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I{ U~arbinin 
bilançosu 

"'-
Al ~ llıanlar, kıştan evvel 
aıu'Y.ada kati neticeler 
/.bılseler bile tali diye 
1 1 ~\tikleri Rus mücade
::~~den kuvvetleri artmış 
takg ıl, çok azalmış ola
e~ çıkacaklardır. Kıştan 
İı ~:ı kati netice almak 
~ansız görünüyor. 

•ıtn· 

1 
~· 'Ahmet Emin YALMAN 

b'.rdev, binlerce kilometrelik 
b Cephe üzerinde boğuş

< llek aşlayınca netice hakkın
. ı.ıu azlarında tereddüd var
~a na~a.'lalar, ancak Rusla
llıçd lrün.de işi biteceği suali 

l!ir laa donüıı dolaşıyordu. 
1 k rafta bir Alman ordusu 

..ı hırı layYare ve tanklarla 
~t taarruz tabiyesi yarat

ta~leher Çarptığı yeri yıldırım 
n~le luz buz etmişti. Asırlık 
hile re tnalik Fransız ordu
ç gu lıu savlet karşısında bir 

cnıııuş~~e hallaç pamuğuna 
l:ıığ u. 
''liin~r tarafta bir Rus ordusu 
.cbiıa(0rdu ki çok insanr, çok 
1n~ , 1 olınasına rağmen ye
<rııa03Jıra imtihanını güçük 

b,/aya karşı, hem de pek 
tıı h Şekılde geçirmişti. Ha
~ hoşnut olmıyan, zoraki 

ır. arada tutulan insan
<n agkın~ekkep olduğu, Al
~liyeı:e~. kudretile ilk temas
·~tıı hagı tahmin ediliyordu. 
"lij ki aŞlayınca hayretle gö
-llıtn h Us ordusu dağılmadı. 
~ı~'lte arp tebliğlerinde, bir 
e kan . ziyade bir arzuyu 

, %ıubıiınden, Rus ordusu-
:ı.ııı bi lduğu, dağıldığı, mun

def r kuvvet halinden çık
llıen alarla ilan edilmesine 

Ilı teli llslar mukavemete de. 
. aıııı~or, .normal surette tes· 

~'\le::; ıcap ettiren sı.kı~k 
aııı ed e bile ölümü esırlige 
.\ıllıaıı: Yorlardı. 
1~ lıh arın hesabına ve her-
1-ar, ikf'nine aykın olarak 

bdeıı, senelik harp tecrü-
~ ~i Pek iyi ders alabıl
·~faltj Alınanlara yıldırım 
"•4) taYetleri temin eden de
~lıkte arruz sistemine karşı 
r lltııez tn~dafaa usullerini 
~til'ııı. bır ıneharetle inki-
1l'eııt işlerdi. İngiliz erkanı
~ faka~Unu 1937 de düşün
'%. G tatbika imkan bul
l talış eneral Veygand, tat

>.ı.1· llıış, fakat geç kal-
lı. llıaıı t 
"'t ilıılar ankları taarruz ettik

llıUda Yol verdiler. fakat 
h etre d faa tertipleri seksen 
!~ 'Uııde erınliğinde ve hare

.kıta.la Olduktan başka, mo
lleli rın teşkil ettiği Al

llt ıı ~ePhesinin arkasında 
'r~aıı111 dku':"'et!erile harbe 
.\ıatdı. a a imkanlarını bu
k llıaıı u sıstem karşısın
Uıı~llel'i ordusu büyük ihata 
n1'u iııı~aPamadı, Rus or
lıı. eııe a edemedi, az za-
1 tııı ı;c~ arazi kazandı, 
ı'i lıo1 b cfızatını \'e insan-

l!d •. de ;\~ telef etti, fakat 
·,~ı. alı inan halkının bek-

1 Uğra~tnadığı bir ölçüde 
IJıı • 1 ve ta kalbinden 

illa klıJın 
hır nı.ıı-~11 ar.if~sinde şöyle 
\it~ ~kild goruyoruz: İkisi 
ıı 1 ıı.a alın e dünyayı inhi
ıq ~~ 8ist ak ıddıasında bu
~ hu~ket~ın, bırbirinin kuv. 
h.:'.'Uııııy § olmaktan çok 
r \ışını k Orlar. Birisinin sü-
llk~taf ı!hanma.~ına karşı, 

>.ı. lı;, iyi aınmul koşuau
ıı 0skova•dayanmıştır. Ki-

l ıt. ~Vve1 Yl, Leningrad'ı 
ard~ların kaybetse bile ta 
tın lı hara kadar munta
~ı;ğa ~nde çekilecek ve 
kı atı ltı evaın edecektir. 

Ut §ııı N~ltnaınış, Alman
eıı~acağı Po!Yonun akıbe-
11.a~~ sarıl ıtıkadına bütün 

tııi a. kadtnıştır. Ti Vli.
uıı b· ıltıtıaıar olan arazi 
la111 1r tok tnembalarıdır. 
ııı._;ıı taze~erlerindeki fab. 

e(•. a echızat alabilir. 
'1ı.v 1 et diy Us ~arbine tılli 
İ'ık~tle au~ gırtniştir. Bir 

l'a. •~1 ve askeri kudre
'a~ııııa k"tnerikadan ge
dij esinde arşı Rus mem
~ ~liıııtıu ~~vazene kur. 

llııııı<il'rıııu ş ur. Halbuki 
~ .ıJıı ıı:r:zi. zaptetmek 

11\aıı etıce verirse 
techizatının ve 

Boğazlar hakkında teminat 1 Bu inhisarcıhk 

1. .1 So h .. k"' . b. . ne vakte kadar 
ngı tere ve vyet u ıumeti ırer nota devam edecek'> 

vererek Boğazlar Üzerin,deki haklarımıza Saçma bir karar yüzünden tiftik ~e 
riayet edeceklerini teyit ettiler yapağı ihracatı mahdut b:r gayri Türk 

k 
t zumrJnin inh isarında bulunmaktad ı r 

Türkiye tecavüze uğrarsa iki hD Qme Bu firmaları mi.'yoner y apmaktan başka biı 
derhal yardım vadi'nde bulundu ~~~h~:a~~;.~:ızd~ubi:l~~~ti~i~:e~~::::::~!~mti 

Anlara, 13 (A.A.) - İtJKiltere büyük 1 olan tiftik ve yapağı, cTiftlk ve Ya- yazlı firmaların başında Baker mü-
d~iı·i \1. Hu~he K.natchbuM. • Hug~<;f'n pağt İhracatçılar Birliği> nin hata,, essesesi gelmekte, Arsen ve 

0şUrek4.sı, 
ve So\'yetle-r Birliği bUyiık f'lçi~ r.1. \ j. ,- z m ı· t l ı' I er ı' n nlu.mnamesi yüzünden oldukça gent} J. Taranto ve mahdumlan, J. o. Ze-
nograck( 10 aju~to!'-ta Hariciye Vekaleti. suilstlmallere yol açmakta. ve bir k. · hender, S. H. Tulukyan, Moris Ta 
ne mt.ittchidüliueal biier nota tevdi etmi~ sım tüccarları mağdur ederken, di· ranto, Leon ve Con Kasapyan firma· 

Ierdir. bayram g u•• n u•• ğer bir kısım tüccarlara da havada. . ları bunu takip etmektedirler. 
İns:Hiı notuı ~udur: para kazandırmaktadır. Bu firmalar ayni zamanda birlikti! 
rıfajeF-tf' Kralın hariciye nazırı tarafın- Vaziyet tetkik ediidiği zaman t;f. de azadırlar. Tütik piyasasının na-

dan ,·erikn talimata tevfikan n1Uttehid tik ve yapağı ihracatının bir kısım Zım ve hlkimidirler. tthalA.t ve ihra.-
krallık hükümeti namına ek~lıin!lınıza Sekiz sene evvel bugün gayri Tlirk tUccarların yeddi inhisa· catı mllrakabe etmek imklnlarınıı 
a~iıdııki beyanatı tebliğe meoıur bulunu- . ld .... .. o· ktedir maliktirler. Kag" ıt fabrikasının rına geçmış 0 "•· gor ome · 
yorum: Zir& birlik, ancak Uç: sene müddet- üç seneyi doldurmadıkları içi..ı 

l\füttehid krallık hükiımeti, ~fontreux temeli atılmı§tl le bllUasıla tiftik ihr.acab yapan fir_ kend:lerine imtiyaz verllrniyen tile· 
mukavele:-ine sadakatini tı:yid edtr ,.e Bo- malara imUyaz vermekte, böYleJikh. carlar ise ZekAi Olker, Nuri özkanlı 
ğozalar hakkında hic;bir tecavüıi niyet ve Sekiz sene bUtUn ihracatı bu gayri Türk tüccar_ Zeki Yılman ve saire gibi firmala.r-
nP de mütalt"hatı bulunmadığını Ti.ırk bü- evvel bugün ıa.ra. lnhl.s!J.r ettirmektedir. dtr. 
lümı:line temin eyler. ~tütteltid krallık İzmit KA.ğıt Kendilerinin böy1e bir Untiyaza ma Kanunlarımızdan ist_ifade edip, ce· 
hükiımeti ve k~ Sovyet bük.emeli Tür- fabrikasının te tik olduklannı bilen, TUrkiyenin bti- earet ala:-ak faaliyet sahaeına atılaıı 
ki~e cümhuriyf'tinin toprak bit.Unlüğüne \...... meli Milli Şer tün tifti~ ve yapağı ihracatını idare genç TUrk nesli, hiç bir esasa iStinaı 
ihtiınamla Tiayet etmiyc iimadcıdirler. r İnönUıllln uğur eden bu firmalar, piyasada istedikte- etmeyen üç sene bilAfasıla ihracat 

Krallık hükü~ti ve keza Stvyet hii· lu eli vasıta· ri gibi rol oynamakta, fıyatları dil- yapını~ bulunmak gibi bir kayıt yü 
kiımtti, Türk hükiımC"tin.in harhe sürük· sile atılmıştı. ır_:: şUrUp kaldırmakta.dırlar. zUnden hareketten menedilıyorlar. 
ltnmen1f'k hu~UMındaki arıu~llllu tama· Bu mtlU. mil· T Uç sene müddetle ihracat yapamı· ?ı.lili!avat prensiplerimizden başka 
miyJe takdir etmekle bttaber Türkiyeyt", essescmiz, ·fa- . yan tüccarlar birligin bu kararı üze- hiç bir kayıt tanımadığımız b:r de· 
bir Avrupalı devlet tarafından taarruı.a aliyete geçtiği , rinc mallarını bu tmtiya.zlı grupa virde bu imtiyaz, inhisarcılık ve sınır 
uğradığı takdirde, bt:"r türlü mua,.-cnet ve günden ttiba. ucuz fiyatı~ de\·reimek meçburiyetin. n1eselesi, Uzerinde ehemmiyetle duru 
müıaharcttc hulunmağa iruade olabile- ren verimli ça de kalmakta ve köylü bu yüzden çok lacak meselelerden biridir. 
ceklerd.ir. Iışmasiie mem zarar çtmektedir. HUkO.metin bu işe derhal vazıyed 

lekettn en bU-Sovyet notası da şudur: 
1-lariciye halk koo1ie,uinin talimatına 

(t'vfikan Sovyet M .. yali~t cümhuclyetleri 
Birliği hüklım6li namına r-kf4elin~ınıı.a ·~· 
ğıdaki bf-)·anatı tebliğe memur hultıuuyo-

rum: 
Sevy.e&: ..-,..J.i.tıt cümhuri)·etleri biri$ 

hüküroeti, hfootrtwx mukavt"l~İnf' N:da· 
katini tr-yid eder ve Boğa.dar hakkında hiç 
bir tecavüı:i niyeti ,.e ne · de müta1ebau bu
lunmadığını Türk hü'kümetine temin ev
lt>r. Sovyet hükiımeli ve keza müt.tehid 
krallık hül..iımetl Türkiye cün1h1triyetinin 
toprak bütünlüğüne ihtimamla riayet et
meye imadedirler. 

Sovyet hükfımeti ve keza krallık hirkô· 
meli, Türk hül..ümetinin harbe ı,,ürüi..ien
meınek huı.uı-undai..i arıusıınu tamamiyle 
takdir etmeklıc beraber Türldyt'yt', bir Av· 
rupalı de'"iet tarafından taarruza uğradıtiı 
takdirde, her türlü mua\"enet ve müz.tha
rette bulunmıya ii.made olabiieceklerdir. 

i kinci t ngUtz notası 

Ankara, 13 (.\.A.) - lngilı<re bü)d. 
r-}Çİ!>İ \1. Hu~hc KnatchbuU • llugt-SMn. 
10 ağu6tost.a Hariciye Vrkiletine yukarı

daki notayı t:evdi edt"rken ayni umanda 
cu ikinci notayı da tevdi e-tmi;ıtir: ı 
> 

Bugünkü nota ile müttehid krallık hü
kUmeti '"e Sovyf"l eosyali;.t cümhuriyeılr-ri. 
birliği hiikümetinin beyanatı mf'f.nini ek~ 
&elaosınııa te-vrli ederkl'"n, krallık hükiı .. 
mt'IİQe mütt"allik hu!>u-.a bu bcy~natın 
19 ıeşrinievvel f l939 tarihli TUrk • lngiliz: 
muahed~inin birinci maddf'!'inde Türki~ 
ye')"t' kar,ı münderiç teahhüdünün qde
cc tekrarı olarak ta-v~if edildiğini bükü· 
metiınin müııaadesiyle izah ederek ke!>hİ 
ı,.ert'r eylerim. Btyanaı bu mııaherledc hiç 
bir deği~iJ.:.lik yıpınadığı gibi ondan mü
tcveUid vecibelt"ri de ne tev~i ne de tah· 
did edebilir. 

lngiliz gazetelerinin 
mütalaalar ı 

fngiliz gazete-leri ,·erilen notalar bak· 
J.:.ında geui1 tef!'-irlerde bulunmakta
dırlar. Bunların bir huliuaıaı 3 üncü 

sayfamızda oJ.:.uyaca.k~ınız. 

ihtiyatlarınn;ı büyük bir kısmını 
yutmuştur. Ruslara kıştan ev
vel pes dedirtmek mümkün bile 
olsa Alman taarruz kudretinin 
mühim bir kısmı Rusyada gö
mülmüş, gitmiŞ, bulunuyor. Al
manlar, Amerikadan gelen yar
dımla kuvvetlenen İngiliz kuv
vetlerini gelecek ilkbaharda 
karşılarken, tılli diye giriştikle
ri Rus hareketi neticesinde u
mumi kudretleri çoğalmış, değil 
azalmış bulunacaktır. Rusyada 
çarpışan iki kuvvetten birinin 
yeri mezar olacağını farzetsek 
bile diğeri herhalde hastahane
liktir. 

Öyle görünüyor ki bir kısım 
askeri muharrirler, gönüllerin
deki arzuya tabi olarak, hadi
seleri ancak mevzii şekilde gö
rüyorlar ve umumi neticeleri 
kavrıya.mıyorla.r. 

Ahmet E ınin YALMAN 

Bu tmtiyaı sahibi mahdut tüccar· ederek sadece mahdut bir kaç gayr 
yük bir lhti- Jarda.n bir kısmı pay tev%iatında bU' Türk firmayı milyoner etmekten ba9~ 
yacını ka.rş.ı1amıştır. Avrupa har 

• 

Alman Sovyet cephesindeki son vaziyeti gösteren harita 

HARP VJ.lZIYETİ 

Son hareketler 
Ukrayna cephesinde b iiyülc değişiklik yoktur. Al
manlar Luk - Kiyef de miryolu boyunca Koros
ten 'e varıp durmuşlar dır. Lemberg • Kiyef de
miryolu boyunca da Uman - Çerkov hattında bir 
cep teşkiline muvaffak olmuşlar, fakat Dnieper'e 
doğru ilerliyememişler dir. 

Yazan: ib:ıan BORAN 

(Askeri muharririn ;,azısı 3 üncü sayfada) 

bi bir müddet için h&rlçt.ın kA• 
ğlt getirtmek tmklrunı ortadan 
kaldırdığı zaman bu mlll! mües
sesemiz bütün nefir bayatımwn 
devamını tem in etmek g-i bl çok 
ytlkaek btr vazife ifa etmi9Ur. 

Fabrika tzmıt muhitinin inki
şafına da çok yardım etmiş ve 
evvelce 14.,000 olan fehir nüfusu· 
nun 30,000 e çıkmasına. vesil~ 

olmu,tur. Gazetemiz, bu muUu 
günü İzmitlilere kuUar. Yuka.
rıdaki resimde o zaman Bqvekll 
olan Milli Şefi, fabrikanın teme
lini attıktan sonra veciz nutuk· 
larını ira.d ederken görüy0rsu-
nuz. 

Almanlara göre 
Ukraynada 
şiddetli takip 
devam ediyor 

Bir günde 184 
Sovyet tayyaresi 

düşürüldü 

Sovyetlere göre il 
Berlio. 13 (A.A.) - Al .. n ordulon 

bıtkunlandanhğının tebliği: 

Parti İdare Heyeti Cenubi Ukrayna"da Almoo piyade ku•· 

Bir Almarı 
fırkası 

imha edildi 

:Sovyet tayyareleıri 

Berline yeni bir akın 

yaptılar 
s.,.,_,ytL tf'bhğltri t:krayna"daki Alnlan 

ileri hareletindt'n pek az bah6etmeh.edir. 
So"ı ·etler bilha3~& 68 inci Alman fı.rkası· 
nı ~mha ettiklerini bildirmektedirler. Ayni 
ıamıında So\'Yet tayyarelerinin Berllni ye· 
nide n bombardıman ettiklerini kaydet· 
mek tedirler. 

Gütııün en enter~an habt"ri, So')'el 

tayy,t,•ı:elainin Bu1garietana bir abn yap· 

mıı ·ve Şumnu civarını bombardıman et· 

mif ıofmalarıdır. Bu buı,uıttal.i teig:rafları· 

mız .'3 üncü sayfamızdadır. 

l b vetleri ile Alman ve müttefik ordelara 
top an Si meosup .. ,i teıekküller Kaıadeniı liman· 

Ankara, 13 (Telefonla) - Bugün )arına çekilen düşmanı takip etrıtektedir. 
Cilmhurlyet Halk Par tisi umumı td&_ Bu t~kküller ' anuda.pe bir suretle cere
re heyeti toplanarak Partiyt alA.ka- yın ede.o takip hareketleri etnuında Sov
dar eden muhtelif meseleler Uzerinde yet. ·dümdar kuvve\lıtrini muharebeye mec· 

müzakereler yapmışlardır. bur ederek ağır zayiat '-erdirmişkrdir. 

Birkaç satırla 

lhtikarla mücadele 
lhtlkür, kendlslle mUcacteleyl 

\·az.ite edinen bUkfunete karşc 

halkta bir cmUsaınaha:ıt 11 ıfınatı 

bu.lablllnıe, lmbası güçleşir ve 
uzar. 

Bu •insi düşmanın, kendlolnl 
bekleyen akıbetten yakasını • ver 
Jev mu' a kkat da olsa .. kurtara· 
maması t~ln açık bir cephe bola,. 
nlaması lı1zımdır. İhtikArro en ko· 
lay ve en kısa imha şekil, blr lha· 
ta hareket ine maruz kalnıasıdır, 

Böyle bır lhata. hareketi ise, ancak 
bir hükfimet • halk lttlfaklle ka· 
blldlr. 

İhtlkı\rı ezmeğl vazife edinen 
htlkt\met.e, elimizden gelen her yar 
dımr yapm&ğı biz de vazife bUme
Jlyiz. 

Şark cephe.&inin diğer bölıelerinde Al· 

man kuvvetleri düımana hücum ederek 

yeni mu,·affakıyetler elde etmişlercJir. 

Dün gece oldul-ça kunctli Alman aavaı 

tayyare lt!:ekkülleri ~!o"kovanın garbiadc 

bulunan mühim deıniryolu mi.ı.nak.alit 

mcrkeılerine infi1ik ve yau!;ın boruı>.Jarı 

atmışlardır. 

Yeni hücum noktaııı 

Borlin. 13 (A.A.) - D. N. B: 
Cenubi Ukrt)'np.'d.a Almıo hala ku,·. 

vetltri, rie•t halindeki Sovyel kütlderinin 
euaflarında toplandıı;:ı Dnie-pt>r geçitle· 
rine karşı bugün bilhaSM ~iddetli hiıcum· 
)ar yapouştır. 

Tahrip edilen tayyozeler 

Bertin, 13 (A.A.) - D. N. B: 

Alman hava kuvvetleri, 12 ağustO&ta 

121 i hava muharebelerinde ve 63 ii ysde 

olmak ""°'• 184 Sovyeı l•>"Yır .. i ı.lırip 

h!lva paruı alarak kendl payını b.l)..f
kasına da devretmekt.edır, 

ka. htc; bir faydası olmayan bu karaı·ı 
iptal etmesini temenni ederiz. 

~•rlikte aza. olan ve l.stediklerini rbi tgle',fzu8ü8fllbl8·R 

Un tevzi inde yolsuzluk mu? 
-

lstanbul börekçi ve simitçi 
esnafı Vilayete müracaat etti 

/ 

ŞlkA~ esnaftan llçü {YazIBı 2 nci sayfanuzdadır} 

VATAN 
19 Ağustostan itibaren beynelmilel bir 

eseri tefrikaya başhyor: 

Amerika Harpte 
Yazan : lngiliz Başvekili Çörçil 

Amerikanın geçen defa nasıl harbe girdiğini, 
Amerikan müdahalesinin ne gibi neticeler verdi
ğini bizzat Çörçil 'in kaleminden okuyacaksınız. 

Büyük Müsabakamız 
Vatan, ikinci i ntişar yılına girerken okuyucuları 

için cazip bir müsabaka tertip etmiş bulunmak
tad ı r. Sizi sigaya çekerek her gün bir sual sora
cağ ız. Bu sualin mevzuu bir resimle de aydınlatıl. 
mı§ olacaktır. Otuz suale en doğru cevaplar ve
ren okuyucularımıza kıymetli mükafatla r verece
ğiz. Her sınıf karii alakadar edecek olan bu mü
sabaka, size hem eğlenceli bir vakit geçirtecek, 
hem de kıymetli bir hediye kazanmanıza imkan 
verecektir. 

VATAN°©1~ 
19 Ağustosta başlı yac°ak diğer mütenevvi yazılarla bera

ber guetemizde muharrir MURAD SERTOCLU'nun da 
«Şimd i lik bukadar !• sütununu bu lacaksınız. 
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Maceralan 

/\nlotan: Eyüplü Halid - 41 - lY aı.on: Mim Smr 

Nihayet hapisanede 

EH 

Vali ve Belediye Reisi 
dün şehriıı muhtelif 

semtlerindeki inşaatı 

tetkik etti 
Hayatımda yaptığım kötülüklerden aoıay; 

derin bir nedamet hissediyorum 
Yalı ve Belcdıye Reisi doktol' Lütfi 

Olgun bir meyveyi sora sora emme- sünde bulundu. TabU aranızda bir bo. Kırdar dun şehrın muhtel f ycl'lerın· 

nin tadını zevkı.11 bilmiyor, ham ve ğuşma oldu. O vuruldu. Tabii ben dQ do esaslı bır tetkik y(ıpmışlardır. 

ahlatıru dışlcylp gevelemeği ozenl- tutuldum. Hayatımın bir çok sene- Evvela yanlarında. 1',atıh kaynuıhamı 
yorsun. Ne seveni, ne sevildiğinı an terini çatısı altında geçirmeğe alıştı- ve başmlihendisı bulunduğu halac 
Jıyor, ne de sevginin ne olduğunu ğım Umumi Hapısaneye konuldum. Gazı bulvarı uzerındc meşgul olmuş· 
biliyorsun. Sana da 5enl sevenlere O zamana kadar hiç yapmadığım bu ıardır. 

ve scveceklere de çok yazık. kabadayılık bana on sene mahküm!- Bu bulvarın gUzergahına tesadU! 
Demiş, kendi aklınca utangaçlığı· yete mal oldu. eden kısınılaıın L:ıtımlfildne bundan 

mı gidermek, sevgisini ima ile bano. MahkO.mlyetlmın altı senesini İs- bir sene evvel başlanmıştır. Gazi 
bildirmek istemışti. Şaşılacak şcy 

1 

tan bul haplsanesindc geçirdikten son_' köprüsUnUn Şehzadcbaşırıa kadaı· o· 
değil mı aziz okuyucular?. Fakat. ra, görülen lüzum Uzcrine Bursa ha· lan kısmın ııoo mctrclık mahallın· 

ben bu vaziyet karşısında ne ş~tım, plsaneslne göndcrildlm. Bir müddet deki ıstınılakler hemen hemen tama· 
ne de yapacağımı şaşırdım. Derhal geçtikten sonra. sanki benden başka men ıkmlıl edllmış bulunmaktadır. 
gayem! değiştirdim. PllUiımı yenıle· bir adam yokmuş gibi, o sırada ya- 500 mctı·clik bir kısnun lnyarı.L ıhalc· 
dun. Nişanlısı vaziyetinde bulundu• pılmakta olan Merinos fabrikası in- sı de yapılmıştır. 
ğum kızı bır bahane ile nazikane ıs- şaatında çalıştırılan hapislere işbaşı Yalı vo Belediye Reisi bundan son
karta ettim. Olanca kabiliyet ve iı· tayin edildim. O sırada önUme çıkan ra Beyoğlu cıhetıne geçeı ek yanında 
Udadımı harcıyarak, az bir zamanda parası bol, aklı kıt bir kar hır~lısı· Beyoğlu kaymakamı, !''en lşleri mil· 
Hanımef'cndlyi nırçın bir aşk delisi na Bursa hap!saneslnln bahçesini kl· dUrU de olduğu halde bu tarafta mil· 
haline getirdım. raya. verdim. Tam 3700 lirasını alıp hım yollaıın inşaatını gözden geçır· 
Sağıyordum. Hem de nasıl bfür yedim. Bu işte de beraet ettim. ÇUn- mışUr. T~kslm _ Haı bı,> c yolunun as. 

misiniz?. ôlçUsüz ve sayısız: denılc- kü, müddei lnegöllü Hıuıan Baba, bu fal tının da bugUnlerdo bıtırıımcsı ıçın 
cck bır tarzda. Ben çekttkçe o veri· paraları bana vcrdığlni mahkemede !cızım gclcııleıe kat"l emıı-ler de ver
yor, verdıkçe cömertle~lyor ve sankı fsbcıt edememiş, hapUıanc bahçesini mı~ır. 
bu vergileri ile beni kendine bcndet· benden kira ile tuttuğUnu söyllyerek Askcrocağı yolunu Taksim mcy
mek, sımsıkı kemcnUemek istiyordu. yalnız hAkimlcrl değtl, dinleyicileri danına b ığlayan Mete rnddcsl ve 
Halbuki, kemcpdi ben ona geçlrmlt- de kendine &tildürmüştU. Zavallı a- dağcılık klUbUndcn 'J'aşkışlaya giden 
tını. zavallıyı ağızsız, dilsiz sağmal dam!., ve Taşkışlad.ın L>olmab hçcyc ınen I 
bir ineğe çevırml~tim. İki ay içinde yolun ln"""tı ve halı in,...da bulwıan Bugünle beraber tam kırk bir gün_ ...- ,~ 

1 

hem şurada burada. yeyip içmiş, hem dür, okumak ktilfet ve tcneziülUnU maçkayı Beşlktaşa bağlayan ve Aka. 
de Sultana ile Rebcka için avuç avuı; retlerden geçen Spor ~ddesınin inlhtlyar buyurduğunuz maceralarıma 
sar!etmış, üstelik tam dort bın tane şaatının bir an evvel ıkmali için çıı.· bugUn nihayet "eriyorum. Gerçi, geç_ 
çil aarı kız da Osmanlı bankasına ver ııı:ıma"a hız verilmesi hususunda üı- 11 • .n mi.ş hayatımı karalıyan daha nice T e 
mişUm. Darlık musibeti benden _,. ... z rektifler verm ştir. l 
geri et.mış, yüzüm gülmüş, bahtım marlfeUerim yok değil. BılAkis pek 1 

çok. Fakat, heme~ ekserisi de mev- Kasımpaşayı Şlşlıye bağlaya.n vcl 
da gönlüm gibi şenlenmişti artık. zu itibarile hep birbirlerinin aşağı hemen Taksım - Harbiye yoluna mu
Vurgı,uı vurgunu takip ediyor, vuru· yukart ayni otdugu için onları da an_ vazı olan Dolapdere yolu da tetkik 

• lacıı.k avaller el pençe divan durup ı t a k tan k ymetl" oldu.ıı-.·nu blldı olunmuı:ıtur Bu yol da katranlana-
sanki karşımda bckJlyoriardı. iş o a m • 1 1 6

" - T • 
ğim vıı.klUerinlzl zıyaa uğratmaktan caktır. Bu iş için de 4.0 bın iıı·o. sar

kadar açılmış, bizim sevda. ve anafor 
piyasasında hiç kesatlık kalmamış· 

sal<mdnn. !edılecektır. 

1Uratıarıma nihayet verirken bil· 
tı. 

hassa kaydetmek isterim ki, şu ha· 
Vali ve Belediye Rcısi doktor Lut

fi Kırdar Kasımpa.şadaki yollrm da 
gözden gcçirıntşUr. Dönlişte de Şış· 
hane _ Azapkapı nrasmdakı ısUmlak. 
ler de mahallinde tetkik edilmiştir. 

* Yağ flyatl:ırı bugtııı U:&blt edl· 
lecek - •rıcarct Vekaleti, bUtUn vl 
lrlyetıerc gönderdıgı bır tamımde Ur. 
fa ve Dlyarıbakll" yağlarının t'ıyatını 
135 kuruş olarak tesbit ettiğini bil· 

Eksik olmasın bızim klavuz Seher tıraları gurur ve iftiharla değil, bilA
Harum, beni hiç unutmuyordu. Eline kis nefret ve istikrahla hlklye et
gcçirdığl parası bol zengın dlllları, Um. Kasdım '8hsı bir menfaatten dn. 
bir eslrcı gibi habre geUrıyor, btına ha ziyade, kendim gibi şaşkın ve 
peşkC-1 çekiyordu. İki ay içinde yağ- dllşkünLere şahsiyetimi bır ibret nU
lanmış bır kaz gibi şişmiş, Sultana- _mun ı olarak G'Öl:lt.cmıck, cınları da 
nm evıne .sığamryacak bır hale 'el· nedam~ yoluna sevketmektir. Eğer. 
miştım. Anlıyorsunuz ya, para, bil· bir başı dönüğü olsun kurtarabilmiş· 
hassa haydan ve mirastan gelen para sem benim için ne mutlu. ÇünkU bıı, 
hep böylcdır işte.. nedametimin bana bağışladığı ılk 

Yalnız tamahı ve vırsı değll, ayni manevi mükAfat olııcak. 

dirmiş ve bu csa3 üzcrıne vtllyel hu
dutları dahllınde saWn uk yağların 

' normal fiyatının da tesbit edilmesini zamanda ınsa.nların azamet ve gunı· B1Tr1 
runu da arttınr. O vakit elime bir 
kaç para gc~ıncc yine şımardım. Bey_ 
oğluna çıkmak ve lüf<s yaşamak ar· 
zularına dayanamadım. Suıtananın 

evinden Şişlide mükellef bır apartı

mana taşındım. Sıraslle Fınızağa, 

Sıra.servılcr, Tarlab3'ı, Tünel mey
danı civarlarında .senelerce yuvalan· 
dım. Nice canlar yaktım. Nw:e in· 
sanları a~dattım. Sıra.sına. ve ifine 
göre tUrlU tUrlü isimler takındım. 

Kcndıml taharri memuru, kaptan, 
komiser, hattA Mübadele komisyonu 
müdürü bile yaptım. itırat edeyim 
ki, suçlarımm pek çoğunu 

aUattım. 

cezasız 

Nihayet, ilk ve son defa olarak 
elimi bir de kana buladım. O zaman, 
sefahet tııcmının blrlcık yıldızı sayı
lan güzel Elenlçe ile birlikte yaşı

yordum. Bir gün bu kadınla Ycniköy. 
palnsa eğlenmeğe giderken Maslak 
yolunda bir taarruza uğradım. O za
manın sayılı zengin ve hovardaların
dan koza tüccarı Klrkor adında. biri, 
ot.omoblllml çevirmek, dlldademl elim 
den alıp kendine mal etmek teşebbtl-

·HER ·GuN 
BiR FIKRA 

Daha kısa ımış 

Büyük Millet Mec:lisi reısı 
lstanbula geldi 

Büyük Mlllet :Mecllsl Reisi AbdUI· 
halik Rcnda dün Ankaradan lstanbu_ 
la gclnılş ve trenden Pendiktc inmiş· 
tir. 

Dekorasyon mağazası 
Beyoğlundakı Dekorasyon mağaza. 

sı, bugün bir çok seçkin davetlilerin 
huzurunda merasimle açılacaktır. 
Kapalı vitrinler arkasında hafta

lardanbcrl yapılmakta olan ve herke_ 
sin merak ve tecessüsünü celbeden 
faaliyet neticesind e yepyeni bir ŞC· 

kilde tanzim edilmiş olan salonlar zl
yarctçilere gezdırllecektir. 

* T ra mvay da blr y&nk lciJik ' ak_ 
n"ı - Dün, Topkapıya gitmekte olan 
kalabalık tramvaylardan birindek. 
yolculardan manıfaturacı Ca!erln 
pant:alon cebinde bulunan çantası çar 
pıllnışsa da parayı çarpan Halil deı·
hal yakalanmıştır. 

ist.emışUr 

J?ıyat MUrakabc komisyonu bugün. 
kU içtimada yağ işini halledecek, 135 
kuruş Uzcrlne nnklıye ve sair Ucrel· 
teri zammetmek surctile azami satış 
fiyatını lesblt edecektir. 

* Almanya şarap almak üzere 
ıııiırac.'allttıı. bulundu - Ştıraplarınu

zın kalıte yUksckl.ğtni ve ucuzluğu
nu gözonilndc tutan bazı memleket
ler şımdıden fazla mıktarda şarap 

tcmını için lnhisarlara müracaat et· 
nıektedırler. 

Halcıı Almanya ve şimal nıcmlc· 

kellerinden İnhısarlara bir çok sipa· 
rış venlmlştir. 

* GUmrl kler \ e 1nhisarlur lda.resl 
memur alal'al - Gtimrlik ve lnhı· 
sarlar Vekiıletl, gümrüklerde istih
dam edilmek Uzerc nıUsabaka İle me
mur almaya karar veınıişUr. Eylülde 
yapılacak bu imlıhana ilse mezunla· 
rı gırcblleccklerdlr. Öğrendlğinıız1 
göre kazananlardan bir kısmı taşra· 

ya, bir kısmı da 1stanbul gUmrUklc; 
rındc münhal bulunan mcmurtyeUl're 
ycrleş.Urlleceklerdlr. 

j fena halde sinirleni)ordu. Hiç bir arkadqı onu C\İ· 
ne davet etmiyordu, lıiıtün İngiliz mt·ktep arkadaş· 
lan ailece toplaııı)orlar, onu tek başına bırnkı· 
yorlardı . Fransız arkuda, ı Darvillıcrs hir ı;un ::ıelı· 

ED.E'.21 ROMAN: 

mc 90rmıı~u: 
- Bu &ene ' ocldc ıw yııpacak&ın ı :ı:? 

- Her M'.ncki gibi &ılıntıdan çatlı)acaı;ını. 

V A T AN 
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Şe~'ıir içinden: 

Un f13vziinde yolsuzluk 
Ekmekçiler Cemiyeti Reisinin un 
tevziinde yolsuzluk yaptığı iddiası 
ile Vilayef:e müracaatta bulunuldu 

htaobulun borelu;i 'e ı.lınltçl 

esııafınm, keııdilcrino talı!.ls edilen 
unun tc\Zilrıde bıuı ~ol-;uzluklar 

~111nldıgını ileri :-.lıreırek \ ilayetc 
ınuracaat ettiklerini haber aldık 

\'e bu i le alakadar CJlduk. E()lndi
ğhnlz nıaliıınata ıoöre hu esnaf 
kendilerine '\erilen on. miktarının 
urttır,Jlnıa.,ı dlleğlle JSoğaı.kesendc 

fırıncı :-ılileynınıı l'idel.}'11 \C 'l'ünel
baı;.ında börekçi ı:;şrefil. Aııkaraya 

mümeı."il olarak ~ön ilermh:lcrdir. 
Bu teşl'hhlh muvaffa'kiyetıe neti· 
celcnmlı:tlr. Anı·ak bu murahha.,. 

Ofl in kendilerine \ erdiği faturayı 
gıiı.termekten kaçınmaktadırlar. 

Ahmet Bu.anın teni ıı ... tcsl o 
kaılar hakMZ , .e do!>t, abhaı> hatırı 

gozeterck tertlıl olunmuştur k i, lı.
taııbıılun en bii,)'ük fırınları bal
tada yarım, nlha:yet bir çu\·al un 
alırken, kenar maha llede sarfiyatı 

haftada bir çuvalı buJmsy·an bir 
çok fırınlar, hutta fırını bulunma· 
yan börekçi dükkanları ha fta da 
7 _ 8, ııattA 10 çuval un almışlar

dır ' e hlilıl alınaktadırlar. llattıi 
hiç ımalfıthane!tl \e dıikkanı bu· 

lar masraf kar':'ılığı olmak uzerc ıuıınıayan "<'yyar oıatınlar araro.ın

kcndileriııe \'erilen ııar •> ı nereye. da himaye yollu hıı.ftada bir iki 
lıan•adıklarını i.ı:ah edeınenıl!jlcr \ e çu\ al un alanla r bUe bulu:unakta-

l. 

hesap '\ert'nıı·mi~lerdlr. 
Ogn•ndlğhnlze güre, )ılikiı nıclln 

halen \erdiği un, e ·nafın. ihtiyacını 
kaN}daya•·ak dcre<>l'ıll'< UT. İddia 
edildiğine gore, tC\ .ı:i işine ınenıur 
cdikn t:kmek~ller ı·l'mi:vdl reisi 
Alınıct Rı7.a, fırınlara "·eri'lec·ek un 
için key fı bir k\''l.I liı.lcı.,i tertiıı 

etmlı:tır \ e esnaf hir ço le kereler 
ınlıraı:nat cttlğl ha lde bu il teyi 
göı>terınektcn imtina etın i~ tir. 

Ru listenin keyfo göre iter harta 
değlı:tırlldiğlnden, Ahınet Rızanın 

istediği kiınsl'lere istediği nılktar

ıla un \erdiğinden de ayrı~a -:ikfı
yet edilmektedir. 

51kCıyetçiler diyorlar ki: 
- Ahmet R11.aya nıüraı~at et

tik, hlikumet bu i~i bana '\'erm io:
tir. lstC(llğlnıe un ,·eririm, h.te<ti
itlme vermem , l'e"·abllc k&r~ılaştık 
demektedirler. Ve bu \ akr131 ,n
hltlerle iı,hata lıa1.ır bulund ukları· 

nı l.IAve etmektedir ler. 11ne o) le
dlklerlne ı:i>re ödedlklPrl un fiya
tında da bir istikrnr yoktur. 

Borl'kllk , .e ... ı ınitlik olanıik alı

nan unların bir çuvalının ons fi
yatı, koruma vcrgbl, çu"·aı ~l'Ji, 

hamaliye ve put resmi d hll olduğu 
halde on be'1 llra yedi kurut} olduğu 

halde unu teH.l ııd nler n f n 
:ı:.ııman zaınan on be~ lira kırk ku
ruş. on he, buçuk lira. on altı lira. 
glhl farklı b ir iıuet almakta ,.c 

Adliyede: 

Sakalakçıoğlu 
hakkındaki ka
rarda mahkeme 

ısrar etti 
Şehrim zdckı yUn satışlarını inlıı

sar altına alarak bir müddettenbm:I 
yUn fiyatlarında ihtikar yapan 'fe 
ikinci asliye ceza mahkemesi ta.r.a
fından 5 ay on yedi gün hapse mal'ı
küm edilen Sultanhamamında yün 

iplik ticaretlle meşgul Niko Sakalak._ 

çıoğlu hakkında evvelce verilmiş <>
lan karar Temyiz mahkemesi tara

fından nakzedllmiştir. 

DUn Sakalakçıoğlu hakkındnkı dil_ 

nır;maya yeniden bakılmış vo lkmcl 

asliye ceza mahkemesi eskıden ver

mış olduğu be~ ay, on yedi gUn hapis 
kararında ısrar etmiştir. 

dır. 

Bu arada Ahmet Rızaya hak ld
diaı.ile müracaatta bulunanların 

unları l e7.a olarak kesilml' ,.e e<1· 
nııf c·euı ,.e tehditle dalma 'ıUstu

rulıııu':tur. 

Yine öy Jenditinc göre, Ahmet 
R11.anm yotsu.ı: lt'raatına itiraz et
tikleri i~n Küçükpazarda Ruşen 
Baykalın ik i, Beylerheylnde Oıınta

nın yanm, Kemeraltında luhlttl· 
nln üç !;Oval unları birden , .e keyfi 
olarak kesl.lmlı:tir. 

Buna mukahll de, Ca taloJ(lu nda 
Mu tara Kavlağa iki, Kumkapıda 
~lu.,tafııya. iki buçuk, B<ığazkeı.en· 

de ~üleymana dört, \"erebatıuıda 

Hamdi~c dört Çll\ &l fa.ı:la un , ·e
rilrni-:tır. 

EkmekçlJer cemiyeti rehi Ah
met Rıza dün fırınları dolaşarak 

et;ıı.&fı kl'ndl tarafına lınaleye, k i
mini okşayanık, kimlne menfaat 
göstererek, kimini tehdlt ederek 
bu mCM:leyl örtbıHi etıneğe ' e şl

k{ıyetlerinl geri aldırnıağa uğra,

makta olduğunu ögrendlk. ::\la.a

nıaflh allıııı"f bıfrek ve ı;imlt fırın

cı ı, kendisinin ~·olı;uz hattketln· 
den şikal et.ı,:I olarak \ ' tliyMe nW.· 

racıuU ctmllJ bulunınaktadırla.r. Ve 
hrıı.,i, bilffin \·arhklarUe ıu\enlp 
inandıkları, hüklllnetin yüktıek a
daJethıe intizar ediyorlar. 

j Poliste: 

1 Elinde malı oldu
ğu halde satmak 

istemiyen bir 
tüccar yakalandı 

DUn Çakmakçılarda, Bfiyük Yeni 
handa 42 numarada manifatura tica· 
reti yapan AH Cavit kendisine kaput 
bezi almak içın müracaat eden mllş· 

terilerinc elinde mal bulunduğu halde 
yok deıni.,uı·. 

MUşterilerın şıkayetl üeerine Alt 
Cavidin dükkAnında arıı~tırrrıa ya
pılmış ve külliyetli miktarda kaput 
bezi bulunduğu görUlmU~tür. Ali Ca 
\'it dlln akşam geç vakit Adliyey~ ve_ 
rllmlştlr. 

* Metru.inln b1ırn11n11 ketiCıı Sabri 

bir l'ne hapis yat acak - Bundan bil'. 
mUddct eV\•el kıskançlık yUzUnden. 
bırlikte yaşadığı 17 yaşındaki metre_ 

ihtil(ira 
karşı 

Halk, hükumetle 
el ele vermiş 

ihtikar ejderini 
boımak için çalışıyor 
Muhtekır sııaıf, artık her tarafta 

halkın hUcunuına uğramıştır. Halk, 
hükO.metle elele vererek, mühim bir 
memleket davası olan ihtikar ejderi· 
ni boğmak içıtn elınden gelen bütün 
gayretı sueotmektedlr. 

Bugüne k:adar muhtekire boyun 
eğen halk, artık onu boğmak iç!n 
elinden geldiği kadaı· çalışıyor. Arlık 
anlaşılıyor k:i muhtekir sınır boğula. 
cak, ihtiklr yılanının başı ezilecek

tir. 
Dün ikl"li .sabah \"C 13 ü akşam ol· 

mak üzere 15 ihtikar vakası ihbar 
edılmiş ve ıhbar edenler hiç de muh· 
tekirleri takip hususunda zorlanma
dıkları halde MUrakabc memurlarile 
beraber akşama kadar çalışmış '\'e 
mim menfaatlerimizi baltalamak is· 
teyen bu muhtekirler dUn akşam o.
dalet pen~esınc teslim edilmişlerdir. 

DUn yaıaı:lan ihbarlar arasında mU. 
him bir tnzruhu ihlikfın vardır. Ko· 
misyon ~nun hakkında buı;Un ka· 
rar vererek muhtckirleri MUddeiu· 
mumiliğe teslim edecektir. 

Bundan başka iki fırın bozuk ek· 
mek çıkııı;rttığından ihbar edllmış ve 
fırıncılar Belediyeye teslim edilmiş· 

leı·dir. 

Yenikapıda bir kömUrcU 7 kW'\IŞ
tan kömJ.iı· sattığından ihbar edılmiş 
ve dUn akşam geç vaklt MUddeiumu· 
milığe verilmiştir. 

Hallrunzın bir vatan müdafaası 

kadar mühim olan bu meselede çok 
titiz da\Tanışı hepimizi fazlasilc 
memnwı etmektedir. 

* ihracat mallarınuı.ın :nakli l~n 
tedbider ulınıyor - İhracat mcVS!
minin. yaklaşması Uzerine Denizyol· 
tarı dareı;ı bllZı tedbirler almaya ka. 
rar ~ımlştir. 

Alcıdeniı ve Karad<miz limanların· 
dan nakledilecek Ucat1 nakliyat ve 
bıUwssa. ihracat malları için hw;usl 
şilep seferleri ihdas edilecektir. 

A\}'rıça seter tıuıfelerlndc tadilflt 
yapılarak vcpurların geceleri, mal 
ihraç eden lımanlarda geçirmeleri ve 
bö:y'.lelH<le mal yüklenmuine vakit bı_ 
raJcılmısı da dUşünülmektcdlr. 

* Yerli maldneyağı imali lçia te
şebbü&lec - Hariçten makinoyağı te. 
dartki hususunda uğranılan mllşkU· 
ıatı nazarı itibara alan bazı !abrika
la.rımız yecli makineyatı !mail için 
teışebbüslere geçmiş bulunmaktadır. 

laır. 

Menı.leketiınizde halen makineyağı 
:yap&bikıeek üç fabrika vacdır. Ham 
m adde tedarik okınabildi~ takdirde 
bu Uç fabrika ihtiyacı karşılayacak 

nisbctte yağ çıkarabılecekUr. 
ögrendlğimlze göre, bazı firmalar 

hükQnıete müracaat ederek Beşiri cı. 
varında, Raman dağında şımdiye 

kadar elde edilmemiş olan binlerce 
ton yerli ham petrol, bit işe :;ıar!edii
diğı takdirde yerY makincyağı imali 
için kafi gelecetınl söylemif)erdi&ı. 

:lktıeet v~weu tekli!! tetkik et 
mektedir. 

si Zebranın b\ımunu \jnetıe tamamen 
kesM Sabrinin, ikinci ağırcezada de
vam etmekte olan duruşması dUn 
sona ermiştir. 

Mahkeme Sabrinin s~ttnu sabit 
gördUğilnden SUÇiuyu bir s~ do· 
kuz ay hapse mahkOnı etmiftir. 

TEFRİKA N o. 44. rim, baba ..• Annem gibi giucl bir kadın! 
- An:ıı"n Gürcu idi, çocuğ11m. ~imdi ihtilalden 

soııra ga.·cüler fakir dü,tü. Eski haşmeti kaybettiler. 
Halbuki islim ıil~r>rn: hiç biT eultıın yoktur ki 
aooa vauıayı şeref addetmet'm· 

Halife JlarunUrreşldin hıuunma 

bir ctın kısa boylu biri gelir! 

Gt'nç Frıumz, ~elimin ruhi halini anlıyarıık aile· 
&ine }aunı~ "c onu da\ct etmek ınu::aadesini isle> 
mitti. Y cuan: Francis de Croiuet Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 

Sdim Ru.syad;ın kaçan Prcrnı Dıahani'nin kızı 
Züheydc ile bir müddt>t ııonra evleıxli. Bunlu 
müsluQın Ruslardan idill'r. İhtil'1dcıı kaçarak ev· 
vtl ıi Çiıııin Pekin tehrine, oradan Shanghai'c oradan 
da Hoer. kong'a ıı:elmişlerdi. Genç preıısoıı Zübeyde· 
nin Rahayang'a vaktilt' yerlt,cteb. ımgin olan bir 
amcası "ardı. O arıılıl bu zengin amca olm~ 6cr· 

vc1iai :y•:.ğtni Zubeytleye bırakaıı ı . Ru 5ClVet na
kit pare.dan ba~a Maltkada birçok emlıi - ve ara· 
zidrn :ibarett i. 

- Efendim, der. Biraz e"-vel 

AıamlJ'C kapı ında )id Abdul

lah a.dında bir adam l>enl aldattı. 

ipek b lr maşlahımı dolandırdı. 

Hııruııilrre.,it, ıeıen adamı baş· 

tanıışağı tnaccuple süzd ükten &OD· 

ra gülerek: 

- Sen bu kadar kı a boylu ola

ın da, o adama aldanasın. Olur 

şey m i h iç bu ':. 

:sözlle ha) retlnJ l.zJuır eder. A 

dameağı :r. derhal, killlü k a i ri fit· 

ne, özünü h tırlar, HallfcnJn ima 

ını anlar. 

- E\ct hakhı;ınız efendim, fa

kut. o adam benden daha kısa bOY· 

lu İlli. 

Oembını "erir. Ce\ ap Halltenln 

hoşunu gld r \ 'C adamcağıun gön

IUnu bir aliyle lle ho.' eder. 

Selim Fransa lcoprağına a)e.k basar ba .. maz seni~ 
nefes alıyordu. O zaman renk ve cins farkının der· 

hal ilindii;ini ı;öruyor, rahat ed İ)or<lu. 
Arkadaşının kıı kardqleri le arkada«ları uzak 

bir dlyardan ı;den bu gevimli ''C e:;rarlı ı.ultıını 6CYC 

eeve aralarına alıyorlardı. 
~elim Darvilliers aile&ının yanında gen!;liğiııin 

en şen ve ho~ ı;ünlcrini yaşamı!jtı. 
Babasından günün birinde bir tdgrııf gcl<li. }fo. 

men Udaiı;or'a gitmm bıldırili)ordu. Sultan iilcy
man rohatsız 'e )Orgun oldıığuıııı eÖ)IÜyor, oğlıı· 

nu yanına isti)ordu. llaııi ı;dir gelmez mienmc•mı 
arzu ettiGini de ilave edi)ordu. 

Ellenmek Selime ne kadar garip gclmi.ti ! lnı;i· 
liz nrknda~ları daha kendilerini çocuk yaşta adde· 
derken ona evlenmek dü§iiyordu. Uda4;or'a <lüner· 
kcn kcndi•ini daha olgun, daha hü)iımü~ hi• etti. 
Tarihe, edebi)nta, fclsclC)c çok merakı vardı. t}. 
nhe.rsitedeld lıocııları kl' kin ve parlak zeki ınııı 
hayranı idiler. İleride kendisini bekliyerı me ııliyet 
lcrl mudrik olduğu için ha)ata onıı göre hazırlan· 

mışn. 

Memlrkete ayak basar b nıaz demiryollarınm, 

ha tahanrlcrin, her türlü içtimai mü~erin }ok 
luğu ı;eııç pr nsi müte ·r etti. 

Selim et!ki sarayı çok everdi. Cetleri bin ecnc· 
dcnberi burada Y~"3mıştı. Fakat saray, modern 
rahatlık ~rtlarının bir kumıodan mahrumdu. Ken 
diı;i İngiltercdo iken baha~ ı yenı hır ~arsy yaptır· 
mı•tı. Fukat elim bunu pek çirkin bulmuştu. 

ulıaıı S leymnn çok ihtiyarlamı~tı· Selimi g;). 
rıir ı;ôrmez: 

- Oğlum, demi~ti. Buraya hemen gdmen lôzım· 
dı. Sıına çok ihtİ)neım var. İngilizlerle anlaşaını· 
)Oruın. Onlar buraya )eni demiryolları, hastahane
ler, fubriknlnr kurmak isti)orlar. ller ı;iin miıhcn· 

di !er gdi)or. k~ifler )apıyorlar. Fazla olarak pro
testaıı papazları da akın akın geli)·•ıı-. 

Protestan papazları hariç kalmak eartilc, diğer 
)apılııcak i~kre !im d" tarufıardı. Fııkat imhası 

hunları anlnmı)or ve oğluna da itiraz edi)ordu. 
!'elim i rnr edıyor ve ~uı le nıyorılıı: 

İngıliı:kri kendi sil.ihlarilc )ere \"lımuıh)ız. 
Ben bo~ yeri' mi İngilıercye sittim sanıyorsunul? 
Hııkları \ar: Memleketimiz zengin madenlerle, ka· 
uçvk \C dıger kıym,.tlı maddcluJ,. dnluılur. İngiliz· 
!erin mulıendisl<'rindeo, malzemelerlndmı i tifodc 
rı melf)iz. Sonra işimiz ı;iir61dukten sonra onları 

kapı d~:uı ctmcliytz. 

Selim, a kai müşa\i:cle görüştüğü uman İngiliz 
Eubayı kendisinden pek memnun kaldı. 

- Bizi ne kadar anlı1<1rl İngiltereor. tahşil ettiği 
nasıl belli •• Fıkirlcrimhıi hemen kaha! etti. 

Diye d~uodıi. I\iteldm Selim her türlu içli· 
mai \C iktisadi ycniliklr.ri de kabul ediyor, yal· 
nız <lin lııı usunda çok müııtcbit daHanıyordu. 

lcmlekcıc papaz girme..-.ini i tcmiyordu. 

İıııza ettiği rnuke.,eJdurdc fÖ> le kayıtlar lardı: 
İdare m!.'Clı~indc nı• mikLıırda f ngiliz hulunacaksa 
o miktarda da Çinli \e ~falakalı İKİ de bulunaı·ak· 

ıı . Aakcri miişalirin ne kadar nlihhoti olacaksa 
Sultanın ıla salahiyeti o dcrece<le olacaktı. füşavir 

hütun hu §Artları kabul etmekle fala bıı.Stığını ev· 
veli farkı:tm,.di. Kılık '\e kıyııfoı hııkımından; İn· 
giltercde tah"il görmüş bir: İngıliz centilmeninden 
farkedı lcmiyı'n Selimin f nrJlizlere kor§• bu ılerece
de kin 'e nefret bc~liyeceğini tasawıır edemiyor· 
dıı. Selim her '<"'ile ile tekrar ediyordu: 

l l'Tl11ckctimiz İ ngilizlcı:den la) <la görcoek, zen 
gin olacağız haba". 

- Ya senin ~lr.nmen ne olacak, 'tlim? Ben 

olmcdı•n torunları mı o4amal i~İ)onım. 
- llcn aııııcm sıbi be) az :biı kadın almak jste• 

Dvalıani ail~i lı.ıılarile brruber Rahaya~'a gel· 
diler. Bir giin Zübeyde ba:ı örtülü, fakat yüzü •· 
çık cı m!e giderken Selime ra~selmiştj. Bir müd· 
det 8CJ nra da hlr davette yine rııstgelmi:lerdi. 

Biriıirlerini beğenen gençler evlenmeğe karar 
vı:rd il leri zaman ihıiyar Sultan Süleyman bıı iz. 
divacıı razı olmadı. na~ erkeklerin gelinini gör 
müıı olmalarına tahammül cdcmi}ordu. Oğlu Seli· 
min .hiç bir erke.l;e yüzünü ı;i;stemıcmiş bir müs
Jümaı ı kızı alma~ını tercih cdi) ordu. İzdh11ç ge· 
ri kıldı. Fakat Sultan Sül ı~ymanın ... craıından bir 
müdilet ı;onra Selim, Zube)de ile evlendi. 

fAilrndillerinin il.inci senesi iıırahim dünyaya 

sddi. Zubeyde çocuk doğduktan hemen 50nra has 

ta!.ıt.dı. Doktorlar bir daha çocuğu olamı1acai;ıoı 
Set.ime söyledilcıc. Selim İbrahimin iiurine titriyor 
çoı!•ığa bir fCY olursa veliaht.sız kalmak k«kusilo 
lıir ikinci 9<JCUk üıtiyordu. 

G .:~IDEf' 
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insan değirınet 

D
a ki taraftan hcrgun b 

len telgraflar, ,u \C~ 
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~ovyet 'e Alman alayını o r 
ltru;ının imha ellildlğinl •JıtıbC 
~or. l:iovyetlctln mudafaı> ~ 
rini durmadan tazele<liklC 
ınuhakkak .. a Ahnnntarın ~ 
kunctlere lhtlya~ go terdi~ 
sadaki işgal ım, 'etlerin in 
alınmll!ine meydana çıkı~~ 

E'l.1ıılzde kabrn değirme ~ 
'e tanclcrlnl hiç o\'üttllnilı rJ: 
mcın '! ö ' üttiinlıLse ınunJJl 
llrı>lnlz: DcğlrmcnJn ranııll 
ağıza kah\e tan6lerilo d fi; 
\ C kol f:C\ rllnıeğe baı ıanır· 
diıkçe, taneler nra ınd& oı"') 
bir kayıınşınn görl\llır. orPJ 
çarkına yakm olan tnnclct 
kırılır, ez.lllr, toL olur \il 

i!,•lnc dbküliır. Bu kali>Oıı:lı 
rln yerlni, mlitenıadl blr ,,rJ. 
gô teren daha Ustttcki tıı 
B u taııcJcr l~ln ı:annkt o Ş 
mak imkfını değil, ~ark-a ) 
de hasıl olan boslukları d 
'\'e yerlnJ aldıkla;ı taneler , 
damak, kırılmak, ezıı01cl'• 
mak mel'burlJ'Ctl '\ardır. 

Kol dondtık~e. değırııtctl 
ıım ii tündeki OOıı"tuk tb 
zaman kolu !;O\ ireo, Jütoıı' 
ısc, kısa bir f ıla \ erir; ııı i
\ Cya kllerden aldığı dalı' olf 
kah\'eyl çanağa atar , c lô 
ml'ge de' am eder._ 

:;;ark ecphcslnd l edl ·-" 
ıımazLam bir insan değlrtP". 
mektedir. Jkl ta.raf tebfiğlt 
di Zll)labndan bah edip c 
Iıı1Ja ulılkadıır olmayın•• 
deki kil!:fik lmb\ e deG"iJ11 ttf. 
tırlanıak, yedi haftadır 1, 

yadaki en muazzam in 11 

nlnln ne Ö\ utece'ı hakki~ 
fikir '\ercblllr. 1 
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be komi yonu \ClD fl~-şldl, 
trol vo tetkik edecek 11 ııJ 
.ı:cr herhangi bir tcşt'kl' 
nııuhğı için, bir kısıf11 
r lndeki malı aklanwktı 
dikleri fiyatlarla un 

Iese , şu mm imde~ 
men her ailenin k ulln ff; 
burlyctindc bulunduğll 
lı haşarat oldilrUcıl ııJ 
gramlık bir şişesi 60 I' 
ııaı \ l'ı nlyaı.la vnnıı1tl' 

Bunu bir okul ucıı01 

E \ lerde kurabiye 

mıyacağmı ts0ran 

grıım \'tlnlJ~a)ı )ağıll 
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oğmağa devam cdlnlt• 

hn unu da azar azıır 

tahta lwşıkl:ı kanştıfll' 
dirdfütcn tıonra bll'Bı; 

Tenekeden ) ptırılr!l;, 
yahut kllçftk tencl<C ,; 

ların i~lni unlıynrııi' 

d$lduruou7., yağlı tıl~ 

n.,ağı ederek llkip 

el ile şe..kU '\crercl< dt 

ni:ı.. Tcıı t ılolduktnn 
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rine birer badem kO)ıl 
rlıılr. 
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1!arp vaziyeti 

Son hareketler 

YAZAN: 

ihsan BORAN 

Hava a)qncılanmız 
arasında 

,~ırtaa tebliği şark cephesinde ha 
tlııı, tın nıuvaffakıyeUe devam etti
~ Sovyet teblığl de cephelerde blr 
tıı. lklik olmadığını bıldıı mekle ik· 
'tdiyorıar; fakat diğer kaynak
Cıb( n Çıkan haberler akıl erdırılecck 

Yarının Türk pilotunu bakın nasıl 
ne ruhla getiştirigorlar ! seçiyorlar, 

1 detud.r. Bu haberlere göre: 
llıtıt - Pin kıtaları Ladoga gölU şı 
~ l&rbislndekı ormanlarda 50 bin 
ı.rı et &skerın ı sarmışlar; şımdl bun 

Bır, ık! gUıı evvel Hasanoğlan kö. 
yUnde, yarının Türk koyUnU, Türk 
koylüsUnU yaratacak akıncı ruhlu 
gençler arasında bulunuyordum. Şim. 
dl de işte hava akıncılarımu: arasın· 
dayım. 2 inrha etmeğe çalışıyorlarmış? 

' - Şark cephesinin şımal bölge
~t 4 hnan piyade kuvvetleri nıUte· 
~''Yet bataryalarına hücum çUIU ve hesaplı bir maddi Alemin ha
>etıer • bu hücum esnasında So\'- riclndesinlz. CUnde şu kadar çalış-
a Itır zayiat vermişler? ma, şu kadar iş çıkuma, şu kadar 

Bunlarla ve bunları yetiştirenlerle 
temas ed ncc derhal anlarsımz ki öl-

-· Yazan: 

Ahmet Emin 
YALMAN 

BUtUn taliplerin bulundukları yer
lerde muayeneden geçirilmesine r~· 
men gelenlerden aRCak onda birı P•" 
lot sınıfına ayrılabilljıol·. Diğerleri 

makinistlik ve diğer yer hlzınctleı ı 

il\ - lıt:Utteiik kuvveller UkraY,.na· maaş, şöyle bir istikbal .... Böyle he
~ 8ovYeUil·i şiddetle takip ederek saplar buraya girmez. Buraya bütün 
~ı kazanmışlar ve bazı nok- bir arnlir toptan vakfedilnılştlr. Her 
lr· l{aradcnız sahiline varmış lUrlU şahsı endişeler, gayeııln mu- 1n6nü kampında ve TllrkkUfUnUn 
~Yeper nehrinin Kief cenu- kaddes ateşi karşısında erlml~r. Ankaradaki mektebinde pilot olarak 

için yetiştiriliyor. 

~kısmı şımdiden Alman si- TUrkkuşu, bir kaç sene içinde mu- yetişmek için mesleki batını aşk de
~ teair dairesi içinde bulu- ayyen ldep.llere sahip bir ocak halini receslne çıkumak ve fedakAr!ıktan 
~ ? Sovyetıeı·. Dlnyepcrin almıştır. Türk pilotu olabilmek bir zevk almak 111.zımcbr. Pilotun \'ÜOU 

~ ~kadar ellertnde bulunan kU- şereftir. Bu şerefe !Ayık olmak için du adeta kendisi~ emanet dıyc ve
~? lelnı artık tutamıyacaklar- yalnız arzu kifayet etmez. BucUnkU rllwı.ış çok kıymetli bir sermayedir. 

t - l1 tayyareciliğin beklediği ağır metak· Bu sermayeyi dilediği gibi kull.an-
aı.ıı ~an mıntakasında çevıilmif kat ve tazyiklere dayanır demir gıbl mak hürriyetini kendi arzuslle terk 
' t kıtalarının mukavemeti bir bünye lCı.zımdır. Ayni sertlikte bir ve ferağ etmiştir. Sigara içmek mi? 
l'1&e ~t. 6 

ve 12 ncl Sevyet ordula- seoiyeye ve bünye v-0 seciyeyi her tür. Hayır, bir pil.ot bunu yapamaz. lç·ı:i 
~ ~U Sovyet nişancı kolordu- }(} zaaflardan koruyacak ve mesleğiıı içemez. UykU&uz kalamaz. Bu !eda· 
it I(~ n imha edilmiş, bu suret- ağır icaplarına uygun bir .şekilde ya- karlıkl.arı di&iphn namuıa deg'ıl , zor
~? Cenubunda ımhn muhaıebes! ~atacak l.>ır iradeye de lhtıyaç var- la değil, meeleği namına rWe güle 

~ d:ır. · yapacaktır. Çünkü vücudu, pilotlu-"'1 ı""-~re ilave ettığ'fm l>itel' cmi;ı Us 
ı...... . .,.tet,u- Bu müstesnalar ve ımtiyaziılıır na_ ğuıı zocluklanıu. ba'lka tlklll g~ 

hayatına fazlaca d~ün İstanbul 

çocukları arasından ... Bununla bera
ber 1staııbul çocuklarından da pi
loUuk namına her feraga.tı se\·e seve 
karşılayanlar da ldç eksik değıl ... 
TUrkkuşum.ın nazari derslerlndcR 

ııınıf dönmek diye bir' hAdı&eye tesa
düf edllmemtştir. Hikmet şudur: Ta
Jebeden bazıları pek dU.şkÜft sevıyede 
ortamekteplerden gelmekle b<•raber 
sekh: ay iç.inde gösterllen rlya7.lye ve 
tabiıye derslerinde talebenin atıkası. 
nt uyandırmaga v.e maliimatı cidden 
teıne6sUI etmesine o kadar dikkat eclı 
liyor ki hem lisemn onlfflcu sınıfına. 
muadil maıama.t sahibi oluyorlar, 
ltern de okuduklarını hazmedıyorlar. 
Bundan anlayabiliriz ki umumıyetle 
bizdeki ımtıhanların normal sayıl
mayacak derecede fena neticeler ver. 
meleri, çocuktan ziyade mektebin ve 
muallimin kusurudur. 

Fakat Türkkuşunda, böyle iyi 

neticeler almak için nasıl çalı,ıldığı

nı hele bir görmeli... Talim ve Terbi-

ye Umum l\Cüdürü Osman Nuri, be· 

deR terbiyesi muaUim i 11ya. ı e ... ·ınden 

alarak her Sabah saat dört buçukta 

mekte.ptedir. Bütful sabah faalıyctle-

.1$1 SON H.AlB!ERl!ER llf=I 
Bir Almanı Boğazlar 

flrkaSI hakkında 
imha edildi Neşriyat 

Moskova, 13 (A.A..) - SoYyet is· 
tihbarat bürosunun 12 ağustos tarlil
U tebliği: 

11 • 12 ağuGlos gecesi zarfında kıt.. 
alarımız Keaaolm, Sol8ti, Smoleıuık, 
Korosten ve Uman istikametlerinde 
dUşmaRkı. muharebeye devam etm"
lerdlr. Cephenın diğer istikamet ve 
mınt.akalannda mühim harekat ol
mamı1Jtır. 

Kara kuvvetlerimizle müşterek ha. 
reket eden hava kuvvetlerimiz harp 
meydanında düşmanın l.;ltAlı kuvvet
leı·i!e piyadesine ve hava meydaııla· 
rında da tayyarelerine hücum etmış
tlr. 

Korostcn istıkametınd-0 hava kuv
vetle.rlmız, tanklarımız, topçumuz ve 
piyade kıtalarımızın mUŞU!rek hare· 
ketile bir çok faşist tank kıtaları im. 
ha edilmiştir. 

TopçumuzuR at.eşi \.·e hava kuvvet
lerlınızin rnUtemadı akınlarUe çot. 
büyUk zayiata Ua"'Tayan faşist tıı.nk· 

lan kaçmıştır. 
Şose boyunca 10 kilometretik bir 

mesafe üzerinde UıfllA.klar netlce&in· 
de Yfııan ve harap olan Alman tank
ları goıii.lmekledir. 15 ı ağır olmak 
Uzere 50 den fazla Alman tankı, ik ı 

hav.a dı\fı batıu·yası, 12 hava dUı 

mitralyö&U, 8 kamyon ve 15 ınot.osik. 
Jet tahrip edilmiştir. 

Londt"a, 13 {A.A .) - TQrki)'eyC 
tevdi edilen ln.giliz • Rus ROtalarımn 
ehemmi)·etinl mUdnk bulunan 1ngi· 
liz gazeteleri, sütunlarında buna ge
niş bir yer vcrmekted ırler. Havadıs, 

bUtUn gazetelerde intişar etmiştir. 
Tımcs, başlıca ha\'adıs sayfasında 

ve orta sütunda büyük harflerle şoy

le yazıyor: 
cTUrkiycye verilen garanti>, c1ngı_ 

liz • SOvyet beyanatı>, <hücuma uğ
radığı takdııdc TUrkiyeye yardım>, 

cBoğazlaı· Uzcrınde beslenen bir emel 
me\'cut dcğıldlr.:. 

Hlivadls, Daily Tclegraph'ın birinci 
sayfasıııda e.TUı·kıyeye verilen İngi
liz • Scwyet garantisi> b~lığı altında ! 
Uç sütun işgal ctmektedır. 
Daıly Maıl'ın blitUn bırınci sayfası 1 

aynı kelımelerl havi olarak çıkmış

tır. 

News Chroniclc gazetesi de birınci 
sayfasını aynı şekilde çıkarmıştır. 

Daily Exprcs;;'dekl başlık, cRusy.ı, 

TUrklyeye yardımını teklıf edıyor> 

şcklındedir. 

Havadis hakkında te!slratta bulu
nan Daıly Tdcgıaph, başmakalesinde 

şunları yazıyor : 

.,~ _., &ıtları aynen gazat.c· veceınee. 
ı .... - ~n1. Cümleler ı~lndc öyle sıl seçiliyor, nasıl bakılıyor, nasıl ye_ rlne bizzat nezaret eder. Tcşkllttt o 
.~Jer Mektep idaroesin6n en k~k iri- kA"'-~..,.. Ve f«klplcr var ki askerlerin tiştlrUiy-0r? Bunun hlkAyesi, devlet -r ıyi 1'1er ki iki seııcltk müddet 

Bu· çete, otomobili. bozulduğu için 
bir koyde durmağa mecbur <>lan bir 
Alman generalini eair elmiftir. 

Haber. bu gece neşredilmiştir. Ha
iz olduğu bırtncl derecedeki ehemmi
yet ü1.erlndc derhal mutabık k.alına
cektu" Bu garııntinın mtitcaddıt t.c
sırlerl olacaktır. Ev\'el!l, •rürkıyenııı 

bıtara!lığını ihldl eylemek ve onu 
harbe sürüklemek isteyen herhangi 
bir UçUncü devlet ıçtn bu, bir ıhtaı 
teşkil ctmektedır. 

~" çıkmadıkları derhal an- usullerine ait bir takım JRUanteleleıiA samahası yoktur. lyi bir p;tot yet~- aarfrnde. ÇOk şükür bir tek kua gO-

' ' ~ müp&em ve lcanna- tarifı şeklini alamaz. Yeni ruhta bir mek istidadHlda olaft bir iki genç, rWnıen1ifUr. Bu netice, dliny&IWR bü· 
' haberierie 2500 kilonl-Otrelık TUrldyedoo müjdeler getiren, iç ru.;ıcı sırf gizli sigera içtikleri için !eda tÜfl As.va. mektepleri için bir rek<>r-
'-t ~~ ve mılyonlacca ordu- bir haber mahiyetindedir. edilmiŞt.ir. 

' 

dur v-0 memleketimiz için ciddi bir 1f. ceı·e~n eden ~ydan He B ltk d~ ..,. h li 
~'-ılw~rinl ve iki tarafın hakiki r sene zamanı geUnce Türk Ha- ayram e ""''~"- me sus lihar vesileeidir. 
'6.7'~ va. Kurumu teşkilatı hacekete geçi- saM& l'e~den beasederkeR: cHer 
... "lllir rtl doğıu çıkarmak kabil yor, yurdun her kX-"indc lıavacılı6a ,,-------------..., ~--· lı&eseıa. dünkü tebl""'lc Uk "Y'-"' " TGrk geROi ~ yape.r, böyle ya- • • .. :"tela · •t:o r - teşne gençler seçmcy-0 ç&gırılıyor. 
'ı1tt..=--~ ricatinden \"<l Alman ........ > g~i umUAtl iddialarda buJwRU· YMınki (VATAN) da 

Planörle uçmapıın 
· hikayesi 

:~ • Ortamekt.cp mezuıılan arasıAda JMR- .... . '--lft ta.kip hareketlerinden bah- H h T ll k · •- '- - "I 
>.::~ dilerine güvenenler, bulundukları ka- ruz. ayH", er r gencınnı n<:r o • 
' ı....~ BugQn iec rlcat \'C takip saba ve Ş€hrin muayeRe heycttı.e baş. çUye yUzde yiiz uyması beklenmez ~ '"""'a m"1ıaı-ebefertnden bah-
,.~:"°"· Fakat gariptir ki bazı v.uruyorl<ır. Muayeneyi iyi geçireni~· Arada eibeüe tektiik iet'8Ralar çı 
~ ~ ~rMkmtz sahlHerinc inil_ re gidiş yol parası veriffyor, mu vat- kar, ~ğı aevkwdeiı. v~emi
tu ır. v~i halde Dinyeper kOp- fak olmazlarsa dönüş parllSI verilece_ yeni«e, ll\eı!Neg'e Mndifti candan ver-

.. ı-ı ği temin edlHyor. Bu sayede Türk mek istidadım g<ı.temılyenlere tesa--,,. Uertnc varıldığı veya va-
ı.. 11(1 ltavacılığıııa katılmak için yurda.ı elti e4Hir. TtirkkufUnda bunlara der· ~ Dl... kOıtle. gedyor. lnsan bun. .. . 
\ ·°"'Yun.-0 ~ 1 ad .M k her koşesındekl her hevesli gence Mi yapılan taveiye, baf«a mfJ>ielder. 

tM.: ~--. fU n ngr • os o- t f t •n-"J' ı.n.. .._._ ...... ~ tah:ı..•--•..; tec-'"- -·--·· ..,,;ı .. _ ... __ tf • ~ NWtoiayet '\IC Kief şehirle- am ırsa v..,. .. ıyor ve ,_.ac ..... ,_ ..., ""'"'"" ~..,., ~•"'"'- JV&.,......,, 
~ hile. işgal edilll'lcdl ,.e SoY· yalnız bır sahanın genç}etıi iaraınnda 
''"- . ~ntüleri Doo v.ey.a voıga değil. DQ{~ pnÇHk içUid8 • .-. 

dır. Fuat m '4 ıp ~ o kadar 

~- lli - l'Alilıer Wtta Çllu
JllOI': o da dM& ai3lf8de ~ :ııwk 

Yazan : Ahmet Emifı Yalman 

Vaı&an ~ lnönü 
Türkklll}U kampından yuclağı hu 
.......,. )'Ulfı JJKlllki ( \ 'ataa) 
ela oiuQıllnu. 

~"'1 - - · ,__ 1 d d bır seçme ımkAıu bulu]191". 
' -~ ·--ıauoc neden atı ma l ıye 

'llcı, 1 CeUY'Or, Cemıbl Ukraynada ============::::ı::=======--=ıı:::=:ı===================== 
~ .Qci Sovyct oniularikı bir de ıran Bu u.I Dumfupınarda Sovyet en.._,... aynca, 13 Uncü mşancı 1" 
tt~~ ~uau iınha edilir oo Ki- büyük Merasem 
~ l>tn ~ ve NıkOıa.yete girilmez, Gazetelel-i T ürki- tayyarelen· 
.,ıııe" Yeııet.· köprülerine Ye geçit. yapdacak 
~~lll"ıltnaz, hattA bu rN?hir şarka yeye minnettar 
~ ~ov ve Harkof istikamet 
'-~ ~rMı birhklcrl<ı ilerlenmt>.Z & Neşriyatımızdan sta-
' it.,. lıe bu gibi haberleri ibtl- • l bah d . l 
~·1laına1ar1111 tavsıye ederiz. gış e se ıgor ar 
~ ;cıc bu harp devam ettiği '.l'ııhnın, 13 {A.A.) - D. N. B. han ha· 
~~taratın hakiki muharc- ı; ıııı, bir ,;.ok Tıırk ı;azclcleri tarafından 

' nı kavramak kabil ol- Turkiyeııin İran lıııkl..ındaki ı.lo ıluk hi5· 
iU resmi tebliğlerdeki m.ı- J.crini ifade eden nıakald«Hı huWaları nı 

t1t ~bar Cdel'<:k Ye fakat bunla- vcrm<:kte \C 51kı bir bit.ıırafl ık lliyaseti ta· 

' ırııe karşılaştırmak şartıle kip ederek İran'ııı i•ıiklilrni \Of: 1111lh11 ida· 
lllaı. •. dotru fiktr edinmek mUm mc lıu~unda earfcdilcn ı;ayrc:tleri lıararet()ıı~~r. 

ı..~ le ıa~'iıı ~ıınektcdH". 
.._ Y&aınıızda. «ark cephesinin · 
·~ ee Y İran ı;azeıderinin ı·n mühiıırnıi, olan 

Aokara, 13 (A.A~) - AldtğHUız mm· 
meta göre başkumandanlık meyden mu
hıree~inin 19 une. yıldö.imurıe t-1üf 
edea 30 aiuelotı giinu D..U.pH1ar' da 
l\f~httl llltec abida.indc yaııtleeak mera· 
sime ait Jlıl'Oiram teı;hit olıınınaı:ttır. 

Cüm~uriyet haik parti"i genel sekreter· 
!iği tanıfından huırlanml§ olan bu Pl'oS· 

rıma söre bu merasime 28 viliyrtten &ôn· 
dorile«k ~c Cimhlll'iyet Halk Part~i ile 
lfalkevfori 1'e diğer ~iliyeılerden umuıni 

medi6leri adına SoeÇilecdc ımimeııt;İliaden 

mürekke,p heytt!.-rk Afyon, Koo, a, İzmir 

izcileri, Aııkıra ~ istanbul yilı;sek okul· ' nup kısımlarında hasıl o-
. llltu n dırSekleriııden bahsetmiş· clılııat> Türk ı;ıııeıelcriııdc intişar eden !arını temı;.i len bir kısım tal~. Bt•ckn 

~de bu vaziyet henüz de- mukalclui bahis ıııcuıııı ı ılcrı·k ıliyur ki: Terbiyeı>i ge~lik kııhıpıkri adına hir 

tııı · K cı garbında dcğlşıkllk Bu harlıın ba:ın<lanlıcri İnın"ın ıakip nıükellcl krtası. t.:üıah)a ,c Af)onkarahi· 

~ ~Ve Sovyet cephesi hô.la cııiği E İ)ııst l , Ş{lrktıı sulh ve ~ükinun ear kny 'c kaı.ahaJım h.IL ındıın İ~tiklil 
~la Yalı bulunduğuna. göıc muhafaza ı iı;in mutlak bir biııırallıkton harbinde bulun~~ OOın mucahitkr J~i· 
ı Se~ Sovyet ordularilc 13 Un- baı!ka bir ~'Y istihdaf ctmem~ir. nik cdı.-celderdir. 
~ ,_ l.fancı koloı·dusunun han-

1\tı.- İran, bBiıntnHı Turk milletine &ile 

Bulgaristanda Şum
oo mantakasını 
bombaladılar 

Sofya, ıs (A.A.) - D. N. B .: Sov
yet tayyareleri, Bulgarlstanın şimali 
şark'51nde Şu.ınnu mıntaka.sı Uzerlne 
yeniden infillk \"e yangın bombaları 
atmıflardır. Biiyük maddi hasar yok. 
tur. Bulgar tebliğine nazaı"Bn, iki klfı 
yaralanmıştır. 

Ayı·ıca bildirildiğine göre, şimali 

.,Arktdeıı gelen yabal1-0ll tayyal'elcr, 
saat ı ile 3 ara~ıında müt.euddit defa 
Şumnu mıntııkası tızerlnde u.;:muşlar. 

dır. Bu tayyarclel'den biı kaçı, muh
telif çapta bombalar atmıft.Jr, Bir 
çok noktalarda bombalar haı·man nıa 
kineleri üzennc atılnııştu·. 

' -.ıuıncıa esir cdıldiklcrını:. 
) ~llıedtk. Belki bizim dUşiln- bir dotıtlukla. bağl ı irın'Ml •rfetrigi Maarif sıhhat :,of)a, 13 (A.A.) - Ofi: 
tt ıı_.11 n datıa fevkalAde bir va- ı;a)retleri aııladığını gönnclJe bahtiyar· Bulgar ordu:ill )Üksct.: kumanda hQ>etin· 

İmha edilen Alman fırkası 
Londra, 13 (A.A.) - Mosko\•adakl 

Sovyct ıstıhbarat dairesi bıldiriyor: 

6tı inci AlmaR fırkası üç günlük 
bir muharebeden sonra imha edilmiş. 
tir. OrdullU'da istimali .flddeUe JReıte. 
dilmiş bir takım münebbüıleriR teslrı 
altında gaYTi~l hareket eden nui 
kıtalanDdan 188 inci piyBdc alayının 
lkı bölüğü kütle halinde Sovyet mcv-
zlleriıte yik'Urnüş!erdir. Bu hareket, 
Rus kuvvetlerı üzerinde hiç bir tesir 
ika etmemiftir. RuBle.r Alm&nların 
mitralyöz ate.yi hattına yaklqması
na müsaade etmişler ve endltht tesiı· 

çerçe~ içine giri.Dce a.tqe başla

mı~ardır. Yllzlerce Alman ölü ve ya. 
ralm saba)'ı kaplamıştır. Bu muha
rebe devamınca Almanlar 7500 öMl ve 
yaralı vermlfler, 15 tank ve bir çok 
alr uk«i malzeme ve teçh\zat ter
kMwiflel'dir" ..... ~ 

.MOlll5oM, 1a <A..A..) - ıı . 12 a-
ğustos gcceei Sovyet tayyveien Bec. 
lln mıntakesındakl askeri hedeflere 
kar,ı yeni bir akın yaıpm~. 

l3erlinde iııfilMU&r \IUku bulduğu gö· 
rlilmüştttr. 

Harekı\ta i9tfraık edftll tayy~ 
mizin hepsi üsierl~ dönmil,ftür. 

G*n akın eMasmda üssüne dön· 
miycn tayyarenin mürettebatı bu· 
lunmuş ve bunier U6lerine Uu..Jt etı
m1'lerdir. 

Ukra)'na ~- " ....,_ 
Londra, 13 (A.A.~ - .M.wı.llıllHl 

A1man _Rus bM'binde, ınvayua cep
henin en tebiikeb bölceei oiacak kM
maktadır. Fakat Ruaiaraı bu buj'day 
ambarmdakl huack de geçirmek iti· 
teyen HiUer art.Jk hadefine varanM
yucakl.Jr. Çünkil Alman llerkmıe8l 

Alman bafkWll&ndanlığının tahmı
rıinden !ula aörrnüftür, .a. JıayttMe • 
rı hasadı vaktWlde topl~ V4' 

emin bir yerde muha.fMa edemedik
leri mahsulleri de tahrip etmt.erdir. 

Ukrayna müda!ii GelWlral B lldi
enııy, Kief ve dolayurile OcieMı. için 
cıddi bır tehdit tefkjl ecien Alman 
ilerleme hareketı karı;ısında bulun
maktadır. Almanlarm Odeısayı çevir. 
mek nlyeUnde okhıklan malQmduc. 
D. N. B . ajansı Alman kıtalanıuıı a. 

Saniyen, TUrkiyenin Rusya ile şark 
takl hududunun emniyeti hususunda 
evvclce mevcut <*lbılmış olaıı ead.şe. 
yi izale edecektir. 

Bu garantı, 'Büyük Britarıya lle 
müttefiki Sovyetler Birliğı arasmdll 
Or~kta yapılan siyasi ve askeri 
~blrliğinın sıkı mahiyetini ve men
faatleria birliğini ifade etmektedir. 

Naziler, bu neticeyi istemiş olma
makla beraber, SOvyetıer Birliğine ta 
arruz etmekle İngilizlerle Ruslar a
rasındaki husumete nihayet Yerdirdl. 
lcr v-e bu iki memleketi Ortaşarkta 

istikrarı temin edecek siyasi bir ış

blrliği üzerinde birl"tirOilel'. 
M~ek notanın en yakın tesiri, 

Tirkiyeyi bir harp sahnest olmak ih· 
timaHnden daha faal& usak1a9tırmak 
Ye OIMI yaMlıı b tar&ftlCT bllkkında 

deAi', api zamanda illtikWli hakkın
da da teMİl1 etmek olacaktv. 

Amerika 
meclisi 

Askerlik müddetinin 
uzabbnasmı 
kabul etti 

V&ıflAgtııWl, 113 (A.A.) - Ofi: MU
meaeiNer Mecliıli askeri lHzmet mUcl
detiain uzatılma• JıakkınGaki kanu
nu 202 ~e k..,,._ 206 reyle kabetl et
ıniftir. lüıeti8in ekalliyet! reylerin tet 
J·ikNli ...... ~bu taiep kamtl cdll
m~. ~ t.etkıklRden sonra 
reis ~ n~ ramea bildir· 
°"'ftir • 

Bu ltaDttMl asireri 1'iaRet l'8 aya 
çıkarılauştw. :ı: ay hizmetten soı;ıra 

ef'l·ada ayda on dolarlık ınwnzanı bır 
ücret \18r1Mlcekür. 

Katwnda ayni ....... siMit altı
na d&wıt edüebll«:ek efradın son 
haddi olan 908 b"1 rakamı ltazfedil· 
mt,ur. 

@ vAsl ıcM6j 
Bulgaristan da 
rahatsızlık 

alameti 
~azan: M. H. ZAt 

B ulgarl tanda bir çok abken 

de.ğlşJklikler olmuştur. Ge

nel Kurma) rel l 'azlfCblnden ~ıka. 
nlnıı~. Uç ordu kumandanı deği~tl
rllmL,, bü.) ük rütbeli zabitler Ma· 

ı;ında diğer 1ebeddıUlcr yapılmı~tır. 

Bu .)o.ldaki hAdbeleri, bir dıdıllı 

rahat ızlrğın alimetl diye karı:ıla· • 
ınak hata oll\ıaz. Bu rahabızlığın 

nw.hi.) eti nedir';' Bulgaristan bize 
j>ek ;, akın olmakla beraber oradaki 
hfı.dbelcrin inkişafını gunu 'iinilnc 
takiı> edemi.) o ruz. 

J~ugliu :Uulgarlstaıı Alınan Jşgali 

altında bir memleket değildir. Ora
daki kuHctlcr şbnale çekilmiştir. 

Bulgari tanda ı>e.)1lhat. edenler hiç 
lılr taraft:ı Alman askerine tcbaduf 
etmediklerini ı;Q.) lu3 orlar. 

Bulgar milleti kendi kendine kal
Rıış \ e mukadderatı üzerinde biraz 
kafa 3ornıuk irnkinım bulmuştur. 

Bulgarluno buglin hesabına ı>e

' lomelerl icap eder. ArkaS.tna ka
tıldıklan taral Balkan \azil etine 
hAtdnıdir, Bulgarların toprak b1Jk; 
kındaki iştllıalarını doyurmak ~in 
bugünlük bir takım lınkiinlar pe.)

da olmuştur. Fakat BuJgariı;tan bu 
imkanları tıeniıııSt'yecek, bu mesele 
etrafında birllk kuracak \O keyflH 
bak&eak blr halde deı";;rflılir. Encla 

baı:kalarının eli*n alınan arazi) 1 
btikliılle ıiôe.mek Juz.ını gelditlrıi en 
müfrit Bulgarlar bile herhalde far

ketmlşlerdir. Sonra harp bi*memif 
tir. Bulgariıııao, bir taralı tutarak 
kumar 03nadığına gore diğer taraf 
kazanırsa C.\dekl bulgurdan olabl· 
llr. :sonra 3cnl nizama iltihak kara. 
rı milletin nut!IUe 'erilmenıl,tlr. 

HeJe Rusya, Almaa taanuzuna ma_ 
ruz kahne.a Bulgarlar arasındaki 

fikir birliği iınkAnı blbıbütön Arllll. 
mr,tır. 

lşte ordudaki değlfjlkliklerl bu 
gn;ıntlların 'e rabattıiızhklana bir 
alameti yyınak ca.izdılr. Sovyet 
Bu8yadan cenup SlavJanna tevcih 
edilen le8anüt da' etine ele BUigar
lar Camamlle al!'tka rz kalamazlar. 

1ı.:.~ 0hnu.ştur da bız anlaya- dır. TürL. • İran dostluğunun giıtikçe da· daireleri de )apılan deği~klik ~c ta)inlcr Bulgar 

~ .ı\nıa cenubi Ukrayna ha kuvvet1cnnıesiııi do her iki tarafın da Ankara, 13 (Telefonla) _ Maarif aiyui nıabfdkıritı<le menınuni)ctlc ka11ı· 
bıt ~ Ordu kullanmağa mu- birçok mü,terel mcnfaaılcri 'ardır. Ve iL;i Vekaleti doğrudan doğruya talebenın lanmıştır. 

hilde bulunan Nikolayef'e 40 mii ka- Sümerbae.k birleşik yün ipliği ve dokuma 
dar yaklaştıklarını bildirmiftir. Rus-

ırb, değıldlr. Elbet bu !ev- .,_ h fil .k ı ı h 
..,..Yet bir kaç güne kadnr nıilltt iyi ııunlerdc oldıığıı gibi fena .sun· sıhhi vaziyetile Uğr&fhlak Uzere bır "" ma a , ra Hı uır İ)c nazırı ile 

~ lıt-. lcr{' mii.ıerekeo clığüs ı;rrecckkrdir. Jran, sıhhat dairesi kurmağı kararlaştır- hilittilak ordu yuksck kurnıında heyetini 

"t :n~linı kı Ukı·aynada Al- her §e}dcıı en el Rci•icüıııhur ismet İ,nÖ· mıştır. yt.pılan tetkikler eona eı·nıiş gt'.4ıçJ~irme)İ ve son defa 'ı unani.ıan 
"e l.eıntterık taarruzları Luk nu'nıin 'J ıirk milletinin ıııukaılqeratın ı ve yeni kanun projC6lnln esasları ha- \ 'e Yugo&la\ yanııı inhilali ik Bulı;ui~ta· 

~v berr • Kief deınlryollan idare cdi, tan:ının hayranıdır. Türk ınil· la a<1o ı.a.ı tır na iade ve ilhak olwıan ınıntııkaların iş· 
Clb ectllmıştir. Luk • Kief ıır nm-a -T-anmıt • Bu esaslara cali sırıııöada liyakat ve dıliyctleri tıık· 

'e lrbj J\lnıanlar ancak Ko- leli de ~imdiye ka•lar ıu hu 'e aıeaıleko- nazaran \'11Ayet .Maarif m UdQrlUkleri Jir olıınan )İli.sek rüıbeli ı.imeranın ordu 

t . ·-.uar ıı 1 tin nizamını korumuştur. emrinde mıntakal&rındaki mekt ..... a- ba:ıııa geçirmek kararını verdiklerı mü· ""'llıber er eyebılnnşlcrdı..· ""2' 

,~ .. hı ~g • Ktef demlryolu bo· Tuhraıı'da çıkau ı;aıt.'tekıin en clisi dedhıia keeafetıne göre ve klfi gele- lalia,ını ICl'dedi,or. 

l:t ~kov • Uman haltınd ol.rn drıın• ı;azclc~i dı:' Tur!.: • İraıı.. dotit- cek miktarda doktor bulunacaktır. 0 

b l>ırıy a muvaffak olmuşlar; lıısıına memnuni}cılc i~aret etmekte ve Bu doktorlar mektepleri daimi suret. Asker ailelerine 
t "" eı>ere do11>ru henüz de 1 b k'· d bu k d nl haL--'--Otıı •. ""l'tlt t:o ran a .. ııı a 8 ar }a 11 ...:oı;o te kontrolları altında bulunduracak- d • 

1 ""letı- enıemışıerdır. lkı So\• yar im DIZamnamesi 
~bir k rin \erildiği bu buhranlı de,redc. Tiirk lar ve :ı..-r talebenin sıhhi vaziyetini 
~ oıordunun burada "'" 

v bııbını ıarafındıııı İran hakkında nqccdi-'-lıa arıt olamaz. Dedıği- gösterir birer f19 tutacaklardır. Yem '! 111 ° kadar dardır kı bu lrn haberlerin doğru olduklarını ve i>i 
lll tııtıaa.;nll2. Ancak Uman böl konı~uluğu ifade ettiğini ve yine Türk s•· 

it !laya zctdt riııin iki memleketin müşterek men· • Olordu u memur 13 üncU 

kamm projesinin önilmUzdeki Meclis 

içtimaına sevkedilınesi için ça1ı,ı1. 

bahis mevzuu ola- faatlcriııi kuydeııiklcrıni yazmaktadır. maktadır. 

==:;================-==================-
Devlet Demiryolları 1 lanları 
Mulınınnıen bedeli (lOj 5) lira obn ınuhıelif eb'atta 600 metrı: ıknıir sargılı 

suplon tel (N UEl ) t 2, 9/19-ll l Salı ı;ünü saat (11) on birde Haydıırpa~n<lıı Gar 
hiııa ı duhilincl.•ki komi yon tarafından açık cbiltmc uı:;ulile ı;aıın alınacaktır. 

Bu i~c girmek iııtiycnlerin (79) lira (13) kuruşluk muvakkat ıeoıinaı \C ka· 
nuıııın tayin cııiği 'csaikle birlikte ekeiltme günü ı;aatine kadar Kcmis)ona 
muracaat lcri lôzıınd ır. 

Bu i:c ait §altnemelu Komi.,. ._ JINIMlll olarak dtığıtılmıdı1adır. (i0310 

Ankar.ı, 13 (Telefonla) - Mecli
sin tatıl edildiği gün kabul edilen as
ker ailelerine yardım kanununun tat. 
bikatmı gösterir nizamname projesi
nin hazırlanmasına ba.şlanmıttır. Pro 
jc kabil olduğu kadar sUra.tıe Ş(lrayı 
Devlete sevkedilecektir. Kanunun 
sUratle tatbik edilmesi ve halen 200 
bini bulan muhtaç asker ailelerine 
esaslı bir surette yardım edllmesi 
için icap eden tedbirler alınacaktır. 

Haber "erildlğine göre nizamname 
mcrlyet nıevkllne girinceye kadar vı. 
ıa.yetlerlmiz eskiden olduğu gibi itU
haz ettikleri usul dairesinde asker 
ailelerine yardıma devam edeceklcı
dil·. 

lar Kief etrafındakı mevaileriade ei- Ve SUDğipek fabrikaları mÜeSSeSesinden: 
an tutunmaktalarsa. da, General Bu-

2S 8/ 941 tarihinde satı, ihııJesi yapilecağı 7 6 9.ıl ıarihıııdc ı lıin edilen 
dienny, Alman tazyikuun gitükçe ar. Sümer Baoka ait Unkaı-wdııki büyuk ve kuçük degirmen dcmlet;J binalar dıı· 
tan şiddeti yU&üııden ~lerek Din- hilindtlki makine 1'C tC9İtiııt ve bunlara ait bıkumle aksamın htıii ha:rırik bulun
yepeeın şarkındaki mtllılıın aanayl duklın ycrlc:ırdc loplall l'e)'alıllt parça ne.:i \le cİll lerinc gorc gurtıp hıılındc de 
nııntakasmı yani Donetz lhavaaaını aaulahiieoeii ı.w.ihaa iliıa olllMMK'. (

7
0lS) 

h imaye edecek gibi görünüyor. Mu-========================;=:=== 
harebeler sade Ukraynada değil, bü· 
tUn ceplıede fkldetle devam ettJti 
müddetçe hAdieelerirı önü~f haf 

talar zarfında alacalı feldl hakkın· 
da askeri mUtehu8ıaların tMminJıer. 
de bulunmaları mtifkWdür. 

Havalar boamta ........ 
Stokholm, 13 (A..A..) - Afi: Son 

iki &'ece zarfında ı..rvet derece& 
fevk&!Ade dÜflnÜ9lir. Bu noktaıuda 
eylQlden evvel g&'Wmeei mutad ol· 
mayan fdfaf bir buz tabeJ<ası bUWn 
İskandinavya ha.alisini örtmektedi:. 
Yüksek ırtifadaki mıntakalaı-da harp 
ve hareket mecburiyetinde bulunan 
Alman kıtalarıaın bu soğuk dalgasi
le çok mU.ktH vaziyetler karşısında 
kaldıkları söyleniyor. 

Meteoroloji mütehasslBlannm de
diklerine göre, bu seneki hanret de

recesi yaz sonlarının mutacl hararet 
derecesinden çok qağıdır. Bu hUllUll· 
ta Alman mahafilinde bazı endifeler 
tebel!Ur etmektedlr. Havanın Alman,, 
lar aleyhinde fena gidifi ilk .defa vu 
ku bulmaktadu:. 

s • 
1 v ·A M 

lJzakşaı'ktakl llOll ~ brp-
81odıa, Sb'am, Wr *-"'- 1liftdltı 
t akdirde toprak btKilnıq;blü :ıntl• 

annidane ~ eılectıtlmııl • • 
enı. 

Siyam, Aı:ıyanın ~ında Hlndt
ç.lnl yanmada11111de, ~ şarldden 
\·e ~tan 1''J'IUHNz ~DiııUe, 

şhnı:li rarbldea lnpllz .Blnnanyuf. 
le.. cemqıUa Siyam körfezlle hudut. 
lanmlf bir memleluı&Ur. 

Mernlek'lttn a&ld ım 'Mw 5UIOOO 
kllomeWe 11191'abbaı, ..,.... (1929 
18tatta&Uderine pre) ll.508,201 cHr. 

Gealt ölçüde yepae lltracat ma
&ml kalaydır. Bunanla beralıer al
tın, baku, demir ve kı)'Rle6ll ~ 
da,............&adrrı. 

Befhca zerlyatı pirinç ,.. mıım· 
drr. Halkın gıdae1D1 pirinç \ e babk 
~H ede.r. 

Siyamhlar kıu bo.t1udurlar, ten
leri ÇlnJilerlnkiırMll koyu, prlıi ~ 
.)ablarınkhıden açık&u. 8Q-ambla
rın ytiı.U enli \e yaııt11, elıuauak ke
mikleri ı;ıkıktır. Eııae dlnlori Bu
diun'dtr. Dillerinin e5Blll8I !Sunıııkrit, 
Çin, Kamb()i).)B, Laos Ye Malay dil
leri teşkil eder. 

Siyam, IUndiçlol yarunadaH111111 

yegane müstakil cle\•letidir. 

23 _ 2' haziran ım tarou.e 1ra

c1ar madaldye&le idal'e edUea Si
yam, o WDaıe td&zai Kralaa meır

dana pı&.i.rcUtl bir b~ --
till9 ...,....,_ ıiliap ';'b, 
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Ağrlları dindirir! 
ROMA TiZMA, BAŞ, DİŞ, SiNt R ve BEL ağrıları ile Soğukalgın. 
lığından ileri gelen vücut KiRiK LiGi, NEZLE ve GRİP hasla· 
lıkları O ERMAN katelerile derhal geçer, icabında günde 
1 - 3 kate alınır, her eczanede bulWlur. 

İstanbul Gü:nrükleri Başmüdürlüğünden : 
ihalr· ı;unu: 18 8 9H 

1'emınatı 

'!. K. N. Mflrkn 
\llJK 

fl"o. 
559 

3061 il 
278 l 

f,. iv ı:pa cinsi Anbarı 
Mikdan Drterı 

1'i. sr. l· Kr. 
10 

108 
}:\'J 

3~ 

l 310 2H 51 18 50 İpektrn •aç i•, in hıı;ndi 3 

İ~IF 12 000 it> 8<J 6 UO Adi nıulule mııko,-vadın kutu > 

l>L::ı::-İRİ.\ 61 000 
ıw ooo 

7 500 

5m3 

ıı:; 46 
M 10 
51 S-1 

125 38 

!) 00 Kiğıl kaplı oırımıılıil kaıalnğıı > 
[ı ılO ,\ılı tahta s:ımlık 'e knfrs Eandık kepagı l 

350 ~ 00 l\Iıı•tamrl deri k.plı lıa,ul > 

22 SETR I .,.,, 
,..;_ 

9 :;o Pupan ı;au ı ikı ıup) 3 

f hale ı;iinıi: 19, 8 9H 
332 
33'o 
33.5 
3.31 
337 

28 000 
54 500 
82 000 
63 000 

52 03 
87 3; 

ı 00 Adı ı;ozlü ağaç mau 1 

118 z; 
97 07 
62 68 

11:; 69 

6 75 Adi ağaç ka•a altı dnlahı 

cı 00 Adi ağaç ma•a 

> 

> 
> 

> o 650 

91 000 

i 50 Mustamel adi aj:aç camlı dolap 

7 -;; lJolu ~ınama filmi 

56 GC B,Jıi 9 00 flc,imlı ) azılı muka"a ilin 

İlôn ı;ünü : 22 8 9U 
375 ALCO 5761 l 100 

5 690 

103 08 
9il 6: 

r, 50 lpekli yunlu Ladın elbıH• i 3 

37'.J '1 117'26 
i3 00 Madeni teli,. mimtlep &afi İpek 

mrn•ucat 3 
3 

886 
189 

~ 

ACllFA 3550 R 020 

2 500 

s 500 

R'l 8.? 
!?12 00 

52 06 

6 50 Dolu ı;incnıa filmi 
16 00 !:-afi ipeı.. nı,.ns ııcat > 
·I 00 Pamuktan ışlemeli ,.e dant,.lli kadı• 

cama,ırı 'r )Ulık yuzıi > 
1:;0 o 91& ~2 46 7 50 !'afi ipek nıerı•uc.at 
16~ ı 500 6? ı;, 5 50 Sııni ipeklr karı,ık pamuk ml'n~u('at. 

Yukarıdaki e:ya 1549 sayılı kannn mucibince 18, 19, 22 8 9H d,. tmehi)e ı;ötürülmek şartile açık arttırma !uretıle Ea· 

tılacaktır. _aıı:ıan uç ı;ıin eV'ieline kadar~ya 9 • 12 ara•ında ı;cirulebilir. ~atı• Hr•adive cadde$indeki Gümrük ~atı' lllıi· 
dürlıii;ıi11de ıaat 13,30 dadır. Kanuni ,esikaların ibraıı 'e ıemınat akt;efoıiııin !attış ı;unu saat 12 ye kadar >~lırılma•ı Jıi· 
zımdır. <7019) 

1 
lstanbul Levazım Amiirliğinden Verilen: 

Harici Askeri Kıtaat ilanları --------
'Reha mr.tre!İne 350 kurıış tahmin edilen 50,000 metre lrnpııtluk kumq kapalı 

:r.arffa eke.iltme)e konnııı~ur. İhalesi 21.8.9U rıer~mhe ı;ünü aat il 4lr. Ankara· 
da ~I. lıf. \'. Satın alma konmyonunda yapılaaıktır. ilk tcnıinatı 10,000 liradır. 
E,Mf 'e ~artnımr~i 87:> kuruşa komisyondan alınır. 1 aliplerin kanuni 'csika· 
larile teklif mektuplarını ihale !aatindcn hır aaut enci kombyona verınelırri. 

(384 - 6543) 

* 20,0000 metre hava rengi kışılk elbiselik kuma, pazarlıkla r.atın alınacaktır. 
fbal~ 16.S.9U cumarte5i .:ünü 50at 11 de Ankarada M. J\I. V. Ha'ıı &atın alma 
komi~yonunda )apılacaktır• Tahmin bedeli 68,000 lira kati ırmi111ıı 9300 liradır. 
Evnf Ytı Jırtnamt'!ı MO kuru~ \>omis)ondan ahun. Taliplerin bcllı 'akitte komi,,. 

yona ı;clmclcri· (852 • 6935} 

* Beher tanesine ıahmin edilen fıyatı 10 lira olan 2500 tane yün battaniye 
pazarlık.la ııat.ın alınacaktır. İhal~ 16.8.9~1 cu~rtcsi giınü taal il d~ .\nkarada 
M. M· V. Satınalma lıi.q,nusyonunJa )apılacaktır. Kaıi teminatı 3750 liradır. Tahp

lcrin belli vakitte komisyona gelmeleri. (84-0 - 6831) 

* Beher \;ilo•ıına 50 kuru} tahmin eılilen 15 ton ıoz §ek<'ı 2Z 8 9U Cuma ı;ü· 
nü ut lS,30 da Çanakkalcıle askl'.rİ _atın alma komi )Onunda pazarlıkla !atın 
alınacaktır. İli.: tenıinıııı 562 lira 50 kuru~tur. Taliplerin belli 'ııkitte komi•yona 
ı;clmcleri. ( 882 • 7043) 

* 100,000 kilo &ığır eti alınacaktır. Pazarlıkla eks.iltmf!!i 22 8 911 Cuma günu 
saat 16 da Çanakkalede askeri eaıın alm:ı komİS)onunda · yapılacaktır. Tahnıın 
beddi 50,000 lira ilk teminatı 37:;0 liradır. Ev$1lf \C fartııam~i komisyonda GÖ-

riılıir· Talıplcrio belli vakitte komisyona ı;elcmelcri. (880 • 7011) 

* Bürolar binası kapalı ZBJ'fla ebilımeye konmu.ıur. ihalesi 8 9 941 Pazar· 
te!İ ı;unu •aat 16 da Esld~ehirde a•keri satın olma komi•yonunda }apılacakıır. 
111.: teminatı 4781 lıradır. Taliplerin kanuni veı;ikalurilc teklif mektuplarını ihale 

ııaatinden bir uııl eV\cl loıııi•)ona 'ermeleri. 
(878 • i039) 

* Behtr kilo!u 3 kuru~tan 965,000 lı.ilo çaın odunu pazarlıkla falın alınacak· 

tır. İhale$İ 20 8 !Hl Çar~amba ı;ünii llBBt 10 da Erzıırııııı<lıı a!kcri falın alma 
lı.001i yonunda yapılacaktır. İlk teminli 2172 licdır. Taliplerin lırlli vakiue kr>-
lllİ~yona .:elınclcrı. ( 876 • 7037) 

* A~ağıdu 3azılı mMadın kapalı zarfla ı-ksilımderi 9 911 Pazıırte5İ ı;iinu 

hiıılarında yazılı Eaatlerde :=:uruç'ıa a•keri sıın alma komi )onunda }apılacaktır. 
Taliplerin \;anuni '~ikalarile ıckhf mektuplarını ihale eaatlerinden bir !aut 
e\'\el koıni5}·on;ı 'ermeleri. [,saf \C ~annameleri koıııiS)onda ı;ôrıilur. 

Cirısi Miktflrı Tutarı Teminatı ihale 
Sade 3a~ı 22.000 31,900 2392,50 9 

Kuru ot 

Odun 

1'ilo 
230,000 

1,416,000 

lira 
16,100 

47,232 

lira 
1207.SO 

35~2.40 

saflli 
il 
ıs 

(884. 7013) 

* iOOO ton l.:nrn ot alınucaktır. Kapalı zarflı rL•iltme•i 9 941 Pazartr i ı;ünü 
tıaı lJ dr. Geliboluda askeri satın alma 1-onıi yonunıla yapılacaktır. Talııııin he· 
J,.Ji 455.000 lira ilk teminatı 3.U2 lira 50 kuru~ııır. Tııliplcrin kanuni '~sikalıuılc · 

teklif mtl.:tııplırını ihale saatinılı-n lıir !aat cu·el knmis)ona \erınderi, f'V•af "' 

,arınamesi Ankara, l~ıaıı.hul T.v. inıirlikleri satın alma koıni8)'0nlnrında da 
&örülür. (886 • 70ti) 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

EsaJ ~o-

1111 

186 ) 
187 ) 
ıss l 
197 

llrı~adhr l.ıymcti 

lıl eı lii ı:c cı alı 

Kadıköy O maniye mahallesi k~u yulunda eı!ki 13, 15 
)t'nı 33, 35, 31, 33. 35 l sa)ılı 152620 meııe•nıorabbaı 
s:ımnnlıkış. ohır 'e tarla 
Üsküdar Beylerbe) i ı\zizı) e Araba 80kd:ı e;;lı.i yeni 

4 ea~ılı tahminen 226627 metre murabbaı tıırlu 

Lıra Kuru~ 

12:;10 -

ll3.Jl -

B~:ikto~ M~{rutiy,.t mahallesi C'•ki çiftlik yeni ekmrk 
fahrilı.ası sokak r.•1.:i 2 mükrrrı-r R, 9, 10 yeni ı. 4 }, 
4 2 &a) ılı 14213 metre murabbaı bina 'c ahırı ıııÜ,lı'

mil hosıan 24324 -
Yukarıda adrcrJ 'e ıafsilitı )az.ılı gayri menkuller peşin para ile '<' pazarlık 

ıuretilr &atılacaktır· 

Muıayf'dr~e i~titük edecekler mukadder kı)"JRctin )Üzde cnu ııisbetindc te
minat yatırmaları lizımdır. 

ihale 21 8'1911 P"tlembe giinü ~ant ondadır. Satı~ ~na•ında 'erilen bedel 
mul.:ai:ldn kıymeti seçtiği takdirde lt'minat akçesi drrhal arttırılmı)arak ihale 
ı..;min ulıdı-•İne icra edilirse tt'IT1inat akçe i ona ikmal elliriloccktir. 

TER Z t 
llEBMIT SABRI 

ATALAY 
Temlz masraf, temiz işçilik 

Bay, Bayan kostümleri aon mo· 
da tizerine yapılır. 

İstanbul • üncU Vakıf han 
sırasında Yeni Türkiye hanı. 

Kacbk6r 
Bayanlanna MÜJDE 

Ehven şartlarla en son model 
ü.zcrıne saç tuvn.lf'ti ve perma

nant, manikür yapılır. 

AN&ABA 
Bayan berberi Nimet ve Sedat 
Kadıköy Bahariye cad. No. 46/1 

_ ... __ DOKTOR 

ÇIPRUT 
CUdlJe ve Zllu'ftt7e ll1lıMar 
... Beyoğlu Yerli Mallar Pa· 
r.an ~ Poeta L-*-tı 
k~inde Me~ a{lftrt:nanı 

---· Tel: 43M8 ---· 

Dr. IS. de ' 
TABANTI 

O.ADiLi llAJITAI ..... 

tTEBAliUil 
'Nlıel Şalldclinluıai BM. N .. ' 

Tel. 4nM 

2 den 5 e kadal' 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HF..KlM 
Dahiliye Mütebauuı 

Divanyolu 104 
Muayene aaatleri: Pazar 

haric hcrgün 2.S. Tel: 21898 

BlRİ:'\Cİ Sl:-ôlF MlJTEllASSIS 
OPERATÖR. DOKTOR 

RAHİME BATU 
Hastalarını 9 den 18 e kadar 
Sağlık Yordund~ kabul rder. 

Tel. 20107 

Sahlb1 n N.frlyat Jıımııliı'11: 

VATAN 

KIZILAY ' tJmumi Merkezinden: 

Karyola Alınaca~ 
Cemiyf't :'tlüesscsclrri ihtiyacı için bin adet karyola alınacaktır. 
1 - Te~linı müddeti bir aydır. :O.fallar cemiyetin Eıime!ğut istasyonunda 

mrrke:ı ambarında teslim alınacaktır. 
2 - Yıu adetten fazla olmak kaydile parti teklifl,.ri dıı kabul rdilir. 
3 - Bir nüınune ile fiyatının 15 ağustos 1911 tarihine kadar Anknrada 

Yeni fC'hirJe K ııı !ay umumi mr.rkCl.İne göndcrilme,i. 

T. H. K. Genel Merkez BaŞkanlığından: 
l - Kiğııiı kurumdan 'erilm,.k euretilr. iO X 100 2 f'badındıı olmak Ütertı 

100,000 fitre rn 100,000 kurhan afi~i lıa•tırılma•ı açık rk•ilım<'ye konıılnııı~tnr. 
2 - Rıı i~in ınuhummen br.ıldi beher 100,000 ni 500 !ıradan 1000 lira olup· 

ıııu,alı.kaı teminatı 75 liradır. 

3 - Ek-ihme 25 ağu•loe 9tl paıarte!>i günü ~aat 16 da Türk Ill\a Kurumu 

gı·r11·l mtrkr.z bina~ında >•ııılaraktır· 

ı - Bu i~,, uiı şıırıııanı,. lırr ı;ıin Ankara merkez Htın alma komisyonun· 

dan 'e l.ıanl>ul Türk H"a Kıırıınıu ~11be-inden verilir. 
İstekliler, ih~c guniı bonıi•yomla bulunmalıdırlar. 

(6'>4S) 

, SEN MiŞ_EL ,. 
Fransız Erkek Lisesi (Feriköy) r. 8.1103 

İhzari - Orta - Lise 

İkmal imtihanları 1 "~ 5 eylülde 
Der!ler l:! Eylülde ba~lıyacakıır. 

t - - . . . . c 

Devlet Denizyollar. İlinl~rı 

Ahirt"n İdaremize intikal rılen Haliç 'apıırları için tanıiın edilr.n yeni iıcrel 
ıarife-i 20 Ağustos 941 ıarihindr:n itibaren tatbik edilnıe.i;e. ba:lanarakıır. 

Bu tarife mucil.ıın,·c Kopru İl•• İ•kı!leler ara•ı miına•ebl'tlt'r dört mıntalı.aya 

a)Tılmıştır. Bunlar ıçin ır.:>hit cdifen Ücrı:ı1er &~ağıda )Stılıdır: 

l'olııı: siJ11 Cidı~ • Döııüş 
Birinci İkinci Birınci Jkineı 
Me•ki l\le,ki \IC\ki :\1c,ki 

Kuruş Kuru~ 

5 3 10 6 

6 11 7 

J,') il 

' . 

Kiiprü ile birinri mıntaka )ani Yenıiş ve 

llal i•krleleri aruı. 

Kiiprıı iJ,, ikinci mınıal..a yani Ka•ımpa~a. 
Cihali, Ayakapı, Fener, Balat bkcleleri 

ara•ı. 

Köprii ilıı iiçıincıi mıntıka ) ani Huköy, 

Apan•aray, l!alıcıo~lu, Defterdar, ~iıtlii· 

CP, E) Üp i•krlrlf'ri ara ı. 

10 6 IR 15 Kilprü ıle Dördüncü mınıaka }·ani Kıiğıt· 

hanıı i·kl'loi ara.ı. 

Ayni mıntakd dııbı1indekı \eya karşılıklı hkeleler ara ı seyahatler için birin· 

ci mc-ki Üal'li (5), ikinci ıne,ki U!"reti (31 kurııştar. 

Ha mıntal.:ada Suba) !ar.lan birinci mc-ltidc (5) 'Erlerden ikinci me\'kide 

t 1), "toculdardan lıirind me\kide (5), ikinci JDt'vkide (3), talehderden birinci 

mc>kide 4), ikinci ıne,kidc (2) kuruş ucret alınır. 

Bu ücretlerde \Crgill'r dahildir. 

A>nca lıuıun mınıakalar iı;in ıenzilıiılı :ridiş • diinıi, uerl'tll'rinin tutarı 
üzerinden onar )ııpraklı ıınıııma mahsu• ahonman karM"lrri ile memurlıİra mah· 

!il~ yuıde otuz ıenıiliılı ı·lli~··r yapraklı abonman karnl'lt-rinln de tarifenin tal· 

lıikine başlanacağı ıarilııı-n hiborı:ıı falı~ çıkarılacağı ilin olımur. (7007) 

* İ·tinye Dokları r.aha!lnıiıı \"oli mahalli (dalyan) açık arttırma ile 31 Mayıs 
1912 ıorihin,. kadar kira)I Hrilecektır. 

~luhmm,.n kira lıedeli ( 180.-ı lira olup mıınlı.kat tl'minatı (13.SOı liradır. 

İ6tekliler ~artnarneyi ~i:ımwk ıçin h,.r gün 'e arıtırma~a iştirak için 2 Eylül 
194} tarihine nıusa<lif :,alı gunu Hal (}5) de alım falım komisyonuna' lllÜra· 

caaıkri. (6993) 

Sabah, Oğle ve Akşam 
·Her yemekten sonra dişleri niçin 

temizlemek lazımdır? 

Çlakl : unutmayınız ki : 

Bakımsızlıktan çuruyen di~le. r 
rin ' difteri, bademcik. kızamık. 
enflocnza, ve hatta zatürrieyc 

yol açtıkları, iltihab yapan diş 
etleril~ kö~lerinde mide hum
ması, apandi.ait. nevrasteni, sıt

ma ve romatizma yaptığı fen
nen anla§ılıru§tır. Tomiz ağız ve 
sağlam difler umumi vücud eağ
lığJn.n en birinci şartı olmuıtur. 
Binaenaleyh dişlerinizi her gün ' 
kabil olduğu kadar fazla - laakal 
3 aefa • (SANİN) djş macunile 
fırçalıyarak sıhhatinizi garanti 
edebjlirsiniz ve etmelisiniz. Bu 
ııuretle ımikrobları imha ederek: 
d.iılerinizi korumuş olursunuz. 

DİŞ MACUNU 
Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi 

Sabah, öğle ve ak,am her yemekten sonra günde 8 defa 

di~lerinizi fırçalaymız.. 
Eczanelerde ,.e btiytik ıtn;rat ınağar:alarında bulunur. 

Tohmin bedeli llkuminatı 
3123,00 • 256,88 Karaağaç nıue5se•atı için alınacak 250 

dPn kömüıiı. 

1771,00 · 133,00 Karaaj;aç ınüı·~s<"Salı için alınacak ~üpı.irı;e, kurek 

l>alıa eapı, esire. lf 
1302,6.3 97,iO Karaa~nç miıes•C!oatı iı;in alınacak kendir, lınlal, 

ha•ır, demir alitı ,c5aire. 

1207,21 90,;S:; Karaa(;aı; rnÜC'$SCSatı için alınacak cıvata, E<>lllU11• 

para kii~ıdı ''< muht('lif t"~)·a. 

4HO,OO 310,50 Karaaı;a.; miı~·cwtı ı~çilcri için alınacak 4H çifl 

ıik çizıne-

739,25 SS,45 Karaağaç mucuı-saıı için alınacak 

lenıımı· 

Tabniin ~dtlleri ile ilk teminat miktarları yukarıda ~azılı mubttlıf 
Hltn alınmak uıere ayrı ayrı açık ekaihme)'C konulmuştur. ~artnameJetı 1J 
ve Muamelat ~lüdürlüğiı kaleminde &onilebilir. ihale 21 8 911 Perşenıbı: 

saat l 1 de Daimi Encıimf'nıle yapılaı·akıır. Talipleıiıı ilk teminat mııkbııı 
mrlı.lupları 'e 9U yılına .ah Ticard Oda•ı vcsikalurile ihale ı;ünu muant11 

le Daiıni Encümende bulunmaları. (67~ 

* Kadıköyünde Q,manağa 11111\ıallesinin ~öğııtlüçe~mr sokağında 3 · 2 3 I 
numaralı dükkanın hedrtı 'e ıalıa"'ül edecek ankazının Eatı:ı ııçık artll 

konuJınu~ııır. Tabn:ıin hl"ddi ·121;1 lira 90 kuru§ H? ilk teminatı 95 lira 55 ~ 
tur. Şarıname~i Zabıt "' ~luanıelüt :'.\lüdıirlıığiı kalenıındc ı;orulebilir. ııııtr 
8/9U PtJleİnk giinü saat 14 de Daimi Encumende yapılacaktır. Talirltfl~ 
ı;minat makbuz veya mektuplarile ihale günu muayyen saatte Daimi EnrG 
bulunmaları. (671C 

Cümhuriyet Mer.keZ Bankası 
9 AGUSTOS 1941 

AK T 1 F 
Kasa: 

Altm: san Kilocram 
Banknot 
Ufaklık • • • • • 

Dahildeki Muhabirler: 

Türk Lira.sı • • • 

Hariçteki Muhabir lef': 

72.604,628 

• • • • 

. .. . . . . 
Altın: Safi Kilogram 11.070,198 
Altına tahvili kabil ııerbcet dövizler 

Diğer dövizler ve Borçlu kllring 
bakiyeleri • . • • • • • • • • 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhte ed1. evrakı nakdiye k&rfllıtı 

" Kanunun 6-8 inci maddelerine teVfi· 
ka.n hazine tarafından v&ki tediyat 

Senedat Cüzdanı: 
Ticari senetler . ' . . . • • • 

Ealtam ve TahYilit Cüzdanı: 
(Deruhte edilen evrakı nakdi· 

A - (yenin karşılığı esfam ve tah· 
(villt (itibari kıymetle). • 

B - Serbest esham ve tahvilAt • • 

Avaaslar: 
Altın ve döviz Uzerine avana • • • 
TaJlvtllt üzerine avans . . . 
Hazineye kısa vadeli avau • , • • 
Hazineye 3850 No. lu Kama& cere 
açılan altın kartılıll &vana • • • , 

Lira 

102.12•.217,77 
21.755.417.-

505.195,M 

1.367.502,75 

15.571.119,57 

-.-

158.U8.563,-

21.683.011,-

273.234..096,39 

•5.•56.381,93 

8.310.245,19 

-.-
167.5-00.000,-

Hisaeclar-• : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• " 
lYtubtelif: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

J.Jra 

124.384.830,32 

1.367.502,75 

62.350.768,73 

137.966.552,-. 
273.23 •. 696,39 

53.76ii.627,12 

. 

172.71U06,17 

f.600.000,-

7 ~31.285,63 l 
836.914.068.11 1 

' 

VAZIYET/ 
PAS 1 F 

) . . Lira 

~,,.: ........................ -:-.. : ...................... . 
İtttiyfll A-kçe.i: 

~di ve fevkallde , 

H~ ••• • 
• • • • • • • 
• • • • • • • 

T e4rriildeki BUlmotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye • • • 
Kanunun 6-3 inci maddelerine teVfl
kan hazine taratmdan vlki tediyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye baki· 
yeai • , • • • • • • • • 

Kar~ğı tamamen altın olarak 
UAvete.n tedavUle vazedilen • 

Reeskont . mukabili illveten tedavüle 
vazedilen • • • • • • • • • • 
Hazine:re yapılan altın k.ar91lıklı a
vİLns muk&ltili 3902 No. tı kanun mu· 
ctbinct} taveten teclavWe vazedllen 

M...-.t: 

Ttirk Liras . . . • • • • • • . 
Alt.m: san Kilogram 877,150 

siM Ne. 'l• kaıaııaa sore lıaziaeye 
açıDa aftıllS makabm te.cll •lUD&D 
altuilar: 

Sa.fi Kilogram 55.5il.930 

O.Tiz Talllalaidab: 
Altına tahvili kabil dövizler. 
Diler döftder ve ale.caklı 

bakiyeleri • • • • • • • 

. . . 
• • • 

7.822.019,15 
6.000.000.-

158.7•8.563,-' 

21.683.011,-

137.065.552,-

17.000.000,-

250.009.-000,-

105.000 000,-

77.909.255,20 
1.233.7SZ,03 

78.124.167,00 

-.-
30.021.131,60 

Mtılıtelif: ....................... . .......................... 

YekWı 

A.IDll:r .E1ldN y 41MMJ 

.B&lıld1'1 1«: V J...T,J,.}j MA,,.. •• 1 
fsıekll~f'rin pey aktr.•i nüfu• tezker~.ı ''" uç kıta fotografla birlıkte hild rilen 

-üa ve eaotc kadar ~ubemiz emlik sem ine ı;elmdm. (6518) 


