka!ı!ar 1 N- t_ı· .• d r n 

r rekkcp bit grup !mha cd'lmlşllr. , ıuıııyat yu:zün en 
' IIava kuvvetlerimiz, Scıvyctle- J b J k (Ba".'t lltnclde) ' f 

rir. ah ide , .• KRradeniz lima•:a_ Salomonlar a stan u u~ ömür iş- Cemal Harici~·emizin. J<Üzı<leı me 
, rından Tuapse, ~ovorossL.-k ,.f' leri düze!emiy·or ıarından olup Galata .. aray ıtşes· 
1 Anapa y•ptıkları ~ , hlıye YC gem:· asker çıkardılar ve Paris hukuk fokii.ltesirı<ltn m 

tere tahnıll harC'katın:ı karşı hü-1 ('Ba,ı 1 lnt"ick) - dur. Cemal Erkin 'Mfibadele kM1 
eumlarını ş!ddetlendlrm"t:!lerdır (Ba'!ı 1 l~I~) + nakliyat komi:-;yonun.ı. \'eziyet bil_ nu Türk heyet. ınurı.riWlL"~Ut b 
Bu hücumlar esnasında l:?700 to- kımadalarında karRya. c..skcr <;ı· d:rm:sı, ge('"cn sene u2ranılan n1üş .. t:pli~inde, 9"Z7 de•Prl\g \'C 

ntl-dto lularında 11 taşct ~en1is ka,..mışlardrr. Birçc.k Japon tay- küliı.lı h:ttirl~tmı,. VC' bu . ~kildc l büyük elçilikleri baı;ııkAti(ilikle 
bat rılınış \'C ba~ka 9 ~emi de hoı_ ya.releri tahr·p edilmiş vr su üstü har · ket edıl:r:;e bu !'-l're J~1a'.:"A:>u- bulunmuş ve AnkHraya. dor..d· 

5 ra ugratılını~hr. birl kleri harekf't cdeıniyccek hale iun kOmürsüz k~lac ğını ,:tcı bir ~onra Haririye tf>şkiIAtında ı mu 
Kıla(''ln batısında dar bir saha- getirilmiştir. u~aıı~a tekrar etınişLr. l l"lube nıüdürlilk~rİ!nde Yazi.te 

ya ~ıkıştırılnıış olan Sovyef ordu- Bir Aınerikan kruyazön.i bat. K.c.misyonuıı bllinmlycn b.azt sc- tır. 932 de Baş\l'E'kil ŞilkrU SarR 
~u ·'·okedntı"l.{'k üzer<.' bulur,ıJYO!"· ınış. tki kruv11ıörlc lki dc.stroyer beplerdcn dola)'I Et.banka ,. ipur ile O .. manlı boı~lıa.rını nılla..ker 

Don ccıph ~;t;niıı geri kAJ~n kts- ve b r r:pkliyc gemisi hAsRr:l uğ- tahsis etınC'yişi. B. ZC'k~ri.yya:--·ı, Parise giden mınahhas he(\'etln 
1- mında mcyzli nıuharebf.' faaliyeti ramıştır. me,·rud )"l'tlnde artık hiç blr ma-

1 
rak etmi!.', BerUn bl\yük elçi11ğ"I 

yalnız 1\Iac~r kıt;ı l, rı tnrafından Dcnlz hatt:<k:"lt Ffi Amiral Ki:.~g ne kalmLya;, Etiba :-: kın Kömür tPşarlığını. BP.:\'l'Ut. bafkonsolos 
tutulan ~ 1'ı.:s1ınde biraz şiddet. dcıniştir k ~ ; 1 sf.tıs \"C te\·zi mÜ<'s!'e$Esln'n b~. nu, Haı:ic"iye \ 1elc;\lett ticaret d 
lcnııı tır. ı•- Kara ·.J. a~ker ('ıkarn1a ha- I !';'rndan a.'"rlinıaya ınecbur etmiş- umum müdi\ı·hiWU;nU VE"; nlhaye 

l . rckct~cr:..."ldcn makut Japonları tir. da da birinci dıdre unuını mtı 

ş- Pıllklc uçak ıı1 nddarı mü~ekkcp Tul~a bölgoshıden etm~k ve Bit- Öğrendi im~zc ~öre i Ufa:-,: ka-ığünU bU\1.ik bir.•muWLt.takiyetle 
teşk er Stalir.~a 'ın «cnup bat1-r . , . · . . · 

lc!:;>ık Amcr ka lıc Avustralya ve •b:1l ed len Bay Zekcriyyanın ve- <'lmı,tı.r. 1 ' 
sındak trıuh-ırt>btlC'rde kara kav- . ri .. .. .. • . Yenı Zelan a arasındaki tnuvasa. r:nC'. Ankara Komur tevzi ve ıatJ.ş * 
~tıer ı d~ teltl l;JPr.dır_ Run-. , . . . . ga-

1 1 
~ r ıııı~·r d•h oem•eo--b•r h•ıe act '"' US!'e• mildUr' mo .f:)'UJ) · udUPll 

dan başk.<1 bu ~l'h r dol v cırr!llıffk 
11t- ik' h d .. · .. 

8 
t r ' Sabri K~ ok ta:vln cdılın1~1r Tahır ~aman. pırotoiu'>! wnum m 

:,·ı\ ava ınC'y anını buyuk ç pta Anterikanın irse.n za\'Hıtı S::ı.ltıhattin Arbel vt- 2 r.('i daire u 
'İl-.. bçmbı-...:.ırJa bontbalan1ı~lar ve yer. I v.ışington 11 (AA) _:_ Harb • ı Muhtarlıkl __ ...ı k müdürU Faık H•\.seyın dôrdi?nc 
jl d ~O SO\"YC'' LH,"B!i• tt1lıı'ıp ctın ' ş- ye N: zırhğıt~n tebliğı aman açı rec-eye, Iiaric:iye '\~"kAleti k 

lcrd<r . .. ~ Pasifikteki harekat crna.ındaı kalan yazİfe boş'uğU ' .. h'lls mUdür:ü :s'edim Voyscl 4 
rin RJCV bolge:-ıhıoc ç~·tlıı n1udafaa 77 Amerıkan subay ve eri oimuŞ- (n··- 1 . ~-'1 r 1 şınei dereeey~ .. terfi etm!şleı-dlr. 

muh . rt.•bC'"l d~\'tını t"di":or Tazo . . .---,ı ıntt-.., 
t ve . tur- Bunlardan 1 p u gubay ve 27 sı olan takrırhı t tklkt 1 d h . 1 

ıhf Vatlarını muharebeye sokan fi' .ç n a a C\.'\C 
~aldı- ı • er Alaskada, 5 subay ve 20 asker 1 t k"l · · . . Z f b 'düşı.1an ~ch.·iı' ':nıallnde de ş;d- . . . .. eş 1 edılnıış- bulunan partı kon11s- a er ayra 
·leşi\ , "'.'vt<d\.ı.:~ yda, 6 k şi de Ha"aıde ol , 

detl~ hi.iruıniarını tek!'atlamlştır. .. .. · yonunn gurup unıumt heyetine hıta- • 
P 11 Alntan piy•de~ıı'I n ve zırhlı' kıta- muştur. ben hazırlamı~ bulunduğu mazbata! (B~ı 1 lnc·ld") 
"ehrt ı\vustralya donanması d<ıı. l'!tirlk vardt. Bu"'"·daı• b••.ka Ankara ,. 

arııı ıı 1c<ıhran1~ ca nıüdafatsı kar ......... 
'mi~ ~·~rnd:ı bu hücuın!ar bu kesiınjn ediyor Bu mazlM.tada., müntahap idare tanbul yük$>ek okullarına men~ 

her tıok(asında akın ka:m'l~hr. C.-1nıbera. 11 (A.A.) - A\"u~tral- meclısı 8...t&lıklArının ih~asına lcoınL~- !ebe heyetleriyle gensllk kl 
u·ek k " ..-a doı anıncısının bac.lıca '"'emıler;- adına milkel'--' bı'ı· k'ta Af\'On Jiava 'U\'VC'Utrlm -71n Sovyet mev_ · ~ 0 

1yon taraftar görlliıntemekte ve fakat ~ • ... • 
ı:t~~ ziıerlnc, t nk VC' kıta. toplulukları- nln dahll bulundugu büh.in cenup t !;leftir \'e kuabalarda kaf<hrıh'l\IŞ bu- ya. ,.e Izırur izcileri, T<Utahya, 

·nın 

nek 
1 k b·ı· ı ı ı b'l p 'f'k fil s ı d ı vilc\yet~eri köy ve kuabalar 1·~ r~ı u un :;Un bc.nıba ara • ı ası ı osu a amon a ~ a- lunan muhta.rhklardan açık kalan bir 
,, ptık"arı ı1 \'a k."ra kıt". la· k . ~ . 11 bl törene ;,ştir8.k edecekludir. .v. tıC"un r ,.. .... rı ~ n\nue şıddeı r n1uhare. yaz1fe bo~1 utunun mevMıdiyetıne lfa-

":;"ele rırı.ırzı yÜkliı ı u h•S:"('dlıır dereCC'dt' 
tıy h ,;rt tm'ştlr 

beye tutu~muş'ardlr. Zaf~rt, müt- ret edilerek halkın ihti)'B<'l bakımın· 

teflkler leh~ııe tahakh.uku takdi- dan bu bô.!]luğun herhangi l>ir t~E"k

rlnde bütün doğu Avustralya kt- külle doldurulma..qı doıtru olaca.ğ ifa
mu 

.ıüza 

ntıy 

,l\'\"U 

I•nı .1 ~ölür:ün cenup doğusun
da ve Volkof Cl'phcs ı de dbşma. 

nın birçok mcv:z·i hücuınları kıs

hte11 karşı hi.ictıınlarJa pü~kilttül-

r
ıüştiir. 

En şlıntıldc: Jı:ı.vn kuvvetlerimiz 

yısı istila tehdidinde.ı kurtulmuş de edilmekte idi. 
olacaktır. Bundan başka n1üttefik. Kürsüye ı:;-elen Dahlliye Vekili Dr 
:er AYustralyc:nın hC'n1en yakin·n- Fikri TU:r::er, baz• ihtirilzl kayıtlar 

de bulur an adalardan Japonları dermcyaniyle blrBkte komisyonun 
kol ı ye<.1 sürüp atabileceklerdir noktai na?.arına ı~tirak ettiğine \'e 

~{oln koyuı~d . b:r hava nıeydanr l\lutteflklerln tebliği bu bapta bir 1Aylha tanztıni Y&Zifesi 
~rs:rtcrl ~ ve ~turn1a:ısk d . ıniry'c.- Melbourne, l 1 (A.A.) Cenu- ııe komi~yon n1azbata~ı \rekA.lete te\'-
lunun b3Usında bulurıan topçu bu garbi Pt.:sirlktekı müttefik unıu dl edilecek olurıa. !'.'ehir ve kaıroıaba.-

Halkımızın tör·ene ı~tıraklerl 

mln \'e kola.:ıtla...~tırmak 1Yta.k 
,,\.fyon ve Izmirden 30 a~1.1$to! 

ucuz tarifeli trenler tertip C'dLl 

30 ağu:stos gilnU Dun1lupı 

Meçhul a.~kerin mezarı ba~ınd 

çccek ola.n ve aı:ıkert kıta1~rımızr 
en ba.şta yer ahtcaklarr bu tören 
11,30 da hazır bulunacak olan h< 
!er, deleg-eler. n1U1nesslller tal' 
dan J..IHlet ~tt>Clfsi ile Ordu ve mf' 
oldukları devlet teş{'kkl\llert, \'il me\•ziler1n" 1 111 <abeılcr ka,•d•t d k' hl ı ki d "' · · '- - ıni karar.ı:ihının tebl ğ. lar a ı mu arı ar an kalan ,·azi_ :•lerdi . ler. nülll kuı-unılnr. ,:.ilk.sek ok· 

m "i ı. Salamon adı ıa.rı nıuharebesi fe bo~ıu~urııı düldural'ak bir Jlrihıı-

·ı 

9 J o a>-. t ·· l ı d · adına. Abideye ç~enkltr .kor.m 
- ı;:U.: os gun er ogu cep durmadan şiddetle devam l'derken n:n ~1"e<·lise takdinı edılece~:ni biidir-

h ı d h h• b ' · d retiylf'" aç•Jaeak ve ordu, Parti, 
~.Da es r c ava mu re e.enc e. ınütlC'fik hava kuvvetleri kuman-, mh;tir. 

U .. , 
1 
ı·erde Vl' u'"aksavcr 11t 0 s:ile 195 G p ıı t h ti m ·· ., "'. danı, Timcr·da ve Yen ~ Gine·d~ ru nıun1 eye . Dahilıye \"f'ki· 

tkın Sc.v)·et ll('ağı tahrip edilm~ştir. Jnpo: geınllerine ve kıra tEsislc. linin beyanatını taınamen tas\'ip et_ 

ke-vleıi ,.e )'Uk!ek okullar R.d1na 

lenecek n ıttıkları mDte kıp 
bir geçit resnıi 1~ ,ı:;onıı erecekti 

mış~ Yalnız l·t A1man U('agı kayıptır. r ne fasılasız darbeler ndirmektc- mi.!;' \"e ruznamede bt1.$ka n1adde ol-
nıL~ ~iddctli b1r n1e:rdah nıuharebesi dir. mad:~ iÇin toplantıya son \'erilıniş- .-\ynı gün ~·urduı• her k~e~indt 
' t· keri garr.izonlıın:la yapılnu1.sı m 

"ar !\toskova, 1 l (A.A.) - Reuter'in Amerikan .söı:cüsü. Sa:;. ınon a- ır 
t 1 olan merulmden ba.Şka Halke\·1 

dı~i hususi muhabiri b:ldiriyor: 
1 
dalarında Amerlkan gemtlcrlnin Odalaı·;nda ve bunların bulunnı 

·anı- Stallngrad dolayları 1ç·n y _pı. tu.hrip edildiğine dar Japonlar ta- . ~alomon adalctrı deniz muharebe- \aı·i yerlerde Parti kura~larında 
lan n1C'ydan muharebesi, yeniden l·afından ileri sürülen ıddialar'n s1nın ~n netl4":eleri ht-ntlz bilinme:_ · t 1 . P ıaeaktır 

, ve . . I . . 

1 

tar. ı ar ) ı:ı ı · . ! şıddctl('nmlştır. htıyi'ft kuvvetl('ri taınan1ıle hayal· mıhsulü olduğunu mekted:r. Fakat blı muharebenin ln-
lı~J. ı;::etirmiş ve Don kav.s nde kuvyel· söylemiştir. giliz Ye Amerikan deniz Ye ha\a kuv-
bet· lerir.i t~plamış ola rı Almanlar, dün R!'smC'n b.ldJrHdiitin(' göre, Ye. \'ct'{'ri için ~zicl bir ma~ıtıblyrt ol- 1 A'e~ıi teşekkür 
~:!~ yerıi hucuı~ılar ~·apm~jıardır. Hücu ni Gine~: Kokodn k i~ın~e bu- ~ultunu_ şinıdıden fiÖ)'lemekle müb&-j Çocuk E. K. AlC'ındÖır ve K 

n1Lın en ~ıddctlıs!, J<a!et!ka'-·a'daki h.rnan nıutteflk kuvvctlerı o:;ımdi)·.e l<l.ğa edılmı~ olr111tz. k 11 d 
ıan- . J .. f · kapı ·o aı·ın an· 

Alnı. n ıne.vı lerın n t'er.up cer.ahı kadar harekete geçirilen kuvvet- Tokyo. 11 (A.A.l tınparatorluk 
kçe- . · 1 , . h <l ki d ·· Kıymetli gazetenizde su· nnet 

üzcrıc:dcn yaptlınışltr A1ınanlar, terin eo n1üh mıdır. umum ;-..arar1fa ın a onanma soz-
urc- buradan, kavsın en uç taraCınd Japonlar ne dl_yorJar~ 1 cüsiJ. B. Hirayd.a radyoda Föyledi~i ği.i:ıü haberinı okumuş buil 

4leri Don kıyısıra varınak istemekte- Tokio, 11 ıA.A.) lyl bir kay~ bir nutukta Ingili.z - Amerikan filo- me~hur Scydan SiJnnet('i Bay 
ola_ diricr. Taktik bakımıııdıın cheın. naktan haber alan Domeı ajangı. Sa-lsunun Salomon adalarında u~radığı; n1ct Temiz kolumuza baş\:urc 

ıniyclli b;r ~l'hif b rkaç kere el- lonıon adaları deniz ııavaşr hakk:n- bozg-unu tebarüz ettirerek bu hi\dBt"-: ~·o,·rular1 n sünnetlC'rlnl ve- teC 
--r- den ele geçnı~şt;r. Almanlar, ayni daki bütün ta.mamlayı<.'ı haberler el- nin yalnız a~keri bakınıdıtn ınaııa:ı lerini biltün nıalzcınesı;C' birl 
bf- . ı~ maada. StaHrgrJd demiryolu de edilnı!ş olduğunu \'e pek yakında. olarak kalmad'ığrnı, a 'nı zan1anria p~rasız yapmağı ı.ıahhUt ett. 

üzerinde :yeni b r ilerlrrnc kaydet- inıparatorluk 11n1unıt krırargAhı tara-' nıA.nevl bal<lTnd<ln bUyUk bir ma.na rinden kend lerh1e sayı; gazC't 
nıck ;<,·in buradaki nıuharebcyc ele fmd3n neşred:l~ı.:eğını bildirmekte_ıitade rittğinl ıöylemi~tir. vaşıta~ile .•leni t··~c-kkilr e-der!:o 

ıni Ba- yeni taı?lt bırfikl(';ri \'C' baska kuv- dlı·. Filhakika. Va~ington hükUrneti A .. -
·:erinin veller sokmu!:i~ard[r, • Şanghay, 11 CA.A) AnıE"rikan meıiklln milleth1in ınlnt:!\.1yatrnı yUk- Şiiphel i ölüm 
ürklye Almnnlar, ağtr kayıplar verdik krtalan. St:o.lon1on tekım ada.18ınndan seltmek ,.e !'ar~ılmı.\11 olan gilveni :yt:ı· 
·ti fab- !erinden dolayı, tuııklaı·ının rerg: 1 Tulagi ad:ı.cıtnıt bh" ask("'r çıkarnıa n"ltlen cAnlandınnak l!lurf'tile bu dcttiZ Fat ht, Sofulard;, nvıra, 

nakli- ni dcği 5tırmtş1erd'r . VaktilP. ıı;i\":.ı.h teşebbUstln<te bulunmuştur. Adada• haxeketin.\ kararl4..~tınnıştır riyr• birdenbire ha~ta aı~arak 
iz po~- ole:.n ve üzerinde gan"l.alı haç İşa- bulunan Japon kuv,·etıeri, karaya çı- Japon FOzı·Usü. bir felaket hallni\ sek1 lı. sta.n·c~'ne ka.!dtrıl~1ış \'ı 
Hara- rctlrri bulunan Alman tankları. kabilen düşman ukeı·lerinin çogunu alan son l11glliı - .\nıe'l'tka.n deniz rada clin1il!itı.ir. Ce~cd n1U3' 
f:tbri- "imdi yi'Sil<" bakar hflki renktedir çetin muharebelerden ... onre. 11.ıth& heztJn.etmden aonra Avustralya m~i. j eden .\dliye doktoru olwnU · 

etnıe'.'i.·e nıul'affak olmuştur. Bundan naluıle yollaı.·mın, çok biiyilk biı·.t•h.-ı heli 2örc?·~k ;\Iorga k•ldır-ılm• 
fazla Kc.tcln:kovrdaki So\'yet krtaları, ~ . 

ekl· ı~'e n1•ada dii~.ma.n taıı11tiarı .... _ "batırıl~ dit altına g.rm:.ı, oldufunu da ıll\e karar , .... rnıiştır )1uddc :umun 
.._,_ '1ddC'tlc muk3:\·em.ct c-.lmek.tcdir. ~ " ua j ' 

mı,tır. •bttiltır. hfıdişcyc el koymustur • 
v 
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KUçl1k ilAn ~Utunundan Lstifa
de etmek lstiyen karilerimizln 
cumartdl ak~mına kadar vere_ 
cekleri küçük ilA.nlar salt nüsha
sında neşrolunur. Bursada Ata
türk caddesinde 119 numarada 
Müfit Elbır"e müracaat. B 

BORSA 
11 AGUSTOS 1942 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Pezeta 
100 İsviçre (rangı 

5,54 
130,70 

12,9375 
•0,03 

Ereğ'ı lirn~nnn 
temiz'e··me:i işi 

Ankara, 12 (Vatan) Ereğli 11-
nanının gemilerimizin barınmasına 

müsait bir hale getirilme.si le; n ev
velce bu limanda batmış bu"unan 
gemilere alt enkazın çıkarılarak li· 
manın temizlenmesine başlanmıştır. 

Ancak, mevcut tahsisatın temizleme I 
ameliye1ınin ikmaline kA!i gelmıye.

1 ceği anlaşıldığından her cihetten fay

dalı olan bu hizmet biran ev\'el ta- I 
mamlanabllmek Uz.ere ihtiyaç goru- 1 
len 100 bin lira tahsisatın Düyunu. 
umumiyenin 9-42 malt yılı bUtc;esln-ı 
den Milnakıt!At VekA.letl bUtçesinf' 
mUnakalesi hakkındaki kanun llyl
hası ali.kalı encUmenlerden geçmiş-ı' 
tir. 

Hayvan "'athk n1t>murlarına . 

)·em bedeli 
Ankara. 12 (Vatan) - Hayva.n 

•ağ'ık memurlarına hayvan yem be. j 
ell verilme~i hakkındaki lAyıha ala

kalı encümenlerden g~mlftir · Bu lA.
ihaya göre hayvan sağlık memurla

rına ayda Azamt 15 lirayı gec;m~mek ı 
üzere mahallt oartıara göre Zıraat 
VekAletlnce te.~bit edilecek hayvan 
yem bt"de'.i aylıklarına na.veten veri
lecektir. 

~~dy<Q> 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

SARAR 
7.30 Program ve 8aat ayarı, 

7.32 Vücudumuzu çaıı,t.Jralım, 

7.-40 Ajs.ns haberl~rl, 7 55 Radyo 
salon orkecıtr&Rı, 8.20 Evin saati. 1 

,, 1.,.. 
12.30 P rog-am \"e saat ayarı. 

12.33 Şo.rk x lar. 12.45 Ajans ha
ber rri. 13.00 Şarkı ve tUrkUler. 

"', .... .;\ \t 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Fen fakU!tesinde 1s~nçiyarl botanik doçentliği a<;ıktır. Dıl imtilı&n

lart 2 lXIı94.2 pazart~i günü yapıla.cs.ktır. Namutıerin bu tarihten bi.ı' 

hatta evvel tezlerini vermiş olmaları IA.zımdır. lsteklllerın sl'hhat rapo_ 
ru, nüfue kA.ğıdl, örnefl Umt hüviyetini göstenr fiş <fişler tedris işleri 

kaleminden ~tenecektir> ve 5 fotogra.fl& 25/X/942 tarihine kadar rek-
törlUğe b"'lvurmaları. (8518) 

'ı---ı--+~,,,-t-=-~ 
ı 1:--1-,.-1-,.+-

' ,_....,.._,__ 

• 

7550, 

M98,20. 

Istanbul Gümrükleri Başınüdürlüğünden: ~ . -
Tahmin b< 

ayrı kapalı Zllf • • 

zartesi gUnü •O f • 
Zabıt ve Mu& 

500 kilo yuvarlak ku~n pulun satın alınması &Çlk eksiltmeye ko- r 
nulmUIJlur. 

Muhammen bedel 650 Ura olup Uk teminatı 48 lira 75 kuruftur. 

lstekUlerin 24.00 sayılı kanunla aranılan bel&elerle birlikte 17/ 81942 

pazartesi gUnU as.at 15 de BaşmUdürlUk bına,,ındakı salın&lma komi&yo-

nuna gelmeler\. 

-
1 
1 
1 
4 

10 
40 
80 

400 
800 

4.000 
80000 

50.000 
20.000 
10.000 
5000 
2.000 
1.000 

500 
100 

50 
10 

2 

Yeldin 

50.000 
20.000 
10.000 
20.000 
20.000 
40.000 
40.000 
40.000 
40.000 
40.000 

160.000 

Tam bilet %, yanın bilet 1 liradır. 

T. C. I~tanbul Beledl)·esı 
l.!tlmli.k t\lüdürlütii. Sa) ı: 2339 

Beyoflu 5 ncl Noterliğin• 

(8~5) 

1115t o 195 

Boğaziçinde Emirgi.nda EmirgA.n mahallesinin Emirgln caddesi ve 
Hekim Ata sokağında eski 2, 4, 6, 8, 40, 42, H yeni 2, 4, 6, 8, 62, 64 
kapı No. lu dükklnh hane Bebek • Istlnye yolunun tevsii için 1 ncl 
istlmlAk pll.nında 4 harita No. si" e istimh\ke tibl tutulmu1' ve tekdiri 
kıymet komisyonunca. takdir edtlen ve Daimi Encümence tasdik edilen 
1215 lira mukadder bedel, bu yerin mutasarrıflarından Salt Cemal, 
Hacı Kemal, KA.zım Cemal, Eda'ya Noterliğiniz vasıtast'e 8761 No. 
nuza kayıtlı bulunan tebliğname ile tebllğ edilmek istenmiş ise de adı 
ge;enlerin gösterilen lkametgA.hlarda bulunmadıklarından keyfiyetin 
tebliğ edilemedi~ ve yapı"an araı:ıtırmaya rağmen hakikt ika.metgı\.h
larının te~bit edilemediği 16 "6 9•2 tarlhli derkenarınızla bildirilmek. 
le mumalleyhimin adrealeri meçhul kalmış olduA'tJndan ol baptaki ah
kıima kıyasen tebligat makamına kaim olmak üzere keyfiyetin yevmt 
iki adet gazete ile ilA.n ettirilmesi ve ııa.nı muhtevi gazetelerden birer 
nüshasının gönderilmesini rica ederim. 

Ist. Vali \'e B. Reisi N. 

Istimllk MUdUrU 
Ali Ya\•er Mazaı 

lmza.: A. Mazaı 

... ~u ıılnname talep veçhile llAn edilmek üzere Vatan gazetesine 
tebiiğ olunur. 

.ıseyoğlu B~incl Noteri 

Resmi mühUr ve imza ...._ _______________________ J 

Vapur Ocaklarında ... 
Sobalarda, Maltızlarda 

En Fenni şekild!: imal edi/m ·ş 

~fKO-~ ATl1Ş TlJÖJ.llSI 
Kuflanınız. ÇÜNKÜ 

REKOR 

' 
M k Teminattır. Depo adrfı81:-Tlltün gllmar a rllk Kemorll ookak No. 21 Tel. 24191 , 

Sı;ldan sağa: l - Bir yurt. 2 -
Sevgili; Ziraat· iiletleslnden. 3 -

mlnat makbuz 
slkalarile 2490 . ' .,. 
lif mektuplaruı; 
leri lAzmx:Iır. • 

Gramer terimlerinden; Sanırım ki. ~······~-., 
4 - B<şıra birıharf gelirse \ahar- • •t - :oi 
ri eder olur; Ufiak şehir. 5 - İn· A 

dirilmiş; miltalAeıtya. 6· - Zamanın ll 
kısımlarından; Kalil. 7 - Çevlk; 
Temaşa sanatlarından biri. 8 -
Tdıiri caiz olmı,en; Bir musiki 
aleti. 9 - Tersi: asıtmış şey; ba. 
şına bir harf gell!-se kadın adı o. 
lur. ı O - Elbisenin kısımların

dan; O lahza. 11 - Fırlatan; Ter· 
si: Birdenbire. 

Yukarıdan aşağıya: 

ktt•a; Beyazın üç harfi. 

dıni bilmez; Aykırılık. 

1 - Blr 

2 - Ken. 

3 - He-

sabıo onlar üzerine olanı; soıouna 
bir harf e:elirse çarpıp geri gelme 
olur. 4 - B ir meyva; Çirkin ve 
ihtiyar. 5 - Eski bir silah; Baca· 
nın altı. 6 - Zeyıf hayvan; Üç; 
Yemek. 7 - Bir nevi gaz. 8 -
HAdise; btr soru. 9 - Bir kadın 
adı; Vidin şehrlntn tam ortasında
dır. 10 - Bir kumaş; amut ola. 
rak. 11 - Bir unvan; Serbest. 

DtlNKÜ BULMACANIN HALLI 
Soldan soğa: 1 - Ariyeten; Fa. 

2 - Hala; Akat (\aka). 3 - Eke. 

Je. 4 - TılA; Methal. 5 - Mat. 

6 - Edani; En; Ak. 7 - Ki; Ani; 

Is. 8 - Kareli; ile. 9 - Çit; Kale; 

Er. 10 - Alın; Hiciv. 11 - a·~e; 

Kes·n. 
Yukarıdan aşağıya: 1 - Ahet

mek; Çağ 2 - Rakı; Dikili. 3 -

ile!; Alı~· 4 - Yala (alay); Nar; 

Ne. 5 - Sır.ek. 6 - Ta; ilah. 7 -

Ekleme; ilik. 8 - Na; Tane; Ece. 

9 - Taht; Is. 10 - A11evl. 11 -

Alelekser. 

inhisar ambarlarında 
900 bin kilo çay, 3 mil· 

yon kilo kahve var 
İnhisİrlar tdaresı toptan kahve 

ve çay satışlarına başlamıştır. İd•- ı 
re ayrıc41 50 ve 1000 gramlık· ol. 
mak üzere çay, kahve kutuları 

yapmaktadır. 

İstanbul, İzmir ve Mersin piya
salarındaki kahve ve çaylar İnhi
sarlar Umum Müdürlüğünün seç
tiği bir heyet taralırdRn muayene 
edilerek alınmıştır. Heyet yakın. 
da İskenderuna ıı decck ve ora
daki kahveleri muayene edecek· 

tir. 
Yaptığımız tahkikata göre lnhl. 

serlar ambarlarında 900,000 kilo 
ÇlY ile 3,000,000 kilı; kahve bu. 
tunmaktadır. Bu miktarın lbtiyacı ı 
bol bol karşılayacağı muhakkak· 
tır. 

D ğer taraftan hariç plyasalar
dı:ın memleektimize çay ve k~hve 
gör.dermek :çirı müracaatlar oL 
maktadır. 

Sabıkalı bir hırsız 
tevkif edildi 

Dün Çarşı içinde SUleymanın 
sergis'nden 10 çift fanllQ çalan sa
bıkalı hırsızlardan Mehmet Ziy~ 

•dında b rlsl yakalanarak Adliye
ye verilm:ş ve birinci sulh cezada 
yapılan duruşması da, ben bunla-; 
rı çalmadım, buldum. cevabınt 

vermiştir. Hırsızın sabık suçla~ı 

ct1 ayni suretle işlediğ gözö!'ün 
allnarak tevk't edilmiştir. 

Simit 
izin 

ve bör:ğe 

veriliyor 
Ticaret Vekıi.letlle temaslarda bu

lunmak Uzere Ankaraya giden simlt 
ve börekc;iler dönmü1'lerdlr KendtJe-
rile konu11an bir muharririmiıe c~· 

>f iır' 

.O.to 
.ıı·ü•---

:1, ~ nlt 

'"" 
~!~"ten 
o~· --
ı sla" 

t<tdn~ 

11·~ ~ · 
Bu 

.:ıtom 

1·~ 

rr 

., . 
' 

Fa~ 

birliği 

zaten 

termek 

Bugi 

harbl . 

yon il 

Bu 

lerder 

Bir 

lerin 
11• "f, zaman 

il I d "') 

ı..,... .J.Jk ya 

ıürera 

mobil 

rü.nUn 

' - LA•tlll 
san 

dJnde 

mak 

sorunl 

1 
S - Ta..,la 

Bezi 

4-H., . ,. 
tikler 

•ağ" 

arka 

rek 

" 

,, ' 

'5'- Ant 

le 

11 - Lilııl 

elli• 

7 - Virt 

""" "'" 
8 - Oto 

tıp ,,-
9 - Lıi<,. 

bil~c 
' ,_ 

Go.dgc 
rı 

Ket~ 
• 

. , 

vap veren heyet. Vekil Behçet Uz'un ,:o 
ağu•losun 20 sinden itibaren bu gıda! Zabıt kı 

1 maddelerlnln ~atışının serbest btra· t tanbul' C\' 
kılacağını mUjde edlginl söyl~miştir. s ô. 

. . 1 murnillğlnden 
ŞehrımızdP half'n 90 !lllmlt ve bö- ' ı l 

rekçl fırını \.·ardır . Bunlara her gün l Erı\ıJrµm~ ,.J 
30 çnva· 111 \'erılecektir Unun bir v Oltu mahil 
çuvalının ıon hraya temin ~llecefl Hye ve GölPa 

dUşUnUlUr~e simit ve börek fiyatları_ lcrıllqe,..~~ş 
nın _d:ı biraz yüksek olacağı şUphe· ı , . 1 . 
sızd·r zabıt ket ıp ~ 

A vanol ::4ıı-!We 
Tütür;cülerin topla ıtısı ba;kat1pıı1; mt 

18.00 Program ve -Raat ayarı, 
18.03 Radyo dans orke.stra."11, 18.-45 

Şarkı ve tUrkUler, 19.30 Saat 
ayarı ve ajans haberleri, 19.45 
Serbest 10 dakika. 19.~ lo"'asıl 
heyeti, 20.15 Radyo Gaz:eteal, 
20.45 Blr mar, öğt·enıyoruz. 21.00 
Zira.at takvimı. 21.10 Fasıl heyeti 
programının lkinci kı!!mı. 21.30 
Konuş:nıa, 21.4l'i Tanınmı' operet. 
lf'rdt""u g-t~<:ll programı IPl.l, 22.30 
saat ayart, ajan• haberleri ve 
borsıııar. 2~.45 Yarınki program 
ve kapanış. 

Yeni Adliye doktoru 
1 

Adliye doktoru Enver Karanın 
terf~an · b11.şka yere tayininden bo. 

1 şalan ye.l'e ve Adliye doktoru Htk-
ınet Nomerin yanına Adli Tıp İş
ler Umum Müdürhlğü doktorla. 
rırd tn Kl};mll Ünsalın tayin edil. 
m ştlr. De.klor dünden it!baren 
yeni işine ba~lamış bulunmaktadır. 
Kendis ne muvaffaklyetler ltmen· 
ni ederız. 

iş 1 eri: Türk tiltünlerinin imal ve ihrac ortamektep meı 
tiplerini tayin ve tesbıt etmek üze- olanlarıo mem 

Taksim Askerlik şubı sinden: re ~1ıntaka Ticaret müdürlü~ünde 4 ürcü .maddİ?si 
Şubemizin yedek subay defte. toplc.:nmakta olan heyet dün son 1 milsb.1\~leri~e" ):>h 

r nde kayıtlı 40207 kayıt numara- toplantısını yapmış ve içtimada vili)·e.tlt?rôek:i 
düne kadar ver len kararlar üzt~I r'ı\e· 111~f!.~~3Ha 

Iı demiryolu yedek tctmeni Nuri ~ .... rinde görüşülmüştür. Son c.larak 
oğlu Sadi Gezdurun 24 sa3.t zar- Marmara ve Ege bölgeleri tütün. Sahlbi ve .N 
fında şubeye müraca;tı, akei hat-

1 
terini.o imal tipleri. u:,e~i de du- t Ahmet· En 

de 1076 sayılı k'lnunun hükmüne! rularak bu husuc;ta muhım karzr· Va.t.o.n T-ıt-şriy&. 
göre ceza görcceğ ı il3n olur.ur. ~o:r a:ınmxştır. Vl!lbln 1 

12-S.D.t~ 

uıbul Belediyesi IlaDları ANK llAD 
KUçUk iL\n sübınundan istifa· 

de etmek istiyen karilerimizin 
cumartesi akşamına kadar vere
cekleri kUçUk ilAnla.r salı nUsha_ 
sında. n~rolunur. • 586,25 DartllAceze mtlesseseeı için alınacak 

kösele, vklala., ve gitse. 

405,62 Kara8.ğaç mUessesalt için e.hnacak 
boya ve boya malzeme!!. .. 

~elleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazrlı işler ayrı 
rf u.sullie ekıslltmeye konulmll!ltur. lhaleleri 2418.- 942 pa. 
·aat 15 de Daimi Encümende yapıJacaktır. Şartnameleri 

me.lAt müdürtUgU kalemind~ gbrülebilir. Taliplerin ilk te-
veya mektupları ve kanunen ibrazı IA.zım gelen diğer ve
No. lu kanunun taritatı çevresinde hazırlayacakları tek· 

u ihale gUnU aaat 14 de kadar Dalmt Encümene verme_ 
(8526) 

Ankarada Postahane caddesin
de GUven ticarethanesinde Et.hem 
Gö.sll'ye müracaat. B 

\., 
Ra..'ld Rıza TiyntrMU 
llallde PL<jkln beraber 

Her aJ<.,am .sa.at 21 buçukta Harbi
yede, BELVU bahçe.c;inde alaturka 

kısmında bu gece 
cNa,ıd Gecesi• 

,~bil ve ka yon hip-
cand n tav 1 \ 

• 

ımobiliniz ... Kamyonunuz ve lastikleri-

nizdcn 
• 

ı ı n cd:; ce k • r ı biJdiriyoruz çare!---

.gün oyıe blr zamanda yaşıyoruz ki. satmak için na.na filAna lUzum yok. Hele 

obille, kamyonla, lAstikle alAkalı her bir malın yüz a!ıcısı var. 

·at ticaret yalnız satmak demek değildir, müşteriye hizmet etmek, kendisile iş 

yapmak, itimadını ve dostluğunu her vakit için kazanmak tarafr da vardır. 

otomobil, kamyon, 18.stlk gibi malların bakımı ve uzun ömrü için yol gös-

satıcıJarın Uzerlerine aldıkları tabif vazife ve mesuliyetln bir Jçabıdır. 

1n bu vazifenin ifası çok nazik ve lüzumlu bir şekil almıştır, çUnkü dünya 

neticesinde temini en gUç blr şekil alan malzemenin ba.şında otomobil ve kam· 

stlklerile yedek parçaları gelmektedir. 

mllşkül vazıyette yapılacak ilk şey elde mevcut lA.stik, kamyon ve otoınobU· 

edecek tedbirler almaktır. ı Azamı ömtir 'Ve hizmet temin 

HA.n serisi hAlinde bildireceğimiz bu tedbirleri memleketimizdeki bütUn şoför. 

ehemmiyetle nazarı itibara almaları yalnı:c: menfaatleri ikliza.sı değildir, ayni 

da bır memleket vazıfesidir. 

Lastiklerin ömrünü arttırmak zçin 
pılacak şey süratl azaltmaktır. Otomobil ,·e,ya kamyonunuz.u ne kadar ya\.-a., 

enlx lastiğin ömrü o tlerece uzun olur. SO kllometre sUratle sevkedllen oto
liistıklerlnln ömril, 60 kllon1etre silratle -.e\>·ke<Ulen otomoblldekl l:i.!itiklerln önı

lkl mislidir. Sürat lıistfğln ön1rü.nU az.a.Jtır. Y A V A Ş SUrilnli.z. 

:lerlnizl fabrikaların ta\slye ettiği h&\'a derecesinde şh}lrlnlz. Lil&tiklere nok

koydoğunuı; her libre ha\'a, JAsUğln aşınmasını 90 l'! l/'! taı.Lala.ştırır.. Had

n faz.la. hava aynı zararı ,·erir. Oton1obU, kamyonetlnJze ne d("rece ha\'a. koy-

lcap ettttlnl bilmiyorsanız marka, n1odel ve lll>ttik ebadını bllcUrerek bizden 

iZ. 

ra, yaya kaldırımları ve hendeklere çarpmayınız. Bez il.rızaları ehemml;)"etlldlr. 

çok Arızalı histlğe- kautulaJ (yeniden t:ıbag ge~·ırme) yapılan1az. 

~klz bin kilometrede bir tekerleklerin ,·azlyethıl değJ'}tlrinlz. Bu tedbir ıas

ln ömrünü arttırır ve a)·nı se\·J,ye \·e şekJlde a51nmasını ten'ıln eder. On 

JılsUll sat arkaya, sağ arka lll"itlğJ sol öne, sol ön hi.stlğt sol arkaya, ~ol 

lılıtığl sağ öne geçiriniz.. Ve her 8000 kilometre aynı l~tıkameti takip ede. 

deği,tlrinlz. 

tıareketıer ,.e ant fren l'·apmayınız. Bu hareketler IA.8tilderinlzden kllometreler

ser\·ls yapabilecek lflstlğl sı)·ırır götürür. 

iklerlnlzl her glln nluayene ediniz. En küçilk kesik, bereleri bile hemen tamir 

.iz. ihmal edilen kllt;ük kesikler u.manta büyük ve esa!lh arızalar çıkarır. 

J.j ahrken tedrici &urette ~·ok ya\·a,Jayınıx. Virajları sUratJe dönmek lıl.stlğl ('ok 

ıdırır. Sl.U'atll alınan bir metrelik "\·Jraj dtizde on metrellk yol kadar lAstlk 

n.dırır. 

ıııobll \e kamyonetinlıe haddlnden fazla. l'ilk koJınayınız. Lastiğin ömrünü azal

Arıza ihtimalini arttırırsını~. 

1jtJklerln bakımı hakkında öğrenmek ıstedlğlnlz noktalar ,·arsa sarih adreslnlzl 

Urerek sorunuz:. Derhal memnunl)·etıe Ce\·ap vermeğe amadeyiz. 

ir Lastikleri ve Doç otomobil ve kamyonları 
TÜRKİYE MÜMESSİLİ: 

nal Halil Tanır, M. Rifat Yalman ve Ş ~ 

Beyoğlu: Taksim Bahçesi karşısmda 

.. 
... lllİlil--~--------------------~~, 1, l\ı,--------------... 

ôtibi 0 1 ınoc-k j Türkç3 V3 lngllizceye 1 MEMUR ALINACAK 
ımhurlyct ~'lüddelu. J vAkıf. 'fi daktilo yı:ızan bir Türkiye iş Bankası A. ş. 

· 1 B Istanbul Şubesinden: 
~aglı l•p•r, Tortum a ~ıan aran 1 yor Bankamızda çalıştırılmak U· 

:emelerıle B:lecık as.- ,.. zere 24 ağu.!tos 1942 pazartesi 
Fransızcayı bileın-ler tercih olu-

zarı sulh mahkeme· ! nur . .-T., rumuzu ile 176 Posta gUnU yapılacak müsabaka lmtı_ '1 1 hanı ile on memur alınacaktır. lira maaşlı beş adet kutusuna müracaatları. ı i 
Talip1erin şeraiti öğrenmek ve 

ve Kır~cb 1re bağlı ~ kayıt olunmak üzere en ge~ 20 

meıi 20 lira maaşlı Abone Ücreti atu•tos 1942 ak,amına kadar Ye· 
Lise ve nicamlde I.ş Bankası memurin ınhaldir. 

unlarından tal:p TılrkJye 

urin karı ununun 
Senelik 

dahilinde: 
6 ayhk 

750 
s aylık 

400 nde y~zılı Evrakı ı.a.~o 
·likte adı geçen llarJç memleketlerde: 

.\.dhye encümenle~ 

rı. 
t;e;oeUk 

2700 
6 aylık 
ıuo· 

3 aylık 
SOQK-

şefliğlne müracaat e-tmeleri ilı\n 

Ayhk olunur. 
150 K. \ _________ .,,J 

ZAl:•t 

Aylık Kadirga 3 Uncu ilk okuldan almLş 
yoktur olduğunı şeh2.Jetnamemi zayi ettim. 

Yenisini çıkaracagımd.ın e.skı~iıoi:ı. eşriyat MUtlUr1.l 
"lln l:"AL."-AN Gazeteye göodeırllen eVl'ak detot hUkmU yoktur. ~ 
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