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ve 
Etimesut doğum evinin ortaya çıkardığı 
hakikatler. Niyazi ve Mediha Berker'in 

esaslı köy tetkikleri 

1 Halk askerlik 1 Bafra ovasının sulanmaszl 
J dairelerine 1 pro iesini tetkik buyurdular 

koşuyor J 

Yazan Ahmet Eml• YALMAN 

Bugün umumi se
ferberl ik ilônı 

bekleniyor 

&arp 

muazza.m insan kalabalığının cya
f&. var ol, lOOnü • sesleri arasında 
orta okul binasına gelmiş!erdir. 

Mırı Şef öğle yemeğlnden .sonra 
orta okul şalonund& halk ile bir 
hasbthalde bulunmuşlardır. Bu gö~ 
rüşmelerde ayrıca Parti, Halkevl 
ve muhtelif meslek mensupları da 
vardı. Cümhurreisimtz Kızı · ırmak 

nallarla sulanması ve mevcut ltol-
ların ıslahı etrafında hazırlanmıf 

olan projeyi halkın muvacehesinde 
derin bir &!Aka lle tetkik buyur
rnu., : a.rdD'. Milli Şef ilgililere dL 

rekti!ler vermişler ve saat 15,20 de 

heyecan ve sevgi duygularile bek· 

Hyen Bafralıların sürekli aJkı~ları 

arasında Sa.msun'a mUteveccihen Ank•ra, 21 Ağustos (Başmuh•r· ı 
ririmizden.) - İngiltere ve Ame· 
rl.kaya doğru uzun ve heyeca nh / 
bır seyahate çıkmak üzereytz. j 
Harp ne demek olduğunu yakından ~ 

göreceğiz, 'bunun bugün için ve ya. ' 
rın için ortaya koyduju mühinı 

davalarla karşı kar§ıya geleceğiz. 

lllaı BHlerl• 
> 101 bir ııraıı 
> majhl~retı ıaJlbr•r 

• 

Bafra, 2' (A.A.) - BugUn saat 
11.30 da Milli Şef Ismet l nönU 
Bafra'ya şe.ref vermişler ve mey
danı dolduran binlerce Bafralının 
COfkun ve Jçten tezahürleri ve SÜ· 

rekll alkışları arasında Halkevinl 
teşrif buyurmuş.tardır. Burayı tef
U.11te şehrin muhteUf semt'erini 
Kmılırmak ıköprUsUnU, kereete 
fabrikasını ve hUkO.met konağını l ~ezmişler ve sokakları dolduran 

ya.tağınm seyrüsefere mUsail b ir 
h&le konması, Bafra ovasının ka· hareket buyurmuşlardır. 

Gazeteci sıfatile bu :;cyaha.le 
çok memnun olmakla beraber ak
lım, Etlmesutta yapmak isted iğim 

küçücük bir ı;eyahatte takıldı, kal
dı. Bunu uzun seyahatten sonraya. 
bırakmak lstemİ,y'Ordum, hatt.A An.. 
karada geçirdiğim son günün bir 
kısmını: bu maksada ayırmıya k a
rar vermiştim. Fakat imkan ola
madı. 

Etımesutta benim bu kadar me. 
rakımı uyardıran şey nedir, d iye
ceksindz. Söyllyeylm: Sağlık Ve· 
i<Aletlnin an oeklz köy için lıettü

be Y')luyla kurduğu doj!um evi •.. 

Rok!eller Enstitüsilnün yardıml
le stajını tamamhyan Doktor Ce
IM adında akıncı ruhlu bir Tür
kün, sessiz, sadasız bir surette kur· 
duğu, ilerlettiği bu doaum evinin 
hik~yes i nl, Ankara Tarih fakü!tesl 
sQS"yolojl doçenıtj Niyazi B<>rkar'den 
dinledim.. Hem de tam Arlfıye Köy 
Enstit:üsünü ziyaret ettiğim ve ye· 
ni bir Türkiye çatısına ait güzel 
çirgileri keı>di gözümle ıördütüm 
bir sırada ..• 

Etimesut doğum evine dair al
dığr.m maltlmata göre, burası da 
y.Ppyeni ıbir Türkiyenln çatı kısım· 
!arından bir parça sayılmağa. !~yık· 
tır. 

Bakın Doktor CelAJ ne yapmış: 
Bir defa 18 köyde ne kadar insan 
varsa hepsinin sıhhati hakkınd'- bir 
fı ı kataloğu yapmış. Her biri ile 
ayrı ayrı uğraşıyormuş, sonra köy_ 
!erin doğum ve çocuk bakımı ile 
meııgul oluyc;rmuş. Gebe bir ka· 
dının eski usul ebelerin eline dilı

memesl ve doğum yurdunda do
ğurması mecburi )miş . • • 

Köylü görmüş ki yurda giden 
anne ve çocuk sağls.m geliyor. Do· 
turma, bu köyler için esrarlı ve 
buhranlı bir hadise halinden çık
mrıs. G ebelik etrafında asırlardan
beri kurulmuş ne kadar batıl iti· 
kat varsa kökünden. çökmüş, llmin 
nurları b:r sıthada olsun bütün 
rtmlarL aydrnlatml;. Köyün eski 
ebelert blle, menfaatleri bozulma· 
ıına rafmen ~ demi~ler. 

Çör~U 'löbels 

Cörçil, Kremlinin 
elinde ovuncakmıs 

Göbels, Diyep baskınını buna 
misal gösteriyor 

B erlln, 24 CA.A.) - S tefani: 1 
Almanya Propagand a Na'zrrı Dr. 

Göbel&, Voelk~r Beobabter ga... 
..eteınr.<le tngi{t.erenin Moskov& ile 
ltti(a-kt&n 11e k&.-zındığınt incele· 
mekle ve .İngilterenin uğradığı a
ğır c:skeri ka'yıpiar!a i.tibarının düş 
mesi yüzünden ~nizlerdeki nüfuz 
ve kudretini Blrl~k Ameri kaya ! 
ve karadaki kuvvetini de 'bolşe· 
viklere terketmek zorunda kaldı-
ğını yazmaktadır. \ 

Sovyetlerle yapılan ittifak niha· 
yet ınmdiye kada.r kendi ~rin-e ı 
bcışka mtlleUerl birbirlerile çarpış.
tıran İngilterenin Hltiyat kuvvet· 
lerini ·Ve milletin ha.yatını tehdit 
altına almrş bulunmaktadı r. 

- , 
l\.fareşa.1 Tim~enko 

Kudüs, 24 (Radyo 20,15) - Ve. 
rilen haberlere göre R io de ~anel
ro'da ıştltlir söddürülmüşlür. As
k-erlik dairelerinin önü kalaba~ık
tır ve bir çok gönüllü yazılmakta.. 
dır. Brezilyada bugUn seferberlik 
iliin ed iJ.mesl muhtemeldir. 

Moskc;va, 24 (A.A.) - Prav<da 
gaz·etesi dün şu r.ları yatmıştır: 

Bre'Zil'ya nın harp ilttn etm·esinln 
büyük bir önıem)'vardtr. Bu h:ı.rp 1-
lAnı Hltlere !karşı olan ccphen~n 
yerJden kuvvetıenm~si ve Hitle. 
rin Y'enl bir siyasi mağh1'b~yeti ıde· 
mektir. 

Vaşington, 24 ( A.A.) - HarL 
ciye Nazrrı Cordel Hul, 
nın fii1ıen harbe girmesi 
tel'sirl<>rde bulunurken 
ki: 

Breı:ilya

hakktnds. 
demiştlr 

Mihver devletlerine sskert bL 
kımdan olduğu k :: dal' manevi ba
kımdan da ci1:1di 'bir daroe indir:!. 
mfştir. Mlhve,rtn tec11.vüzü, Ame
rikan cıühlhuriyetleri tesanüdUnün 
dayand.tğı es11:s J)'Y"ensilpl de al8k&
da.r et'mıekıtedir. Bu prerrsipe göre, 
Ameriik:an cümhuriye:Ueri r.den her 
hangt birine y~oıl~n bir hücum. 
""-'sine karşı ya.ptlan blır hücum 
demek tir. 

Montevil!eo, 24 (A.A.) - Uru
guay cümhurreisl M. Bı:ı l domtr, 

(Devamı Sa. S, Sü. S de) l=l 

" "3enera.t Von Bok 

Geçenlerde bir Mdlse olmuş. 

Doktor Celil, gebe bir kadına, do
ğurma zamanından bir ay evv.el 
yurda gelip yatmaeı ta.vslye etmiş. 
Kadın aldırış etmemiş, •Allah be
ni korur, yapacak i~lm var.• de· 
mtş. Bu kadın doğurma zamanın.. 
d an evvel ölünce köy kadınlarının 
gözü dört açılmış. Şimdi arlık 

Doktor Celalin her dedlğıı>i Allah 
\ı:ellnnı gibi dinliyorlarmış. 

ÇörçlJi.n kendi ve taraftarlarının 
arzusu hıWına. Moskovanın zoru 
ile, Dleppe macerasına glrlımesini 
kayde<len na.vr, Çörçilin Moolco
vayı ziya.retinden sonra tnglltere
nırt harbin sevk ve tdar es\ne ait 
bütün ,,ıyaset.iııin Mlen Sovyeıle
rln peş_inde gitmekte cılduğunu I· 

lave eylemektedir. 

1 ADm~lfil ... RlUls lhlaır~ü 1 

Öyle h ak ik atJ,e,, vardır ki masa 
(J)ewam&: 86. I ; 8tL 2 de) co• 

B u bakrmdan Çörçil, Kremlln'in 
ell.t>de ı,. sit bir llet. olmuş sayıla. 

bilir. 
Nazır, bolşevlzme el sürenin nı.. 

eppe macerası ile de sabit oldut u 

üzere tsonund.'- ö}üme malı'k.Qm k &

lacajıoa tpreıle yazısrnı lbiUrmek· 

tedir. 

Almanlar Don 
nehrini ·geçtiler 

Ticaret ve Zahire Borsası mı 
haklı, biz mi ha khyız 1 

- , Berlin, 24 ,(A.A. ) - Alman or-
duları ·başkomutanlığın ın tebliği: 

1 K •ikasyada Alman .ve müttefik 

Yaptığımız tenkitlerde haklı olduğumuzu 
gerinde delillerle ortaya koyuyoruz 

1 

krtalarm hü<:umu çebn daıt mu
har.ebeleri verme'k sureUle devanı 
et'mektedir. 
Stlaliongradın şimal batısında ha. 

va JcuvveUeri tar;frndan emsalsiz 
b ir surette desteklenen Alman pi
yad e tümenlerile hücum kttaları 
Don nehrini g~çmişlıer ve dolıuya 
dc.ğru hücumları sıroa.sında kuvveL 
le tahkim .edilm:ş olan düşma.n 

mevzHerini y.artntışlardır. 

D on oeph~inl n diğer kısımların 

da düşman ı n mevzii taarruzları 1. 
talyan krtalarının ·mukavemeti kar 
şı.sıooe. Al<i!rn kalmıştır. 

l sta.nbul T icaret ve Zahire bor- ı ederek, borsayı hal<lt çıkarmıya tiln çıplaklığıyla meydana çıkmış Alman hava kuv<vetlerl düşman 
sasının kendisinden beklenen iti çalışıyor. h akika.tlerd lr. cephesinin gerisinde demiryolu te· 
başar8'!Tladığını, açik delillerle la- EvvelA şwıu kaydetmek isteriz Gelelim davamıza: sisllerlr.ıe, nak liyat hareketler ine ve 
bat etmiş ve lktısadi keJ.kımnamtz- ki, bt.zım yaptığımız gazetecilik İstanbul Ticaret ve Zahire Qor- 1

1 

Volga üzer 1ndcki nehir münakalii-
dR bu te~kilatt..ıı. bu ı:ıbnlyet ve masa başı gazeteciliği d elildir. sasında, orta çağdan k•lma gedik tın<! karşı tesirli hücumlarda bu· 
bu eeJtilde bir r.:a l ı..,mK ta.rzile ran- Arkadaşlarımız her gün, p iya- usulü o k adar tı.akinKiır kı, idar ! 1 lunmuştur. 
dtmart ahnll~afıM 4,a. <rt.ay.ı ssda dolaşmakta, b ü tün ha.k i.ka t- heyetınden hcrhAngi bi ri kerıd i ar-· Kaluga'nın cenup batısında, Me.. 
koymuştılk· leri bizzat meydana çıkarmakla- zu~c orRdan ayrı\mAdan. oou.n ye-: rlin'in şitnl&l batrsır.da ve R jev ya· 

A~'!tl :;.zGtelerinde.a biri, b i-- dır:tar. Gazetemizin sütunlarına ak r ine bi-r başkas ı ıntthı.p c,iıl.t."ı~e1 1 kınla rında 'dii§.man hticumJ~rı da-
>lm bu """ :y,....,,._ kara koy- eedeıı havadisle'. Ule şu. nu n, ne d'1 hldiamı zı t.>yit etmek ı~ blr ı· bıl başlarken püskürtU!'miı< veya 
mıya - - ,_ ~ aza- bıwwn fikri degıldır. Bunlar, •yık- ""631 verecdiz. ak im brr&'kılmıştır. 
.......... .wıt• tıo .. -~ .-t l ı~ pür ü zler i riderılmiş ve bil· I co.ı. ..... : - ı; !!it, "- .. , 1o (ı>ewımıı : Sa. 3; sıı. ı del il 

Kafkasyada ilerliyen Almanlara karşı 

İngilizler Iranda ve Irak
ta bir cephe kuruyorlar 

General Vilson d3 İ ran ve 

tayin 
ordu l arı 

edildi 
Irak 

başkumandanlığ ı na 
Londra, 24 (A.A.) - Haı'biye 

Nazırlığının bUdirdığine göre, İ· 

ran - I"'"k komutanlığı adı ile 
~r. 1 b ir mü3takil ordu komutanlı
ğı kurulması tak.arrur etm : 'ştir. İ· 

ran - Irak ordusu baş·komutan. 

l ığına Gener•J Str Henry Maitland 
Vilson tayin olunmitşlur. 

General Vll.son. bu yılbaşı da. 
Bir.gaziye d<>gru İngiliz seri jl e: rle
mıes: esnasında İngiliz kuvvetle ri n e 
kumanda etmiş V:'.! evve~ce Y un&.
nlstar.daki harekatı da idare eyle
miştir. M. Çörçil, General Vllso, 
h ~ kkind c .. en iyi t.ab:ye.:::ilerimlz
den birisidir • .t3birini kullanmıştı. 

Reuter'in askeri muhab~Tl, bu 
karar ve bu tayin hakk ında diyvr 
ki: 

İra.11 · ve I rak, Almanlarm bugün 
uçakla İran hududuna bir s3Jthk 
m~9 fede bulunması yüzünden git 
tikçe daha btiyük ehemmiyet kes. 

.. ~ ·-r.· 

ı" 
• 

İran ve Irak orduları kumandanı General Vllson 

betmel<ıtedlr. Bu deıl şiklik, O rt• - ---------------------------
şarkla alAkalı yenl tayinlerle ilgill ı.-----·------------------------

;;~~~;;;;s~a~ ~~:i:~:;,~:~2 1 Lokanta ~ ar çe'ı·ı, aı 
~~t!u~~~~Y~:'~ı::ı:;,~:u~:ted~I~ i q 
mi;;~!Jlzlerln şimdi ~arkta ÜÇ cep. y nı k yapanı yacak hesi vardır. Blr!sl HLndi!1t.anın do-
ğusunda Japcny c. y? karşı, diterl 
Orta şarkın batısında MısıTda Al
manlara karşı, Uçilocüsil de İran· 
da ve Irakla. K s fk:asyaya karşıdır. 

SeY'Y"l m ahiyeti dolayısile İngl. 
Uz hava kuvvetleri komutanlığında 
herhangi- bir değişlr_ı:;h.k yapılma· 

mıı;: oulunmaktadrr. 

Petrol ofis Ankaraya 
naklediliyor 

Ankara.. 24 (Vatan) - Ticaret 
VekA.Jetı daha J:UçUk bir kadro lle 
Ista.nbuldaki P etrol Ofisinf Ankaraya 
nakledecek, Ofisin l stanbulda küçük 
bir f Ubesi kalae&kbr. 

Her gün tatlı dahil, üç çeşit 
yemek piş:rebilecekler 

Ankara, 24 (Vatan) - HUkQme. ı çeııidl tatlı dahil olduğu h&lde U~ 
tin, loka.nlalarda fUzull yemek pişi· i adedi geçmiyecektir. Lokantalar her 
rilmesi sureUle bir çok israfın Ya· gUn Uç çeşit yemek pişirmek sure
pıld ığın ı nazarı itibara alarak bazı tile hazırhyacaklarr haftalık yemel· 
kararla.r vermek üzere olduğu aöy-
lenmektedlr. ll&telerini belediyelere tasd ik ettir 

Alınacak bU kararlara göre, ıo. 

kantaı arda tabldot ,eklinde yemek 
~rllecektlr. Her lokantadaki yemek 

mek mecburiyetinde ka.laca.klar vt 

hiçbir sureUe bu listelerin h&ril"ine 

çtkmıyacaklardır. 

Çok garip ve feci bir 
kaçakçılık isnadı 

Bundan bir mUddet evvel, l6tanbul GU::mrillder mtı ·· 
ha.Caza. teşkilatının yanhf bir hareketi yüzUnden bin
lerce liralık bir serveCn kaybOlduğunu haber almıf 
ve bir memleket 
dav .. ı ola.n bu iş ,-------

Yunanistana. yar dım maddesi götürmekte olan Dum-

1 

lupınar vapurunda yapılan araştırma netıceslnde, Kı_ 
zılay delege.-t B. Feridun Demokan'ın kamarasında, 

çok miktarda ka· 

--------.. çak eşya bulun· 

Uzerin~ durmut
tuk. 
Şimdi haber al

dığımıza göle ge
ne başta Istanbul 
Gümrükleri mu
hafa:ta te~llUı 

mUdUrU Zeki ol. 

İnhisarlar Vekiline 
olarak gönderilen 
tondoşo kaçakçı 

Yunonistandan hediye 
iki paket sigara bir va. 
damgasını vuracak suç 

sayılabilir mi ? delili 

muş Vt- bundan do
layı hakkında tL 
klbat yapılnuya 

başlanarak, ken· 
disirıe Kl:ı:ılaydB.ki 

vazife.sinden el 
çektir:lmlştir. 

duğu halde, aynı '--------------------------~ tAAkilAıt.m aynı 

Gazete stltunıs.

rına akM<len, bu 
bR.Sit gi~i gôrti.ne:l 

haber, mikrobik bir b.Mtalığın içtima! b'urıyemizl ke
mirmekte olduğunu açıkça ispat etmektedir. 

mennn1arJ , bunu n kadar hattA bundan çok daha feci 
bir şekilde bir va.tandqın teretini ve hayıdyetlnl le· 
ıkehy~ek bir harekette bulunmuşlard ır. 

Valta, bazı gazeteJeroe yazıldığma göre şu f•ki lde 
cereyan etm1.9t1r : 

Vazife b&\lına gettrUerek kendi!erlne ~aJ!thiy"t veri
len bazı memurlar, vatandaşlara ı.stedlklerı gibi suç 

(Dcvıunı : Sa ,, 3, 811.. li; de) -!· 



1 Ş 8hif1 1 Hindist~n tarihine bir · bakış j 

m··cade e 
'~J!~ıe~~atıarı 135 asır içinde bir Hint devleti 
1 düşüyor kurulmamıstır ve kurulmayacaktır 

Yazan: 
-153-

11.qmftmca.b'. Sız., pooıye 

kadar, bu mah!ıur ~ırdc herkes· 
t~n faz.la va;cifenlzi ia ct.ünız. Mu
kaddes hayatınızı J..."'11rtölnnak ıçin, 

artık bu şchrı:. <icmal ~etmelı· 
siniz. 

tovolos), bu vakadan şoyle bah· 
seder· 

LNe muthıs hAdl el.. )3unc 
emekl.crc ve sarfcdılen gayretlere 
ragmcn, nlukaddes ta6V•r, ı;ankl 

kurşundan gibl, ~rt den kal· 
dırılırnıadı. Kaldırıldıkça, tekrar 
yere yuvarlandı. Topr.l: ynpışmıs 

?b onu ~ruttımak, mfimkünsüz 
bir hal aldı... Bütün orada bulu-

Dıyc, rtcnyn ba~dıta.r .•• hnpa· 
r .. tor, _ ~vı;cloe old~ gtbi - ~m
di de bu rıcalnrı ~dctlc r-Oddett · 

_ Tebaamın akıbet.ne, nihtı.yc· nan ruhaniler ve CISimll" '" • ta· 
tc kad r i§tir edeoeğıim. manı bıır sa&t uğrnştıl; r. c.crlni 

Diye cevap veroı. semaya yükselterek hara ua· 
Surlarda :fasılasız bombaJ'dı· Y.ır okudular. Bütün. kun • :-ını 

' d Bu bazi sarfederek am:ak bir saat sonre; nıan devam ediyor . 
sSbncyc phit olan v gerna sa· muıtaddes tasvirı kaldırıp tekrar 
ray.ının, duvar131'" sar.;;dıyor, sa- 0muzlarına almay.., muvaffak oL 
lortları ve korıdorkırı inım imm d:ı..ar.] 
inliyordu. Bu mut ış top tarraka- Kalpleri ~ kafaları en biıtıl iti· 
!arının ara ında, valwlt vaklt Türk knUarla dolu olaa Biznnslı1ar üze· 
tfif(klcrlnln )aylım ateş ses\erı rınde bu had" fe\rka1irdc bir fıc-
de tü)lerı iılJ)er~J;ordu. ır ve he)'{'can husule gctırdı. Bü-

Kara surlJ.rf'J\dıtlt ~ fanliyed- yuk oır şeamet tel6kkı edildi. 
.r.ln birdenbıre artması ilerlkcsc he. Ha!bukl bu haclisentn t~sır v~ 
yecan verıyor. Burada bu faalryet heyecanı ~ul olmadan oyle bir 
devam ederken, donanmanın da muth ş fırtına zuhur etti kı, ade· 
1 ana aRl bh- 1n ~- b !'.>utün Bizans muhiti, korkunç 
dan korkulıtıyordu. btr sekle girdi Her tara!, ~e gib 

Gece, :ııI u karenlık.tı. İmpara· sıms))'nh kcsltctı. Her saniye, göz 
ıc.ır bet" ı;ece olduğu g bJ1 bu gece kıımaşt.rıcı ş mşckler çakıyor. 
de at i.ilcf'ind<' MKları c.iolafmaya vı'ldırımlar b rb rlnl takip cdryor .. 
ba~mıştı Tıtb k ordugah:ada., kc.:r'kullÇ b1r k sırga, orıahgın al
Marmaradan .Halk;e kadar ya.nan ın U tınt> getırtyoı du 
CJbck Obe.k .ı~r clrafında Türk- Akıllara hayret verecek, tiıylerl 
ler davu lar, ı.um9.lar, düdıuk1eT, urpertccek bıl" sağ&:oa.kln, o zama-
s84?lar çatarok c lec.. • na kadar gonUmcmiş edan bır yağ 
ı kler yapıyorlardı. mur yağmıya başladı. Sokaklardan, 

İmparator, \l&k"ıt v :itli atından seller boşandı. Birçok çocuklar ve 
ln~)'Or. D 6CJk taş ~r- hatt!i kadınlar bu scllcı-e kapıldı. 
den surlara çı~. Turk onillgiı-

1 
Erkekler lbuntarı, cuçhıkle kurta· 

hından g.eJen o şerit ye şetaret 1 rabi!tyorlardı. 
seslecınt WMn uzun dJni<:dlk~ Ayni günde vuktıa gelen bu lk, 
sonra, meyus ve pcrlşan bir halde 

1 
muhim had e, Bizanslıların butilı1 

içini çeke çeke merdivenlerden slnrrlcrinl fena halde <'rdı Artık 
• nl}or. G'UikÇ<' artan b!'r hüzün B zansm son günlerin n gcldığine 
ve elemle, bô)'lece teftişlertnc de- da)r blrçok teisırlere sebebiyet 
vam ediyordu. "erdı. 

Geç vakit, yine (KaMka.rya) - 26 Mayıs -
mıntırkasında, b l ğam daha keş- Bızanshlar, geceyi çok fena geçir
fcdtlmlşti. Tam&RtUc surla"11 aM.ı- mtşierdl Haua bir <;okları, kıl 
na da)antn!ş ol~n bu lağam. sım· !erden çıkıTiamak ve lnukaddes 
diye kadar Türidcr tarafından a- taevir~erln altında<0 kalkmamak 
çılmış o an lcığamların en buyük ıstem şlerdl... Fakat bugün de. 
ve en tehhkel.:ııı ıd .. Eğer Türkler gilr.cş doğarken, y.me harikulade 
bu lağrunı nl.cş}cmeye muvaffak bır hfıdıse ha gösterdı. 
CJlsa!r.rdı, hiç şuphcsız kt üstüne Henuz d'rtahk ağarmaya ha !ar· 
t.csadüf eden surları, tnmlr kabul ken, Bizans muhitini mUthiş bir 
ctmiycoek bir &Urettc harap ede- sis kapladı. Ve bu sıs, akfimın 
cek. yerlere ~reccklerdt geç valı:tlne kauar dağılmadı. B'-
B~nslrlar, bu t.chl.key, hıssc· zanslı~r: 

der etmez. dcrh 1 Ye bülun kuv· _ Bu hal, artık \Allah) ın b izi 
vctlerilc faaliy~te geçtiler. Açılan terket! ğlm 1;östcrıyor. Mukadde~ 
mı.tkabıl lağamda, Turk lilğamc1- beicienın, bOtün (aı Z) lertn ruha
l<;rıle karşı kar.ş.ıya geld.lcr. Bır- r. yetlndcn n1<1hrum kB<hğı.nı bıl-
bırler.ne ldırarak muthış bir öır :- r. 
mücadeleye g rlşt ler. Yine, ıı.ncak 

D 0yorlıı. ti: Ve k.• selcrde ken-(GreJo\8) yes nde, Turk l!ğam-
cılarını r cale meobur ederek SU- d. er nt :. " le re ça ra Çllorpa (istığ· 

far duııi:ı• •) oku) arak, ( i'\:l;.!' ı 
run o kısmını, ~hlıkeden kurtara- tan (H zr<°t. MeryA•1, 1 den .., bu· 

Oduncular mahrukat 
ofisin-e rekabete 

başladılar 
Mahrukat Ofis. şehrin odun Ilı· 

tıvacını kar§ılamak uzcrc 51 bin 
çeki odun d hıı. ıet rtmi tır. Ya
rın yapılacak bir topbntıda salıs 
işleri uzerındc kar&rlar alınacak

tır. 

Oduncular da ofısle rekabclf: ! 
bı;.şlamışlar ve odunun çekisi on 
liraya kadar dı.i[im(iştür. On bcs 1 

güne kadar bir mllotar daha dü· 
şecegl tahmin edHmektcdir. 

Adalarm suyunu temi.t 
için çahşıhyor 

Adaların su lhtiya<:ını temın c~ 
mek üzere Vali ve B lcdlye Reisi 
Ddktor Lutfl Kırdar Münakalat 
VC'k!iletlnc müracaa.tıa lstanbul 11· 
man ldares nden vasıta verılmcsint 
istcmt~Ur. Münakalat Vckfılettnin 
Adaların su lhtıyacını k ~ılamnk 
üzere alakadarlara lazım g ten dl
.rckUf, vel"e{:ei\nden ,şüphe cdrlmc. 
mcktcdir. 

lstanbulun buğday ve 
un ihtiyae1 

Busün saat 11 de Valinin rels
lısi altında Toprak Ofıste Ofıs u· 
mum müdürü Ahsen Bcng.l, Belc
dıye iktısat müdıirü Saffet ve ka
za kaymakamlarının iştir kile bir 
top•arrt.ı yapilar&k şehrın buğday, 

ve un ıhliyacı ılıorlnde bir görüş· 
me ne yen kararler &lın&<:aktır. 

Maarif Vekilinin 
tetkikleri 

Şchrl:mlzdc bulur.an Maarif Ve
kıli Hasan AH Yüce-1, dün maarif 
müdi\rlüğünc gelerek bir toplantı· 
ya riyaset etm1ş ~ allıkadarlara 

bazi dlı-cktliler vermiştir . 

3400 ton kömür geldi 
ve tevziata baş·andı 
Dün Ereğliden ~hrımlzc Suat ve 

AttlltJ vapurıarlle 3400 ton kok kö· 
mürü gelm1ştır. Kömür Tevzi Mü
essesesi dünden itibaren bu kö
mürler!, kok kömUrü tevzi tı<lcn 

bayilere vermeğe başlamıştır. 
Diğer tarafhın ,şimdiye kadar be· 

yanname tedarik edemlyeıı vatan
dqlara beyannome tcv.r;ıatına de· 
vam ed1lmcktedlr. 

Bu arada alakadar>ar nezdinde 
yaptığımız tahkikata nazaran fstan· 
bulun bu kış htç bir suretıt.e. kömür 
sıkınt?Sı çekmesi mcvı.uu bahis de
~lkiir. 

Zvogulda.k ve Ereğllde memle· 
ket htiyacını karşılıyacak klıfl mlk 
tarda kok kômilrO mevcuttur. 

Milli oyunlar festivali 
veda müsamerasi bt.dıler. lun (azız) lcrdcn af dıliyorlardı. 

lİstıtrad olarak arz.cdelım ki bu Ortalık kararmaya başladığı za- Sayın halktmıLın mülcval! mtı-
Jr.ğ m, Tiırkler tarafından açılan man, butun bunlardan d ha mut- racaaUarı Uzerine mini oyunlar Ccs 
s~n Uığ mı teSkll ettı. 9unkU, şim- hış bir hfıd c vukua geld. Aya· Uvalınin iıç gun daha devamına 
dt)e kadar açılan. 25 ağamdan hiç 

1 
ofya k I esir.in kubbesi üzerine,, karar verildiği oğrenllmlşlır. Bu 

b r fayda görme:t en (Fat h), artrk scnıadnn 0 kadar keskin b'r ziya o:t unl r 25 ağustos salı ve 26 a
l~ğam k&zılmaması ve beyhude indı kı, gorcnlcrtn goz.lcrint kor ğustos çarşamba akaamları ve sa· 
vere bir çok 'kahramanların telef d ktı at 21 de Taksimde Makslm salon-c ece 
olm1lması iç n C'ın 'r verdl.J Bu semavi ~dısc, cidden tüyle- larında ve 27 ağustcs perşembe ak * rl ürpertecek derecede deh~etl şamı (Veda musamercsl olarak) 

Blzırnsiıların nırl rı.nı harap dl H ttu Tilrk ordugahından bile Tctpebaşı Halk bahçesinde tekrar· 
eden sebepler, yalnız muthiş tep- gorulmuş. v-0 herkese hayret ver· !anacaktır. 
larm tarrakaları, tüfek erin yay- m ti Makslmdckl oyunlara Baıyan l\lıi 
hm teş eri artık kerıd nı 1:-t ·den Blı.an ltlar bu hadt!.eyl cvvcliı zeyyen Senarla arkadaşları ve 
~yıyc ~osteren .. çhk, b r Bızanslı Türkler tarfında , kendilerını kor· Halk Bahçcsır:dekl oyunlara da A
çin (ekmek> k dar müh m olıtn kut'mak ;çın y&pılmış bırşey sandı- labs ndıı revUsü ile Bayan Safıye 
(şarap) sızlrk dcğı'dı . (Arkaı.1 var) ve ark.a~o.şları lşttrak edeceklerdir. 

Bugılnlcroc ö} e Cc\ kalfıde bir 
takım hfrd eler vukua gelmeye 
başlamı tı kı. bütün B zans halkı

ı mtilh14$ he) car- ara \le mrınevt 
korkular g r'kctmış• 

- O mu'I Ne mUnascbct? 
- Kendısın pek sevmiyordunuz ga-

1 ba? 
- Acaıp b r çocuktu. Fena değıldl 

ama herkese benzemezdi. :sazı bütiın ge· 
ce .çalışır. sonra uzun gün uyurdu. Ba· 
zı gun de sade pôi'takal yer. Ağzına baŞ
ka bir y koyma7.dı. Laurette'' çok sc 
\•c-rd . Ona kerşı gayet na.zık ve şeflta.tıı 

3~ .i\IİL1:'0SLUK Hi~DiSTAX HALKI, SINIF, DİN. ~~K.' LİSAN FARKLARINDAN .BAŞKA 
KÖTl.l.İSÜ ÇİFTLİK SAHİBİNE, AMELESi l''ABRİKATORUNE. l~Sr\AFI 1'I Kf!\'EYE DÜŞJ\IAN, 
BIRBiRLEIUSİ Ç-':EltEl\IİYEN GARİP BiR KAI.AB,\LJKTJR. BU l\IEl\ILEKETTE BÜTUN İXSAN
LARI BİRLEŞTİRİP BiR DEVLET l'.ARA1'.'1AK, 1'AMAMEN HAYALDiR. 

B u;iln bulun ç•~ların Hın

d·stan tarlhıne gbz ı;ezdı· 
rırsek. orada.. asırlardanberl bir 
Hint devleti kurulamadığını ı;ö. 

rürüz. Gerçi Mll&ttıın evvel 274 
senelerinde Mcı·ya ımp;watorlu

,u odryla bır Hlntu hı.ikümderın 
ıdarcsın~ blt' Hındistan devleti 
kurulabl.hnış, fakat bunun da öm· 
rü kırk seneden fazla süremc
mıştlr. Bundan sonra bir kaç dev
letin d2ha kurulduğu görülürse 
de; bunlar .birer Hint devleti ol
mayıp, Kuşhanlar lmparatorlu&u. 
Gazneli l\lahmut devleti, Bııbur 

Şah tmpar&tor>uğu glbl el:serl
yetle Türk ve Müslümanların kur 
duJdarı .lblrer yabancı dcvlcıtcıı 

başka· bir şey değildir. Bu dev
letlerin de hOkum ve nüfuzl rı 
H ndtst.anın bir kısmına munha· 
sır kalıyordu. Hulasa Hindtstanrn 
35 asrı do\duran uzun ve karı
şık ~asi ve tarihi hayatı (Ra· 
ca) namı veril.en yiızlercc dere· 
bey:lcrın ldar<'Si altında ezilmek, 
ynhut <Daryfis), (Büyük İs'ken
der), (Aksak Tımur) gilbl yn· 
bancı hükOmd&ıiarın ıstlla ı al
Un<k çilr..erıımelde geçml tır. 

Bu memlekette büyük Jllr Hint 
devleti kurulınasına mAni olan 
c:timai ve ık1ısadl sebepler aca. 

b ne~rdir? 

* B u sel> plerden bl-ri abtrliyi 

sııııtlara ayıran (Kost tes· 
1dlatı)dıt. Mitattan onee 1500 se· 
nelerinde OrıcJ Asy&.dan Hindls. 
tana göç eden (Hint 'rilerı) de· 
nllen Türkler ahaliyi (p{lpasler), 
(askerler). Cı:iraat, ıranat ve tl· 
caret adamları), (ameleler) namı 
altında dört sınıfıı ayırarak bu 
teşkilatı kurmuşlardı. İlk z.aman. 
ıarda ,yaşıyan. Mısırlılllt", Yunan
lılar. Romalılar l kavimlerin 
kurdukları devlctİeıln hepsinde 
de bu sır.ıf tcşkHat.r vardı. Yeni 
ve yakın zamanlarda bu usul, bfi· 
tün dünyada ortadan kalkotı. Hin. 
dlslanda ise ('kunduracılar), (de· 
mircıler), (kuyumcular) gibi 

Yoz.Jn: BABA TANSEL 
len dercbeyllk vardır ki, Hındıs
lanrn ıstlklallne en büyük bir er.· 
geldir. Bugün Hindistan nufusu: 
nun 230 milyonu ini:iltercyc tabı 
olup geri kalan ıoo milyon nu· 
fus da dereb~ıylerin ıdaı·cslndc 
d.lr. Bu derebc;\•lerln kiiçOklerine 
CR~cıı), büyüklerine de (mahr8 -

ca) dcnilmekledir. Bunların sa· 
yısı 160 dır. Bunlard-:uı blşkıı bu 
memlekette 400 kadar da ufak 
prensllklcr vtı.rdır. Bu hilkiımet
ler müstakil olup yaln1z bazı k•
yıUarhı ln~ıltertyc ba~lı bulun· 
maktadırlar. 

Hakim oldukları ülkeleri birer 
malikane ve tebaalarını ds birer 
köle sayan ve büyUk bir debdebe 
ve ihtişam ıçindc seltanat süren 
bu hükilmdarların, Gandlnın ha· 
tırı için saltanatlarından \'ınıı;cç. 

nıelcrlınl beklemek çok saf~a bir 
düşünce olur. 

* ıntıilerın birleşme1erlne H mAni ~an üçüncU muh.01 
sebep te, tamamen lktısadıdır 
Şöyle ki, 1856 senesinde 1ngıliz· 
l<r, Hlrdlstana tamamen hakim 
olduklısrı zaman, şehirlerde g11yet 
basit bir şeklide snne;t ve ticaret 
yapan b r burjuva sınıfının elin
den tutup yükselttiler. Bunun f
,ın de bir taraftaı• dcrebe)lerl 
sıkıştırıp bunların lehine bir ta· 
kım ımtiyaz.lar temin ederlerken. 
dlger taraftan bu ıı;rn:fın ~el şıne. 
sine !Azım gelen sermaye. teknik 
vasıtalarını vererek kendllerlle iş 
birllgl yaptılar. Otuz sene içinde 
bu burjuva sınıfı çok ·ıcrledi ve 
zenginleşti ve nihayet bir aralık 
ta İngilizlerin rcka~tlnl ç-eke· 
memlye ve bütün lperi ellerine 
alınıia kalktılar. Bunun için do 
1885 senesinde Hlndü müncvvPr-
lertnlıı dC"vl<'t ~murtyetlerine 

tayrnl maksacfüc Aurulmuş o1an 
Htnt kon.gres!ı. namın~i te

şckküHı desteklediler. Bundan 
sonra bu <Kongre Partisi) fn
gilız: dü!!manlıgının sernbolu olup 
kaldı ve bır aralık ta bu partinin 

baGlno mcşl1Ur Gandly geçirdi 
ler. D'!l-ta sonrcları lnı;ıltercd 
tahsil sörmüş Hintli mıllıyel per 
ver ~f"nçlC'r•n de ıltihnk ettikler 
'bu .partinin 11.nt !rtiklAlı m•skes' 
ııltıı da oyr:adıt:ı rolleı·in ve mey 
d.-na gotirditi ihtıliıllerln tarılı 
cc.k karışık ve uzundur. Yalnız 
şu .Jcsdıırını zıkrcdclim ki, bu p!lr. 
ti ~;mlnıl olar.ık Hınd 1stlklc'ıll I· 
çin çalışmamış°, bu perdr. arka. 
f'tnda h.,p burjuva sınıfı lchıne 
l~illz1C1"dcn yen! imtiyazlar ve 
mcmfaatlcr koparmak endişesi p 
~inde koşmu§, zaman zaman İn· 
gfHzlerlc ıınlsşmak suretile de 
halk kütlesi nazarında itibarını 
tamnmcr ka:o"betın Hr. Bununla 
beraber eki ğl lngtı,z dilşm:ınh
ğı tohumu geli~miş, bugün Hin· 
dlstnndıı <Köylü ve çıftçllcr) 
<t'abrlkalıırın ~çılnıası yUzUndcn 
~anatııırı bozulan ufak esne!) ve 
(fphriko amelesi) nln İngıltcrcye 
cephe almasın'.1 sebep olmuştur. 

* 
~ uglın Hındtstanda İnglli7. 

19} hiıkimiyetı sema erse bılc, 
köyluniın dert-beylerden şikayeti, 
c."Jlııfrn makir.eden korkusu, a
mel nın fabrika patronlarına kar 
şı buğz ve r.efrcti yine geçmlyc· 
cek \'C belki de asırlarca bu zı.cl 

cepheler blrbirlcrllc boğuşm kta 
devam !"<lt'Ccklcrdir. GöriiHiyor 
ki, Jilndictenın busürkü ıstrrap 

vo hc~·ceanı, İngiliz: idaresinden 
zıyadc bir takım içtimai ve iklı. 

~adi mühim sebcp!erc d&ycnmnk· 

tadır. Belki harpkn sonra bu 
memlekette İngilizler, kısmı kı
sım müteaddit halk kütlelcrlre 
siyesi ve ktJsadi lstlklAl v re
ceklerdlr Fakat Hlndtstanda bu 
ıstırap ne 'kolay<'a so-:a erebilecek 
ne de oUtı.in H nôlstanı şamil 350 
milyonluk bir devlet kurulacak
tır. Bunun aksi,1i düşünmek, ta
rihin ve Umln hakikatlerine goı: 

yummak demektir. 
Baha Tevfik TAXSEL 

::~::;. ·~::·~:,,~~d:tl::·~ :.~ 1--; al X~l'l!t• 
tün şlddetıle zamanımıza kadarı '.ı. A '• 
silrup geldi. Bu 9lllı.f teşkUAtı yal· ,_ .. 

nız. (Brahman) dinine mensup 1 • n 'ı •- ı-••• 
200 milyon kad&r >nsan arnsın· 

dadır ki bunlara <Hlndôlar) diyo·ı En küçüg'"' Ü kan kırmızı/ 
ruz. Geri kalan 150 milyon da 
başlıca altı büyi.ık dine slıl•kUr. 

Bunların 80 milyonu Muslüman, 
ll mllyoru Budist, diğerleri de 
muhtelif dinlere mensupturlar. 
Bu ı~o mllYonun içl<ıde biT de 
sayıları 60 mfiyonu ıgeçen (Par. 
y41lar) denilen bir halk küUesl 
vardır kf, sınıf harici bırakılmıs, 
hiç bir dire bağJanmamış zııvallı 
ve perişan ınsanlardır. Biıtün 
bunlara bir de hu 3M milyon hal 
kın mensup olrluğıı lisan ve ırk 
farklarını ilave etmelidir. Çurıkii 
HindlsU:ında bur;Un Mil\ ı.rala
rınd• b'r ayrılık vesılcsi C'lan beş 
bü tik ırk ve yüzlerce lisan var· 
dır. 

* H lndlstanın derdi bununla 
bitmez. Bu memlekette 

bir de asırlardan'b•rl sürüp gc-

-H-

em rbaa kazuınm J metrw:a 
~ mahalle$lnden bir kundura<'ı. 

nrn eşi biri erkek, lk~I kıı: olmak 

Ett'r artist Dl~·ep'de e\ 'elkl ~ ıl 
ı-o t.crilt'n Gun.ı:adin fihnindekl gibi 
kahranıanhklar gostermi c miıdafl· 

üzere üç çocuk doprm111. Çocukla- lerden bir çoğunun hakkmıtan ~elmiş. 

nn adlarını Alc\, At.eş Hı Jinr ko~._ tir. -Saflaın yapılı, ı;f!\ ik 'c svur•'U 

muşlar. AlC'\' z~oo. Ateş :?ZOO, Kor olmanın it!'k~rİikte faydaı.ı inkar edi-
2000 gram rl'liyormuş. Allah bağı':'· 

lr.oınezsc dP. hakiki harpte kahramanlllllrn, en küçüğünlin kan kırmızı ol. 
4tuğu 1tıılm1erindon MJlll. tık, rllmdckl kadar kola~· olma a 

BUtlin aiJoJe uı.un cll'nıir ,..., tatlı gerek. 
glinlrr dll1>rir. FO'l'O )IAGAZ~'fl\. HAT.\Y 

GUXGADl.!lo'DEKI onu P.:l~BISF,... SAl'ISJ 

Dougla.ı. l'airi>ank lr. Amflrikaya «Foto ;\fe.g11zin1> her ıamankl 11111. 

~ektiği bir tl'lg-rafta Dl~ "P hukının-' . 
.... H ı ""it ..,,_ ..... Mı 1. , tad !la~ ılarının dt.,ında bır Hatay a-

dan ııa., ıta m n,,,. C"Je """'"'~ .. n ı · 
bllıliMnl~· Biı: ara ıra ~lncmalarda, ;rııııı Qtkarmı~ur. Yurdun bu güz.el 

hu hahiıfı• gil>i ~·e\ ik H" atik artl!lin rw.r~aı;ına alt dddf"n 1:Uı:el reslnı \ e 
filmlerini St'.) rederl\cn onun asker oJ. yaı.ılarla renkli bir kapak ftlnde nr· 
dulunu ha~runıı:daıı ıteı:lrnıe.' iz.. na bir tarı:da b&sılmı~ olan bu eseri 
Meter D~·ep batikınına o da t,tirak bıitiln okurlarrnıa ta\ ly~ ed,.rlın, 
etmiş. Tatlrsert 

kun, ıbazan da. tatlı ve yumuşak bir Sl!s

le konuşuyordu. Gladys'I dUnyııda aşk· 
tan başka saye ve hedefi olmayan bir 
kadın olarak larlf etti. Yaslanmağa baş
layan kadınların bazan böyle korkunç 
hııtalara d~tüklerin•. burların g~irdık
ltrl •ık hayatmı du~unerek müsamahalı 
ciaıvranmak ]Azım geldiğini de lliıve etti. 

Mc5ela. <Brik) n avdet cttığı 
gUn, get rd ğ me um haberin te
sır.nl izale etmek ıçln, buyü'k bir 
(dini ala)) tert b ne karar ver J. 
mtştl. . Bu ka:ı r üzerıne (Vela
gernıı) arayL m kil ses nde, bu
ytik bir dikkatle muhafaz. ed len 
(H zretl l\t"rYem) n milccssem 
t w rı çıkarıldı Bir taht üzer ne 
konul rak caddt' <'rdc dolaş!. rılma 

dl· 
_ Bu L urcttc df'dlğ ~z kadın maz-

nunu kıskanmaz. mıydı? G<-ldltlnı bilir 

mıydı? 
_ Illç kıskar.çlık ctt.iğ nı duymedım 

cttım. O•mei, razıyım: Fakat beni bu 
t rzda rezil ctmeylnlz Bana acrmayınız. 
Ben katilim. Onu ben ölüürdüm. Fakat 
.. rtı'k hu ış b tsın D:ıyanamıyaca~ım 

bir aile muhıtlnden mahrumdu. Keşke 
zenJ:in bir öksüz olacak yerde daha mu 
tcvazı -b r aılcnlr. krymeth çocugu oi•
ra k bUyiıscydi . 

O kadıır tesirli kont1$lu ki dirtleyieilcr 
arasında bazı kadınlar ,:1amaı';a bile 
başlad1lar. 

Müdafaa epey uzun sürdü. shtıcı za· 
man reıs mazr.una. hıtaben: 

- Söyhyecek bir sözünüz; var mı? 
diye sordu. 

ya baş! dı. 

Alayın önund • k ıse clbıseler • 
le rahipler gld.iycır nr dualar ve 
llflhiler oku)arak <'ter ndC'kı 
muş buhurda lıklarından 

..ııt uk kcJkuları açı~ o.1 rdı. 

Son zamanlarda Laurctte çok hastalan
dı. Verooldı. I!JViçrc)e gitti. B r aY sonra 

orada olmUş. 
- Bernard ıle maznunun ne konu • 

tuklarıııı h ç duymadın1z mı? Aralarında 
para lfrkırdıları olur muydu! 

Mahkeme tatıı oldu. Celse ertesi til· 
ne talık cdlld •. Halk yavaş yav&f salon 
dan çıkıyordu. Geç olmuştu. G<ln karar. 
m~tı. Ertesi günu müdafaa olacaktı. 

M znu:Wı art.ık !11ç khns~ alakadar ol· 
muyordu. B r gece içinde bUtı.ln ı;:Uzclll· 

ini kaybetmişti. Yorgun bltkın b r lh. 

Belkl bu kcıduı fakır, gorgüsiız ve bed
baht ol$aydı. Bu -hareketine b1r ıniınıı. 
,•.erlleblllrdl, Fakat bu kadına müsamaha 
etmek do~ru olmaı;. 

Gladys bir müddet ~vap vermedi. 
Sonra ba'Şını sal?a30arak: 

- Hayır, yoktur. dedi. Sonra. daha 
yavaş bir sesle: 

- Miısamaha ctmeyini;ı:. Beni cezd· 

:5 • 8 - 9,12 

Beyazıt-Şişli 
karınca yuvası 
Ş 

ehlrclllk mtlt.P.tıa.'fıiı"ı B. 

PrMt, lleride &\azıdı şı,li

~ •' bağlı.} aı·ak bir ;yeraltı yolunuo 
açılmuı tçJn rotklklerile bulıınıa. 

J ••rımı-:ı. 
1 taııbuJ nufusu durmruhn arttı· 

ğına \,. harpten oııra da arta.ca
ğına gör<", Jftyal:ır \C ta~ıUar ~in 
bir hlltll flar gelen \0e daha da ~f' 
locek •ulan ı:etıir <-Addclerll'in J 11 
kiııııı lıa.Oflctmek ltibıı.rile 8 
rroııl"un ıliışüm·o i tam&mile ;>erin
tfedlr. Jstanbul g-ibi e ki ve tarihi 
bir ıtehrl modern bf: hıll~ getirmelr 
uııcal< şPhriıı tamamını istJmlak f'i· 
nıtğc bılglı nldutundan, hu llrı1'ln· 
11:lı~1 .' r.raltı J<>lu \C treni gibi ça. 

relerlo Klderııır.k en :iaabetli bir ka· 
rardrr. 

l"alnıı., B. Prost, bu Beya7.ıt • Şl1-
U J ı>raltı J olu için tet.kiklerde bu. 
lunur \C plıinlar haı:rrlarktn sade 
mod<"rn şehri değil, modern harbi 
de gözönilnde tutarak bir t&§la lkl 
kuş vurmalı, yani J6tanbul laalkını 
ıcabındıı «kann<'.ala-ıtımlllkı> kolay
lıklarını da birlikte mel·dana ~etır
melfdlr. 

A nupanı" hill u),; şchlrlertnt!e ha
''a akınlarına karşı en emin 'fC en 
eh crı,ıı "l~ına'Kların Metropoliten_ 
ler oldıığıı bir çok tCf"rübelerlc an
laşılmıştır. Ancak hu i\lctrnpoliten
ler bu maksatla yapılmayıp sonra
dan zaruretle bu l'jte kullanıldıldarı 
için mndcrn hir ı.;ığınağın l~tlrahAt 

liolaylıklarını tahlattıe haiz. dt'ğil. 

ılirll'r. 

BcyaLıt - :;'~il MetroJlelfltf'nl, ana 
.} oı dışındaki teferruatı yıldan :nıa 
'" ya'a':' ~1l\8Ş yapılmak \'C tamam. 
!anmak lır.ere bfiyiik bir yeraltı 
hıuınatı olarak meydana getiril· 
mr.llıllr. 

Ana yolun dt"ğişlk Mktalarında 

t{ılı yollar açılarak lmk!ln dalrfl61n_ 
del<i ht>r turlil teı1thfttla, l'lektrlk, 
su ve tf'lt'fonllr. h:ffa alma ve hıı,·a 
drğl~tlrnııı tcrtlt>atfle ~ıtmaklar 

~ apılmıılı, •ııhlrr: ,.r mal:ı:emt' "tnk 
cıllle<-ck <.1 •p >la r meydana ;;etırll

ıncll. 

VAkıfı tKJJle bir 'c~· çok paraya 
bağlıdır. ı·akat Beyuıt • şı,u 

'fetrl'polllcnlnln plAnları ,ımdldtn 

on11 gore hu:ırlanın;a ya\ a, Yl\\'8fl 
',. kı men de ol"a faydalı bir kann
ı•a ~-U\1l ı meydana g-eleblUr. 

KÖR KADI 

r- TAKVİM -, 
SALI 

25 AGUSTOS 912 
A.t ıl - Gel\' 237 - Hmr 112 
RUMİ 1358 - AGUSTOS 12 
HfC'Uİ 1361 - t}ABAN 12 
VAKİT ZEVM.i lZANt 
GÜNEŞ 6,20 1,0 25 
ÖOLE 13,16 5,22 
1K1NDİ 17,01 9,07 
AK$AJ\1 10,54 12,00 
YATSI 21,33 1.38 
İMSAK 4.30 8,36 

Berat gecasi 
İ!;tanbul MilftUluğunden: 
27 Ağustos ll42 per~embe günU 

Şaban ayının on dördüne müsadıf 
olmakla. önUmuzdekl perşembe gU. 
nu akşamı (cuma gecesi) Leyle! 
Berat clduğu lifin olurur. 

Bir kadm·n tren altmda 
ayağı kesildi 

DUn ö~lcden sonra Haydarpaşa 

lııtasyonıında 55 yavJannda. bir kadı. 
nın ayağının kcsflıneıılle neticelenen 
feci bir !caza olmuştur. 

Pend!ğc hareket edecek trene. ha· 
rekct halinde binmek tstlyen :m llk 
lhtly r tekerleklerin arasına dUşmüş 
\'e sol ayağı dizinden kopmuştur. 

Tren durdurularak Z8\'allı kadın 

tekerleklerin ıır~rndan alınmış ve 
derhal h tahnneye yattrılınıştır. 

Tahk
0

1kata dc\·am cdllmektedır. 

Paça do::durmcse 
tR\ n tane kutu rara•ı, hir ha, 

~dil \C br\·inlc beraber aldır· 
dıın. lleJllllıJI iyice t.emlded.im '~ bü. 
yük bfr tencereye koyarak ağzına 

kadar su doldurdum, çok 1)1 kayrıırt
tım. P~atarın etJeri, kemiklerindl'n 
&Jrıldı. llcllkll k!!pçıı ile bir taha~a 
aldım. Etlerini ııfllk parçalara doğ
radım. 8e'yin \it: dili de doğradım. 
Tsrar tcnrt're.)e ko.}dum. Bir kulu 
konııer\e hcLcJ~·«', bir kaı; ha\uf"u ıta 

dofnyarak h&Jladıın. iki büylik kfı· H ç bır zahiri sel:: p olmad.ğı 
halde bu mu'kadd • ta ı~. bı:den
blrl! ttışıyanl.ar rı omuz!...rından 
kaydı t•o•<fırını T ı · rı uz.crı'!c 

_ Duy:madm. Geldlğ zaman çok 
uzun oturmaz gliieordi Hıı ttA o gittikten 
sonro oblrkaç defa odaya Girdim Yatak 
bozulm.amışlt fll"lki de başka blr yerde 
dalı~ buluşuyorlardı. 

Uyıır kadın haMnı almıştı. Old·u:u yere 
yıcılmış. J3~ndakl ~pka yüzünu, göı:· 

lcrlnl kapatıyordu. H~lk maznunun svu· 
katını dinli) ordu. Bu. kWilah tlvırlı, y3. 
kışıkll ve -Lcşlı bir gençti. 

Gladys bu sözl.crı duyunca başını kal
dırdı. Korkunç bir i! .. desi vardı. İtti· 
hamnamcnln okunmasına devom cdıll
yordu. 

-- Muhtorem juri he) eti adalctlmı;· 
dcll ı: .1ınh·. Hak.sı:dık <>hnİ)ec<'&inı;:e kn· 
naat.imiz var Bu kadının g;ı .. cll:gı, ıçti
mal mevkii \'C servetı s:zi te;ır altında 
bırak4l' "'"' .ie~.!.1;.· B~hi!i ~endıstnc llar· 
şı hiç m~maha göstermcmen-.z lfuını· 
dır. Çunkü ~ kadın ~.ft..-11üştiır V.! bıı 
harekeUnl hesapladlkta.n sonra, u:r.un 
uzun dilşünclültten 80ıl'lra yapmıştır. Gü. 
nahına 11.ylk bir cua görecej1~ eminiz. 

Janduınız. dedi. · 
Akşam olmuştu • .1-Java yine fırtınalı 

idi. Pencerelerden içeriye giren kızıl "bir 
ışık etrafı a)·dınlatl~·ordu. Halk de~tli 
slnlrlı idi. Salond, u:uıtular yukscliyor
du. Jüri heyeti «a.,ı.rı vermek üzere çe· 
kfldı. Mııznuııu d• C::şc.rıyıı. çıkardtıar. 

: ~e~·c ntlcrllıı birlikte pa~:\ &DJ,ınl.' 

l 
botalttrın. TuLuııu da koydum. Be. 
t.,Jyıı Hl ha\lıç 111srç11larrnı araların• 

. att.m. Buz drılabınu ko ·dunı «hııı: 

dolabı olma7.ıoa ıttnl' dnnar, fakat 

yuva:· ı•dt 

O "da, h lk "" •af ıdan ca hı · 
r .. ı: ı, · · feryat k~ı oı HC'rk s. 
il" ıctdM tasviri b r 

r d , ldırmak ç n zc c> • • 

• 1k&t • alelfıd b r klet ı 
• v r, sanki bir kurşun lcüt 

it.' ım b yerinde~ ka dırıla· 
mııdı 

Bizans m{İ'V'el'rııue?>llden (K.s-

H lk kal"ıt"<'••larta gUlu)·ordu. Re s 
etrafı , kuta davet etti Mııznun bir si-

,. buhr ı geç nyordu Hı~ırtklarla 

a~layor ve müt<madiY9n ~e söyleni
rotdtJ: 

- Me.rhıı~t edınlz Artık yetişir. Be
n rahat bırakınız.. Onu ölcUlrdum Benı 

hapsedirı z, öldilrünüz. Bu eez.-yı hak 

R raz sc ııra lttıhamns.rne okunmaga 
'Ja şl ancw 

- 1934 ~nesınln 24 b!rınclkinun ge· 
ces1nt' kadar im kadı,, mes'ut yaşıyot'du 
herşeyt .,,.rdı. Gtiııeltdi. sıhhatli idı. zen· 
glndi Çocult'lutundaıı~r.i bu kadln yal
nız: yaıam:ştır Kaıdisine en ıpt:.dai ah· 
ıik .k.aidelermi ~ oıa.n bir aıleQee, 

Bundan sonra rnaznunur. avukatı mu· 
dlıiusıaa. başladı. A-.U cenıı; bu.an cor-

Saaı aolu .. ,..,, ~ çaldı. Ji.ıri kararını 
vermişti :Sa~ d.llduran halk bu kara· 
rın okunm1151n1 hey~n. ve merakla bek 
lıyordu. Sıcak dayanı\mıya-cak kadar 
şıddeUI idi. Camlar butulanm.ıştı. 

(Arkılel tW) 

biraı geç olurıı bir kaç seal l\·inde 
doıunur1tu. Sofra;\ a urlleceği unıan 

kiwenln t.t-Tafını bir bıçaklı& o.\·nata· 
rak buyi.ik bir ta.tıağa çe\irdlnı, bır 

limonu sekiz pa~ .)a.parak etrafı· 

aa ezdim. Bu yemtıiin 1:oruni~ü ye. 
oıesluden, 1emesi rori.ınl.ı.,ılnden &'Ü· 
Mi elıllu. ı:v EADINI 



VATAN 

Yerli Mal!;.;· • 
ııı uessesesı 

Aske~zııı~urum, 1 Mi ha i 1 ov iç 
l ~lisan ~OBAN jı kuvvetlerinin 
Dogu cephesınde: 

Amerikan 
askerleri 
lrlandada 

Memurlara manifatura 
eşyası dağıtıyor 

rl§ atka )ada gar.p .. ,.f' ı·f>nup 

~ rtplıelerfn~e bu~ ıık bir de-

gi~Jkllk yoktur. Oarpt,(l l\ra~nodar 
t·enubunda RU!-tla.r yr11I ınC\Lilf're 

«:~kllinl,JerdJr. Tabii bu çekilınf> do· 
la.\-ı~ıır .N'o\ ro&tık 'tı. Tuap,..c. Jlınan
la.rı dıha yakm bir tehtlit karzı~ın· 
da. bulunuyorla.t. 

Cenupta PJ•ti&:"Onik mıntakı ında 
miıhim bir dt>j~lkllk .)'Oktur. AJ ... 
manl•r 11trde glden dağ' kıtala· 

rınıo geriden gelen kU\'"lf'tl('r<" yol 
ar-tıklarını \P mil tahkenı Ru., 
mP' 7ilerintn dPliıu1itinl bildlnnPklr. 
iktifa f'diJorlar. ''~I rady01'u Al· 
nutnJa.rın Grozny J)f'lrttl ha~·za~ına 

biraz: dlıLha yakla,tıgınt haber \ ert_ 
,Yorıııa da. bu cephede mühim bir in· 
kiıar olduğunu <öyllyobUlr!T.. 

Bu arada. ln&illtlPr Ort.a,a.rkt<' hlr 
Irak - ıran ktunıindı.ntığı thcfa~ et· 
ml~l~r ,.e hu mf'Vkl~ Gtntral ,,.11 .. 
"ıOD getlrtlmt~tir. Bu yeni kunıan. 

danlıgın K&fkuyad&kl t~hltkf'Ji ,·a
T.fyet do.fayıflllr ihdaa rdlltHğioe \e 
Tngilb:lerln Kafka1yadakl RIM mU
dafaa!tın& ı~tırak edeceklerine artık 
,ttplıe edllM!tz. 

;;ıaııngnıd 'e Doe dl,...ğl mınt&

kı~ına gf'H.ncf', AlntanlM ü~tüo ku\"_ 
\etlerlf" taarruz.e cfpvam edi)·orJar. 
~lnıdlkl haklf"ı bir Ahnan plyadp \"e 
tank kolu Don dfrM•ğfnde nehri ~ar
ka ~ ve blr köprfl ım,, tatnıa
t• mul"atfa.k oUnuttur. RuAlır hu 
köprii btutına hücum f'tmı,ıerrtir. Bu 
.lÜUlfn kanh hir muhart>beye ha,,la
n11,.ıardrr. Almanlar Don diMW"ltinl 
a.,artaru. Ru"1ar büşlik bir mi.nl 
ola" Don nMlr1 bo~""Unda müdafaaya 
df!;\·am ed~m&lcr l''f'I e takdtrd' Sta. 
ıınr....ı Kftrp~ yakın tılr whdlt al
tına. ıcirf'r. 

Zatf'n daha t'cnupt.a Kot~tnikovo
da da Ahnan taarruzu ıpiddet-le de· 
\·a.n1 ed1yor. Almanlar bu ke~tmde 
dr Ruot ın~\.-zl1ertnln bir kö~!iinl 

)"Hm1ağa. muvaffak oln1u•lardır. 

O.ollel>Ulr ki Stallnrrad, tahmin 
,.t.ttğlmtz \eç"hlle garpte cf'pheden 
ve cenupta ttnahtan iki Alman ta. 
arruzu ka111rı;,ındadır. ~üph•nlz bu 
iki taarnı.wn büyüfü, ("fınahtan yani 
Kotdnlko\-·o'da.n ~·apda.ndır. Alman
lar bura~·a Çök n1lktarda tank '' 
hava ku, . .,.,tl ıttlrmı,ıerdlr. Taarruz 
l"kt af ederst. Ru lar Don dtr"e~I 

~rlnnda rrrUdafa&clan t-•llf:'9(mlye 
\"e a,.;;ı ,~oıga Kt"ri"lne çektlmtye 
mecbur kalacaklardır. 

Oordltiyor ki dop eephewlnde lıar· 
bin ınOtrak noktuı ~mdlkl halde 
Staırn,rad üzerinde toplanmaktadır. 
ltuoJar Volga gerl•lne rk:at cder1er
,e, Almanların Doneç'den geçen 
rtnrvaula haMan daha tmln bfr ,.a. 
7:lyctc girecek, bundan aonra Kaf. 
Jnt~yada. Heri harekt\t& daha emni
yetle de\·anı cdehllert-klerdir. 

muvaffakıyeti 
Livno şehrini 
ele geçirdiler 

Gemiler Atlon!iği 
~. ôdisesiz o'.orok 

geçtiler 

Sümerbank Yerli Mallar mUt:s.s-eı;e. Hn, renkli keten, beyaz dırH. maka
"i kf'nd.t emrine verilen ithal:lt eşya- J ra, pamuk h3.ki na.kış makaragı ve 
&Jnın bir kıRmtnr memur aileleı;nın 1 yuınak veriiecektır. Bu manıfatura 

istıfadelerine arzetıneyi d~iinrnu,. · rf.ya.sından almak ifltiyen nlemurla.r, 
tUr. Yerli ıraııar mUessesesi, bu mak· ı dairelrrinin rnuten1et:ıert \~asıtJt,.lyle 
salla bu ithalat c.,ya."lını re.smt daı· alacaktan malların b<"dehnı 15 güne 
reler mernurlar!na broeli ödenmek kadar YerH Mallar mUesıeeeslne ya
suretile te,·z.iinl kararlaftırını,trr. I tıracaık ve i~ti.hkeioklarını atacaklar. 
idare, her n1Uesseseye, dağıtılacaık 
malların cin::>i ve fiv~tlctrını bildirir dır. 

Londr~ 24 (A.A.) _ Rcutcr Londrı, 21 (A.A.l - Amerikanın mektuplar göndcrmi;tir. ~iulemttlerın mür&<:aa.t ytri, Ka· 
bıldırlyor: doğu sahilinden ~imdiye kadar gele- Devlet tf'ı;;kUAtınR dahil men1urıar .. bata.'oi hanıda J;;;ta.nbul mağazaları 

dan ihtiyııçları olJi.nlara dıılre tmir • ı Şl"lliğidlr, Tevziatı bu ~eflik idare 
lcrinın tensip ve muvafakatiyle pop- ed~ektir. 

Londray geleıı h~-berlerc görr , bilen gt"mi kafilelerinin h<>ptiinden ın. 
Yu;:0tıla~ vetar. perverlerı Livnc 1 &an ve ına.ızcn1ecc bUyllk olan bir gP 

~ehr!lnı c-lr ge.çlrd1klert vakit 200 1 mı kafılesı, Atlantlk df"nlzini hBdlsı:-~ 
A~man a~kerile Usta,iyl Oldürmi.lııj.. siz. gt-Çerek şımall Irland<ida bir tı
IPr ve tRkvıye alıncsya k&dar müs. mana bugilnlt::rde VIU'IJ\ı:'}tır. Ta.-;;ına.n 
lalı.kC'nl b~r n1cvkıt r.llerindc tut· kıtı:ılar ara.ııııncta bilha."l~fi avcı pilot· 
ma.fa muvaffak ol'muşlardır. Bu- larHe husu!I sıırette talim terbiye gö. 
radaki Almanlar teslim olmak zo· ren kıtalar vardır. 
.rur':ia kalmışlardır. 

vatanperver kıtalar Klyue .şeh- Ticaret V€kili Ankarada 
rınt de z.aptetmlşter ve çok n1lk-

Ticaret va Zahire Borsası mı 
haklı, biz mi haklıyız? 

tarda qttınimet ele gc-çiTmtşlcrdir. 
Vatanpen""Crler temmuz ayı zarfın 
da yalorz Bama ey .. ıetlnde 13 
treni berıhava etmi,lerdir. 

BASrJA'"' ALED EN 

DEVAM 

(Safı ı incide) u• 
başında. oturmakla veya halkev\ 
köycülUk kollarının köylere G:idip 
gelmes:.!c keşfedcıneyiı;. Dc:ktor 
Celalin Jctptıaı ~ibi köyün ruhu· 
na 19ôkulmak ıazımdır. 

Geçen sene Ettmeşut Do&wn e· 
vine baı:lı or> sekiz köyde dijer 
b•r &orip hôdiff olmuş: Çocuk ö. 
lümünün ni&betı birdenbıre düş· 
mtio:· Doktor ceıaı hay~c·t vıe se
vinç içinde buna sebep aramış ve 
bulmU-i· 1\1eicr geçen ~ene bu cL. 
varda_ has.t. ma.klnelerlc yapılmış. 
Haftaıar, ayJa.r dolduran yorucu 
işleri makineler bır hRftada bit:r
miı ve ıebc kadınlarla. anneler 
yorgunluktan kurtulmuş. Gebe ka 
dınların sıhhalı ·böylece korunmuş, 
çocukları •<>eia-m dcgmuş. Eın>i·kli 
kadınar çocukarilc meşgul oln1ak 
ımk3.nır4ı bulmu.şiar. Eskiden yor· 
'un agın verdikleri >üt, çocukta 
ishal ve rahıt.tsızlık uyandırırken, 
anne r~hatlık içinde iken çocukla. 
rın emdiaı ~üt kcndılcrine ş.fa ol
sun. 

İşte bu tocrübc çocuk olümilı: 
mücadelenin C'D kcstlnne bir yolu· 
nu bize öğretmiş oluyor'. Çalışma 
u~uı v.c şarrt.la.l'1n1 makine devrinin 
icapları.n:ı u::ı:du:rmıaık ... Hasat ~in. 
deki teknik yükseliş derhal yav· 
rularımııın s, ğlığı üzerinde hayırlı 

· tesirini ~östcreb:llyor ve arkasın

dan da dığer türlü türl!J lylllkler 
sürüklüyor. 

Ankara, 2( (Vatan) - Tıcaret V• 
kili bu li&baJı ~ehrimize gtlmi~. Ti: 
caret Vek8.letı ileri gelenleti ta:aCın. 
dan karşılanmıştır. 

lran kabinesi 
kuruldu 

Milli Yeni kabinede 
tv'.üdofoa Nozır!·ğı 

münhal 
Ankara, 2·1 (Radyo Ga.ı:etesl) 

Verilen bir haberde Ahmet Kıva
mllssaltana Iran kabinesini kurmuş~ 
tur. KablnE'de Milli 1'1:Udafaa Vekil
letl mllnhaldlr. 

(~ ı lilclde) "' J 35 - 36 kuruş• baki•, 60 - 70 
Bundan 15 sene evvel İstanbul kuruşa r.ohut satıJmışlrr ~e bunlar 

Ticaret ·borsası reisi, toprı:ıkl3rı.. dar hiç biri bors~ya ~~11 edilme
mızda yetişen bue-da.yın bazan çav· 
dar da Uiıbilecet:inl sÖylcmiştir. m1ştir, Esaen ettJrlleme-z: de ... 
Buna sebfp te. 0 zaman y~pılan B<ırsa n1cmurları, bu ınu~mele. 
bir nlilbadeledc bugda.y m9hsulü· leri yapan tüccarlara g~erek: ve 
nün arasında çavdarın çıkışı ve i-, borsaya verilme;:;i IBztm gelen b;n· 
ki taraf arasında bir anlaşamamaz 

1
· de iki ı:ı idatı d'i beilki i'stcyec.-ekl. r-

lığı" doguşudur. . . 
~ kişilik bir ha'keın heyeti S<'çı-

1 
d~r ve muameleler belkı 'bundan 

!erek, reisin iddia. etti~! ;tbi, top· bır kaç halta sonra borsayR kay· 
raga atılın buğday tohumunun ba- dedılecektlr. 
zRn çavdar olup ohımıy;ıcagt tet- Yu'karda verdiğ'miz Jzahatı.n a. 
kik cdll1ycr ve neticede hıyar eki- hikad!rları kAfl dt:'recede tenvir ('· 
llp kabak, karpuz ekilip kavun decf'ğint z3nr.cdly-0ruz. Fakat bu-
alınamıyaca~ı g~bl buğdayın da 
çavdar olamıyııcağına karar verili· nunta ıberaber, .ticart ve iktıs~ dt 

yor. sahada de\~ adımlarla yürümt-ml1 

l<iz1m g4:'llciiğ'.' bir devirde, bu adını 

ları ağırlaş•ırmıya ,ve hattl il[rly~ 
dt'ğil, ·gC'llyc dc.gru çckmiye ugra-

HA.dise, bundan 15 ~ene c vvcl şu 
şekilde iıah edilmiştir. TopraSa a
talan bugday tohumu ill' berabc>r 
çavdar da atılırsa ve bu mıkt"~r 
yiizde ~ olursa. çavdar daha faz- ş.sn kirn~lerle mUcadcleyi bir va. 
la ra.rdıman verdigindel\ alınan zifc bi1iyoruz. 

Makarna Ve bJ
;S• m•h,ul yuıdc 10 ç•vdarlıdır. -----------

Aradan ı~ sene geçmiştir. o aün Çok fec: ve g::ı:·ip bir ı 
kü rels, bugün yine TicRret borsa-

k•• ' f b "k 1 ı idir kaçakçı!ık i<::n:ıdı u vı a r' a ~rı sı ;~:r . t. Vekili Or. Beh 0 ct trz. '1 ,. (Ba.,ı l ln<'lde) • !. 

f I • . İc;tgnbul Tıcaret ve Zahire b4: TP<ı· iııın&d edebilmekte ve kanunun nôk· aa ıyete geçıyar sını geziyor. Peynir fi)• .. tlarını ög- &an kıılmı~ bazı taraflarını kf'ndl 
rcnmek üzere tücr'.'lrlııırR bir takım dU~Unc~lerine göre J(ullanarak onları 

Ankara, 24 (Vatan) - OgrendiJti-- sualler soruyor. aldı~' ceve.plar JrkcliyPhiln1 ~ktedirler. 
mize $:Öre. maka.rn· v bi.skUvJ fa.b ... kendisini tatmin etmi.yor VQ döne~. F~ridun Dt-mokan üzer1ndt' nliAAllnı 
rlka1arının faaliyete gec;merıl bir gUn rck reise diyQr ki: . 1 Vt."rdfğlmiz bu ıeJ~Plt'nl.,. M"kl ht'r gtln 
mase:esi haline gf':lnıl,ı:ıtir. Tc!t>rruata _ Bir teneke peyaır yqpmak 1.1 ytlzlerrr veta.ııda"a tatbik Nlllmek.. 
ait bazı kararlar pek yakında alına- çin ne kadar sut ıazımdır1 tedır:o zavallılar. kendilerini mUda. 
cak ve bu fe.br~kalar bir iki ırtın Jçin· Reis b;r aralık dur1klıyor ve fAaıian a,.iz oldukları için susnla.'k· 
de nıakarna ve biSkÜ'-'i yapmıya baş. sc.nra; , lı:ın b~ka bir ~ey yapRmamak vazı. 
lıyacaklardır. - 40 kilo süt l[lzrmdır, diye! Cf'.' rrtindedirler. 

Bu fabrika!~ vesikaya dahil olan vtp veriyor. ı Gilnırük muhafRZA. l!!'~ktl!toun 
Ist~nbul. lrnur ve. ~nkara vililyet6 Orada bulunRn bütün borsa 1- rc-snıl kıl.ğıdt Uzerinde salihlyettar 
lerı ~udutı~rı harıcınde'.1 !ler~estçe ı.Iarc hcy,l l i aı~ları, Tıcaret od~sı memurların, parat ve mtidfrrlerin ım. I 
un. 'e bulday getlrtebılPCek.er ve ıni.ınlessill('t'i. kım:;e çıkıp ta Vekıle za!Arı tahtındı:ı. bize getirılen ,·eıııaik 
gctır.ttıklerl buğdayta.rı_ bir bt'yanna .. 140 kllo ~üt.ten bir tcne-ke peynir l bu vatR.ndtt.:::lara ısnad olunan a~ır J 

m.c. ıle htikürncte bıldırerck bunları çıkamıy.aca,ını, bir teneke peynır lekenin klml~r tarafından ve ne Şe· 
değ"ıtmenlerde ogüttüreblleceklerdlr. için :i:ı kilo sut ıtızın1 geld1ğıni kilde yapıldığını aoıkça ı;'ti~tl'rmek· 

söyıtyemı;yar. tedlr. 1 
Duglasın og!u Diyep Biz bunları burada mis<\ olarak 16 '71042 günü Dumlupınar vapu-

• 

Türkiye iş Bankası 
Anonim Ş. lstanbul Şubesinden 

Bankam1roı tebl& tırihl olan Zô · Atust.os /' 1942 ts.rihıne te&adUt 
ed~n Çar~ba gUııU şube ve ajanslarımızın kapalı bulwıacatıru ıayı,n 
mu~rllerımtze blidlrlrlz. 

K~~l 

bedeli 

lıtanbul 
il'k tc
mınatı 

Belediyesi ilanları 
• 

1501,39 112,60 Usküdar kaymakam11gı ve beledıye JUbtsl amb>r 
bınasrnın tamirı . 

5177.92 388.34 istınye Deniz u!ai>e ıskelesinın in~~sı. 
Keşif bed,:l11!rf He ilk temtrat mıktarl•rı ~·ukarda yazılı ı:ıcr ıy. 

rı a,yrı açrk eksiltmeye konulmuştur. K~5lf ve şartnameleri Zabrt 
ve mu•meli't müdürlüğü kaleminde görülebılir. 

İhaleleri 28.8.942 cuma günü saat 14 de Dahni Encumende ya 
prlacaktır. Taliplerın ilk temln:ı.t makbuz veya .mektupları, ihale ta. 
rihind"n 8 gün evvel Beledlyc }~en işltrı müdürlü8üne müraca1.tla 
al'-cakları fenni ehliyet ve ka.nunen ibrazı 18zım gelen diğer vesi· 
kalarilc ihale günU muayyen saatte Daimi Encün1ende bulunm&ıarı. 

(8693) 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Ünlversitey~ 'hnacak !!Oba boruoqu ve teferruatı içLn 20.8.94" 

tarihinde yapılan açık ek!\iltn1esfnde vertlen fiyat yük~ek .ıörüldü
G:ünden ayni şartlar ile 3 t.8.942 pazsrtC'sl ~ünü ~a,t 15 de R~ktöı·· 
lükte açık eksiltmeye konulmuş tur. Ş•rtMrne Rektörlükte ı;rörO 
liır. (9134) 

Teknik Okulu Müdür~üğünden: 
1 - 1942 - 1943 ders ~·ılı ic;,·:n Müh(,ndls ve:" Fen memuru kı · 

sımlarının inş:at ve makine ~l1belerıne talebe kayıt mua.mclestne 1 
eylülde başlanacak, 30 eyıoıe •kşamı son verilecektir. 

2 - Devlet imtihanı \"f'rmls cırla okul n1e:ıı.ınları s~naıvla oı;un. 
luk imt'hanı vermiş lise meı.unları sın.i'vsız kabul olunur 

3 - Kl!lyıt ve kabul için gerekli bilgiler okul kapısında asılıdır 
Taşradan 60 para.;ık pul ~öndere nlere ş•rlna.me yollanır. 

4 - Teşrinievvel baş!a~gtcında y;;:pılacak a:iriş sınavları g:ünleri 
ayrıca gazetelerle ilan edllccckt:r. (9090) 

A-.~ kara Belediye Reisliğinden 

Dört Müfettiş 
Alınacaktır 

Ankara Belediyesi tettiş heyeti Jçtn aşa.~da yaz.Llı şeraiti dah1Hn. 
de mUoabaka ile 260, 210 ve 170 lira Ucretll Oç ve 00 Ura &>il ma~lı bir 
mtlf•tt.lş alınacaktır. 

lmUhana iştirak ~ralli: 
1 - Memurin kanununun dOrdUncU madde.sinde yazılı vuıOan haiz 

bulunmak, 
2 - A:oıktrllkle alA.k&!ı bulunmamak, 
3 - YUk!eı"k mektep nleızunu olmak, ..-ecnebi lisana vakıf ol&nlaı 

tercih edilecektir ... 
4 - Nüfus tetkert>si, mektep şehadetnamtsl, yeni alınmış: dotruluk 

kt\~ıdı. ~kerlik ve.sıkası, bUtUn hastalıklardan salin'I bulunduğuna dair 
heyeti srhhiye raporu 4mUnf~rit doktor rer>oru kabul edilmez> geçmı' 

hizmetler varsa bunlara ait veRika aıılları, 9Xl2 eb'adında 3 adet fotog. 
rıf. Bu vesika.tar taliplerin i!;tidala nııa batlı bulunacaktır. 

l5ı - Müsabaka imtihanında ehliyet kazar.anların ücret ve Tn&&fll.n 
J6j6 No. hı t~adUl kanunu hUkUmlerlne göre tesbit olunacaktır. 

6 - MU~abaka imtihan' l Ey!Ql O<f2 ealı glinU saat onda Anka.re. 
belediye ıı;alonunda icra edilecektir. 

7 - Bu ferait dahilind~ mUgabakaya talip olanların 30 Afuatos 
912 tarihine kadar Ankara Belediye rlyai!etine müracaatları. 

c6813> c8978> 

'Ru'llar, Stallngrad ınıntakaıı.ında 

f"n az bir ay daha da~·ana.bllirlerse 
kı~ do#ru Almanlarr gerek Don 
dirseğinde ,.e KCrehlif" Ka.fka~yada 

çok mu,khl \·aıt~•ete ~okablllrler. 

Fal\at a.':'8ğı \.'olc-a gerJ91ne f,'f>kl1lr
ler1e, bu ,·azJyet ,.oronej 'e Cf'nu_ 
bundaki RuJJ ku' vetlerinio ı,,trateJlk 

l&zl:retine tefltr edeblJtr. Yani 4\.1-
ınanlar Don nehrini diMıCiin ,lnıal 

'kıı,ınından gt>ıc:erck bir .)rnl taarruza 
;:-lr!.'11rJer~P. \'orc:"nt-j'd<"ki Ruo; ordu
'Unu. l'enuptan t.chdlt rtml'1 olur. 
\·oronf'j çökf'r,..e bu, :\lo ko\"a cep· 
hc"'int" de te .. ır )·apar. 

Bana bu 'Uzel hikôiycyi anlatan 

Niyazi Berker ıle •ti Med 'in Ber· 

'kere dört sene C\l'\.'el Şinago ünl

versitesir.dc rastaelmişthn. Ameri· 

kaya yiJk::;ek bir tahsil ve geniş 

bir tecrube &ördükten sonra g:t

mtıtcr. bu faycde oradaki tahsil 
haystırtd&n mükE mme1 neticeler 

almışlardı. Bunu hayata tatbik yo
lundaki kararlarını gerçekleştir· 
mek .çin men1lckctc ddr ü~ü bekle. 
mcmişer, o cıvl rda )'Crlcşmlş bu
iunan 'fürklcri blr topluluk hali· 
ne ko)·ara hayat aevlyclcrini ve 
muhıtıe nfUeadele kudretcrinJ yük. 
s<ltmiflerdl. 

• gos.terlyoruı. Esef1e k&ydedJyoruz runda Ferıdun Dcmokan'ın kamara._' 
ihracında t UIUndU kı, Borsa idare heyeti, tamamen iş· '1nda y•pılan aro~tırma neticesinde -----------------------------

Jio;ıvud, 24 (A.A.) - T•nın\nr. 1 ten nlamıyo, kimselerden ".'ote- cürüm d•llH göst.•rilm•k l•t•n•n .,.1 Teknik Okulu Satınalma Komisyonundan 

ı,te bu ~ebeplrrJt"ı Ru"'larıo Sta_ 
lingrad n11nta'ka,.ınd11 bir ay daha 
ınuka.l·eınf't f'tnıeJt>rl lılzımg-cltyor. 

J<'"akat A1n1anlar da hunu takdir et· 
ttklerl için, ora~·a büyük ku,·,·etler 
toplamı,ıar .,.,. fftarruza &'e('..tnl1ı:ıler· 

dir. Bu Alınan taarruzu ~lmdlllk 

tabiye !!&haıııında tnkh,ef gö~tenne
~e ba.,ıanıı~tır. 

Rus Alman harbi 
(Ba.,ı l lnclde) il 

Dun .cereyan eden muhar'C'beler
dc SO\';>"et hava kuvvC"tleri 157 u
çok l<•ybclmiştlr. 

Londra, 24 (A.A.) - Yük>ek 
rt.ltıbelt Aln1an ·suıbayl4rı:~ın en seç 
k'.lnlcri tarafıııdan sevk ve ?da.re 
cd>Jcn bir mllyc..na yakın efrat ve 
300 tayyare Von Bock·un Stalin· 
grod istikametinde yaplıfı taarruz 
c-s:r.asındc Don :ırhrinin doiu kı
yısında lecis ctt'ği koprı.i başını 
•nlşletmc~ çalışmıktadırlar. Al· 

manlar nıhayel Don nehrini t•nk

Jarla ıgcçtneg:e muva!tak oln1uıiar

N'yazl ve Mediha Bcrker Anka
raya dönünce dort duvar arasında 
kap,r.ıp k•lmamışiar, kbyeülük de· 
di4imiz hareketi amatörlükten kur 
t.armı.şla.rdrr. Ni~zi Bcrk:erin An. 
Kara civartndakl köyler hakkında 
yaıdığı ç•,k l•tıladell b<r tetkik, 
Ar/kare Tarih fakültesin/o ne:rlya
tı 6lrasındR. bua:iinlerde çıkmıştır 
Medıh.ı ll<>t'kl rin bir tek köy iç n. 
de aylarca kalarak ve köyün he- J 

yatına bir erkli jin muvaCfak ola· 
mıyoca&ı bır şekildP korışarak vil· I 
cude aıettrdlgi 'ktynlCth etüt te, köy 
hakkındaki malümatımızıı çok e
saslı noktal"'r katacak, köyle mti· 
nasebet bakımrndan yenı çığırlar 

açac· ktır. K5ğıt darlığına ragmen 
faktilten•n bu kt)'llT!etli e&eri de ya.· 
kında ne;redeceainl umuyoruz. 

ıa da bu tanklartn Rus tçpçusuca Hfıkümet programında köycülük 
karıı Bclz kald1&:1 ve Rus lopçu-

1 
çok es•ıh bir yer tutuyc;r. Köyün 

.sunun mütemadi aleşlnı:- maruz ruhuodi:i.n çok iyt anhyan 'kıymetli 
bulundul:u kati~ etle söyleniyor .. Başvck hmizdcn bır dılcQinı var: 
Tankları Sovr•I t•yyareleri de. Bizzat Etim0$uda ı:•dıp Doktor Ce
bdınbalam:ı-kt'1dtr. Stalinc:radrn n1u talin doğum evini ;örmek ve Ni· 
dofıa.11 için Tinıoçenkonun elinde Jazi ve l\lediha Berk..f"ri c;ıagırıp 
h·r rnilyc.:ıı a~ker \"ardır ve bu as· köy hakkında 'çtıma.lyatçı gözüyle 
kcrlcr steplerde derınlılinc mevzi peyda cttlklorl kan••tlorl dinle· 

mek ... 

s\nema artı.sti ye-dek 'bahriye teğ~ 1 )ekklldlr. Bu da 'lic•ret odası ta· ı yalar ~unJardır: 26 pakf't ~igHra. 3 Tahnıln fi. 

men( Do gl F 
, . k , lo rafından bir ileri k. rakol ularak tane yunanca kıtap, iki.si yunanca Tahmin bedcU ilk 

u as &·rı>ır: s ..,un r 1 -d, t Cln!I ?\til,tarr Kuru, Tuta T ı ı 
Hollvuddaki dOS'tlarına bir t .. ı raf 

1 
kullenthr. Borsadan. a ınan aı a ikisi fraı1s1zc-a kltap, 3 tl:ine deftrr j rt tm na 

~k k D. k -" llmı:t" gcliıı::ı güzel s~rfed:hr. I-Ia.kk1 hu- l,'eklınde na.kı!'f modeli. l kilo 300 Lirı Kuruş Lira 
,..., ere- ıeppe a ınıu .... ı.an sa en ~ . . . l ~-tt ı . . 
<i. n il ld b"ld' ,. UT zur payları en yilk~ck n Suc c u gran1 kahl·e, ~ınl fckltnde çiçek \"R· 0 m ş 0 ugunu 1 ırm.ş · tulur. Bu aidattan JiC devlet, ne ?.f)c.u, rotorraf sehpası, ma.ntar şap· Pata.t.ea 

lüccar. ne de n1üstahsil taydala- ka, bir albüm, buzlu C'Bmlı fener, 3 Kuru soğan 

12000 Kilo 38 4~60 tXl 
10000 • 2S 2~00 00 

31~ 

Brezilyada harp hali 
(Ba.şı 1 incide) l=l 

Brezilya cumhurrclsi M. Vargasa 

b.r mesaj göndt"rcre.k: Ameri'kan 
11üktin1etleri a.rasrnd.ı takarrur et
miş karartır gerejince, Uruguayın 
Brezi.tyoının hlma)~ctılnde iş blrliğl 

yaıpmak kararını almış bulunduı;u 

nu bildirmiştir. 

R'o de Janelro, 24 (A.A.) - Son 
24 sa t. ı.arfında Brezllya kıyısı 

açıklarında. üç diiSmar.· denizaltı
sının batırıldıj:Tnı Reutcr Ajansı 

bildirm<?ktedlr. 

NiB.AB 
Sudi Ahmet Kertal'ın kızı 

SELÇUK SUDİ KARTAL ılc 
1.:mlrll Merhum Şerlfzade Ah· 
mC'l Silreyyanın OQ"lu Yilk.<'k 
Mühendis Kımy•ı:or S.EMİH 
:SÜREYYA BİRSEL.in •ık;ih. 
ları 24 aı;u•t.os 1942 pazarı .. 
,unu Btyoglu Evler.mc Daire· 
sinde akraba ve do.otları hulu. 
rile yapılmıgtır. 

Yeni cvhlere ı;aadctler dolerlz 

Nişan 
Denızyolları Telsiz ve Elektrik 

enspck.törü CC'\·at Aker'in kızr M•· 
~k Akerle, eski Harbiye Nezareti 
Sıhhiye Reisi Doktor İbr"him 
Hakkı (Paşa) merhı.ımun cı;iu de
ğerli d~nlz subaylanmızdan g::üver· 
te yüzbaşı~t Fazıl Turmen'tn n:
şsnlanma törenleri, l)<i tarafın aile 
erkAnt arasında ve Cevat Akerin 

nama~. takın1 erkek elbleeet, lJ1j.!"Ara tabakası. 
İşi idar.~ edenlcrın ne ~ekilde bir adet ba..c;ton. 

hareket ettlklcrını yukarda kı.:ı.aca 
Muhafaza. teşkılltı tarafından ha_ 1 

tzah ettikten sonra sunt ftyat ylik-
se1işlcri:ıc ve bugilrkü kara bor- zırlanan bu liste ahikad&rJara ~ön- ı 

ı deri'iyor ve Fcı·idun Denıokan'ın Al· sanın doğına~ı.na sebep o n bı..:rsa-
dakt muaınelelerLıı günü. giinüne nına kaçakçı leke~i y1tp1ştırılartık 

b t deli kendisine işten el çektirtlliyor 

1 
ka.ydolunm,.dıG;ını ı'!f a ~ nı: 

1 - Tüccar, istedlÇl malı i:;,1.e- Yukarıkt Jiateyt gözden geçiren en 
bA!nt düşünceli bir adam bıle bir kl

diği zaman borsay~ kaydcttirebi~ 
tabın, btr nakı~ modelinin, 3 t.tkım 

lir. GünU a:ününe kaydl yapılmı-
1 elbl~enln. !!lgaran·n ve bir bastonun 

y4n bir ınuamelcyi st.'lnfbul 'ficn-
ret ve Zahlre bor;.;ası günü geçtik- ''e nihayet bUttln bu licıı:tedekl e~ya.. 

. tarın kaçak olam,yacağı kanaatlne 
ten sonra kaydt tn1eı11ezlik ed.cmeı. ,·arrr ,-e bu kaçakçılık isnadına çok 
Buglin malınt satın bir tüccar. bun h:.tkıı olarak glilt'r. Saniyen bu eşya- 1 

dAn bır ay wnra borsa)·a ınüra 
le.rın bir kısmı da zaU e~yadır. 

1 

caat ederek muaıneleyl kaydettia f>i~cr taraftan öğrendiğimize ıöre 
rebilir ve binde 2 a•datını vere .. bu li~t~de adı g~en ıııl~aralar da B. 

1 
bilir. • Ferldun'un kendl•lne alt d•tlldlr. 

Bor~& mevzu8tındaı ~unu •a:ünti· Yunan!Rtanda Mfı:'hur sigaracı Pa-
nc k ıydcdılmiycr:· muaıneleler hık pastratos tarefındR.n GümrUk ve ln
kında hiç bir şey zlkredllmemek. hi~arlar Vekiline hediye edilmek üze_ 

1 tedtr. Boı'5-a nılllettlşlerlnln, plya· re kendisine \'Crilmlıııtlr Feridun De· 
~ada kıpı kf.pı dolaşarak, tüccurı 

l 1nalını kaydettirmlyc lcb<1r ed .şi 
ınu"m~lc!cri.n bir .tllman sonra ka:v 

dedilece&ini ı.sbat etmekle beraber. 

1 

bu !şin '1rl atd&.t toplamak lçın 

y ıpıldığı a da açık btr delildir. 
2 - Bcr,!:ad~ .muamelelerin gü Ü 

gününe kıı.ydı 1A.zın1 gr-ldiğl "öylcn 
d 1 ğindeı~. bunu kayded n memur 
herharııı:I bir sözden çckrndlgl ve· 
YH kc.rktuiu içlo tüccara, kiı.t1bi 
umuminin parafı olma!;:ı ıazın1 gel ... 
diginl söyler, tUecal" da, ınuamc>h~· 
sine kiltibi ·umuminin parafını kOY 
dur.ra'k borsaya kayd,ı\tlrlr. Bu
gün ·borsadaki bütün muan1el~l~r 
b'rer birer tetkik olunursa, ı;reç· 
miş e:ünlere alt. muamelelerin ki
ti.bi umumi tarafından lmzatanarak 
kaydolunduğu görülebilir. Bunlar 
tüccarın dc-fterindc dahi k·yded'l 

mokan, P<tpastratos·un lnhiu.rlar 
\'ı>kiline, \'unan n1illntl namına gôn· 
derdıA"i lf".7ekkiir m!'l<tubunu vermı,, 
fAkat m~ktupta :ıdr geçen Bigarııla

rııı, neredt o·du~u Vekil tarafından 

11oruıunc& Muhar°aza te~kılıltı ta.ra.. 
tından kaçak C'9ya ot:ırak n1Usadere 
•dlldlgloi •öyioml~tır. 

En oıılı kB.tıııerin bile ıutları f:...· 
bit ohnadan n1ahkeme~:'e ancak ınaz~ 
nun diye ııcvkedlldlkl,.rl vf' mücrim 
sıfatını mahkeme k11rar;n1 giydikten 
sonra. aldıkları bir dev·irde blr vatan. 
d~a Muhil.faza teşki!Alı tarafından 

kru;ttkçı damg•sının vurulm&1ı, in. 
sanlık namıj'Jll yüz kızartacak bir hl. 
di!'lcdl r . 

7060 00 
Zeytin 
Sabun 

1200 
1800 

• 77 

• as 
9'' tO 1S7 

J5&4 00 

2508 00 
Ytldız"da bulunan Teknik okulunun 1942 malt yılı ihtiyacı olan yuli:&· 

rıda cins ve mikt~rıle tahmin bedelleri ve ilk teminatı yazılı 4 kalem 
kuru erzak iki ayrı f&1'tnan1eslne göre i 9 012 pazaıtesi günü patate~, 
kuru soğan ka.palt zar! usulilE' saa.t 14 de; zeyti:ı, sabun ac;:ık E'kıılltme ile 
aaat 14.30 da. GUmU~uyunda YUksek J\.tUhendis mektebi muhasebesinde 
top'.anac&k komisyonda ihalesi yapılmak Uzt>re eksiltmeye konulmu,tur. 
lsteklilerin şartnameleri görmek v~ ilk teminatı yatırmak üzere btr gUn 
c\•vellne kadar okulumuza ve eksiltme g1lnU GUmU~suyunda Yük~ek 
MUht"ndis mektebi muhasebesine gelmell'rl. 

Teklif mektupları e~iltmcden b1r saat evveline kadar makb:.ız mu
kabilinde verilmee:ı l~zımdır. Postada vaki gecikmeler kabul edlln1ez. 

(89381 

tır. 

Çorap İşçisi Aranıyor 
Eytip:ı:ıultanda bir No. lu aıkert dikim evinde çorap i~çisi alınacak. 
Istck11lerin mezkQ.r dlkJm evt. mtidUrlU;Une hemen mtiracaatıarı ' 

(871 • 9031) 

Devlet Demiryolları Umu:n 
Müdürlüğünden: 

Idarernizde kurs ve staj görerek makinlBt ve ba~ ma.ktntat teKrıı.c 
bUro peraonelt ve ftn memuru yttı,urmek Uzere Jtlzumu kadar eanat 0_ 
kulu mezunu alınacaktır. Yapılacak kabul imtlhanında gösterecekleri mu· 
vat'fa.kıyete göre sanatkılr unvanilı ayda 100 1lraya ki.dar Ucret \·erile· 
cektır. 

Bir senelik sta.j mUddet!ni muva.ffaklyetı~ bitirenler teacil edilir 
\"e müteakip kurılardakl mu\·affakiyetıerine göre merkez, atölye \·e 
d~po teknik kadrosu dahlıtnde ttrtl ederler Aranılan 'artlar şunlardır; 

1. - Sana.t okulu mezunu o:mnk, 
2' - A•kerli~nı yapmış bulunmak, 
3. - Yatı otue;u geçıncmlf olmak, 
i. _ Ecne"bf ile evli olmama.!<. 

almrşlarct~r. T-"n1oçenlconun Alman 
lar k"dar fazla t•nkı yoktur. Fa. 
kat, topçusu çok lazl•dır. Berlln· 
<ien Berre·e elen ·rPporlara göre. 
ıht.ıen Kılkla •ada coreyan eden 
d•I muharobesl Alman gruplan L 
ı;ln h•ttA Bavicra vt T>roıl d•ğcı 

bttlıklerı ıçın çok ~etln bir mıhl· 
'l'•t ı:0&1ermekiedır. 

Koy etı.stıtülerinin ortaya koy· 
duiu taze hakıkatlrrc Doktor ce
ıan~ <;tığı güz•l çıt1" ve N!yızt , 
~!edıO. BerkerlJJ kby tetkıklcrt 
katılınca yeni kabinenin köyciilük 
dü.1Unc,.lerl ;çin eok mü!bet ha
reket noktaları bulurmuş olur 

Ahmet Emuı YALMAN 
j K•dıknyündekl evinde ·"pılmrşlır. 
T•ra.teyne saa.deUer dlltıri.7 

m)şlerdir. 

Bugiın 4~ - 50 kunıja ar~. 

Alakadarların bu itle yakında.n 

mef&"Ul olarak vatanda~ların namus 
ve terenerlnln kirlet.iln1esine mey- J 

dan \"erılmemt:ııılnl \:.·• b. u idare lmır~ 1 
l"rinın bu gibi hıraketlerde bulun. 
mamalarının f.t.nunıni ıst_iyoruz.. 

Talip ola.nla.rın okul 4tp1om&6I, kısa t.aı tercUmeıt, 1atida , .• bonser. 
vil ıuretıertle ı~ı9/9i2 ıünUne ka.da.r Ha:idarpa.Ja. Ankara. Balıkeş1r. 
Ka.yaert, ?ıfalatya, Adar.a. Afyon, lzmır. Sirkeci, Erzurum ve Eskıfehir 
ı,ıetme mUdürlük1erine mUracutıarı ve bıllhare a,.dre ıerın~ bildirilecek 
yerde ve günde imtihana :eUneltri lüzumu 11.t.n olunur. 6691> c8799a. 
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. 
A 1 m an çelik sanayiinin H •. LDO 
muazzam şaheserlerinden TRAŞ BIÇAKLARI 

8 Milimetre 
10 adedi 85 kuruşa Ha• 
san depo~u ve şubeleri 

---" SUME BANK 
Yerli Mallar Pazarları 

Müessesesi Müdürlüğünden: 
SAYIN HALKIMIZA 

Kuponlu satışlar 318ğust s akşamı kapamyor 
Kuponla 3 apılan pamuktu menı;U<>at te\.:datına alt Nıtlhkııklannı alanıı~·an yartda,larımu:ın ellerlndekl 

numarah kuponJarla birlikte 31 a.ğ!J'oltoıı 942 ak~HU• kadar mağa:r.alıı.rmırt.a ıuuracaat ede-re" lt.i!!Mlleri. 
ae aynJan mensucatı alınaları lazımdır. 

M~lz adına ııat~ yapan bayilerkı heflaptftn keslhniftir. JstihkakiMını bu bayilerden almak 
iiııere nmnaralan evu•lce ll.Iı.n olunan :rupon bAml.llerı de keadil~rine tahır.ls ohnıan tnentıUC&lı mağuala· 

runr&dan alabilirler. 
i\lölt!m ve mltlrul mıw.eretlnN hart.; Mlnek tnere 31 A~tan sonra kuponla •tış yaplllıu)'M'&kı1r. 

HaUama&nl emrine amade tAılunan maf;ualar şunlardır: 

Bahçekapı - Beyoğlu - Kadıköy - Ü3küdar - Aksaray 

Ka~ ıp İkamet Tezkeresi ır . 
tstanbul Dördüncü şubeden al- HER TÜRLÜ EMLllK İŞLERİ İÇİN 

~~:r1::!ata;::;~~~~3~~::~:1 ANKARA EMLAK SİMSARI 
verilen iko.mct tczkcr~~~ ı~. a~us-, - AN KARA MERKEZ -
tG6 1942 cumartesi gUnu Buyuka· 1 
dada kaybctthn. Yenıslni çıkaraca- 1 -
ğımdan eskisinin htik'lllu olmadı· Aaafariaılar c-.ad. Zafer sokak fJ/7 1 Jstaııbul ŞH~I: ı ... uklal <'ad. 98 
ğ:ını ilin edcrım. Tcl: 2406 kat ı. Tel: Beyıtğkı U5'71 

1902 doğumlu Amerikan tcba-
ııaından Erza Young 

BORSA 
Z4 AGUSTOS H! 

t Sterlin 5,20 
100 Dolar 129,20 
100 pezeıtıa 12,84 
100 İsviçre frar.gt 30,70 
100 İweç kronu 31,16 

ESHAM Ye TAHViLAT 

Sıva.! - Erzunnn 2-7 
Bomonti - Nektar 
Orımiom Şark sanayii 

ZAYİ l\ll;H\jR 

20,05 
2,90 
2,25 

17.8.942 tarihinde tatbik milh· 
Tilmll k&)"bcttim. Bu tar.he k~ar 
hiç kimseye zayi olan mührümle 
bon; senedi vcrmecHm. Yenisini 
J\Ak.ketUreceğimden zayıınin kar.u
nt -hilkmü yoktur. 

Gönanrn Rüstem mahal1esln· 
den: Fatma Dlk'kaş 

Abone Ocreti 
'l'lb1d:te 41aıblliude: 
s.aenk 6 aylık S aybk 

. H• '160 400 
Bari( mmaleket.IN'de: 

Aylık 

lliOK.. 

8eBe1Jk 6 aylık S ayhk A:J'IR 
2'100 Hl O 800K. yokıw 

oueteye l'ÖnderDea ~ dere 
dı.bl edllmesln iade olanmaz. Zl· 
J&lll4u mea'ullyet kabul edllmes. 

Raşid Rıza Tlyatro!lu 
Halide Pişkin beraber 

Her ak'8J11 saat 21 buçukta Harbi· 
yede, BELVU bahçesinde alaturka 

kısmında bu gece 

YUMURCAK 
\.'odvll _ S • Perde 

ZATI 

Nüfus cllz.danım ile Iş Bankası 

cibıdannnı zayi ettim. Yenilerini çı

: karacağmıdan eskilerinin hUkmU 
yoktur 

Ynsln Uygunca 
Londra B:ır şahibi 

r Radyo, 
' BtJGtiNJtt} PROGJtAM 

SABAH 
7.30 Program ve saat ayarı, 

7.32 VUcudumuzıı çalıı,tıralrm, 

7.40 Ajans haberleri, 7.55 Senfo· 
nik parçalar <Pi'), 8.20 Evin 
saati. 

ÖGl,E 
l:U~O Program ve Mat ayarı. 

12.33 Oyun havaları, 12.45 Ajana 
haberleri, 13.00 Fasıl heyetı. 

AKŞA1'1 
18.00 Program ve saat ayarı, 

18.03 Radyo salon orkestrası, 

18.45 TUrkUler, 19.00 Konıışma, 
19.15 Şarkılar, 19.30 Saat ayarı 
ve ajans haberleri, 19.45 Serbest 
10 dakika, 19.55 Fasıl heyeti, 
20.15 Radyo Gazetesi, 30.45 Film 
parçalan (Pl.l, 21 00 Ziraat tak
vimi, 21.10 17 ne! asır müziğin. 
den (Pi.). 21.30 Konuşma, 21.45 
KlAslk Türk mUzlği, 22.30 Mem
leket saat ayarı, ajans haberleri 
ve borsalar, 22.45 Yarınki prog
ram ve kapanış. 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrü 
Ahmet Emin Y ALllA.'li 

Vatan Neşriyat TUrk Ltd. şu. 
vaıaa Matb~ 

,.A.1--Teminat markası---, 
BEBOD 

ballsl 
REKOR REKOB 

ZEYTINYAÖlmn en 
PiRiNÇ UNUDDD en aeıısı 

====== Markaya Di I< kat .• !!5!!5!!!!!!!!--

RE K o R ZEY'l'tNYAÖLABI 
( 5 Kiloluk Tenekelerde ) 

REKO PÜBİNÇ UNLABI . . 
250 ve .500 graml!k amb3/fıj!arda · 

Bakkalın.adan ısrarla araıyın~z 

depG aıdreııl: 

lataııbul TUttln Glhnrtlk, Kemerli Sokak 21, Tel: 24191 

~!-------------------------~ 

' 
POKER 
TRAŞ BIÇAKLARI 

Cildi tahriş e!me7 

cildi yumuş::ıt1r. 
Her yerde 

POKER 

,.. Ankara Emlak Acentası 
Ankara Emlrık accntası sahibi Hayri Dllman lstanbulda. Beyoğ· 

lunda TUnel hanında 

ANKARA EMLAK ACENTASI 
ISTANBUL BEYOGLU ŞUBESi 

adıle bir şube açmıştır. Ankara'da olduğu gibi burada da bütün mtlş· 
terllerın emir ve arzularını tam bir ltimad ve emniyetle takip ede· 
cektır. Ankara'nın en eski ve tanınmış bır emlAk mUes:ıesesi olan 

Ankara Emlal( Acentası 
şube.Sine her iş Jçln bi:Atereddtlt ve tam bir inanla müracaat ,..debL 
lirsiniz .• Anka.rada oJan bUtUn işlerinizi de bu vasıta ile ~..ptırıruz. _ 

Her nevi Ernlak, Arazi, Alım Satım, 
İdare ve Ki r a işleri deruh!e eder. 
Müracaat, e :len yanılmaz. 

ADRES : Ankara ınus meydanı. Telefon: 2181 
Istanbul Beyoğlu SUmbUI sokak Tünel hanı kapı ıı, 
daire 7 - Telefon: 42994. T 

... · ..... , . . 

JI'~~ :'·' - .:~ • ,;~·-~.., ~ .... ~ ..... ,; .;·.~:.;.~.,.~ .... ; ·!;;..:;~"...~>~ . .-.t . •. •:_ . . ~ --· 

: . ADEMi. IKT~AR~BE~GEVŞEKLIGINE · 
:~.-· ·: · ~ ~~ .. '. '\,:"~t·b:,, _·: 1~. JiA.R Şi/~-~.: _>. ·_: '.:· .. :_ · 

,·F Q;RT:o·,·s i N 
. s .. ' i. MUAVENCT VEKALET İKİN Rl,.H SAT INI HAİZ DİR 

. ··M~R EC.ZAN~DE 'ULUMU~ . ~ -POSTA (UTUSU 228 
;" rı:r_ ~ :- ... ~ •ı"E 5.:_n:._ ·..; · ,~ 

FERDi SELEK Türk Emlak Bürosu 
'.\fi.Jştf>rilerln h"8abına fyt fllrilarla eıınlA.-k alrr "ile -*"r hiçbir ~ ,...,_. '"' lllçblT em!Ak mtie!IM8eN)'le aıl6kuı ~· En iyi yerlerde 5.too 

liradan 100.000 liraya. kadar mer.- Suadiyedfl, Mıdcleb9stanında, Adala"9a 16.Ht liı1Mlao 259.000 liraya kadar YtlJMar - 18tanbal şehrinlıı .mub. 
telif semtlerinde, ıo.ooe liradaa 5'0.0tO ıtraya kadar apartn.ıalar •e hanlar - FAB&IK.A SAHALARl!li"DA ABSAlAR - Boj'adçi A.aadolu ve 
Rumeli MlıWer!JICle, 16.818 Uredau ı~.000 liraya kadar anıal.ar - IDlf&&t koopuattf:leri .,._.n QOk vHlh ~e kabW ıtra& 1U'9&lar - 1.2.800 liradaa 

aM.9" ıt~a k.Uar mahtellf yedenle ctfUllUer -.ı.hta çıkaıridlluştu. 

Adres: TÜRK EMLAK BÜROSU 

Galata, Omer Ab:t Han 2 ci kat No. 23 Tel. 42368 ' , 
j Emlak alım 
__ s_a_t_ı_m_ı __ , 
Bır mUlk almak veya satmak 

ıstıyenlorın ilk defa Ankara Em!Ak 
a.centa.'it Beyoğlu şubesine müra_ 
caa.tları i!ltifade "erı ıcabındandır. 

Beyoğ'lu Ttınel han kapı ıı, dalre7 
Telefon : 42994. T 

30.000 liraya kadar Cabl cadde_ 
sınde 12 odalık acele satılık ev. 

Müracaat Ferdi Selek, Tlirk Em· 
IA.k BUrosu Galaa, Omer Abit han 
2 cı ka.t. No. 23 Tel: 42368 

27.500 liraya Cabi cadde9inde 11 
odalık satılık ev. 

MUra.caat Ferdi Sclek, Türk Em
llı.k Bürosu Galata, Om"'r Abit han 
2 ci kat. No. 23 le!: 42368 

40.000 liraya Feriköyde 4 daıre 
5 odalık satılık apartıman. 

Müracaat: Ferdi Selek, Türk Em· 
1Ak BUr0611 Galata, Omer Ablt hM1 

2 el kat. No. 23 Tel: 42368 

75.000 liraya Veznecıler cıvarın. 
da satılık 7 adet dükkA.n. 
Müracaat: Ferdi Selek, Ttlrk Em.. 
lı\k Bürosu Galata, Omer Abit han 
2 ci kat. No. 23 Tel: 42368 

75.000 liraya Clhangırde denize 
htlkım büyük apartrman a.rsa~11. 

Müracaat: Ferdi Selek. Türk 
:ıtml~k Btır.oeu O.lata, Omer Ablt 

han 2 ci kat No. 23 Tel : 4:?368 

45.000 liraya Suadiyede 3.000 il· 
ra iratlı bahçeli, iki bölUklU villA.. 

MUracaat: Ferdi Selek. Türk 
BmlAk BUroısu Galata, Omer Abıt 
han 2 cı kat No. 23 Tel: 42368 

120.000 liraya Caddeoostanı el. 
varında ~ dönüm arazili, ·kalor\!er
li satılık villa. 

MUracaat: Ferdi Selek. Ttlr.k 
Emlak Biiroım Galata, Omer Abit 
han 2 cı kat No. 23 Tel: 42368 

H.000 liraya Fe.neryolu civarın
da 3 dönUm bahçeli köşk. 

Müracaat: Ferdi Selek. Türk 
Emlak Bürosu Galata, Omer Abit 

han 2 Ci kat: No. :ıs Tel: 42368 

35.000 liraya Boğaziçi Rumeli 
sahilinde 12 odalık kAğir bahçeli 
satılık yalı. 

Müracaat: Ferdi Selek. Türk 
Emllı.k Btlro.•m Galata, Orner Abit 

han 2 ci lı:at No. 23 Tel: 42368 

23.000 liraya. Boğaziçi Anadolu 
&bilinde l:'i odalık 7 dönUm, bah. 
çeli satılrk yalı. 

Müracaat: Ferdi Seleık. Türk 
Eml!k BUrosu Galata. Omer Ablt 
han 2 ci kat No. 23 Tel: 42368 

611.000 liraya. 21000 dönüm deniz 
kenarı kabıli ifraz Anadolu tara
fında arsa. 

MUracaat: Ferdi Selek. Türk 
Emltık BUrosı.ı Galata, Omer Abit 
han 2 el kat No. 23 Tel: 42368 

12.000 liraya Yalova ctvannda 
700 dönüm çiftl1k . 

Müracaat: Ferdi Selek. TUrk 
Em!Ak Bürosu Galata, Omer Abit 
han 2 ci kat No. 23 Tel: •2368 

70.000 liraya Şişli Osmanbey ci
varında 870 metre murabba., için. 
de binası bulunan satılık apartı· 
man arsası. 

Müracaat: Ferdi Selek. Türk 
Em!Ak Bürosu Galata, Omer Ablt 
bazı 2 ct kat No. 23 Tel: •2m 

Topkapı civarında muhtelif kıy
metlerde aaWık fabrika için ar. 
salar. 

Müracaat: Ferdi Seleıt. Türk 
EmlA.k BUroeu Galata. Orner Abit 

han 2 el kat No. 23 Tel: 42368 

r 
ANKARADA ' 

Kilçllk ilan sütununda.İı. istifa.
de etmek istlyen karlferlmizin 
cumartesi akşamına kadar "Yere
cekleri kUçUk ilAnlar salı ntıahı!
sında neşrolunur. 

Ankara.da Postahane caddesin. 
de GUven ticarethanesinde Ethem 
Gösll'ye müracaat. B 

8500 liraya 800 lira iratlı sat.ıhk 
h&ıı. 

Mtiracaat: Ferdi Selek. Ttirk 
Em.lak Bürosu Galııta, Omer Abıt 
han 2 ci kat =-:o. 23 'fel: f2368 

SATILIK 
20.~0 Iıra Kurtuluş tramvay 

caddesinde 3 daire bır dilkkAn, 
bahçe senelik net varidat 1000 L , 

Milra.caat: Kurtuhış caddesi No. 
132 Barak a.p. orta kat Tel: 415il 

v 

SATJLIK KÖŞK ve ARSALAR 
25.000 lira Kurtuluş Bor.:rnrt 

Mdd~i No. 126 cesim kAgir k<işk 
boş olara.k satılıktır. 8 oda, banyo, 
hamam, meyvahk, büyük bahçe 
&pa.rtmııı.n i~tına mUsa.it 6 ev 
arsası. 

Mttrırcaat: Kurtuluş cadd~i 132 
No. Barak ap. orta kat Tel: 41S71 

v 

SATILIK Bİ:S A 
2.900 L. Taksım Çeşme sokağın· 

da 4 odalı, ba.hçell, elektrik, ııu 

mevcut klı.gir bir hına satılıktır. 
Mliraca.ıı.t : Ankaril F.mlAk ııtm· 

sarı Bf-yo~lu şube.sı. IstiklAI ca.d. 
98 kat ı. Tel: 415il 

BÜYÜKADADA KÖSK 
Nizam caddesıne yirmi adım me· 

11afede çamlar arasında 2000 meL 
re muntazam bahçe içinde be.ıp oda
lı a'aturka hamamr, akar suyu bu
lunan yenı va.ziye.tte bir k~ satı
lıktır. EmlnönU me)'d!.nında terzl 

Istırati'ye mih'M:aat. T 

ARNAVUTKÖYİİ:SDE l'ALI 
12 oda, kalorifer, ha\·agazı, elek

trik, su teelsa.tını havi çifte ban· 
yolu her taraf pArke döşeli her 
konforu havi mUkemmel bır yalr 
satılıktır Ankıtra Posta kutusu 
319 ııdresme mM<tup ile müracaat. 
Telefon: Ankara 2749 T 

ŞİŞLİDE APARTMAN 
Dört kat, bodrum ve bahçe, bil· 

yük, ferah bef1 ve dörder odalı dört 
daıre, tam konfor, sat hava, bol gü· 
ne..ş. emsalsiz nezaret, fiyat (50) 
bın liradır. Görmek için Şi~l'de 

Nalbur Bay Fehmi'ye müracaat. V 

BÜYtİK.ADADA SATILIJ[ ARSA 
Nlza.m'a çok yakm Kalf&()ğlu ao

kağmda 1713 metre çamlık bir arsa 
ııatılıktır. 'Fiyatı 5200 Ura olduğun_ 
dan bu fırsatı ıkaçınnamak iStlyen· 
lerin Eminönü R~ye caddesi 31 
numarada Istırati'ye m(lraıcaatlan. 
Telefon : 20696 ST 

BÜYÜKADADA SATILIK ARSA 
Cıı.mi 11okağında denize nazır her 

iki tarafı caddeye nazır 597 met
relik bir area acele ııatılıktır. Fi· 
yatı çok ucusdur. Emlnonü Reşa_ 
diye caddesi 31 numacada 18tiratı
ye müracaat. ST 

BtYÜ~ADA MADENDE KÖŞK 
- Altı odalı, denize nazır, çamlık 

içinde 500 metredir. Maktuan 8 
bin )ıraya acele satılıktır. Eminönü 
Re.şa.diye cadd~ 31 numarada IB· 
tırati'ye müracaat. Telefon: 20696 

ST 

ACELE SATILllt APARTMAN 
Beyoğlunda Taksimde 1500 lir& 

kadar kira getiren beton bttytik 
bina uygun fiyat. 

Anka.ra EmlA.k acentasr. lstan
bul Beyoğlu şube!Ji Tünel han kapı 
11, daire 7 Telefon: 429H. T 

SATILIK APARTMANLAR 
Istanbul Beyoğlu semtler~ ve 

civar yerierde her çapta k~n 
borçlu iyi iradlı kAıgir ve beton bl· 
nalar. Tünel hanı kaJ>! 11, daire 7 
Ankara EmlA.k Acentaaı Beyoğlu 

şubesi Tel: 42994 T 

BÜYİJKADA NiZAM CADDESIN·ı 
DE FEVıtALADE ARS-' 

Btiyükadanın en mutena bir ma
hallinde bır tarafı Nızam caddesine 
dığer yüzi.i denıze nazır fevkalA..de 
bir arsa satılıktır. FU'Sattan istifa
de etmek ıstlyenlerın acele Emind_ 
nil Reşad~ye ea.dd~nde 31 numa· 
rada lstırati'ye müracaa.Uarı. Ti: 
20696 ST 

BtiYÜKADA MADENUE KÖŞK 
Sekız ytlz metre çamlık içinde 

denize fevkalıi.de nezaretı olan se· 
kız odalı sarnıç ve kuyuau bulunan 
ahşap bir ev satılıktır. Maktuan 
11 bın liradır. EminönU Refa.dıye 
catl<Mısl 31 numarada lstıra.tl'ye 

müracaat. Telefon 20696 s·r 

BÜYİ}KADADA SATILlK EV 
Oreke soka.tında be.ıp odalı, bah. 

çesı, sarnıcı bulunan bir ev satılık· 
tır. Fiyatı 6500 liradır. Emlnônli 
Reşadiye caddesi 31 numuada ls· 
tıratı'ye muraca.a.t . Teıefon : 20696 

ST 

BURSA.DA SATILIK RAHÇE 
Çekirgenin a11faltı üzerinde bir 

dönümlük bir bahçe satılıktır. Bur_ 
sa Atatürk caddeın 119 numaraya 
mliraca..ı.t. Telefon 125 T 

SATILIK MÜTEADDİT 

ÇWTLhtLER 
lata.nbul ve Boga2lar ctvarmda 

kabili Wıtlfade büyük arasfli ırul&k, 

evlı ve tam müştemilAtıı ucuz fi· 
yatlı. Tünel Hım kapı 11, daıre 7 
Ankıı.ra. Eml&k acentaıır Beyoğlu 

~SL Tel: -i299-i T 

SATILilt ÇİPTLR 
ÇA>rkesköytlne iki saat meaafede 

BUyük Çavuflu köyü yanında Bey. 
celer namdijter Sazlıdere çrttliğf. 

satılıktır. 15 bin dönümdür. Mera, 
otlakiye ve ormanı vardrr. Görtı11· 
me>t için Kumkapı iskele caddeııln· 
de Ha.yri Nilf8llcalı'ya mtiracaat. 
Telefon: 22397 T 

! işçi aranıyor 1 

MUHASEBECİ ARANIYOR 

Ankarada bir ticarethane içil\ 
tecrübeli bir muhasip aranıyor. Ya
zı ile Ankarada Posta caddesi 11 
numarada RC4it KA.tipofluaa mtL 
racaat. T 

Lüzumsuz 
eşyalar 

Kullamlmtf ve Bize llkumu kal· 
mamı4 olan qyaları.nızı ııatmak 
için nrlisait zamandır, salı giln~ri 
Va.tan'ın KUçük Illn sütununu 
.siz de bir tecrttbe edintz. B 

~ 

EŞYA MOBADELESI 
Siııe lüzumu olmıyan efYaları_. 

mr:ı i8tediğiniz diğer e4ya ile 
tebdil etmU fevkallde zamanlar 
için en müsait yoklur. 

Vst&ı\'ın Küçük lltntarından 

tstifa.de edin.is. B 

1 Lisan dersleri j 
Çok tecrübeli franeırıca daral eri 

verir, evlere gider, fiyaUa.r ehven· 
dir, Vatan ga.zetellinde Genç rumu
zuna mektupla mtiraıcaat. 

Beyoğlu Yerli As. Şubesinden : 
Aşağıda isimleri yazılı yedek sub&yiarın acele şubemize müracaat

ları. Aksi takdirde haklarında kanuni muamele yapılacatı. 

Top. Tğm. Yahya oğlu Adil Soyer 
Piyade Tğm. Mehmet oğlu Hasan Yalmı 

> > Murat oğlu Celt\lettın 
Top. Ttm. Mehmet Nuri oğlu Hu.eyin DQndar 
Piyade Tğm. Cafer 
Istlhk&.m Tğm. Ismail oğlu All Rıdvan Arseve? 
Harp sanayi binbaşısı Remzi Oztekin 
Tbb. Y~b. Ahmet o.tıu Galio 

'50508 
{99()9 

50102 
60M8 
•9222 
50806 
333.53 

38236 
(9035> 

OtomobH 
ahm satımı 

39 MODELi 7 KİŞiıJx DO<; 

Gayet az kulla.nılını.ş fevkaltde 

iyi bir vaziyettedir. Ankara Poata 

kutu.u 319, TeWoıı 27•9 .Aııka.ra 

T 

38 MODELİ BUİK 

Gayet az kulla.nılmı' iyi bir va.. 

zlyettedir. Ankara Posta kutusu 

319, Telefon 2749 Ankara T 

37 MODELi Butıc 

IA.sti.kleri iyi bir haldedir. Umu• 

mi durumu mllkemmeldır. ANcata 

POl!'ta kutuau 318 Telefon .Ankara 

2749. T 

MÜSTAMJ;L KAMYON, 
;. 

OTOMOBİL 

Galatada Yttk8ekkaldtrı.m yanın
da. Ali Rıza Gebzeli. En muvafık 
ı,eraitle kuJ.lanılmı~ kamyon, oto· 
m<>DH alır, satar. T 

LASTİK TAMİRATI 
otomobil ve kamyonlarnuzm 

lhtüderinf en tenıinatlı bir tekil· 

de 7a.ptrnıak için G&latida Yük.. 
&ekkaJdrrmı yanında Ali Rıza Geb
ı.ett'ye mt1racaat. T 

SATILIK KAMYON ARANIYOJ 

Fon!, Doç veya Şevrole markah 

ktmyan a.r,anıyor. Kamyonu olup 

da satmak iel!yenlerin tekliflerinı 

yazı ile Bursada Atatürk caddesi 

119 nımıarada Müfit Eibir'e bildır. 

melerf. T 

TRANSMİSYON MİLİ ARANIYOR 

4,5, 5, 5,5 santimlik traruımiııyon 
mili aranryor. Bursa. Atatürk cad· 
desi 119 a mufaasal mektupla 
teklif yapılmaaı. T 

SATIL)][ TENEZZÜH OTOMO· 

BiLi ARAWIYOR 

lyt bir halde olmak fa.rtlle husu-
81 pl~alı araba!lr olup da satmak 
lııtiyenlerin tek.liflerini yazı ile Be
yoğlu P06t& kutusu 2M numaraya 
blldıırmesı. T 

SAnLIK BİSİKLET 
Better markah tamamen yeni 

denecek durumdadır. Her türlü te.. 
ferruatr tMnamdır. Taksim Topçu 
caddesi Uygun apartımanı ı nu
maraya müracaat. T 

l, __ S_at_ı_lık_e_ş_y_a_I 
SATILIK OKSİJEN TAKiMi 
Demirkapı Doğu garajında Ba)' 

Mehmed'e müracaat. V 

Kah\'e rengi (Poulain) kürk 
manto satılıktır. Görmek üzere 
Maçlı:a Boetan sokağı 11 No. Ayda 
ape.rtrmanının • numarasına mü 
racaat. N 

Geyet iyi halde bir Elektrolux 
elektrik süpürgesi uygun fiyatla 
satılrkt.rr. Ankara ve lstanbulda 
ittUmal olunabilir. Maçka Bostan 
llOkak Ayda apartrmanın { nÜll\ll_ 
ruı.na müracaat. N 

SATILl'K ALMAN PİYANOSt: 
Her gün 13 • 18 arasında Kızıl. 

toprak Hamdi bey S. 11 No. yı 
ıaQracaaL • V 

r 

BURSA DA 
KUçUk llAn sUtunundan istifa

de etmek iatiyen karilerimlzin 
cumartesi akşamına kadar vere.. 
cekleri kilçUk llArılar sair nU.sha· 
sırida netrolımur. Bursada Ata· 
tUrk caddesinde 119 numara.da 
Müfit Elbir'e müracaat. B 


