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Memur, halkın derdinden 
ne zaman anlıyacak ? 
Y oıı1ort: B9bçet Kemal Çatlar 

Bugün 2 net Sayfamızda 

• 

Ankara, 17 (A.A.) - DT. Fikri 
T\i%el"tn vefatı Ue tnh.lla.ı eden 
Dah.Jllye Vekllll~lne Kütahya me-

busu Receı> Peker tayin edllnlı., 

~e keyfiyet yllkoek tasdik& ildi. 

rao etmı,tır. 

yardımJarı olmu,tur. 
ıetlklA.1 mUcahedeslnden sonra 

BllyUk Millet M..,u.ı boşkdtıpli-

TAK 
H 

B. Re<>ep ~eker 

Yeni Veklllınizi tebrik ederken 

kendisine şinıdlden nıu,·affaklyet

ler dileriz. 

-----.................... ~ .......... -..... T 
SA 
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LARI 

Doktor Fikri 
mokinodo 

Tüzerin vakitsiz ö'ümü, şunu 
takat hesaplarını 
do tatbik etrr.ek 

hot:rlatıyor ki bir 
oroyocoğımız 

deki insanlara 

Yazan Ahmet 

umumi 
lôzımdır 

hayatımız. 

Emin YALMAN 

fa ~vekıl Doktor R•flk Say-ı:--·~~'~l~~~~iiiiiiii~~i~iiil~~ ~ damdan sonra Dahiliye Ve· \ 

kili Doktor Fikr~ Tüzerl de 3ni su. ı · 
rett...· k..ı.yb tl1K-----
Merhuına, Dil Kuru1layını 0 ı;çıi-

1 
dığı gün raslgelmıştim. Güven ve 
say'ı uya[dıran sade ve kıbar t.Jv. 
rıle, zahıren tanı sıhhat içinde gö
rünüyordu. 

Halbuk pek iyi biliyordum kı, 

Doktor Fikri Tüzer'ın sıhhatı sar. 
sılmıştır. Kendisinde :terlemiş bir 
seker hastalığı var Hatta bir sene 
k ~ dar -evvel ağır hasta dıişmüş. 

şlddelli b r buhran ve sarsıntı ge
çirmişti. 

unn ı :earet t e.w:ıu ~ere.'.":ne \·er::en ziyafette 

Tam Doktor Fıkrinın buhraı ı 

yendıj:l sıralarda ldı. Cümhur yet 
Halk Partisi Başkat:b1 (şimdi me
bus) Doktor Talil tı ziyarete gıtm ş~ 
tim. Doklc.r Tal fıt çok canlı bır a. 
d<ımdır, kırtasiyec;lik ruhunun, 
candan düşmc.nıdır. Sıtma müca
dele işlerile uğraşırken, maksada 
göre işe sarılma bakımından mem. 
lekettA! iyi örnekler yaratmıştır. 

Kend sile konuşmaktan ıçlm açı1Jr. 

Doktor TalAt, çok sevdiği arka
daşı Doktor F .kri Tüzer'in sıhha_ 

tinden bahsederken dcd~ ki: 

Ticaret Ve kili, dün 
tüccarftarla görüstü 

Vekil, antrepolarda bulunan mali 
ların çıkarılmas için dire kıif verd-

:ü. ~:ıı::n 

Bugün L~tanbuldakj Kömür Tev-
1 zl, Satış Müessestsinin başına, Eti 
Bank Kömür MüessesE:Si Müdür 

1 
Muavini B, Eyüp Sabr nin getiril. 

1 

me~ı bu işe h<.yati bir ehemmiyet 
vrrıldiğine, delil olarak gösterile 
b lır. Senelerdenberi tecrübe ve lh . 
ı_ (De~·amı: Sa. 3, SU. 5; de) -!· 

Ankara, 17 (A.A.J - Harıciye 

Vekill iğlne tayını münasebetıle Nu
man Mcnem~nc oğlu, Amerika Ila. 
ricıye Nazırı Mr. Cordcll Hul l'den, 
İ ngiltere Hariciye Nazırı l\1r. Eden 
den ve Almanya Harıcıye Nazırı 

Von Ribbentrcp'tan samımi tebrik 
telgrafları ~lmış ve bılmukabele 

teşekkür ve tahassüslerln: bildir. 
miştır. 

lngi ite re ile is
panya anlaştı 
Londra, 17 (A.A ) - Dally 

Stetch ga.zetes nln blldirdığine gö. 
re, İspanya ile İngiltere arasındaki 
münasebetler fevk alade salah bul~ 

muştur. 

Çörçil iie Stalin 
Moskovada görüştü 

İkı memleket arasır:da bır itilaf. 
name imza edilmiştir. Bu til.8.fna· 

Bu görüşme~erde H:tler Almanyası yıkılıncaya 
kadar wücade~ey ·~ l<arar verildi. 

meye göre, fngılizlcr ispanyaya ve ]\losi<ova, 17 (A.A.) . Resnıcn b:l· 
İspanya Faıuna büyük miktarda a:ı_ f dırıl~ığınt göı:e Churchıll ve StoJın 
da maddesi, sllın. bın tondan fazla MosKovada. gör~n1Ut erdır GaırUt

buğday, bınlerce to n tuzlu balık nıefer çar.,anıb.:ıdan cumarte Lne ka
ve diğer maddeler gônderecekt r. çlar devam etmi~tır. Neşredilen resmi 
~oşulan şart bu gıda maddelerinin ı· tebliğde tasr~~ edildigıne gOre görUş
l~panyadan dışarı çıkmamasıdır. melere Ing:lızlerden ımparatorluk 

Dr. Fikri Tüzer 
dün gömüldü 

Milli Şef İnönü de cenazeyi 
takip buyurdular 

\.nkara, 17 (A.A.) - Ani ölüm~ 1 basına konulmuş ve cenaze alayı 
her tarafta de~in bır . teessur u. saat 17 de Hacıbayramdan hareket 
yandıran Dahılıyc VekLlı Erzurum eylemlştır. Alayın e11 önünde bir 
mebusu rahmetli Doktor Fikr ı Tü· süvarı müfrezes gidıyor ve or:u 
zerin cenazesi bugün saat 17 de me. piyGdc, jandarma kıtalarile ma. 
rasimle kaldırdarak Asrl mezarlı· tem marşr çalan askeri bando ta· 
ğa defntıdi1miştır. kip ediyordu. 
Namazı saot 16,30 da kalabalık bir Başta Mılli Şef inönü tarafın_ 

halk kütlesinin ve mcras mde ha. dan gOnderılcn çelenk bulunduğu 
zır bulunanların iştirakılc kılındık · halde yüze yakın çelenk tabutu ta· 
tan sor.ra rahmetlının Türk hayra. şıyan top arabasını t; kip edıyor. 

gene'.kurnıay başkanı Sır Aalan 
Brookt. gt,le:-a. \Va\•eıt ve harıcıye 

mlf!'[.fıtrrı Sı)' CAdO"k'A. l~t:n:k "e' t • 

mı:;;tır Sovye[Jeı·de~ ?lfoloto( ıle ?ı!a.. 

re~al Voroşıto~ toplantılarda bulun

Londr11., 17 ı B.B.C.) - }.(oskovadı 

Chuı·chıl ve Stalin gOrO~melerinden 
.so!'"!:-a rn,.ıa~r~. Ame-rika ve Sovyet 

Rusya, Hitler Almanyası yıkılıncıyö 

mu.,ıa.rdır Mr Harriman gOrU,:ne- kadar mUcadeleye devam edecekleri 
!ere lştırak edenler arasındadır. 1 nı btldirmişierdlr. 

Resim Ru~ ı>etrol kuyularını go,~erme:.:.: ··!'. 

Almaniar, Grosn·ye 30 
ki onıetre yak'.astı ar 

- Bilmem, kendisini r.asıl ıkaz 

etmeli? Sıhhati sarsıntı halinde· 
dlr. Bu halele bor adam. Parti Ge
nci Sekreterliği g bl bir yükü ta· 
şımağa kalk~mamalıdır, Yük mad_ 
dl tak~tinden çok fazladır. Hele 
Doktor Fikrinin çalışma tarzlle o· 
lursa ...... Kendis i çok titizdir, her 
türlü teferruatla meşgul olur, b r 
işe ait normal yükün üzüntü ve 
zahmetini böylece iki misline çı

karır. Masa başında çalışmağa dal
mışken son nefesini birdenbire 
vermesi tehlikesi; her gün içın, her 
dakika için vardır. 

ğına sarılmış ol an tabutu tep ar•·! (Devamı Sa. S. Sü. J de) XX 

Bı r kaç gunde bı.:t l şeh r miz- --;~;;;;;;_::::;;:;:;:;:~;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;:~:;:= 
ele bulunan Tıcaret Vek•ll dün d,I li -'--"=;;====="---""=====:::::;ı Ruslar, petrol havzasındaki bütün 

kuyuları fahrip ediyorlar 

Bu sbzler söylendikten bir 
rnüddet sonra Doktor F ikri Tüzer, 
Dahiliye VekAletl gibı •gır b r yü. 

tctkıklerıne devam ctntı;;:t:r · I 
Sabahleyı0 vilayete geıerek meş, 

gut c;lan Dr. Behçet Uı~ . orada!l 
Mıntıka T caret Müdürlügi.ınc git.
er.iş ve top~antı halir.dP. bulunc..ıı 
tüct·3rlarla görüşmüştür. Ticaret 
\'ekili, ayrıca İngıliz korp:Jrasyon 
m :imessillcrini de kabul cderEt": it· 
ha!~t ve hracat işleri üzerinde bir 

kü üzerine almaktan çekinmedi. {:ôı·üşme yapmıştır. 

Doktor arkadaşlart tarafından Ticaret müdürlüğünde bılhassa 

biraz ikaz edilerek, kuvveLn i tda- gümrük işleri üzer:nde JT',eşgul o. 
re etmek i htıyactnt duymuş olacak lan vekil, bugün gUmrük antrepo· 
ki teferru;tla meşgul olmak isle. . . 

. .. . : larına gclıp tc hB.len ıth:;ıl edilme. 
rnediğ ınl vakt vak:t soylem ş, b·r 
k . t um - . mlş olan malların bir an evvel çc-ısım işleri ?\.tus eşara ve umı , 
tnüdürlerc bırakmıştır· Fakat ge· ı k lm<'si lç n alilkadar tüccarlara 
riyc ka la n kısım da taşınması güç derhal teblıgat yaptırılmasını söy
bir yüktü. ?.1erhum, vek<iletlere ve !emiştir. 
Devlet şurasına yazılan her k.8.ğı. Öğrendiğımtzc göre, bir müd
dı bizzat görüp imza etmek gibi b 'r dettenberi bu işle meşgul olan Mırı.. 
hudut çizmişti kl Dahi! iye gibi b r taka Ticaret Müdürlüğü, blr usul
VekAlette bu hududun Lçinde k alan silzlük yüzünden gümrüklerde du. 
işler de hayli yekün tutar. Buna ran eşyayı p yasaya çıkaramamak
Vek:Jler Heyeti işlerlnl, merasimi, tadır. Buna sebep te kanuni müey
teşrifatı, davetler i katın, Doktor yidcdir. Elde nıcvcut kanun, güm
Flkrl Tüzer10 bir kaç aY içinde ne- rük antrepolarında e~yayı tüccar 
den çöktüğünü ve söndüğünü an- o •kmediğl • kd:rde, Mrntaka Ti. 
larsınız, Doktor Tali.tın endişesinin caret mi..ıdürluğü, malın sahibir:c 
ne kadar yerinde olduğunu da te. tebli3 t yapt.ıkt&n 15 gün sonra 
dk eders:niz. çekebilir. demekted r. 

Umumi hayat içinde ı~hfa l{e_ 

tirere-k ida renin en başlarına ı;:e· 
(Devamı: Sa. a. su. 2; de) • t. 

Bugün, gümrüklerde bekllyen 
malların kime aıt olduğu belli ol
madan vl' bu mallar antrepoya 

(Devamı: SL 8; Sil. 5 te) + 

Solıym 

'Bal um 
--~·,., 

ArJ'a;,.,1ı "\ 

ik,---=-=--=--,,.-,-_:;:_=-------
0

) '"----'c 
R\ıı)·ada Almanlar Uerı harele: etlerine devam edJyorlar. Harita. Rusyadakl ha.rekatı gö~termekttd.Jr. 

.. 

Vlşl, 17 (A.A.) - Bitaraf bir 
habere göre, Almanlar Grosny'a 30 
kilometre yaklaşmışlardır. 

Voronej kesiminde Rusların yap
/ tığ1 taarruzlar'n hepsi gert atıl--

il ASKERİ 

il 

mıştır. 

Londr•, 17 (A.A.) - Moskova
da neşredllen Sovyet gece yarısı 
tebliği: 

(Devamı: Sa. S, Sti. 7; de) o/o 

VAZIYET il 

Alman hedefler; 
Stalingrad, Astragan ve 

Grozny petrol havzalarıdır 
Yazan: IHSAN BORAN 

te, tallngrad garp '"e l"enubuna 1 rlnln garp kıyıla.rma yanaşaea.k \"9.· 

~ düşen mıntaktUa.rdaJct muha- z.\yete gehnlşJercUr. Bundan 80nra 

rf'be1er, giJn ge(tl.kçe. dikkate şayan Don nehrini aşmaıan lhtlmaJJ beli· 
bir in.ki,af gostermektedlr. Alman- re<.>ektlr. 
Jar, Don k&\."<';) kinde kalan son RuJj 1 Cenupta. Kotelnlko\·o'da.n Ellsta'yı 
ku\·\·f!'tlerinl mağlOp ede<>ek \e Ka., kadar yeni blr cephe has.ıt olmuştur 
Jaç ile Kletzkaya. ar~da Don oeh- (Devamı: Sa. 3; Sü. ı de) _ 



• 
1 
Yazan: 

dırd lağamcıl .. rı· 

nın muv·ıU ki~ et sesleri ~ ukscl. 
dı Bu bedbahtlar, Bız.an tn altın· 

d<ıki s zh tuncllcrdcn biri e vasıl 
imp rator, b r ~ kıkn b le va. otdu!c rrnı uınnccler!'k, buyuk 

ç rl mcden, Turkler bu ha· ı bır cvınç hl setmtşlcrdl 
r t er ne m nı olunması ıçın Fakat bu sevinç, uzun sürmcdı 
No ar ) cm r verd Birdenbire korkunç bir gürültü 
Notnr , derhal şehre adam ar şltlldı Ve sor.ra alevk! karışık 
dırdı. L ğım kazmakta mah r sımsıyı:ıh bir duman, Turk liığ m· 

u tal r nrntmıya b !attı. Bir taraf. cılarının üzerine hücum cttı. 

t n da ora:ya dırekler ve kereste· Jan Gro , hesabını çok bliyük 
tasıttı b r dikkatle yapmıştı. Llığamın 

T !l, B znn ıl rın yuzunc gü· ustündckl surlara ziyan vermemek 
(J n Gro ) namı da bir içln, n cak nclt le katranları par. 

(Notaras) a milra- ıatac k kadar barut kullanmıştı. 

Ve bunların parlaması da, bır an 
b na havale ederse· çtndc bütun !ağamı alev ve du-
muvaHnkı;> et le. man ıçlrıOO bırakmış .. bu korkunç 

y.a "ın, Turk Iağamının tavanını 
ve c.dnrlarını tutan tahtaları ve 

m b r milhendl!rtt. 1\ıu- reklerl sarmıştı. 
radan eV\ 1, BI ns sara~la.. 

ramak ve çarçabuk 
ehrc gel mlşti 

artık s 

İşt , bu ıağam teşebbüsu, Turk· 
ler n a cyhlne olarak boylece bir 
felakcUe neticelendi. Serseri mü
hcndıs, Bızanslrların hesabına, c d
den mühım bir muvaffakı> et tc. 
m•n etti. 

Fakat, muveffnkıyctsızliklerden 
zerre kadar milleess r olmıyan ve 
bilfıkls, her muvaffakıyctsizllktcn 
ayrı b r <krs alan Fatih, )alnız bu 
felfıkctc kurban giden Turk Uı
ğuncılarının feci bir şekilde can 
vcrmek?r.nc acımakla ıkt fa etti. 
O, çok mınd! ki, bu k ybınr, pek 
yakında buyuk bır muvaffakıyetle 
tel fi edeccktı 

uh m bir menfaat tem n N tekim bu muvaffakı> el ge-
(N o· clkmcdl. O buyük harp dah si, b r 

gece zarfında Bızanslıları ha:;ret
ten hayrete du urccek bır eser vu. 
cudc &:ctlrdl. Çamlıca sırtlarından 

yukselcn suneş, Bızans surlarının 

uzcrıne ilk ışıklarını serperken, 
aynı urların karşı ına d kilen mut 
h ş bir heyula, Bizanslıları dehşet
lere garkcttı. 

1 

1 

Şehir 
Haberleri 

500 bandaj 
daha sipariş 

edi di 

Romonyodon gelecek 
bandaj '.or yo~ında 

yola çıkarılacak 
lstanbul Tramvay ıdaresı Ro· 

manyadaki fabrikalarda 500 ban. 
daj çın yeni bir sipariş vermiş ve 
bu husust ki mukavele de yapıl· 

mrştır Bu bandajlar da yakında 

yola çıkacak ve kuvvtcli bir ihtl. 
mallc eylul içinde istnnbuln gelmiş 
olacaktır Bu suretle de depoya çe· 
kilmiş bulunan yüzden fazla araba 
da sefere çık rılabllecc.kt r. 

Dığcr taraftan yedek parça nok. 
sanlığı yü:ıünden de buyUk bir sı· 
kıntı çekilmekte ve arab !arda arı. 
zalar olmaktadır. 

Üsküdar tramvaylarınm 
tasfiyesi ve devri 

Uskudar Tramvay Şırketlnln Be· 
lcdlycye devri için tas! yeslnc ça. 
lışılmaktadır. Şirketin devir ış:I, 

ayni zamanda bir kanun mevzuu 
olduğundan b r proje hazırlanmak
tadır. Ta flyc işinin ve projenin sil. 
ratle ikm:ıll çln işe hız verılın ş· 
tir. 

Fen ve Edebiyat Fakül
telerinin temeli bas 
eylü~de atılacak · 

Fen \"e Edebyat f11kUltclcrı bina. 
ları inşaatı iç n her türlü hazır':k
lar lkm 1 cdılmiştlr. ln'ar projesi 
Ankaradan 1stnnbula ıo.ıderilmiştir 

Eskı Fen fakultcs. bınası s:ıhJ. 

sır>a yapılacak bina için bu saha et
rafındaki yerlcrın lstımuıki de i.ılt. 

mek il:Geredlr. Eylulün beş nde ye· 
nt binanın temeli merasimle atıla. 
caktır. 

Gümrük binasmm kurşu 1 

borularını söküyormuş 

VATAN 

111 
ANADOLU DA 

Memur, halkın derdinden 
ne zaman anlzgacak? 

Biz münevverler ne zaman bir muhayyel 
müst~mleke idaresinin 

adamları gibi hareket ctm :;kten kurtulacağız 

K arsa kadar ı:elen büyük

lerin ve buradaki biıyUk· 

!er mln müzahcretllc Kars ve 
Art vln vllAyetlcrlmizl kaza kaze 
dola~mak maıharlyet ne erdım 
Mazhariyet diyorum çünku bil· 
yük şehirlerde tahsil ve vazife 
ugrunda geçen zamanlarımız bl. 
zl asıl memleketin havasından 
ve halkından uz.ak tutmakta, bL 
zc kendlmizı ya unutturmakta 
ya hlç öğretmemektedir. Böyle 
:fırsatla.rla yer.I bir memleket 
köşcsınl daha görmek, halkın bir 
iki husus yeti ve dcrinliğılc ye· 
ntôcn temasa gelmek insandn 
kendine, kanına, ırkır.a karşı ye· 
ni bir emniyet ve hayatla mak 
sat ic;ln yeni b .r şevk ve hamle 
doguruyo!'. 

Elleri ri.izgftra tutulmuş çınar 

yaprakları gibi tltreter~k ruhun 
bütiın arar.malarını. sıı.Janmala. 

rını, çaresizliklerini ve güven ş-
lerinl meydana koyan Kars o· 
yunlarını. ~!erden bl'kışlara 
kadar herseyc ilk payyen devir. 
!erin asil huşunetin ' ve emsalsb: 
çalıikHğinl g_ tiren Artvin ho. 
ronlarını, hele iyi ruhla kötü ru· 

hun: Ehlrmenle Hürmüziln mü· 

nasebetlcr ni temsıl eden; elclc 

gezlşlcr, çarpılıp ayrılışlar, m.1!. 

saJlC1rı bükmeden yüruyüş1'•r 

blrblrlerınin bacakları ve kolla. 

rr arasından geçip kaçmr.y a uğ · 

ra,mala.r içlrde bir lptld~i ve la· 
hl temslld~n başka birşey olma. 
dıgı anlaşılan «Sarı çiçek• rak. 
sını görmek için dahi, in!ınn lk· 
llmlcr aşmaya sevine 0 vlne k t· 
lanabllir. 

Yazan : Behçet al ÇRÖLAB 
danuç koylerınde böyle s-Oyleyen 
'l:e çalan aşıklara raslgelırstnlz .. , 
Henüz uğramaya fırsat bulma· 
dıgınız köylerden size kodar ulaş 
tırılan sesler bir buyUk memlc. 
ket ve sanat korosu ile sarılı ol. 
duğunuzu anlatır •.. 

Şehlrdekı şairler ya deh sıbl 
saçmalar, ya Avrupalı gibi g~vc· 
lerken bu halk denen )ar .. tılmış 
yaradanın bağrından kopan ses· 
lerln sanat havamıza hakim ola. 
cağını gün gelmeden l'hrk cde
blyatınm gellşemiycceğinc ka 1 

olursunuz. Ve ıııanır::.ınız k : ta· 
rlhslz Amcrik nı r. , dil ıJadclerl 

ruh haletlcrinl ifade c.tnıey yet· 
medi,. zıınıanlarda koı kulorı 

. vccitlerı, ibadetleri ve hQ ct•aıı . 

lan vücut jestleri ve harckctlcrı 
ile ifade t-den rakıs'ara ornck 
olarak zeııcllerdcn sec;tığ c;arlıs
ton, rumba gibi ç rpık d n~ıırııı 

yerini bir gun bu halaylar, bar
lar ve horonlar tutacaktır; o gün 
gelmeden biz zevk selametine 
ermiş sayılmayız ..• 

D
a ç dünyası bu kadar var· 

lıklı, bu kadar zengin \"C 

çuk memur anlamamış \ e gere· 
ken muamelenin yapılmasına 

onayak olmamıştır? 
Mesela. Göle chrarında, her 

tarafını diz bOyu otlar gotüren 
bir ya;ylada, esk" tapu kayıtları. 

r.rn tahrifi yüzünden bUtün ara.. 
zlnln bır iki çıftlğe bağlanması 

ve kasaba civarındak oUaldarın 

da \ arida t olsun diye Belediyeye 
tapulandırılması yüzünden hal· 
kın hayvanlarını otlatr.cak değıl 
neredeyse yatmaya bırakacak 
yer bulamadığını niçın bir kil· 
çuk memur farkctm yer ve hiç 
bır v sıta bulamazsa koşa koşa 

kan ter içinde bir bliyUk merkc· 
ze gelip bu racayı hıtber vermi. 
yor:' 

Sınıra çocugunu, merkeze buğ 
dayını. devletir. her ist<>ğlne ,·n-
1111 yoğunu veren halk kütlesi· 
nın bir parçasını, etrafını tuzla. 
lıır kotbren Kagızmaıı kasabası 

halkını I his r daresln.ıı kuçiJ.l:.; 
bir memuru neden aylarca tuz. 
suz bırakabiliyor? ı 

11'.ılkın sıı.lanmaya hakkı ) ok 
mu . 

C ksanı hararetten Ağrı dağına 
i;uıcl olan halkın bu kı.dar ) üz. •"' efestnı tıkar.ır. hava tüktnlr 
i.ıstü bırakılmış olması s zc unu. YonelsC<m de\"lrtln ashıınesıne 
tulmıyacnk bır vıcdıın azabı ve· 
rır. Dcrdir.ı ve şevkini, anlamngn 
kablliyelı olan adarııa bu kad r 
glızel ve içten anlatmasını b len 
bu halkın, mesela, Artvin ynkl· 
nlnch:. büyük muhaeırlikten do. 
nüşte eskiden orman eleğinde 

bırakıp şimdi ormana kalbolmııs 

('orha kurur, plla v helva tiıkeıılr 

Yusuf el kazasınd ın kopup 1 

gelen bu es, münevver oglu Yu· 
sufıın lıavırsızlıgına sızlanan halk 
saırı Yakubun ,csldır .. • 

fi\.Ail emur, halkın derdinden 
UWU ne zaman tanı anlayacak? 

buldugu larla.sının hala verg sınl Biz munc\ verler ne z m;rn bir 
ödemekte olduğunu, ) a tarlası. muhayyel mfü.temlekc tdareslnln 

Bir az da 
tesellidir 

a a nemli hanı madde kaynaklan 

© Mlh' f'rin oline duştükçe, dc. 

nıokrnsller ya bir t~euı olarak, 
~·ahııt da hakikat öyle olduğu Jçjn, 
l l'ni H'J"R ha.'jka kaynakların \Br
Jııtını ilense ~uruyorlar. 

.Ualkorı'ıırı almanların e-line ~e<;· 

rn~llc Ru~ya. Karkas petrollerin· 
den bir krsnıını ka;rbetmi:;;tir. :\lal. 
knp ııetrollerl Kafka petrollerinin 
aene<te iki milyon tona uran bir 
in mıdır. K&rka petrollc.rinln far
la ı Grnı.ny ,.e a ıl yüklü kısmı dıı 
Bı,1.iı ıle çıkıııaktadır. Ancak kabul 
ctıııck lfu:ımılır ki buraları dıt em· 
nl~ l'fle ılt>~lldlr \ e bir glln Alnınn 
tarın eline ıh~me .. ı ınlim.kündür. 

O zaman ne olacak! 

Teselli ve~·a lıaklkat bir demttk. 
ra 1 mecmua ı bu aaHn eeYııbmı 

o~Jc \eri,)or: 

«~o\yet endü'ffrlsl dö~n ordu· 
!arının \e az çok seferber edilmi~ 
~h illerinin iht.f;}·açlannı ne dere<"e· 
ye kadar karşılı)Dhillr~ Ua.rpten 
n" el ~\',)et en<lllstirisl, tAblr r.a
lzsc, ıle\ let ınırlarmdaıı t.aşı.)·ordu: 

,\, rupa kıtası, hatırlarda<lır ki, bir 
aralık kencllnl tntirlafaa etmek mec. 
hurl.)·etınılP. kaldığı bir cıRu ctam· 
phı İ» kar ısımla bırlunınuştu. Bu
nun ıla "ehehi Rusyanın -zenginlik 
'e İ'·tihı-.ı.ıl hakmıından ancak diın
~ anııı hlrind dm Jeti olduğuna . tip. 
he t'ılilrni~·t'n Birk>~ik Amt'!dkAnın 

arknsınılıın .:-elme..l~dl. Gerçekten 
dP tam bir atııokanın ~iki Jngllte
re~ I ithal ettiği lutnı ma<ldeleriu 
'üzM. 19 undan, .\1manyayı yii%de 
UI lnılcıı, Fran .. a. JtalJa ,.e .Japon· 
yayı ylıztlc 14 Ündf'n mahrum ede. 
hll~I hesap !!diliyordu. Fakat 
he"BP bumda durmaktadır: Abk>J(a 
edilmiş hlr Rusya ntuazı.am endüs. 
t rl nıııklnc ine lı\z1111 olan iptidai 
ınııdıklerlıı aııı>11k ~-ü.r.de 4 tinll kay
hf'dcr. Rakknınlarla kafa patıat

mnğa liizıını ~ oktıır: Rusyanın pek 
hıi~ iık ölç ııle ı .. uıı .. alde hulunduJ1'u. 
1111 MİJlr111ck kitflılir. Bu hehi,.te 
ılikkııte dP.ğer noktıı. Rıısyanın biı 

l!.tlla karşı,.ında cmlihıtri mcrkr.zi
nln 'c fnltrlknlarının ılıi~nıana git· 

nıeıne"l lı;lıı nasıl tedbir aldıtJdır. B zan lılaro bu derece korku ve 
deh et veren şey, bir (seyyar ku
le) den lbarelU. 

Fatıh bu h y tlı kuleyı, b r 
ıyice gree zarfında · h, tliı bazı Bızans 

Gumrilk bınasında ışçı olarak 
çalışmak ta ık en bına dahihııdckl 

kurşun boruları çıı.larıık dışarıya 

sata n Adııan adınd b r hırsız ya· 
kalanarak adlıyeye vcrilm §tir . • 

na sahip çıkmak, )R tapusunu ecirleri g b hareket etmekte 
feshettirip vergıdcn kurtulmak kurtulacatız? f 

~ ağ Jb ıoda b r. tır ıstediğlnı yıllardır niçin b r kU· B. K. ~ğlar 
ll=:&' anırs01ız: görulccck blı ,----------:_;:--------------------

şey yok, derUcr malfım, man:r.l- 1 ;T 1 'il ı 1 

cRıı lmrbf> hemen tekadılünı eden 
yıll:ırda Scn ~etler, haşka hlr tabir 
buhımıncıl ı kad. r, endüstriyi c:lf
teıe .. tirrııe denebilecek bir ~yıı et 

tut nw~tıı. lllr. şüphesiz toprakları. 
nın işgalini en elden ~ö:r.onündc tıı· 

t rak bazan endfürtrı merke:ılcrln

dcn çok ııuık me afelerde yeıtl ~r
kr1lcr 'r ~ arılrııl<~ı fabrikalar kur. 
nııışlarılı. J\fisal olarak bir tancsl
rıiıı :r.ikrl k{ıflıllr: «lkiıwl Bak(lıo. 

Hnrkes haşlwa petr .. ı sahalarının 

\ P kı;mıctıl nıkıtrn 1m,ııca ku~ ula· 
rının li.ııfkas) arta Bukiıde oJ<lğunu 
ı.ıııırıl"rtcr. Baktı, hk: ~ilphesiz pt'it
rolılan yana IlCk zengindir, fakat 
hıırnsı Rıı yodo petrol ı;-ıkan ye~1-

ııe aha olmaktan ıı7nktır. ~r~tk· 
ten de ~o' yeller \ olgu nehri llcı 

Oral ılağları ora ınılAki k&) nakları 
" derece inkişaf ett.lnnlşlerdir kı 

1 numarıılı Rak-fı'nun petrol l tlh· 
"ali;\ Jr :r.uhm~tzce rekabet edehil
mekt~dirler. 2 numarnh Bakfl'nün 
hııdııtımz lmkılnlan \'ardır. Bura ı 

n"klden umııml tonajın .)·i11ıle 6.:> nu 
i Uh!IRI eıllyortlu. Bagiln bu lstih. 
sal yünle 21 e \arnıışttr.ıı> 

Turklerln muharrirler !lin rivayetlerine na. 
mı karşı. y;aran dört aat zaı;fında _ yaptır· 

kazma- mıştr \ e bu muazzam harp Aletini 
\ aptırırken de B zanslılara h.ç bir 
şey duyurmamıştı. 

Dun Iklncı Asliye ccz4da )&pılan 
duruşması sonunda hırsız 3 ay 20 
gun bap e mahkum edilmiştir. 

Karpit muhtekirlerinin 
Muhakemesi 

~~r ~:~~a~::a/e~~~~ e~:~ş~:~~ı ' - ~a. a -~ &llL 
rapta ıbadetlnl bıtlrmlş, şimd' ;J :.. MH ••~• ı : mwft.: 4-i:!if ~ 
mesçlt avlusuııdıı sazını çıılmtk • 

tadır. Oraya doğru ylırüı·keıı l bret dolu bir isi atistik Kulenin yüksckllt;ı, surların bo· 
yunu a51yordu ve g yet kalın dl. 
rckler uzerındc kurulmuş olnn ge
niş b r tcra aya benziyordu... Bu 
tar sa, yuz skerl alacak derece. 
d genişti Üzeri btr çatı ile ortül
muş etrafı cJ.a, tıpkı bir kale gıbl 
m zgalh sil>C'rlcrle çe\trllm ti. 

Dun btr numaralı Mılli Korun. 
ma mahkemesir.dc 24 kuruşa alı

nan karp tin 240 kuruşa satılmak 
surctılc yapılan lhtlkArın muhake· 
mcsınc dev•m ohınmu~ur. 

kulağınıza sesler gelir: 
.::i) a,tu!'lt-OS 15\içrenln nıilli ba~ _ l'lne elli ;}·ıı önC"e tkaret \P banka 1 

Rumelinln ctlmle varı 

oa 
a ı Tfirk ere his el

beceriklilik 

68 y"":şındo iki 
de'ikonlı 

örrU bir kıta\ ı tem, ederken, 

harp münn betile hizmete 
alınnııc; cnlt'klı bir tllm~cnnalc tesn
dııf ılcr. Koııu .. ına c n:ı><ındıı gene. 
r J der ki : 

- ncn aıtmıs l"kiı. \nşında.\lm. 
F rlerlınln ) ptı ı her ıı:ıreketl ben 
le , ıı:ılılllrlnı. içki ı nıem, lgurıı 
nıem, kt ndiınc I~ 1 lı karım, .) li7,(le 

, üz llndl" 'c mllkt'ınmrı bir hıı.lde) im. 
fllr~ıl &l l) .. ı t \rllc .u ce\-abı \C· 

r r . 
_ naı., zlzlm, ben altını sekl:r. 

, rdu ım. içki içerim, 8.lgnra fç.t' 
1111. k nıUrnr hl~· bakımını. YUuıe 1 
ki \Ilı. 1.lnde \C nılikemmel bir hal· 
a<")im. ERÇE 

U ranııJ dı. Bir l vlı;re nıe<-ınua- ahıı..,ınıta ı;nlışs.n hvl~relllerln M;} ı
Mı:;rr kolcmen dıycırı 

ının hu Yeslle ile olıı"'ıınllstü •·ıkttrı- 1 60.000 iken hugiın bu !\ayı :!20.000 e Ak . Karadeniz kenarı ~ " 
Bu iki umman gülecek 1 lan ııayı ı~a hazı lstatl tl~ler gor- ~ıknıı,tır. 

Bu tarascının kale surlarına 'kar. 
ı cephesinde, uç kapı \ c her ka
pının onunde d btr muteharrık 
kopru bulunuyordu. 

(Ark ı \IU') 

Bir yankesici suç 
üstunda yakalandı 

Bu htikarın suçlu u olan Ah
met, Ragıp ve Halil adında üç kişi 
idı . Geçen celsede H 1 l (cezanın 

uç ay oldugunu anlayınca) suçu üs
tüne almış ve cezasını çckmtye ra· 
zı c.lduğunu blldirm ştl, fakat mild 
delumumilık uç ene hapıs tcyin. 
cc, Halil şu şay nı dıkkat ıfadcdc 
bulunmuştur : 

1 
Beıı bu suçu şlemcdım. Asıl 

düm. l!itlkbUlne on derece ık dlln Bunlardan 180.000 kişi ı~raktnde. 
Dört yanını ateşler sarmış •rur; J&nın bu en demokrat mernlekettnİ t'lllk, 211,000 toptanolık Hı ihracat, 

kiyenln bır köşesinden )'Ukselcn daha l.}1 tanımak ,e tanıtmak için 25.000 konrl,..yonculuk, 16000 her Ulr
bu barış ınujdcsi sizi h ika tin blra:r: bu rakkaml r t ttınde durma.) 1 lll aeentolıldar, POOO • lgortacılık iş-
bir haberi im gibı sarar ve ür. fa.)clah hulrlum: !erile m .lt'lıldür. 

ı B k b 50 yıl O!l('e nakli~ at 'e oteldllk pert r. u öşc ve u ses, ruya·ı Enrtüstrl ,.e blrJnı ı.anaat dedlğiınir 
dcğ.ld ~ c ı Mıı<le çnlı~anlar 65.000 kişi iken bu 

da ı r; Kne;ızmar.ın amış 1 ufak !>Bnatlarda \"alışan ı \lCrnlller 
Sarıkamışın Bardız, Artvınin At rn 1 ·~o 0'"' k 1 lk ü rakkam bugun 184.1.000 i toulmuştıır. 

,,., Jı om•c .,, . "" r.: en hug n Bunlardan ı 00.000 ki J olel, Jokan· 

B. • k k htı rakkıı.ın 900.000 e .)Ük lml~tlr. ta \f! ı•nnsh·oıılarda, 21000 kltji pu _ 
ır eroın aça ÇiSi Bundan :?00.000 ki 1 dokuma. 70.000 ta telgraf ~c ~lefonda, 40000 kl!zl 

S rkecıde Şcıhıııpaşa otelının o· kabahatli Rngıptır. O, b nıı, eger, 
nu de tramvnydan tnen Antalyalı dedi, sen bu suçu üstüne alırsan 
Mehmet adınqa bir ııdamın çanta. sana hem para ver rlm, henı de 
sın yabancı bir el )apışmıştır. Bu hapiste yattığın müddetçe ana ba· 
t cnvUze şiddetle mukabele eden k rım, ben de bunun i.ızerlne suçu 
Mehmet, mütccav zın elini yaka- üstumc aldım, yoksa benim bu iş. 
1 mı ve bekçiyı ç gırarnk suçluyu teki lştlrakım çok •1.dır, denı .ş. 

Yak~l~nd 1 nıaden, '?0.000 kim:ra, 140.000 ~apı 'e tren. lranl\n_v \e ,-apurlaroıı. 10000 
"' ,,ıoğramacılık. sa.ooo kereste, ;.ovo 1 klşi otomobil enıtü tTl«lnde ~·alı':'mak-

Şehreııı.ni Çııkur Bosl;rn 6 11 alıinıinyum, 1 lO.OOo makine, 60.000 j tnrtır. 
numarada otur<ıı n sabıkalı eroin ~antçllik rn ku~ umnlluk, [>f}OO lnc·r. lsviı;re nufusu 4.5 - ,; ntU)on ara· 
kaçakçıleırından Arap 'I'alısinln e- alf~tlf'r, 85.000 gıda madıl teri, 82.000 ımla otılııi:una gore ~h~i teş<'hhii~ 
rcln :.attıc:ı haber alınarak ev ndc kiığıtçılık H~ matbaaolık, 106.000 erbabı ııuıu un .)'Ürıle kırkı, bunların 

ara~tırma yapılmı§tır. Bu araştr· 1 ınuhtt'llf endu'<tri H~ sanatlarda çıı - en aşaııı bir kl::I K~in•llrdlğl kalıul 
mayı yapan zabıta kaçakçılık şu., lı-:m:ıktJtdırlar. edil şnh .. ı tl"şeôhil!i d~ında gt"Çlm 
be i memurları T hsinln evıncıe ko- Ellı yıl önoo zlrnat \C umıan<"ılıkta ıınıntı.)anların ı.ayı ı umumi nnıu un 

llm ctmı t r. Bu clı çabuk gen. mahkeme bu suretJc uçluların blr
n sabıka ı ~a ke le !erden Cemal bir ne geçmesi yuzi.lndcn vaziyetin 

olduğu nlaşılnrak mahkemeye \•e-ı tahkik ne ve şahitlerin celbine ka. 
rllmlş vc suçlu dün Dörduncu As. rar vererek başka güne bırakılmııı· 
1 .ve Ccz <la tcvkıf cdllmlşt r. 1 tır 

şe minderinin altında 4 paket eroin 1 çalr.;an h\lçrelilerfo ayı ı l!JO.OQOI yüzde sek enldlr. 
bulmuşlar, saİ:)tkliıYl yakalamıslar. ı lkgn 00 !ll&Jt bugün 121}.9()() C dli':• Jhret a.lmağa defer blr i l&tfstfk, 
dır müştıir. Tatlısert 

Bu k dın, b ı hareketlle çalışkan ve 
y b r in anın hayatına kıymıstır. Belki 
bu ıns n yn amış olsaydı f .. ,>dalı ve k y. 
metil b r v tanda olacaktı. 

Sorgu hftklmt şahit Flora'ya bir sual 
daha sordu : 

- M dam Ey cnneh Kont Montl'yl 
sever miydi? Bu suale h ssas bır kadın 
gib cevap veriniz İyi düşi.ınunuz de 03 • 

e soy le.> ınız. 

- Çok se\ erdi çıldıra I.} cı verdi 
Te ckkur ederım bu cevabınız 

• Iilddeıumumınin biraz evvelki hUcum
arına uıc b r karşılıktır. Maznun ko • 
tu çıldırasıya seviyor ve kıskanıyor. 
mu Bu gene de belki kontun kıqkanı;. 
lrgını harekete getirmek ıçjn alet olarak 
kul nmıştır: kendi in ·takip eden bu 
rd rodan lst fadc ederek kontu tamamile 
elde etmek 1 t mi tir. Sonra bu har<'k"· 
tine p şmıın olmu , rezaletten de kork
mu , gc c öldiırcrck bu sın ıçınden 
sıyrılmak 1 ı. ml 

Bu kadın h ç şiıphcslz ki kotUdır ve 
ünnhkcırdır Fak t ıyı ka lpli ve mun s 

o.abileceğinı d neden inkfır cdlyorlor? 
Onu k tı yUrekli ve alçak bır insan ola. 

k gostermek mutlaka lazım mıdır? 
Re s şahidin yerine oturmasına mi.ısa.

de cttı Maznun bıtkln bir haldeydi. 
İç nln cısı ve sıkıntısı yilzlınden oku· 
nuyordu 

Şahit olarak dınlenen oda hız:metçısı 

1:: 
-l- ~\1ren: Rezzan A. E. YALMA.'i 

har.ı:n na gülümseyerek baktı Vl' sanki 
!e elli etmek istedi. 'Maznun bu l1a• kar· 
~ısında ıığlnmağrı başladı. Solg.ın yanak. 
larındnn yaşlar akıyordu. Elıntn terslle 
bunları s.ldı ve hiç etrafına bakrrıadan, 
hareket bile etmeden durdu. 

Dışarıda )ağmur tıfıla yağıyordu Gök. 
yüzü simsiyahtı. Lfımbaları yaktılar ... 
Sarı ışık altın4a maznunun yüzll kor· 
kunç bir hal aldı . Hareketsiz, can.,,ız bir 
haldc:ydl. Gtizel ve maı .. lr gözlerinde 
yalnız dehşet okunuyordu. 

ncıs •kine şahidin çağırılmasmı iste· 
dl. Snl1.ın son derecede sıcaktı. Her tııra_ 
fı ke C bir halk dolduruyordu İklncı 
şahit ortaya çıktı Reis sord~ : 

Adınız, oy ııdınız nedir? 
- Aldo, Kont Mont. 
Uzun boylu, guzel ve muntazam yüz.. 

lu, uzun klrpıkll, clA gözlü kırk yaşla
rında kadar bir adamdı. 

Salonda fısıltılar duyuldu: 
- Zavallı Aldo! Cınay~t akşamı bana 

ne söyledi bilseniz: teK~ke beni oldur· 

ı:eydl!o dedi. O sak n ve mağrur adam, 
perişan bır haldedır. Bu ti:rzdo. rezalr.t. 
lerc hiç tehammülU yoktur ve böyle bir 
~eyi arretmez. 

- Ne btilrs!niz? Erkekler acaipLir, 
belli olmaz. Glodys cvvelfı kontu kıs. 
kandırmak 1çin Martin'! Alet etti, sonra 
da kont bu rezaleti haber almasın diye 
g.encı öldUrdU. 

- Evet, mahkemcnın meseleye ver· 
dl'i şekil boyledlr. 

Reis bir taraftan suallerine devam edi
yordu: 

- Cinayet akşamı maznunla beraber. 
din"z değıl mi? 

- Evet. 

- Kendisin! 1930 senesinde mi tanı. 
dınız? 

- Evet. 

- Maznuna evlenmeği teklif etUğinlz 
dc,ğru mu? 

- Doğrudur. 

- Gladys Eysenach evvela bu tc'.:li!· 

lerl kabul etti de sonra 
tı? 

VazgeçU .• 
Sebep nedir? 

"'den vaz~eç·, 

Mlldam Eyseııach hlirriyetlnl sev. 
diğınl ve bunu feda etmek :stemediğlnl 
söylerdi. 

- Ba~ka ebcp göstermedı mi? 
- Hayır, göstermedi. 
- Siz bu tekllfl bir daha tekrar e 

nıed nlz mi? 
- Çok defalar ctUm. 
- Her ck'fasır.da red mi etti? 
- Evet 

- Son zamanlarda hayatında ba5kn 
bır dam oldueunu hissett niz miydi? 
Herhan~I bir rekabetten korkunuz \ar 
mıydı? 

- Hayır, böyle blrsey hissetmedim. 
- Beraber geçirdiğiniz son akşama 

da r tafsilat veriniz. 

- Saat sekiz buçuğa doğru Madam 
Eysennch'ın evine geldim. Her zamanki 
glbı biraz mahzun ve heyecanlı idi. Ci· 
ros lokantasında beraber yenh k yedik, 
dostlarımız olan Perc er'lerle beraber 
Florencc barına gittik, gecenin ilçüne 
doğru döndük. O akşam kendi hususi 
otomoblllm yoktu, tamirde idi. Madam 
Eyscn.ch'ın otcmobillle dolaştık. Kend -
sın! kapısına kadar götilrdlim, orada ay. 
rıldık ve ~n eve döndum 

(Atkaaı var> 

Ru, ı,ııı ı:nrek ta.rafı f)lmakla 

beraber, hlrııı. da tcselllıtlr gibi ge

lir hanıı ... 

KÖR KADI 

(- TAKVİM 1 
18 AGUSTOS 942 

SALI 
AY 8 - Gt)N 230 - Hızır 1115 
ltU ıi 135~ - AGUSTOS 5 
HiCRi ı:::ı:ı - SABAN 5 
VAI~tT ZEVAJ,İ Eo.\St 
GÜNEŞ 6,13 10,08 
ÖGLE 13,18 5,18 
İKiNDİ 17 ,06 9,03 
AKŞAM 20.06 12,00 
YATSI ~1,46 1,41 
İMSAK 4,20 A,15 

Salço!ı köfte 

O 
iki kere makineden çddlınl1 cUn 
i\•lne blra.ı su ~tarl'k tttz ,.e 

bitler ko3 ıluktl111 onra iyice yoğuru. 
nuz. Arnç lçlnde yas"ı kôft<>Ju yapı. 
ıııı:, lkl b:ış """an, dilrt lM'Ş clo1ı1ntcsl 
ıloğrıyaruk, hlrıu. .)Bg, bir p:ır~·ıı şe· 

kcı· ile lyk <' plşlrlnl.ı. Rir tt>p.,ly6 
hoşaıtıırnk )apıııı>;ı olduğıuıııı. kiift~

lcrl i11.nlııı• ıll.r.lnlı \ c hol ıııp~ dan,.ı; 

ıloğn3 arıık kaııağmı kı\ıiıı Hl• h-ıfll1 

tLil> tc plıılrlrıl.ı. Bir ka~ Jl3tlı<"3nı ıh 
ılill111 dlllııı keserek ı.eJtln.vagda ı.ı. 

:ı..-ırttıkl411 onra tabağn bo~lttığını:r. 
alçalr kötıenln yanına kr,J'llnuz ,.e 

sofraya ,·eriniz:. fiıı yemek çok lcı 
<rt'tll olur 'e hPr li~ uıln bo,nna ı;I· 
drr. 

EV KADL'il 



• 

Askeri du_ru ____ m 1 Hindistanda 
i Nevyorkf a riiş-'.. ı.ııc.A1a~-:,11ABERLERi SİYASITCMAL 

Müttefikler bir vetle müeadele 1 0ğretmen ıkullarına gündüzlü 
( Yazl'n: 

,__~og-~:-::-he-s:-:M-: _N__,I V3Z İ Y 8 f harp şurası Müddeiurr.umi, rü~vet talebe de alınacak 
kuracaklar 

olan 49 polis rrı!mU· 
(B~ı t incide) 

A imanlar Kalmult'ların nırrkezi olan 
EUsta'yı bir Jki gı.iıı E"V\.'E'I aJmı':'lardı. 
AJmantar bu yeni taarruı: hakkında 

ba~ka bir n1alun1at \'ern1emi~lerılir. 

A.ııC'ak \'l!i radJ-~u. :\JnıanJarın \'oL 
ga a~zındakl A"ltrahun ~f"hrlne doğ· 

ru üç kalıla.n ilerJedikler)ni blldlrml. · 
tır. 

.\~trahan -,.ehrl, tahminen SOO bin 
nüfuslu nıühlm hlr merkf'Z<hr. Bura· 
..... zaptffllllr!ıf', H17f"r • Volga ~·olu 

ke'tllecetı gibi Rmlar fa-,e bakımından 
bl\ylik bir kayıba u~rao1., olaC"ıtklar
dır. ııazrr deniı:lndf'n ("lkarrlan ha· 

düzeliyor 
Mü:ICm:mlor li:leri 
de Hi:ı: me:ıfoat!e-
rinin ~orunm:ısını 

istiyor 

Horekôtın tek e!den 
idaresi clüşünülüyor 

Bu şüı-aya Ruz
velt reisl:h 

ec!eceh 
Nevyork 17 (A.A.) - Britar:o

va: 
lıkJ&r burada k005f"rVt haline l'f'tlril· 
n1ekte \-e iç Ru-;yaya kadar w,·kt"diL 
mektedlr. BakO, pet-rol nakli i<"ln 

Hint liderleri, 
Birmanyada 
toplandılar 

de kullanılan önemli bir tc,zl ıner- Bom bay, 17 ( A .. A.) Hındı.s-tanm 
kezldlr. Bu Sf"bt"plE". Rtbların ı\.ı,tra· baf;!kB başka merkezltrır.den bugün 
han ,ehrlnl Statlngrad gfbt bii,lük hir alınan raporlar vaziyette büyük bir 

J B r çok gazeteler :nüttefiklerin 
1 yüksek bir harp şO.rası kurmaları 

meselesi üzerinde ısrar etmekte· 
<lirler. Kurulacak olan bu harp şü. 
ro!t harekiıtın tek elde toplanma· 
~ını mümküıı kılacaktır. ŞCıranın 

aılmle müdafaa edec'ei.:.let"ıne <:-OPhe 

1 

sa!Ah olduğuna ışaret etmektedır. Vaşlngtonda toplar.ması ve bu şa. 
-'oktur. Kal~utada bugün Oğleden sonra Hint- raya Ruzvcltin reislik etmesi ıa.. 

Alm3nların a•ul motorhl hirUkler- h. nun:ıayı~ılcr bazı sokaklardön geç. zım &örülmektedir. 
lr Aıstrahan • EHıtt.a yolunu takip tıkJen srrada iktnct derecede hH.chse 
ettikleri anla.ıhyor. Bu ~·ol ,·e Ci\"Br Jer olınustur · ı Mo otofun yen· 
arazi •hl• olduğundan motörliı b!r!lk· BngUn öğleden Mnr Yeni Delhl'-1 l 1 
lcrln hareketine el\·erl"jli bulunmak· den blld:rildik\-ne göre, ışık ~ndUrme •f • 
tadır. Eler Ru...,JBr, A.lnıan zırhh va. mecburiyeti iki gün daha uzatılınış-ı vazı esı 
aıtalarHe tanklarını durdurama·ılarsn tır . Beş klfıden fazla adamın bir 
Almanlar "\"elga a~zına bPlkl dt> ı::a- araya toplannıası hakkı!ldaki ya-~ak I 
hıık ulaııırıur. Londra. Ru,ıann bu Uç gUn daha meriyet noe•·kii,de kaJa. Sovyet !V;illetleri Mec. 
f"C"phede mUstnhkcın nıevkllcre ('E"kll· caktır 
diklerlııl blldlrmt, l•e de, Kamuk Vlşi, 17 (A.A.) - Müslüman par_

1 

lisi birinci reis ;TIUQ· 

arazisinde böyle mU1ttahkem me\·.kl· tlf:iinin rei~i Jlna. Ingilizler Hint 1 d 1 d 
!er olduğunu v.,-a Rn<ıların B<·ele menfaatıern>i gözetmedıkçe onlarla Vİn İğİre foyin e i 1 

labkinıat kıta""' vik:ude geliJ'dik-1.enoJ 

1 

ilşbirliğini yapmamız inıkıinsıı.dır, de-
katt olarak btlemtyern. miştlr. 

Kafkasyaya gellft<'e, Ru lar 1\1&1- Vişı. 17 {A.A.l - Kalkütada çı· 
kop ~trol ıı;aha'!lmı bo,ııalttJkJarını kan kargaşalıklar esna.:iında asker 
,.f" kuyuları tamanlile tah~lp ettikten ~alka ateş açmışLr. Ahali arasında 
sonra. fekitdlklertni hitdirmişlerdlr. olenler olmu~tur. 
Hr&!oi.aodar'da Almlln taarruzu lnkl· Tokıo, 17 t A.A.) orı. 

<:ara ba~lanıı' ve Anapa He Xo-çro· HiAdiM:andaki vazıyetten bahseden 
"ı'k lhnantarı önünde eidıti bir ~11· ASRhl gazete.si. baı;ı:makalf"$!nde bH· 
kl" halini almı':'hr. nu arada. Ru.,lar. haı:ısa •unları yazmaıktadır: 
kuv\·f"tıerln bir kı'imını denl7. .lOHyle Hindlstandakl isyan teşkilitlandı. 
l'enubı Kafkaı;;)&J'& nakle df",·a.n1 edL 1 rılmah \'e Eilılhlttndırılnıalıdır. Şimdi-, 
,-orl:tr. Fakl\t daflrk arAZidt"n fa)·da· ı ki isyanlar. i ~an Se\·kt tabiit'linln 
taııan Ru"lar, bu !&hadan ('abuk ç,. münferit tezahürlerinden ~a bır 
klhnek niyetinde görünmo,·orlar .. \.ı. 'ey değildir 
tnnnJar cenup istlk<1nıette ıı"rllytn J.IintlilE"r. Ingiliz garnizonlarına 
ku\·veUerln geri mu"\·a~aht..,ını eınnf .. karşı brr çete muharebe.!'!! hazırlama. 
yette bulundurmak ıc;-tn, Anapa. Nnv· hdırlar. Bunun için harici llernle te· 
rosl'k ,e Tus,,-ı tin1anJarın1 elde et· mas etmek lAzımdır Halihazırda 
mt-ye {'aJı,aeaidardır. !\laikop ()f"trol Birmanyada topl:ınınış olan Hint iL 
hayza,ın<lan &erbe8tç.e isitfade Me· [ derleri. 18.zırrı olan şeyı vermPk su~ 
biln1elerl dr, btt .ffmantara klLdar yani 't'"etılfo .!'t~ı Mıyana yardım etmek· 
Karadeniz "'111Mterine kadar w&rAut. tedırlet" 
!arına. b3ğlıdır. ı Ankara, 17 (Radyo Cazetesil -

Cenupta Ro~tor • Bakıl ,imendifer Diln akşam RadyodR şıma!i Amerika. 
hattını tn.kiıı ederek 11erli.veıı Atnıan ya hıtap f"dı:>rrk bl~ konuşma yapan 
l\u,·veUerı. şimdi 1arka dotru ap· Mu:tr Greenvood Hınt meselesi hak .. 
ını,tır. veni taarruı l"ıtikametı. Gro7:· I kında şOyle d<'nliştir: 4:Gandi dünya 
n.)· petrol ha\Z&liiına uzannıaktadır. durumu t: un ne kad.ır vahım oldu~ınu 
R.u\olar ela deınlr~·ol Uzerlnde bulunan bihniyor Hint cfkA.rını ıdare eden 
l\llneralny \~odl'dE"n gE"rlli.\·E"rek >·eni Inglltere Uzerirıde bHyUk mtsuliyet 

Moskova, 17 A.A.) - Moskova 
radyosunun bildirdiğine göre, Rus 
Hariciye Nazırı l\.1olotof, Sc.vyetler 
BırllQ:I m lletleri meclisi birine: reis 
muavinliğine tayin edllmiştlr. :\1. 

Stalin bu mecl:sin reisidir. Bu ma
kam Sovyetler Birliği Başvei<llli. 

ğir.e muadildir. 

Iristrious ağır 
hasara uğradı 

Geminin kumandanlık 
ku'.esi bir demir 

yığını haline geldi 
Vişı, 17 (A.A.J - Cebelıt3rık 

limanına iltica etmiş olan İngil:z 
uçak l:"emisı ııİlllstrious• agır ~u· 
rette hasara uğramış bir haldedir. 
Kumar.danlık kuleS L btr demir yı_ 

ğını halini aln1Lştır. 

vardır. Harpten sonra HinUilerle Sa· 
mimi bir anlaşma yapılması it;in Hint 
nıilletin.n miltterikll"rin gayretine iş~ 
tırak etmesi lAzımdır. 

runun hususi hoyotı
no doir 500 mefrelik 
bir film hrtib etmiştir 
.l.:ıbıta fdnılerınin en canlısı ve 

meraklısı bugünlerde Nevyork 
~lüddeiumumis. tarafından tertip 
edilm!ştir. Bu fılm, kumarcılardan 
ruşvrt aldığı sanılan polis memur. 
!arından kırk dokuzunu~ hususi 
hayat!ndan bır takım schneler gös· 
ıerdigi gib , bazı memurlilrt rüş-

Ankara, 17 (Vatan) - öt: ret-' veya belge almak suretile okullar. 
men okullarına, parasız :yatılı ta· la ilişiklerin l kesenler talebe sayıl· 
le~e alın<fıktan sonra sınrfl'Qrın J mıyacağından bu gibilere . hşikle. 
mJJsa .. desi nisbetinde ve mü raca. rinın kcsilmş olduğu okullarca se· 
ai ta.rlhlerl esas tutularak gündüzlü 1 yahat vesıkası verilmiyecektir 
talebe de alrnacaktır. Gündüzlü kay ı A-Iaarif Müdürleri a.rasında tayinler 
dolmak için müracaat edenlerın sa· Ar.kara, 17 (Vatan) - Aç ık bu. 
yısı şube açılmasını :~tilzam etti. lunan Kütahya maarif müdUr1üğtl· 
recek derecede çok of.dutu t~ kd.r- 'le Tekirdağ maarif mUdürü :'deh. 
de, bu vaziyet a:c\kahlarca a.1aarif ınet Emin , Gümüshane maarır :rnj · 
Vckil ! lğine bildirlierek ahr:acak ce dürlüğünc Ka:yscri ilk f -;.;rt: I ın n. u 
vaba göre taiebc kaydına devam e. fell•ş . a.r ~ hmut. Rize m arı( mü. 
dilecek veya son \·erılecekt:r dürlütüne Gümüşhan~ .rı.lA rif mli.· 

Ecnebı ntektepler ticr~tlel'tne dürU Vehbi ve TekirdaC maarH 

vet .. dır vaziyette de ,ıöstermekle · yapılnıak istenen :ıam 
ınildur:üii.ıOe de R·LC m;arı f mu . 
durü Zeki layin edilm:şkrd r. 

dır. Ankara, 17 (Va.tan) - Hususi 
Esas dava, halkın menfaatini ko. 'fürk, aziık ve yabanc ı okullar i Zfrut İ!Jltti UR1u:m Mutturlôtü 

rumak üzere halktan maaş ıılan po· darclerindeı1 bazılarının yatılı ve Ankara. 17 (Val!·n ) - :\o1Cınha 1 
ıı~ mcmurıarı :. ın, vurgunculırdaıı yatı:!lız talebe ücretlerine zamda bulunan Zira;r,t İ.:ılerı Umum l\li.i 
ve kumarctlardan b•hş'ş alarak on.! bulunmak ısted'klcri nl :·ş ılnı'ştır. d ~i r Jf!"Jne umun1 müdür ınu3vini 
ların suç ortağı haline girmeler ne Yapılacak zanıların tc.ptan ıneelen_ Sülryn1an tay ı n ed ln1•.;:t •• 
ve haHt menf~ atini çi&11eınelerine ın~s ı için geçen senek ücrc~ler• .l\Ien1nrlar ecnebi nıekleplerde haf. 
karşı mücadeledir. mıkts rı ilf' 942 - 943 ders yılı tada d&rt saat ders alabilecekler 

. hl ı·ı bac;:ında alınacak bütUn ücretlerı 
l\Icse)a Nevyorkla mu e 1 şe· .. ) . ed 

1
. 

1 
Ankara 17 (Vatan) - 3656 ,." 

1 a lci 'go~terh· bırer c ve :n oku ıdare • 
klllerde kumarcı arın ve P pe · 1 . k • . · ı 36.59 sayılı k r nu r. lP, ra tc\bi maa"'lı 

. 1 ı n erınce haz:rlanara n'l ir r \ ' f"ka . • 
lerın halktan sencd ~ yl z m yo 1 t · . .

1 
. V k .

1 
• veya ücr t tlı memuriyl•tıerde rnüs· 

ki cdilmi•tir e ınc gonderı mesı, t a et tara· 
dolar vtırdu arı hesap _ ., . · f d· · .- , 1 b" ld. 1 , tahdcn1 1:.ianl a rın hususi Türk, ıtz. 
Buna göz yummaları içtn pc.lıse ı-r. an alaka.ı ara 1 ırı m.ştır Jık ve yabancı okullarında haC!a· 
te,·zi edilen bahşiş bir m lyon do· Belc-e alan talebelere ıcııeyahat da dört saatten faıla ders !lcrnı. 
Jar, yani kumarcıl , rtn ka<!andığı ves:kası vcrllm~yecek yac .'.1.k la r : :\Jı1a .. \f Vekdie ti td.raf•n· 

paranın yüzde biridir. Aııkarli, li (V tan) Dlp;onı:;. dı:tn aldkal ı: ar.:ı b ~dı ;"" ·~m ;tir. 

Kömür 
büyuk 

tevzi işlerind~ 

ye lsuzluk v3rmış 

(Ba~ı 1 inc~de) -:- menıur hakkında d takibat yapıl-

Çok mahdul bir maaş alan ve 
sr.cak geçin111esı: ıazun gelen pol"s 
memurları bu sayede kocaman ev
ler. kö:,kler yaptırmışlar, hatta kü
çük ystlara, kc.tralara, motörbot. ı 
lara, otoınoblllere ~ahip o'ıntıt:lat .. 

1 
dır. Klrılarının ü.sti.lnde bin dolar
lık kürk bulunduğu görü:ınü~tür. 

. . r·ı . tisasını bu ışlerc hasretmiş, kıy· 111<.ğa başlanmıştır. 
işte müddciumumının ~mı, . . . . _ . . 

h 
. h metlı \"e gUzıde ıdare adaınlarıın ıı. D gcı ta:-i.ifl ıı oıı::re r dc.ıınıze 

rUŞ\ et alan pcll .. Jer n usu~a a-. dan b ıı o\ctn B Evı..ip Sabrı r Jn bLı ;•.>ıf. eski ınudur. B Zck("r ı vanın 
yatı .. a glrrrck kırk dokuz memur . · · · j · · 

. 11 t l ışe ntemur cd lme~q sad ce nıuour <"ekil i de bu \iazı.) et.e aı.ak :z dar. 
dan her birının rcsmı mi aa~ı e c. dcğı•dki:ğl olarak kabul edilmeme· dır. B. Zekerıya, evvelce karilerı· 
dartk etmc!'ine lht ma o mıvan ~ . . w • • 

b
. lı dır. mlzc bıldır. d gım z ı:ıbı lstıfa etıne-

zeı~gi:ıl k 18metlerini birer ırer . 
1

-
3 

vurınaktadır. B Eyüp Sabrınin istanbula ge. miş, kendısln~ blr ay nıecburı me· 
aç g . .. 1 Jiş,. ou ışlcrin artık düzclecel!ine zunı:yet vcrıilmi;;tlr. Eti Bankın i ... 

Deliller çok eçık olduiu ıçın ruş· b. d 111 t ·k 'l t ki b · b t ı nbu! Kömür Tl"\·z i ~lüesscscsiı-. k. ır e eş . e mc e er. er, 
vet ala memurlar suçlarır.ı ın ar .. . . . d ı ı ı kla d b k n .

1
. n d muhım bıı· su ;stım a l~-. me\'-dana çık c yapı an yo suz u r a n a a 

cdemcıni~ler ve açık 1 ıra ar a masile de ~Jakadardır ~ bıtyller tarafında~ da mühim sui. 
bulunmuşlardır. Böylece rüşv e. le ıstimaller yap!lmıs,· ve her n~dense 

1 l Öğrendiğ mizc göre, bug\.ıne ka· 
karşı mücadele çok esas ı ve e. o zaman, bunlara gôz yumulmuş-

dar, fst& ~bulun kömür ihtlyacınr 
slrll bir sathı ya girmiştir. tur. Şimdi ' şi devir ala.n ekip bü. 

temın içın kend~lerine tam salAhi. 

lzmir man;f ~tuia 
şirketinin lstan

bul şubesi 

Şube dün İstanbuldo 
merasimle açıldı 

tün )"Olsuzlukltrı birer birer mey· yet verilen bazı memurlar m•a· 
dana çıkarmaya çaıışınaktadır. İlk lesef bu emniyet suii:stlmal etmiş 

ve nıühlm bazı yolsullukl•ra mey. 
dan vcrmişi. .. rd:r 

Haber aldı&tmıza göre B. Eyüp 
Sabri. Ankaradııı n. başta Satış Şu

besi şefi Bay Ahmet ve personel 
şefi B. KUınil olmak üzere 5 kişl. 

1 k bir ekiple btar.bula ge!m'} ve 
ışleri devir almıştır. 

Yapıla :1 tetkikler nctıcesindc sa
tış işlerinde yolsuzluk yaptıkları 

iddia olunan 5 memura derhal iş. 

olarak 5 memurun vtzifesir.e ni. 
hayet vermekle i şe başhyR:1 :yeni 
t ıkililt 18 kada~ köınür nıuhie· 
klr-nl adltycye vermiş bulunmak. 
tadır. Bunlfr1n içinde 5 - 10 tane 
bayi bulunması rrBayiler beyanr.a· 
me satıyor. Bayiler iste!c:h\dcrlne 
istedikler k•dar ve istedikleri fi
ya!la kömUr HrlyorJor. diye yap
tığıınız neşriyatın hak;kat oldulu. 
nu meydana çıkormiştır. 

İzmir l\tarlfatura lthalfııçılar ten el ç kt·rilmlşt r 
Dün adliyeye verilen kömür muh 

n1t\ zllere c;ekthUklt·rlnl btlftlmıif!llrr _ 
dlr. Böy1t"likle .<\.lnnuılar Gro,-nl pet· 

e · · tekirleri arasında sade beyanramc 

N DEVAM Türk Anonim Ş rketinın Bahçeka. B d b ı d k d 

BAŞMAKALEDE un an aşka ş m iye a ar satmaktan değil, tartısız kömür 
pıda açtığı şubcnın resmi küşadı, 

rnl havzMına biraz dıthıt yakl"':'n1111 dün şehrimizde bulunan Tics.ret he.ika fena muamele eden bir kaç vermekten, nerhtan fazlaya satış 
bulunuyorlar. Vekl!t Doktor Behçet Uz tarafın· ve ·z!ns'.z kömUr mut;.vassıtlıl:ı yap 

Deniz cepheı,Jne ırllnc-f". nu .. ıarın (Ba,ı ı incide) .'f. kımından f 18n işin yüktınü taşıya. dr.n yapılmıştır. Açılma merasi. j Ticaret Vekili, dün maktan 3uçlu olanlar da vardır. 
Gc>neral Zuko\- orduları Rf'jt'''• Vlaz· çen~rtn sıhhat; ve varhğı, millete cuk veya taşımıyE.ceik takatte canlı mirde İstanbul Vali ve Beled ye •• l\fllli Korunma müddeiun1umili· 
m~. Brlllnfılk "ı:-ıılnıl('rııHle- r-hrl'kll ta· alt bir manevi hazined!r. B ·n türlü bir maktne göıiiyle bakmağa alış· Reisi Doktor LOtfi Kırdar, Ticaret tuccar)arla gÖrÜştÜ ğinden öğrendiğimize göre, bu muh. 
nrru71ar yapıııaktadır. Bilha"l.,t\ \.'nro. emeklerle yctı::1tir:len ve olgun ve malıyız. ve Sanayi odası mlinıe3silleri. ban· tekir bayilerden Fınd1klıdıı. M. La-

d ·•ıı hl'- ı 1 1 (B~.ı 1 incide) -!- d S . G nefde Rtutlar şıld ~ "-un1 arda tE>crübeli bir hale gtlen b r mem. Bir kaç ser:e evvel Amerika. mc. ka müdilrlerl, fabı·ikatürler, mat- k parda. Büyükada a aıl enç, 
lııılunnuı~Jardır. Bu taarruı.larla Ru~- leket adamını vaktir.de:ı evvel kay murin kanunu dejişirken. yeni me· buat mümess lltrı ve güzide bir mar a ve numara ile gird'.ii iç:n Kc~tantiıı Petrld sin muhakcmele· 
1.ır Almoıılarrn hi«: oJınat.!ıla St.alin· 1 l:lctme-k bir kuvvet ve kıymet :s· murlar alındıCı zaman her şeyden halk 1<i.iLlC'si hazır bulunmuştur. 750 l\Iı: taka Ticaret 1\tüdür~ü~il bun- rine bugünlerd~ başl~nacakt!r. D:. 
grad \'E" a~ağı \·oıga gorblndeki <'f"P- raftdır. Bunun için «memleket a. ev\•el sıhhat ve bedeni mukave- bin Turk lıraltk bir sermo\ c ı!e i&rın sah\,plerini hulwrn;.rr.akladır. ğerlerl hakkında takibat yap~ldı· 
ht-,le ku\ \et ka~ dırınalarına ınıf.ni 1 ftamı sıfatını taşımağ:a hak kaza- met mesele:slnın tetkikte.1 geç rıl· 

1 
i~C' girişen bu TLirk müessese~st her Sahipleri bulunamayınca kanu· 

1 

ğır.dan duruşmıları bir kaç gUn 
~lmuk l~tiyor1ar; faknt buna mu\-~f- ~nı.:ı:ın kendt vücutlarına, yurda mesı usul tutuldu. Yenı memur ı tıirhi manıf ır tura: eş:r~ısının ucuz nun bu müeyy·desi de boş bir cüm.1 sonraya teh:r edilmiştir. 
tak oldukl:ırıııt1 Jhtın1al \trllf'ınC'ı:. /'J. alt bır emanet gözüyle bakmaları, namzedi, kcfası bakımından ımtı. J llır şek ide halka verılmesirıe ça· leden ibaret kalmı1kta ve ma11arın Bundan ba~ka halk dıj:ıtma bir
ra, t\Jıuan1ar e'ıa~ mbdnffta l'tphele· kcrdıler nj . korunıa ları ve takatle. handan gcçınezdcn evvel vucudu hc:acak ve araya giren mutavassıt gümrük antrepolarında beklediği l l klerl mümf"ti~ııttrlr.in de mühim 
rfndı:-n 'llndi3e kadar hlr 5'hlr bilr rinl &'-an yükleri kabul etmenıcleri bakımından tetk kten geçiyor \ e t~ccarların kara borsa ilzerh:de fi. görülınekle berabrr piyas.1ııya çı· yolsuzluklar yıpllklarr meydana 
lcıkudt:'rtk «eri tt-J.ilnıenıi~Prdir. doğ:ru olur Bir makıncye bir işi esaslı blr bedeni mukavemet tec· yat oynatm;l!l'rına meydan verml· karrln1asır:a imk3n hasıl olmamak- ç,karılm~~tır. 

ErlOJ a.)ındıı Alınanların ~tal!n· yük!etl r kcn nas;: bir takat hesa~ rübes ne nı~ruz bırakılıyor. Doğ-1 yccektlr. tadır. Evinde ~obası olmad:iı halde ba· 
gro.d ,e ..\5trahan ~hlrlf'rfnl elde tt_ bı yaprlır!:: a b r v tandaşa umumi rusu. çok akıHıca bır hareket... , a .. . h-tıntake TicarC't 1\.1üdürlU~ü bu zı klmself'rc sob '" sı vardır. diye 
rttrk vf" Rusları \·oıga gerl"ılne atmak hayata aıt bir vazıfe Yüklerken d<' Bizde işin berbat bir tarafı daha Bançekapıda K rako zuccacıyc 1 vaziyet dahilinde hiç bir ~ey yapa· bPyanname veren bir kac birlik 
gibi Ma lı bir pilin takiıı tdeceklerl iktidarı , çJ.lı ma kabilıyetı lle be. vardır ki, o da Y• ~ama tarzımızın maA:azasının yerinde açılan bu mü- madılından bank t , gümrük ve mümessili de ad'.iyeye verilmişt'r. 
a1110,ılınakt.adır. Bô>lt bl~ mın·affa· ı raber sıhhi nıukavcmetinın de he .. • bugünkü hayatın icap. !.arına uygun essese dündt"n ıtlbaren satışlara baş kc.m syon<'ularla temasa ve bu su~ Bu"llar arası r dn Büyükada ha.Ik 
klyet Ka.fkaı;)·adakl harekatı tamam· ~aba k3tılm~sı elbette dogru olur. bir hale gelmemtsid"r Orta yaşlı· ıamıştır. retle malların sah:plcrini meydana d;ğıtma birl:ği nıüme~sil: P. Gor. 
lamı, olacaktır. Çünki.I Ru"'(lar bil.vtik Görüli.ıyor k · b izde bu hesap bir

1 lar 1mızın ve yaş..farımtz1"1 hay:1. İçit-de bufiln p y<.sada bula~· Çlkarmağa başlamıştır. ginos ta vardır. 
OlçUde petrolden, ınUtteflkltrJe ohtn türlü yapılı;mıyor. D ha mahdut tında açık havanın, suyun. hareke· dıgımıı. yüzlerce çeşit pamuklu. Ancak. bu gibl işler çok gilç ol· Kacak kômür satmaktan su~lu 
nınvasaladan \'e ba,ııca. iki böyt\k ahalarda memlekete fflydalı ola- 1 l'n payı çok azdır. Yemek ve iç- d . d . d ' k d olaı·ak adl ,,·eve yerllrnler arasında 
ıa.,,. ,e waaa.yl nu•r&.iezinden daha bilecek kimstlere taş'.yamıyacak· J mek ve eğlenmek usullerimiz kö· yünlü, paı.en, t!sör, Amerikan ve ugun an şım ıyıe ' ar çok az ., 
nıi\hrum edllmiı11, oJa.caklardır. ı h k d kü d d firmaya tebligat yapılabilm ' ştir. şoför Said Baycanın mahkemesine 

tarı yük yüklenmek ı; em en ·. n en ıslaha muhtJçtır. Ağır me. sair eşya var ır. de vakında b?şlanac1ktır. 
lcrir.e, hem de görülecekbiş: fc;a· ~u~fet yükü altında bulunan bil· Pamuklu mcnsucat halka. beşer 

1 
Ti~a~~t h~tkil~. gü~rük ı;:esele- B~:raz gf.lç olmakla beraber, İ:.; 

Or • fikri T Üzer hk edildi~i gibi. sıhhi a ım a• ço arımız için eğlence den1Jen n1etre verilecek ve nüfus k.AQ'ıtla. crını r yo una oyaca.ını ve tanbulcJ.a faaliyete geçen yeni leş.-
takat hesabının yı pılmanıssı da \·a. şey: kapcı.h ve dumanlı bir yerde . . t l bu malların derhal piyasaya sevki ktl~t tuttul:unıı koparaca~a benzi· 

du''n go"mu"ldu" k ·t r ı b ı k1ıg'ıt oyunla · rına küçük b•r ış•re yapı •caktır. çin bazı ç•reler aranılacajını va • ı s.ı o um ere· se ep o uyor. rının sunı ve yorucu · yor. Bırkaç gündenberl t~vziat nor 

( 
...... 1 int·ide) Doktor Fikri Tüzer sıhhi taka· heyecanını aramakla geçiyor. Vü· Buradan yapılacak tevziat, SU· delmiştir. mil şekle girın şt!r. Dün blr arka. 
__,. XX tinin derecesini elbette bil~yordu.: cutlar nasırlaşmıyor, en küçük bir n1erb.ınkın tevziatile al&kadar d t: . öı;-1e :ren1cğinı Taksim gazino. daşımızı Eti Bankın Galatada Koz-

du. Alayın yürüyü~c gctnıek ilzC"· Buna rağmen ; ,..sıhhatim müsait, Arizaya karşı has!•s ve mukove- ğ ldir. Her isme istediği maldan ve· sunda istar.bul Ticartt ve Sanayi lu hand•kt sıtış yerine yolladık 
re bulunduj;u sıralarda 1 lilli S~f de.., l, bö"\,·le a.ı.ır bir vazife kabul n1etsiı kalıyor. En küçük b r ha· Odası mümessillerinin m safiri o- ı ı ·· s k • • 1 rllecektir. Elde e-tti~ m z lrtıba memnuniyet 
Y:tnlarında Ba"'vekı• .. ü rli Sara.c .. edemem .. diyemedi. Arkada.şlar1 oa va cerey .. nı karşısında rahatsızlık larak yiyen vekil, öa;\.eden sonra, ld 0 h 
oğlu le ınaiyetlerl crkıint olduğu İzn1ir l\1anifaturacılar İthalat . I veric r. raya er mürac:ıat eden 

Doktor Fikrinın sıhhatindek ıar. I duyuyoruz. . Bahçekapıda lzmtr Manifatura t. kolaylıkla numar:" aI.ablldi"'I •"lbi, 
hJide gcıdıler ve cenaı.eyt • .ı\nk•· sı tı lb tt biti o 1 dı D h• d ü 1 1 siyasi 05,·r Türk Ar.enim şlrketı, İstanbu!da hala' t0 ıları Türk Anonim Şirketinin, • ~1 yı e e e Y r ar . a l\-talta a y z Y rm .,. bu i le me~gu1 kimselerden de ic:. 
rcı Bclt·dıyc d<.irts• önüne kadar evvel btlmıyorlar~a. merhumun ge· bir arada yaşadıgıınız c;ırad! Dok. böyle bir şube açmakla büyük bir 1 tstarbul şubes·ntn açılmasında bu· tcdii' izahatı al;. bilmektedir. 
l~k.p buyurdular. Cü~h~rrelslmi. cen sene geç:rdiği ağır buhr'ln, tor Süleyman Numan Paşa, çoğu ihtiyacı karşılamış butunmaktadır.1 lunmu~ ve kordeleyl keserek birli. 
Ztn sa~ taraflarında Bu_yuk Mıllet hastalıj:ın şiddetini her halde açı. yaşh hUkümet adamlarır.dan iba- Bu hayırlı şe te~cbbüs edenleri le muvaffakıyetler temenni etmiş· 
I\-tccı sı Reisi Abdülhahk . R~.nd~.· ia vurmuştu . Böyle olduğu halde: ret olan esaret arkadaşları arasın- tir. 

ı B k ı ş k: tebrik eder, çalışma hayatında mu. 
so taraflarında da aşve ~ u ru •Ortalıkta al;ır bir yük var. hunu deki taze hava. bol nareket, so· Burada çok az duran Vekil, Ka. 

Hindistan da 
sükun 

Yaı:arı: M 11. ZA.t. 

H ~a ilıl: 61ıyan tertı.na~ 

larıDdan 9'Mlla Dir .ukiıJJ , 

dr"~ ba'fat.lıfı haMr veriU.ror. 
Bu Sfdı;ftA hh: ~Upbe :'fek lııiil aklah· 
eMlır, Gandi'n-ro r~yj •e,·lınıdfofl ta_ 
ratta.rt-.arı t;"O.kl•r. Baata.r hıaMo tah. 
rik Ph'nek1e ".,. 1-ctıHrJere 20rl9-k 
tıkarma.k&a de\;,... f"deeek.Jf>r4ir. 

Fakat dtter taraftan .,..,,., Nbı:I 
olm~tur ki Gandi"nin ~ "*er mlıf 
rltltrln zorll.e Hint kınnsreslWn ver· 
thtl enlir, bundan ~\·tl)ı;f c9i'\il 

jl~tıı.fztlkıt emirWrlnin Jat>htı I~ 
Mrl ~-apaınamıc;, halk taraıudan 

sol{uk kar ılannıı,.tır. Bonon &be. 
bı; Gandl'nin kör körüne htsr.e ka· 
pılma'!lı, dnnyallakl ha4ıı:ik.i \·M.tyeti 
hiçe sayn1a1rt1, Çinin ,.e dentokra9il 
t'rıJlıııe~lnin rnenfaatlrriJti bir sanJy,. 
11k hiddetınE" feda etmesidir. E!!ılr bir 
ntllletl• ba!iretfl rth~ri di.)-e bütUr 
dun.Yanın ._y~ı ını ka-ı.a.nan Gandi, 
birdt"nhlrt hl.,111i111t' math1p, tfral('ı 

hlr J>Olltlkat'ı ınr,kline .t~mu<jhır. 

o_,·ır bir pMiUkaC'ı kJ Hindiı.taıun 

i'ttiJ..l:ıJine en&"el olu~·-0r diye lngll· 
ter,~·e kar .r f'ntlf'rdenbert haklı 

hlr ttttieade1e.re atıhluf olllotu hal
de bir taraftan da ~k,en mil.vnn 
llint n1li ... lbnıanının \t' Hifttl,l.,tanlla 
YM';'l~an dJ~er bli.l l"ık tt.h1darın en1rl 
\t ldraJIPrini hi('P '5ftll)"Or, bu1tlann 
kOr ı .. ürilılf' bir Jllnt ;n11>aratorlu~t1· 
nun ~iri halint iuıe!'ini istiyor. 

Eğer dünyanın JstHc:bAli bir takım 
Jlrensiplere batlanac-ak~a, )'ti:tltr<·ı:

nılJ~·on in •a Mir Mwımelt'i tt ~ 

mek balnn11Jtdan faJan milJetln ~-.,_ 

rinı:- diğer falan milletin c«n1e~ı 
elbette ho4;1 görlHf'mt"ı; bir mUletl 
dl,trr bir mtlletfn t'<lri mt-\·kUndı:

tutnıak 1"nlle-rl tamamlle ortadan 
kalkınslıdır. HJnt nttttu~ilerin ı~tık· 
litılr ne kıdar hakları '\Aro;ıa Hint 

ınU'illiınanlarının da aynı dertı·ectr 

hakkı \ardır. OiAa ol a kurulaeak 
mlıstM<il de' l<"tler; fônUI rıza~ilf" 

,.ÜC'Ude cctlrHec("k bir ledera. yonun 
c-rr(e\·eeıi içinde bfrleşebillrler. 

Almanlar, Grosniye 
30 kilo:netrc 
yaklaştılar 

( sa,ı ı incide) % 
Dün, gündüzün kuvvetlerinıız 

düşnıantı:.. Stilin~rad, Klestkıı:ya, 
~ım.ıı.I Kafkasya ve Mineralvodi kc-. 
simler nde çarpı~mıstrr. 

'f\.taikop·u tahliye eden Ru~lar 

kuyuları t•m•mile tahrip etmişler 

ve tcçhlz:ıtı geri :ötürmü~lerdir 

A'.ma __ lar bu kuyulard.an 1.stifadı 

edem l-·eceklcrdır. 

Berlin, 17 (A.A.) - Alman or· 
duları ba~komutan1ı41nın tebliği· 

Kıtalarımız aşağı Kuban cenu. 
bunda ve Kafktııs sılsilt"~inin stma: 
batı k:smında ba .. rı ile yaptıkları 
taarruzlar sırasında ileri hareket· 
ler ne devam etmlş.:erdir. 

Karadeniz. kı~:ı l arında hınva a. 
k111ları esnasında düşmana mensup 

üç kıyı gemısı bcıtırılmış ve bü)-ük 

biT taşıt geınisi ağ:r na.sara uira
tılmıştır. 

Düşman Don büyiık dirseği !i
mal doğu döneıne<:..- de tam•m!Je 
maj:lüp cd lmlş Ye kJtalarımız her 
tarafta neh'.r kıyılıırına ulaşmıstır. 
Elde edilen topraklarda daıtınık h.ıJ 
de bulunan düşman kuvvetlerinJn 
temizlenmeleri işire devam olun· 
mf ktadır. llalen Don haz.va~rnın 

tamamı kati ol . rak /\lm&n ve mi.it. 
tefik kuvvetlerin thnde bulun· 
maktadır. 

V azma doğusunda ve Rjcv ya. 

kınında her sınıfa mensup kuvvet· 

ler şiddetli müdafaa savaşlarına gi. 

rismts bulunmaktadır. 

Stokholm, 17 (A.A.) - 'l'•r•fsız 

müşahitler Stalinı:rad ~imal ve do· 

ğusundan başlamak üzere umumi 

taarruzun pek yıkında başlamasın: 

beklemekı.edtrler 

Kafkc1sya kesiminde Ruslar, Groz. 

n ye doğru yer.i bir geri. çekllmr 

hareketi ihtimalini kabul tlmckte· 

d rler. 

Bazı haberlere göre. Alman ktıv 
vetlcrı dün Blaıodarnoji'den ı:e~c· 

ı:ek Budıyrnovık civarlarına ula~
mış bulunm•ktıdırlar. 

Terek ,·adis ndc de baskı b~ı ... 
teri hareketi vukubulmijktadır . 

Saracv~hı bulunuyor ve onl~r~ ıe,h Doktor Fikri,yc yüklesek kendi~i· ğuk su korkusunu yendf, taın bir \. ffakıyetler dılerlz raköye geçer .. k i•ho.lAtçı ve İhrl· 
~·ırntzd~kı büyük ~c orta , ~.çılerı~ ı ne yıızık olur. Do.1ha muk•vemctli sıhhat tnkılAbı yaptı. Uzun b r yü_ Ç - k I • d catçı Birlikleri ınerkc-zlne g t?•ıış, 

Bir keşm~keş içinde bocalayıp 
duran p~,ki teşki\Atın yerine işi u· 
sul ve nizaına batlamış bir teşk. 
ıat gelmiş bulunmaktadır. 

Y 1 Kra.;;.nodar eerıup \'e cennp c!o. 
o cu salonunun üçüncü katın· 

daki Eti B 3nk bürosu artık halkı!l ju çevresindeki durum biraz 'kı· 
nefretle yAdettlğl bir bina delil, rışık J:ibıdir. Dün A~iı Kuban ~i
isted !i izahatı alabilecek ve ken. mal kıyılarında en şiddell çarpış· 

uu .• 1~•ııklerın erkanı, Vekıl ~r H; b•r omuz ar.m•!ıy:z.> d;yen çık, rüyüşlen teri! dönünce soğuk du, Öp IS e esın 6 genç bir ve leşkil~tın bütün servislerini •Y. 
letı, Ptırb Genel Sekrete" 'e .m - madı. yıpmaga alıstık. Bülün üzüntülere. kadın ceseo'ı' bulundu rı ayrı gezm'ştir. 
bu~ıda · c ı K m3y ve \"E'kalct· 
, ~ 1

• ene ur biitün manevi sıkıntılara rağmen Dr. Bchcet Uz, bu tetk kleri es· 
·Cr erk~nı ile mer.bul:l'un oosU•rı 
ak - Doktor F kri TUzer'in vak. l~iz bu say!de kampımızın sıhhi duru· Dün Davutpaşıt Cöp iskelesi sa· nasında memurlarla ayrt ayrı gö. 

·P ı;<uvordı.J. oiünıü. bu hatalı t~lı\kkl ve ltiyat· munda beliren z;ndellk cidden hay_ hiltnde genç bir kadın ce~edl bu- rüşmüş v-e baı: .şlerin formaliteler 
Yollarda halk tarafındaın selam. ı k d d tarın kırılmasına hizmet etmelidir. re verece erece e ıdi. '.unmuştur. Yapılan t•hk ksttı bu ;-üzürde!l geç kaldığ:na l;aret ede· 

lanın Ct!!la 7e alayı Adliye sarayı- Umumi hayatın insanlarına 41.flla- Acaba Doktor Flkrı Tüzer'in va· cesedin 20 yaşında Fikriye adında rek. bunların azaltılmesı ve işle. 
nın Onuncir rt · .. du ve tabut top nı!'I arkadaşı efalan 1n emniyetini k tsiz ölümü. bütün bu hakikatleri bır kadının nAşı olduğu anlaşılmış· rln ilztmi ~üratlc ~örülmesine dair 
ırabasından cenaze otomoblhnc kazanmıcı adam •• •namus.le ve bun görmemize ve yaşayış tarzımızda tır. O civarda yüzmek üzere de. direktifler vermlştir. 
naklt:di'.erek ,.\!'ri rnezarhğa gö. dan evvel hiç sızıltı çıkarmaması lrkıl9ba olan ihtiyacı şuurlu bir nize girdiği ve yüzme bilmedll i· Akşam, aeç vakte kadar birlik· 
l"GrUldO Cıeıı•zevı otomob:llerle ta· do1ayısile filan mevkie lA.yık kim·. surette duymamıza vesile olamaz çln bcğulduğu anlaşılmış, adliye !erde meşıul olan \'ek 1, birlik i-
"t P edenler orada son \.ıiirmet va. t.t• diye et1ketltr tıkmaktan vaz.

1 

mı? doktoru tarafından cesedin gömül- dare h~yetLerinin müıterek bır 
..tife.slnl de ifa cttıler. geçmeli ve iktidarı ve !thhatt ba· Ahmet Emin YALllAN mesine lz n ver1lmJ§tir. topiantısına riyaset etmiştir. 

mılar eere)·ın etmiş \."(' bur.,da .6ı.. 
dileriııe yardım yapılacak bir mer· 

m.ınlar bütün kuv\·et:erile nehrı 
kez haline getirilmiştir. eeçnıiye çe1lışmışiardır, 

Al3.kadar1arı. bu şe biraz 'eç 
sarılmış olarak mesut görmekle be. Londra. 17 C . .<\, • .ı\ . ) - Ru;;tar Sta· 
raber, işin başına işten anlar kim· lingrada karşı yapılan A~nıan hü. 
seler' getirdiklerinden ve İstan. cumlarını durdurmakta 1seler de 
bulu muhtemel bir kömür sıkın· Rim 3lf Kafkı~yadı g~rllemek mec 
tısından kurbı rdıklarından dolayı burıyetınde kalmt)lardır 
tebrık eder. yeni ek.pe de ayrıca , ~ıa kop'dan çekilen Rus1ar M•. 
vazifesind' muvıffakıyetler lf"lne~·· ı ncralvodi kesıminde yeni mcvzi?ert' 
nı ederiz. yer~eşnıişl~rd:r. 



• 
# ... 

Makinist 
Aranıyor 

Mazotlu silindirlerde çalış
mak üzere aJtı lyı makiniste lh· 
tiyaç vardır. Talıplerln vesaik. 
!eri.le ~lrll.kte Ga ata As.güraz
yont General h!ın i3 No. ya 
müracaatları. _____ EJZ ___ ,, 

KARAR HULASA~mm 

c. 42/1'446-1362 

MUU konınma kanununa muhale· 
!etten Sultan1ıamam Çiçek pazan 
Sakaç~e ııokak 3 numarada elek· 
trik levazımatı satmak tıcaretile 

ml'Jff'U] Emanoel oğlu Davlt Lenge" 
ve satış rt'W'.munı Samoel oğlu l6ak 

Aceman tia.ldarınd!ı lstanbul asttye 
2 ci ceza mnhkemesındc cereyan 
eden muhakemesi neticesinde ııuçlu. 
nun nru ~ablt olduğundan mıııt kO
runm& kanununun 32-/'i9 cu maddeleri 
mucibince ıtıeşcr lira para cezası öcle
me'erlne ve yedi ~l\n mllddetl" d<' 
dükkA.nınm kapatılmasına ve hUküm 
katıl~nde Ucretl suçluya ait ol. 
ma.k ilzere :karar hulAsa .. ının Vatan 
gazetestnde nesrcdllmestne lı:;/3 942 
tarlhfnde karar verildi c886<n 

' ŞİŞE VE CAM 
KIRIKLARI 

Perakende ve toptan ahmr. 
MUrSL'.aat yerı: Galata K1:mer· 
altı caddesi Izmirli og-ıu Han 
aJtında. No. 9 Alı Rıza Gebzelı. 

~ld Rıza Tlratnsa 

Halldf' Pişkin bera her 

Ber ak;wn sa.at 21 buçukta Harbi

yede, BELVU bahçesinde alaturka 

kısmında bu gece 

l'UMUROAK 
Vodvil _ 3 - Perde 

'/'./\TI 

Isl!hiye Gümrttk MMUr!liğttn<!en 

aldığmı 16/9 942 gün ve 58717 sıra 
sayılı maJcbuzumu zayi ettim. Yeni
sini &lacağrm cihetle Mklslnin hük
mü olmadığını ilftn ederım. 

Fincancılar yokuşu No. 33 Rafit 
Sevil. 

KARAR HOLASMIDm 

c. 42/1436 

MIIll korunma kanununa muhalf'
fetten 'Harbiye HallskAr Gazi cad· 
deSi 2 nwnarada bakkaJlık t:icaretile 
m~gnl Yorgi oğ'lu Tanaş Ar•clis 
hakkında Istanbul asliye ikinci ceza 
mahkamesınde cereyan eden muha
kemesi neticesinde suçlnnun !JUi sa.. 
bit olduğundan mlln korunma kanu
nunun 81·59 cu maddf!leri mucıblnce 
b~ lira para cezası ödemesine ve 
yedi gün müddetle dUkkA.nrnın kapa
tılmıısrna ve hUküm kattleştlğlnde 

llcreti suçluya ait olmak üzere karar 1 
bulAsıısrnın Vatan gazetesinde neş.. 

redflmesine 5/3/942 ta.rlhmde karar 
~rlldi. <8852> 

BORSA 
1'7 AGUSTOS 1942 

ı Sterlin 5,22 
100 Dolar 130,70 
100 Pezcta 12,89 
ıoo isvıçrc fTangt 30,03 
100 isveç kronu 31,16 

ESHAM ve TAHVİLAT 

İkramiyeli ""- 5 933 
Sıvas • Erzurum 2-7 
% 7 94 ı Dcmlrychı I 

Yeni Neşriyat: 

20,45 
19,90 
20,10 

TAii. 11.I EMYAL KA~u~-U 

Yazan : Tedik Kural Maliye Vt!-
ta\letl tahsilat mnum miidUrU. 1 

Vugt, re im "e harçlara alt tah..td-

~t bllkUmlen \C tatb!katı. 1 
Mali, ticari 'e sınai mUe.ssesclerle 

her türlU \•ergi, resim ve harçlarla 
alı\.kadar de\ let dairelerinde işleri 

bulunan herkes tçin lüı.umlu bir :reh. 
berdlr. 

1 Radyo 1 
BUGÖNKÜ PROG~AM 

SABAH 
7.3'1 Program ve saat ayarı, 

7.32 Vucudumuzu çalıştıralım. 

7.40 Ajans haberlerı, 7.55 Senfo
nik program {Pl. ) 8 20 Enn saati. 

ÖGLE 
12.30 Program ve saat ayarı, 

12.33 Şarkı 'e türkWcr, 12.45 
Ajans haberlerı, 13.00 Pe.7rev, 
aemai \•e şarkılar. 

AK Al\l 
18.00 Program ve saat ayan, 

18.03 Radyo sıılon orkestrası, 

18.4:5 Saz eserlerı, 19.00 Konuş
ma, 19.l:') TllrkUler, 19.30 Saat 
ayarı ve ajans haberleri, 19.45 
Serbest 10 dakika, 19.l>5 Fasıl 

heyeti, 20 15 Radyo Gazetesi, 
20.45 Çıgan mUzlgi, 21.00 Ziraat 
takvimi, 21.10 lki piyano için 
eserler, 21.30 Konuşma, 21.45 
KlA.sik Türk mUzlğl, 22.30 Saat 
ayarı. ajans 'e 'borsalar, 22.45 
Yarınki program ve kapanıf. 

J ' Her Yemekten SJnra Günde Uç 
O e fa Muntazamaı Diş 1 eriniz i 
R AD Y C L 1 N ile Fırçalayınız. 

!LAN 
Ordu hastaoskıcı ve hemşireler okuluna leyli ve meccani talebe alı

nacaktır. Isteklilerin en geç 30/8/ 942 gününe kadar Ankarada Cebeci or
du hasta.bakıcı okul müdllrlUğtlnc, okul kayıt kabul şartlarını havı vesL 
kalarlle blrlıkte müracaatları. 

Kayıt ve kabul şartları Ankara Lv. Amirliği ve lstanbul Lv Amırll· 
ği satın alma komisyonunda görUlnr. c7705> 

?l: 0" REBOB 

en ha· si 
n en aefl t 

-~=~-Mar aya Dikkat .. e::::ç ™~ 

Z~i'TINY. ÖLa~x 
( 5 Kiloluk T eneke:erde ) 

R Pi 
. 
... NÇ tJHL 

250 ve 500 gramlık amb:ılajlarda 
Bakkalınızdan israrla arayınız 

Dfo.po adresi: 

lstanbul TUtUn GlhnrUk, Kemerli Sokak 21, Tel: 24197 

1 

• .. . ., ••.\ . ,·" ,_ ~ .... 'F..·,.. ~·"= · l· ... ,,.. ,~ · . ' . . ~ · : ·~ ""'\"" .. "' " .... 

Üsküdar C. Müdde!umumiliğinde:1: 
Usktidn.r Cezaevı mahkOm ve mevkuflarına 942 mali yılı içinde ve· 

rilecek Azami tahmin edilen 81000 kilo ekmeğin ikinci defa kapn.lı zart. 

la yapılan eks!ltrnesıne taJıp zuhQr etmediğinden pazarlıkla eksiltme· 

ye konulmuştur. 

Eksiltme ve ihale 21 ağwıtos 942 cuma gilntı eaat 15 de Usküdar 

C. Mliddeiumumıtığinde toplanacak komisyon tarafından yapılacağından 

taliplerin ye\'mi mezkQrdaıt evvel \'esıkaları ile birlikte müracaat etme· 

lerı ve muvakkat teminat paralarını yatırmaları eksiltme ve ihale g1lnU 
muayyen saatte hazır bulunmaları Ulln o.un ur. ( 7924 ı 

Istanbul Be .. ediyes! 
Zınclrlıkuyudakl Asr1 mezarlığın kapısı onıyle dahııı yollarının ın.,a. 

atı kapnlı zarf usullle e:k.sı tmeye konulmuştur. Keşif bedeli (10817) lira 
ve ilk temınııtı (811) Ura (27) kuruştur. 

Mukavele, Eksiltme, Nafta işleri umumi, hususf ve fennt tartnam~
lerl proje keşif hulisııstyıc buna m U teferrl diğer evrak ( 45 ı kuruş mu
kabl:tnde Belediye Fen l~IC!i mlldtlrJUğUnden alınacaktır. 

Ihale 21 18/ 942 cuma gUnü saat 15 de Daimi Encümende ysptlacak
tır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihinden (8) 
gUn evvel Beledi~ e Fen :Z.,lcrl mtidürlllğline m!lracaatle allcakları fen
ni ehlıyet imznlı şartname ve sarre ve kanunen ibrazı lAzım gelen dl· 
ğer veslkalarilc 2100 No. lu kanun tarıfatı çevresinde haZ1!Jıyacaklan 
teklif mektuplarını ihale günü saat 14 e kadar Daımı Encümene ver. 
me eri !Azundır. (8419) 

liARAR HULA~ :\SIDm 1 KARAR HrJ..A. Asınm 
c. 9 1 2 1584 c. 42/ 1571 
MU!t korunma kanununa muha' e- l\fi li korunma kanununa mtthııle· 

YATAN 

Emlak 
alım satımı 

SATILIK BAHÇE <16H i\12) 
Denize nazır, tramvaya ve Rala· 

cak plajına çolt yırkın, içinde hos. 

tan kuyusı{, sarnıç ve 200 meyva 
ağacı \"ardır. 

Btr mlnk almak veya satmak Görtl.ş.mek ve izaht almt\k içın 
istiyenlerın Uk defa. Ankara Jl!mlA.k Galata Kefellhürıyet hnnds mtlte-
accntası Beyoğlu .şuhe..'line müra.. ırhhit Sami Fntrl'ye rnUrncaat edll- 1 
caatlıuı ı.sU!ade e!'I icabındandır. mesL Tel: 4iı490 V 

Beyoğlu Tlinel han kapr 11, dalre7 1 ı 

OtomobH 
aıım satımı 

39 MODELi 7 KİŞİLİK DOÇ 

Gayet az kullanılmış fcvkal!de 

ıyl bır vaziyettedir. Ankara Posta 

kutusu 319, Telefon 2749 Ankııra 

ıg • 8 - l}.ü 

TRA~S)IİSYON MİLİ ARANIYON 

4,5, 5. 5,5 santlnillk tran~mlsy<'ın 
mili aranıyor. Rursa Atatürk cad
df'sl 119 a mufassal mektupla 
tekliC yapılması. T 

SATILIK TENEZZÜH OTOMO· 

BİLİ ARASIYOR 

Telefon: 42994. T Bt)YÜKADADA SATII.IK ARSA j 
---------------\ Nlzam'a çok ynkm Kalfaoğlu so- 1---------...------
AR~A VUTKÖYÜNDE YAU ka~mda 1';'13 metre çamlık btr arsa 38 l\fOJ>EU BUİK 

T 

Iyı bir haldi' olmak ı;arUle husu-
81 p!Akalı arabası olup da satmak 
lstlyenlerln tekliflerini yazı ile Be
yoğlu Posta kutusu 254 numaraya 
bi dlrme.si. T 

12 oda, kalorifer. havagaz.ı, elek. satılıktU'. Fiyatı 5200 ira olduğun_ 
, _. Gayet az kullanılmış ı)i bir va... 

trik, su teslsabnı havı çifte bıın· dan bu fırsatı ıkaçırmamnk ,,,,iyen-
. ı R ..,. dd i 31 zı"ettedır. Ankara Posta kııtıısu yolu her tnraf parke dö.,"Cli her lerın ~nö:ıt o;µı~.ı:ve ra e.'! J ~(ullanılmış eşya 

konforu havı mUkenımel bir yalı numarada Istiratl'ye müracaaUarı. 319, Telefon 2749 Ankara ':' • 
satılıktır. Ankara Posta kutusu Telefon: 20696 ST 
319 adresınc mektup il" mÜTal'aat. 
Telefon: Ankara 2749 T 

BÜYÜKADADA KÖŞK 

N'lzam caddesine yirmi adım me
safede çamlar arasında 2000 meL 
re muntazam bahçe içinde beş oda
lı a'aturka hamamı, akar suyu bu
lunan yenı vazıyett" bir köşk satı
lıktır. Eminönü meydan.ında terzi 
Istırati'ye mUracaat. T 

BORSADA SATILIK BAHÇE 
Çeh;rgenin o.stattı Uzerinde bir 

dönümlllk bir bah<;e satılıktır. Bur. 
.sa A tatUrk <'..s<idesi 119 numaraya 
mllra.caat. Telefon 12.'i T 

SATILIK CİFTLİK 
Çerk.esköyüne iki saat mesafede 

BUyük Çavuşlu köyü yanında Bey. 
celer namdlğer Sazlıdere çlftlıği 

atılıktır. 15 bm döntımdllr. Mera, 
otlakiye ve ormanı vardır. Görüş
mek için Kumkapı ıskele cadd"sln
de Hayri Nlşancalı'ya mUracaat. 
Telefon: 22397 T 

ŞİŞLİDE APARTl\lAN 
Dört kat. bodrum ve bahçe, bil· 

yük, ferah beş ve dördP..r odalı dört 
daıre. tam konfor, saf hava. hol gti
neş, emsalsiz nezaret, tlyat (l'iO ı 

bin lıradtr. Görmek için Şişli'de 

Nalbur Bay Fehmi'ye müracaat. V 

BÜYtiKADADA 11 ODALI E\' 
Çankaya cı:ı.ddcslnde i!keleye iki 

dalcıka mesafededir. Jçt ve dışı 
ya!'.tlı boyadır, denize fevkalftde ne-
7.areti vardır. Emınönll Reşadiye 

caddesi 31 n ımaraya ımUracaat. 

Telefon: 20596 T 

BURGAZ ADASINDA KIYJUETLi 
KÖŞK 

5500 metre arazi üzerinde çok 
kıynıetlı çam ve meyva ağaçları, 
muntazam bahçesi, sarnıçları em
salsiz manzarası bulunan blrı on 
iki odalı, dlğ'erl bf'--' odalı iki köşk 
ııatılıktır'. Em!nönll Reşadıye rad. 
desi 31 numarada Iııtıratlye mUra
ca.at. Telefon : 20696 T 

PENDİKTE 2500 METRE 
BAHÇELİ l"ALI 

10 oda, 2 sofa, bir salon, btlyllk 
taslıklr camcktınlı odMı. 200 ka
dar meyva ve çnm ağaçları olan 
çok kıymetli bir yalı acele satılık· 
tır. Emınönü Reşadiye caddesi 31 
numara Istirnti'ye müracaat. Te. 
lefon: 20696 T 

EMİNÖr.'Ü MEYDANINDA 
SATILrK DtlKKAN 

Meydana nazırdır, Uzerlnde ik.l 
odası vardır. Ayda ytlz Ura kira 
getl.rcn bu dllkld'm ve odalar 15 
bin liraya lll'A!le sııtılıktır. Reşadi

ye caddeSi 31 numarada IstlraU'ye 
mürac-aat. Te'et<fn: 20096 T 

KUl\IKAPIDA 6500 LİRAYA EV 
Kumkapı. Nişanca, TUrkell cad

deSi 7i numaradadır. ~ oda, bil. 
ytik bir sofa., taşlık. havuzlu bah
çesi, tcrkos. elektrik ve tulumbası 
btılunan dahıll tamn.men yağlı bo
ya ve mUşıunba döşemeli ve hama
mı bulunan bir ev acele satılıktır. 
Içlncfckilere mllracruıt. T 

zh YUKADADA SATILIK ARSA 
Cami srıkngt'ldtr denızc nazır her 

ikı tarafı caddeye nazır l'i97 met
retuc bir ar.!-8 acele satılıktır. Fı

yatı çok ucuzdur. Eminönü Reşa. 
diye caddesi 31 tıwnaradıı. leuratı
ye müracaat. ST 

BÜYt'KADA ~İZAM CADDESİN
DE FEVKAl,ADE ARSA 

BUyükadanın en mutena bir ma
hallinde bır tarafı Nizam caddesine 
diğer yUzU denı:ı:c nazır fe\•kallı.de 

bir arsa satılıktır. Fırs.ıttan stlfa
de etmek ıstlyenleri'1 ncele Emini>. 
nU Reşadiye caddesinde 31 numa
rltda Iı::tıratı'ye müracnatları. Ti: 

20696 ST 

BÜYÜKADA l\IADENDE l\:ÖŞK 
Altı odalı, denıze nazır, çamlık 

ıçınde 500 metreci r . Mnktuan 8 
bin !ıraya acele ~atrlıktır. Emınö:ıll 
Reşadiye caddesi 31 numarada ls
tiraU'ye mUrac!U1f. Telefon: 20G96 

ST 

BÜYÜKADA l\IADENDE KÖSI{ 
Sekiz yUz metre çamlık ıçlnde 

denize fevkalMe nezareti olan se
klz odalı sarnıç ve kuyusu bulunan 
ahşap bir ev satılıktır. Maktııan 

11 bin liradır. EmmönU Re.şadly" 
cadd&i 31 numarada 
mUraca.at. Telefon 20696 

I11Urati'ye 
ST 

BÜYÜKADADA SATILIK EV 
Oreke sokağında beş odalı, bah. 

çesl, sarnıcı bulunan b!r ev fl'tıl:k
tır. Fiyatı 6500 liradır EmınonU 

Reşadiye caddesi 31 numarada la
UraU'ye. mUracaat. Telefon: 20696 

ST 

ACELE SATILIK APARTl\tAX 
Beyoğlunda Taksimde 500 lira 

kadar kJra gettren beton bUyUk 
bina uygun fıyat. 

Ankara Emlllk acentası. Ista.n· 
bul Beyo~lu şubesı Tünel han kapı 
11, daıre 7 Telefon: 42994. T 

SATii.IK APARTMANI.AR 
Istanbul Beyoğlu semtlerinde ve 

civar yerlerde her çapta kısmen 
borçlu iyi lradlı kA.gir ve beton hl· 
nalar. Tünel hanı kııpı 11. daıre 7 
Ankara Em!Ak Acentası Beyoğlu 
şubesi Tel: 24994. T 

SATILIK MÜTEADDİT 
ÇİFTLİKLER 

Istanbul ve Boğazlar civannda 
kabili istifa.de tıüyUk arazili sulaılt, 

evli ve tam mUştcmllAUı ucuz f1· 

yatlı. Tllnel Han kapı 11, daire 7 
Ankara Eınırut acenta.sı Beyoğlu 

şubesi. Tel: 42994 T 

BURSADA SATILIK ARSA 

ARANIYOR 
Çekirgede bir dönümden az ol

mamak şartile arsa aranıyor. Bur
sa.de Doç acentası Müfit Elblr'e 
rnllra.caat. T 

BÖYÜKADADA NİZAMDA 
ARSA 

8500 metrelik çok kıymettar bir 
arsa satılıktır. Çamlıklara çok ya
kındır. Uraza müaaittir. Mllracaat 
Eminonil Reşadiye ca.ddesı 31 nu
marada Istiratl. Telefon 20696 T 

37 MODF.l.İ BUtn: 

LAstlkleri ivi b r halncdlr. Umu

mi d•ırumu mllkemmeldır. Ankııra 

Po.sta. kutusu 319 Te.clon Ankara 

2749. T 

3R KON "F.RTiPL EUİK 

1938 modclı az kullanı mış Kon
vertlpl Buik E"atılıktır Uistık. 

lert iyidir. GaJatada Ali Rıza Geh. 
zelı'ye müracaat. Telefon 49194 T 

KAPTIKAÇTI ARANJVOR 

Tyi bir hıılde bır kaptı!<açtıyıı ıh

tıyaç vardır. Satmak istlyenler!n 

Alı Rrza Gebzell'yp mUmcaat! 

Telefon 4910-1 

~IUSTAilfEL KAMYO:S, 

OTOlUOBİL 

T 

Galatada YUksekkaldmm yanın
da Ali Rıza G1>buli. En muvafık 

mitle kullanılmış kamyon, oto-
mobil alır, satar. T 

LASTİK TAMİRATI 

Otomobil ve kamyonlarınızın 

!Astlklerınl en tPmınnUı bir .şekil· 

de yaptırmak içın Galatada Yük. 
sekkaldırım y11.nıll<la Ali Rıza Geb
zell'ye mUracaat. T 

SATILIK KAMYON ARASIYOR 

Ford, Doç veya Şevrole markalı 

kamyon aranıyor. Kamyonu olup 
da satmak ist.iyen'erin tekllfierinl 

yazı ile Burs:ıda Atatürk caddesi 

119 numarada MUflt E!blr'c bildır. 

meler!. T 

1 

1 

1 

arayan.ar 

ÇOCUK ARABASI 
Iyı bir halde bir çocuk &l"llbası 

aranıyor. Tekliflerin Ankarada 
Posta caddesinde Güven ticaretha· 
nesıne bildirilmesi. T 

1 
Satı :ık eşya 

1 
CA:\f, ŞİŞE KffiIKLARI 

Toptan veya perakende cam, flşe 

kırıklarını satın alırım. Galatada 
Yflksekkaldırım yanmda Ali Rıza 
Cebzeli'ye mUracaat. Telefon: 
49194 T 

-
SATILIK OKSİJEN TAKiMi 

Demirkapı Doğu garajında Bay 
Mehme<!'e mildacaat. v 

,. 

... 

ESYA . MÜBADELESi 
Size JUzumu olmryan e11yBları. 

nızı tstediğinb: diğer eşya ile 
tebdil etmek fevkalAde zamanlar 
içın en müsait yoldur. 

Vatan'ın Kl~Uk 11Anl11rından 

istifade ediniz. 
Bj 

ANKARADA 
KUçUk l!An sütunundan istifa

de etmek isUyen karilerımlzln 

cumartesl akşamına kadar vere
cekleri kllçük ilAnlar salı nliııha. 
sında neşrolunur. 

Anknraaa Postahane cadde.sın-

! 
de Güven ticarethanesinde Ethem 
Gliôll'ye mUracaat. B 

'\ I 
'6' WQPWYffi$W#M53LMMIEA-· EN 

ANTALYA UMUMi NAKLiYAT 
TORK .A.NONİM ŞİRKETİNDEN· 

Alakadar!arrn Nazarı Dikkatine : 
latan bul Dördüncü Noterliğinden musaddak 9/i /942 tarih ve 6163 

No. lu vekı\'etname ıle şirketımlzin gUmrUk servisi işlerınde istihdam 
edilmekte lbtılunan Turhan Dehrne:ıg!l ile Hayri Okkey'in görillen lü
zum üzcrıne vazıfelerıne nihayet verilerek şirketimizle mlinasebeL 
leri kesilm4' ve şirketimiz namına hıçbir muamele ifasına sıfat ve sa
l!hiyetleri kalmamış bulunduğu al!kadarlarca bilinmek üzere nan ••••••••11:11•• olunur. 

ı--Ankara Emlak Acentası -
Ankara. Em!!k acentası sahtbi Hayri Dılman lstanbulda Beyoğ

lunda Tllnel hanında 

ANKARA E~ILA K A CENT ASI 
iSTANBUL BEYOGLU ŞUBESi 

adile bir şube açmıştır. Ankara'da olduğu gibi borada da btitiln mUş
terilerin emir ve arzulıı.nnı tam bir ltlmad ve emnlyeUe takip ede
cektir. Ankar&'nın en eeki ve tanuımış bir emlak milessesesi olan 

Ankara Em ak Acentası 
şubesine her lş için bilA.tereddüt ve tam bir inanla mUracaat edebL 
11.rSLniz. - Ankara.da olan butün işlerlnlzı de bu vasıta ile yaptınruz. -

Her nevi 
İdare 

fctten lstanbul Edırnekapı camıi al-1 fetten Istanbul Balıkpazarı Süngcr
tında 366 numarad kömörcü!Uk tı- eller caddesi 81 numarada yağcılık 
cnreUle mc.,gul Keropc oğlu Mıg-tr- tlcaretile meşgul Bahattin oğ'lu Arif 
dıç hakkında lstanbu! aslıye 2 r.ci Alemdnğ hakkmda Uıtnnbul mllll _______ ;,.._. ______ _ 

Emlak, Arazi, Alım Satım, 
ve Kira İşleri deruhte eder. 

Müracaat eden yanılmaz. ceza mahkemesinde cereyan eden korunma mahkemı>slnde cereyan eden 
muhakemc.sı neticesinde suçlunun muhakem~i nctıcesinde suçlunun 1 
fıill sabit olduğundan milli korunma filli sabit oldu~ndan mU!t korunma 
kanununun 31-:50 cu madde eri mu. kanununun 31.'">9 cu maddclerı mucl
clblnce beş !ıra para cezası ödeme- hince yınnı be., Ura para cezası ödc
sıne ve yedi gUn mUddeUe de dük- mesıne ve Uç gUn müddetle dUkkı\nı
klı.nrnın kapatılma ına ve hUkUm nın kapııtılmıu!ına ve hüküm katıleş
katncştlğinde Ucreti suçluya alt oL tığinde Ucretl suçluya alt olmak tize_ 
mak tızere karar hulfı:ıasının Vatan ro karar hulAsasının Vatan gazete
gazcteslnde ncşred lmcslne 26 2 942 sinde neşredilmesine 9 3 942 tari-
tarihlnde karar vcrıldl. c8S40> hinde karar verildi. <8839> 

ZAYJ 

16 BiN I.İRAYA SATILIK 
Eminönll meydanına nazrr ayda 

yüz on !ıra kira getiren bir dUkkfı.n 
ve odalar 16 bin liraya maktuen 
satılıktır. Reşadiye caddesi 31 nıı
marada IstiraU'ye müracaat. Te
lefon: 20696 T 

15,008 LİRA l' A SATILIK 
DÜKKAN 

KARAR HULA A II?IR 
IhUktr 942 136 

Mllll korunma kanununa muhııle· 
fctten Taksimde Y enlşehır sazlıdcre 
sokak 10 Xo. da oturur seyyar köf
tecilik t caretilC> meşgul Ahmet oğlu 
Hasan Maç hakkında birinci milll 
korunma rnalıkemeslndc cereyan eden 
muhakemesi neticesinde suçlunun 
tlill sabit olduğundan milli korunma 
kanununun 21-55 el madde en mucı. 
b nce yetmiş beş lira parıı cezası 

ödemesine ve hüküm kaUleşUğinde 

ücretı urluya aıt olmak üze.re ka
rar hulA.sa"Unın \ ata.'1 gazetes nde 
neşrine 20 5ı 942 tarihinde karar 

Bahçekapı YalıköşkU caddesin. 
de eski 4 yeni 6 numaralı Hasan 
deposu satılıktır. Reşadiye caddo-

Edırne Askerlik şubesinden almış si 31 numara.da lstiratl'ye mUra-
o!duğum askeri terhis tezkerem zayi caat. Telefon: 20696 T 

verildi. <8889> 1 

o:muştur. (10) gilne kadar bulup ---------------
aşağıdaki adresime getirene lkramL r .. ...,_, __________ ,..."'!.,. 
ye verilecektir. Alcsı takdirde yenl
sfnl çıkaracağımdan onun hUkmU 
kalmıyacaktır. 

:Mevlinckapı Merkezefcncli haricin
de Tepebnğındn 11 No. lu hanede mu
kım Mehmet oğlu 1310 doğumlu 
IsmaU (Dede). 

Sahibi ve Neşrıyat MüdUrU 
Ahmf't Emin \'AI .. 'LL~ 

Vatan Neşriyat TUrk Ltd. ŞU. 
\ 'atan Matbaası 

BURSADA 
' KUçUk llA.n sUtunundan i.sti!a

de etmek istlyen karilerimlzln 
cumartesi akşamına kadar vere.. 
cekleri kUçük UAnlar aah nüsha
sında neşro:unur. Bursada .Ata' 
türk cadde.cıinde 119 numarada 
M:Ufit Elblr'e rnüracaaL B 

j İşçi aranıyor 1 

l\IUHASEBECİ ARANIYOR 
Ankarnda bir ticarethane için 

tecrUbell bir muhasip aranıyor. Ya
zı ile Ankarada Poma caddesi 11 
numarada Reşit KA.Upoğluna mu. 
racaat. T 

TECRÜBEI,İ DADI ARANIYOR 
Iki yaşında bir erkek çocuk için 

tecrübeli bir dadı aranıyor. Yazı 

ile tekliflerin Vatan idare mUdUr
lllğ!l vasıtaslle .M. V. adreslne gem. 
derilmesi. T 

Lüzumsuz 
eşyalar 

Kullanıımış ve sfUt lUYumu kal· 
mamış olan eşyalarınızı satmak 
için mhsait zamandır, salı günleri 
Vatan'ın KilçUk 1111.n sUtununu 
siz de bir tecrübe cGlniz. B 

-- - -- ~-- -

ADRES: An°kara Ulus meydanı. Telefon: 2181 
Istanbul Beyoğlu SUmbUl sokak Tllnel haru kapı ıı, 
daire 7 - Telefon: 42994. T 

Liseler Alım Satım Komisyonu 
Reisliğinden : 

• 

Galatasaray, Haydarpaşa, Kabata.f, Çamlıca., Kandilli, Erenköy llBe
lerinin 1942 mali yılı ihtiyaçları olan 2702 ton kok ve madl'n kömUr 
!erinin Türkiye Kömür Satış ve Tevzi mUesseseehlin depola.nnd&n okut 
ıara kadar alan nakliyesi 14696 lira 60 kuruş tahmin bedelle kapalı zart' 
usulüyle eksiltmeye konmu~ur. Dk teminatı 1103 liradır. Ekslltme 
24.8.H2 pazartesi gilnU .saat 11,30 da Beyoğlunda Liseler Satın Alma 
Komisyonu binasında yapılacaktır. 

Istekliler yeni yıl ticaret odası vesikaslle teminat makbuzu ve tek
liflerini havi 2490 &ayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacakla.r 
kapalı zarflarını yukarda aözU geçen saatten bir .saat evveline kadar 
komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri. Şarbıameyl gör. 
mek lstlyenlerin Galata.sa.ray lisesinde komisyon kAUpliğlne milraoaat 
etmeleri. ( 8519) 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: 
Şubemizde kayıtlı maltU subaylarla emekli aubaylann ~ubemize mü

racaatları. (8777) 


