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Milli Mldalaa1fHiidisfa~ı 

'Yeni tahviller bu sabah-1 

J 

Muhtariyet 
istiyorlar 

Birçok yerlerde 
kargaşalıklar oldu 

Zabıta, 3100 ldt1 
lzerla• atıf a9ta 

hından itibaren eatı~ çıkarılması rtiz ettirmektedirler: kuru~ miktarında bir . faızden tera· Yeni Delhl, 15 (A.A.) - .Müslü-
mukarrerdir. Bütün milli dAvalarda Bu tahvillerden ylluJe 7 faızll Olan-

1 
kt d mantarın lideri J in nnh, diın ga. 

gat ey eme e ır . 1 ı k 1 çok hassas ve şuurlu olan halkımızın lann kupl.lrlerl 20. 100. :>00 ve l .000 zeteeı ere beyanatta bu unara s-
Milll MUdataa ihtiyaçlarını karfıla- \"e ikramiyeli yüzde 5 faı:ı:li olanların 1 Yeni tahvıllerln getireceği faize lllımların muhtariyet• talebi kabu 
m&k Uzere çıkarılmakta olan bu dev- kupUrlert ise 20, 100 ve 200 liralık· ı gehnee. bun arın ıhrac; fıyatı Uur- edilmedıkçe muvakkat hükümete 
let istikrazına da bütün diğer dahili tır. Ikramıyelı tahvillerin her ke~ı- 1 ıerınd~ yazıtı kıymetten yüzde 5 nok- · g •rmıyeeeklerinı söylemiştir. 

istikrazlar ve tasarruf bonolarına dede çıkacak ikram yelen yekOnu 1 san ol~uğuııa nazaran, yanı yUz lira- Mumaileyh şur.ları ılave etmlş-
kartı gö~terdiği rağbet ve alAkayı 100.000 liraya yakındır. Bu tah· lılt bır tahvil 95 liraya satıldığına tir: 
gijstereceğine fUphe yoktur. V!llerle faizli ve ikrami~ell tah- göre 95 liraya 

0

7 lira faiz verilmek·! Biz ~arp~ ahval ve şeraitlnlrı t~z.: 
Bu münasebetle burada al&kadar vlller arasında faiz farkı o.an yüzde te ve binnetıee faiz nı!bett hakikatte ylkı ı:ıl.ıPd.- rnah'yetı ve teşckkulu 

makamlar, halkımızın ml111 bir vazife iki, 20 lira kıymetınde bır tahvıl ıc;ın Uzd 7 368 1 
b 

1 
kt k 

1
. • ıtibarıle Müslümanların muhtarıycl 

Y e , u ma ıı ve ı ramıye ı . . ifa ederken tasarrufları iÇln de çok 40 kuruş tutmakta ve bu 40 kuruş 1 taleplerı aleyhındc mi.ıcadelc tdecc~ 
iyi ve ihraç şarUarına göre çok mu- tahvil htmUlne .9enede iki defa çeki· tah\•llJerin he.kiki faizi de yüzde bir hükümete iştirak etmek glbı 
aait bir pllaman bulacakl-arı bu yeni len ikramiyelere ıştırak hakkını ver- 5,263 e varmaktadır. (De\·amı : :-,a. 3; Siı. 4 de) «» 

'Alman - Rus harbi 

Almanlar, Kafkasya
da Terek nehrini geçtiı 

1 

Stalingrat kesiminde 

Bu hareket, paraşütçü ve 
deniz kuvvetlerinin yardımı 

ile yapılmak istendi 

bugüne k~dar 

l'toma, 14 (A.A.) - İtalyan or. e<ıbbüsü akım kalmıştır. İki harp 
,'fııları ııımııııl kararı;flhının 840 nu 1:eml~ine iı;oıbet kaydedilmiş ve bu 
maralı teblltl: ı;e;:nllerde yangınlar çıkarılmıştır. 

Dan gece düşman, bir çok tay. B1Jnlardan biri oernal batmıştır 
yarelerin lştlraklle yaptığı uzun bir Alman avcıları hava muharebe
taarruzdan sonra paraşütçillerln !erinde 2 tayyare düşürmüşlerdir. 
Yardımilc ve hafiC deniz vasıtala- Tobruka yerleştirilmiş olan hava 
rlle Tobruk bölgesinde asker çı- mUdafaa toplarının ateşile 4 tayya. 
karma tcşebbOslcrlr:de bulunmuş. re daha düşürülmüştür. 
tur. Kruvazörler ve muhriplerdcn 10 eylül gecesi ArnQ hastane ge. 
mürekkep 6 harp birliği bu hare- misi yarahları yüklemek üzere g it 
keti himaye etmişlerdir. İtalyan ve mekte buluııduğu Tobrutun tak. 
Alman milda/aasının seri mud•. riben 40 mil aeığında torpilli blr 

DögoO 
döyor lkö: 

Almanya 
henüz maghip 
edilmemiştir 

Kanıta bloamıar 
1ıpaca1E lmdrıttedlr 

• • ..... -.... ---..--- -r., ..,.t:axu.r.._.._..._:ç<ac 

J~adagaskar ·I 
ı da harnkat ı 
~ f 
JAmboza şehr f 
l işgc. 1 edildi f 
~~ ~e C"ı vo tonama da l 

1 l ingi!izierin eline cıeç lil 
. ) < 

~ \"lff, traa11slarıa ••·f 

Amerika rel<;{('ilınhuru b. l<ıu.\1..'h Jua .. ue oıuırı,)e nınste,ar moa,·lnl lken 

Yilki, bur gittiği yerde 
Türkiyeden bahsediyor 
Türkiyenin, ittifaklarına gösf ~rdiğ i 

sadekaffen şwphe 

e d i 1 e m e y e c e ğ i n i s ö y 1 ü y 0 1r 
Kudüs. 14 (Radyo - 22. 11) - leri sadakatten şuphe edilemez, bu

Ruzveltın şahsi mümessllı Ver.del bana kati bir emniyet vermekte. 
Vilkl, bugün Bağdatta Amerikan el. dlr.:a 
çıliğlndc yapılan bir resmi kabul- Bağdat. 11 (A.A.) - Vende! Vil. 
de Ortaşarka yaptığı ~e)·ahatln kcn kı, pazar akşamı şerefine saltanat 
dlsinde bıraktığı inlıbaların cesa- naibi tarafından sarayda verllmlş 

ret verleı olduğu r.u ve Türklycdc olan ziyafette hazır bulunmuştur. 

hOkOm süren emniyet havasınır. 1 Vcnde-l Vilkl, Başvekil Nuri Salt 
üzerinde iyi bir tesir bıraktığını ile de uzuo uzadıya görüşmüştür. 

söyllyerck şunları ilAve etmlşttr: Tahran, 14 (A.A.) - Vende! Vıl -

11Türklcrin ittifaklarına gostcrd tk- ı k i buraya gelmiştir. 

Alman milleti 

! k•••••tllll ltlldlrlpr I 
Londra. 14 CA.A.l - Madaga~

kar adasında lngll,z kuvvetleri T a
narlve·c doğru ılerlemektedlrlc:r 

.Fransız kuvveı:crinın zayiatını yUI: 
seltmemek iç in İngilizler ellerinde ~ 
seleni yapmaktadırlar. 

Dlcgo Suarezden ı;clmckte o'An 
Inglllz kolu Amboza şehrınl ztp 
tetmıştır. 

Majunga şehr i ise 3 saatte zap 
tedılm lştir. Fransızların kaybı s' r. 
derece azdır. 

ı.;ondra, 14 (A.A.) - Mada~a:. 

kar hRrcki'ıtı hakkır.da Harblyr 
Nezareti tarafından ncşrcdllcn tcL
Hğ: 

Cenubu garbi sahılındc Mordo., 
davada karaya c;ıkarı!an kıta laı • 
..,.... hrmc ı hıc; b·r mukavemct 1c 

ı karşılaşmadan muvalfakıyetle ad-. 
ııın içine dogru llerlemtktcdırl~r 

Majunga - Tannanarlve yolı· 

Uzerındc bulunar. Mcnvatanana öur 
sabah erkenden Aııdriba ist kame. 
ünde l'crl\~ en ıleri unsuriarımız 

tarafından işgal cdllml~t'r. 
Cenubi garbi $ahilinde AnbPnjA

d ı:ı. gelen kuvvetlerimiz cenup ıs

tikıım ~ tinde .trrlemektcdlr'er. 
Vişl, 14 (A.A.) ' - Madagas1<ar 

adasında Frans1,. kuvvetlcrı dayaı' 

maktadır . l:ısil!zler Betslbvka nc?ı 
rlnl ;eçmcite muvaffak olmu~lar 
dır. Amboza şehri Fransızlar tara. 

l fınaan ll\bliyc editmtştır 1"ra .s:,. 
'kuvvetleri şımdı daflara çckllml:. 
lerdır. Muharebeler buradıı devam 
etmekted r . 

Alman yada 
kış hazır"ığı 

Hi:ler, bazı generalle 

r ~ v-z!fele r verd i 
Londra, 14 (Radyo - 10.55) - Bıı 

ı:-azete muhabirinin bild!rdı~lne gorc. 
Almanyada kış hazırlığı için genış 

bir faaliyet \"ard ır. Alman devlet re 
(Deumı Sa. 3, ~ti. 4 de) cO» 

l Vardım talebinde 
sız anıyor mu? bulunan talebeler 

inhisarlar idaresinde 

Varidatta bes milyon 
ı i r a ilk düsüklük var 
Müskirat işleri müdüriine 
mecburi mezuniyet verildi 

İnhlsarle.r Vekili, Raif Karlldeniz 
istanbula geldiği sırada içki gcllr
!erlnn bt>yle gayri tabii dcnilecc-k 
nisbcttc alçalıslle alAkadar olmu~ vıe 
bu ~le uğra llnlıord.."n mufh••! bir 

halesı sayesinde dllşmanın bu te. 
1 

(Denulu: 8a. 3, SU. Z; de) X , Almanya mlitemadJy~n lnılllz uçak larmın hücumuna maruz k:\lıyor. Re ııtm Jngili7: dev U!;'&klarını ~oııter13·or 

Son gUnlerdr, İnhisarlar idare
sinin ispirtolu tçkl kaynaklarından 
elde ettiği varidat düşmeğe baş. 
ıamrştır. Halla. haber aldıgımıza 
göre bu alçalış 5 - 6 milyon iL 
ra.> ı bulmuştur; (~ı: S.. S. Sil. &; 4-) = 



• ., 

Şehir 
Haberleri 

veneoıKli Ba rbaro 
Yazan: f'ya 

Bulgaristan -
dan k ömür 

gelecek 

j Bu'g:>r ficoref heyeti 
.. 418 - cck ol;ın :ı.·uv\•ct. bu 

lecek ..• 
tara!lan gc • • b" ı 1 d · ı e ır c n ıoşm ı yopı · 

Umumi hucum. her nuktada baş. 
' mıştı. 'Iurklcr, o ke.iıf karan. 
ıktan istıfade ederek, bi.ıtun t.a. 
rruz va ıta arı;u hendeklerin ke

ı:ıarhmna t ıyorlardı (F@tıh). hli. 
cum kollarının kale bcdenkrır.e 

tırma.nınalnrı t.çln, tpm ıkı b n mcr. 
d·ven yaptırmı~tı. Bunlardan baş. 

kJ birçok çf:'ngcller. ht atlar. kan
~nlıır ve ip merdıvf:'nler de .. ardı.,. 
Ve butün bunlar, btr hamlede ıcap 
eden )'erl re ta'j~ncWdao sonra. 
Türk ordu$ahında ya'kıtmıs o!an 
atcslerın mıktarı a.rt.ırı\mayıı ba~. 
am • B zans sur arurı.,1 etra CJ, 

M rmıırıı. (Senızınden Hal ç sah .ıe. 
rine kadar. adc korkunç bir 
)'1lngt balı.ot almıştı. 

Demek tıyordıı. 
İşte o kuvvet. sclmıştı Ve b•ş

larrnd& TUrk sultanı Muradın o,. 
lu <Mcbm t) oldutu halde bu"un 
• yanı. 1453 senası mayısınrıtı 29 un 
cu salı "unu • bu mukaddes bel. 
dcyı ıapl<'tmck içın, cebri hucuma 
geçmlştı. 

Turk padişahı. ordusunu iiç kıs. 
ma ayırmıştı. Her kısımda. elli 
bın kişı vardı Birinci kısım. Rum
elidcn gelmiş olan Türk ve hırlstl. 
yan askerlerden murckkeptı. İkın. 
ct k>Smı da, Anadoludan gelen 
gayrımuntnzam as erlerdi Fakat 
iıçüncu kısım tcskıl eden Yenlçc. 
rller, bü~ iık bir mumtazıyetı ha. 
fzdı Bunlar. çok iyi talim ve ter. 
bıye goren a~erlcrdl. Ve> sultanın 

(FatıJ1l, hucum plô11ını çok bu. 
> uk bir dıkk;ıtle terUp etm ~t1. :Su 
p!~ hul ası ~undan barı~ttı (Hassa) ordusunu 

l - Kara ve deniz surlarınır !erdi l 

teşktl etmekte. 

her tar fından, hucum :osterıslerl Barbaro. buyuk Turk ordusu
yapılae k. J nun teşklliltını bu ımretic muhtelif 

2 _ ;pu arada, sol cenah kuv- sınıflara ayırmAkl bü' ük b r ha. 
vetlcrı <Lıkos) "'adısı~e çdcr~ tada bulunmus olmuyor. Ve bah. 
orada ha.kiki hücuma başlayacak. scttı~ı Chırlstıyan askerler) dc-

3 - A~ını ;:amanda, CEdırneka. mck c. (Karaca Bey) kumanc\a. 
pı ı) ile CTckfurr.:ırayı) ar.sında Etndakf <Rumeh ordusu) nu kas. 
d b•r ihuc.um kolu ıfialıycttc bu- delmek f.stıyor 
unacak oradak .kuv"·cUcrı oy,a. Muhasara ordusunun (harp nl. 
la:'facak .. o m ntaktıdan. ha.kıkl ıamı) muelb nec Csol cenah) J tc~. 
hucum mıntakasın.a imdat gelme- k 1 eden <Rumeli ordusu) nun b r 

ne mlınl oloc:ak... kısmı. hııkıkat<'n hırlstlyanlardan 
Ev\ elce de arzelmtşUk kı. <Lı. murek'keptl. Bu hırlstlyanlar da. 

kos vadısl) dcnık>n yer. (Edirne- Trakyanın, M .. kcdonyanın yerlı1e
k•pı ı) ıie <Topkapı) arasındaki rındeo lqckkul etml§tl .• Fnlıh 
alçak r ~ td . Bu iki kapı.nın bu. harp hıızırlıgına başladığı z_ııman 
undukları yUk ek mc:vk1lerin a. Rumclr~kl sancak y]crınd&1 
rasırıda boş bir torba r,:ıbl sarkan «ı _kcr ls1ı!miş .. onlar da birçok 
bu m•ntakadakı surlar • ve bllhas. Turk V1.' muslOman orasında. yerlı 
ca (Topkapı ya ,·akın olaı;ı s.ur. hrr Uyanlardan da askcrlısc clve-

• ) • işi ı la 1 · d ti fo'n k t hır \(! burçlcır, sunlcrcc devam r 0 narı ~on C'rmı ıı 
eden bombardırruın nPtıccsl,nde bunlar •. Anadolu ordusunun efradı 
ideta parça parça erlmışti. Cesim ı:ıbı. tallım ve tcrbıy~ııgoi rmüş. ~ü: 
kale bodcnlerlnln parçalar .. ·erle zidc b r kuvvet dcb d . Ekser sı. 
\ c hendcklc.rln lçlerıne :~;Jlmış~~ bu muhilrebc dolııyısl~c ıs lalı altı
sıın ıkı ~uz kadem uzunluğundaki na alınmış olan accmı ve derme 
ur ılc bu surun en kuvvetlı dört çatma efrnttan mürekkepti 

burcu. lınk ile yeksan olmustu \'.(' n·atı~). yüksek bir askeri dil
bu korkunç bo luk. (Jau Just.n. unce ı e. H'Vela <Rumeli ordu. 
'AAi) rlrı ımmctıle )ı.tpılm~ 0 n su) "a hareket emri verdi Bu or. 

muvakkat b r ı tıhkam'a doldurul-1 dBunu)n bkunwn 
1 

nlı 8

1 
Kbü~t-~ 

. evcudu ne. evvela <Edirncknpı} 
cnu tu. 1 c~ • u cmr a ır a maz un 

işte (Fatih) in ba5lıcn hede!J, o üne seldi Sonra (Topkapı) )1 

~u okta tdl ..• E r hucum kol arı doğru flcrledi. 
bu lo;tlhkfımı çiğneyip geçmeye ı <FaUh). kumandayı bizzat 07.e
>nu\·affak olurlarsa. artık bütıin t"lne alarak. bu ikı kapının tam or. 
ordu, bu gccllktcn içeri yuruyccek tasında ham meyilli sırta geldi. Ru. 
ti. r. ı, urların karşısınd:ı olup kn-

lenin hendelderlne. takrfben fkl 
Ben. burada durup sükut edece. ok mcnz111 mesafede fdl. 

ıt m .Bu vııııları, tnm manasfüı bl- Karnca Beyin ordusu. bu sırtın 
arn!ane ~·ıızdı~ımı gostennls o:. öntinc gelince, (Patih) kı a bir 
nak •Ç ozu bu muazzam a. e ta. mola emri \"erdi Gecenin karanla. 
rlhı h d cn.n bızznt şahitlerine gınn rağmen, orduyu Oratlı btr 
tt'.'rkt,>l yec<'jlm. trftlcıten geçirdi 

Bızans n fcth Ot'.' eıt vak"aları Efrat, dcrmeçnlma olmakla 
b zzat takip ctrni olan (Venedik111 bcrn:bcr, muhasaranın dc>vam etti. 
Batbaro) bu mahşeri vnkayı kay. f; gunlcr uırfrnda oldukça talim 
dcdcrken der ki: vc terbiye görmüşlerdi Umumi. 

[1\lf:ıyı ayt ı., yani muh saranın ~·etle kılıç mızrak. ok. sapan \'e 
~on ,unb (Al ah). Bızanshlar a- bir kısmı da kuçük korablnalar ve 
lcyhtne ~ ddctıı bir htıküm ...erdi. l)a{ı/ tüftklerlC' tcsllh cdıhnlşler. 
Yani· arki Roma imparatorları. dl. 
nın (Mukadde beld<') n n artık Arkası var 

'l'Ork sultanı ve Sulta.· Muradın ------------ -

Fitrelerinizi. Hava 
Kurumuna veriniz ! 

Bulgarlstandan 'cicn tıcarcl hc
~·ctıle ~ apıla n temaslar neticesinde 
Bu!ı;arıstandan mangal komurü 
sctfyllmcsı için uyuşulmuşlur u. 
yu~maya ~ore sekiz kuruş on p;ı. 

radan komur vcrılecck ve ılk pöır. 
tı olar k e\' vel{ı 6000 ton gclecek
tır. Bunu da dığcr partiler takip 
edecektir. 

Belediyenin ya pacağı 
zaruri inşaat 

Bclcdıyelcrln yapacakları inşaat 

ıçı., Bao:ıvc>kıilettcn l:z:ln o lrnmasına 
lüzum olmadıgı tebils cdllmesı u. 
zcrıne İstanbul BclcdlyC'SI evvcHı 
yapılması ıcap eden h.iıumlu inşa. 

atm btr ltstesınl hazırı mağa ba" 
lamıştır. Bu liste tamamlandıktarı 
ve ıcap eden tahsisat bulunduktan 
o~ra derhal lnşaatıı başlanacaktır 

lstanbul o - tterdarı 
işe başladı 

Açık bulunan İstanbul Defter
darlığına tayın cdılcn Faik Öktc, 
dUn yeni vazifesine başlamı~tır. 

Vali. dün akşam 
Ankaraya gitti 

Vıılı ve- Bclcdı) c RcJsl Doktor 
Lütfı Kırdar, Bcledıycnln açıkln. 
rının kapanması ıçin verilecek tah. 
sısatın bir an evvc1 alınması, yeni 
iaşe ışlch Belediyelerin hububat 
mubayaası hakk.r.d karıırın tat. 
bıkl ve faalıycte gc çllmcsl hakkrn
da aUikadarlard~n lıahat nlmak u. 
zere dun ok am Ankara)·a gitmı~
tır. Vail, Ankradn iki gtin kaldık. 
tan onrıı istanbula dönecektir. 

Belediye, hububat 
mubayaasına . başhyacak 

Beledıyelcrın hububat mübayaa. 
,;ı h<lkktndnki kar r dun l tanbula 
tebliğ edllmlştlr. Bu hu o: usta df!r. 
hal hazırhklata ır.,c;-şllıvıştlr. Müba-
'3ata ·aı.1m:ııf ~an!ıcakt 

Burgaz halkı nın Hava 
Kurumuna teberrüii 

Memnuıııyetlc oğrendıglmızc go. 
re Burgaz Adasının yurdsevcr hal. 
kı t11kdire değer bir tcşcbbuslc il

ralarırıds. lO!H,50 lırn toplayarak 
bunu ha\ acılığımızm temeli olan 
Tllrk Hava Kurumuna teberru et. 
mişlcrdir. Burgaılıların bu dcğC"rll 
harckcllcrlnln bir ornck olmaı;ını 
dileriz. 

Bazı itha' at eşyasmın kar 
hadleri tesbit t dildi 

Ögrc11di~lmiz~ gore. y ııl kuru. 
lan cam züccac ~c csyııs~. kfmJ.e,·i 
maddeler. boyalar ithalatçı, birlis 
ile motbrlü. motörsuz nakfl v:ı ı. 
taları birliğinin mcvzuunn giren 
maddelerin kar hadlcr1 bu defa Tı. 
cııret Vcklılctlr:ce ıasdık edilerek 
~ehrimiı: ıthallıt ve fhracotçıJar nır. 
ltğl umıııni kiıtıpllj!lnc tcb!I{: l'dil. 
miştr. 

oğlu, (Mehmcd) in eline geçme::.!. 
nı mukadder .ctml~t.1... Nitekim, 
bı.ı b 'deyi kuran (muŞnddes 'Kos. 
'tartın). bu vnk"oyt asırlarca evvel 
.hbar ettlğ gtbı. birçok nz,:z:lcr de. 
ndetn birer mtlclze gibi, onun söz:. 
!erini te\·lt ctmlşlerd . 

l\Taclcni eşya ithaltıtçıları b lrllgı. 

ne alt maddelerin yeni kir hadler 
(Fitre} lenmizl TUrk Hava Kunı- de hu meyandnd"ır. 

muna \'ermekle Uç mılll ccmlycUn Ycnı kar hıı.dlcri 15 cyluldcn o . 
gay~lerine bir ar.da yard.m etmek ra •ilmr!lkten çıkarılacak nıallar u. 

ıs . u • ıu:: 

Çepnili Elif Bacı 
•• Tuzun evlenmedeki rolü •• 

içki, mide ve akıl 
!'Fil:\\ iki.at edUir5e ... Dikkat etme· 
16=' ğc htte lu:ıum yok; kor kör 

ı;ö1 iim parnıatını : Chaayetltr eaıu

ml,\etlr- .' a kıskançlık \t.)"a urho,· 
J.tt:.; yllıliııden oluyor. 

T lrcdeki lolldor tetkıklert. 

mtz: bıu:dıkten • onra 

Halkevi Ba~lı:anı Ulviye sordum: 
- Halk bıtsı~ bakımından ın. 

cclenmeye d<'ger kôylcrınl:z: var 
mı' 

Aldrğım cevap şu oldu· 
- s.zı yakırdıın !lg!lendirece. 

~ını tahmin ctt im bir Çepnılcr 
koyu· ve onun mc~hur Eltf B;;ıcışt 

var kı mutlaka ı;ormenız lflzım. 

dır. 
Koy, zaten uı:ak desıl: yarırn 

saatlik bir yerdedir ..• 
Ertesi giin Çepnıllere ı;lttik 

Koyün llert ~eleri İsmail Asa ile 
karısı EHf Bacı bizi karşıladılar. 

Evlerıne sırd•slmh; zaman ge
niş avluda tatOn demetleyen kız:. 
lnr ve ~adınler &ordük. Bizi ~a. 
dırgamııdılar. 

nar odelılrmın renkli mirder
lcrınc yarlc ip k&h\'clcrlmtı~i L 
çlnce kar~ımdö oturan E!ıf Ba. 
cıyt tetkık etmcı;e haşladım: 

Elif Bncı. altmış yaşlarında ze
ki ve tok sozlü b r kadın .•. Yuz:ü. 
geçmı5 yıllııırm ~•prıı~k çı.ıı;ılerıle 

dolu ..• 
Çok nıOtçceı.sıs hakı~larınrla 

gordu(ludı anlırıııı kıvnık bır 

m~ına mevcut ... 
tı;mall Ağaya ~elince: Ufak 

~bz.Jü. ktlçuk yiıztu ve çokmüs 
bir ihUyar ••• Hıt~nt yükünu m. 
ce bacnklar: uzcrtnde güç Hı kle 
taşıyabiliyor. 

Ba~ı btr çocuk masumtyctllc 
on cgik ... 

iktısat Vekili. kömt;-~\ 
se:es:te meşg ul oluyor 
Uç g(ir.dt!nbcrı .Ş<'hrınıl:ı:dc bıılunıın 

ıı.tısat Vekili Sırrı Day, rlilı1 sııhah 
VE' ojtlcdr.ıı ı::onnı kbmtlr sntış ve tevzi 
müe.,sescslnc giderek tctklklrı ine 
dc\·am etmi~llr. 1 

Vekil. mtle scsedc • Vail mııııvint 1 

Ahmet Kmık'ın ıştirak f'ttığl bir 

toplantıya rlynsct etmlı,ı ve nlAka-1 

dnrlıır~an kömUr meseleleri etrafın· 

d:ı ııahat almıştır. 

Belediye seçimi 1 s:rinci 
teşrinde başlıyor 

Belediye ser imi hazırlıkları ıkmıl 

edılmiş ve intıhrı p <1efterll'ri dıı dUıı 

kaldırılmıştır. ı hlrlnı•lteı;rlndc lntı

hn hntn baş?anac:ıktır. 

Büyükdereye 1 OJO r;an 
sonra !tnbüs yok 

Yoıon Fuat Edip Bahsı .Kı kaJ\Çlıkı hi r nf' ' 1 ~k aarhot· 
lıı~u olduğuna g>ôrf', itiz hıauı 41• 
arıtılan c;ıkararNk -ııdf'ı·" "•rho~lo· 

ğıı , dna3 etlerin wnıımt meı.olU tıa · 

) ahlllrlı. 

Tik gorüşte. Elıf Bacının, her 
şeye hiıkım oldu;u bell oluyor 
amo kcndıs• Bırıcı.ı- dllşunccm 
şu koca adamın ocağını tuttur. 
mektlr Asanın ayasının topra ı. 

l''m ben .•. ıı diyor. 

* ~ ıır Bacı ıl e aram.ıda şoyle 

Is=. b·r kc.nuşma ;cçtl: 

- Yaşın kaç Elif Sacı·: 
- • Kcıcesınt sostcr<:rck:n Bu 

ihtiyardan dort vaş kliççlısunı ... 
- Evclcneli çok oldu mu? 
- İsmail Ağanın tam kırk bEş 

yıllık haremıyımı 
• G ülcrck .n Ben lhUyarlamadım 

emme Aga çabuk kocadı •.. 
Ve bıze şu kısa hlka> eyi an. 

lattı: 
- aıtdır dtişündum. taşındım . 

Nasılsa bana bir yardımcı l{ı:z:ım: 
yüküm de agırlaştı. deyip Aı::al ı 
~ffni.den evlendlrmcye kalktım· 
Fakıı t otınadı; 
Me~cr kanun bır J.;arıda faz. 

lasını kııbul etmıyormuı;. .. Elif 
Bacı. hunu nereden bilecek! 

Bu söılerı ;ılakcı ne dlnlıycıı 
1smai1 A,ğaya dondü ve: 

- l\'ıısıl:' Du lı'ıflıır hcışuna 

sıd!yor dcgl! mi! 
Diye- t11kıl<1ı. Asıı sıildu · 
- Ser.in h.ıngi liıkrrdın ho~u

mn sıtmeı kl a karıcıgıın! 

* ~ ıddC'n esa!i1ı b~r tetkike' 

~ muhtaç bulunan Çcpln1cr 

yoruk üzcrınde Elı! Bacıya de. 
dım kı: 

- ~izın asıl yurdunuz nere>. 
sıdir? \'C' buralara nasıl s<>ldınlz" 
Bıı a 'crdıği cevabı cıldusu ~ bi 
aııvonım· 

- Tfü:. Hc.rasendaıı ()lm<'yiık .. 
Ben, ounıı lcüççtikkcn df'dcmdcn 
·~ıttlnıdi. Kısacası biı, su katıl. 

mamış •rurküz ... 
- Horssandıın Anıırloluya, A. 

naclolu un arıg11~undırn da bura .• 
yn gıiçilp t!elıııtsiz ışte ... 

Ve iliıve t tti: 
Hatırımda ka1dıgına, nine. 

mln anlattı~ına gore bu ellere beş 
ev ve yedi dcYe ile goçnmşuz 

Ötes.nı bıJmcm gnyri ... 
Biraz dn Ccpnılerln duglin A

detlerin' oğrcnı ylm, dcdıın ve 
orduın. 

Ehf Bncı. bana, du[:iınleri. 

ntzın nıı.sıı yapıldı!ını ar.tatır mı
sın? 

Baya'ı dugı.in yaparız'. Bu. 
rıun dıı ı;:eşıdl mi olurmu ? 

- Canıın . .. Kızı lsteylşlnı,ı. 
düsu rı haıırlığın11.1 ve cglcnc~le. 
rınıı: ı ınr.rak ediyorum. 

- ö .. ·ı,ı:y e ben söyllynyim de 
sen bc~endicınl bunların içinden 
çıkar .• 

Ve agır ağır anlatmağa başla. 

dı· 

- Kızı i temcder. önce. bir ok
ka tuz alınız eve gt?tlrlllr. Eğer 
bu tuz. b'tf'!slyc kadar e\•dc bir 
dlizenslılık çıkmazsa. kıı. ugurlu 
rlf'mc>klır: heıncn G l dıllr, anasın. 

d•n baoaı;ından istt'.'nır 

Yok tuı bıtmcdcr. era'.'.'8. bır so
ğukluk glrcrsc. bu işten vazce
çlllr ... 

- Tuza m<lcn b11 kadar ehem. 
mi et veri~ orc;unııı:'? 

Hclb~t ,·c>rılmcll , f:ıı!I. Son. 
rı. ı-vlll ~in tııdı tu·w kalmaı kı .•. 

tr.::! uluşhıJ.: .•. Dligıin ad elleri. 
~ nın otesı d .cer köyleri. 

mızın ~~ .. 11 olduğu ıçlıı ~azmııyı 

luıum• uz g5rayorum. Yalnııı: y&. 
ı.ımı bitirmeden önce şunu belir. 
tcvhn ki, Tiren\n Çcpnilcr knyı..n
d~ ko uı:tuğum altmı lık J:;lıI Ba- ı 
cı. her fırsatta «Türk hık" unü 
11cri uruyordu. ı\nlaşılan b r a. 
ralık k<'ndilcrınc yııbancı bir gbı. 

"arho,ıu~ıın tetlrki ufhelan~ 
~") ır lılkııye ffle.rler: 

lnflan, birin~ Jı:adf!h rıı.kı;vı lttf· 
~ı ı.aman akıl onu mideni• bir kö
":C"in,. huyur t'derml-ı. 

lkinı·ı kadl'h, nıldto't> tn<lllf P · 

ıııan, mlhınaadarhk eden akıt erıa 
ikinci koı;ıcyl gıiı;tertrmiı:. 

ı;latnııyayım: U4:iincü kadtıJı ra.
kı üı:lln<'iı , ılördil nc\ffıil dördline1' 
kö,f',Yf' oturtuldok ta n . oıara alcll ee.
narıarı be';oinf'f) f Dr tay & yerJe,tfıt1r 
'l'e artık bana yer ın.hnMh der, rı 
kar gidermiş. 
Akıl ~·ıkııı ~ltUkteıt ~ da. 

akıl .. 17. 'arhD~U1ı - !er ya,-bll~ce· 
i;i11I kc tirmtk ~ilç dctlldlr . 

J'ukarıılakl ~ekil. mideşf dörl ke· 
e ola111ar lı;indir. Batı Jnııanlarrr 

mldc'li ~ir çok ko-:elldlr. 1'u )U~rn· 
ılir ki ıne!>eli llöylclerindrn l»lr l e
.klt kadeb i~r rle Jıall aklı J ttjn• 
ılrılir, çiinkü akıl henüT,. bana 1er 
kalııııulı di~·ır 1·ık ıp l'itm,emişUr. 

l n-;a n ın içki hahııl nde ı~t~euJi 
bütiın marifet nıi~inin kaç k.,_,., 
oldııı:tu ııu hilnı<'..,ind' \ 'e bütün k ii,e
frrJ ıluldıırup aklın r kaı;ırmı1uak 
kıtılür hcı.a plı i!;ebllm ~ınrtedir. Yok
,.. nılıle isi er ritırt kô-:ell, i•~r nn 
ılort kd~ell (Jl'>un. •hibi honu hil
ınn '\C içtiğini de cma uydurma7-.:1 
aı.11111 ka~ırdıktıın !>onra iter hattı 
cdcbiJııcek bir drlldf"n farkı kalmar. 
Atalarımız; hilf'. ııa.rhoıta.n deli 

ı1nlı l korkar demekle sa.,ho~ım 7.ır 
ılf'l i olıhıl:ıınu tlnlafrı ıak htcmcmi 
lı r ıni ·: 

KÖR KADI 

le hnkılınış •. ----~~---------
Aksam ynklaş1yordu- Ayrılır., Türk va tandaşhgından 

ken. bızi teşyi <>den Elif Bııcı. Ts. I 
ınııll Ağıınırı cif• den tııtınnş olR. ç ıkarılanlar 
rak· 

_ Bıı r-:ıyılm;ıdı . d iyordu. bu An'kara. 14 cvat.11n) - oaı yı1ırıd:ı 
kcıdar ~ahu!• gldıllr mi" u7 u 11 u , Tı.irk vatsııdıı~ıığından ıskat edilmı.ş 

11 "~· in bulumın vehudı F.llza. Nlslm .. FNa. zun oturm~ya g~ n... ,,hur ,. ~ 
şııı sa \'rımcşru çocuğu olarn k Ro. 

ol ı... d 
t F.d . .,. '\K"'f mıın."ada dr,.ıi;ı , A 1 Mehmet a m. Fua " •ıı .-... " t> 

da bir ın ı "ilU oldu:unu 5<1yi!yen 
Salahado n Uc Sürmene kaıasına 

hırı., ı Vodon ko ü dı::ıl ;vtcmct o~. 
lu Ali O&rrıanın T urk vat a ndaşlı. 
ı;ıı dan çıkarılması Vekiller heye 
U kararına tktırsn ı:tmt~t1r. 

Bıldırcın duası Maliy?. Maarif VP, 1nhi· 

$
"'d"tll ~·111;murla r yurü ııd('ll ;\(,\1 .1' .\'~ IX HAKKIDIR sartar VekUeri Anka· 
lnnıt'in Mr ll'l:th ıtll~hı l ,.,.1. 'hltıı acl;ı ı;ı lı ıt.lk ı na kah raımuıı·a "\l" I 

ınUl<•t\l'lll f' l i 11 c)l'I1 tln lıı~ı ,Jor j ha~ı ili• raya gı l ı0f 
ıı-r ha<inıı~. Buna a it h:ıtx? rıl f', im .)ıtl!°· "ıtlll \l'rilcli. ~tallıı. hıi\ Jr hir 11 1-,anln B üdd it b oh . i d 
nıurl : ı rclan ~rrnrn ll mlt"ı• "' ı·l\ ıtrcna İradi' rd ilıntl• ı ... ırııı>n l ııkcll rln hn l> ır m,.. ~ eıı \;r~ 1 '5 F rı;1 ~,,c 
hol hıldırı·m diı•:tiiı;ıi .. hı\) ilk kılt:hk tıırhi~ıınr ı:nıkt ır. lira. hu ad ıı , hf'r ı ulıu ;_n '''r::ı.VyC'k 11 ~l ı ı uAı.ıll Yü~· 
hl' rkf';.i ıı .. 0 kakta hılılırc ııı t optıılıf:ı · ı·rı ı, ... sarı c: ·, c ;1"3r. • 

fl',\liPn I'\\ ııl. hu harpti' f'n rvı:ı lu· cd, \'(' Giimrilk \"C inhısaı-tar Vt!-
d;ı hiltllrJli~ ıır. , n l\ ı nınıJ ıııtraııı.ı rekorunun raklıı· 

Ecnzıo tasarrufu dolayısllc gece. -.,1'1..,lr tıı rafınd"n hl r bılıhr c·ın ,rııı;- "'" .,o lıihlcJir. Hıırlıin ha':ı nılan hıu:ıl· idil Ra C Kar ıcleo ı: dUn akşamkı 
lcrl saat ı 0..30 dan onra BuyüJ... mum ı l ıı 1 .. ıaııtıul ... okıaklnrınıı ıtı ... en il<' kııılaı \l ııltaıt;ı :!;>Ofl hauı tchllkrsi ek~prc·I~ Aıık ra) ı donmü~lerdl~ 
dereye otobüs ı~ıctılmcmcsıne ka. t' ' lr. ,\ll "thını: K·ı ... aplarlıı hal ıkçılar l!illrCti , crilı ni!ı'. bıınla rılan a';:ı ı:;ı .)il· 

· ıl:~ıı A, h'1. lıiraı rahLı t ·' iiı u gor,.ilnı: ' ' b ı t Oç ınuht~kir iiçer seneyl 
mahktim oidular 

rnr ''erilmiş ve bugllnden itıbaren • ~ • ' karı ı :!;;f> .. ınıl<' atla honı ıı anılll'Z ır. 

talblklnc bıışlanmıştır. Diçcr tarııC. ı ·t::S ,\ :\U \ ' AllU': dırnı n lkinri hlr rcl.orıı fiil harlılıı 
T,1111 tJ r·ı11111 hilı l irılij;inc gore fll r lıı · I h<t,.ındıın hıı,ciınc kadar l!lllll du~ıııan 

tan evvelce hususl olup tıı tııksı 111 •raı · ıı 1l}l'"'l"' t a nıl;1 nıoılcrrı · .. . .. " 11· Çoktanberı bır num&r"lı ml"ı 1!. r ıı:rnı ı . . . 1 ta.n ı&r<'"İ ı lıı':' ıırmu-: Qlnıa .. ı .,ı.. ıç u •· 

hahr.e sokulan otomobiller de se. tli r ordu kıırııt:ı~:ı ıım,:ıffıık olmu~. bir ı~tı!ık:ım. hi\:bir gemi, kı.-nıll he· korunma mnhkcmesirdc davasına 

' 

Telı:rafta nıoılcrn llahcs orıl ıı ;, ıı - bakılmakln olan karpit ıhtlkarı. 
nun a'-kl' rle ri mcthNlilılikt~n. ntl' ıl· 1 .. ahına H tek baı:ınıı bu katla r ta,)· dün ncUC<?lcndlrllmi~tir. 24 kuru~a 

ferden kaldırılacnktır. 

M:lli Piyangonun 
15 Ey:ül c ekilişi 

MJlll Piyansonuıı 15 Eylul çekilişi 
salı ~Unij saat JCi tc Ankııruda 19 Ma
yıs stadında yapılacaktır. Tt•knl"k 
bazı sebepler dolayısilc Milli piyan· 
gonun b'.l çck11ı.şt de nıd~·o ile nakle· 

,, etleri .. a,yı !ıl:ktan .. oorıı kı•ndllc•rln· ya re duni.,menıı,t ır. aldıklrırı kı.illıyctll miktarda k a r. 
cif' ralnır hir kıı ~ur hıılıı nu~ or : Su · ı \ 1all11. 'harhln ha~ladııı; ı ~nılen~ri ı piti 240 kuruşa satmaktan Stı)l tı 
ı ıııJlıırı ba-:~:ı hir ~··r'.' la,ıin rıllllr"'<': urlalaııı:ı hlr he ... :ıpla hrr giin <'nar. olan.Abdurrahman. Halil.ve J\hmct 
hutuıı mufırrn lıf'rahı ı ;:11 nırk h t rr iki h:" :ı akınına ıı~ramı';o. ylnı> ort.ı · ııçcr se., .. hapse. 1000 eı Jır;ı para 

ını.,.. la.nta lılr l\l'!>aple hl'r fün <'n A T bir l ccınşır:o ınııhküm cdllmı~lcr?lr. 
nu ela kıı~ur mu ~ sııb.n harı ~imal 

,\frik·• ('l'JlhC İni' l8)lıt cd ııı. hi i tu ıı huc;uk dÜ'fnl&n ta)~aröi tahriıı et. Duvardan düşen 
!~rh:; .. ı:~du~u .\flb\('rın ı.arrıı1tl a ! mı,ıır. lr•tlııoert Necip ö!dü 

Bu İmparatoru . Ayasofya klli_ 
s•s,nln omlnde nt uzcrındc bir 
t eykell bulunuyordu Kostantın, 
e ini uz tmıı; Aradolu~ u ı;:ôsterı. 

lordu. Ya .. ı: 

dllmiyeccktJr lmkltnını elde etmış ollcagız. zcrlı:de Jatblk rdılccckı r. 
• 
____________ ,;.. _____________ ..;, __________________________________________ , E\•velkı gün Şişlide çaJışmııkt r 1 olduğu opartmıından muvauncılni 

- Blzıınst hf:'zimcte duçar ede-

T olihin cilvesi 
~ lr torpil l!!abctı ile yaraııınaıı 

9 J bir lnglllz kro\'8Zörıin lın ka· 

maral:ırın ı. depoların ııatlama ı yü
zünden mauıt l'>tll.ı etmi .. uı kurta
rıcılar kompartımanlara> girdikleri 
zıunırn lıural ırın dorttc ~ün ün bu 
n~r \C l'I" rıknr;>akı t ile dolu oldu
~unu ' e lnffl:ık nıı ında ora a lm
lunan ta\ falıırın, bir ki .ı mlistesna 
olmak ıizcrc. boiuJmu oldu.kla;ruu 
gdrnılı.,.ll'r. l ~o ulnıı~ ao tek aılam, di
j(erleri l:'lbl mazot lçl•de l unulanı-f 
~ ormuş, fııknt kalbi çar111nııktııym ı~; 

çlınk ıı bıı p:ıtlarna <'!ilna .. ında ga1 
rıuu.1'~"' ta il ormu 'e ına lceain :fil· 
tre kııtu .. und:ın kopan lfı,,Uk borusu 
mıırnt un u .. tılndc ) Uulıl~inden t ay
ra kolıı,lıklıı temiz hua almakta 
imi-:. :ı;e de-nir, talik bu. 

E.RÇE 

Halbuki başkaları ıçın lht yar bir nna. Gozlerf yaşla dolınuştu Lfly: 1 kaybederek dUşcn \'e yaralanarak 
dan b~"ka blr~cy değilim. Herkes bana El L -Bcr: çok "evlyorum canım. Beyoğlu hast.nneslnc ka1dcrıtao tg• 
bakarak • vaktl c nckadnr gu:z:eldl. rıcka- E

1

1 '>% &.\ l!I) l Diyerek koluna girdi ve btiytik salona ustaı;ı Murtnza h11stanede ôlmııştiır 
dar sevilen bir kadındııı diyecek, sonra 

1 
al-... 0) . ı 1 gıttller. Gcor,cs Cannlnı;;'c rastlad1l11r. Cesedi muayene eden Adhye dok-

bu Olıvler de bır :z:amnn beni bcgcnlrdi. Gl<1drs kendi lrnr dine: toru tarafından dcfn:lne- ruhsat \ 'C· 

H lbukl şimdi.. ,',ı. J I y j . - Belk i bu bana aşık olabilır. rllnıl§tlr· 
o anda Olıvıer'y~ de baştan çıkarmatı w lf/ltJ1,,fU.PA'f. 7l...t2fIMZ Oıye duşündü. gilH.lınr.edl.. Geor:c:ı ÜÇ yaşındakı" ÇOC"k 

dü<ündü. Kızının elinden alacak • . - if ~ - &ot 
11 • • hil"k~r ve kiistnlı bir bakıŞla G1adys'e 

kacJsr değil. Fakat bir an için olsun t.:ü. l 'azan : lrM~ ?\'r.mlrouky - 3t - ç~,·Jreıı : ~ıun A. ı; . TA.UIA'.:'f baktı. (! tersem bu kadın # bcnım neden ölmüş 
Zt'llii;ı karşısındıı arzu duymasını lstedl. hayattan )'tılnızbıışlarınn istifade etmek şanıak için onuntiıde uıun ser.eler var olab.J.r ı dl)'C düşUndütü hal!nd-:ıı bcllty. 
Belkı o zaman iiz[inu dinler ve bu acele BUtun bir omOr Yar. Halbuki benim ıçın cıı Bt;rabe r bahçeye çıktılar. M ccidlye.köyUndc o tu ran Şe!i.k a . 
evlenmeden vaıgcçerd!. isterler... ne kaldı? dında bır adamın 3 yaıındıı'kl k•zı 

B ir defacık olsun bana havran "C Her ikisinin de kafası ıçlrdc bu dü. l'X birdenbire ölmüştür. Belediye d ok. " • o ı b" ı k •- d 1 - Fakat Marlc 'l"hcrese'i sorcceğım .. rzulu bir bakışla baksa .. diye dıi5ünc!ü 6 nce er ırcr ş ınşe "a ar ar. ve çn. toru, ölilmti şüphelı görmüşse de 
b k ıştı decıl mı'> Muharebe henUz ha§lamıştı. Gladys 

Elr an knrşımda ilmdiyc kadar bütUn uoıFe,çm uı"u u,. ·- Gladys"e baktı - Tab·I l~tcdıf'lnlı ı;lbi görüşürsünüz kızı ile beraber ,Purıst.r idi· 13ca.uchrımp. ı\ diıye tabibi bu ölüınür: SJtma ha~ 
Crkckl"rln h -~cttigı şackın ha) ranlı"r v er g n ..... yere;; • 0 talıc ı 11etıccsf oldu_ğunu bil.el rmış. 

"' - " 6 ''C' y ln z o ı k ıkla kaçır ıar da baba cgul İsvlÇt"ede tdiler. O llvi. 

'

oz:lerlodc "Orscrn HAl~ güzel ve ı;cnr. n 1 nu n ıp ~ ın uz rn • ~ir. Öhım hakkında tahkikat ya. 
"' " mız: 'Bund .... k ka-m er cepheye gitmeden evvel scllp Marlc 

bir kadın olduğumu bir kere daha h is. - 'uç sene sonra da yınc ayni şekilde may · -· ·or '· · pılmaktadJr. 
tsem. Eaer bu kuvvetim kalmadı) sa dU~UnmlyceeÇlniı r.e ma lum. O zaman - Ha)·ır. Hayır. Thcrese'I gördiJ. Sor.bahar gelince de 

• d ki ı 1 Ghıdy:s yine kızllc beraber Antıbes'e 
y şnmanın d artık benim iqin zevki a size bunu kobut etmek ağır gel<'cck. - P c o halde şlnıdllik b.rşcy ste-
:\Oktur. tir. dedi. Glndys kendi kendine hisler n. nılyorum, diyerek odadan ı;ıktı. ı;ltU. 

den u•-nmıştı. Glad • aln •- ı t T" ı "da Havıılar çok güzeldi. H er tarafta ::till-Gladys bunlar:ı dü~unurken Olivlcr de "" Js Y ı ı: •a mış ı. ..m o s r .. -
kendr kendine şöyle di.lşühı.iyordu: - Nasıl oldu da bir an ıçın bile olsa ço arkadaşı L lly yakalaş-u. Arkasında açık sa ler açmı~ll· /. Sa ııs Sousci) bosaltnl6tı. 

_ Su lhti>·ar~r da lüf anlamaz ki. c.uCuınun nişanlısını baştan çıkarmat:ı rı bır clbl~e vard ı Y üzündek i hurufuk . U§ll.klar sxcrc gltm'ş Atlara. erabalara 
_,O d ı k•ı a ak 1 ı f l boy "°DA liSkerler el ko,muctu. Cladvs heroün : Hayatta mahdut bir zamao daha yaşa. "' şon ı\m Amıın Yarabbi ne ayıp'. d ye arı J m ç n aı e anmış. PV· J v " • 

yncııklarını unuturlar, ı;an k l dünyaya te. başını or.Une eğdi ve şöyle konuştu : ,·alar adeta yüzünde bir l}lask e gibi du . - Burad a n ,ıımek la:ı:ını. Ne diye 
mel kakacnkhırmış gibi genclerle uğı a. - Sizdc>n rica ederim Olivlcr bent nıyordu. oturuyoruz. 
şırlar •.. Gençlerin saadet ne gaz dikmiş. bırakınız .. düşüneyim,. tajiınayım. Hiç Llly orada.n uzak laşan Ollvier'ye ba. 'Dıyor ve ~·ine Antlb cs'dcn ayrılamı. 
lerdlr. Birkaç senelik omrümuzü zehret. olmazsn birkaç haft:ı olsun be~den k•t'i ka:-ıık: yordu. Çünkü Gcorıes candng o rada 
mck onlar için adeta bir ztvk oluyor. bir cevap 1 temeylnlz. S ize söı verlyo. - Bu da mı slı.e flşık old u? diye sor- !öl. Şimdi ona bağlanmıştı . George ya. 
GO.ya nkıflı, tcdbırll ve tecrübeli old uk. rum O zaman benden iyi b ir cevap alır. du. kışıklı ldl ve Gladys'in çok hoıuna ıJdL 
larınt öre sürerek kendi çizdikleri yol. smız. Bırkaç hafta a:z:dır. Ne olur ıanki Gladys acı acvı ıuldü ve: yordu Marlc'1. ~auchamp'ı ve ha~ııtın. 
don tıerkcsf yürOtmek isterler. İşin asıl tılr sene bekleseniz. Bır" sene nedir? ça. - Hayır. Artık b iç k imse ba!'la fı;,ık da ıcçen bütün erke kleri un utmuftu. 
içyUzü şudur: Gençlcrı ktskanJrlar. \'c bucak gcı;cr. Mes'ut cü:nak! beraber ya. deill, hiç ki~c beni ıevmıyor. dedi Arkus _, 

• 

TAKVİM 
Ui EYLUL !l t ? 

SALI 
Al' O - GÜ~ 258 - Hııır 133 
RUMİ 1358 - EYLÜL 2 
HİCRİ 1361 - RA~IAZA;\ 1 ı 
VAKJT ~EVALI EZAl'iJ 
GÜNEŞ 6,40 11.20 
ÖG LE 13.09 5.49 
İKiNDİ 16,41 9,21 
AKŞAM 19,19 lZ,00 
Y ATSI 20.54 1,32 
İMSAK 4~9 V~P 

' . 
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Askeri durum 

ı;;--...;azBôeAN " 1 
Doğu cephesinde 

B ugtin Stokholm'den ~leo 

bir haber, Stallnırad 'e 
diğer nıuharcbelcrr. dair ~llf'hğımrı 

tehmlnl!!rl tc it] eder ınohiycttedlr. 

Bu haberde denili3 or, ki: 
1) Rir Alman birliği Sta!lnjl;l'ad 

ı:t:hrinln ınuhlnı fabrikaların bulun
duğu 1·1"111111 kı ıııın:ı. ı;irnılyl" muvaf
raı. olıııu!ftur. IBanunla talinı;rad 
ınuharebeslnln on afhllsı ~bnll"f• 

tır. l..._kat bu, t4'hrhı yann 'eya obür 
gi\ıı dil~ki maD&5JM '"clmcz. 

~) ~tall111rad ı;lınalinde Don lle 
\'olı;a arı!ıındakl Alman nıanla hıııt

fı (hir. buna nıüdafııa költutu dcmi~
tik) na:r.ik ttlr vaıtyettcdlr. Bu tnıt· 

tın hf'r ne hah·~sına olurı>a nl un tu· 
tulmıt~ı lbnndır. llalbukl Ru~lar 

her ran taı.e kunetl~rle \e '!!maiden 
ı:etirdlkleri malıcnıe ile bu hatta 
':lddl'lle taarruz r.tnıcktedirler. 

S) Terek nehri üıertnı\c nıuhııre

~Jer blıyük hir ~hldetle yaııılmakta
ıltT. Almanlar 15 ~ün C\'\el Moz.dok 
(•h ıtrında bu nehri gecınitler c de 
Alınan koıırü başını ~cmber l1:lnc alan 
so, ~et kıtaları tarafından durdurul· 
rrııt':lur . Daha şarkta So\•yet mlidn
fııa ı yarılmıştır: Alman • ltalyın 
ku\\ etleri §1ıııdi 40 kilometre uz.a
(:;ındıt bulıınduklıırt Oro1.ny'yl tehdit 
r.tmektrlll rler. 

Gifriılüyor ki Stallnırıul mi\\ d:ın 
ınulıarebelıdn en tehlikeli cephe l 
';'t.lırin batı 'e bllha~tilt (•euup balı· 
:-ıııdadır. t'ukat ;\lare~al Tiıno~enko, 
ı:iınalden yaptıtı .,Qrl"kll taarrurlarla 
tıu '"'icadeleden ~n\\ı. ilmlt l<eame
ınl'kte haklıdır. Şehir diış!ôe de mey
fan nıuharelw t bltml~~ktir. ~i· 

1"1alde Vol~a ile Don llrasıadaki u
hada denun f!decektir. 

VATAN --- ! --

Şiddetli yağmurlar 
~------.......................... ... 

ı Müttefik kum'1&~· 
danları arasında 1 C~@!T~ ~iYASf.fç~At 

- · A · F ra n sa d a 

Tren s~f erleri 
tehire uğradı 

Anlaşamamaz
lık mı varmış? 

f ya rl Ş 1 a r 1 mecburi iş 
F ran&aıla )CDi bir kanunla, lP 

den :m 3a~ına kadar butUıı 

lstanbuldan ka!kan posta 

freni yoldan çıkh 
Ankara, 14 CVatal") - Son b r 1 yolcuları ııktarma suretilc şehri. 

kııç sun zarfınd3 yaı:an ~lddctli mtze gclebllmlj!crdır. 
yasmurlar Kococli bölgesindeki de 1 Scllcrm tJozrluiu raylar sürntlc 
mlryo11arında bazı tahrıbat yapmış. tamir edılmck~edlr. Bir ihtiyati ted. 
bu yüzden lstanbul - Ankara hat. bir olarak dün gece tren lstanbula 
tında bazı tcahhurlar kaydcdllmi~. hareket ettırılmi~tir. Bugün lllı.ve 
ur. a:;vonlarla bu katar lki günlük yol. 

Ayni zamanda istar.buldan kal. euyu h!ımılen muayyen saatte ha

Ankara. 14 - (Radyo Gazetesi) -
Mihver kaynaklarının verdi&! bir 
habere gör~. İnilllz ve Amerikan 
kum•ı.ııcianlıkları arasında bir an. 
laşamamazhk vardır. Amerikalılar 

Llbynda bulunan Amerikan kuv
vetlerinin müstakil bir kumandan. 
lıı;ın ldaresı altınd~ bulunmasını 1!
tıyorlar. İngilizler ise ltu kuv\•et. 
lcrln Libyadaki Sekızincl orduya 
ilthak etmesini ileri sürüyorlar. 

Birleşik Amerika Cilmburrclsl 
Ruzveltin şahsi mümessili VCftdcl 
Vılk l de Ortaşarkıı yaptıi• scyah8t. 
tek• ~özlcrlııdc bllhııss:ı bu türliı 
anlaşmazlık uzerlnde durmuş ve 
bunun mihver propagandası tara. 
fından uydurulmuş oldu,unu söy. 
lcmlstır. 

Ticaret Vekili 
kan posta treni Do;ançaydli yol. rekct etmiştir. 
dan çtkmı~tır. İnsanca zayıal yokl Izmit. 14 CA.A.) - Eir kaı; ı;Un· Kayseride 
tur. 

1 
ıfonherl fasılalı yağmakla olan y·a~- (Ba.•r 1 Jndde) 7o 

Istanbuldan kalkan ekspres He- murlar dün şiddetlenmiş ve sığnak seride de Kayser!• ve Niğde ,·ali. 
reke<ie kalmaıa ~ccbur olmuş. bu ı halinde düşen sulardan huııulc ,ı;elen !erile görü~cn vekil, müstahsilin 
yolcu treninde hıç bir kaza olma. s~ller !azı C\"lerle k4,ıt !abrlltasını, 1 borç1a11cf,ırıldığı m•ntakalartn tes. 
mıştır. Ancak ekspres bu gece geç 

1 
fıdımh.,ı ve lzmit ovasını basmıştır. llmindeki ağırlıl:~n sebeplerini 80• 

\:nklt Ankarayn gelcb•lmlştır. Kez.. Sular Izmit ve BUyUk Derbend ta· ;arak verdikleri izahatı dinlemiş ve 
aolayıstlc Devlet D.emıryollar1 der- rafında den.ı!ryolunda hasar yaptığın cevlct hisselerinin sürntle teslim 
hal yardım lrenı gondermı~ ve ay. dan bir mUddet tren seferleri dur· \ nlınm n hususunda tavsiyelerde 
nı zamanda bir. de arhclc katarı muştu.: .. nu;ün havrı açmış ve sula· butu~arak Konyaya dı;ğru scyaha. 
tahrik etmıştır. Jstanbul ekspresi rın lllühım bir kısmı çekilmıştir. tine devam t-tmlştlr. 

Suriyede 
karışıklıklar 

lngHizler, göz yasar t ıc 

gaz kul lanmışlar 

Kendi isteklerile Ana
doluya gönd!rilen~er 

At neslini ıslah 
derken insan neslini ı 

ifsat ediyormuş 
Demek oluyor ki bütün dünyada 

ifsat e dilmiş bir n: sil var 
lst9nbul at •yarışları sona erd i. dakika iıı; saniyede nihayet bulan \"e 

Şimdi de meraklılıır Ankara sonba· bir ;tinde y .. pılacak beş yarışın müd· 
har koşularını bek'lyor. Du sene ya· deti az11mt on dakika o du~na göre, 
rışlarıı karşı göster:ıen a){ikıryı gör· bu bahs. mUştercic ho:yceanı da ol· 
dUm de bundan on sene evvelkı vazı. m sa. halk nasıl e.laka gö•terlr ve 
yet ~özlerlmin önllne geldi. ıılflka olmayınca da kim at besler~ 

BUyilk fcdakdrlı!·darla J tanbul at 1 DUşllnUnüz kı, bahsı müşterek 
yarışlarını organize edenler Ve"lefcn- yoktur. Be~ yarış arka arkaya yapı· 
di sahasında diyebilirim kı bu kO')U· lınco a7.amt on dakıka ~urecektır. 

ları kendi aralarınd:ı sahipleı ile co· 1 lstı nbulrlan kalkıp on dakik koşu 
koylcrden mllrekkep iki Uç yüz kişi· seyretmek için Bakırköy Vcllcfcndi 
ilk bir seyirci kiitle:sl önllnde yapar- çayırına kadar gıder ve bir h;ıyl! de 
lamı. Yarış hayvMları beş altıyı ma.sraf eder ml:ılnlz:? 
ıı~ıazdı. Bu alAknsızlığa rağmen hu Bu.ı;Un yukarıda da kaydettiğimiz 
SJlO'l"U canlandıl"mak ve hal\tın alil.· fl'lbi beyr.elml el bir hadısc oıaruk ka· 
kasını çekmek !<;in yılmade..n çalış· bul edilen Dcrbl koşularındakl alA· 
tılar. Dtit!in zorluklara ~öğils gerdi· 

1 
ka\·ı da yine bizim ~tbı değil. yUz 

ler. kırılmadılal" ve nihayet ı,ı hu- hlnler~e llrııvı ıışan hahııl m!işterck 

gtiııkU vıızlyrtc soktular. oyunları tcnıln etmiştir. Ru biltOn 
Dünyanın her köşesinde bilha.ssn dilnyıırla böyledir. At sa})iplerlnJ at 

lngllleredc at koşuları en bilylik hlt· bcslcnıcğl' teşvik etmek \'c Mlkın 

dlseyi teşkil eder. Derbi ko~ulan en a'lıluısıııı çekmek için blillin dUnvıı· 

1 
bOyUk aliıkayı toplar. ca Y<'lrıi'1e çare olarak bu bulun~uş 

Son günlerde hir kaç kişi at yarış· \'e at ne~lınln ısllhı bu suretle temin 
larındakl bah.Sl müştereklere parma- edilmiştir. 

~ını dolamış. bu l~ln at neslini ıslah Ben şuna eminim ki, Vcllcfendi 
diye insan ne~llnl iflAsa ;;<>tUrdUğU s ha.sına ;::-iderek, sı.ındı:!'ını bir köşe. 

ukeklrr, :.n .'•-:ından ~5 ya-:ına k11 . 

dar c' ienn~nıi~ bUtün kadınlar. ntll
ldln menfa.dl bakımından hiıkü· 

metin l'loıem P)dıl'ı ı lerlJı ba,.fıl
ınasuıda kullanılmak Uzcre mcclııırı 
l<:1:lliğc IAbldlr. 

Ru kıınuıııın ı:i111dllık, aı;ığa nı· 

rulrnaııııı;; mul'Iµ "'l'hf'plrri ı.unlaı 
nlahillr: 

• 1 - Alman f'ndUstri.,ine mlllnlnan 
olduA'u kadar fada itçl göndcttkl· 
ml'li. 

2 - /'l. lmıın.' ıı~-a l~I gondı•rınl''{ 
~ ıızıınd<'n ıık"n ııhilttck İ';'leri ıllı 

trıılenıC"k. 

Rlriııl'i seheı• kar-:ı"ıntla "n ru 
.' i iki nnktndan ııılitaliı::ı liıuııııtır: 

1 - Alman,11, t"'rtnsa'nın H~rıl. 

ğlndl•n la7la 1-:ı:ı htl".Jıtf'kte .olahlllr 
2 - \'i~i hilk{ımctı Alman.'·a111rı 

lstl'ılif-1 kuılıır 1-:cl,\ 1 temin ed,.n1r· 
dlğlnılcn. ~unı o ın"ktarda b~I , ... 

nhlliıtıiğiı kahııl etffi('dltladen ,.,,. 
lirin ını·ı·hııri S.ılınma,.ıııa baş ~ ı• 

rulıııuş ııtahilir. 

l.a\ l'ln, ı-: h ı-:ımı gr.~tlkt~ so~
ra \lrnan,\D;\'B ırrıınsır. ~çbl fC•:: 
derıneli irin ııa,.ıl hlt' ga~ ~t :ı.at"ft•t 

tlğl güLiinüıırlo 1utu1urııa lıler J\,I 

mut.ıl!ıaııın da ıluğruluğıı "aııl4 ~·· 

rıılıııC'k fl'err.kllr. 
lkinrl "<'bC"h,. gelin<'f>. 4clirmc ·ı· 

atılan taıw'n üı;-utıildük~~ tı• mı•. 

l,.rın ~erini h:ı~kalan alnıadıi(l ~al, 

ıllrtlf' nıı.,ıl ılı·~iruır.nc iş kalmaı" •. 
Alııııtnyn) a goııılcrilcıı l'MLmiıZ ııı~·l 

lcrlnin hırJktığı ho,ıuğu da ı~1 klı 
tU ılohlurıııak lııt.ımdır. 

iste. l"raıı .. adakl mecburi l~ ı.: 

nunıı, J,ıl\al'in .\lman,\aya l~çl ~on
d<:rnıı-k ga~ retlnj kola~·Jaş1ırm.ık 

'e gidenlerin ,\ f'rinl bo' hıra kıp " 
:rıllı~ a meydan 'ermemek için ~o 
ınl mı~tır. 

Sa- ip V~I. H (A.A.) - Halcp"dcn alınan 
bir habere göre. yeniden Suriye ve 
Lübnan'da karışıklıklar olmu~tur. In
gıli:r:lerin bunları hflstırnıak için gaz 
ya~artıcı gaz; :lmllandıklan söylen· 

B 1 1 T 
iddlasındıı bulunuyor. Bu, dllnyrıca ye hırakarıtk ~~eye koşan boyocı-

• Un arın sf an bu f ve r a kyaya kabul edilmiş bir şekli. insan neslin dnn, kaybeUığl iı;ln ağlıımııklr olan 
iOAsa götürüyor i ddıasile ortadan' kflfcc çocuktar, ilk okul talebelerin. ------..,.--------

d O 
.. n m o,,,,. . . . t d b" 1 1 kaldırmak \'CY8 kRldırtmak :yotundıı ı d<'n. genç liselilerden bahsederek Kat'·, yen '-' lo,;İi rı ıçın e ır er a ınıyor fikirler ileri SIJrınck bize dOğlLISU ya \'azlyetlerJnj l&S\'lr C'den arkada_,lar 

Ankah. 14 ev.tan} - ~ııgunun 1 §cceklerı evler, mıntııklllAr ve kon. bir p.ırça garip ;:-eMI. 1 rla o ı:-ışelcrc ıı~ran\ıŞ VC ı bahsi muş- 1h t iyar1am1 y ar 
icapları olarak i tanbul ve Trok. • dıl<'ı·int t;otürecek nakil vasıtaları Şuıası muhakkaktır ki. bir tı•'yln lf'rf'kl<-re i~tlrok etmışlerdır. JSıı ar-

nıeklcdır. 

Almanlar Rusların .ol cenahında 
';'lmalden cenuba dttiru 3-aptıklan 
'On tfddctll taarruzu. atır kayıplar 
\rzmc.k blha ına ı1urdurabllml"ler
lllr. Ri1, )1 BrC"ŞBI Tlmoı,:enkonun ooy
le )'ltD taarruıları .) aıııııukla nmha· 
rebtyl u1.at1ı1c-ağına, belki nıuurelte
rıln ı.:ercyunııtı dıı Rıı orılııları lehi· 
114' tf'\ irchılocPğlnf' ihtimal Hrlynr· 

ııuı... n u 0ıtııı11t1 .. ,ll'lllllllJetinl hill:i Bı"rleşı·k Amerı·ka-
ka~ hetmt-ıni'!tlr. "lar<-..ı:aı Tlrnnten-
ko, mudafaıt~ ı hii~ il' hlr ·un nıaııc\'• 

yadan memleketin muhtelif mınta 1 şimdiden t:-ıyin edilmektedir. Böyle yilkşelmesi için o işe karşı hı.lkm kııdaşlar bah:;ı müştereklerin ı;ıt P".....---......" 
kalarına bazı halk tabakalarının 1 bir vaziyetin oluşur da Demir ve De ııluka~ını ı;tkrcck bır hareket yap· nf".~llni ıslah dl'rken. insan ne~linl if· KADININ ~ ~ 
kendi ısteklcrlle gonclerlldlğl ma. r izyolları umum miıiırlüklcı l Trak mek ıcm~ıdır. J~lt! at n<"sli~i ıslah Jiıs elliğhıi idd.ia _ct.tıklerln<- ı,;ore, ~- ı J 
liımdur. Hükumet. normal cuıılc. l ya ve İ~tıınbuldan naklcdilmi~ hal. için de btı.hsı müşterek şcklı bulun- dt>nıek. ol~yor kı. btittiıı dUnyada iC· tl 
rın avdeti vukuur.da bu halk ta. kı parıısız olarak ycrlerlııe iade e. muştu~. . . . 1 sari Pdılmı~ bir nesli var... SIRRI • '' 
bakasının mUcıkiil•·tıı ur.ramadan d kl .K ı DliştinUnllz kı, 1000 metrelık ve bir Attı J l ra:oı lle d~teklcıncııey<'ll, StaJlnpd da harp faal,. y t • lıe!ki de tlmdiye l(adar dÜ'!lDlİŞ olur· e 1 

1111. Llz.bon, 14 (AA.) - Amcrlk:ı-
Ri7Jm anladığırnız.a ı:öro ıstalln· lı sazcteci Lipman rıtdyoda soz soy 

ı:radın batı 'c (•enubunda ate, tabi· lıycrck Blrlc~lk Amerikanın hatırı 
~ 1!,.I, 'e ı:lmatindc luuckl!t un uru bil- sayılır sanayllnc sahi olduğunu 
)li Tol OlMmaktadır. taHnırrıad fakat: arp ı.at lr~d• r olaratt 
ı:imdl, uzun Ytus ecrheı>lnln cenup Amcrlkııdı.ı neşredilen rııklçımla. 

., aı ., ece · er. ızı ay ,.c dıccr hayır 

yerlerine dônıncsı esbabını şimdi. muc:;scselcri de bunların ilk lıışc 1 
d d .. kt d B ı A J 1 K f 45 y~ında ol-en uşunmc e ır. u karar ar ve ibatelerini temin cdeccklerdlr. ı k d orasında bu halkın lstanbul \'C İskan meselesi devlet tarabndan ". m a n a r a a s y a a masına racnıe.n A 

l Jıalİ!dc .erle. deruhte cdfleçcktlr. yüıünd~ ntç bir .4 • t>uruşukluJı: olmadıtı gibi tenJ a~ 

('f'Hhınth biti':lk kalmı, \P, ~arı n.tU• rın hakiki rakkamlardan aşağı ol- lnhı·sarla Hindistar- i s ' a-ı .. 1~n 
ha~araya .ı 11 ı:n11l~ kunetll hlr mü • ı dugunu anlatmıştır. Lipman §U r (Rı~ı 1 !Tıdd,.) «ıt T k h 

• • t• ı bir 1:enç kızınki gibi taze ve JU · ere ne rlnl geç 1 er muşak . işte Viyana Unlversit.efil 
Profesörü Dr. K. SteJskaI tarafın
dan keşf ve •Bloceb tabir edllı 1 

şayanı hayret. gençlik un.surunun 
•ahlc""1 ıne\kl halfndf:dlr. Taarnı_z ~ozlcri 11Avc ctmlstır: • d • d ı b 
d d ti t h 

, ı ares n e ır nıcrhurıyctc kendimizi kaptır-
• en Alman or u!Uınun t>n a:r. ,. e •· Bu. Amerikalıların "O."U .)'\lksek. 'I! mak ı"stcm"yı··. hlk 

1 
"' .. ı ,. .. . (811'1 1 htd del ·/. tarı ha~kumandanlığı No\·orosisk 

rı, ı:tmalden 1:"1"" '\fi unı 11
' l"n t oldu"unu ve her SC.}'' 1zıı111 cttlk 2 ~t l ft.... h l R'"' kıta.larına karşı mlniA ıaattını lcrfnl g~stcrır. • ' · 

1 
Bombay. 14 {/\.A.) - Dun Hın. - • 

11 ıngT ... a Ucum eden Al· harp llmanının zaptı i<;in cereyıın sihramlı tesiri budur . Bu cBiocc'· 
şimdi pen~ renkteki Tok::ılon Kf'!l
mtnde mevcuttur. Siz uyuri:.e'l 
cildinizi be.sler •e cençleşt.ırtr 
Oundüılerı için de Beyaz renkt • 
ki Toialon Kremini kullanınız 

Sıyah noktalan erıttr. açık mcsa· 
mclcrl ı;ık.l:ı.ştınr ve cildi beyazh 
tıp kadife gibi yumuşatır. Toka
ıon Krenılertnin memnuniyet ve
rici semereleri ı;arıı.ntllldir . hk:H 
takdırde paranız iade olunur. 

{müılafa.a knltutunu) muhafaı.ada \e Biikreşte tı-hllke lıytretı Vori ~o : to 5 m i'yor. 1 ~~stanDd~ bBır çokl hiıdi51clt~rdolm~,~- :~':.. k~~arık~~:~e~k ç:;;ı~::~: eden muharebell'r h&kkında aşaAıda-
mudafaadn lcullanılınaktadır, L d 

11 14 
( A A . r. un cnga ~ cya e ın c kn 11 ki ıılhat teblitl ncı:rt>tmiştir: 

t•aQt tıu Ru'i mu,.,.rfılldJf'li. ~la· or r ~ildi dl ~ ı - Vı§i r.ııd. l ir alık düs"ünlük V~r Mınporc'da zabrtıı, 3 bin kişi ka. katl'dcrek .ımrııyıı kadar ~.t>'mişlcr· 1 P:!ir sııyısı ile ganimetlerin mlkta-
li11•r:ıdın ı:urlarıhıı""ı ll'fn kl\f·ı ılf',- yosu.nu_n lkr·I dg ne gcırc, dün ge. (Ba•ı 1 ı·~• .. -) -- dar tahmin cdllcn h•lk üzerine ., dır. Rerlln de bu ı;cheple Rı\'R!'topol b k d ı k f .. r ""' " BUk ı:t l h ,. .... ... .., ' · ·ı s J' . rı a~ ıınıan an ı tara ından 8 \'e 9 
&.ildir. Defatlt· dediğlmh gibi, bu Al· cc r~rc c a ava tehhkc- rııpor isteınlstlr. tcş açmak mecburiyetinde kalmıs. ı c . tn ıngrad mııharebNll arasında ! "" .. • si lşarctı verilmiştir • ' 'hl k 1 ,. .. 1 e)10t 1912 de neşredılen tl'bllğlerdc 
ın ... müd•f- koıtuı-ıu1un •ürat.le)•· B' 1 lan gec d Vekıle verilen rapora naz.aran. tır. H@lk. bir pirll'~ ,degirmcninl ı m:~~e':ıı;yese yapı amıyııeat.ı soy en. ıösterilen rakkamıara nlsbetlc art-
rılırıa.ı, le Alman orıtu"u tılıylik kn;· k r n~ı 0 e yarısın :rn bır lc;kl s:ır!lyatının alçalıŞ1. doha ı.lya. yasına c;tmek t~şcbbusünde bulunu · mı~tır. 21 ıtğ\ıst.o:;tan ıı eyJ<ıle kndar 
nıını :oitallngrada taarru~dan ala koy. oç san ye evvel sona crml§. ikin. de ispirtolu içkilere yapılan zam. yordu. Üç kişi, iilmı.iş ve bir çok 3 - Topoğrafya ba.kırnında.n St~- : dU~manın kayıpları pek ağır olduğu 
m

uk ıt.••m .. ır. •·-•·r bunu ''SJ>anıa· cı a14rm ise 20 d:ı1sikn sUrmUştür kıcı ~·aralıınrnıştır lln;::rad ŞPhrJ ıılelAdr. bir merkeı d,.· • 
D ...... u ..... .,.. .. H b t r 11 cun ileri ~elmcktc ve halkın zaruri \' "' . d" B . . için 10.500 esir alınmıştır. lkj zırh:ı 

dıkrıa. Alınanlar 8ta1tng-rad .. ,.hrlne lı\·~ atarya arı aa yele ;tcçml~. «ıdn mad-'-1-intn flyatl•rı arttık. Kalkütada tram\'ayl•rn taş ''C ğll ır. u 'e.hır bırblrlnden ayrı ve t en l" l k 134 k bi k ,,_ • t r Ikin 1 lchllke ic<> ti rlk " uc '• ~ • • Volı;a sahıli uzunlu&unca 40 kilo·! r ' ·~ an ' ımyon r ço 
ııtım ttdını glrmlyt. dl'\Bm edecek· c ,....re inden ç , gelirini içki kaynakları dan çC'k 1uglalar atılmıştır. 1Ioo~ly dekı J)l)S 

0 a(;ır \'e hafit piyade silahları \"e mU· 
20 d kıka sonra \'erilmlşlir. t k 1 metre ,. 1"11"" d b" k 1 ndir. mck mc<.'buriyctindc kalımısınd:ın anc ya 1 ınıştır. .,en " t-ın e uzanmış ır ·a a- him miktarda ba•ka h rp malzemesi 

rqt.e rad3·~u ıs~tu mu ~ B ı d o ı.~ " 

6L0M 
l\1crhuın Na!ıa Vckılı Sulcyman 

Sırrırrn kayın vıılldcsl, iktı.saı FL 
kültesi tnlebclerınden Saruhıı.nın 
hOyük annesi dun vefat etmiş ve 

cna1csi Taksimdeki eyinden kal. 
Jırılarak Eyilplckl aile kabristanı. 
na dcfncdllmiştır. Kcd~rll ailesine 
taıl.) etler mızı sunarız. 

l 
100 
ıoo 

ıoo 

E O R 5 A 
14 EYL(IL 19'2 

Sterltn 5.22 
Dolar 130.70 
i VC'Ç frangı 30.315~ 

Pezeta 12 89 
lOO iıw ç kronu 31.16 

ESRAJ\I ve TAHViLAT 
İkrıımıycli 'l' 5 933 Ergani 21.9~ 

7 fl4 I Oemlryolu 2 18.SO 

r M~~~K 
YARIN AKŞA1'1 

Ncfiı;, ~n • cgteı;cell ve mlla· 

uıma bir film 

GECE GÜNEŞi 
Baş rollerde: 

S:ONTA BENIE 
IA \' Mt- ~. AND 

ROBt~RT Cl".)J Jl~I}~ 

DIKKAT Looı ve kolluk ar 

ou,:ınden sf.4}maktadır. 
Tel: 'QIH 

doğmaktadır. cuga c c umı ... S.rdar nıın. halık mahaller sılsilesl teşkil etnıek· ıtunam veya tahrip edılmı11tır Top· . 
Ncvyork, 14 CA A.) - Budapc~- ·· o•ıdı~inılz.c ı.tore. fnhısarların takasında d• ı.abıta h 31}m karşı a. ' tedır. Bu mahallt'rden bazıları boş çumuıun ateşıle 6 'emı batırılmış· i<1tanbt1I Aı;llyc \İ<;üııcü . Hukuk 

le radyosu, cumartesi gecesi Grc<.;'l tcş arını~tır. Bir C"Ok klnu;c vara 
1 

t Haklmllflndcn: 
vich ti 

11 
Müskirat işleri müdürluğü iarafın > " 7 " • topraklar ortasında bulunduJ:undıın ~ ır. ı saa c saa1 2:-l de bir günıı d lanmı~tır. l\f k ı • (A A , R Aıml Dokurlar tara!ından, K • 

izahat '" iıır7.lm edılcn bu rapor bazı " d os ova .. , "utcr n . vcrmckslz•n bfrdC'nblre r.es- . . Covnporc-'un C\'rlik ınnh.::eni nlayı Almanlar her mahalleyi hü· . • . . - " • sımp:ı ada Kadı Mehmet maııa. 
t"iyatını ke ...ıı aksııklıkln ıhtıva etmekte ve tııı . 0

• hw:uq muhabı ı bildı ı smıv• r. 'l"' 1ı,·alışı. halkın ispirtolu !<;ki. lan bına da otcş~ vc.rilmloitir. cumlıı &)Ti ayrı ıaptetmek zorunda· • • r r yor: 1 sinde Sderlkoz sokağındıı Em 

V
• •d ı d dırlar. Bu mahallerin her biri ise hı· S1alingrad kapılarında müdıfwaya Çt•şrııcsl 27 No. 11 hnnede muk• •· 

I• er en vazgeçmek mecburl .. ·cllndc A · d · h J . JŞI e S?a eyan t k11l;.Şı ;ıbl :Larurl scb(p]erdcn çl., r. m ;!nyO. - 1$. -zr iğ kıkl birt'r sh'il Rhıılı tarafından mil· kati ~urettc ıtımetmlş bulunan So\'. iken hali hnzır lk11ınctglılll'ıın 
Ankara H fRa. dusu kadar bazı ldııreslzllkler yii., ( na~ı 1 lnd'1t>) «0.. dafaa f'dı!tcektır yel kıtcı!Rrı b•r imha muharebesi lırslz olduğu taayylin eden IIA!\1 j. 

V fi h' b dyo Gıute90 - zünden de lterı gelmektedir lsı Hıtler bu huıuıta bazı generallt>re o~kllnt ıılıııı mu;:ızam m;icsdcıecic DE ut'' h•nc mrahkemcmıı·n !l3') 

er en d 1 erlere ıöre Viti'de saıe- inhisarlar umum müdürlülü bir v11zı!eler \"ermiştir. Bu arada Gene· 
4 

- Stallngradın şlma.lındc Don Mareşal Von CotK'un 'Jô.ltÜ" kud. 213 Ne. :ı dosyası ile açılan tç 

yan ''ar r. Bir gazete muh&btrının kaç gündenbcrl bu aks•klıkların ral Hıılder malzeme vı ı;-iydlrme l'"· ıle Volıa arumda Alman mlnla h 3t· rctıne karşı xo.1muştur. lal{ık dav sı için l\fı {'n kendi.: 
verdıtl :;~ ht~de her tarafa ve nereden ilerı g<!ldlğını ara,tırmakta yasne ın~guı olacak \"e Genrral J~- tı nazik bir vulyettedır. Volga. şeb· Yukıırd•, Volı;a ıizcrındc müda. lcbll~ edilen dava arzuhaline nn cı 
evlerin 3 on arına mitralyözler yer- ve bu işte lnhlsarların Müskirat kob da sı)'!'ınak ve levazım i~lerme re kartı yapılın hareketler için bir tiler iiç haftadanbcrı mukavf'mct dctl zarfında cc\'ap v rmcd

1
g·nd 

lcşttrilmlştlr. Fakat bu huıuıta yUz· ... bakacaktır etmekte V" mih\•cr ku\•\•ctl"'rl de d u . 1 k 22 on'" 
!erce f&yia dolafmaktadır. Rumi , ··-nııın muvurü B Ekrem · kalkan vızlteslnı görmektedir. A1· •· .. uru~ma I: nu o :ıra · .1 .,..... ı. 
mahfıller bunun yakında yapcıacak Necmi Onalı mesul ;:ormektcdlr Her yerde hususl ısıtıcı terUbat man mlnla hattının ht>r ne bahası· gün gc('tlkçc çoğalmaktadır. ııt 15 tnyl;. cdılmlş oldu"•ınd n dP. 
askeri talimler ıçln Oldutunu •"-le· H b"r .ı ~ığımız.a ı:örc P,. Ekr<.' alınmakta ve nakli kabll sobalar na olunıa. olsun tutuımuı llzımdır. Ş~hrin batı ve cenup b•tısı'!:dn va edil~ Hl'm'dcnın mnzhlı & 

-"'1 mln vcrdlJı raporlar. gerek rRk. müsndcre olunmaktadır. v~·v ~eklindeki Alman hücumu bu ve saatte m~hkcmed. hazır bu 
kam, ıerekse muhlC\'LI bakımından nır çok barakalar inşa edılmekte Londra. H (A.A.) - Mozdok ke· &vıı hafta içinde drtı:manı şeh"ı· yak lunması vcıya bir vekil gondcrm 
tamamen hakikate ;n kırJdır ve Alnıar askeri için kUrklcr alın- sJmlnde. yUkııcklerde bulunan Alma.n la~lırını~tır. Bu ilerleme k.ırı~ ka. nksl takd•rdc hakkıııd!l gıvnp ı.. 

İnhisarlar umurn ;nüdurlUf;ü ta. maktadır kuvvetler! kar ya#dıfıııdım dol'ıyı rıı: Y pılmış ''<' ı'.lmanlanı cok pa. rıırı lttıhaz olunocagı tcblıı; ;\er ne 

mektedlrler 

lngilizler T ol: rağa as
ker çıkarmak istedi 

rafından bu vaılyct nazarı dlkka. Almanyııda .ıŞımdl vl'.Uıl bir arazının daha afağılarda bulunan mevzılere halıya mal olmuştur. geçmek Ozerc ll~n olunur 
te alınarak mUskırat ışlc-rl umum kontrol külfeti \"ardır ve vesika ile çekilml~lerdır. 

( .... 1 intkle) x 
müdOrU B [kreme şlrndll\X mec. verilen maddelerin miktarları ıızal· Vlşi, H (A.A ) - Alman kuvvet· 
burl mezuntv~t verilmiş \' yerillc tılmal(tadır Her evde kışın yalnız lerı St.allngrad önUı1de, alev makine• 

lna:lliı tıyyarcsının hücumu neıı. Ekrem Eraş tayin cdllmi~lr bir oda mnacııktır lerlnln açtıjtı yol lçınde yürümekle 

lataabul 
tt1fnde b•tmıştır Geminin bütün A•ı da baska ı:?er k muskırat. Geçer. sc:ıe heklenillnıycn \'11ziya- dirler. Mütemadiyen gotUs goğllse 
ı lk ar "' mı!i ve buıün ntıaml gerek tı.itün ve 'erek c dl?cr fU- tin doiurduğu rellkel f.aııa idi. Yeni çarpışma•ar olmaktadır. Tahmin Teminatı 
lpretlerl aydınlanmıştı. Murctteba ı ,, ti{" ilıazı 111,.11, \'<"' oakıllC'r kışa tıazırıanıır. Almanya bu bakım· Almar. hava kuvvetler! durmadan bedeli 
tın bOyUk bir kısmı ve bflh;:;S3 yapılmıştır. Bu arada tütün fab. dan gcçm Sl!Jlcye nazaran daha lyı Rua kUV\'eUerinl hırpaJamaktadır. 
bu tan Kızılhaç hcmfirelerl 'kurta- r , . .,,.,. "•dO:v n Şcvk"1 Urfa. hazırlanmakla.dır. Be:'lın. H (A.A.) - Alman or4ıı· 0

77
t.OO BfUi,?O 

rılmı~ır Ölenlerin aılelerme haber ya tayin cdılmlş ve onun ycrıne 
verllml~tlr 1 B Sedat gctırllmlşttr 

Kahire. 14 <AA) - Buıunkü • •. 
pazartesi ncıredılcn müşterek ir.. lngılız uçak ları 
gllız Ortaşark leblljı: <a.şı l 111&'16de) = 

Cumıırtesı :eces keşif koJları. 

mızın laally~~t devam etmiştir 

1 

Ştmaı ve merkeı kc:;ımlerlnde 

dıışınan ınevzılcrl ve ıeçı ekiplerı trı 
arruzlarla hırpalınmıştır 

rinde uçmu~tur Başlıca hedef olan 
Bremen ağır surette bombalanmış. 
tır. 

Bu sabah feeır ,•aktı, munfcrlt 
bombll tayy.releı-i Almanyanın ~i. I 
mali garblsfnde bafka hedeflere tn. 
arruz. etmişlerdir. 

lstanbul Asliye Mahkemesi Üçüncü 
Ticaret Dairesinden 

Davacı Denız:yolları Umum Miiclürlüiıü Vck•lı avukat :\fünlp Er. 
ıoy tarafından Köprü Adalar iskelesinde tısls edilen barııkanın kir:ı 
bedelı olan 2100 liranın tahsili ıatebile Tophanede Boiazkcsendc ya. 
zıc· npartmanında ınuklm bUfcr! :Bekir aleyhine açılan davJdan d.:ı. 
layı dava edilene ı:önderHen d:ıvetlycler muıncıileyhin ıotılerılen :ıd. 
r. le oulunama:ııı;ı tcrhile muvezzı tarafınd5n laae edilmesi iiıcrlne 
krcl 1':1ınan durusmada: 

Belediyesi ilanları 

' 

-ı 

Cenup kesmindc topçu düello. 
laf'! olmu!rtur 

Muha.rebe bıstıc ı ı.izerınde dQn 
tali ehemmiyette 4 hava muha. 

rebc.ii oimuş. bu 8t"ada avcılarımız: 

Av scrwlşl c mensup tayyareler 
gece şlınaJ sahili üzerinde taarru
z! uf{ hareket~rlr.dc bulunmuş
lardır 

Hukuk UsulU muhakenıclerl lı;anununur 142 • - 144 ür.cü ma~·k
ler •llllc.ib•nce \ C %0 gün müddr:!e llant '! te~h;!PI icra.~ına karar \'('. 

rllmış oıd,t.\:ıındar. muhake-mes'nln icrası için tayin kılınan 5.10-94:? o C-A o L K o L 
1 
s E s 

1 
l' 

tnrhlne Tastlıyan pazartesi günU saat 14 de İştanbul Asliye ÜçOncO y . 
Ticaret Mahkemesinde biuat veya tarafından tasdikli bir vekllet 
name ile vekil göndcrmek !uret11e haz.ır bulunmadı'ı takdirde muha. ' len aşağı 6 dtı~man tayyaresi ha-'11111•••••••••••-' ura ulra.tınırJr. 

Bu hareketler neticesinde 19 tay 
yaremız donmen'ilştır. kcmentn sıyabında icra krhr.acığı llt.n olunur. (10031) ~--··· Kayıtlara ba,l•llmıJtır. Telefon: 21H119 r 
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Eden lstrat~ Eml&k Bürc·su 

Her yemekten sonra giinde 3 defa mu"·t3zarnail dişlerinizi fırçal ayınız 

Müşteri 'er:nin hesc bma en iyi şartlarla emlak ahr ve satar· Büyi kadadc Nizam caddesinin en 
mute.-:a yerinde kıymettar arsalar · Madende den ·z kenanndı. as fa 't üz1rin1e her fiyata arsa ·ar· 
Ucuz fiyat ·a ev sahibi o 'mak istiyenlere BüyükadadJ 7.500 liraya sallflk cv.'er - Bahç.:.kap:nm 
e'1 işlek yer!e:inde kıymettar em 'tık. 

Adres: EminönU Reşadiye Cadc'.esi 31 numarada lstrati Emlak Bürosu: Telefo;1 20696 
~1~ ............ _. .. _._.. ...... .__.manıım11ınum:rım11E1m1m ...... mlli ..... -• 

Tekn:k 

c 1 . s ( 

I pana.'< 
Pırasa 

LAhana 
:iavuç 
Kereviz 1'ok 
:>oınıı tes Dolmalık 
Bt'zelye Taze 
1'a:ı." Bakla 
;:alı ı: su ycsı 
Fasulye Ayşe 
Fasulye Barbunya. 
Biber dolmalık 
raze Yaprak 
fer Elması 
Taze Bamya 
Semizotu 
fll2':1! kabak 
Karnı bahar 
Marul 
Patlıcan B~ 

Y e.,ll salala 
Enginar Ba 
Hıyar 

.. ımon 
Dereotu 
raze so~ n 
Maydanoz 
Yaprak Salamurıı.. 
Balkabağı 

Nane 
Sarnmsnk Kuru 
EbegUmc~l 

Okulu Sa~ı::alma v· om ·suo·1·u 
TAIDfi:\" BF.:DEJ.1 

'\UKDARI 

5000 Kıl 
ıoorııı > 

5000 > 
2:;oo > 
2000 > 
5000 > 

500 > 
2000 > 

1000 > 
2000 > 
3000 , 
1000 

400 1 

500 > 
4000 > 
3000 > 

1000 > 
5000 Adet 

.0000 Adet 
ıoooo > 

6000 > 

3000 > 

2SOOO > 

5000 > 
10000 Deme' 
.5000 > 
1000 Kit 
1000 .. 

2000 Adet 
200 Kilo 
500 > 

,.\zı 

"(ıırıı'J 

18 
12 
ıs 

10 
16 
17 
18 
22 
~.j 

32 
28 
20 

:?O 
16 
40 
10 
1~ 

2C 
5 
6 
:ı 

10 
4 
t5 
2 
3 
3 

30 
J6 
3 

6:) 

20 

(OGU 
Kuru'} 

2.'i 
21 
20 
21) 

z:; 

2'i 
·35 
3'i 
2;, 
2:=i 

22 
4ii 
18 
20 

2:1 
6 
8 
3 

10 
5 
9 
2 
3 
n ., 

40 
20 

3 
70 
2S 

Başkanlığından~ 
A1.1 

Tahmin Bt'dr.11 
Tutarı 

Lira Krş. 

ııon on 
l 200 00 

900 00 
2·,n oo 
320 00 
s:ıo oo 
90 on 

HO 00 
250 00 
610 00 
840 00 
200 00 
80 00 

80 00 
200 00 
400 00 
MO 00 
200 00 
2)0 00 

1200 00 
3no on 
600 O(t 

120 no 
1250 00 

100 00 
300 Of 
450 00 

300 00 
lnO M 
60 00 

130 00 
100 00 

13i00 00 

Çııtu 

Tahmin Bedeli 
Tutarı 

Lira llr,. 

12.:;o oo 
2100 00 
1000 00 

500 00 
MO 00 

1250 {10 
95 00 

500 00 
2:;0 00 
;oo oo 

1050 00 
2:i0 00 
100 00 
ııo on 
225 00 
720 00 
600 00 
2SO 00 
::oo 00 

16(10 00 
300 00 
600 00 
}[,0 00 

22'i0 00 
100 00 
300 00 
450 00 
400 00 
2no oo 

60 00 
110 00 
123 00 

18i2j 00 
Yıldızda bulunan Tt'knik m.ulunıın HH2 Malt yılı lhlly~ı olup yukarıda cins ve mikdarile tahmin be. 

deli yazılı 32 kaleuı yaJ7 sebze şartnamesine söre 24/9/912 Perşembe ~Unü saat 14 te GUmU~uyunda Yüksek 
M:Uhendi& Mektebi Muhasebesinde top'anacak komisyonda ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usullle eksilt· 
meye konulmuştur. Ilk teminat 1404 liradır. I&teklilerln r;ıartnameslnl gornıek ve ilk teminatı yatırmak uze. 
re bir gtln evveline kadar Yıldı:ı.'dakl •okulumuza \'e eksiltme günti GJmUşsuyundakl YU~ek Mühendi3 
'Mektebi Muhasebesine gelmeleri. 

Teklif mektupları eksiltmeden bir saat e\"\•ellne kadar makbuz mukabilinde verilmesi IAzımdır. Postada 
··fı._hl Ç'eclkmcler kabul edilmez. (9j67) 

Emlak alım 
satımı 

APARTMAN ARAN IYOR 

Şi~li. Ma<;!<a, Taksim civarında 

heş altı odaiı. kalotiferlı bir apar·. 
tıman aranıyor. Vatan gazetesi 
idare mildllr!Uğtinde M. R adre· 
sine ) azı ile mUr&eaat. B 

i\CF.LF. SATii.IK A r ARTM.\~ 

Falihle 5 katlı bır apartman 
27 bin liraya aıılıktır. Müraca
at Vatan Gazete<;! L. rumulllc. B. 

:\IOBİLYALl APARTMAN 

ARANIYOR 

Ecnebi bir aile için Bcyo.f;lu ci· 
varında konforlu \'e mobl yşlı bir 
aparlıman aran;yor. lstanbul 418 

posta kutusuna S. P. adı esine ya· 
zı ile milr:ıcaat. B 

ŞİŞLİDE APARTMAN 

Dört kat. bodrum ve bahçe, 
büyük. fcr2.h beş \:C dörder oda· 
lı dört daire. cam konfor, saf ha· 

va, bol :ıtiııeş. cm alslz neıaret. 
fıyat 50 bın liradır. Görmek için 
Şlşl'de Ncılbur Bay Fehmiye mlı· 
raca at. v. 

Suıtar.ahıncltc Sanatl:tr mPk· 

tcbl sokağı l\lchmclpa~a yoku

şunda 30 No. lı denize nalır ka 

gir 4 odalı ev !:atılıktır. Yanın· 

daki No. 12 ye müracaat ed!I· 

mcsi. V. 

B ÜYÜKADADA 11 ODALl EV 

Çankaya caddesır.de ıskeleye iki 
dakika mesafededır. iç i ve dışı 

yatlı boyadır, denıze fe\'l<altl,,e ""'" 
:&areii vardır. EmlnbnU R .. adıye 

caddesi 31 numaraya müracaat. 
Telefon: 201396 ST "M } kt 111 

(Öksürük ve Bronşit' ! emur a ınaca ır 'ıl Ko!!.-!.~h:.J..,~Her !1 -BU-.R-G_A_Z_A_D_~-~-;K_D_A_K_IY_:\_U:_T_Lİ 

M a 1 iye Ve ki 1: iğin den : eczanede kutusu 35 kııruştur kı~~0~tlim;::: :;a~e~~:rı;::c;ı;~~ 
1 muntaum bahçesi, sarnıçları em. 

ı - Toprak Dacıtına komisyonlarında Fen 
lışmak Uzcrc 30 memur alınacaktır-

memuru olarak .;a. sal.sız manzarası bulunan bırı on 
ZA Y t iki odalı, dığeri be, odalı \ki köşk 

2 - Alır.acak memurlar Tapu ve Kadastro okulunun - Fen kıs. 
mında bir ders yılı tahsil göreceklerdir. 

3 - İst~klllcrln Lise mezıınu veya llsenln onuncu sınıfını bitir-
miş bulunmaları ve asker tkle ilişikli bulunmamaları ve 
e!ll yaşını da geçmemiş olmaları şarttır. 

4 - Alınacak mcmurlarn Okulda bulunacakları müddetçe alt. 
mış lira ucrct ve on lira muvakkat ta:ı.mlr at verilecek \'e 
ayrıca k\•knliide zam kanunundan da istifade edeceklerd!r. 
.:Ele geç cck safi miktar Yetmiş b lr lira otuz be~ kuruş. 

tur.» Okulu bitirdikten sonda lise mezunlarına seksen beş 
ve dlğcrlcrlr.c yetmiş beş lira ilcret verilecektir. Köylerde 
geçecek her gün lçın ayrıca seyahat ycvmıyesı verılecek

tır. 

5 - Okulu bltlrcnlcr Beş sene milddetlc Maliye Vekaletinin ten. 
sip edeccgi yerlerde çalışacak \'e bu mesainin mühım bır 
kısmı köylerde geçecektir. · 

6 - lsteklllcrln Maliye Vı<:kllllği «Mili! Emlak U. Müdürlü
ğiin ne hitaben yazacakları dilekçelerini ve aşağıda yalılı 
vesikaları 20 eylüle kedar göndermeleri lazımdır. 
Dllekçcye bağlanacak vesıkalar şunlardır: 
A - Nüfus Hüvly~t cOzdanı, ..aslı veya noterce ve yahut 

resmi bir makamca tasdikli surctl.11 

B - Altı kıt'a fotoğraf, ııAltı buçuk dokuz eb'ad1ı:da. 
c - Okul tasdlkr.ame \'eya şehadetnamesi vAslı veya tas

dikli bir sureti• 

n - Bulunduğu menıu: lyctlerc alt vesikaların asıl veya 
suretler!. 

E - Sıhhi durumunun her iklimde veya bilhassa köyler
de vazife görmeğe c:vcrlşll olduğuna dair hüküm l 
veya belediye dok torluCu raporu: 

F - c. l\Iiıddcıumuml!ıt:.nden mahkumiyeti olmJdığm:ı 
dair vesika 11 1stidanın altına Müddeiumumilikçe tıs~. 
dikli me,sruhat verilmek suretlle de olabllir •• 

G - Hüs .. Uhal kağıdı. 

Kabataş Erkek Lisesinden aldı- satılıktır. EminönU Re~diye cad· 

i,!ım tasdiknamemi zayı ettim. Ye. 

r:lslnl alacağımdan esklsınln hükmü 

r,lmadığını 11fın ederim. 

Hasan oğlu 804 ,Alacddtn 
Demir taş 

ZAYİ 

1 

12.9.941 tarlhınde Taksim Lisesı 
10 uncu sınıfından aldıtım tasd!k. 
nameml zayi eltim. Yt-ı 'sini çıka. 
racasımdan eskısının hükmü yok. 
tur. 

432 Sami Çekin 

desi 31 numarada Istlratlye müra· 
caat. Telefon 20696 ST 

BORSADA 
Ktic;;ük Uln stitunwıdt.n lstita.· 

de etmek ıstıyen karllerimlzln 
cumartesi akşamına. kadar vere.. 
ceklerl küçUk lllnlar ııalr nU.sha· 
sİnda neşro:unur. Bursada At&· 
tUrk caddesinde 119 numarada 
Müfit Elbir'e müracaat. B 

POKER 
TRAŞ BIÇAKLARI 

Cildi tahriş etmez. 

cildi yumuşJ!/f. 
Her yerde 

POKER 
Tra, bı~aklarvu arayınız 

PENDİKTE 2:>00 t\IETRE Bl'l"t)KAOADA SATIUK EV 
BAHÇELİ Y ,\(.1 Karanfil mahallesinde Yeni Şch· 

ıo oda. 2 sofa, bir .calo!l, bfiyUk bal sol<aS'ınd~ 231 metıe arsa Uz.o· 
ta~lıklı camekii.ıılı odası, 200 ka· rint' ~ odalı, bahçesi, elektrik te· 
dar meyva ve çam· ağaçları olan sı.;;atı bulunan ahşctp bir ev acele 
çok kıymetli bir yalı ııcr.le satı ık - Ye ehven fiyatla satılıktır. Emınö· 
tır. Enlino:ıU Rc.~Rdiye cııdrlesi :ıı nli Rcşadıye caddcı:;i ;ıı numarada 
num.ı.ra I:tiratiye mliracaat. Te- lstiratı'ye müracaat. Telefon 206!16 

le fon: 20696 ST 1 s·r 
----"-------------
BUYÜKADA NİZı\;\l CADDESi!'\. nAııcı:Kı\PIOı\ SATILIK 

nr:: FF.,.KAL.ı\01' t\ nS.\ 1 ODALAR 
Bıı.hçekapısır.da Şapı;ı hanında 

Rilyilk11danın en mutena hir nı11· 
hıı111'1de hlr tıırafJ ~izam c dd··-1· 
ne di~f'r yU;r.(l <l,.n ze nıız.r f<'\ l<J.· 
Hi<le b:r cır~I\ s:ılıl·ktır. F' r•ıatı1n 
lı;Ufade f'tm.:k lstiven'<'rin ece'r 
Em inbnil r. .. ,adi»c ctıd lcsiııılt' 31 
numar(lda Jst;ratl'yc müracaalları. 
Telefon: 206~6 ST 

K'\JjNÖ~'i i MrYo.ı\ ,.T1''f)ı\ 

Sı\Tlf,JK T}İ\ JOT A~ 
Meydan~ nazırdır. U1erlnde ıl<i 

odRSı ,-ardır. Avda yilz lira klra 
ı::etir<''1 bu dllkkı\n \•e odJlar ı:ı 

b!n llr~Ya ac-ele ı;ııtılıktır. Re~ııdi· 

ye c-addPsi 31 numara<lrı 1 ltıat ·v,. 
milracadt. Telefon: :?01;96 ST 

K{l;\fKAP!O' ı:-111) J,in \".'\ r:v 
Kıınıkapı. Nl~anca. Tiirk,.lt cad

de<:! 77 numar11dadır. Beş oda. hii· 
vllk bir !'ofa. ta!'!lık. hanı;ı:ıu' hjlh· 
ı:MI. terkos, elektrik ve l ı •ımhıı ı 

b•ı'narı d•hll! tamamen yağlı ho· 
.}'il ve mıı~amba doşP.mı-lı 'e hama· 
mı bulunaıı bir ev acele SRtılıl<tır 
l~:rıde!<lleı e mliracaat. B 

111 ftIN J ,mı\V,\ !;\ATH,JK 

Emınonti meydanına nazır avda 
yiı~ 'ln lın kira getire!" hır dUkkfin 
ve odalar 16 hın !ıraya nıaktucn 

~tılıktır. Reo;adtye cadde<ıı :ıı nu· 
mıı.rada lstıratl'ye müracaat. Te· 
lefon· 20696 ST 

15.000 LİRAYA SATil.IK 
DÜKK.\~ 

Bahçekapı YalıkoşkU caddesin· 
de e3'kı 4 yen1 6 numaralı Hasan 
deposu !'atılıktır. Re.ş2dıye cadde
~! 31 numarada Isttratı'yc müıa· 

caat Te:efon 20696 ST 

S AT JI, IK UCt:Z AR SALAR 
Bliyükadada Nizam caddesinde -

BUyilkadada Madende - Eyilpte 
deniz kenarında . Kazlıçeşnıede 

denize çok yakın - UskUdardR 
Çaınlıca tram,·ay yolu üstUndc. 
Telefon: 20(;96 ST 

B UYÜKADADA SATll.JK 
KÖŞKLF.R 

Nizam caddesine yırml adım me
safede ı;amla.r arasında 1800 met· 
re bahçe ıc;inde biri beş dııterı Uc; 
odalı iki koı,k ma ktuan 35000 li
raya satılıktır. EmınonU Re~adıye 
caddesi 31 numarada Isttratı'yc 

müracaat. Telefon : 20696 ST 

CLIPS 
Şövaliye 

1 dort mllstakıl oda satılılttır. Kırası 
SO l.rıı. satış fıyatı on bın lırndır. 
Emınönil Rco\'adıye caddesi 31 mı· 

maı da lstırati'ye mUracaat. Tc· 
lefon 2ll696 ST 

Bi'YÜKADAJ>.\ ,'\JADE~Dr: 
ARSA 

MndP.t.dı; TUrkvıınrnz caddesinde 
rlcniz kenarıPdR bır tarcıfı aı:raıt 

l:!On metre aıı:a nrnktu:ın ııono lı· 
r ya satılıktıı. Emin on il Reşadiye 
c •ddc ı 31 numarada ısuratı'ye 

mUı tı.caat Telefon 20696 ST 

Rl1 \'J'Kt'\OADA SATII.JK ARSA 
BUyıJka<lada Camı :okaıı;ında 

ı 12i metre arsa acele satılıktır. 

Fıy1l tı maktuan 142.'iO lıradır. Kele
pir rılan bu fıyattan istıfade etmek 
,ı;tıyenlerln Emınönü R~adıye cad· 
desi '!l numarada htıratı'ye ınlirR· 
cııaııarı. Telefon 20696 ST 

TAKSİ'\JDE SATILTK EV 
Tıı!<ı::imdl' C ıbaz sokağında 6 

rııımarıılı hane satı ıktır. 6 odası, 

elel;trıl<. rn. havaı::azı tesisatı mev
cuttur. F•ya tı 7500 lıradır. Eını

no:ın Reşadiye caddesi 31 numara· 
da lstlratl'ye mtiracaat. Telefon: 
20696 ST 

BtİYUKAO .. \DA ACELE Sı\T IUK 
EV 

Oreke sokağında altı odalı yeni 
tanılı· gormtiş ev satılıktır. ~leyva 
a~aç arı bulunan ufak bahçesi . .sar
nıcı, elektrik te!;isatı. emsalsiz 
manzarası vardır. Fiyatı m~ ktuan 
7500 lır:ıdır Emlnö'lU Reşadiye 

cacldesı 31 numarada Istiı-ati 'ye 

nıllracRııt. Telefon 20606 ST 

İşçi aranıyor j 

l\IUHASEBECİ ARANIYOR 

Ankarada bir ticarethane için 
tecrübeli bir muha:ıip aranıyor. Ya
zı ıle Ankarada Posta caddesi 11 
numarada Reşit Kıltipoğluna mu_ 
racaat. RK 

· ı iş Aranıyor 
l\tek tep ten mezun diplomalı 

bir bayan terzi iş arıyor. Vatan 
Gazctesıne N. G- rümuzuyla mü· 
racaat. B 

Otomobil 
alım satimı 

37 l\lODELİ BlJht \ 

L!stıklcri iyi bir haldedir. Umu

mi durumu mtikemmeldır. Ankara 

Poııta kutusu 319 Telefon Ankara. 
2H9. T 

•t-. ::\IÜSTA!\olEL KAI\IYON. 

OTOMOBiL 

GalRtada YUksekkaldınm ya.nm 
da Ali Rıza Gebzelı. En muvafık 
şers.ltle kullanılmış kamyon, oto· 
mobil alır, sa.tar. A 

LASTİK TAMİRATI 

Otomobil ve kam.yonlarmızm 

lAstiklerınl en teminatlı bir 'ekli· 

de yaptırmak için Ga.latada t'Uk.. 

sekkaldırım yanında. Ali Rız.a. Geb
zelı'ye müracaat. A 

SATii.IK KA:\Il:ON ABANIYOR 

Ford, Doç veya Şevroıe markalı 
l<amyon aranıyor. Kamyonu olup 
da satmak ıstıyenlerin tekUfierln! 
yazı ile Bursada Atatürk caddesi 
119 numarada MU!it Elbir'e bildir. 
mel eri. .M 

TRANS:.\IİSYON MİLİ ARANIYOR 

.f ,:5, :5, :5.5 santimlik transmııyon 
milı aranıyor. Bursa Atatürk cad· 
desi 119 a mufassal mektupla 
leklıf yapılması. M . 

Satılık eşya 

Viyana modeli mükemmel bl 
piyano satılıktır. İstlycnlerlr. 
24!168 telefon r.umarasına (Yıl· 
dızı !!mine müracaatları. V 

ır :~;,~,.~.o.~~~;~~~~: 
nızı ıstedig-iniz diğer e~ya ile 

1 

tebdil etmek fevkalA.de zamanlar 
ic;in en milsalt yoldur. 

Vatan'ın Küçük llanlarından 

ıstıfade ediniz. • B 

f 
ANKARADA ' 

KUçtik ilan sütunundan l!tlfa
de etmelt istiyen karilerimlzin 
cumartesi akşamır.a kadar vere· 

1 
ceklerl kUçUk llı\nlar :salı nüsha. 

. aında neşrolunur. 

1 
Ankarada Postahane caddesin· 

1 

de Gilven tlcarethanesi..'\de Ethem 
Go.sli'ye müracaat. B 

\.. .1 
-i 

H - Askcrllk vesikası. «Nufus hüvlytt cüzdanında varsa 
ayrıca istenmez~ "Plak 

İstanbulda Bilyük bir Husu~i Şırk~tln Tecrübeli ikl Türk Mtı-

t-- Muhasebeci aranıyor 

SINGER 
SllTLIR1 

J - İstekli resmi bir dairede çalışmakta ise bu dairenin 
alelüsul muvafakatini gö teren vesika. «Müracaata 
mütcallık istida \'e vesikaların o daire vasıtasllc gör.
derilmesi halinde ayrıca muvafakatnameye lüzum 
yoktur .• 

hasibe ihtiyacı vardır. Alfıkadaı lara. Kabiliyetler ine göre maaş 
verilecektir. Talip olnnların en ,cc; 20 Eylul 1942 tar hine kadar 

mektupla İstar:bul 399 numaralı Po~ta kutusuna müracaatları 
lfı~mdır. 

Notcrlıkçe resen tasdikli taahhütname • Bu taahhüt. Müracaat mektuplarına el yıııısı ile hal tercümesi yazılmalı, 
namenin sureti Ankarada Milli Emlak Umum Mü- bir adet Foto:rafla nüfus cilzd 1n sureti \"<: varsa referanslarının 
dürlusü .den ve vilayetlerde defterdarlıklardan alına. suretleri ılişl rllmell ve istenilen maaş miktarı b\ldirilınclldir. 

•'1ır. .. •••• .. aca•k•tı•r•ı· .... ·~77•0•4•• .. ti•9•a~.·o . .................... ~ ............................................... ,., 
------...,;,,__---.,.--------=::...:; Ün iv ~r~ite RE: ktör1üğünden 
İnhisarlar Umum Müdürlü_ğünd~n 
ı -- ldoremlz ihtiyacı için (1000) kilo meyan kbkU balı pazarlıkla 

&atın alınacaktır. 

2 Pazarlık 18.0.111:? tarihine rastlıyan cuma gtlnil saat 10,30 da 
Kabataşta Le\azım şubesindeki Alım kom!Byonunda yapılacaktır. 

3 - istekli er!n pazarlık için tayin edilen gUn '\'O saatte yü:ı.de 15 
zUYenmc paralarilc birlikte adı geçen komisyona gclmelerı llAn olunur. 

(9918) 

Edebiyat Fakültesinde Arap ve Fars filolojisi doçcntli~i açıktır. Dil 
imtihanları H .l 1.942 cumartesi günü •yapılacaktır. Namzetlerin bu 
tarihtE. bir hafta evvel tezlerini vermi~ olması 11'17.ımdır. İsteklilerin 
sıhhat raporu, nUCus kağıdı örne~I ile ilmi hüviyetini gösterir fiş 
.ri~'cr tedris işleri kaleminden istenecektir• ve 5 fotoCra!ı ile 9 .11. 
9!12 tarihine kadar Rektörlüğe başvurmaları. (9934) 

~hlbl le Xeşriyat fildürli: Ahmet Eınln YALMAN 
''atan Xeplyat Türk ı. td. Ştl. ~·atan Hatbaala 

ve 

ÇiÇEK 

Platin 
VE 

PIRLANTALARI 
Jta9id an. 'l'>J'l'troea 
Halide Pll}kJn beraber 

Her &ltflU1l H&t 21 buçukta Harbi· 
yede, BELVU bahc;e.1111de alaturka 

JU.tmınd& bu gece 

HABİBE TEYZE 
Vohtl • 1 • P&rdat 

Emlnönl 
~addesı No. 8 
lstanbul 

Maarll Veklllljl 
lstanbul Akşam Kız Sanat Okulu Müdiirlügiinden: 

Talebe kaydına başlanmıştır. Hcrgün okul idaresine 9 dan 17 ye 
kadar müracaat ... 9893.e 

Ca;aloğlu: Tel. 21083 


