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rıs& çecv11 .-h zs 
•eLA• =na ÇOCUK 
Bir Polis Müdürü tek 
N,ına neler becermiş ? 
Yazan Kari DBTllB 

BucUn 2 ncl sayfada 

Başvekil Relik Saydamı Baybettill . 

Kıymetli Başvekilimiz, dün gece saat 24de 
vazife başında kalp sektesinden v_ef at etti 
VAT AN, bu acı kayıptan dolayı bOtOn 

yurttaşlara taziyetlerini bildirir 

JAlman huwsi tebliği 

Narveç şimal 
sahilinde bü

ı yük muharebe 

Hasat Başladı 
Bursa Ye lzmit dışında heryerdc 
mahsul geçen yıldan üstündür 

l Al'lk ara, 7 (Vatan) - İtmit 
l ve BurHdaki şiddetli yagm urla· ! rın. mahsul üzerindeki tesirleri 

maıa ba~lanmıştır. Ha\•alar b 
k•ç ıun daha müsaıt gittt4ı ~ 
dirde İzmit" ve Bur5a.dalıci ziy; 
memleket zlr;,ıali ü~erme buy1. 
blr tesir yapmayacaktır. Bu ser 
elde eMCf.gimlz zini netıce ı 

çcıı se<~nln üstiınde olacaktı 
Diğe.· tarafıan öğrend!ğlm:.Ze gc· 
re hi.ık.umet, Bursa ve İzm !t~ 
s.ey!ap yüzı.inden nuhsulünü ka 
~den zürraa elinden gelen yaı 
dımı yapmak kararroı almış bu 
lunmaktadır. Bu mıntak.aJard;;l 

ziyan nisbetıni te~blt iç:n selieri . 
tamrımen çekilmesi beklenmek 
tf)(iir. Ziyana uğrayan köyli.ıler, 

toh umluk ve y iyecek vermek 
kredi açmak i:lbi yardıınhırd. 

Yeni kabine kuruluncaya kadar Dahiliye Vekili, vekalet edecek 
Ank.,a. 1 (AA.) - Kıymetli Ba<jnldllmlz Dr. Refik ~aydam, 5• 1Dki ieblıp.tc &f Den aeşredlyorur.: 

Rusyaya giden bir 
müttefik gemi kafile
~in~ hücum ed~ldi 

· ve m emleketin son zira} duru· 
mu hakkında elfskadar maka.m. 
lar nezdinde y?ptı:ımız tahkika. 
ta ıöre mahsul, fıcmıt ve Bursa· 
da oldukça mühim zararl•ra uı;.· 
ramıştrr. Y•ln1,._, ~mlekeUn dL 
ğer yerlerİ"jden ıelen haberler 
!ç a~ıcıdıı·. 

l&tanbulda tetkik vazifeleri )'llflmakt& iken diia ~e ·-t 24 te ka}p Bay Dr. Fikri Ttn.er _ Dlthnlye \"eklll ve Ba'çekfllet n k lH 
~kteııdnden an mn vefat ~r. Y•rdda,laraur.a IHt acı ıı.berl ~,·ekn Dr. ıteftk l!'a.y dam ı6tanbulda , ·azife tctklklert e. .. na-
vertrken iş ""ıncla hayata ,.eda eden merhıırna ~~ J'llNnetler sıada kalp sektesinden ansıun ırtüılll etmiştir. Yeni hül<ümetln ka ti 
diler, A lleel efradlyle bütün yur~tum anlarına ı,t.Uak ederlz. olarak t.e,ekkfilöM kadar Ba,,·ekilet va.zlfe&lnln ,·ekiı.leten Dahiliye 

Bilindi(i üzere bu sene hemen 
h<:mC•I her tarafta &eçen .-eneye 
n 'sbetle daha çok yer ekilmiş ve 
havaların müsa it gitmes! dola. 
yı.,ııe de iyi mahsul c-lde edil· 

Hükfllnetln kati olarak te.~küJüne kadar n.,vekı\let \'Ulfeıal l'eldli Dr. F1kf'i TIOtr tarafllld&n ifa edilmesi tensip e4UJmh;tlr. 
Dablli7e Vekili D r. Pllcrl Tü•er tM'afındaa tfa edllecelrtir. Bu lı.a· JteisJeümhu r lbmet lnünil 

Bir fl merikan kruvazörü 
ile 192000 tonluk 28 

g emi ba tınlmış 

B ö y I e kumandanları, 

böyle bir mücadele ateş
leri vordı da netlen vak-

tile k ullanmadilar? 

Yazaa: Adlımet Emia YAL~ 

E lalemcyn muhare6esi henüz 
n~elenmcdl, fakat bcıro

mctrıomin gidl:ii herhalde dcmok 
rasıoin lchıne dönrnü~ür. Bun~ 
İtalyan radyosu bile gizlemiyor ve 
halkı yavll§ yave~ b~r geri han!}çe· 
tine hazı-tJıyor. 

İngiliz askeri kuvvetler inin bu 
kadar eS3slı bir bozgundan ve ade· 
ta peri§&nlıb.tan sonra Rommel 
gibi bir kumandanın karşısında 

k endilerini toplamaları ve dayan. 
maları, İngiliz seciyesinin esas va. 
aıflarını bir kere daha belırtmiş· 

tir. 
insana öyle celiyor ki şu 1ngi· 

}izlerde un da var, yu~ da var, şe· 
k er ~ var, fokat v<>kit ve zama. 
n ile .helva yBpıp yemesJnl bilml· 
-vorlar. 

lngilirlerin mücadele ateşinden 
ve azim ve fedakarlığından Elotle· 
meyn muharebesinden sonra kim 
~üphe edebilir'! Fakat bu &teşin 
parlaması için her nedense zorlu
ğun ~on haddı bulması ve başları. 
na tokmak yi) e yiye uyanmaları 
lAzım geliyor. 

General O§inlek, harbi ta İs· 
kenderıye kapısında kabul etmek 
cüretini RMter mekle ve muhare· 
bcyı idare tarı:ıle yüksek sınrf 
bir kumıındıı.n olduğunu isbQt et
mistir. insanın kendisine şöy~ di. 
yecegl geliyor: •Be AJlahın kulu, 
sende bu cevher var da ne diye 
muhHebenin idaresine şimdiye 
kadar .5eyircı kaldın ve Londranın 
ısr2rına r•cmen t:ıin idaresınt 
Rltchle'ye bıraktınh 

Sirnh ve cepaneye gellrıce mik
tar bol ve kahte iyi olmalı ki de· 
polar dolusu malzeme etrafa sa
çıldıktan ve Almanlara göz göre 
peşkeş çekildıkten sonra, kalıntı. 
larile Elalem eyn mukavemetini 
te min etmek m ümkün olmuştur. 
Helvayı gec de olsa yapabilmek 

iyi blr~ey... Yalnız şurası var ki 
m e vcu t me l1.emeyl bir arada kay· 
natarak vakit ve ı:amanile yap a· 

(Devamı : Se. S Sil, !; ele) >"' 

Talih kuşu 
Belki sızın başmıza da 

konmuştur 

Düa ~kilen MilU Plyan~oda ker.aua 
ıtamaraJa n üçündl .ayfamızd& 

balacakııınız 

Büyt:k ikramiyeyi 
Afyonda sahlan 

312825 
Numarala biletin 

sahibi kazandı 

.. 
1 

ı Başveki · 
lin son 
beyanatı 

Berlin, 7 L-'.A .) - Alınan umumi 
>tarargı\hı a'ağld&ki hususı tebliii 
neşretn1i~tlr: 

mi~ir. İzmit ve Bur!a ist.h;mı 

edilmek şi!rt\le he r tarafta huat 
yapılarak ye ni mahsul kaldırıl· (.Dn.,.r: SL S; Sft. 5 te) (/) 

il il • 

il ASKERİ DURUM 1 
Dr. Refik Saydam, 
ölümünden evvel Ana· 
dolu Ajansı muhabi
rine İstanbu!un iaşe ve 
mahrukat meseleleri 

Şimal burnu tle SpiUJber&" aruında, 
Norveç şimal sahillerine 3 veya 400 
ntilllk mesafede Savyetler BlrliAlne 
gıtmeırte olan düşman kafilel~rine 

k;.ı-şı büyük >ı.va ve deniz hu eket· 
leri yapılmı;tır. 

Şimal buz denizinde All'Tlan mııh<ı.· 

rebe tayyarelerinden ve de!\ızaK.Jla_ 
tından mUrekkep tfol}kıller hU:ruk bir 
ln,giliz - Amerikan kafilesine taarruz 
ederek bu kaCileyi kı~men yok etmi,: 
terdir. 

il il 

Mısır cephesinde vaziyet . . 

hakkında beyanatta 
bulunmustur 

Istanbul, 8 (A.A.) - Ilır harta_ 

Tayyare, tank, Sllah, cephane ve 1 
Yiyecek yüklü 35 ticuet vapurundan G e11enl A11-

mtiTekk,ep olan bu kafıle Arkanje· c-llltdeck "ı 

leıık'e gitmekte idi. Bu kafi~ düş_' ,Un kauwaak 
m.ıuı bahriyesine mensup büyük to- Mır"etUe 8. el lltl'l

r.ajda birlikler, muhripler '"" korvet· l lh: ftrcfwa- Mi
lerle ku\'\'etd bir himaye altına alın- yik e~ Malaa-
mı,tı. rf'be edecek kM· 

danberi lstanbuldo. btanbul şt:hrl-" :rayyarel.crle tlenlwttlar sıkı bir ,..... tı~· 
rıtn f&fe vazıyet!, i&Şe t.efkll&tı, şch- ifblrliği halinde !aıı.liyete lj'~f're>ı: V.t4Hk m•..ue. 
rln kışlık mahrukat işi Uzcrlnde tet- a.şaıtıdaki gemileri batırmışlardlr: rnhl • İattera a -
kikat yapan Başvekil Dr. Refik Say Ağır bir Amerikan kruvar..OrU, 122 raııııwlakl miWa-

d A d 1 j 
f aa meTıd.lmat de 

am. na o u A ansı muhabiı·ine bin tonluk l!l ticarl't vapuru, 70460 
ğ d 

t&Jtkbn " tak11L 
aşa ı ak! beyanatta bulunmuştur: tonluk 9 gemi. 

Coğrafi vazivetı ve nUfus tak:sL ye &Untıttt r. Son 
-v Bu suretle hepsi 192 bin tonluk 28 üç p u.rf u 

matı itibarile bugünün ~artlarına gemi batırılmıştır. Tamıı.mlyle d&· MtbnJ; orııl~ 

Yazan : 1 H S A N B O R A N 

tam uygun bir teşkilatı bulunmıyo.n ~ t 1 ı gı ı mış olan kafilenin ti.at tarafın& 1 sl•t.etnaUk ,.., mev 
lstıuıbul şehrinin iaşesi mcsele.o>i, d MlelT"n MMteftld •---....ıı il tekrar taarruz edilmtı:ıtır. imdat s li t.aarnnları il- er ........... anı GJ. AaddJl1eck ~~ 

K11,~A: ayni zamanda iaşe teşkilAtile bera· ........ tayyareler.i tarafında. n k. urtarsl. an bir ~ ıttm'-tlr. AIM&ll • ltal• an -h· 
ber gUnlln en mtibr~m ihtıyacı ha· k A .., J ... ço · merıkan bahrıyelılerı esır edıL h timenleri thRcll Mr t-.'.ri ~• .. al· 
!inde tcbarUz etmiş ve ~e bir de· · t · -..... '"'"' mıı: ır . maka mavattak elamamt..ı ... ve - ri 
fada başlanıp sUratıe ikmal etmek "I._ • -

" ""' 
Kuak - Harkof ara.mcla Abu.a yarma'"' lmfetmllRlll &'İİ9Wir urita mecburiyeti karşısında kalınmıştır. t:"'kllmtflePdlr. 

Bu hal nakliyat l~leı·inin ihtiyaca. kli.fı stoka sahip olması ha.lk birlık- 8
· <"i lıtefltz or• saz Yetlt tirilea 

Elalemeynde 
harp sahası 
garba kayıyor 

...J 

4 .....,.,., feri .... GI. Züov 

aaı1adaa Ballırıer 

Voronej iki 
taraflı müda
faa ediliyor 

Ruslar, yeni tanklar 
Almanlar do bir arada 

bin tank kullanıyor 

!limanlar Harkof un doğu 
şimalinde 2000 tank 

kay betmiş/er 

11ar~I Timoc:enk~ Geaeral 
W a ,·dle corü,tü 

Londra, 7 (A.A.) - R euter' in 
Moskova hususi muhab iri bildir i 
yor: ~ 

Kursk ve Harkof kesimlerınde 

cereyan eden hareketler esnasın. 

da şimdi Sovyet kıtaları stra~jik 

önemdeki Voronej şehrini biri doi 
rudan doğruya batıdan. diğeri da. 
ha uzakta Staryoskov'un batı ce 

Al•aa tftllil 

Voronej sanayi 
sahasına 

girdik 
Orel'm şimal kesimin
de şiddetti sevaılar 

o!uyor 

Rijev bölgesinde tlüşman 
mevzilerinden çıkar!ldı 
.Berlhı, 7 (A .A .) - R t?smt teb 

lığ: • 

tam cevap verememesi, parası \'e !erinin iyi işler bir uzuv haline ge· •f' r t.opılar, a te, vıe t.ltrlp kıldtttll'll 
kadrosu verilen tefkila.ta derhal uy. tlrilmesi. esnaf birliklerinın datrL art*'"'"" Geaer.ı IA!fl Mı \'erilelı 
gun personel bulunamaması gibi fl. ma ofl!<i ve halk birlıklerı arasında 1~ Aınerlllwt taeldan • . Milt'n'r 
miller karşLoıında tıım bir hasıla ve- oynayacakları mUt&vuıııt r olün f'&· ... rttlı taııellkırile cleri!nıdr lwtlııim· 
rememiştir. Bugün dahi işe bıı.şlıyan rHı bir şekilde çerc;e,·elendırılnıesi. nı YttMlf .. r . Jhliı&a l"l'ilm '"°" ... 
teşkilatın tam muvatfakıyeti zama- halkın ıhtiyecına mah$US kok \"e A"' t.citle Mr taal'T8 •"'- lıaffae -"· 

mekteclir. 
na mUtevs.kkdtır. Şehrin hususi yer maden kömürü stoklarının tama.m-
lerine göre alman umumi kararlar. lanmaıımıt çalı,ılması gibi tedbir-
da bazı değiııiklikler yapılması da· terin alınması için icap eden emır. 
hi zaruri görUlmüştUr. Bu arada, ler verilmiştir. 
Belediye tefti~ heyPtlnln ehemmi- DUnyanın içinde bolunduğU J,;1. 

yetli bir surette takviyesi, hl'ledl~·e yUk buhrlllldan müteessir olma.ma
zabıtasının yalnız bu i~lerlc m~gııl ı:ına. imkan bulunmıyan Ist&nbul 
olmak Uzere ml\hsus bir kadro ha· 
line getirilme.c:l. şehrin odun ve kö. 
mtir ihtiyacının önllınüzdekl Uç ay 
l;ir.de kati ~toka ııahip olmuı halk 
Hı.tiya.cının onümUZdcl<i Uç ay içinde 

şehrinin sayın halkının devletin ve 

belediyenin aldığı ve alacatı karar

lara tı7.aml yardım edeceğine tama_ 

men .kaniim. 

Ba- rn•kıaWI Mweşal a.tm.el 
nrmata ve yar..tma kıtat.rne Make

me hell.lemt,.e MeCHr llaMlrttır. Jlek_ 

lentek ~" 41e IMdW&l."ltj'u rMnller
deft ~ ıttmetıe kanr ,.~ e •• 
MfilTtt orıiMite lılfp •iWaıfaa ~

il vk ... pt~""qe .....,_.tar. 
Biz Gewersl ..._...eek'ITı Miytlk 

Mr tea.rrua" &irifrnestıd MjTu ltal

nN!t*'*· .. ıa.n-, Mihver onht!nıı. 
(De\-.-ı: Sa. 1 , S ü. l; le) = 

Konserva
tuar san
atk Ar~arı 
şerefine 

çay 

Mütfefikf er müstah
kem l>ir mevkii sün
gü hücumf arif eal~lor 

lfzimli mukavemeti. lf/. 
man askeri mah filleri 

de itiraf etmektedir 

B. Mussol i ni ·~ 

Afrikaya giderek 

Rommelle görüştü 
Ankara, 7 (Radyo Gaz~te. 

~) - Gelen haberlere gör e 
M. Mussolini yanında İt&!ya· 

nrn yeni Genel Kurmay baş.. 
kanı Ger.erat Kavallero olciu~u 
~alde Şimali Airikaya gitmiş. 
tır. B urada Mare~I Nommel'ln 
ôe hazır bulunduğu bir top· 
l«ntıda Mr•:r muhareb<?s"nln 
son d urumu görüşülmüştür. 

DoSU ~ üıertndekı taar· 
ruz :':l.art>keti sırasında Don nehr i 
gcçilmi~ ve önemli Voroncj sa nnyi 
sahası i~al cdilmt;ir. !:sır ve ;P. 
r.imet ~~Yt."ı devamlı suret•e art 
mak'ad:r. Düşmanın ka!·:,ı hucum. 
ları netıce•i.z kalmı~tır. Bu h 'lre· 
kat esnaı:ıında bir tek Alm an zırh. 
lı tilmenı 60 Sovyet bnltı tahrip 
etmiştir. K uvvetli h ava tc,killeri 
kara savaş\arına muha rebenin en 
hassas noktalarır:da müdahale 

--- 1 ederek dii!lm 11t'lın ge ri ile olan m ü· ..... ,.::: ... ,~ ,.j .. ---. b·u· Londra 7 (A A ) ~ -k · · ı 
1

_11 rrrnn;u<> rrı, .... , ". , . • - """ ız:ınc 
nak alelcr ini tahrip cdıcı da r beler lunan Devlet Konserva_ ordu Elalemeynde düşmana ağır 
indirmiştir. tuvarı ~anatkarlnrına. kayıplar verdirmiş \•e bazı nokta-

O rel'ln 3imal kt"Siminde dü,nıan dün akşam sa.at beşte \arda ilerlemı3tir. Muharebenin 
bir çok zırhlı u nsu rlarla de:rtekle. Parkotelde bir çay ziya- ı:cliımc sahası ba.tıy.a doı;:ru kııy_ 
nen neticesiz hücumler ı oı tekrar· !eti verilmiştir. Ziyafet- maktadır. Müstahkem bir mevki 
lamıştır. Karı:ı hücumlarda 22 düş te Vali ve Belediye relsl sü~ hiicumu ıl~ zaptedilm•~tir. 
ma.:ı tankı tah rip edilmiştir. Ş!d. Dr. LQtfi Kırdar'la Vi- D ün akşam alınan haberler üs· 
detli sav~lar devam etm ekted ir. IA.yet ve Belediye erkA- tünlüğün İngllızlerin elinde kaldı. 

R ijev bölgesinde geniş bir cephe nından bazılaı-ı bulurı. iını blldlrmckteydi. 

üze rinde h ücum edılcn dı.işmen, muştur. 
mevzilerind en çıkarılmı5tır. Resimlerimiz ziyafet 

24 
s.aattenberi vaziyet duzelme. 

Finland iya körfezind e, bir ma· esnasında ve a:·aıarır.da ye yüz tutmuştur, fakat Mısır için 

Y
ln toplayıcı gem isi -

0
.,
1
• SO\"''-'e t ba uh · 1 d b tehlike c.rtadan kslkmıs sayılmaz. ,, şm arrırım z e ' "(" denizaltısını batırmıştır. lunan gazeteciler prof&- L or.dra, 7 ( A.A.) - Elalemeyn 

Dün gilndüı: Sovye t1er 66 uçak sör Ebert'le görüşürken çarpısmalarının altıncı gününe 

tııtııılll·1111111mıııtıııı10 .. PT ... z .. eıııııııım•_-.ı111•1111.c~ı-.. _1111·1111a111·1ı-..111111·111atJ· .nup istikametinde olm ak üzere ik i 
~ ,. ......... ,_ ... kaybetmiperdir. Biz 2 ~ak k ay almmıştır . girmiş bulunuyoruz. Bu alt! giln 

~ • ,içinde 3 büyük tııarruz yapılmııı· 

._--~--~------..... ----~----~------~----------------~--------------------1 (Denıma:l!a.l,SLI; .. ) )( 
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Sophocles' un 
korolarına 
naz~reler lfizansta telis 

• 
Yozon ZİYA ŞAKiR 

-8-

tevziatına 

başlanıyor 

Tevziat cuma günıinden 
itibaren yapılacak 

fc\er&n ri yen'--'t'Tl'eınl U •• 84r iifl 

ı"- ~ " Et>l><ink Komür Satış Müe <. •"'- 0.1UU6Unt arazıdc d !ediglm g._ bı c OOt·nı.adan )''&pılan t ;;·al, ay-
ı .:~. tevz ala mütea.llık bütun 9.,. .. 

b hareket edcrı.rn. Ve mparato .. nı 8f: net:ı•n agu.:. tos a)oıı.da, buyük 
zırlıkıarıııı bltirn1is,t1r. İhof.ıycıç s<l· 

ı U..'l betum !erir kaı'Jışmarnası- bt:r AlUVllffakfJetle L;mctl edllQI .• · ı hiplerı temmuzun onuncu gücUn· 
nı ta.\i~lYC e~ trım. Bv azın !-lımaı ~hJh uzerındc. cı. 

Dedf. h na wıe)'·d olurca.sılAil. beınbe- den 'itibaren mile~ merkei. ve 
(i'akat. İmparator ba. ceva.Qs ka .. yaz bır kille )'uk.-;elctı • ·ubelertle Beledıye eınctirrwn 1a· 

• ı... rafu1da11 se · l H "'#(.' mUesse ·ece n&at J;:etirınedı. Bir he1 et dana Kale duv•rlaruıın kcıJmJ~ ... .., .)·ıır( 
-~ .. d. '·' ı b k b«yilik1eri kabui edl'e.· kıın::;elerin ı;Ohuıt.:r ı. "'-'at h u llc)·ele ar 1 n.1: (k<1dem) dı. Ji"akat iızerıeri 

b d ha ı k k ı l depolarından bt:) ıu1111une ve kO· 
ıraz a sc ~oy.aıyere ur~un a oct.ü ın&~ Oıltıı:tl burçlara, 

Ped · l\I ı ı •· bl u. L.~ mlirlcrHli slmB~a baş yacdkloırdır . - erıın. -~cur san .rJr " otuz ı,.;. lW'dcm kalınlık ,erı.:ın.ı,. 
d.:n dön .. ·rken s,z. krn d sıne tharıet u. Soba ad<'t ~ cb atları yazılacak 

· b d ı k st Ed oh.•n bu be'-"anname~r 1-laik .Birlik elm~. ura an ge\· rnH' ı eme. ırnede doku e-11 buyuk çupt.Cl ., 
· " ı p d l d h !eri ıd<.ıre heı·et1t rinc taşdik etti· ınıs..;n z. c er m. or usunu a. tu ç topl r en nce hesaplarlı-ı 

k ı•- t · l k ı rHdikten sonra, beyarın me ~· re e ~rın.. cnını.yc au.ına a n1a yr-r crınc )'frlc~tırildı. Bunlar, üç 
._ la b k ı hıplcrı ya.kininde bulunan ınUes· çı.ı:;, bura.c r a e ).apmayı a yuz kil~ sıkletinde \.ii:.~ ı:üilc ata. 

detml~tt. Fakat bu ahdlr yerine cak1ar 1ııle ıcap ettı,ı zamar., Bo .. j;,eıoe -;ube veya bayilerde~ soba 
ed ı t t ' B ı b ba bit ·ırıa kı tıOn kok kOınüı·ı.i ala· get~rem en ve a e · ı e- '· · - gttzıfl o ckAr geçıd1nı bir ınaka.'1 · 

ıuın dli~ünces1n1 tatb.ık etmeye ça. a·eş altına ~l~bileceklerd·. caklardır. 
·şıyorum. ,.. buna dcı 1 <; k ır~c 1r~atih. kalcn•n metanetınc o ka· 
nın eı•cl ol "'lastnı ıs:teınıyorL:nı dctr &tivenıyordu ki, kal('11in de'" 

I)ly.cl İmp.a.ratoca haber ~onder- polarını ("'f"ı,<tk ve harp l<:vazımile 

iaşe belgeleri yakında 

dağıtılacak dl. doidurdukt..n sonra, dort ~·üz ne .. 
• Bizansta, cıddt b r k,.....:~ ba" fer YenH,:eri ::ııeçti. (Fı.ruz: Ag~) (1) Dağıtm~ birhklerhıt! art mu<ı~· 
dı. Vazı)·ctten fena halde kc ısmı.nde bır zatı k:·ctle Jı;.umandanh. ·le ve d~It~rler üzerinde Bölge İaşe 
impal·atoı- Kostant.an, Ü<;Oıx:u btı· &ır.<.ı geçırdı Şayet Bızanslılar ta· ı müdürlü.&:ü kontrolörleri t.aratın· 
ı'e~·et )·ollactı O Zoman. Fat h, SOfl t rcıf .ndan hucuma ugrarl4.rs& ne dan yapılınakta olan tıeft~lere dun 
~ozünü söyien1e,>-c ve .-,url'Lc kar~ket ıE:tıne-ler 1 ıazım de devam edıım,~ \\6 btrçogu ultfl 

- lnıparatoru uzun betti ra. ::cld!f.nc ~it· icap C'deA. cftllrleri vazıyetlerı memnuniyeti mucıp 
'ıM.>ız ctmes-cc ragmCt'l, bu defa ver~· H h l •-1 ~-. · ...,... ~rp .azIL· ı.ı0. arın..a QC"\farn Mrülmü. tür. Birlikler, Ticaret Ve· 

siztn a\'<lctin..ze tnusao-de ed - 1:'..ıı de ı 0
-\:ın, c..o.ı rneye av t ett · kilctı 1aşe Mü::;teşarhgı tarafında;\ 

orum. Fakat bır d 13 daha bana R ı h ~ h ·ı·· -~ ume ı ısarı. \ıa a ı 7i. guuu~n tertip ve tabettırilmi.ş ve M>n gilo· ı 
deni ~cleci..-k olur a~ d rı d~r• de 1 vazı fesin ttaya başladı. Katenın l-erde Vilciyete gönderilmtş oıH.ıl 

•ilerin ytızcturilrüt\\ ·· ·· d b ~·~- ol · • onun ea (..'(: retı ie(..~~ aft )R a~ belgelerini bu ayır. oo bcş.n• 
Dcmey-c mc:bu-r ka+ctı bancı gemn.erın, ne t<eci ,a.kıbetc 1 den tttbaren dagıtmaga b ·hy&cak-
fnıpaı·at.or Kootattt n, b4.. '!;ert ve u r yacaklart-n.ı rı:ı.en aol-Q-ttı. larc:»r. 

k.rSıil cevap kar~ıs:ıHda bôy unu e,e- Bizanslılar. btJ korku ç vaziyet 
d·. Blzans kalcs nl.n akıbct"nl h ~ karşısında kıvrtm k.ıw~ın kwra
cttıı·en act h~kjkat. bütun nta. nıyorJ:ı.r~ bu\ıiıı komşu )ıııristi~·an 

l&si!e ıgôzunur. f)nünde tccc ilın hükU.netlerden Mdat istıyorlardr. 
ctın.~t Artık Y pıl .. ı<· k b·r~..> Bızan~ın nthu, cehalet ve kıt. ıra. 
t:ıru, o da kaienın tid f'a 1 için falla ) ugurulmu~tu . .r·alıhin ı-...ırp 

.cap ed"'1 tedbirler! Oofmak. Bı· h ıırlıklarındaıı dosan korku ve 
D.$1.n larıhl ref \:-C hay lyellı heyecana bır takım ~ tnavı ;.;.Jet· 

korumak ve kurtarmak ti. 1 ter de nZ!fn.<-l ro edı,,-ordı,,ı 

Fauh, pllt•larını bizzat çizd ğl I S•'4lırdc, ık sık ;,.,lzclelC<' olma· 
, a~yi bır an evvel m('ydana çı· 

katmak içtn ç:ok uk: mmel b r 
tc kl!M yaptı< 

Anıele1eri, bo K ere a) ırdı Her 
U:ila tkı am~IC'! ı e c h cak v 
h~rgun, b r dir:iek uzuıı ığu da ış 

çıkarac&kt Bu ölçüde ) apma_ 
yanlar. derhal ~ n·ı ba nd 

)& baş:tamL$tl. Yer aJttnd;in derin, 
uz~oı. Ye korkuuç .nıltüer işıtili .. 
~ordu •• Gı.: eler! scınada n1Uthış 

ımşckler çakıyor. yıldırımlar dü_ 
uyor .. }·ıldız ya:murları, bırbirinl 

!•kip Cdl)Ol'dJ. 

.,. hrl-0 et mc~hltf" falctları sara· 
yfl c;:atırılıyor. Vuku buhın btl 

Gazlıçeşmede pni btr 
Muhavvile merkezi 

yapılacak 
Goo ~oeçtıkçe ı:eniıleyen ve b>r 

sanayi nuntakası h.ıline gıren Ye· 
dlkule dışındaki K•zlıçeşmcde ita· 
len n1evcut olar. muh:r.vvi..lenin i-b.· 
tiyacı ka.rşdamadığı içhı büyük bir 
elektrik muhavv'le n1crkezl vi.\· 
cudc gcl:tilmcsl, lstanbul leldr k 

ve Tramvay Umum J;lüdürlügii. -
ce kararla.~tırıln.ıış ve icap eden 
hazırlıklara ba~lanıınştw 

Deri fiyatları ucuzlıyacak 
!dam olunacaktı. 

Kalenin duvarlan ı RM.thtc!ff 
1 
gayritabıi hadlşelerin sebepıer· ' . Diş memleketlerden getirtıı~ek 

t ~\ara tcf?'ik e1 tı ''e her kt • 
oa ına, H Jil P şa Zaı. o 

Pa.5d, Karaca Pa a g ol l'n d ra· 
>~O vczirlcrın gL·çlrd Bunlar. 

sorulu)·or. Alın-... Cf"Va~Qrll'I deh· derilet•in levzle t6bi tutulması hale-· 
eti kar~ısında JıM.t.rkes Utrıyordu. kında verilen kararın, bu klrarın 

Papazlar, ,öyleee ~ıırıy0ırhı1.r- ııarı 1~rlhinden itibaren tırtemle· 

t+ı~ kete ithal oturtan ~rilere ~mil 
1.rr an bile fasılcı v rmede .eri - ButtJar. manevt birer kaz ve 
kontrol cdccckk-rd r t1an ibarethr. ( Ailah) lj:t biıe 

B1r taraft-n burada l aat de. ;;a:t P etmekte \e bır fe13ket got°t. 

\.am cd rke!.ı, d ger lara!tan da ı dermckt.e o-iduğuna delalettir ... 
Edtrncdc topla zırlan .)Ordu. Su vazi~et, de,Clşecekti-r Her}e~n, 
Fatth, mlitc dl-en g dLp gC"1e- e~tı Ustılnc gelet'eklır ..• Ne duru· 
rek

1 
umu;nİ "1zl et Jarr ed ·or· · yoN:unuz. K•1ise1ere koşunuz. 

ı:.ı 1 lfa)k, kiliselere ko~u~ or. Mu 

a.zan lılar, blrkac de! lnsaata kaddes t vtrler n ()1 ünd(' dt-ı..t;Ö-
nanf o!mak t di r K rma ka,ı. küyoı-. 
.•k h ık küt -el • h ,.tr a eme )'[Uk~ddes lasvırlerde de fevka. 
leler: tızc 1 ıc cum tcşebbı le· litdeliklcr- gOrünuyor. Bunlardan 
r! ,gösterdiler Fokat her defasın. bazıları. asılı olriukları yf" rdc \"'a• 
da. bu curet'eı 1 k n h yatla. kit vaki1. t tı·ıyor . .BAzıiarı da. bti-
rıle ödcdılcı· )'tik bır ıı:ıkıntı <;i-rıd.P o1a 11 inean. 

G -üluyor k Jar gibl terbJı' . H attA. ara ırı, ...... Fat h, n a.nn ni, 
r.e İmpatatoıu r sr i r cat rı v gozJcrınden }a1 geld· l b·~e orU· 

rıe de halkın uınu · leyar. 
iuyordu ( ArQ.ı YlK') 

ı 1) i lanbui.un t-ethl e::ırıa-..ında. 
• ılk (kunu1nc:taniık) ereiln; ihraz 
edcıı bu zatın k.8bt"i, Sultanahmel 
nı-ırk1tl111 k re:4ında ve CD.ivanyo~ 

u) nun başında, kt·ndı n~mı ~ 

yaptırdıaı cF:ı'u.ı.aCa> CöMntiniıı 

önUndc- buıunn1aktad ~ 

r 

bulunduğu al8.kal1laı·a bildirihl\İş· 
tir. Bu deriler Sümerbank tara· 
!ıocl;,n tevzi edilecektir. Tevzi h,·in 
Vekiletk!n e mir beklenilmekte ve 
bu tevzide& sonra pi)·asada deri 
fiyd-tların4ı rusbeten ucuzlaması 

da kt1vvetle llunlt edılmektedir. 

Garsonlar ücretlerini 
lokanta sahiplerinden 

alacak 
Lokant.lla.rdakL ~rnek ı~stel-e· 

r.ı.ndeki yazılı fiyatlarda ıarson 

ücretleri de duhıl bulunmasına 

ra,mcn birQOk ıvkantalarda mü!)· 
terilcrden ayrıca yüzde on da iar
son ücreti alınmakta olduğu al;i
k~hlarca letihtl cdılmıştır. Beledi
ye reisltQ:i. mü~terilerden hu yolda 
fazla paı·a alan lokaı.lacıların ce· 
zalı:ı.ndırı1ması icap ed cceını kay· 
ınakaınlıklara blld:rn11 ve yapıla· 
cııı k ııkı te f tı 1-erlc bun u .. önlen· 
nıes ol lstemlıtlr 

T romv,,ylor neden 
kalobolık 

Odada.kı eşyct ;ı..· ı itina Ne ve 

T raın\ "-~ ıtı1 ön s:-ıhanhfıw~a) ı ı .• 
Bah*' ı.,1uı ıt.ı~unı ctf'rt'<:t'ıle .. 

'4:u 'tterek. ıkıutı .. bir t k ını ~abao<' ı · 

lart k ırk .~ılhk 1thbw1• hullnf' ko:ı-. 
mu":"tur. Tatlı tKth konu ulu.\ tır. 1 

b rer göz;der ~ırerck ~kil 

ı!üşündü. 

Büyi.ık ş:ttoJH.rın mer ı ~k>fıtılat"ını 

d ~n1ek çok ,güçtür. 

Bir Polis Müdürü tek 
başına neler becermiş? 

l'Soka k•-...ra doküten ~~rf. yara.. 
wıaL., ba-:• bo1 ('Of" UklarH. ait m~

Jer, her' •Hemlekeılin ; üzerinde ekeAl
Nİ,\•eUe dvrdu.t u blr Ü.\adtr. Bu ""trı:t. .. 
da ıuemJeketlmizde Re Ehlrgeme 
.Ku rııununwı (,'erc,·e~'ti. 1(- ilu lt' bu d;,l'"e. 

ht&raretle munaka~ etillınekl{'di r. 

Ru rti barht a-,atJdakJ yaz(nı n alika 
ıle okunul'ağıttJ °""'•ı)orY7,] 

A n1erıkanın Mi a_A E:Y~. 

tandc Gra .d R.--t.pıd:ı. erdJı 

bir -ıcbır var Bu h.r birdenbire 
meşhur olmuştur kı sebcbı. 

Frank O'Malley adında akılh, 

cnreth b-. r adamın halk tarafıa.1~ 

dan pohs müdurtt dlye ~iln1e
.s1dn· 

Gr~DCI Rapıds·ı:ı,, dem ryolu IS. 
t3<i:'vontartle ~hrin diger kı~ 

sımlarından ayırdıgı bir n•a· 
tıtalle vardır ki tte~.lllerdenberi 

(cehennem) veya <kotü yer) dı

ye &nılırdı. burada sefil, ~er!V"Crı, 

şüpheli ınsanlcır ya <1rdı 
~hallede yaşayi\n dôrl )"Ü..l 

eti kjKla.r t;OCuktaR vlff>atı ola. 
rak her ;ı;ene yüı otuz beşi Slt(· 

lu ~•fatlle m1hkeıne huzuruna 
çıkardı, diğer çocukların da po
lisi tıtarekete getirecek ta:,kınlık. 
l&t"t, afacJnlıkları ek!'lik olmazdı. 

IçliMai yerdın1la uğra.::cınlıırın, 

bu n1uhıti düıt'..'ltıuek için yaptık· 
la-rt btitun gayretler bosa gıtnıı~
ti. Mahallede hususi polıs leşkl. 

lcitı yapılma~ı da para. ettnemiş· 
.ı . 

1938 ele şehtr halkı O'M;l!cy'i 
Polıs tRudürU diye seçml~lerdir. 

Bu adamın poı s •şJpr.,~de 32 se .. 
nelik tecrübe .... i vltı-dır, \>&; <;o. 
cuk\u bir t:><4b:ı. oktuau iç'o ço· 
cuk ruhundan da p<.,-k iyi an.J.H 

V eni Müdur. ~r~I ve ya

ramaz wkt1.k çocugu da. 

vasına b;r itli<: ıraıntş \l<C ~yle 

dü~ünmü~tür: «Böyle muhitler· 

Yazan: Kari Detzer ....... .............. ....._... .. 
r>esi11cle tevkif ..ıtlewı ~uklarıı. 

ınıktarı 135 ıkcn 1!>39 da bi-re 
ınıyor, ondan ra te<;en !.!2 ay 
çiftde de b· r tı· k tevk 1 vak'as ı 

görülmüyor. Deva diye yapılan 

s ın.1Aallede bir çocuk klübli a. 
çıımasından lbarettu·. K lüp ~a~ 

ba.lıtıın ;.:ece yarı~ına k.ad<ır ac;ı k
ıu~ Kütüphane~ı, radyoları, yaı 

ıçır. blı spor me ·dant, kış çtn 
kayme !r erı vardır. Bundan baş. 

ka klıJple btr demirhane .ç:l
TA.ıştır ki cocuklar buradaki aıet 
"'e makin:leri kull•nn1egs aıısa
rak s<:1nat öğrenmekle kalmc&.zlı.r. 

biri.iz da pe.ra kn.ı.anırlar. 

Klüpte kendller;ne heyecan ,-e 
alaka ve rect.-k o kad.ır hareket 
vardır k• hepsine yeti me&:,c va. 
krt bi!c bulaınaıJar, bunua 1ç!n 
yaran1azlık etınegf" ,.e suç ).;..;J.c:· 
mcğe hiç vakıtlcri y,.)ktur. 

~ ol s l&hsiS"".ıbnda böyle bir 

ır-- cocuk klübü açm.t> k i~in 
bk tek pı-tra }Oktu. 8oh:r mtc
lıs1ııden tah1isat koparmak u.tu-:ı 

h•ti. \1ıidür etı afta ,ıoıa~n1ış •e 
mahaıı.-. kiJ;_c;(': n'n yanında bu:ıa 
baglı bQi bir blna bulunduğuna 
d·kkat etmişlir. KiH:-;c ıdaresi 

b:nanın, çocuk klilbil haliı e ko . 
nulınasına razı oin"lu!jtur. 

Bunun üzerine müdw· pohs 
nıemurlarUe itfaiye neferlerin i 
bir araya toplıyar&ı k plôn tııtı iıl.n ~ 

latmış ve bu te 'bbüsünde ken • 
dilerfne dayandığını söylemiştir. 

İlk ttdı-m ol~rak da hara" bi nay ı 
tamir \'e t· di ıçin memurlarla 
neferler ar~sınd;.ı n becer ikli gri. 
nüllüler ıs\eml~tir İsted l&i k a· 
dar gönüllü çıkmı~ıı-. P o. r a bul. 
nıak i<: df' poli le ltfalye H a. 

sıııda bir futbol ve boks m.<ıçr 

yapılmts, dokuz yilz dolar hası · 

Jat plınmıştır 
trartalarca müddet Polislerle 

:tfaıye neferleri "5Urah al .ıamaın

lctrındd c:ğleııce diye klüpte ça. 
11,rnıfic.r, b~ruııyı beşt.ı:;n~~ ta· 
mir ederek mak !lad a uy~u n 0 11· 

hale ko)"muşlardır. 
Her çocuğun Q.r melek oıan1"'

)'•<c<> 4 ıoı pelt ly ; ta kdir eden, ol. 
gun, tecrübeli bir polis memurtı 
klübe. re·s olmu".itur. Spor faeıılJ·' 
)'e tler•nl ldare lç.n poli.>1er ara. 
.,;ır.dan gOni.illüier .lUhur ein1i.,. 
t-tr. Kız.l~ra aıt faaliyetle ri ıda· 

N=",Ye de b:r ka.dın pvlis memur 1 
oln1u~tuı·. Pol:s hıın1etındeki rad. 
yo ve elektr"ik memurlMrı c;ocuk. 
hı ra. ameli kurslar ver:neaı kabul 
etmi lerdlr. Dt"n1ırh~ne ve dij:er 
•ıncıl kursla ı i(;lft de a <> r. ü ll ülerı 
bu ı unn1u tur. 

11.&1" lUp bir ~" meydO.na 
~ çıkJP [* ba~layınccı ~~hir 
halkı buna bQy ılmı~ ve b ir h nıa· 
ye ccn1ll·eti kur~rak: buna a.ııı1 

yazılmı J:ı:a.rdır. Asgar ı a ... alık üc
reti sc:-edc iki do."rdır, fa~at 

yüz doi~ra kaddr .s~rıehk ücret 
verenler ~·ıkmıştır. B u surt'tle 
tc.pl:ın'-r. seı1cilk. 1c: ;,,jlJO ciolur .. 
dır k c;"Ocuk bcı.~ına senede an· 
cak ;ekiz dolar eder. K!üp ya_ı 
pılmazdan e \•\·el her ... ·ene Uvki. 

f1ne ve mahkeme.>·e sevki e lü. 
zum g-ö r i.ilen 135 çocuk üzerine 
bu pı-ı r a tak!f.m edilince ylrn1i 1 

be, dolar tutar. Demek ki suçlu 
ve cııni olmaga adeta mahkünı 

b.r çocuk, ~nede yirmı bcs do
lar ~ ib ı bK' para sa rfed.ilmefi ine 1 

mu kab il, namuslu ve fayd-.ih 
bir \. fqııctaş hct.Jinc konulm uş. 

tu r . ller hı rsız ve katil cemiyetin 
mııı. 1 ve c:r.nı n t t~hdit ettiğlr.e gö· 
re bu suretlf'" ın<ıı nev i ·ı~hatl 

kurtarılan (,'OCUk yüzünden ;;:c. 
hır halk ının eıt ğl mad di lstıfade 

yirmi be~ dolard an yüzlerce mis· 
(De\·anu sa. 4 , "tii. ı t1e) 

de çocuklar çekirdekten gangs. torı
yctlşiyor. günün birindt.> de <:a
RI ~fnıfına katılıyor. Bunun öı:ü. Kalem tııc ne papazların llithi okuınasile, 1 

ne de polı!<in sopasilt! geçılır. [ 
Derdin sebebinı ortadan kaldır· 

mak lazımdır ki ~ d
1

a çocukl ' Bu ne boşboğazlık! 

1e9 y Jtaktotı ka.ıaı'4,' ,.-,rtanı n1r ... 

~ g4tlM:1t! Sıktntr ıebMdterinin. 
L-i rid O.) ıuuhfı kuiuheme Dtr ( U\.a.I 
pi ri n(-. bir ff.ftcke l- ai"· bir ••dd •. 
' eke r !:"Ondern1ez"en ~ f' rit~ttl ve ye· 
raftı Tanrılarının g-aza brna. · ra.· 
.) ıt..,ı n'? 

ı-.al ıı n+u ra tanr~ "'9tta. &teııwteltil 

~·tn. t·ı go~ termc-rln dıe tırtnway ve 
ot.obb-, lettı nıuhb.c k~! ~bah 

leyht ntiUedi~in .-.... ı;"ilJli elbl'I 
..m. bo~·a..tbi;uı gtt't:r pctır •r· 
phıleri nin .,,kı,.,.,akta.1' . u.tlimıe N. 

"ıl"'"'k.f:an ne ha.le Jf!ld lkle.ri11I C'Öf'~ 
mek ne. da JtlltJp ob•R ! lflrrap 
ta•nçt'8i w.aa a. mtMrlar.-. IK"'I .. 

"ı•lll 4'.ektiniR ! 

* ~ iılittAaJJ t·pe wP t&Jtrıt"'' 
Tattı gi.inihnd~ hanp plija. gideyinı 

kt rdtai\•a s&y•nabi tecek bırr yN', 
b.M-ka-.,11m1 nuırlpllkleriM utra
MadlMI fl~Meır@thM hılr fl.eMı. ku • 

ı . K ti1WO$ hMt~OMJ y6flltbl\e...'fltlm 
bir k••1Mtl pıM"Ça.!!1 1 bMlallilrıeJ iDl ~ 

Paz&l'llN gıM,·ir.Mek iNMe hancı 

,.\ " ttı Lhlı be('e)·W M ~ ft ~ell,de 

trende '"e \a.pılilrcht., V• W Waftn

ft 1ııı. ... f'tbitnı ('tkın l'! hk-1 cthl sa.a1. 

1er(•e otu rnıak tııuı "' M11tn ka:hn ır 
_,ayırııı ! Aklımı k etMll etiMW d nRE"l 
i fritin~ tc.ll»ı eL.,.ernl ~~i.vo r

.,a n ba na bir , .. g0ıo,ter t') MaeızWı 

la.ıt rH.'eti ? 

* 
E~ kı~p tanrı~• ! Akktıttn erme 

diği bir ':' f' ,,.i 'ıanıı c l a nı";'n1a.ta. gel. 
ıllııı. ı .... t~nhu l ıH.'a'ıt." nda on dort 

li rada n ha, lıJ»n ' e ,rmt.1Utk k ı rk 

be~ Hr.da nihayet bulV:• ~•rpi n· 

Jer '"•'· lhı mt'ı ıJ oht,-or ? Sen k i 
dotrnl rHl doJ rııı~u Mr ttmln la n ~ 

rı~~ua ! Bana, on dOrtlt kırk be~ 

•ra~ında oluL bi r ~u n.ta. &)· rılan 1-s. 
karıHııl e riıı na.~ıl bir lıte ... apta dere 
eeleNıflirildifini oireleınez misln -: 

* El rettan ın oda. tanr w,.·esl! Ka 
dınhı.rın ;uııkahı.ruu !"ter "\lek'ı i k ıı 

hlarııı .,on1 brerol arı .("tbf te potllr ~t l r , 

ı-..tc r fl hı.tlll <" rln "farı kları g ibi hur. 
ıt'ta.la~tır , dJıer ... ('" ıı ' ıımyu~"'' • ıh lrr· 
l'<e o .. tJ"'tk rl. n tc l• nıt t"-.f!f'9'" Yth~:4t· 

lak. e ... n1~z~ too_,to ııarlak ~ap : 6u• 
ua. kan~n,ıını. 

h. IM.l ı" C" lhl..e ler iııi. ke~ fln l~t1 ,, ·or_ 

._, ,\ · uka rı .. ı tlı d('kolt f" ~·aıı. a .,a~l-,ı · 

rn topuklaı ra k 1tdar h•dif'; kt)·fln b 

temi,.\ or~a. y ukarı-.ı nı kapalı ~a p 

a.,.at•"'"ı di,den bir karı; yukıt rıJ·u 

ktl(l<'.r a1;: 8un aı: d.,._ karı -:n ı a.m . 

to"'aka.t e~ te tta11lar fett1ı1;nı mod_. 
ta.flr)(le"ii! x~rnıhı a..~-aklaruun a ltı · 

nı i)pf'yln1 , kııH1ın.la r ı" ~u dört Kati • 

Jl'mntar isk.ııı.rııinlıer lnl Mlaıdan k a l rı zevk ve f'ğlence in1k;inların. 

1 i d dt.r! dan mahrwm bu unma arı ır. B ir '1o-tk&\ia te+grı. tı, K.afkaı,-' lana. de'"ede k.,._ kaWfıitıMlıen 1111aH.k 
Eğer çocuğun alakaları hareke· )a ıtetrolleri ,eritnlnin gec,·e M. ! Mlhınuyo-r611. KOR KADI 
le getlr!icrck meşı(ul tutulursa 

1 

t.o 1 1111 T.tııSTI ÇARPlı:<l.SCA ... •
1
• • 2800 k"I 

1 ~" . - -~-ti ı ., -"'""" "'ıkta•d•n .,.,........ • J Vı ayet emrıııe ı o kotü ül< ~sunmcgc v..,,. o - lada olduğunu bildlrl ~ or. "''°"'""" •ffdlfl n...ı&n- ~iire I 
maz . ., Ya hu bu ll(' i)Q~ lıoka•hk ! 8H ne Çtolllor ı.e.., lfdhl< hıuıp IK'J•de 1 kala verildi 

Bu gtbı ş:cr iç hl < i<,.o.timaı yı:n·. tcdhlr .. izlik l Mihvf'rhı J °)'ttb:.aı..ını fa? - ~.m.tee ka.yıp vermı.,,ıet. Jıkwl dt Y 
dımcı) denilen bir t kım &dam· la k ıtba r tnı;.ık l('~n ltu llf' ihtl)&~ıı - hu kayıbut iltptti 8N. Yar~ı , .• e-,tr OOn Vilı!yel emrine 2800 kılr 
ıar yetişmiştır, fakat polis nn.i.- hk ! 1 bHdirihnlyttr. . kalay vcrllml:jtır. Bu kalcıylar Vl· 
dilı·unün bunlardan istifade t>l. . . .L... • 8eıf yıklır, lıtwkaAta.r N..ftmındaA 13.vet tarafından re::;mı mUesse::.e~ 

J 'ıta nbulda t» r bakkal c.: ık~a - · · · . 1 ' · lftek içı.n ne paraş1 var. no: de . k d ke..ctt.tritte lkttin hir d&frna91a t.a.h_ 1er ön pllııııda tutulmak üzere ıh· 
«Ell l iki kuru ... t.au 1'-ıtedlftnı7 a ar . . . 

arıusu ... Scrscrı çocuk iyi ~1- . ' , dük ,.~., divü,e.nJerln 'Myia.t Yere~ 1 tiyaç sahıplcriııe te\'J;I cd.lecckt1 ı 
.. ı pırı n-_· atı) orwl'I .» defoıe ~ .. ~., - l-flt.'-rl •İl.........,l:r. - --••da '--ra'"- r Ja-

·vınınıs, iyi beslenıniş k;..uiL ve . ,. 1 re .,..no~ vnt• O'll:' U1;: • 

ku nııı a. ka ı)ağı a.tın3k i!ı.t.eınf'Z, m_ı · ..... nlanr; ı...ıklirdi.a.t rakkanun Mt de· /" - -1 >\ K V 1 M -, erkeklere karşı emniyet duy. ,.'ol ..,. " j r r ı 
rnaz ve or.ların kendi etrafında P E K -.~ARK OLMJVACAK 1 ~~ye k•d&t' dofry oldntu bllf•me:1,, 8 TE:lt:\fUZ l!H 2 
doia:meıs.ından hosJanınaz. Bunun Fran ... a.da tank ' e a..-ır toplattı. maft. YaJ.nı~ bir nokbl. vat': lld te-ııtt çar. ÇARSAl\lBA 
i<;in müdıir, tıpkı 0 çocuklar gibi ruın 100.000 k~lllk btr ordu ku rula_ p.,ıwca 91rt lrırıhn,e. Oiıfıkl de çatıar.1 Al'. 7 _Gün ·189 _ Jttz• r 64 
fakır ve 5eCa1et ıç~nde büyüyen, <""aknıı-,. Demek ki bu ordu da, 9.W da Çin ,..e n.,... teeıti:lerl arı Hı: değH. RUilli 135-8 - HAZİRAN '?:i 
hayalın acılıklarından ve çocuk. A.Jn1aııla ra. nıağl uı, ola.N e-tk i Fr1ı1.n-,,11: hun -.,_, Mttedtr ('lfA.l'PUJ•yeriar. Hlcri 13'91 - Cema:tlye1ih.ir 24 
!arın dilin elen onla~: an poils ve ordu-,und1:1.n vek f11rklı ohn•yM·.akhr. BM ~ ~ ~hule. k:a.)'Jttt yahnz V A.ıttr ZEVALİ l!ZA.Nl 
itfaiye ncf..:rlerindcn istifade' et· Çtinkü o ltezitnette11ll-~ortlra ~~~t {ıntner ttırtli. ile JapoMu' IMtruldarı 1 GÜNEŞ 5,36 8 .5;j 
mcÇ:e karar verl)Of a.t .. n ıh~rın~n . J;"t' nera. onR • , ı•tıır_.. iuMYmMdaıı IMl ~·ıkh f fferha.kffı Ja· ÖGLE I ::1, lfl -4 Ji) 

Bunların vasıtaslle çocuklw.rı rlrlt>rlni n lti r1ı1.tUe me3·da na ('tkmı ,,tı potl teııtti.ırlndekl çatla.lıdlU', Çin titf. iKİNDl 17, 19 8 ,35 
meşgu l elmt:i,e başlay ı flca hayret k i 910 1''r»ı ıu.ıı ordu.,u tModerrt o_, ila1'.· 9f:ndeld kırrklarta ~Mtp '"'° -.a-, AKŞAM 20,43 12 _00 
veric i b ir netice alıyor. 1938 se. !ardan ıuahrvm \ eyahet da 1:- !tİftlh· ı .v.oa eıu g.:reıkti.r. 'l'aıülsert Y ATSI 22,<14 2.01 

İMSAK 3,19 6 .3 6 

-11-

D'IJ.mduz ve p urüzsüz bıtr hayatlfı var. 
Annenle baben \»e b irçok rnutkül an la r 
yaıııem ışlıı.r, oen dolmadan ...,...el çolı: 

Zeytinyoğ'ı potlıconl 

pi1ôv VOl<"unun hiri, kı ... ı l•le'oafr. i<:ln 

tramva~·a hinrnletdf'n .... u .. a, et edl.' or. 
Bun.Ju.r tıriııilr i KO/f." :..ıl.,.alttr uı;,ık 

.\~re gldt;;:l'eJ,I ll' .\ r k~.la(·aJ... hf'ııı 

.ıaten laer \ Ul'UtJI' bir~z h<treket lit· I 

Geniş ma,.,alarc\an ve edcı zcuu4u1a 1ttl 

tahta koltuk ·e sechrlcrden baıka OfYB 
buralara. lakı m ı. 'r:ıtlen t Jte ile jncc 
ı vkli b kact:n oldu u den blın ıı. I>tL 
m~ ve salonu bu tarzda Möşernıştl. Ya
lcı tin den de t»ısk lüru.ıSti bek:\.en· 
ınczrlı. F.;ki ıneslC'ğ 1rabt ou ııbi işlet. 1 

- Tabii madam . hllttil beraber bu 
"' sele Mkkıocl a ~orüşlük ve mul<!. b •k 
kaldık. 

bfır şe.) ınanı ol~az. Bıı dti~ı.induk. ta. 
findık ve k arar vet•dik. O n sen~ci.enberi 
tanışıyoruz Bu birdenbire vcrilm.~ iJ ı-r 
K;arar dcğ.I kı ... 

U:ıüntüier ~-ekm i~er ... RomiUi a.i'esıi y• .. 
ni senin büyük bıab&nle bdyük annen, 
çOk. sert -.e aksi insanlarmlf). Ben kf'Aıdi. 

locini tanımam , sen de ~ten onları ta· 
ı~ımıyorsun. Bunun sebebin i l:;ıt liyor JDU

sun? Ben ss.cıa söyliyeccıim . Babatı an. 
1;e11.i ~•in A ndre'yi sıevdifin gibi, belki 
tie bundan fazla o1cırak seviy0t"1ın~ş. 

Suı;. çocuı: um- be<ıi di nle .. . Fa kat baba· 
ntn aıLest bu izdiv,aeı 1.ste-menııjş.. Bab&
"911 ek ailesine ihtiyacı varmış, işler i 

berabermiş. Onlar la oları alikasıl'M le.ese. 
memiş ve a l") rtef"' le bh' müddet evlernı»e· 
clM Y&!-;8.m ı9. Sen dıo~ducun za.nıtan he
nüz ~·Ji degıllet·wıili. 

B 
biridir. 

u yetnek, ke11dt itesabuna. .Ya

ua e• .;&1..el ~~neklerıetlPo 

Patı._..,...,, -e.kı»a'-1.ın dt>l' t. 
Ltm ••• 

Bir dlı.;-tr .\oku, k~ııın. n~·ıre için 
f raın\-sylar...t hiıırııh.•rin nıri•I but'ıınr 

de aJ.dı, deıti J.:i: 

- :"oiC' ~ 11p-.~nıar, ııapuı.; o kadar 
pahalı ki ~l"·tU,\ti(ı JliljıUC'larr e-.kltnır. .. 

nıcb. "' korunıak kin trant\.I,\ ı•atıt• 
,·ern-ıek daha u~·u1.a l{P:1 İ.\ or. 
Bu fiktr IJir takııııLırıııa 1-{arlıı \t' 

n1ubahığllJ1 gört nıllt lJ.lııııka,_a a~:ıl .. 
dı . _ etıcede traııı\:a.' l1<·retınin pa· 
pur. e kime bet.lı·linıte-n a' nlt1u~una 
hPmen he'n"K"n lttl(abla Jiarar \t·r lldl. 

Bu ır.tda. \&tınan 'f'. katı tı \I' 

.ıı likrl llt>ri .,ord•ıt 

- Bileruedinit. Su .. ıra• la ht!.f ,P 

(1 ,t halı, tr».n l \'ilY .. udııt J lH"Ut .. , ltaJli, : 

•ur.tnıı zla ucuz hir ı,e~ Rh ı tak ftr· 

. lamacı ı fi.z'tmdı. 

T am o s ır flda Colc:tle içeriye girttı . 
~ ke!· o• b r k• len elb ise. beliode bir 
Kay iŞ keıncr, bo) nu nd a da bir ınavı 

ıoend ı bağlt)dt. :Madam kııın yu • iftc 
l>a k• ı v ~yıe ti ü•Und U 
~ GilzC'l, çok güzel k ·Z' 
Colette kddını.r. ) B.flJ n ':l ,yalda ı, opnş .. 

t ·er Kız dedi kl 
- Dunk u çayd• çQk •tı l end • . S11<c 

lckı aı· tekr r te ekkil ·· er c-derlnı. 
Şuraya otur Cole t1.e, a ft;j ciddt 

e,·Jer Oyliyecellm· Bana bak, c,.oıoe u ... 
n [\!V 1 u sua~ · ıne cevap er . An-

dre Sav n ac hıkk· )Ôa kl fikrin neti r" 
o u ln ç ~1onn ip bil. koca ola. 
b lecegıııj hı.ç dil~ dün m ü? 

- E ..ı ın odam, çok clef ı· butı ıı 

ouşündi.Jm 

- Ya <>~ 8'>ylc 
)HM lMI. ? 

.....,, o ...... pıt ... 

:\{ad a m cic ::a G uicharderic, ycrdekı 

la la ra ba.stonu nu çarpıyordu çok ne~
JI bır hali vardı 

- A tt-r i , Cotetteı dedi. SU. yelli rcs. 

k? kayranırn, apaçık konw u:yorsunuz. 
Esra r+ı tavırkırınız, lüzunısuı utann1ala
rın~ }'ok . L)(:omek ki kooo:-oup nıut..abık 

kıldınıı. ~·le m·1 N-e müke-mrnel, ne 
güzel! fo 'akal yavruK'l, sen 11 bihnedıgin 

btı· takını ışler ,,,. k u izdivaca mitrıi 

ol abilir ••. &tk lyı d kkat et: .. M:;ni otur" 
dcı11 ) oru m evv 1 Al ıah her yle basa 
çıkat ı ı. F&1k t btr takını !'03nil:er vıır. 

bunu bttme~ lRzım. 

Colette .r.ı'!e&;rıi dl~'nc dc..ıyamt§, htc~ 
~e sıı! 'l rl t't n·~to ll\'tıcunun l\ıne alnll 
oturuyordu. Rira1 eşa layı rı:tk' sert bir 
sesle ~rdu: 

- Ne gib; nıtfH'tıkr ffr m Hd J.111 Aıı

ere ıle w.-dig~. cvlerune karıııtı· lı.~ 

- Aman nekadar hoşuma gıd.yorsu-n, 

Colctte .. Kıtrar v .·rdiııiz, d\19ündünüı 

crtyvr::;utı fakat a.t'Hılarınız b:..bala.r,nız da 

va1' onların bu işe razı olması lılzım ... 
$.ilde kendi kcnd 1 nı.ıe kaı·ar vermek ka· 
fi eelmez, btı kai"lifl ool~r da k&bul et
Meli. .• 

- 'l'oı.bıi. R\aduın. on-l•ra sorııı.cogız. 

fakat neden razı olmasınlar'> Neden bu 
Kararın1n~ı kabul etme:ıinler? Bunct hiç 
b' r f'Cbep gormüyoru m. 

- Kabul ctmeıl.er, dıeıniyo-r uın. Ya1
• 

nız sen•n annen ve babôna. deha dOi· 
rusu sana uit küçük Vı:r rnesele var. Ben 
buna MK>ınmiyet verenlerden değilinı. 
Fakat Saviniac'lat· gibı aıfn.f:eye di.ltkün 
,.e ınuhafazakil.r bir ctıleyi belk i de bu 
nokla düşi>ı;dilrecektir. 

Sen hellf.ll çok ge..DÇ6M, Cotedıe .• • 

Bu SÖ2>eri söylerken d ı kk•t:ıe B""Ç 
k ı .t.•R yü zı..tMe bti k.ıyor ve btJ 

uyandlracag:ı 1ıestri ı:-özlüyıe~ . 

sözlerin 

Colette 

;.;.yRl V'dtiyet.\e, i Mce ve stvri çenewi a vu. 

otıAUll ""1>de, kad•<>• d i:katle •lilılıyo.·· 

d~. 

- Peki, ~jOııt.Wiıl·· dıye ~ctu. 

- Soıora mı? İşte bu kadar y&nu1n ... 
Dana "'- aöyhyeyim 'I Sen do:ıduktan be0 
bene 80ftt11 nl"'1m lfler. hey.aUarı kar. 
3ıltk!ı muhabbet ve &...ıitkatle dolu .. 

- JNet. ewt. - ınal(lnı... F&kat 
llliıDiler Ndlr? "" ....... _ _, 

gö"lte bekle riMl \ e lteınen .)·aparım. 

Bu Wtte btra..ı geuk:Um, çVn.k.M pi• 
r~ ı-.tlık•IWM biT aN..)& gettrnwk 

lMyH ru.; okhı. - (İbl \'OC Ukhu 
lhl. btıı ~· eınel:"l çok -,f°\erlıt-r. Dunôt:-u 
ıedıariL. cUltttn pirinci )eınekten bir 
Ud ~ e,·yıe.t ~ttdı&. lllııı6attn", ik i U':' 
~·aru dM. retlCfıek.odioı , ze.' t.int.rııtgda 

pembele!jUrdmı. Dört pe,thct1ı1tı da 
..ra parçahıM'lıl doğ rl-) 11rak =-eae ~a~
U llııiral. çe\·lrdim, Piri'lıoN lılD ._,u 
5YY9 lıeuıcıtf'fıdeki !M.l\'a.&vt ...,.,Af 

k&l'IN'Ü. ka.) aa~un. SuAII ç,&-kardı 

fım pkhM,,-lul ~ak b&)• sala rl..<'n 
k:JUl'W•' pafj~ıtlal'J fjy_ '1ıel<ı1.~r 11 
tun, Piılav ,· vııtu. \:ekhM'e lcine b.ı 

ı- da -...a hafif a te.,e aklan. '!< •
mek ..... ı;...., bu) hk ı.;r taıı..ııa bo
p.lta.rak ~ot.n~a Mrdıife. 4 1ııi. bi r ye· 
mel< oı,u. 
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Rusyadan haberler 
(Baş ı doı *§• 

yönocn nıüdaiaa ctmcktcd 1cr 
ünk ü eşidede ,Si! " -AL 

nun t k\lye 
(B&fil ı incide) = 

ku' \etlerlne lntlzııren 

uıevzitcıınıebl \C nıUdafıın~ a J:'e('nıe"I 
doln~ !'Sile simdi dalıa lfbumlu ohnuş
tur. Zlnl bir miıdilet onro, )llh\er 
ordusunu mevz.llerlnileıı atmak col;; 
gll<; olabilir 'e llı\•erlıı ü n ar· 
ruı.una uğramak telıtik ı ': K'05· 
lerlr. Baknhın Gettoral Aurltinleck 

ae ) paca:k 'l 

Doğu cephesintie : 
Hnrkof _ Kur k artı ındakl Ru .. 

k"' \etleri iman ordusuaun ı,;ok Uo;
tüıt taarru7.larını kırnmnnıı~. Alınan 
saA- \C sol crnatımdukl zırhk \C mo· 
lorfü blrllklc.rlntıı ku-:ntnUI hareketi
ne glrlşmf'ı;I Uz.erine ., rku cf(lğru ce_ 
kilıncye ba.'ilamışhr. 

Ahnan ordu u sol ccııı:ıbile Kıtr k • 
\ 'oroneç demir)olu boyunca pek c,ıa

buk Dcrleınl': \C \'oront'Ç'de Rm; Ol".• 

du unun ştmal ynnını ktı\'r&mışhr. 
l'alnız \iman suğ cenalııRın biraz 
geri kaldıı't'ı aııla~ılmaktadr. !t'Jğer Al_ 
ın:ııılar \'oronec • Qstrogo'k arasın· 
da Don nehri gnrı1 bilin! kamilcn 
tuu11u lun.n bü.) al Ru ku\\ etleri 
C:ember içine alııımı'i demektir. 

HU!!t:ır Orel \r. K~ iııwıUnde 

ıııukabll tuarruu:ı gcçnılı:lel'bt\ <k'. bu 
artık gcc: kalı111 gUrlinmekte<Hr. Bıt· 
ııuııla bt.-rab«'..r Ruslar şıırkn dotrıt 
ri<'lll ı•dcr~ \'e gerllerlnl ku tlHI 
Alman molöıilı b rffklcrinl yarm k 
urctlle bir kıStm ku' "ctlcrlnl lwttrta. 

lllrlef'. 
llulıisu, knaa ~-a.r.oa ının DIV\.af· 

f11k olduğuna tıUkmedllt'ib lir. nellk 
bu ) armanın Kd ceııaht n lcu tma 
ile t ınanılandığma hcnm itıt tal \'e

ril~ Bunu m dan mublll'ebe!ıl· 

nln lnkqafıııil:ın \e netk· nd d a. 
l'H k 'ıtzi) etten unlı~ıHec.·eği1 .. 

\"ulnt~ hu Alınan t arrııı.unun ce-
nt&b doğnı ıtmıt"I in H K 
kU\ \etlldk. 

Elalemeynde ltarp 
sahası garbe kayıyor 

Kağıt stok ediımek üzere 5 
milyon 'ira ahsis edildi 

Gece yı:ırısı tt:blı' ı beş, a lı 
sun z.arftt da S<ı~ el kıliıfa ın 
mu.ızzam Alma 11 hucu nu ltıtı şı. 
sında b~ rıe t ya.pınak mccburL 

kazanan talihliler 
nı.ımaı•alar 

3862, 54:.1.1 
~etinde kaldıklarını tamaınlle le. M. ıı p ı ı ıyaııgonuıı lO uoctı tertıp 1 500 Ura kazanan 
yıt etnuştır. 3 " · k ı .,.,, ttncu çe ·ı ışı U'UO An karada Ser· Son döı:l rakamı 

Ankara, 7 (Vatan) - Kağıt'Maliy-c Vekaletine 5 l'!lyon lıira.j L Almanlar ayıca u tıın ınlgicvinde saat 15 'c yapıımı. Çc 155!*1 9890 ıle brten .w ar bılet 
stoku vtıcude g tirmek ı 1 l\1lll. . 1 onctra 7 ( A A l Reuter' k 1 k ı b l k b "- -• Ç n ı Ya kad r b r krcdı tahs::. o un· ı 'I k d k h b 1 ı~ı a a a 1 

.,. l\ıı.,., lnitleSi 100 ıı 1·a kazanan numaral&r: 
Korunma kanununa mılstenlden mu tur o,, ova hususı mu a ırıı -ı takıp ctm ştir ı _________ ___ ..;.._.;;.~ __ . _..,;. _ ____ ~ :icn: 1 

1 
S<m uç rakamı 250 366. 711 ile 

G 
•• Kursk un 200 kİ omctrc do u. kn+m ~ k-a.zana aumarcı.ıı.rı bıten 400 er bilet 

U m r Ü k t a r i f e ı c r i d e sunda Voronetz ecphcsındc neh ır aşagıya yazıyoruz 50 lıre kazanB41 numara\ ır 
yolunun haklmı.}'etı 1çın yapı n .00-0 iıiı·a kazan&n ıltHmtra S<>n tıç rakamı 087 134. 395 ıle d w • •kı•k k k Qmıtslz mucadele devam ctmeklc-I 312825 bıten 4-00 er btlet. 

egışı ı yanaca omisyon dı;ankların \aş.arda hakım b•r 10.000 l..ıa kazanan numaralar 20 11"'9 kazanan numaralar: 

Anit ra, ~. (Vntan) - lthalut Harıciyc Vekftlefinde çahsmaları., ro oyrıam !arına 1 ı:mcn burada 240933 290771 362931 385819 Son uç rakamı 227, 243. 247 
ve ıhrac t .. timruk tarlfcsı de Sa- na b ·lamıştır Bu çalışmalar bir çarpışmalanı ·ok büyuk ayıda 5,000 lıt·a kazanan numaralar 267, 289, 318, 653, 913 957, 997 
zı esaslı değlşıkllkk!r yapılarak hafla kadar surecek ve bu ar.ıda Alman pıyade~ surülmuslür 089535 19 63 ile bıten 400 er bııet 
bugunkU şartlara uydurulması giimrük tartfelcrının tıc&ret mu· Izvestıanın harp muhnbırı şoy. , :1. 1 1444 7~ 2390781 ı O lıra kazanan numara: .. r· 
ıç ll alAkah Vekaletler mümessil· ı ahcdelerı hiıki.imlcrile tearuz. ~t- •- demc·ktedır 1

296835 310124 
ıe nd "-' Son ıkt rakamı 63, 75 ılc b ten 

rı en murckkep b r komisyon memes r.e dikkat edllecekltr ••Son günlerde b•olcree Alman 2.000 lira kazanan numaralar: 8000 bilet. 

1942 mahsulü afyonlar hangi 
fiyatlarla alınacak? 

askeri yokectllmı ve yuzlerec sah-1 04 1043 045683 08'10Q l 064262 2 lira kazanan nuınal' !ar 
ra topu tahrip olunmuştur · Buna j 099878 118538 148632 156264' 1 

d
.. 16"011 179504 208J68 .,49459 Sonrakamıl\, 6, 7, 9ilebltcnı 

ragmcn uşman y ne ııa.) ıca u_ .. .. 
tunlu i:ıntı muhafaza t:vlemcktc~ 254475 2511145 259162 268197 160000 bilet ikramıye alırlar. 
dJı " • 311640 327840 332254 3735961 30,000 lira lkramı~e kazanan 

312825 num&ralı bılet Afyond a
tılmış\ r. 10 000 !ıra kazıın n bl. 
Jetlerin 1 ta eı;ı Mila_, ı tanesı h
mlr, 1 tane Hopa. 1 tane de 
Sarıkamısta satılmı§tır 

\toro ilof tıınkhırı 1,000 ltra kazanan numaralar; 

Ankara. '1 (A.A ) - Bıze verı. 
len malumata gor 1942 senesı 

afyon mahsulu geçen senelerde 
olduğu gıbı hnşhsş ekım :le mi.i· 
saade edilen sahalardaki Zıraat 

Banka ı ubc ve ajanları tarafı11-

d&n müstahsilden satı nim caktır. 

ı 1ubay aya 15 e.) lulde son verıle· 

ccktlr. Bu tar 'he kadar afyonl:.ıı·ı. 

nı Ziraat Ban~a ı şube ve a:jankı.· 
rına satınayan~rrn müddet•• hı

tarnından sonra vuku bulacak mu
racaatl rı ve gösterecekleri maze. 

retler kat'ly~en kabu cdilmtyc· 
ecktiı·. Satı nrzcdllcnlerden as
g .. rl bi.r kiloya kadar o1an af) on· 
lar alınacaktır. M lını b zzat ZI. 
raat Bankası Nbc ve ajanlarına 

gotUre.mıycnı k-oyler namına losko\'a, 7 <AA) - Kursk 00J772 017021 022467 023482 
veya blrleııerek teslım cdeceklerı cephes~ndckı muharebeye Kllm 054490 057758 061890 063570 
gruplar namına ralarmdan btrını Voroşllof'u ~mıntn baş harfleri 070938 089344 095325 096329 
mutemet tayin ederek mallarını ol.,n K. V. adı verılm s ğır Rus 096448 096522 101246 114820 
mutemet vasılasılc leslım edebi· tankları surulmektedır Bu tank. 117222 ı25029 159492 159742 5000 er lira kllz r. n bılctlerın 
lirler. Bu takdırdc gerek teslım tc. ıar. muazzam Alman hücumunu 1611844 168483 169372 169452 l tanesı İstanbul. 1 tane'<ı Nezlllı 
scllüındc gerek para tedıyelerın· durdurmak "VC Sovycl kıtalarlflın ı 71431 17S8l4 181775 183553 l tanesi Aor. kara. 1 tane l Esk e. 
de bu mutemet mal scı-hıbı adde. \e-t1 mevzılerc ıntızamlıı rıeatırı 185130 l86783 189460 190108 h r. ı tene«i 'lanisa. 1 tane ı de 
dllcccktır Afyon fıyatları bu sc- tcmın etmek hususunda çok ön~ 190734 ]91533 197557 198158 Gcrzedc s .. tılmıştır. 
ne de yenıden arttırılmıştır Bu lı bir mi oyn makt dırlar 198906 204517 204fl21 210486 2000 er lıra kBt.:onar. blletlerııı 
fiyatlar sınıra ve nıorfıfi derece- Sır noktada bu tnnk nr.dan 20 213140 215850 221115 :!24877 8 tanesi lstanbul, 4 tanesı Ankara,! 
sine gore l 14) 1 atı \.'C ı 60 kurm· ı taı esı nchırlerı aşmaga muvaffak 228155 232565 237661 240510 el ğerlerı de Karaca bay, Sandıklı, 
tur olan maktnclı Alman gruplarına 248985 249080 2518:.!7 251994 Samsun. Hopa, Kırklareli, Kırk· ı 

Satı~;a arzed len afyoıılardan ka. hucum etmişler ve bunl rı pi.ıc;- 263888 266260 268587 ~69485 2ğ11ç, Kony Ercğllc:i ve Tarsu la 
bule şayan görUlenlcr sınıflara kürtmü:-lerdlr Du. man grupların. !!72184 274137 280684 28391~ satılmıştır. 1 
ayrıldıktan onra ayrı a~ rı tartı-ı dan yalnız bır k.sını tekrar kıyı. 292547 299719 300435 304697 1000 er lira kazanan b •etlerin ı 
laeak ve t.ırtı iızerınden smıfına ~a varmağa muvaffak olabilmiş. 306162 319440 320361 323047 24 tanesi İstnı buldn. n tancsı An. 
göre kıw başına 1210. 1560 veya tir. Bu t, nkl.,r, daha e ddi tehdide 324241 336229 340344 349517 lrnra, 5 tane.1 1zmlrde 2 tanesı de 
2080 kurıtj avans vcrlleccktır m ruz kesımlcre gondcrılmlş. ora- 356402 358493 361283 367221 ı yurdumuzun muhtel f "ehlr ve ka· 

------------------- da meharetlc kullanılarak şimdi 368900 385946 399295 399552 1 sahalarında satılmı,ur 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 
:-ve kadar Pravda gazetesin n va-1------------------------.......,.-----
hlm dı~e '\:asıflnr,dırdıgı durumun VATAN' IJahcı fena hale gelme ine man ol. 1 n h a y 1 r l ı t e ş e b b Ü s Ü 

( 1 1 inaide) »•« 

mamak. n rbl ~ yere uzatabilir. 

ınustur Alman es rler bu tankla. 
mcrlkada ekilen fstlhsnl lotıunıla· r•r> rH•<:m " n , ndcslnc verdıgl kor 
rından ıyı ve bol mahsul alınma- ltuyu anlatıyorlar. 
ğa başladığı ve bu mnhsulUn hal'p \lıııırn lııııkları 
meydanlarına artık buvük Rıl-ktar V şınglon, 7 (AA.) ı<uısk ve 
tarda aktıgıdır. . • Hnrkof kesıınıcrınde şiddetli çnı-pı' 1 porcu Ga ·b · n 

İki»<:>sı de tııyyar-c !>liiıhını Clll'· ıalar olmaktndıı . Almanlar. hücunı· 
etle, mehareHc ve soğukkanlılıkla larda blı arada 1000 tank kullan.. e 

ıııaktadırlnr • 
ycslne U.} gun düştüğudur. Çı\nku l"eııl lııl\un ıoını 

'"' .. o 

Çinin istiklal 
mücadelesi 

Y-.: M. R. lit 

r IAtıı ,Japon tecn\llı.lİne u_tra.• 

~ ılı •ı "c i!.tıkl.ılı ~lıı miieadc· 
lt-~e tıld ğı zmuaııdanberl be; ko
l'.& ) ıl f:"Ct,oınl tir. Bu nıiiddet ı.ar. 

fındn Çin nılllctl, ııek çok ar117J el 

de.ıı kacırnıı~. pek çok can 'e ma 
kıı_\betrol-:tır, fokıtt hiçbir ı.ama11 

) ılıııaıııış \ l.IJ unlarının t..-ıır.:ılıi;ı· 

na da milli birlik, milli şuur, millı 

ŞC' k '" )BlllBn bir knll\nmıu hare
ı. .. u ~kllndr. kunıı:ımı-:ıur. 

Çin: btiklal ıı"il'adele:-.lnl, Jııpon 

•-:gull altrııdnkı lopl'ftkları kurt.ar_ 
muk glhl dur hlr ııı&ıııtda almamıs

tır. tlıt rlci 11"«.·avfu k:tr-:-ı .. ında kanı 
llir ıle-hı hart•kete geJhl()fl, miUi U_\ıt· 
ıtıklıktan taııı bir sure-ite istifadt. 
P.tıııe) 1 hlhııl . mı.arif, lktısal, irti 
ınaı hıt) ut gibi o;ı:ıh:ılama yep) en 
bir \'arlık )tıratmtştu. 

\ 11 rııı ki dfüı.' u. )'eni Çinl, toprak. 

'luı glıntlıı birinde tak,,~ u~n)ll. 

c•ak bir hıtı>ta di~ c değil, .\ t'ni bir 

iıleınln ı,urııluı:uııda faal r~ alıwak 

~t>ııçleşnıl':' \e <lndele':'mi~ bior nıil

kt di)e hr.ıoa ı katmfbB me<-bur

c\ur. 

j:in nıillı rehberi Çıttı.Ka)·Şek, 

Aıııerlkutılnru ıı1ııR bir (leıRfiCJnclr.· 

« Kl1t• ,.il{ıh \erin, )tİı ı»blhtl nhr· 

ınını dPıııl-:t i, 

<.'in j,.tlkt.il ımleadde,.iulıı altın

•·• J ılı hıı .. ıarkı•n ;ı;deıı hılgrıtflar, 

ııı~rlkıı.nın bu öı.üıı hükmiııılı J P.• 
rlııc gt'llrınet:e bil ladıgını \ôC: Çinde 
geni~ ulı;üdr. Amerikan hıl\& hlrlik_ 
Jerl kunılduğıınu gö .. terl.) or. Yhı 
blnlr.n•e Çinli bunlar için ha\a me,. 
ıhuılarını hııurl:ımakffi m~g-ul bu 
lııııııııı ktııdı r. 

Çin. lstlklalı ~run.ı hinn: daha 
ı;ıkıııtı 'Çekcııektlr, fal\rıt umdUJ:'U• 

ııtı ınııtlıtka ka' tısacak "e kcnd lnf'! 
) udım edenlerin c.ıneğhıl. barı'l' \C 

dliıenlıı gll\ enillr hlr tk~teyi hıtllııt" 

J:'l'lınck "'"r~lile hol httl ;;ııe) eı·ek. 

tir. 

Aleutan adalanAda 
Japon kayıpları 

( iSa.'l 1 i'K'tdci ).( 

lır. Bunların b rıpde sckızmel Ol'

du 4-00 esir a mış ve 4il tOP zap. 
l tm lir İkıncısıı d<! 600 es r alın· 
mış \e bırçok g Aımct elde udıl

ınl:ıt f· 

:M~roa stiithlı1r son sözu henuz 
söylemc~~ır. Nlkblnlığe dü~mek 
vakitsiz oH.ır. lnglllzlcr gıbl Al
manlar da pek esaslı hedefler lçln 
çarpı~yorlar, Roınmel, kelleyi 
koltuğu altınn almış tarihi 5öhretl 
için zorlu bıor mücadele yapıyor. 

Sonuna kadar uğraşmadan ve her 
ımkffnı yoklamadan zaferd<!n vaz
seçmesl elbette beklenemez 

kullar.manı11 Anglo S,kson seci· nıezarı iÇ n 
bugWıt.u havacılık te~kiJiıt ve Stockholm. 7 tA Al Aflor 
takım isi olmakla beraber nhsı Bladett ıslmll Isveç gazetesının Hel- V ıngton. 1 (A.A·) - AmerL. 

;lnkı'deki muhabıı ine "Öre Kızıloı du İd al f g ık · ld ı _____________________ ..........__ •· B h 1 ı... il te ebbüs \'\€! hıza epeyce ver bıra- ,, c sporcu. crn a ar arcc __._....__.___....._...._...___...__.. ..,a a rıye nazır ıı;ının 11 r teg • Stokholın, 7 (A.A.) - Bcrl.n. 
dckı İsveç mufüıb rlcrc gore, A1· 
ma.n askeı i mah(ıllerı Almanlnrrn 
Elalcıncyndckl İngllız mukaveme
tin hentiz kıramadıklarını ve oca. 
da muharebenin ayni ş•ddctle de· 
"am cttığlnı dun itlr ( etmekte 
. eliler. ingılızlcr, azlmlı bir muka. 
vemct gostermektcdirler. 

Şt1 nokta d!l,kah çekmıştır ki 
Ml6..-da Alınanlar Hk defa olarak 
Amerıknlılarla çarpı mı rrdır. Har 
be taze bır kuvvet glrdlti derhal 
bclırmi tı-. Geçen harpte Ameri
kalıların b r uharcbc meydıınm· 
da i.ı.k dda o tlt'a.k gij('tınmeleri, 

h81"P iiitn etmelerinden yedi ay 
Sonra ol u u. Çok g.arlptir ki bu 
defa da ılk Amerikalıların Avrupa 
harp S11hnelerinde gorünmcsı, A
mer kant harbe girmesindl'i1 tam 
yedi ~ SOllr<a olmu tıu·. 

kıy.cır. · patladıktan sonı ço • şidd t1i bir iı • merhum Gfllibc bir m<'zar yı.ptu. DUnku yek tın '.l.30 00 n gore J ponrarm, batı A lan 
rnrct Rcşrcd n ufak meı mılcr ntnJt ma.k hususundak1 h yırlı t şcbbil· 10 00 adalarını •;ıl çın sarft?ttikleı-

ısırda, harp tal hlnın duıımc. I veni bir siper hnvnn topu kullo.nmsk- sün milsbct neticeleri, ~·ı:ırdtmla. Y. Sarı afoğlu · " Hikmet Tunç r 5 00 ga.) retler sırasında 3 torpito muh-
sindekl en biıy&k amil. ingıltz ve tadır. Bu hav.an toplau ltus toPÇu u 1 rı11 devamı surdile b r kere daha R. Teke 5. 00 1 rlb . b r kruv zörü ve bir natdıye 
Amerikan hava kuvvetlerln\.n Rom· bnraJ ateşlerının çok ~ıddctll oldu .. tez .. hür etmektedir. Dün de mcr· R. Ergin 10 00 1 gemi l batırılmı . birı tayyare ge-
mcl'ln lkwıal ftallarını dövmekte ğu Murmnnsk cephe inde kullanıI-1 hum Gnlıbln mezarıra snrfedllmck Muhtar Ka\•alcıo&1n 10 00 mlsı olmnk uzere 9 em1 de na" • 

gwterd gı geyr<.'l ve kudrdt.r. 
maktadır Bır gecede 1000 mermi üzere onu sevenler yıırdımlnrda - ra ugratılmıştır . 
alllmrştır. bulunmuslardır. Lıstcyl aynen su- Yekiııı 270 UO 

Mıhvcr kaynaklarından g-clcn 
haberler, Almanlar tarafından iş. 
gal edilmekle bulunan ·robruk il· 
ınantn:ı son günlerde yenı tanklar 
yüldil buyük gemi kafılclerinm 
g ldığini blidtrtyor 

Geçen dcla Aıucrık111• azmi ~ 

Mı~ mıüıurebesi, bu A-arbın so
nunda hel' mem'ekeli ıı tlcıtrct ale
mini bekleyen akıbetin bir ôrne. 
ğifll mcmleketunlzin ti<:ari hayatı
na ilk defa olarak hissettirmiştir. 

Eğer kıgilizler ı. rbl kayb"'tselcr· 

AlıM:ııılarııı tank ka.' ıhı tunlarımız. g<•t: riyoruz. 
Loodrn, 7 ı A.A. > Lcrıingrnd 

radyosu , Alnınnlnı ın Volşansk eep· I 
hesindc Harkof'un 40 kılometrc ka· 
dar doğu şimalinde şiddetli muhat c. 
beler esnasında 2000 den f11zla tank 
kaybettiklerini haber vermektedir. 

Hasat başladı 
Romınel'in )&ratand)ğı teey Ut 

etml.}or 
LoRdra, 7 (A.A.) - Kahlredcn 

a.ınat ve teeyyut ctm yen haber
lere gorc Rommcl gcçei cuma 
günku mı1hnrdl>clerde y,;ıralan. 

mıştır. 

A ·k k ti k r 
1 

b' dl mtihlm bir ticaret yolu k pa-
merı ~~1kl uı'"''e -e en n ır ta. nacak, bu yola boğlı olarak iş gô 

rafına yu en n<:e muvazene az zn· 1 bü" "k 1_ ... 1 t · 

Tirnoçcnlw - \'a' el ınıilakutı 
Lonôra. 7 (A.A.) Rusyadan oğ- oolunulm&sı için hazırlıklar bali· 

bal~·a) ı bul a •ı tirnıt cd.ıme ·
tedır. B z.ı kazaı. rda ye ıı kurt 
göl'ütmü e de :ı ddeUc mücBdc· 
le cdibnı~ \ c tahribatı az olmu _ 
tur. Yalnız nmdc .) e\ mı:,ıelcrln. 

den şıki't) el edılmekledır Gc· 
çen sene l'laft da altı 1 ra 'eri .c 
ame'c) e bu sene 12 • 16 lira h :C
talık vcrllmektcdH·. 

ı·cnlldiğine göı c Timoçcnko Hlndıs- lamıştır. 

tan başkumandanı Ccncı-al WaveH Çukurovadan gelen soA hnber· bo 1 l Bu 
.ı~r 1 ren El!"' yıı • r ,,... eı· \<e sarSln ı· 

man sonra ıu ınu~ u. ı.n.: a da 
· bir Uı f k 

1 
ı •arla karşıla~acaklardı Bo kw;ım 

kcfcn»1 ra 1 yu a maga tüccar, içtn ıcifı tela ve heyecan 
LP,niııgradı dınen batary:ı 

ile göriişnıüştUr. 
bo:;lamıştır. Eger miiwer, tarıh n ek ki bcrabc 'kbl 1 1 

tere göre bu seneki pııınuk mah. 

Kahire. 7 (A.A.) - Rommcl'ın 
y ralandığı hakkındaki haberlerin 
thhatlnl teyıt edecek m .. hlyctt..-ı 

bLtrada hiç bir ıruılümat mevcut 
bı..lu n ınlifl'la ktad.r. 

jşaretlcr11\I anlayacak kadar g0 -1 ıydA~qk· a bet r .... :1 nbeıgk• 
1 

ve 
umı ı ·ay memı,, ..... r \'(! • eme 

l"ÜŞ berraklı&,nı muhafaza ctmi~ 
bunun manasını herhalde k<M...-a. 

durumur:da kalmışlarchr Bu su· 
retle tehlike ıtttfmallcrinin tesiri, 
ancak d\tr unhtk uyandırmak 

Lo~dra. 7 (A.A.ı - l~nıngrad 

rudyosunun bildirdığ'lne göı·eı Lf'nlıı

grad ı bombardıman eden bir Almaıı 
ağır top bataryasının y{•rt tespit 
olunmuş ve So\•yct pike tayyareleri 
ve ağır lopçu tarafından susturul. ı 
muştur. Bu A lmnrı b ıtnı yası nllı 

ağtr toptan milr~kcptl. 

sulunuA dtırumu çok müsait gıt. 

mt.'klc ve btıgünkü lahMinlcre 

na2aran lw mahsuHın 200 bin 
ya<:akur. 

Vış1. 7 (AA.) - lngıl Lk>ı El· 
alcmeyn~ da) nmaktac.rlar flh 
\er uç.~'darı lskendcriye Portaah 
ve SiiV\.:Y kanalınl bömbardıman 
0 trn 1 ı·J r 

~klındc betirmıştk. Mı ır uha. 
Mısır ı 1+1in be'klcnıttez eklide ı rcbesl ııu ~-a bu "stiknmettc kat'ı 

bir dönüm noktası g~ırmeslnde bir neticeye varırsa piyasamız bu_ 
hava kuvvetlerinin bUyUk rolü ol. nun t-c:;irlerint -elbette duyacaktır. 
muştur. Bu; Çörç n hava kuvvet- F&kat ded•g mtz gtbl, kuçiık b'r 

.KadıköyQPERA Sinema sın da .... 

~rı kH ndanlR~ çekt l raf· kıynme\e &it lhtl allerln ufukta 
hu:ı da bellidir. gonmrncsi iiZCf'IAC titccar harp 

Angio Sakson va kuvvetleri. sonunda kcndilcril'lı bcl;\eyen biı· 

zekof'1tn hiT mu\ affakıyetl 
Londıa. 7 (A.A ı Moskova rad· 

yosu, General Zukof'utı :kumandası 

altındaki Sovyct kılalanııtn Knllnın 
cephesinde düşmanın iddetll bir hU
cumuım pU kilrttükten sonra 4 k sa
bayı zapt.et.tık eı-mı ve l4 tank lah. 
rip etttkler1nl h:ıber vermektedir 

Z ll SUNGUR 
Kaymakamlıklara 

tayinler 
n n; kara kuvvetleri ara ndakl yük kıyameti hatırlal'ftışlar ve de· 
al<!'lıbtc muvazcn Yl lclle çcvrr~. rl11 ~1 dtışünmeğe vat"mJŞ!ar
cck kad r ü tünliik gôs.f.ermelcri dır. 
iki şeyi i bat ediyor: Blri-fı 1 >..· A'hJftd lttwi YAL tAN Ankara, 7 (Vat n) - Sındırgı 

ıtaymokamı Mahmut Ürgubc, Zile 
k ymakamı Munlp Gölpazarı a, ,. 
Niksar kaymakamı Necip Zılcye 
Reşadiye kaymakamı Süleym_an 

hep tanıyord\ı. Mıs Herı'tS: uSlz san-.t· 
kiır mı ınız? Resim )a~r 1Sll1>Z?ıı di
ye sordu. 

Adam haşin h ın: GüM·üS 

811 ~ı:amdan 14 ren )<eAI pr~gram 

Her a~ŞEHıl seanslar saat 9,30 ckı ba r. Y eı1crin?zı hemerı tod ı-ak 
ediıuz. Td o : 608:!1 

SKE 
hy.acı-

Dfz ol-Yr 
Adam, luı~ız 00- tawrla b&»knolu 

alarak t•kkfıt· ~j. Ve kııpıd;rn çtkwr
ke-n: 

"iksanı, Pınarbaşı kaymakamı Ib· 
rahim Andrinc, Mertç kaymaka· 
mı Arif Scrlke, U ok kaymakamı 
ı.~azıl BozöyUğe, Bayburt kayma
kamı Fikret Uş cı, Hozat kayma
kamı Avn Bayıam\9(!. Peturkc 

- Hayır, dedi. ben bir All'StZ bir can1. 
bır adi adam, her halde f.ena btr mahlu. 
kum. BOYOK HiKAYE 

- Bl.ı g~mı· ıuaskc lta~at~nda gôr
dugüm <m scvimti ve en güzel e<!jldır 
diye tekrCM"ladı. 

k ymakamı Bahri Kaş kaymakam 1 
lıgıno Hbzat kaymakamı Rlfat 
Dl.) ıU!ire, Çeşme kaymakamı Ha. 
ı A\·anosa. Keınalpaşa kaymaka. 
ını Muhıtt nin St\ as idare heyeti 
azalığına naklen ta~ inleri ve lu· 
zumuna bın en Lapseki kaymak -
mı Osman, Uluborlu kaymakamı 
Hıılıt, Yeşilova kllymnkamı Fall~ın 
Vekfılet emrine ahnmaları Vckil· ı 
er heyetince kararı 5tırtlmıştır. 

htanbal A .. n~c nlrfnri tk:aret 

ıııohk{'nlf inden: 042/;eö(I 1 
De\•let Denlzvollaı ı islctn1c umum 

nıUdUrlUğUnd n. almıf oldu •u 14.5.942 
tanh ve T. F. sclcr U.277 numaralı 

1 
Klı yako Teberi oğlu eınrine Uuncı 
ntu ha ulnı ak \.cnleıı kon.şımentonun 

zayi olduğu Kjryako Teberi ogıu ta· 
rafından lstıda ile lbtcnmış olduğun
dan m zkOı konŞlmcntonun kimin 

llnd-0 is tarihi ı ndan ltıbaren 45 
gUn ıçtnd mahkemeye ıt:ırazı ve ib-
raz edllmedlğl t.a.kdlrde taline ka-
rar verileceği olunur (31'i~) 

Yer· 'd n Cırlayarak: fi lmd~ <ic a+·Uk 
gltmellylm,, di)'C llllvc etti. 

Gerçek toze bir kuvvetle canlanm a 
bcnzıyordu Kadın, .} arım sal!{ evvel 
düşmemek için kend k~a dayaı -
nın bu genç &dam oiduğ.ıtna nanamı· 

yordu. Kibar, ccnttlmeıı bir ooli vardı. 

Buna hiç şüphe cdılemczdl. Yüz sene 
evvelin anlayı ınn orc de ~!'!t}acak ıra. 
c.ar güzeldi. T'pl tıpkı bir Byr'Ofl'u, 
geRç b r Shelly'yi andırıyordu, ama ken. 
dıst içın ~nç bir Roman Nımas. ~ 
bir Ronald Colman dcnemezıdl. 

Evet, nrtık gllmesi doğru olacaktı. 

M s Herr\s, kendi hesabına değil, sırf 
adamın hesabtna umu;)ordu ki para ıs

temcsln, blr korkutma sahllesl y-;ıpma· 

fa kalkışma ın .• Zaten Mis Hcrris bem
beyaz. saçları. kuvvetli genış çenes . 
lrlyuı vil<..'Udıle kolay kolay korkutulur 
bir ınsan sayı mQzdı. Genç adam. en 
kuçuk btr tehdit nty-0tı gösierrru!den ka 
pıya do ru yürtiyordu. ' • 

Bhıdcnb r~ küçük b r hayret i çı· 
kardı. Odadft.kı en zel ylet"den bı-
r , b'r Sttmü:ıten 

- z 
~~ onund dtirml<ştu. Bu maske, 
n i, akt~ cı bir soytarıyı gösteriyordu· 
Soytarı yüzlednde ebedi b r acı mana
ya. tesadüf cd Ur, bu nı ·ede bö) le 
birşcyden en küçttk bi.r eser yoktu. Bu 
nevi sanat csct'lcrl yapan ustad ardan 
en bityOğü sayılnn ~Surat.) ın en çok 
bcğenHmi:ı, tanHlmıs cserleriııdcn b-1. 
rıydl. 

Kadlil dedi 'kt· 
- Evet, ne suzcl degıl mı? (Şorat) m 

c,ı eski v fı'krlnlCe en gu;;,el eserlerın· 
ekil btri. •. 

Adam ceV&P \erdi: 
- Böyle bll" soytarı askcsı ıçın 1.."Ul· 

!anılacak en u.}'gun madde gümu ur. 
Kadın: 

- ~t. ben d o :C kırdeylm, d ye 
t-esdik etli. 

Bu sozlcrı soylerkeıı, adamın ıtk aş.. 

ktıı :halim birdenbire hatırladı, zavallı 
~vr u, kaf'ısı, ~lş hayatı hakkında 

hıç btr ey sorffi<ldıgını dUşündQ. 

cie böyle oim • ı daha t)i kh. 
SC>faya çıktıkları zaman .ada : 
- Haytıumt kurtardmıı, di~ 

daodı 

Beki 

ınwt-1. 

Kadı ı,n cUnd bir bankoo.t w.Fdı. Btı· 
bu uzakır k llC§eli bir tavırla dedi ki: 

Pekfihi bHiri.m ki trınımactığım b'1" 
&daını gcecnın bu aatindc evime 
maya cesaret etmeık delHlktir. Bittun 
dostlarım boyk soYliycc;~klcrd\r bili
' im, ~ma benıın gıbi yaşlı bir kadın çt.n 
bund11 ne g bl bır tcllll'ke oinbHir? 

Adam,. buyuk bir eiddiyeUc: 
- Kafan•zı k cbllirdltfl, dedi. 
Kadın tasdık. ettı: 

- Evet, yapabltlrsınız, ama Ztfl iı(t'n 
~ ne korkul}Ç kıbetLer çtlaır. 

- O.>la demeyiniz, btı sırada hıç de 
oylc dcı;:ıl, poliı;Ler, bit' suçhııy ~-
kalamak kabil yctrnı g&termı 

- Pckı hayd artık AthHı 

Kadın. kapı~ ı kdf)ayıp c\.d o\.unn11 oda. 
,sı.tıa döndüğü " kıt kendi ~nd ne dü· 
sıtind\ı: 

e guzd ackı.m ... 
Fat.at t 1 bunu S<>yieti; be) az 

,alt s ara kutu ıloan k~bol· 
duğunu farkett.i. Biraz evvel, dtwarın 

yanındaki küçük m sa üstünde idi. San
dovlç im k :ıçin ofi gitU.ğı zam~n ku. 
t1;1)U 8Örmiiştu, muhakk ki ad~ ajlr· 
m•ş c.Mocı.ktı. Ha· tet·a:Cı İ.) ice oragtırclı. 
Bw.lnm•dı, ıdamlll ça\(hğtnda hl!; (ii:)phe 
yoktu. 

Y1tUna.k k,·in odasıoo ,,.. rkCfl .ıçinden 
yıne: .. .Ne güzel &dımt'" d y.e ctii ünôı.i 
Sontn llerri gorımi.' te hiç ~ c. 
:fC aldirmazdı, tam zama:orn•n kadınla
rına betucrdl. Ama içinden s giye ~ e 
be enlltncyc çok ehemm yet verirdi. 1. 
li :, ında ve beyaz s çh ohnasm rag· 
men eok cantı, çok ~ gor r, az 
~emek, aı: u~ tı ile iktifa eder, we geç 

at k da eder. koklıe)'i IÇCI', 

al içindcu ne 1-ı:> ·Le,!ilc, 
(Arkam r} 

Mitti bayram şerefi ne 
Vasiııgton , 7 (A.A ) - B rlc~ık 

Amerika 4 tet11muzda mHli bay· 
rıımını kutl rkcJJ, Amenka ttçnk
ları dünyanın 3 kıla;;>Jnda birden 
taarruza gt.'<,'lllişttr. 

Ahnan haberler. Avrupa~. ;ıı 
ırda, Çlnde Aıncr kan üÇftklaruun 
y ptıklnrı mu\ nffaktyet\i hftcum· 
lard ın bnhı etmektedir. 

AvnıpBya yeni bir 
Amerika kumandanı 

Londi"a, '1 (AA.) - Avrupad:. 
ki Amcrlok n umumi k&rareahı 
General Cari Spatz'ın Amcr•knl'ıı 
Avnıpa hava kuvvetleri baıku
mandıınlığına t yııı edıldığlnı b ,_ 
dırmektedlr 

Fransada bir 
kuruluyor 

ordu 

Lotdra, 7 (A.A.) - Fr1Lnsada 
Triko or mi altındıı bır ordu ku
mlınaktadır. 100,000 kl5lllk bu 
orduda agtr lop bulunm<1 ·aeaklır. 
Bu ordu el a tında bulunmayan 
topraklarda tcskıl e<ii.cceklir. 

Londra üniversitesinde 
Türkçe kursları 

Londra, 7 (AA) - Şti'rk 1 san. 
rmı OGrcnrnek iste) e talebe~< 

mahsus olmak üzere Londra Onı. 
ı 'crsıtesındc yeni Bur lar ihcla. 
j edılnılş.tır. M. Ede bu münasci:> t· 
• le 27 temmuzda bır demeçte bu
j lunaeaklır. Kaydolus n talebeler 
tutarı U&) yen hadd 3eçtig,nd<-n 
tekrar ~ i 'Bur lar hd ına lu. 
zum gorülma~tür. Türk-çe dıll ic;ın 

ycnidf'.ı fazla olora-k 20, farsça içı 
8 çır.ce 1 i ve J pon d 11 '1:in 30 
Burs konulmuştur. Her t .. ıooe:yr 
bütun masraflarına karşılık ~ık 
üzere ayG-2 20 ingtllz lirası veril • 
cektk. 

Benzin tahdit müddeti 
uzatıldı 

Ankara, 7 (AA.) - "&lşveka

lellcn k-blı' ed4.ım~1.-r 

9 
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KUPONLU· VADELi ·MEVDUAT 

HER:AYJN·BIRINDE·PARANIN · ~Ai Zi ·Vl:l?iLiR 

T0RK·TfCARET· BANKASl·A·S· 

')evlet Limanlan İşletme Umum 
Müdürlüğünden: 

... adtl edılen Trabzon liman ı,ıetme ta.rifesinln 10/Temmuzi94.2 ta.rl· 
hind~n itibaren tatbik olunacağı ilin olunur. c7311-> 

Hozat Sa. Al. Ko. dan : 
1 - A. ağıda miktar \.'e muha.ınmcn bedellcrı ve il:.C terninatlarilc 

ihale t;ün "'C saatleri yazdı mevad ayn ayrı 2-tOO sayılı kanunun ka· 
palt zarf ve açık ekeiltme hükümleri dairesinde ih2:..? edileceğinden 
taliplerin mezkllr ~lerde Hozat sat1n a.ıma kon1iıayonuna müra· 
caath1.rı. 

2 Tahplcrin iha.le saatinden bir saat evveline kadar kanunt 
cnıınM.Uarı teklif mektuplarını konli&yona vermeleri. 

3 - Ev.saf ve şartnameler satın alma komieyonunda görillebihr. 
4 Postadaki gecikmeler ka.bul edilmez. c727a• 

Cin,.I "\fiktan Tutarı TetınJnh lhale l'ÜJtÜ 

Hl. Gr. lJ. it•. LI. K•. 

Sığır eti 
Koyun eti 
Keçi eti 

17000 5666 10 42t 9S 

26000 1~16~ 80 1137 13 
26000 12;;63 80 9i2 H 

27.7.94.2 pa.z.arlesi günü kapalı zarr ı 
> > > > 

• > > > 

Hozat Sa. Al. Komisyonundan: 
l Aşağıda miktar ve muhammen bedelleri ve ilk teminallarıle 

ihale gün ve saaUeri yazıh mcvad a.yn a.yrı 24.90 sayılı kanunun ka
p.Ur zart ve açık eksıltme hükümleri dalr~inde Iha.le edileceğinden 

taliplerin mez.ktlır günlerde Hozat satın aılma komisyonuna. müra
ctt-11Uqrı'. 

2 - Tahplerin ihale saatinden bir .saat e\.·veline kadar kanuni 
teminatJarile teklif mektuplarını komisyona. vermeleri. 

3 Evsar "·e şartnameler sa.tın alma. komisyonunda görülebilir, 
Po.~tadakl ;-ectkmeler k&bul edılm".'z. c7274 • 

C:Jn~f "1.k'8.rı TutaJ'ı Teminatı J.JtaJe günü 

Sı,ır Eti 
Koyun eti 
Keçi eti 

8500 2833 05 212 48 
13000 7382 90 368 72 
13000 6282 90 471 22 

Fena çocuk + 25 
dolar = iyi çocuk 

(Hafı 2 lı•dde) 

Ji fazla~r diye hesap edilcbılir, 

K iüp ı;ün geçtikçe lnkişJlf ct
mektcd:r. Schir, çocuk klübünc, 
sebze b2hçe~i haline konulmaga 
mü~ait arazi hediye etmiş ve ço
cuklar takımlara ayrJlarak her 
takıma ayrı bir parça toprak ve. 
ri:nıiştir. Bu suretle takımlar re
kt.bel halinde çaltşıyor, takım 

halinde !-:' ::törmc:-ı öğreniyor ve 

27.7.942 pazartesi gUnU açık aksiltme 
27.7.942 , Kapalı zart 
27.7.942 > > > 

BULMACA 

• f-f-1-s , 
, 
r 

' 

f-f-1-

ı-ı-ı-ı-

bahı:~nin hasılatını müsavi kı- ~' ı......ı._...ı.....ı.....Jc... 

sımlara bölcr~_k c\·~crirc ı;:-ötü&ü. Soıd&.n sağa: l _ Bazı bazı. 
yor, yahut kluptckı a~ıltk dcrs-12 _ Gramer terimlerinden: İsten· 
]erir.de kullanı.)·or. Çocuklarda~i J bul semtlerinden biri. 3 _ Bü_ 
grupl~ra ayrıJ~a ve çete tcşkıl yüklü· Becerikli. 4 - Dilsiz· Be
ctmc meyillc,rınt yenmek imk3- yan edatı. 5 _ Dahili; İnce' top
nı. ol:'1 3 dığı çın ~ylecc huna rak; Bir nevi du\"8.r. 6 - Yumak; 
ıyı bir mecra vcrı.mck yolu tu K ır 7 B ı bol h 8 • ey . - o arca. -
tuhnuştur. . Tersi : :Bir kasaba; Eski inhisar. 

Suçlu ve cani yetiştıren btr iç- 9 - Komuta; B r sayı; Zamanın 
timat bahıklığın senede 3500 d0-

kısımlirından. 10 - Zarf edatı; 
tar mukabilinde kurutulması. A· Taharri et; Bir ed•t. 11 - ltir11-
m~rikada büyük bir alaka uyan- fın aksi; P.lühimmattan biri. 
dırmış ve örnek hizmetini gör
mele baş1~mıştır . 

E OR S A 

l 
100 
100 
100 
100 

7 TEMMUZ 
Ster1ı 11 
Dolar 
Pezeta 
İ!'v · çrc frarı"'t 
İsveç krcnu 

• 
5.24 

130.70 
12.9:l75 
30,365 
31,16 

Yukarıdan aşağıya: 1 - Tersi : 
b'r ibadet yeri; Bır hayvan. 2 
T~rsi: fazla c;ırpkın; istimdat ni. 

ı dası. 3 - Fıyakalt kimse. 4 _ 
Tersi: cemi edalı; &ki bir devlet. 
5 - Gelecek; Sanat. 6 - Göç
men. 7 - Seciye; Mevhum bir 
dağ. 8 - Ait; Hızlı. 9 - Kör; 
Cephesiz ınuh•rip teşkil; Fi'l. 
10 - Tcrı::i: düşünceye müteallik; 
Şebnem . 11 - Verme; Bir hay-R adyo "" van. 

\ D ÜNltÜ B UL:llACANIN HALLİ 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

SABAH 
T.30 Program ve saat ayarı, 

T.3!? Vücudunııizu işlete.lim, i.iO 
Aja.ns he.berleri, 7.S5 Radyo Sf'.· 
ton orke:;tra.sr. 8.20 Evin saati. 

Öl'iLE 
ı2.:;o Program ve saat ayarı, 

12 33 Şarkılar, 12.4ö Ajans ha· 
berlerl, 13.00 Şarkı ve türküler. 

AKŞAM 

18.00 Progran1 \'e .saat al·arı, 
18.03 Radyo dans orke~trası, 

18.45 Incesaz fa.slı. 19.30 Saat 
ayarı ve: Ajan.o; haberleri, 19.43 
Serbest 10 dakika, 19.55 Saz eser
leri, 20.15 Radyo Gazetesi, 20.4:> 
Bir hali< türküsü öğreniyoruz, 

21.00 Ziraat Takvimi, 21.10 Hicaz 
makamından şarkılar, 21.30 Ko_ 
nufnıa, 21.45 Riya..selicümhur 
bandosu, 22.30 Saat ayarı, Ajana 
ve bor:$alar, 22.45 Yannki prog· 
ranl ve kaı.ıanış. 

Soldan .. ga: 1 - Cerg§ver: 
Mi. 2 - Asa; ~lfımi. 3 - Bam: 
Jfakj. 4 - Amanın; San. 5 -
Diz; imla . 6 - Moda; Ne. 7 -
Nü; Oyala; Em. 8 - Soda; ibare. 
9 - Belii: İyice. 10 - Ur•!; Edat. 
11 - Ayı; Erik. j 
Yukarıdan a.s3ğıya· l - C~ba· 

dan; Bu. 2 - E<ıamI; Üsera. 3 
Namaz: Olay. 4 - Modalı. 5 
Aksi; Oya. 6 - Ve; Nida. 7 
Ela; Mal'ye. 8 - R•f: Abide. 9 -
1\iasq; Acar. 10 - ~lika; Nereli 
(eriten). 11 - İnleme. 

Bir Su Mute hossısı 
' 

arar.ıyor 

Su ihtiyacı olan hir köy ic;in su 
arama mütehassısı aranmaktadLr. 
Kendiaine her suretle kolaylık gös
terilecektir. Talip olanların mufaııı_ 

sal adresile şeraitini Ilgın husust mu
hasebe memıf.rluğ"una blldirmelel'i 
rica olunur. 

1 

V A'EAN 

Amerika dan in gi lizce 
Radyo Neşriyatı 

Amerika Radyo Ş i rketleri Türkiyedeki 

Dinleyicilere lngilizce 

Haberler Neşriyat Saatlerini Bildirirler. 

·rurklye Saati tünler 
Rad,... 

Merke~i 

Dalga.uzunluğu 

J\ilosikl :\t'~trc 

!~ : 00-18 : l~ llabeder 

Ilı 

10 

?.O 

'!O 

20 

J.>-18 

00-JD 

15-19 

00-20 

43-'?l 

30 

15 

30 

00 

• 
• 

Habeı lortn 'tahlltr 
Haberler 

• 
ılaberJerin tlılh.llU 

• • . . ,. 
• • 

Rat&erlcc 
» 

Dab~rlertn tahU.lJ 

'4aberler 

• 
~ 

• 
• 
• 

H abftlerln !alül 

• • . .. 
• • 

'! l oo-·;ı · 1 ... ıa1.Mrler 

21 t:>-~ı 

'?l ; 30-'?1 

... _, 

2Z 

!!3 

:!3 . 30-23 

23 45-'!t 

» 

• 

• 
• 

'ff&IH! rlerln taht 

• 

30 
• 

ll aberJerJrrı hth.lif 
~e M tl:aik 

.ı0 

• • 
• • 
• • 

Haberler 

• 
flaherlerln taJJil'ı 

• • 
• • 

fla.bet1'M'in Tah.hli ve Müzik 

Halı6rierln tahlUJ 
> > 

> > 

• 
> 
> 

• 
> 

• 
'1a1'erlcrin Tatı.1111 ,.e l.iüzik 

lıi Haberler 

15 ,. 

OG 

,. 
• 
~ 

• .. 
• 

B.alJ..>rlerin !aliliU 
• > 
• > 

l'a~artesı, Ç&~mba, ""'RCA 
Cumartesi 

• ,. 
Pa.ta!' 

l ler gün 

• 
"umarteı-ı 

» 

• 
Pat.ar 

l:ler gi.iu 

• 
Paı.ar 

Her gür 
·, 

• 
raıat 

Her gtin 

• 
Pazar 

• 
• 

PazartCfJI, Çar,amha, 
Cnmarte~ı 

raı.art.esi, Çan:amba, 
Cumar~I 

• 
Pu.ar 

• 
• 

• 

WNBf 
W BO!' 

WGEA 
WL\\'( 
WC\V 

W RC.\ 
WNBf 
WBOS 

\\'GEA 
"4'LWO 
wcw 
WOEI\ 

\\ROA 
W1'BI 

\\ BOS 
W GE.o\. 

WL\\ 0 

wcw 
\\ OEA 

WBC.o\. 

W BOS 
\ \

1L \\10 

"'~sos 
WCW 

rar.artcst ili. Cum&rtc&i WLW(. 
,, » W'BOS 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

ner Kil• 
» 

Pauu 
» 

• 
• 

«er gü• 

• 
• 

Pııza.r 

• 
• 
• 

Her git• 

• 
• 
" • 
• 

• wcw 
WBUL 
WRUW 

WR US 

WRUI, 

"KU'l1 
WRUS 

W L W C 

WÔBX 

WCRC 
WRUL 
WRU W 
WRUS 
WL'\\ro 

WBOS 
WCRX 
W CRC 

WRUL 
WRU\l 
°"'R US 

WLWO 
WLWO 
wcw 
WLWO 
WBOS 
wcw 
WCDA 

l"aza.r tesl Ua C11marltı&i \\"RUL 

• 
• 

Pa7Arte8i 

• 
• 

• 
• 

WRU W 

WKUS 

WRUL 
WRUW 
WltuS 

lö.130 

17.780 
lJ.2 lO 

15.330 
15.250 
16.850 

1U50 
17.780 
13.:!lQ 

J ;"i.$30 

HJ.'?50 
ı;;.sso 

ı;;.sso 

15.150 
J 7.780 

15.210 
ı ;;.sso 
JS.100 

15.8.'lO 
J :>.3SO 

13.150 

17.780 

16.210 
15.2.)() 

J5..ZJO 
16.830 
13.:!50 

15.210 

ı ;;.ıs.50 

11.790 
0.700 

6.ot O 

u:roo 

:>.iOO 
6.0t O 

l6.2Mf 

15.:!10 
17.880 
11.790 
9.700 
6.040 

15.250 

15.210 
LG.:!iO 
l?.336 

ll.790 
9.700 
6.(MO 

l..5.:t50 
15.250 
15.850 

lJ.:!50 
16.210 
15.850 
17.830 

17.790 
9.700 
6.1140 

11.790 
9.790 
6.MO 

(Bu Listeyi Lutfen Kesio Saklayınız) 

-
DOflTOll --.... 

ORF ANIDIS 
Cild Vfl ZUbre'Pt mtitelıı.-1ı1r 

a.eyotlu Sut.erazt sokak: No. S 
:-!il apartıman 2 el kat Tel 45734 

YEN 1 
ViDOLU BEZiK KIT ABI 
Sah~ yeri : iKBAL K.?rABEVl Fiyatı : 60 k uru.,tur. 

19.8 

16.8 
19. 7'! 

rn.;;ı; 

19,; 

18.9 

19.8 
16.8 
10.7'! 

19.56 
10.7 
18.9 

19 . .16 

J9.8 

16.8 

l9. 7;? 

m.56 
m.1 
· ~.9 
19.S6 

19.8 

16.8 

19.7'! 

19.7 

19.7'! 

18.9 
19.7 
19. 7'! 

18.9 
25.4 
30.9 

49.G 

'?.;.1 

30.9 
49.6 

19,7 

19.6 

16.8 
25.4 
S0.9 
49.G 

10.7 

19.72 
19.6 
16.8 

25.1 
30.9 
o.6 
JD.1 
19.7 
18.0 

19.7 
19.72 
18.f) 

16.8 

25 . .t 
S0.9 

•ID.6 

%5.4. 
30.9 

49.6 

JlAŞlT KIZA 

Tiyatrosu 

Hailde Fiıfkht ı.e..ı,.,.. 

Teknik Okul ; S ıtınalma Komisyonu 
l a ;.<.anhğından 

Harbiyede, Belvü bahçesinin 
alaturka kısmında 

Bu gece 

BENİ ÖPÜNÜZ 

Komedi 3 Perde 
fazan: Bedia F on Ştatzer 

Heyet her ııece Belvü bahçesind e 
temsil vermektedir 

l\tübraŞ.iT aJnuu•..ak 

c. :M:Uddeıumumlliğlnden' 
ıstanbul Adliyesinde açık bulunan 

ıo lira. asll maaşJı piyade müba.şlr· 
tiklerine memurin kanununun '4. cll 
nıaddesinde yaı;ılı şartları haiz olan· 
ıar ara$ından milsaba.ka ile münasip_ 
leri alınmak üzere 10 Temmuz 912 
cuma gUnU imtihan yapılacaktır. 

Taliplerin mukta.zi vesika ve 6 X 9 
bUyUk!UğUnde 4 fotograf ile birlikte 
ınczkOr tarihe kadar Is tanbul Adli
ye Encümenine müracaaUarı. 

Cinsi 

Sadeyağ cUrfa> 
Nohut 
Beyaz peynlr 
Bulgur 

Miktarı Talmlbl 
beddl Fi. 
Kımq 

3500 Kilo 210 
2000 • ~o 
1600 > l'ıo 
2000 > .f-0 

• 

Fasulye çalı ckunı.) -4000 > 
Fasulye barbunya ckuru> 2000 > 

35 
35 

Tahmin 
bedeli tutarı llk temlfta.t 

Ura Kuaş LlTa 

7350 00 
800 00 

1760 00 
800 00 

HOO 00 
700 00 

12810 00 961 

YJ1d1zda teknik okulunun 194:2 malt yılı ihtiyacı olan yukarda 
cin.s ve miktarı yazıh sade yağ vesaire erzakın şartnamesine göre 
9/ 7 /942 perşembe gUnU saat B de kapalı zarf usu ille ihalesi yUksek 
Mühendis mektebinde topla.nacak komisyonda. yapılmak üzere eksiltme
ye konulmUflur. ilk teminat <961,. liradır. I stekl llerin şartnamesini gör
mek ve ilk teminatı yatırmak ü:aere eksiltmeden bir gUn evveline kadar 
okulumuza ve ekeiltme günü Gtım~uyunda. Yilksek Mühendis mektebi 
muhase~lne gelmeleri. Tekli! mektupları eksiltmeden bir sa.at evveli
ne kadar makbuz mukabilinde verilmiş bulunması li.zımdır. 

Postada vakl gecikmeler labul edilmez. c6794> 

ISahlbl "" Ne,rlyat Müdürü : A.hıwet Emin YALMAN 
•'&tan Neşriyat Tilrk Lld. Ştl. Vatan Matbaas• 

Kok ve Maden Kömürleri Satışları 
Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi 

Istanbul Şubesinden : 
l{a.lorltertı binalarla re.ısmt ve husuc:;I müessesata, lokanta, sUthanı! 

ve benzeri n1ahaller mutfa.klarile kUçUk' dökme<:i, demirci gibi esnafa 
verilmekte olan kömtlrlere ııa.veten husust 111esl<enlerin sobalarına. da. 
kış ihtiyacı ıçm kok kömllrU sauşlanna a..,ağ"Klaki esaslar dahilinde: 

JO Temmuz 912 L'Uma. rününden itibaren be.şlanacakbr. 

1 - A : Sobalar. B: Kaloriler, O: Lokanta, Süthane ve bun~ ben_ 
zer mahallerin ve küçük dökmeci ve demirci gibi esnafın sa.nallarına 

yarar kbmilrler içtn Uç nevi ihtiyaç beyannamesi hazırlanmıştır. 

2 - Sobalar lçin lhtiyaı; beyannameterınln 10 Temmuz 912 esma 
.:iabahından itibaren a.~ağıda yazıll yerlerden tevzııne başlanacaktır. 

A - Kadıköyilnde Itfalye karşısında.ki satış bürosundan, 
B - Tophanede GümrUk karşısında Kozluca hanı altındak: 

satış bürosundan , 
C - Yedikule Gazhane~ndekt satış bürosundan, 
E - Bu ilAnda yazılı bayilerden. 

" 3 - Sobcı.iar için kok kömürU satış mahaUeri ikinci maddede zlkr' 
ge4';en bayllE;rln ınapza ve dUkkii.nlartle yine aynı maddede yazılı Ka. 

drköy ve Tophane satış büroları ve Yedikule Gazhanesidir. 
l(adıköy ~atış bürosu, KadıkOy deposile Kurbağ"alıdere Gazhane 

si için, Tophanede Kozlm'a han altındaki .satış hUrosu, Kuruçe.şme kol\ 
depo:;ile Doln1abahçe ve Yedikulc Gazhaneleri için. 

Yedih.ule Gazhancslndekl satış ınahalli de yalnız Yedikule Gazha· 
nesi için ve bayiler de yalnız kendi mağaza ,.e dükkıinları için satı., 

yapacahiardır. 

4 - Re'imi \'C husu5l müesseselerle kUçilk demirci, dökmeci ve 

ben1..eri esnafa, otel Ye pansiyonlara ve kaloriferli bina.la.rla. bilümum 
nıaderı kömUrllne ait bcyannaınelerin tcvz.i mahalli ve kömür satış 

nıc\'~:!. Galatada yeni yolcu spJonunun üçllncil katındaki merkez bil. 
rosudur. 

:> l{adıköy, Tophane \'e n1crkez satış bill'olarile Yed.lkule Gaz-
hanc~lndcki büroda bir tondan ve btlCıınum bayilerde de yUz kilodan 
a~a~ı -;~tı-:ı yapıln11yacaktıl'. 

6 Kalor;rerll binalarda. otut"anlara teshin l~in kalOf'iferdcn baş· 
ka \'asıtada yakılmak üzere kömUr verilemez. 

7 - Taliınatnamcde , beyannan1elerin tasdikine ait olan maddeler 
aş~~~ıda ydZılıdır. 

~tadde : 3 - Aşa~da yazılr şahıs ve müesseseler ihtiyaçlarını 

beyanname hUkmüfıde olmak ve n1atbu beyanname ile istenilen malü~ 
nıalı ihti\·a c(n1ck Uzer~ birer resmi mektup ile bi.ldirebllirler. 

A Dc,·let, \~Jiayct. Belediye idare ve müesseseleri, cınemur 
''C müstahdemlerinin ihtiyaçları hf'tic.; ı" 

E - Memurları 3659 sayılı kanun hUkUmlerlne t.A.bl mUcsse. 
sc ler. c- m~nıur ve mll~tahdemierlnin ihtiyaçları hariç>. 
C - Elçllik ve konsolosluklar ile bunların 'memurları t me
murlara alt olan n1ektuplar1n mensup bulundukları elçilik veya 
konsoloslukça tasd ikli olması JA.zımdır. 

D - A. B. C. fıkra.l~rı haricindeki amme müeaseselert ıte umu· 
ntentan.tleJ"e hadım müesseseler, cmemur ve müstahdemlerinin ihU 

ya~ları h-ariç ·,. 
E - lhrakiye için gemiler. 

Ya.zıJ(.lf:'ak resıni mektuplar veya. beyanna.meler, müesseseleri le.m 
sil edenler tarafından imzalanıı-. Bunların başka bir makam tarafından 
tasdikin~ ihtiyaç yoktur. 

Madde : 1 lJOknnta. sUthı::ıne ve benzeri mutlak oca.k1arı, küçU\ı 
demirci ,.e dökilmciller, şeker, hc>lva, pesta gibi maddeler tmal edcttler 

Kolac ı. lel<ecl gibi esnaftan ötedcnberl kok, taş kömUrU, linyit 
yakacak tesisatı olup ta l~lcrlnl bunlarla gördükleri sabit bulunanlar, 
Jş yerlerinde kullanacakları kömUr için verece!<.leri ihtiyaç beya.nna. 
melerlni ,·arsa birliklerine yoksa belediyeye ta!dik ettirirler. 

M(.l_c\de : 5 - DördUncU maddede yazıtı olmayan sanayi müessese
leri vcreceld<'ı'i ltıtiyaç bcyn.nı1amelcrini bağlı bulunduklarıı mmtaka 
lktıf'"at müdürlüğüne tasdik ettirirler. 

Madde : 6 - Teshin ~obaları için verilecek itıtlyaç beyannameleri 
halk dağıtmA. birlikleri t8.r&Cından ta.. .. di1~ edt1lr. 

J\{adde : 7 - Ticarethane. yazıhane gibi halk da.fıtm& birliklerine 
t.ıibi olmayan mahallere ait ihtiyaç beyannameleri tasdike t.A.bi değil

dh'. Şu kadar ki bu mahallere. alt ihtiyaç be:yannamelerlle kömUr iste. 
ye.nter tapa senetlerini veya musaddak kira mukavelelerini ibca.z eder. 
leı. Verllen kömUrUn nevi ve miktarı bu vesikn.lara işaret olunur. 

Madde : 8 - Aşatı"da yazılı mUc~seselerin ihtiyaç beyannameleri 
tasdike tAbi değildir. 

A - Sıhhat müesseseler: 
B - Kaloriferli. binalar 
C - Oteller. 

Ba!ilerin !t Attı \ "e adresleri 

Semti 

Fatih, Daniş Poroy 
Aksaray, Cemil Arslan 
Ciball, Ali Halit 
Beyazıt, Halil Haydar 
Çemberlita.,., Osman Tunçer 
Ahırkapı, Osman Tunçer 
Eyüp, Mehmet Ali Ou• 
Fener. Hakkı O~er 
Şi~li. Cemil Kapucu 
şı_,ıı, Mehmet Konuralt 
Bomonti, Feridun Uçok 
Nişanta..,ı, Ali Rıza. One~ 
Beşiktaş, Tevfik Oncş 
Maçka, Murat Başulaş 
Taksin1, Ismall llakkr Kaoasaka1 
ParmakkapI, Sua\·i Alemdar 
Galatasaray, tbrahim Çayhan 
Asmahmesçit, Hidayet Aya.ngil 
Kalyoncukulluk, Izzet Gülten 
Galata, Abdullah ve Burhan 
Tophane, Mehmet ŞengUI 
Kn~ımoa~A. HüsnU •rurkoğlu 
Fındıklı, Sadullah \le şeriki 

Fahri Dölen 
Reşit 

Arnavutköy, HUseyln UnaJ 
Kadıköy, Mustafa Yorgancı 

> Sadettin Bilensöz 
, Fazıl Zaim 
> Vahdet Pekel 
> Asım Anılan 

K~zııtoprak, Müfit Dikm etrıı. 

Göztepe, Halll ve lbrahlm 
Erenköy, Balaban Muharrem Zileli 
UskUar, Murat Ergin«" 

lbrahlm Yoıaı 
l{ısıklı, All Çetl~ 
BUyUkada, Salt Genç 
Heybcliada, Halit OzkaV\,aı 
Bakırköy, Omer Ba.şkal 
Yeşilköy, Osman Gürer 
Be'ikta.ş, Yakup Uzun 
Aksaray, Hüseyin .Aksu 

Ad""'I 

Fatih Feyzullah ef. Soka!< :ı. 

lnebey mahallesi No. 19 
Clba!i 
Yeniçeriler cad. eski No. 130 
Matbaai Osmaniye .sokak 23 
Ahırkapı 

Camii kebir mah. Kalcnderha-11e S. 22 
Fener Vodina cadde.si No. 125 
Ha1iska.r Gazi caddesi .No. 187 

> 
> 

Nişanta~ı 

> 

> 

l 
3-t? 

Beşiktaş Hayrettin i~k.etcsl 
T~\.'ikiye No. 127 

Taksim sineması karşısında. 
Jmam sokak 
Galatasaray Yen1ça.rşı caddesi 
Premecl sokak No. 12/ H 
Kalyoncukulluk Karakol yanında 
Okçumusa caddesi 
Tophane Boğazkesen cadde.si No. 150 
Kasımpa.şa 

Hamam arkll.SI sokak No. ı:ı 

h-l ebusan caddesi No. 9.5, 97 
> > > lr 

Ama\•utköy çar::ıt içi 
Söğütlü caddesi 

> > No. 4).1 

Ycldeğirmenl Talimhane meyCl&nJ 
Rıhtım caddesi No. 22 
Çuhadar sokak No. 21 
IhlAmur caddesi No. 121 
Islasyon cadde.si No. TT 
Hat boyu No. 22 
Uıı;klidar eski hamam No. 8 
Balaban iskelesi 
Tophane1ioğlu Tramvay cad. No. 81 
Altınordu C&d<k's! 
Ayyıldız caddesi 
Banyolar caddesi 
Iskele caddesi 
Şcn!ikdede Çatalçeşme No. 8/1% 
Haseki caddesi No. 110 

•7360> 

Müfettiş Alınacak 
Çocuk Esirgeme Kurumu Umumi 

Merkezinden : 
Kurumumuz teşkil&tında c;alı~ak tizere mevcuda illvc olarak bir 

müfetti~ alınacaktır. 

Isteklilerin yUksek tahsilli olması, yaşı 4.0 dan yukarı olmaması, 
idare ve hesap işlerinde tecrUbe ve behresi olmakla beraber konferans· 
!arda kuvvetli söz söylemek istidadı ve çocuk dl.vasile teşkilAtınd& 

al8.kası bulunması gereklidir. IstekliJerin dilekçe ve referanslarlle Ku· 
rum.. umumi merkezi.ne mUracaatl&rı. c7350> 


