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sene 
evvelisile 

hir ınukayese 
0" llnyanın manzarası bir lne evvel, (Vatan} ın 
1 

.. çı~mağa başladığı 
g~~enberi çok değiş· 
~tir. Bizim için artan 
kıtihar ve muvazene 
I ~§!stnda yarının hazır· 
d~ı ıle uğraşma9ı iş e-
ırıebiliriz. 

'( 

~: Ahınet Emin YALMAN 

l!a ir sene evvel bugün (Va
~ lan) çıkmağa başladığı 
bir ııı dUnyanm pek istikrarsız 
~ anzarası vardı. İngiliz -

~lZ askeri kudreti Avrupa 
lıı&iU~da tamamile ezilmişti. 
~ adaları havadan ve de· 
~~ korkunç bir Alman mu
hit taz sı_ altına alınmıştı. Böyle 
~ ... e ~k altında, İngiliz mu
debu:etı alabildiğine devam e
~erikek _gibi görünmüyordu. 
~::'l§ln a ıse o sıralarda harbe 
~k ak arzusu beslemekten 
~ d~ak.tı. İngiltere hakkmda
dtıt h guıan karşıdan karşıya 
dıı. Ududunu pek te geçmiyor-

Q() 
~· ~eb_istikrarsız bir dünya· 
lll'ıu t ın uyandırdığı türlü 
t~bb~0ksanlar içinde yeni bir 
~~tı. u~ atıJmağı ve miktarı 
t~te~htiyaçtan fazla olan 

'~· re bir yenisini ilave 
~il. l"a~ delilik sayanlar çok
• ( iÇi at bütün bu istikrarsız
a.llıili ~de kuvvetli bir istikrar 
llıukad ardı ki, o da milletimizin 
0ldıığu deratına sahip ve hakim 
)eceğ, na, sellere takılıp gitmi
'a ~ti~:_, tecavüze maruz kalır
~~ ali için mutlaka dövüşe-

l'Jı ha ~ecavUze uğramazsa 
tici kalacağına güvene-

l<li. \'e iı:nan etmek imkanı 
~ ~~~~le! bu imanın ç_ok ye

~tog Ugunu isbat cttı. 1940 
:Uitta. Una nisbetle ortalıkta 
hietec~ Ve rnuvazene umulmaz 
r ha 7 artın.ıştır. Bir taraflı 

to~er kiı:niyet kurmak istidadı 
'~da in lllihver savleti karşı
~1tçe llgiliz mukavemeti git-
1~lla8~!°lrn~ş. Britanya adal~rı 
~kden· 1lllkansız bir hale gelmış, 
tıııııa~ıde İngiliz hakimiyeti kı

UJta11 ış, Balkan ve Giritteki 
heı enıet neticesinde esas 

~i(~!deki Alman taarruzu 
~ hış, Sovyet Rusya buna 

~(it b azırıanmıya daha fazla 
llıelilt Ulnıuş, bir taraftan da 

ı .. : tr. a .~dırn adım harbe gir
~~l'all:Böyıece bir sene evvel 
la haki ~Zlık doğuran bir taraf· 
ta l'afl1 ~•Yete karşılık şimdi iki 
bt~~a.)( \"'.Vetler biribirini yıp

'\! tei • '~binle boy ölçecek, 
&ir Inıştır. 

~1llde,1,~ evvelki kararsızlık 
!'ltt' ttlettı;zırn gibi top ağzında 
~etıe11n:ket, ancak günün za
tııı ll'lı~ın 1 d~şünmiye, istikbal & bırak' aıt düşünceleri ya
q 'ilgi.in tnağa mahkümdu. 

h~tıeliers ~ehlikenin geçtiğini 
ltı1~ ttıuh:k ve bizim için sul-
~ 'Jat kak olduğunu içi 

\a. ~al>a~l'Sak çok yanlış bir 
&ıt~ deva z. liayır, etrafımızda 

Sovyetlere göre 
Büyük Alman 
kuvvetleri 
imha edildi 

Nikolayef tahliye 
edilirken tersaneler 

havaya uçuruldu 
Mosl..ova, 18 (A.A.) - Sovyet İbtilıba· 

rat bürownun tebliği: 

17 ağmtos günü zarfında kıtalarımıı, 

liütün cephe bo)·unca du§manla ~-etin mu· 
hurebdcrc dc•am ctmi~ıir. Anudanc mu· 
harchdcrden ti<•nra kıtalarıınız .:'i ikolayd 
ve Kriborog ~chirlerini tcrketmi.lcrdir. 

i\il..olayefıe gemi in~at teıgihlan her· 
h&\a edilnıiftir. 

Hcnuz tamamlanmıyan malüınata na:ta• 
ran 16 ağustos günü hava muharebeleri 
C!Dasında 19 düşman tayyareei du~uriıl· 

mü~ür. Bizim ıayiatımı:t 12 tanaredir. 
Karadenizde deniuıltılarımıı: iki büyfil: 

Rum~n nakliye gembini batırmı~tır. 
.Alman zayla tı 

Moskova, 18 (A.A.) - Emniyet is. 
tihbarat bürosu, şu tebliği neşretmek 
tedir: 

KuvveUi Sovyet mukavemeti ile 
karı:ınaşan Almanlar, muharebeye 
mütemadiyen yeni cUzUtamlar gön
dermekte ve bunlar, harp meydanla
nnda ölüp mahvolmaktadır. Birkaç 
gün evvel 262 ind tümenin 452 incı 
ve 485 inci alayları cenubi garbl ci
hetinde tamamen ezllmiı:ıtır. Ayni tU. 
menin başka alaylar techizatlannın 
yiWre 80 ini kaybetmlı:ılerdir. Ni· 
hayet b~ tümen Moskova civarında 
\'ukubul&n muharebede imha edilm~. 
tır . 

Şimal cephe.inde 
Londra, l8 <A-A.) - !:ialihiyettar meh· 

(ellerden bildirildiğine göre, Almanlar 
Leniııgrad i~ıihmcıiode yeniden tazyik ic 
ra etmeğe b~lamı§ ıibi görünüyorlar. 
Almanların hu yeni faaliyeti Estonya 

bölgesinde Talliıın • Leningrad demiryo
lunuo üzerinde jJikj~f etmektedir. 

!;imdiye kadar bo mıııtakada ukUnd 
hükunı Aürmekıe .idi " .AJmaalaruı T.W. 
ne §e.hrini tecrit etıilı.leri iddiaunda bu· 
!unmuş olmalarına rağmen, bu yeni Al· 
man taarruzunun naul bıı,ladığı hakkında 
hiç bir haber alınamamı~ıır. 

Ukra)nada Ru lar DniCJ>('r garbında 

gl'Ti çckılmeğe devam etmektedir. Ruıla· 

rın, hu nehrin öteki tarafında kuvvetli 
müdafaa tedbirleri almakla mt§gul olduk 
lıırı ıanncdilmektrdir. Çok geniş olan Dni 
epcr'iıı cereyanı eürııılidir. Kiycf'ıe Dııie· 

ııer'in genişliği takriht•n yarım kilometre· 
dir. 

Dniepcr iıstünıle köprü inşa etmek ko
lay i, değildir. Çunkü in~aat ın nehrin ~ark 
sahilinden açılacak şiddetli ateş altında 
yapılması lizımgclecektir. 

Ruslar Odl'Say ı tutınaktııılır. J-'akat Rus
ların Odesadan Tobruk gibi i ~ifade et· 
mck için rllC'rİnde ıuınıak niyeıleri olup 
olmadığı lıu ana kadar malum değildir. 

Söylendiğine ı;öre Almanlar, Ukrıı) na 
bolgcsindeki mıılıureheyo bir lıııı;uk mil· 
yrm asker H " bu arada 10 ili SO piyııde 

fırka!ı 1.3 zırhlı fırka \e 4j nııitıefik fır. 

kası sokmuşlardır. 

r " CEBiN.iZDEKi 
5 Lira ile 

25 » » 
100 » > 
500 > » 

1000 » » 
BİR TASARRUF BONOSU 

Tehllkede bu>unan Odesadan bir manzara 

HARP VAZİYETİ 

Son harekat 
Alman - Sovyet harbinin ağustos veya eylul için
de biteceğini düne kadar tasavvur etmiş olanlar, 
bugün artık kanaatlerini değiştirmiş bulunuyorlar. 
Hatta lngiltere ve Amerika bile Sovyet mukave
meti karşısında kanaatlerini değiştirmiştir. Mosko
va konferansı bu yeni kanaatin ilk eseridir. 

j Yazan: ihsan BORAN 1 

(Askeri muharririn yazısı 3 üncü sayfada) 

DeQirmenlere verilecek buQday 
mübayaa salahiyeti 

Ticaret Vekaleti bu hususta 
bir talimatname hazırladı 

Ankara, 18 (Telefonla) - Ticarrı \'e-1 üzerine yapılacak makarnalık pek~emeılik 
kileıi de"irmenlere ,-erileeC'k mübayaa EH· i~ıilısal l.ıı talimatname lıüküııılcrinden İs· 
lihi etin: nıiıtodair !lir talinıarnamıı lll· ı tienıı rdilmişıir. Diğer tarafıun Ticaret 
tırl:uıışıır. Bu talimatnamr.ye nazaran el \'ekil eti el konma mıntakolıırında ofisin, 
konma hükmünden i&ti~nıı edilecek olan 1 ~ube, ııjan, 'e)a ekibi huluııuıı)·on yerlere 
değirmenler Ticaret \ ckilı:tincfl ta) in o· mah U5 olmak ÜLere Toprak mahsulleri o

lunacaktır· Bu tayin keyfiyeti için ıtr[;ir· fisi namına mahsul mubayaasına ıu-zif 
menlerin ,~itlerinin ~ıı ı;artları haiz ol· edilebilecek muta\a:>Sıt nıiıba)ııııcıların ,İl 
mal arı Iiz.ınıdır· cuduna ihıi) aç hissederek bir b~ka tali· 

ı _ Ticaret \ ' .. kiletinin un 5toku tı•min nıatnumc daha hııarlamı!tır. Tıılimaına· 
ve)a tanzim ııatı~ının un olarak )apılaea· mc)e ııuzararı hö)lc nııntnkııirda ofis na· 
l;ı §thir ,c kıa abalarda olmamak, ınııın nıalı~uı müha)ııa ederek ofi•c dl."'·· 

2 _ Halkın yiyecek ihtiyacı için be- retmek isti)erı hakıki 'c Lukmi şııhı•lar 
yannamekrine müsteniden krndi ine hıra· ,-ili)ct ,.e ka)nıakamlıklardan müsaııdc a· 
kılan ,era patarlarda yapılan saıı~larla !arak bu l~i yapabileceklerdir. 
temin edilen maJı,ıılleri ııahipleri nanıına Mut&\a~ıt ıniiba) aacıları n ıuıntakasına 
muayyen hir üueılr. kırmadan kendi nam dahil hulunduldarı ticaret odolarına !JU 
,.e lıcsalıına çalışmak. yılından en..ı zahirrri, tar.ir "t)a konıis)nn 

3 - Sahir, ortak \l')'a kiraı·ı t~kliııdc ru diye ka> ıtlı bıılıııımalurı şurtıır. Bil· 
ıleğirmen i~leteıılrr nıııoml'lelrrinde doğ· hassa -'!illi korunma kanunu ıaıhikatın· 
rııluk ve taahhütlerine sadakat gösıı-rmiş •lan mahkumiyetleri bulunmama~ı lazım· 
olmaları ağır suçlardan \'e bilha••a \lilli dır. 
Korunma kanunu ıaılıikatındaıı nıulıkü· Mııta\al'.l;ıl nı!iha)aacılar hükiınıctiıı ıel 
mi) etleri olmamak. lif ettiği fiyat üzerinden le pr~iıı para ile 

J::I konulmamasına karar verilen dt•ğir· 

menler mC'icutlarını bir }ıllık '11 ati i~ 

tihsal kapa•itderi derecC!İne ibliğ için 
el konma mıntakaları dahil 'c hııricinde llta.ıı.le 'la. rn ettikçe şu veya bu alınız. 

mü tahsilden müba)aada bıılunacııklardır. 
Toprak nıalı•ullcri ofisi bir mubayaa mev· 
~imi zarfında ofise ıeslimatı 100 tonu 11• 

fanın, muıa,cıs•ıt muha)aacılara ruzde iki, 
ta\ a §Ul prinıı 'erilecckur. 

" "tı' ngının s"r yetı" ı"htı" ıoprak mahsulleri ofüinin müba}aaların· 
"'. .ı nı d . 1 a - 100 liralık bir Tasarruf Bo-
,.. \{aı' aırna hes b katmı da ıhlil etmemek ~artile ôfis nanııııa ıııah 1 ""~ı. l'tta a a • nosu aldıg· ınız .anda: • F 
~!' IJ'Utuz l:'ıtetikte bUlUnmıya 3 ay vadeliler İÇİn 99 lira sul nıübayaa edebilecekler \O ıııubayaat zmır uarı 
b~ l)eı. . {' akat "ttik b · ı•tna ında TiC'.aret \'ekileti tarafından tes· -~· "'il aı gı ~e anz 6 > > > 97,5 » b J 
llıe~ ka.rş,I! an kuvvet muvaze- 12 :> > > 94 > bit cdilrn mah•ııl fiyatını indirir çıkarta· ugün açı ıyor 
'ı,. .. ~e l~t!nda Ufku tetkik et- nııyacaklardır. Değirmenler huğrla)ları lıti 
~l'~~Urnu 1kte durmak işini bir Ödeyeceksiniz. .kümetçl" kararla~tırılmı~ ıiplerc ı;öre ö. bmir Enternasyonal Fuarı bugün 
~ ~ rnevz k Aradaki fark size peşin ğiıtebilcceklrr, ak~i ıakdirılc unlarının 1!8· bUyUk merasimle Ticaret Vekili ta-

t'Jıı.ı aftan d uu yapma ve ··d f · d " ı t1 · ı rafından açılacaktır. Blı seneki Fuar, tıı"' arla, • a yarına ait ha- o enen arz ı r. ıı,ına müşaa• c e ı ıııiyecrktir. Yalıııl ıop. 
t. ltıaıt "~!akalı münakaşalara rak mah$ullcri ofüinre gösteriltt."ıek lüzum her scııekınden daha mükemmel ola-

\i~al'p v -.ızdi r. , !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!'!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ rak hazır lanmış ve ziya re tçllcrl n b ıı-
~iU'ill'I bUneı.-~1uh~an zamanlan iç. v A T A N tUn esba:bı istirahati temin edilmiş 

l ·h: e.., tir. Açılış merasiminde bulunmak 
~ a rna.. : •n yeni ve iyi şe- ..... ----- :-ı 

t 
N,. itıatıla~ad IStida .. t n&>yda etti- r Uzere bilyUk bir ziyaretçi kütlesi şim. 
"~-.. • ır B 1'~ d dtden 1zmıre gitmiş bulunmaktadır. 
ıttlllern1 •. oyle zaman- s· d 1 u d ============ ıı llı~e İ<;~ket!n bir takım ik- ır yaşını o r u Bz.rkaç satırla du l.lna.ıt tnaı dertlerini can-

tıva.1a'k~a etmezsek, yann- <VATAN), harbin uyandırdığı liğl halinde kalmak, kendi fikirle- • b · 
'> ı~l'tt.., h tnevlciimizi esaslı müşkül ıııartlar ve noksanlar için- rinden ziyade okuyucularının arzu yen 1 1 r u 3u1 
~ "' ~afil azırlamağa bak- de doğdu. Karşılaştığı mUşkillatla ve ihtiyaçlarını ifade etmeğe im- İlıtlkarla rnti(.-adelenın şiddetlen· 

11ıııi ('Vat avı~nmış oluruz. bir sene müddet hiçbir yılgınlık kAn bulmaktır. dlrlldlA'I bugünlerde, evnlce mal 
~·Oltu an), ıkinci neşriyat duymıyarak çarpıştı. İdeal diye (VATAN) karileri, gazetelerini toıılanıış bazı tü<·<·ar \"eya eıınafın 

\>~ ltact YUcuiarını mümkün ilk sayısında neşrettiği proğram- umumi hayatta temizlik idealler)- yeni bir uı;ule ba.,vurdukları ııöyle-
.., ı h ar ha . ·ı·~· .. k ~'tıı alici rp scyırcı ıgı dan da hiçbir zaman ayrılmadı, nin g:erçekleşmesi, harici münase- nlyor. Bu usul, du ka~larını mah-

tl il llıeı;ı>tc ~r~arrnayı ve (VATAN!, ikinci yaşına tam bir bellerde yalnız ve yalnız Tilrk öl· dut zamanlar açık bulundurmak 
~lly lolllarn eler! Uzerinde a- şevk ve iman ile başlıyor. Vazife- Çillerinin hAkim kalması için dal- ııuretlle alıı;ıverlşl eksiltmek ,.e a-
l ~ Ucuıarı ayı ış edinecektir. terini yaparken, veriminin gittikçe ma cesaretle mücadeleye hazır bu· kılların<·a müeadelenln hafJfilye-
~ acağın rnızrn bunu iyi kar- artacağına, gün geçtikçe okuyucu- Jacaklardır. cet! günleri beklemektir. 
llı.i~ıı.~tli~· Ve bizimle candan sunu b!r kat daha memnun edebi· Do~ru olması muhtemel bulu-

._ \'at't]ı;t Yapacağına güve- leccğlnc emindir. BUtün emeli, Bugün 4 üncü sayfamızı okuyu· nan bu yeni usul üzerine alAkadar-
~~ · okuyucu ile devamlı bir iş beraber- nuz. tarın dikkatini çekmeğt bir \"azlfe 

ltıet Eırıin y ALMAN bWrl.z. 

Tlrll: çocUlan: 
Kumbaralarınızı Tasarruf Bonolari-

1 

le doldurun. Tasarruf Bonosuı kum
bara, tüfeksiz asker gibidlr. 

Fiyatı 5 Kuruş 

Ulusal Ekonomi 
ve 

Arttınna Kurumu 

Almanlara göre 
Leningrat 

istikametinde 
yeni taarruz 

Smolensk cephe 
sinde Sovyetlere ağır 

zayiat verdirildi 
Alman resmi tebliği sadece 

ileri harekattan bahsederek faz
la tafsilat vermiyor. Başka 
membalardan gelen haberler, 
Ukraynadan başka Leningrad 
istikametinde de şiddetli bir 
Alman hücumu başladığını bil
dirmektedir. Bu husustaki mu-
fassal Ajans haberleri 3 üncü 
sayfamızdadır. 

Varşovada 
feci hayat 

şartları 

·Bir çi~ ayakkabı 100, bir 
yemek 1 O, bir paket 

eıgara 4 lira 
Berlin, 18 (A.A.) - Anadolu Ajansı· 

nın husu•i muhabiri bildiriyor: 
VaffO\ada kısa bir müddet kaldım. 

::ehrın taınamı)le manzarasıiıı değı~tiren 

miıhim ha58rlara rağmen bayat normal 
gidi§ini almıştır. 

\'ar~vadaki mü:külit bilha~sa ia~e: yÜ· 

ziindemlir. Fiyatlar dchş~tli yüksclmi~ılr. 

Bir rift ayakkabı yüı Türk lira ı, bir 
ytmek on Türk lirası. bir paket &igıra 
dört Tiirk liruıdır. 

.}ehir buruk bir askeri garnizona ben· 
ıiyor. Halk her türlü iş birliğintlen imt.i· 
na etmekte \e yüksek halk tahaka5ı Ge
neral Sikor ki hükümetine iıimat eyle· 
mektedir. Bıitiin Polonyalı l.adınlar ma· 
tem ıa:ıyor. Lokanta 'e kahYclere cııkıı· 
lcr mqnhasıran İfgal ,kuvvetleri men&up
larıdır. 

\ &l}Ouda kuvveıli bir propaganda ya· 
pılı)or, fakat Polonyalılar da mukabil 
propagandalar yapıyorlar. 

\'arşo,ada 30 Türk \ardır. Bunlar hal· 

Çörçil 
• 

lngilterede 
lngiliı Başvekili dönüıte 

lzlanda adasını ziyaret etti 
Londra, 18 (A.A.) - lngıliz baş

veklll Churchill, reiak:ümhur Roose· 
velt ile görUştükten sonra, cPrince of 
Wales> zırhlıslle tngUtere'ye dönm~. 
tur. 

Churchill, Birl~ik Amerika reisi· 
cümhuru ile yaptığı görU.şmeler bak. 
kında beyanatta bulunmamıştır. Bq. 
vekilin hangi limana çıktığı ifşa edıl. 
memektedlr. 

1r.Iandayı ziyaret 
Londra, 18 (A.A.) - İngiliz baş· 

vekili Churchill, relsıcUmhur Rooae· 
velt ile göl"Ü\ltükten sonra lngiltere
ye dönerken lzlandaya uğramış ve 
orada bulunan Amerikan ve İngiliz 
krtalarını teftiş etmiştir. 

Iranda hükum~t 
darbesi havadisi 

yalan 
Tahran, 18 (A.A.) - Ofi: Resmi «İ· 

ran> gazetesi bir çok İranlıların ecnebi a· 
janlıırilc birlikte rejimi de,irmeği istihdaf 
eden bir fesat tertip etmi~ oldukları ha· 
berini katiyetle tebip etmekte \e l\ıı ha· 
herin tamamilc hayal mahsulü olduğunu 
Hi'c eylemektedir. 

Tevfik Fikretin 
•• 
Olüm Y ıldönümü 

Büyük şair için bugün 
Egüpte merasim yapılacak 

Şair Te\' flk Fikret 

B üyük Ti.irk şairi Tevfik Fikret, 26 yıl evvel bugün öl
müştü. Bu münasebetle Eyüp Halkevi bir merasim programı 
hazırlamıştır. Fikreti sevenler bugün saat 18 de Eyüpteki me
zarının başında şairin aziz hatırasını ıanacaklardır. 

Bugün üçüncü sayfamızda büyük şairin şahsiyeti hakkın· 
da bir tetkik yazısı bulacaksınız. 

Böreklik un tevzii 
etrafında şikiyetler 
Bazı fırınlara havadan un 
yağdığını mı kabul edeceğiz? 

mediği meselesine gelince, te\Zİat nıiktar· 

larının bir Jn.s.uıı kenar 'C kö~ fırınla· 

rının haftalık ihtiyaçlarını karşıladığını 

halli bu unlardan birer miktar arttırdık 
larr•ı kubul etmekle beraber, bazılarının 

da ihti)aç ıçinde kıvrandıklarını \ C lıaııi 

imalitlarını azaltmak mecburiyetinde kal· 
dıklarını 'e diğ('J' bazılarının da tabii za. 
mantardaki \"IZİ)etkrini hiç bozmadıkla· 

MOsabakamız 

Sual No: 1 

-

Bir kayıktumn. Kayık 110 alıyor. Kara uzak ..• Yanınızda tok sev
diğiniz kannıır.la biç sevmediğiniz kayın,·alldenlz ,.ar. lklsl de yüzmek 
bilmiyor. Etiniz: cOnu kurtar, beni bırak. Annem bofulurııa ebediyen 
yüzüne baknıam ıtdlyor. Bu vaziyet kartısında hanglıılnl kurtarırsınız'? 

NOT : Bu sualin ce,-abmı aşağıdaki kupon üzerine kı88C.'a yu.&cak ve 
so sual tamamlanınca cevaplan adrealnlzle birlikte gazetemize gönde
receludnlz . 

' Ce\'&p Na. l : l 
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manyayı nasıl yendik? 
&elediyede: 1,-- Şehir içinden: 

Amerika müdahalesinin tam manasile 
kıymeti ve Almanyayı yıkan üç hata 

-1-

Ekme~fiyatı?a 1 l0 ht•k"' l 
zam ıstendı ı a 

..... dele c 

1. \Rlll 1.F KERRCR t;Dll'OR! 1 ka duymuyorl..ır. Onlar ıçın, ol..ım, 
191, ııc c .ı.ın ılk ayı nndayız. Bu 1 insanlara ne şekıldc gorUnlırsc go· 

Uk y ıda uç şa ılacak hldıse oldu., rUnstin öhımdUr. İn anlann hayau 
Alnı 1 ya k yıtsız, şartsız denlzalu ya bıraz uzun ya bıraz kısa sürece, 
harbı ıl n ettı Amcr ka harbe gırdl tır. Denızın suyu ile olmek, zehırlı 
\o Ru ya UıUliilı koptu. gazle ölmekten, yahut bır sandald 

Bu lıı;. h,ıdıscnın heyeti umumıyesı, açlıktan 6lmck, bir çölde yaralanıırak 

Cıhan H rbının ltıncı donum nok. ölmekten daha mı fecidir? 
ta ını , e k U nctıccyi temın eden Alnıanynya karşı tııtblk edılen İn 
tmıııcıı tc ,kıl cdeı. E(;er Ru" ihtılalı, glllz ablokası Almanyayı bUyUk bu· 
maı tta dcğı! de lk ncıkflnunda kop- kale teU\kki ed yor. Bunun gaycsı 
saydı, c~cr Almanlar bUtUn ştddetilt:' bUtUn mllleti açlığa mahkı'.im etmek 
dcnız; h rnını yaza bırakmış olsaydi· değıl mldı!'? Erkek, kadın, çocuk, 
tar, Aıneı ıka henüz harbe girmeğc gençler, ihli;rarlnr, yaralılat· hep bu

!Uzum görmı~ccckli ve eğer mUtt>- na dahil değil mi? .. 

fıkler B.ı k ik Amerıkanın yardımını DENİZDE ırn t ~ KARADA DA O .• 
tem n edeme eydıler, hem de tam 
Rus~ nın yıkıldığı zaman temin ede. Bu ayni iddialar denız Uzer.ndek. 

Bu talebin kabul 
edilmiyeccğini 

sögiüyorlar 
1 ıaııbııl 

,:'ilk ulirlt r. 

Asker ailelerine yardım için 
elektrik, tramvay ve hava 

gazına zam yapılacak 
K. nıınuo ıı rile nıuı)• t ııı 'kıın giren 

a•k r ııkl riı · )ardım kanunu ıatblkaıı 

uzr.riııcl h zırlanJıı ıııoJ dun 1 ıanlıul 

Bd dı) ı D.ı mi En m nınde tptkık e-memış ol ydııar, harp bır anlaşma h!i.dısclere karşı serdedilecek yerde 
sulhı.. ıl dı"'er bir tAbır ılc Almanya_ kara harbinde lleı 1 sUrUlmUş olsun-b dılmı , fak.ıt huı z bır k r ra baglanma· 
nın za!erilc neticelenecekti. lar. Farzedelim ki kulııbalık bır Ame. 

ınııı m lum l;.ı elrkırik, 

mı•tır. 
Eğer Ru ya iki ay daha evvel yı- riknlı ve b1tııraf halk, Alman topçu-

k a v eğer Almanya ıki ay daha sunun ateşi altında cepheye yıyeceK 
blis t l B 1 k t 

ıram\ ), ıııııd ' lıJ\il gazıııa Hrılrcrk 
kcnd nı tutsaydı bUtun h:1diselel'i11 ve o aşısın ar. un arn arşı a eş , 

t kt k t eddut ed 
? K karar. m nrn lı r ıı tıd tbhılıııclc zam 

altı üstüne gelmtş, tersi ylı.zUne dö.1- e me e ım er er· eza, 1 1 k , . )apı a tır. 

mu olacaktı. içinde muharıp olmıyanlar var diye 
B.ı; bUtUn bu hlıdıselerın tçakubUn. şehirler ve knsabalnr .bombardıman

dc lalıhın eiınl görUyoruz. Rusyanın dan masun tutulmuşlar mıdıı·? Eğer 
oır ılu ay d~h ı kendıni tutması, Al· bu şehir v<ı kasabalar topların hedefi 
man~anıı abır ızlıkla, acele ile Bir- içine gtrly-0rlar, faaliyet sahaların 
leş k Amcı ıkayı bizım tarafta harbe dahli bulunuyorlarsa. bombardımana 
ıncı.bı..r etme 1 ta!ılıin biı- işıdır. maruz kalmaları tabii görU!Uyor dl 

AL.l\lA~l:All'IN Cç HATASI neden iş torpile gel ncc ayni kaıde 
Geçen harpte Almanyanm nıhal he. cari olmuyor? 

Vali dün Pendikte tetkiklerde 
bulundu 

\alı \ Bt d ye rtİ i Doktor Lütli Kır· 

dJr, dun Pı ndi " idt>rı k }'ol in,aaı ı ıar· 

rındc ıcık ki rdr bulunmu., 'liC bıızı di· 
rcklıfl r \ rın ıır. 

zıınetı b lıca Uç hatadan ileri gel- Bır bitaraf veya bır gayrı muharip 
mı tır: Evvela lngUterenin harbe gır_ topçunun menzıli içinde olursa bu he. Adliye ve Polis 
m ı ıhtımalını hesaba katmadan Bel. saba katılmıyor da ayni bitaraf veyn 
ç ka bitaraflığını ıhlM etmesi. Sonra gayri muharip denizde torpıllenerek 
k yll ız, artsız denizaltı taarruzuna boğulmuş olursa onun ölUmU vahşıya_ 
(Bırlcşılı: Amerikanın mUdahnlc ede- ne ve can.yane addedillyol"! .. lki usul 
eeğ r ı, bu yüzden harbe girmesi mu· arasında bir fllrk görülmesine sebep 
h:ıkkalt olduğunu hesap edemeden) ne? Siyaset bir sUrU mU!iihazalarla 
karar vcrmesı ve nthayet 1918 de h9.discleri maskeliyebilir. Fakat man. 
Rus cephe ınden serbest kalan kıta- tılt bize yolun serbest olduğunu gös
lann on bir hamle içın Fransız Cf'P• tcriyor. E\•et, eğer ıcap edet'Se bi
he ınc naklıne kaı r vermesi... zim harbi kazanmamıza engel ohm-

I~~cı Almanya bu hatalardan birın. lan, elım!Ze .geçenl~ri, hiçbir fark 
cısını ırtıkap etmem . olsaydı, bUUln gôzetmcden öldilreblllriz. lster kara

Ere 
t a 

köyünde 
vay kazası 

Bir kişi öldü, bir ka
dının ayakları kesildi 

lntikarı kuru mak için yıldırım 
mahkemeleri kurmak lazımdır 

İhtikıi.rln mücadele 11;ın hallt v t d tcııın altıı da kalan Uğıt bir 

zlfoye davet edlld. Yemden açı.an tUr. ı ruznameye. gıı('m yor. 
fiyat murakabe bUro t• servlslcrı- Halkın e bU~tık düşmanı olan 
nin, her an halkın dllrkl<'rı.ıe r.ı hl.k r a daha es s 1 biı· şeltlldc 
de bulunduğu b!ldırıliyor. mu adele lazımdır. 

Günde 10 • lv ihtllt!Lr \ akası ko-
misyona ihbar cd lınektedır. 

Fakat neticede gene ihlik ula 
mlicadcle edilemiyor. 

Ne için mt? 
Maalesef bUlUn goyı etleı c r ğ 

nıen kanuni mUeyyıdclcrlmız m lı· 
tekiri yıldıımak değil, UrkUlcm ~or 

bile!.. 
700,000 nüfuslu lwca 1 t nbuı 

şehrinde ancıık beş fıyat mUralı:abe 

kontrolörtl var. 
İstanbul fıyat mUıakabe tc~l.ıUi.tı 

biliyoruz ki, ıhliknı la mücadele ıçın 
kurulmuştur. 

İş görecek. iht k(ı.rı temizliyec.ek 
geniş bır tcşklllı.t olmadığından 

esefle kaydetmek mecburlyetındc 
yiz ki, arzu edildiği şekilde notıce 

alınaıııryol'. 

Yağ. fasulye, pırlnç, ayakk bı 
şu veya bu hakkında ikı aydır bır 
içtima devresinden dlğel' içtima 
de\'resınc atlatılan ıncsclclcr gU ı 
geçtikçe birbiri üzerine yığılıyor \ e 

Sp orr c 
c 

HllkQmeUmız, halk di.işmanı 

nıLhtf'Jdrlc mticııdele ıçın hallı:tan 

yıııdım ı tcdı. Halkımız da bugl'ın 
h ç Uphc yok ltı, en bUyUk yardı
mı yapmak \f' ıhtikli.rın lı:olı:llnU 
kurutmalı: çın canla başla çatı,ı· 

)'Or. 

1t tık r te bıt edılıyor, muhtckır 
yaka.anıyor. Falrnt bundan sonra 
y pılma ı liızını gelen haı·ekclte 

• davranılm kt dır. 

Eızc lir a, ihlıı.ru ın kokUnU 
k rutın k, muht kırı ortadan kal
dırmak ıstcnıyoısa, ılk yapılacak 

1 clırml.I meşhut mahkemeleri, Ad
lı,:y ye tıkal eden hfldıseleı·ı deı -
hal n tı elendırccek yılclıı ım ın:.ılı· 

Kcn elcrı kurmak lazınıdtr. Fiyat 
mlirakabc bUrolan da daha .senlş 
bır te>< ilat \ c suratle çalışır, lı.ı

dı ,e ınahlteıneye lnlıkal cdıncc de 
muhtekir cezasını derhal gorUt-se 
byle zanncdlyoı uz ki, ıht kaı ın 

kökUnU kurutmıık d.ıha kolay olur. 

Zeki Rıza • yo ki: 
Umu m 

1 

ikhsadi haberler: 

Yağ, lastik ve 
çuval fiyatları 

Fiyat murakabe 
bürosu dün 

tüccarları dinledi 
Fı)at Murakabe komi~)onu dun torla· 

nnrak )llğ \e çııvııl m~cle:.iııi göru:mu:r 
ıur. Kumİ•)on dünku i~timuda çu•al fı· 
)atlarını •c azami kİır }Üzılclcrini teshit 
ı·ııııck i!:İıı ~U\ıılcıları, )a!; fi)atlarını teı;. 

hit etmek Üzl'rl'. )af; tıiccurlıırını, 1.:aııçıık 
'e liısıik fiyatlarını ıc lıit etmek, Iııbıi· 
kalarııı ııcrukenılc t'lll ı~laı ına ıııfini olııı.ıl.: 
i1:iıı lıi5tikçi, ıı)akkııbı<'ıları \1' sııtı:larıııılu 
narlı fiyatı iıterin<l"n et \ rrilnıeıli~i iddia· 
•ile )BJıtlan tikii)r.llcr iızerine crlepf,.r ıhı· 

H't cdilıııi~ •e lıqı,inin a)rl B) ı ı maliı· 

maılurınıı nıiiraeaat erlılmi~ıir. 
Komiı•yon büıün bu nıe•rlelrr hakkın· 

da oııııııııiı.dd .. i içtima dcuöindfl kurar 

\erecel..ıir. 

Öğrendi~iıııiıe ı;öre, ~u,alcılar bchrr !:il• 
\alın 75 • 80 kurıı•a ııaııldıÇ;ı tukdirdr i· 
dan· • ılclıilccef;ıııi iddi.ı etmekte, koıııis. 

)on i~e ~ıl\allara aıami olarak S6 kurnş 

fiyat tcı;biı el nıcktt•ılir. 

Halı satışla rı her gün. 
artıyor 

llıılı balı;;lıırı her ı;iin arııııaktıırlır. llıı· 
lı ilıraı:ııt1:ılıırı dahilde }apılan hıılılaılıı 
bıı lıalılıııın kar~ılanamı}acııl;ını ı>Oyle

mckıedirkr· 
Fİ)•llar, harpten n-..elki lı)ııllara na· 

ıaran )Üı.dc 30 kadar fadala.mışıır. Bu 
> iıkbdİ:iC sebep olarıık en başla boya fi. 
)lllları ı;ii~tcrHmck-ıcdir. 

-o---

Ticaret Vekili. dün Bandır-
maya gitti 

Cuınarıeei ı;ünü ~lıriıııizc ~elmiş bulu· 
nan Tıcarel \ ekıli Mumtuı: ö.kmcn, dun 
5ilhııh saııı 5ckizde .\larakuz vapurıı ile 
Baııılırnıa)a ı;itmişıir. Hunılırmadan dıı 

İ zmırc giık,.ekıi r. 
\ekil, 20 ııi;ııslofl·a aı~ılııcak olan İlBı'fr 

fuurınııı nıera~iınindc hulunaı:;ıktır. __ __._... __ 
lstanbul Emlak Banltası 

Müdürlüğü 

Bugünkü 
Varşova 

A 
. 1 ~·rlnadolıı AJansınm ııı!i 

111 

lıahlrl Varşo\3.)a ıu :ı 

M'.)ahat 3u1mwı, intıbalıırını P 

3or. 
Bu intıbalarm en mUlıiıı11111 .u 

\'arşorndn bir a3akkabı blıil11 pS 
nuzla :rlb: Jlnı, lokuntsda bir ) 
on lira, bir ııakct sigara diırt 
imiş. 

Bizde b:ızı erkekler ,nr ld ı; ~ 
lurm çoraıı ız gezmesini bu311l

1 

kıınıyorlur \C «sıınki nl~in blS"'" 
kekler ksdınlıır gibi çonlll ıı 
mi~ oruı.? Aynklarmuz. tlrid11 
ğu için mi? Çornııı;ız eı.eo b, 

ku<lınlıırın a\nldurı .. (izci ıııl· 
• D ., 

halde bu çoraı•tnn tasarruf ,r 
havnlı:ı.nılırmak işinden biz ııJ(lll 
tlfıutc edeıııi3·clim ?» dl3orıar• 
no~ le dti';'Unen crkcldere {ı 

ta\ iyem, ılerlıal bir 3 oıuııu 
\'urşm:aya cfcr etmeleridir· O 
df'ğtl 3alnız çornıı ıı. gezntel> Ji 
lığ-mı, ynlın a3ak dola':'ınııl< 
rlyetinl de bul cnklıırdır. 

Yine bazı slgura tlr3aklleıl 
ki, iki öksilrlilc nra ında dı.ıt 
şlltl'l3f't ederler: «Ah şu nıcli'lJI ..,!' 
ra : •• Bir hıralmbllsenı rahat• 
ş:ıcnğını .•. Oksüriikten baş ti 
ruın, gi:iğslim çingene 1'Ö 

dondiı. Fakat gel gelelhn oııı' 
.. cnf'dlr içtiğim hu muı;lbcti tılt 
hl bırakamıyorum!» 

Bö~'le derd yamın tır3a~ 
çiz ta\ iyem, lıcınen lılr " 
bulup VııNJo'a~a gitnıclerldlf· 
da değil ynlnı:c. sigarayı, ~ 
limet>lni dahi ağızlarına aıaıı' 
tardır. 

rakat Varşo·rnd:ı ~alın ıı~v~ 
nıck, ı>lgara~ I bırakıruık fJV' 
kolayca bulı:ı.cak lıu ,atBııd'ctl 
kazara bir lokantaya Glrdlııl 
man da «ah canım Türkl~e» ~ti 
lerine ~klmdlden kalıbımı ?J 

KÖ~I 

-RADYOJı 
LPROGRAMI 

7,30 Program 19,00 Konu:? 
7,33 Muıık 19,l:i Muz;I: 
7.•15 Ajans halıerlcı 19,30 Saııl 1 du manlarını kolayca mağlüp edecek. da, ister edni~. fü\ iki ak 1m fa nko)imde iki tram· 

ti. İkınc h ıtııyı ılenıcseydı 1017 de İşte Alman erkti.nıharbıycsinın im· , 11y k ı olnııı, \c bu frci kaı:alar neti· 
pek lı\ ho,ı..na gıdebılecek bır sulh naati bu idi. Fakat bilarafların nok· 
ımz..ılıya<. lttı, eğ r on hat.Ayı da iş. tııi nazarı başka tUrlU ldı. Dcnıznıtı 
lıycrf'k bcı b r hUeuma kalkmayıp ile ticaret gf'milerıne taarruzu ilk 
mtida.faa vazıyetınde kalsaydı rnuha- de.fa ortaya atan bUyük Alman amı-

"Bede n Terbiyesi 
Müdürlüğünün vazifesi sporu 

m e n et m e k d e ğ i l , teşviktir ,, 
I:nılıİk Baul.a~ının Ankaradaki mcrk~z 8,00 Muzık 19,45 l\fuııJ.: 

miıdıiru Bay 'izanıcıtin Tezı:an, f.ıanbul .8.SO 8,45 Fvuı ıtaati 20,15 Rııd) 

ctıııı.ıir: 

memurlarından 

niin sıwrcuların kulüp dcğl~tlrmelc- mu ., 
Beden Tcrbl)cal umum mUdürlü il., 

şubesi nıudurlüğüne naklen ta) in cdılmi,_ 12,30 Program 20•45 lu 11; 

rine mani olmak ic;ln yeni kil tali- B ltalıroa bedf'n terbıycsi tcşkL 
nıatnamcsinc liç scuellk bir bekleme !Atı çok yanlış bır hareket ~apmış 

tir· B. izameııin dün şehrimize gdcr-ek 12,33 l\luzık 21,00 zırıt 
yeni \ıııifeı:ioe ba:}ıımıştır. 12, J5 Ajans habeıleı M 1; 

emntm b.ıan ev\f'l ta.tıll mUkıi.fatı rali Fon Trlpitz'dir. Dnha 4 şubat 
o rak .şcretll blr sulhe nail olurdu. 1915 de, şubatın 18 inden itibaren: 

BUt.ln bu hatalar aynı kuvvetlerin, clngiliz sahillerine yakın seyreden 
Alın n imparntorlu~ı askeri kudrc- bUtUn ticaret gemileri, mUrettebatı
tını vtıcudc getlı·en kuvvetlerin eseri. nın ve yolcularının hayatı kurtarıla
d r. Alnuın davası, Alman crkAnıhar. masa bılc, batırılacaklardır> dıye ııan 

ıyrsı tar fından müdafaa ediliyordu. eden odur. 
Binaenaleyh bu hatO.larm mcsuıu de HattA bitaraf vnpuıların da bu su· 
ora: ıdıı. lard:ı dolaştıkları takdirde ayni teh· 

Muha ını m lleticr ne kadar ıddia lıkelere maruz bulundukları ı!A"e 
ederler e. ne kadar ısrar ederlerse cL edılmlştır. 
sınler, d nlzaltı harblnın meşru veya 
gayrimeşru olduğunda ıttıfak ede
mezler. Alm.ınlar bu denizaltı taar
ruzlarının nıuha ımlannda ve bltaıar. 
!arda u:,andırdtğl dehşet ve nc!retı 
ıısla ı.rnl mıyacaltlardr. Onlar bü
tu:ı bu fcıyatı rın ve şıkdyetlerın 

rı~ Klu lık v propaı;anda eseı ı oldu

ı;unu zaıınedc.rler. 

GONONc TAKVİMl_ı 
19 \GL TO 911 "\LI 

At'. 8 - <Jl.V: 2Jl - llızır: 106 

1\lrlııml K~ııun ı nıııı > :lı bır adanı mU<ldeti koyma!.: hu usuncl:ıkl tasa\- olm ktııdır. 
ErC"llko) unıl ıı gc~rn tram,.:ıy )olundan , uru lızerinc eski milli takım kapta· Bılıyoruz l,ı, her ku!UbUn futtıolcu 
kar ı)a mck i tcd ı;ı bır ı;ın:ı<la hıılu 111 Zeki Rı.m Sııorcl hu hafta çıkan k ıdro u mahduttur. l~a%1ıı. fazla on 

g im kte ol n tr. ınvay za~allıyı ahına al· 
mı~ \C' 1\. nıın rı:ılcnk drrhal olmıiştiır. 

* <.odc! bo n plaJın.ı gllııı~ olan mu· 
nllın '-.ılıılııı plaJ lan döncrkrn lrıım\a) 

haıl.ırını g md. ı t ı ıır. Fakuı hızla 

g imek 

stad mecıııuuı.ındakl kö~eı;lıııle, bo~ - b~ ~ kışi)'e ınh at· eder. 
le bi r kantrııı ı. ııoru h!Ş\11, değil, Er kullıpt muka~,:yet bıı• sporcu
ıııe11eılel·ek ıımlıi) elle otılu •ıımı ileri ı u , o kullıp t kınııııdrı !tadı o vazl
~iirerek doğru bir ıuıreket olanıı,;a- yüı dolayısı!(' oynamasına imkan ol· 
('ağını a~·ıkç:ı l:c.uh ediyor 'e hl\: şilp- m dığl takdırdc yer al bileceği diğer· 
he ~ok ki l.cki ı.ııor atıasmda salfı- bır kulUbc g-ıtmc ıııe ınQnl olmak hiç 
lıi3etle konu"jabilccck bir şalıı:.iyettlr. de doğru bir hareket değildir. Unut
Bi:c. de bu fikre lşlirflk et tlğiııılzden ınam:ılıdıı· kı. beden terb yesi tcşkilfl. 
rok ~erinde bulduğumuz bu in,; ıııeUI tı ın \ azıfc i spoı u n enctınek değil, 
yaı.ıyı a,; ııcıı Utunlıırımıı.ıı geçirme,; 1 t \ .ktu. Boyl<' bır kararla Tlirk 
faydalı bulduk: ge ç ğ1 por yapın.ıktıın nıcnedılmtş 

Ku!Up tdarecılcı ı tııın aınalorlliğJ oluyoı. 
tesıs için yegane çare,;1 rutbolcUleı ın Spor yapmak i lıycn amatör bir 

::ıl\ f /Jl .\ B Oi.ILJJI Bq kt'r miıes•c· bir kulUpten bir kulübe geçme ne çocuk, spor yapm k için kutup de

13,00 Müzik 21•10 
utl 

culann bir kıılüpten dit\"cr ku!Ubc 
13.15/14,00 :\luzik 
18,00 Pıtı1?ram 

geçmesine m(ı.n\ olilcak Dit" karaı· da 18,03 \liııik 22,30 :)aal • 

yoktu. Böyle olmasına rağmen herkes lB,30 Scrhc l 10 da. 22,'1:i Muıı~ 
sporu spor olıu·&k yapardı \IC bugi.lıı- oo ' 

111,IO \lıizıG"k o· N22,.ıo:;·,·23,N ?ı den da-ha iyi !dik. 
Amatörlök bana kalırsa bir ruh 

meselesidir. Kuliipierimiz tıım ııma· 

töı-ıtığc dönmek istiyorlarsa tcşkılA· 

tm verec~ği böyle bir kararla genç
liği spor yapmamağa mahkam etmek 
değil, başka çarci<ıt' aralll1ik ve bul

mak ı zmıdır. 

* Beşiktaş birinci 
taktım hakkındaki 

CsoRsASI 
18 AGUıfO:::> '»l 

l Sterlin 
100 Dolar 

;,. İ:ıviçıe frc. 
> Peı;cta 

> Yen 
> f 5vcç Kronu 

mfıni olacak bir karar almakla bu - ğ t rmek mecburiyetinde kalırsa onu 
dulıır. Uç 'lene gıbı uzun bir mUddet spor 

HC'dcn terbıyesı t<'.şkılatı da kulUp- yaprnamağa ınahkCım etmek te.~ldllıtı karar Esb!:un ve Ta.it~* 

nı,ı.; lZ liAr\l NLARI 
\ t~ ALMANLAR 

Rl 111: 1.:;.;7 - ACUffO:S: 6 
11/cRİ: IJCıO - RU /\/'. 25 

e 111111 lkıııı ı \ lı~" • ı 7.ıı ı :ılıkeıııe;iıı· 

dt d \ıı•n d ıı d ır • ıasına d ıı de de
vam olıınnıu H • 1 lı \111 ııfıı tı •kil erlrn 
u kuıdı r t ı lı t oldrak clıııleııuıı~ııı. 

lcrin tam amatöı'lliğl\ tr I!! cdebılme. maalc f gayesinden uzaklaı;;lmnış -'--' Ankara, 18 (Tc('.lc"1rn ... , - Şiıııdılik bir 1'33 Tüık lıorcıı ı 
ıeri için yeni yapıl<ıcak Sl<'ll talimat- olae ktır. ı;t'nc ma!:lara işıirakı~n nıcncılilcn Rc~ik· 1918 İ tikınzı dahıli 

Ilalbukı denız kanunları ve Adet· 
ırlaı ın seyri csna

mdcı. ~ ' , ~ \ ş tec Us ctmış olan 
bu kanuni ı en ~ ddctlı muharebeler
de bile pek az !hl 1 ed !miştır. Bır 
dil n an tıcarct gemısının yakalnnnııı. 
sı bıle bunu :,alt ılıy n tarafa şıddeUi 
mec.but ı:, etler tahmıl ettığl asırlat· 
olmuştur. Halbukı bilaı af b.r gem.
nlrı harp ganimeti olarak yakalanma. 
sı, mill<'tıeı arası hukukunun tatbıkı 
ıçın bir scrı tuı ıhı münakaşalara 

mevzu tC'şkıl etmişt r. 
Fakat bir gemının ynkalanmasile 

balın ması arasındaki fark korkunç 
b r uçuı umdur. Blr gemınin, diğer bir 
geııııyl yakalaması, cskı bn· dcnız' 
anıınes.nc gorc ancak o gcmıyl bir 
ı.mıına sUrUklcmesı ve o lımıında bir 
mahkeme ilamına tAbı olması şartına 
bağııdır. Yoksa bu gemı:,i derhal ba
tırması a a tecvız edilmem ş, hele 
gemınln ıçındekllerın akıbetini dUşlın. 
meden, onları sandallarda bıralqnak, 
yahut dalga! r araı;ında öllime ter
ketmek. bugttne kadar deniz mlllet
lerı nazaı ında korkunç bır hareket 
tel. kkl o unmu , bunu ancak korsan. 
lar yarıabilm ştır. BUyUk Brıtanya. 
l• r ın a. Holanda, Norveç ve BlrlcşıK 
Amerika gibı ıhtıyar denız rnllletıe
ı ının ııazarırda tıcaret gemilerıne ve 
bılhassa bitaraf gem !ere karşı açılan 
denizaltı tıı.arruziaı ı müthiş bıı· kÖ· 
tulUk idı Şuna da şüphe yok Jı:i denız 

ortasında imdadsız bırakılmış bir ti· 
ı.aret gem ısı \ cya dalgalara terkcdll. 
mlş bir gem nın boğulmak Uzcrf' çır
pınan rnUrett.cbatı tliylerı ürpertecek 
bır manzara.dır. 

Fakat Almanlar dcnıze yenı çıkmış 
bıı· rntllcttır. On 
nın eski ananckııne karşı pek al -

\'AKİl' ı.E\'ALI EZA..'J 1 Ayrua f<ı~d l\lıır ı.. l>ı lwıııi•)"llllıtuıı loıı 
lııı ıı ıa \tıdı ı ı pır rl.ı okuıııııu tur. Ru· 
pnr 1 B 'k rııı )a'nıl \vrııııa ıı ı;den 

namesine bır madde koymak yoluna Trkrar eocyım ki; gcnçllğın hcı ne ta• futbol ıakınıı, hidP.;c>~· ııit ıniıdıılaa· • 1?33 İkranü)clı Erı;ıın.i 
gitti. suretle olursa olsun por ~apmasına nonıc.;iııi Redrn Tı·rbi~ı;i &ıı.tnı .'.\ludür· r.( E.: 

ÔGl.L· 
İli.iNDi: 

6,U 
JJ,17 
17.07 
20,03 
21,J:> 

ıo.ı ı 

5,14 
IJ,02 

12.00 
ı,u 

8,18 

k ı r ııı 1 k oldugıı hıldirılmc:k· öğrcndiğınıe göıe ycnı sıc 1 tal. mAnı olmak memleket sporuna bU- luğiın,. sönderm~ir. 
matnamesin<' göre, 'bir spoı<'u bil ku. yilk bir darbe olacak ve bundan hem Yuks<'k crza lıt•)(li ıoplaııtılarııııı fa ıla 

!Upten diğer bir ku!llbc geçmek ı te- gem;lık ve he'Tl de porumuz zarar vnnıeden miidufanyı tetkik etınckı..:cltr. 
diği takdiı'Cle Uç sene spor yapma t· gorecektıı·. Be~ikla~lılara \erilecek hakiki cezanın 
lan mencdllecckmiş. ynnl tc cllı ıç n DUn tanı amatoı !Uk ve oı tada spor. mıktarı bir iki :;üne b:odnr belli olacaktır. 

AK.!\"ıl: 

'ı T"'I 
IM::>AK: 4,21 

r-------------=~~=--------------~~---==-=--o:=--------------------.. 
elim cr,ap \NIII drn ı;rnç l.adıııııı ) ı..wrı el 

rin dt ruı bııkt ı. OdrC'y dnam elli: 
EDE.Pİ ROMAN: 'l'El"RİKA No. 40 Çiıılil('r, lliıııllilcr, Malukalrlar w ccncbih:r ~rl· 

ha ıl hulun şehir halkı ormanlara doğru k~u· 
}ordu· Bird.,nhirc her ıaraf henme)uı. .. ldu. :sanki 
kar yağnıı~ rla her tarafı hc)'a.! örı&.;ünc ı;aımış 

ııihi ... 

- Bu il(' ~ılııııılık-. bıı hen ı birhirinıiıi k ı 

derceedc tııııımı)oruı bile .. hem "ofııa bu çı r "1 
dc~ıl ki. 

A~k n<• zaıııandanlırri makul hir hard•etlır 
ki ~imdi obıın~. 

- Ilırlmıınııı lıir d ıhu ııörmcnıdiyiz. 
- Ei;er Kııııı; \Vah bu gcı;c a\;ar~a eııiıı d 

lııı> uı ınız clej;işecckıir-

Mabcl ıle otekikr }aıılıırıııa yııkl.ı ı)orlardı. G 
rııld dıkkaılc kcııdılrnn baktı 'e ı;iıldiı. O z.ama· 
na kııdar ya,a, çalun orkcsıranııı se ~ de hu ıra· 

da yukeddi, Sofra toplanrııı:;. )U•tıklar kc ı.ı 

ı;ckilıni,ti. Ortada bir şeyler olacak ı;ıbi lıır lıiizır· 
lık vardı. e'Iinı miufirlcrınl': 

Memleketin milli dan !arından bir kaçıııı 

6İZl gÖblernırk i•Iİ)orııaı, drdi. 

Toın o ııralık orkestra daı hıı'a ı çalrıu a 
ba!ladı. On be~. on altı )&,lamda g nç kıı ,,, og· 

!anlar cırıııda gorund.ılcr- Hcpsiııclr e,ı r nk ' lı -
çınıdr. rlbi cll'r vardı. Ba !arını kııntl liıtmadan 
1dcrr nıcııılarıııı oynatıyorlar, kiu;uk \f ç l"k 
adınılaıla dan rıli)orhırdı. Bu: ilk bakı la bir 
ılıııı tan l.I) 11tlr bir ne\ i oyuna lıcnziynrclu. R ri· 
birll'rinın giizl,.rmin içine bakarak ikrlı)orlar, ııı 

ru geri geri ı;idi)orlardı. l.enç erkek, ı; nç kızı 

ko\alar gibi hareketler )apı)or, genç kız ) lı.ıııı 
ı.: .. en k gcrıyc dni;rıı kaçıyordu. Eli rini, }Dlt.Il:J, 

hutun 'ueııdunu ev\l'lii erkeği' ıızatı)or, sonra y"r. 

\azg•ı;errk geri gidiyordu. Bu hı>m ıı um, h m 
ele n)ııİ zamanda goycı ciırcılı bir lıarck tti. 

lkrke5 cHkkat ~c aliika ile bu d n•ı cyrcd" or· 
du. Odre) bunun He ıtliıkııdıır iıııi~ ı;ılıi ı;oıunu· 

Yazan: Francis de Croiuet 
\Or, r kat dalnıı•. Srlınün soılerini dıı~iıniı)ordu. 
'\ ıı Kanı; \\ ııh bu ı;rce açarsa .•. Açmazdan e-."Vel o 
k rl r k \\ ılı b r cıçek koku u ~ırafa yayılırmı~ 

kı ın n. açıla~a"ını iptul.ıclnn ıınlaruııkıa zalımrı 

~ ııezı ıı . 
!\lchtap harikulade guzcldi. lla,uıuıı •U) unda 

ıık Jcn ı ıklar rtra(ı hır kat dalııı aydııılalı)or· 
<lu. H \d 1t ık, ıırmli \e adrıa kokıılıı idi. 

/\ aba lıu koku çiçrğiıı koku ıı mu)du? 
Oı '· aıinc hukıı. Onbiri )İrmi lıı·~ geçi· 

\or hı. (,ozlcrilı clınıi aradı. :":crrıle idi? On hir 
hu ıık ,,ıııı ı•ıu. Artık uıııiı knlıııanıı~tı, ~.ıkiı geç· 
mi ı. Bır iı;arn yaktı. Tiiıünıin gaı ip hır lcu.rti 
\ardı. T ıbak ına bnkt ı, lıer ı.ıımıınki ı:.iı;aralıırı 

idi. <'den ducl1klırında tnılı \C kokıılıı hir lcııcl 

'ırdı ~ 
Dı mııı ıçıiµıııı anaııuş SU) 11111111 lt"aetı ola· 

c k . dıy dllt'ıındıı. 
1\1 ndılıııi aldı H' dudaklarını eılcli. lrııdilincle 

d avnı bu~ ıltıc ı kokıı \.:ınlı. Klorforııı L.oklaıııı~ 

ıbi lı ı dundu, içi ha) ıldı. 'l\label de a) ni ~ 
kıld kokular dııymuş olacak ki mutemadiycıı dL .. 
ri 1 il r l)O'f \f' )elpazrlcniyordu. 

B rdtnbm: ctrafıııdu lıir gurultu koııtu. Orkc · 

Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 
ıra Mı tıı. l ,akl ır ko•ıı 

omuzuna ıl ğdı. lırıı. ~ıııu lı HL ıı ' \İl •rn 
ararını• bır haldr )'anına gel i ı. Bır mu1de 
~erır ;:ıhı: 

Odrey, Kım:; ~alı açı)or, d di. 
1 :aklar, eli rıııde ı ı kur ı haklar, ku d r kn· 

~uyorlnrdı. B..ıtuıı ı: hırol ıı goıı c lcri ) u!.. eli-
)Ordıı. 

Rahman kO!'arak sd ıi ·ti. !\lı afırll c hulıtr 
Hrtlİ: 

- llıomolıiU. r lı ı.ır ... 
Hnhrı 1 l!Ordıı: 

:\l'rc)e gıdcc iz. 
- Nere)e ıılur..a Kaıı,. \\ıılı lırr yrnlo 'ıırdır, 

lıcı ) nde u~ar. 
Odıcy clr aıkad.ı l.ırilı· ı::ıtı 

Sdim rliodcn tııtıu: 

haıırl.ıııırk• n 

- ~iı bu tnrara ı;• lrniL, dedi. Rıı Kang \\alı 
bizim İçin a~ı)or. Heni ıl lı ı lı r lıııız. Oıo· 

ıııohil hm htk'i)or. 
(;erJld, Sdımin lıu ı;o.d rini duyıııu~ıu. F..ı.kilt 

hiç ı:-. ı;ıkarmudı. 
Buıun L ıbı or \İnç ' n ·'ı iı..ıııde idi. llnJk 

~ok.ılJara Ucrıımı.tı. lltr l°" gulu}or, o)lu)eırdu. 

Buıiın orman lıcııwnya1. k1.-sHrni~ti. 

Odı ey, Seliımkıı ricıı elli: 

- Otoınobildı·ıı indim <le )akııufan ı;iiır.liııı. 

l lalk ııi\a<;:lal'H ı;.ıııal..lıır, ıubaklıır, ,işclıır hal\· 
lıınııştı. Bir ı:-nr bd:ledikt<'n sonra güneş yıttu 

ı;ıirrıır.deıı oı;ılıııı •c kapanan hıı ~rarlı ı;içek ı;e· 

ce yıırı~ı cloğıı)or \C şcfakla üluyordu. Gökyüzune 
doğru beyaz kandillerini )akan dallar hir nıud. 

ılet ~oıırıı }ere doğru eğili}or ve iifnıc;':r hazırla· 

nı)ordıı. Hcrlıir çiçekırn damla damla kı)ıncıli 
hir ıı ııkı)'Or, \C hastı :;:nzlt'fr •İfa 'criy-0rdu. 

- Rııkınıı., Odrey, sulıır, kanı,;or gibi akı)or .. 
-Kunıyor gibi d~il u~ı)or gihı deseniı dıı· 

lu duSru olur. 

Gonglar ı.;ah)or· lhrlk §ark} eö)liİ)or, ç-0cuklar 
ko,ıılilıy<1r, ağaçların arasında u~aııan kı~lıır öıü 
tıı)or \dlııtsıl herkes her §C)'I. bevinç 'il lıe)c:can 
içiııdr ıı~anık durıı)orılu. Bu kala!ıalı!;ıc içinde 
Sdiıul•· Odrey ka) bolııııı,ıaruı . Biran !:ıelfm, Od 
rq •,. ~ııı ıltlı. Parlak siyah gii:deıilc ı;öılcrinın 18 
ı~irıı• loakı ı, karanlı~ :;cerdcn iı;t;{adc cılcrck 
tıte~li duılııklanlc ıludaklarmdaıı iiptii. 

Otoıııolıil koylrrıkıı g<:ıçi)ordu· A~an çiı,;cklcr 
}a,aş )'a•aş rolu)ordu. Biran :ı:ıınan ıne.şııldcrc 
lıcıııJ) C'U ağ11çlar ~a,aş ya\aŞ söniı)ordu. 

!'"linı )Bivart)ordu: 
<" <•hır, sc,gilim· Dırha gitmeyiniz. Beni 

).ılnız bırakma> ınıı. 
(Arkuı var) 

193oı Snas • Erzurum 
Anadolu Dl'micyolu tahvıli 
T. 1o liankıısı mu i hi• c 

NUKUT 

Türk Alımı rn~~ııt) 

Turk Altını (Hamı!) 
Kalın beşi birlık 

> > (Rc~1t) 

24 ayıır altın gramı ~ 

Sorunuz~ 
__ s_ö~, 

geçJ11iŞ 
nüshalar 

Günü 

Milı1s - Gullak'te T. ... ı 
Gazetenizin ı;iınu g~ • 
kaçar kuru•tur ! 
CEVAP: Hc~er /..ıuıı}lur: 

ti:mkabOJuk \ ukarı mııbaU 
\ uğeı wruyor: mıha 
nt>Şrcdilen c <'rl n han ı ' 
rcdrn temin edılebılir? ıJ 
C.f..I AP: At~ Aı;acı, 

Ccc<'. A•I Bu İm " B 
Gayı ci l utııµlıancsı ta 8 

ı.ı: rıcşredilmi~ır· 

1\lıılatya holgc katibi KcıııJI 
ı;cıı u)cır· 1\lalaı)aıntz,la ı;oı.ı 
!fi ıle l\le~nıın fılmiııdc, d ~ 
zıırıında l\lıxnunu r dJ 
nuııuo ı;oykdi;,i ~ ıri 

nıııdıı munak~ ohııı1 1 
kclimt-..ı kadın mı >"ı. 
dır? 

CEl-' AP: Filmi 1,;c~ircıı "' 
dım uldu§unu su)lüyor• 



Kravatlı 
haydutlar 

Yazan: Murat SERTObLU 

O
Q ki 

lürlu h )dut rnrdır. 

llahiı Bunı rdan blrlnd ı,ategorl f' 

iıtlltıa Olaıııa ııu lı rJ taııır. llu 
~ 11 htlar ) a d t: b sınıla l ol ke· 
lar. onı rln çık nl rı çe' lrlr ııo) ar
~ lahut d 

\,,,_!dan f.'\( ' ) ılükk na glriıı 
"""'<' ha l;;u 1, p lı d ıp;ır CŞ) nyı 

Cetı ıtırı r. dal ııı b r 'nt.-ındasm 
da lld n ııa 1111, ko.) ııuııdun cuı.-

111nı 
tıtıı tf.'klp n ırırlar. \ e n1h )el 

~ u.n birin e )nk .)ı ele \erirler. 
t kedi d klen mahkeme, kendile· 
•ııı 5 1 

t ~ u annın d rel'e-.ine gorc kii· 

~ele ın hkam c ı r. Bileklerinde 
öıııın Pl:e unghlıl jaııcl.,rnıaların 1 

lıapu ile f.'<"z tarını r:ckmck Uz.ere 

1 
haneli bo)larlar. 

kin • 
~ 
~ \l bırlncl ku;ım hn)dutıar 

<' ınl)d kin tehlikeli \C 
llıtııı 
bıı r klnllich'rdlr. 1 akut konun 
11.ı gıbUerın ıımu11 L dt\şın.11mhr. 
Clıf llları er, c ynknl:u. :\lu~tnhak 

llkları ecza) ı , erir. 
• llkat 

lır bir de lkinc i llC\ 1 Jıa)dut-
lıırı 'ardır kı cemi.) rto zararları 

lltj lca he t orl) e d bil olıınlara 
lııtıcı 1 

e fe\ kal. de f z.la olduğu 
ı. bunı r nranııLılıı ellerini kol-

tıııı 
ııı1 11t 1 ka l)a ıımllı)n gezl)orlar. Uu 
lııııe tegorl hn:1 dutıurl:ı lılıincl 
'"rıc rorı ha)dutl r nm ındakl ~ms 
111. ikhıcHenn l<ra\utlı olınaımlır. "'llllla.-
bttlııtı 1 netlerlnlıı derece l nls-
l"rtııı ık 1,linlrlcr. Ublselerl halis 
ı.ıı_ k1ttn şındandır. 'l nfarında 
't..ıı ~. Ui.fl'k t ıma;d r. Konu!jur· 
()lllıaı lerı mu ı \C ywnuşaktır. 

\ a Ulılc ine b karlar. 

it"C trıaaı cf bu haydutların 'l:er-
11lJtj 
Ua rı :ıararJur kra\at ıı: hay-

~ 11ıtk ne nl betle kat kat yük· 

b Olduğu baldo bunlar ~ok defa 
br 

Ce,ın gorıneılen, i, ledlklerl 
ır 

'tıı. tı ların kcfarı-tlnl l.ıdcmeden 
ltıı.zcıa 

8
, )U,U)lp giderler. 

ır haksızlık 

idareli 

VATAN --------------------- s ----

Tevfik Fikret ııso~ _MABERLERI ı~~c;Jj 
lngılız Leningrad 

26 yıl evvel bugün ölen büyük 
ve içtimai Şairinin edebi 

hüviyeti hakkında 

Türk tayyarelerinin istikametinde 
- bir akını 

Ne vakit? 
B ir .Japon gaz<:tc l: «Vilso 

a'un on dôrt maddeısi Ue 

~·enJ luglHz • Amerikan deklir.ıt5) o 

bazı mütalealar l.ıondra, 18 ( \.A.) - Jla~a Nezaretinin 
ıchliği: 

Bu~un fıkr{'t birli 26 ) ıl ulılıı. l'ukat 
lı.ıtıra•ı luilii )aşı)nr \c yu~ı)acak. llir tıı· 
kını ııı•aıılar, onıııı •İırlcriııi oku)ul·Jk· 
1 r, hayalını ı.lu uıı Leklcr 'c uhi hır lıiıı 
dıı}ac-aklar. Onu hö)lc ıınuıulmaı \c teb-

YAZAN: 

Mehmet KAPLAN 
ılc şa)an )ap;ıon şey n<'ılır? Sc,cnler, Fil.· 

r ı nı~ın ~eH)orlar? ::Ouplıcıııı, onda di., fo,kin~c ne t"'cr mu ahade olunu)or o· 
t:•r ins.ııılardarı u ııın lıır kı)mct lıulu nıın hıınnıNılc ulu)or. 1ulııaıı kı..llı)ı;} 
>•nlar, onu krııdıkrının de ıapııl;ı bir ~.... ırudeı cuıi!:ı>inc luidım eı.lcrck lıuııc.ı lı · 
)111 ıiın ııli 'C}a nıuddfıı olarak ı;cıru)oılar. da)ıı kcmalııtı o. mc)daıı.ı c;ıkıırı)or. l)· 
\ralıa bunlar ncclir? ~amı zullim areşındcn. le)ali zulmeı ılıı 

Brn hkn ıin İ•> aııklirl ıl;ını ı.t'' İ)ı>rum. ınanından kıırtarnwl;a o c;alışı)or, clrq "ı 
l<}aıı, rıılıun ıı)aııık oldııtrıına en bu)ul; ~ahra g'.b'. ~er tarafından ı;ı.:zılır, lı.n " 
ldıldir. i•}an, her ~c)İ kıiıiı korunc lrn· .dı.:C)a ı;ıbı_ ıçınd<' yuıulur hır hale n ı;.,. 
lıııl eımc-ml·k, y.ılıııı ıliı~iınce ile ılcğil, bti· ıiri)or .. ı ilahı Ha•ılı ıki &)ak uıcriııdı: 
ıun hı-nlil;ıle ımplı( t•ıınck \C lıir imaıı iki arşın boyunda iıyle bir mJlıliıku ı;aııp, 
namına lmhnı~anlık yııpmak rlrmrkıir. bir koıca ıilrmd!', hakimi etclr• lıılaleı cdJ· 
~ ikrı>ı ht•)'IC' Lir oılaıııdı, .Hkretin ifade yor. Rıı koca kıirreyi top 1,;1111 pcn~ci ıu· 
ı-ııiği ruh, bu nılııur. 

Onıın }aşadığı dt"\İr 'e ccmi)·eıi dıi· 
unduğuııı 1.aman, nıh kudretinin bıi) uk· 
lugü~ dalıa çok lıa)rıın olıı)orııın. Çunkıı 
Fikret, ağır, lıcrkC1'ın ııyudııgıı bir ı;ecf'· 
de uyunanlardandır. Ondan evci, ı;olgcıoi )ÜZ 

) ti ın u:u rıııdc hiikinı olan Namık Kt mal 
vardı. Fikrr ı, cemi) cıinıizdc ) eıi;;cn ikin· 
i ftkir kahramaıııdır. Ben Namık Ke· 

nıııllc Fjlmı arasında bir çok rulı yakın· 
lıkfan ı;ürurıinı. l akat bır farkları ıla 
v.ırdır ,,. lıy lıırk Frkrı-ıi lıminı ı;ö.ı.Liııı· 
de daha fazla yuk dtir. O fıırk tııdıır: :\11. 
!ilik KcınJI, p(k sıkı ~ıırl'llt' ılı·Hiııiıı, Qg. 

ıııunlı irnpaı uıudıığıııuın ıııc~cldcıik llll"~· 
gul olmıı.ııır. Bu ııı.Jııacla c>, tanı ciçtimai~ 
ada°ıııdır. (,('rçi Fikret ıc, ilhanılarrnı tleı· 
nnın me cklcrtndı n almıştır, nnıın rıılıu 
da dıı:an~u açıkıır. Fakuı Fıkrct, dcuİ· 
nin ırıcsclcleriııi, o ıamana ve o ccnıİ)clc 
ıııuı lıa~tr bualmuyarak, in:;aııhğa kudar 
)uk~dm~fr. Sııtıaıi de hundan çok bti· 
Cadc cııı~ir. ZııKım, ııd-.ıiet, hurri)eı. 1. .. 

Mret, kaiıranıunhk, onca, in5anhğın dai· 
nıa karstlıışt ığı nıesck:krdcndir. Fıkreı, 
lıaksızlı ı )dıuı lıi!Me dcı;il, ı;cçıııis-ı c ve 
ı;ekcckt<; d<: güriır \e İıı5lln oğıunun, han· 
gi zaman \C nıckitndu olurt;a ııl un lıal..sız· 
lıı;a kıırşı İ!')i!ll ı tnK'5İııi i ter. Hıı bakını· 
dan o, ciçttıııaiı> ııin UtiHıııtlc cbı.-ı:cri• dir. 
l er §clıit Üileı, asıımaıı l.ıul.ımı 
llcr zamafl, /ıcr l11ra/lu l.an, J.1111, l.rm 

Mısra!aıı. ıidcıa hir ··iı+taıı siiruı:ıidtiı. 
Duuu de ı;Öblcrir, bu0uıııi de \ e çok ya· 
uk, belki )arını da. 

Fakat Fitre!, buna mulırbil, her ~)i 
Cluz~keeck, hu kanlara Eon 'erecek, OOR· 
> a) ı lıa,ka bir lıırll' ~ı;l,;acıtk ınsıtfl oğlu· 

nun kudretine de iıuan ctmi~1ir. Bir çok 
tıirlerindc o, ın an \ C hayat lradctiini ıc
reıınuısı \c ıdx:il eder. insan oi;funa c R111.J. 
bı munıkiniit> d• r. Hu cilıctten o, anıık 

Kemalle birlcŞr; Naıııık Kemal de. ~o)l• 

der: cİıısan, şu kiırrci zemin ıledigi111iz 
vucudu mulrlıarrikin rıılıııılur. Zira J..ış

nn harıciııdc he~ ıı.- lıaıekct göruluyor a 

hep onun "a>e indC' zuhur t<lıyor, tabiaıin 

~rıufunda o}natı)or ... > 

~.dski dc,rin insanı kuçıılıcİı, irutlelm 
ezen kader \C !elek fıkirlnı )<rıııc ın n 
iradeı.i fikrini bizim ccmıyeıiııı ıı· ı;ctırrn, 
:'\amık Kemalle Fılı:reıtır. iki hu) uk ııda· 
mın ruhu OO) le birıbirinr lıirkmıı•, \C 

bııgiıııkıi ruhumuzu yııraınııya iiınıl ol· 
ıııu~lardır. 

Sonra hen, Nunıık Keıııulıle oldu •u ka· 
dar J"ilrcıin de Icrdr kı) met \Crı :ııı r
virorııoı. İlitii ık· t·enıiyt:'lın derılı ırk mc · 
gul 0M11far, fakat H.i i el, kahr.ımanlı"ın 
frrı ler lilraf ındıııı yapılalıilcccı;iııi ıi)k· 
dilı·r. Cclalcıı in lJa,ariıinı~alı ıck lıa~ınıı 
ıluıı)ıınııı lclikctine kıırşı durur. Fikret 

Ankara haberleri: 

Hayfa ve P ort
saitte veba var 
Bu limanlardan gelen 

her şey kontrol 
edilcc3k 

,\nkara, 18 (Tdduııla) - Hudut \C 

~alıillcr Sılıiıdl Umum ~liıdurlıi"u ~lıbır 

,,. Filistj.n hükürııctlı•riııiıı Port ~aıd \(' 
lla)fa limanlarınıla \eba 'akalan giırul· 

diığuıulcn hu lınıanlanlaıı gdccck lı r e· 
)<J kar:ı bık ı kıllıir ulınııw 1111 aliıkuJar· 

lam biidirm~lerdır. 

Eflatunun eserleri 
tirkçeye çevriliyor 
Ankara, 18 <Telefonlu) - Muarıf \ e

kiilı ıi tercüme bıiro u Safokle 'c aıt olan 
kiı11plarııı terciıme5İni bitirıni,tır. \ b.iı 

lct bü)ük filo~oı Efliıunuıı 20 cildi lıulJıı 

lıuıun eserlerini tüıkçcYl' çevirtmek kıı· 

rarını wrnıi~tir. 

30 Ağustosa hazırlanınız 

40.000 Lira Yoldadır 
Zafer Piyangosu 

30 Ağustos İzmir Fuarında çekiliyor 
SO ıığuHos Zaftr bıı)ıamı, Tııliin de bir .:afcri ol11cakur. O ı;un i~in Mılli l'ı· 

yaııgo fo,kalıide bir ke~ıdc ıntiıı ctmi~tiı- 30 Ağu~h•ı> Zalcr fla)raıııı l'ıııaııgo u 
İzmır fuarında çckılrlrktir. Toııı bıkıkr :? lira, )arını bilt ıltr Lir lıradıı. Bu 
çekilı:ıc ı 180.000) lıralık ıkraıni)c tluğıt ılarnkıır. 1. inci ikramiye (4(.).()()()) lı· 

rudır. Bundan haşk.ı iki iane llU.000) liralk, rlörl tane (5.0001 liıahk, kırk la· 
ııc 1.!.0001 li ı .ılık, kuk ıaııı· (l.OlJOJ liralık, ·• 1.-ı·ıı ı urıc 500) liıalık, 0(;11 ;:-ut 

ıuııc llOOJ lir.ılık il. ıaıııİ>e dahu \arrfır. Gi;ıiilLi>ıır ki, lııı ı ... r ı;ııplJ ıkıutııi)o 
J,..r ı;apla ıulıi mcııııııı u ı'<klıiltTek kadar bolduı. İııııirin aı;ıb. ı.ılıiııi tccrnlıc 
cJmil. 

~ 
Beyoğlu Beşinci Noterliğinden: 

Noter J.8.911 - D 2616 

Gazi Mu ıafa Kemal Pıı~a ıadtlesi He)oglu kmııının ktişadı ıçin 3710 No. 

lu Bclrdı)e İ5tinılik kanunu uhkinıını.:a İ•timlıik ı-dılmekıc olJn Hc)o.,lunda 

c-ki \ olcıızadc, )i'Ui Gcdrcııin m.ıhalle:.inde l'l>ki ı.\h~ it )Okıı~u )l'ni 'ı olcuzade 

i.kendcr caılde inde ı ski 73 • 75 • 77 • :l }elli 55 l • 5512 • 3 • 4 en )eni 51 

l.;ııpı o. lu Kagir saroJııı konııııi formaliıı• daircsındc nıuamclesı tekeııııuul 

eıtrılmı~ ve ıaınaıııımı t,ıkdir cılilcn 17,000 lira kı)ınrlın lıu ycrııı t>alıilıi Hnbe

kaya tC'blığ crlilıncai r'<u ıerlığiııiıc 9.8.911 turılıimlc bildirilmiş ise de 11872 'o. 

nuza kaydcdıleıı ihbarname zirine nııımailc)'hanııı ı;ıi.ıerileıı adrcı;te hıılııııama 

dığmrlan kcyli)clin tebliğ cd ılemedii\i \e otıırılııi:u yı•rin de leslııı • ılıll'mrdiği 
bıldınlerck ıhbarnanır. iarlc edılnıi~ olmalı.la ~alıibınin ikuıııctgıilıınıu ını:çlıuli· 

>•tine bıııacn kc)iı)clin istıınlük kanununun 10 ııncıı maddesi alılı.unıı .lairc 111· 

de gazele ılc ilinmo zarwct ba5ıl olmakla ke)fi)t:lin w ıııumaılc)lıarıın nıudtlt.:ıi 

kanuııı>e i zarlında tukrir vermiyc ı;clmediği takdiroc '·cya malıkı nıe)c ıııura. 

caaı ctmcdığ.i takdırde )İne a) ni i•timliik .kanununun 18 ınd nıuddcı;ının tal. 

bık olıınaı.:ağının iki )1.-vmi gazcıe ile ilanını \C iliını mııhte\İ ı;a.ı.ctelerdrn iLı· 

§t.:r nu•hıı~ııııu ı;undcrılrul°Sini rica <--derim. ( 7219 > 

i~ıaııLııl \ ali ve Belediye Hcbi namına 

1,ıimllik l\Iııduı u 

.-ili raı:C'r 1/azul 

Rc~mi nıulıür w imza 

t~bu ilaııııaııır n<'~ir ve ilan cdilıııd. "' iliinı havi hı~ ııiı•lıa ı;azl'lc ılairr. 
nıizc ı;ôndı.:rılnıck uıerc tıılrp '"cçlufo \ atan sazı ıeı;i iılarl'haııı ~ine tdıliı; olıımır. 

ilı')oGfıı llt-*'11ci ı\ ot eri 

Rc•mi Mulıür 

Dey.:.ğlu Deııinci Nolt rliı;i 

lm=a: Se11ilı Ya~mut 

1 

ı k.ıhruınanıua: 

ifa!. l.ıc/lc-d., n /; r J ola )alnı~ gidccel.sfo 
Dır. C.cm )He r nıı:ıı, ecmı)ct ıçııı 

k.ılır m nlık ! ( ııqcı, ııflcı 'e dıılulcı 
ınndc h lun bılir, ccnu~tl aldatılıııı~ o

l Lılır, huv,ık L.uıle nt.ılct ıçiııdc ıı)kıı)n 
<lalıııı ol b 1 r. Fakaı u~.ınık ın .ın, kalı· 

hak bdl dıı;ı >ola 

Dun ögleılcn mıra. .ı.lııl ımı.ufaa !Cr· 
'i iııu nıcu ııp IlL':ıuforL ıipıııdı• tanan 
lcr, a'cıfarııı rdakotindc ~lanş dı ni:ıinclc 
Tukct açıklarında bir clu~nıan petrol gc
mı:ıiııc ta:ırrııı rınıi~lcrdir. (;eııuııiıı kıçı 

na bir lorpil ıı;;rlıct cıtirilnıı•ıir. 

Dun ı;unduı İngılı:ı: avrıları Mun• \c 

•iınalı Fran J üzcrinıle lıir çok ıaarrıızı 

lıareketlcrrle bulunarak d u~ıııanın 7 a\ r 
tan ııresini du.ıırııwşlerdir. 

Dutun bu lıarcb.ıit r<;.nıı ıııd.ı 2 inı;il11 
' ıı•une ındcu 'l rulıund<1n alır. DcHi· a\CI ıanarf"iİ la) i olmu~tur. Bom bardı 
n" ıı ıı)u ukluk \!~ daluleti l ıkrı ıııı uı nıan la\\areı;i miırettcbatıııdan uç kı~ı kur 
rıılııırııı m lup ('(f, Ullllİ· O, hunııa içın, tulınıı,tur. 
bıllı.ı a bunun iı. ıı lıu) iı tur. 

Mc/ımet IV1l'L 1\ 

* Bugiınkü l• ikrct ihtifali 
Bıı .. ıın, huy ık ir Tc,fık J ıb.rcıin 26 ın· 

rı olııııı )ıldoııumudur. Bu muıı ı Lıcılr 
1 )Uptı- kubri ha ınd mera ıoı )apılMak· 
ıır. Bu)uk uıılleı §llırıuc 1 )ık bir ckılılc, 
bir nıer iııı lıuıun Tı 'fık 1 ikr ıı C\t n· 
krın ornda bulunmıılarıl l...ıbıldir. \lo
ra ırıı .ıt l8 de ha lı)ac kı ır. Koprudcıı 
16,15, 17,1., \dpurl.m ile m ra ime ycıişİ· 
lebilır . 

Yarın bu sütunlarda 
l'Çt'NCt ZE.NGİ!'lı"İl\IİZDt~K 

BEKLEDİG1i\UZ ŞF .. Y 

Yazan: AI\A GÜNDÜZ 

Moskovadı 
toplanacak 
konferans 

Londra, 18 (A \.) Yakınıl.ı Mo • 
ko\.ıda loplan.ıeak olJa lıı;;ıfü • ltıı 
Aınırıkan koııferaıı&ı hakkında tel ırana 
bulunun lJ.ııly laıl g.ızlle•inin •ı).ı•i ruıı· 
lı ırrırı d )Or ki: 

1 .<.ıı ~il, A ılantikıe Rciı!.icıimlıur Housc· 
HIL'le yaplıg.ı güru me lıakkmdıı İııgilıı 
lı.ırıı kaLinc ıııe butun liızını gdcn nııılü· 
matı \~rdil..ıen l\Oııra l\Jo!kovaya ı;ıdccı k 
oliln in 'lı:ı: hcyetının 11talar ını tayin et· 
mi ıır. 

So) 1 ndıı;.inc ur , f n ·ılız lıPyctiııın rci· 
i ol ırak en la)ık gorunen alı İ) ı 1\1. ı:;. 

deııdır. 

"Yüksek dimağlar,, 
enstitüsü 

l\'cvyork, 18 <A.A.) - \ınerika Oirle 
k DC\letlcrindr. ıkı hııı.;uk ııııl)oıı 1 ngı· 

1 :ı: lınılılı: ıalısi•ııtla bir c:'ı uksek Dımag 
luD enstııu u ıe i cdılmı•tir. flıı cn,ııı u
nun ı;ayc i, mib,erin du,.,unclııkcekl rıııi 

el ha ev\el du:uncrek mıh' rıo fıkııl('rını 

kı)mf'I iz bir hale ı;eıirntt l..ıir-

Roo .. rıelt, enstitunun rıya•l'tıni, \ a ıng 
ton Cıırıırgil" enslitiı•iı rci ı Dr. Bu•h :ı 
leHlı tlnıİşlir. Bu en•tiıunun cmrınde 20 

bin a•ktr çalışacaktır. ilıni ora tınnaLır 

ve inkİ~aflar hüro~u. hu cn•ııtunıın • m

riM \erilecek ve en tiııı, lıiııuıı Amcrıl..an 

i.lııuleriniıı "' Amcrlko ünivrr•ıtclı-rinclc 

çıılı~an nıiılıeci ı;rnpforının buıiırı bilı;ıle· 

rinden i tılade eılceeb.tir. llı r fikir ıııce 

dcıı İnı·c)r trıkık olunacak '<' hrr kii~ifııı 

fıkırlcri hu)'uk bir dikkatle dinlrııecekıir. 

Dün gece bir 
cinayet işlendi 

Bir köfteci, Ankara cadde
sinde bir müşterisini vurdu 

DUn akşam saat 23 dC' Ankara cad. 
desındc hır adamın a~ıı· yaralıumı:ı

slle nclıcelencn !tanlı bir lrnırga ol 
muştur. 

HAdı crıın suçlusu Ankara cadd<"· 
6İnde köflccılilt yapan Ali ismındc bı. 

rldlr. Ali, eskı mUşterilerinden Halil 

folı rrırin aat'n" iire, konferans, tsmlnde blr gençle alacak yüzUndcıı 
takrıb ıı !O gun ronra ılk tor 1 ı tısını ak büyüyen 
ıed~ ckıır. kavga etmiş ve gıttıkçe 

ıulıniıı 'akıt ka}heımck İl.İn Ang)o • 
Sakwn le lıH riui harar.ti< k lıul cimi, 
olnıa•ı İngılıerr \t' Bırlc-ık \nıcrıka ile 

ınumkun olrl ı u kaıl.ır ıkı hır i~ lıırlıı:i· 
rıın dıl.'mını\ tini aııl.ınıı oltlııı;uua del~. 
1 t ıtııırkı c ı.r. 

kavga sonunda Ali bıçakla Halil! Uç 
yru"ınden ağır surette yaralamıştır. 

AU hAdıscdeıı sonra kaçmak istemiş· 

se de yetişen polısler tarafından ya 

kalanmıştıl'. Ağır yal'alı olan Hnlil 
hastahnııeyo ltaldıı rlmıştır. 

T. H. K. Genel Merkez Başkanlığıadan: 
l - Kagıdı kurumdan \ttilnıck fıUretı1c 70 X 100/ 2 ebadında olmak üıero 

100,000 fitre \C 100,000 kurban al~i bastırılması açık eksilıme)e konulmuştur. 
2 - Bu i•ın muhammen bedeli bclier 100,000 ni 500 liradan 1000 lira olup 

mmakl.:.ıt ıcminatı 75 liradır. 

3 - Eksılıme 2.; aı;u&o 941 pa.ıarıcsi ı;unü ı;ııat 16 da Turk Ha' a KU?umu 
gcnd mcrkt"Z bıua ıııd<1 yapılncakıır. 

4 - Bu i,e aıt artııamc her ı;un Ankara nıerkn: salın alına komisyonun· 
dan " İ•tunbul T urk lla,a l\ııruınıı şubf'>'ındeıı ,erilir. 

l5tcklılcr, ılıale sunu kornı•)onda huluıımalıdırlıır. 

Yapı ve İm~r İşleri İlanı 

Nafıa Vekaletinden: 

(6945) 

l - U ı1 ımL-.;ı kon.ılıııı i.: \nka ra Dıl, Tıırilı '" Coı;ralya Fakultesinde 
)aplırılacak mcrdl\eıı clıı,ıırı, lrclu,ur ,, lıafri)all i~i<lir. 

K~ıl lı deli: ı(i •O..ı,81) hud r. 

2 Ek itme 4.99U perşrnıbc gu nu 6&Dl 15 tc afıa \ ı.;kiikti Yapı ve imar 
isi ri l..oııı )Onu od 'lnda ııçık c-k~ılıın u ıılılc )aııılacakur. 

3 I::kı>ihnı c\rJl..ı \t' Lıııı:ı mutc fcrrı C'\rak )ııpı ı.e İmar hlcri Rci liı;ın· 
de gı:ruldı 1 r. 

4 F.ı.-ıltıre)e irebılnıck için i ıcklılcrm ( 81) dört )Uı: 5ckı>cn ycdı lıra 
(79) > imi• dokuz kııru-luk nııırokkat ıcnıiıı.ıl vcmıcteri laı.ııadır. !6996) 

Erzurum P. T. T. Müdürlüğünden 
1 - Haftada mutrkahılcn uç 5cfcr \e ı;idış geliş lıir srlcr sayılmak uzcrc 

l.elıt r ı>efcrı uç hın kılo ıı"ırlıklı ışledıgı müddette kanı) on i~lcnıedigi zamanlardı 
anıba ve kııakla naklı)at yııpmalı; ve Ila aııkale, Harasan, Eleşkırt, Kariiköse, Di· 
yadiıı, DogıılıC)azll, Surbrhan meıkc-tlcriııc uğramak 'e bııralllJ'dan ıla posta alıp 
vermek 'e buna ı;ore luzumıı k\dar kam)on, kam)onct \C diğer \C5llilı daimi 
sureli lıaıır bulunmak \e taahhııt bir ııcııc dc,'Bm etmek !illflİlc İran hududun· 
daki Jlczırgıın merkezı ıle Er;ı;urum merkezi arawıda ilıda eıılilecck uç bin bet 
)'İız liri! a)lık nııılıamnırrı bedcllı mukeflel poeta 27. 8 • 911 Çar~mba günü ııaat 
15 il I:rıurnm P. T. T hına ııııla ıhale cdılmek uzcre 13 • 8 • 941 den itibaren 
onlı un mıı detlc \e kapalı zar-fln ehılımeye konulmu~tıır. 

2 - Talıplcrın m!.'Zkür gunde ıhalo uımanından hir saat e"el td.;lif mek· 
tııpl rını kom )Ona 'CCınİ olmaları \C' 2.ı90 No. lı kanunun 32 incı maddesi 
lıukınune ıedıkan ıcap eden \C"Saıki mııhlC\İ bulunma1arı ~ıır. 

3 - Teminatı nıuvakk te;;i tiç hın )UZ elli liradır. 
4 - Diğa craiti anlamak ve daha fazla İZ'llhat almak istiyeıderin Emuwn 

p, 'f. T. mudıirlugune her gun mııracaaılrı ılin olunur. {7113) 

Devlet Demiryollan llialan 
20 - 8 - 941 Tarihinden itibaren 

Tuıkı)cde çıkan •ıya•İ \C ga~ri siya i ~azct~ \C mccnıt1aların bazı mcn,up
larına, latbıı.ıt l nıııııı Muduılu;;u tarafından 'ierilıniş Tıu1' Basıa Biril\lıııKı kar· 
ııııı lıılııul olmak şartıle \e Turki~~ bulunan ecnebi &azctdcr mııharrirfıerinc 
de, luıbu ı l>ınuın Mudıırltıtuının '<'rcel'ği fuıografh bir v ika ile ımuaı:aat t.1· 

mek ~rt le Itırlk Ticaret Lilctlcri uzerimlm yuzdc 80 lcııiiliıt )apılacatıır. :Fazla 
tafsilılt iı;ın i~tns)oıılara mt11ııcaal edilcbHir. {5633 - 7195) 

yeni taarruz 
Berin, 18 (A.A.) - Alman ordulıı. 

rı başkumandanlıt;'lnın teblığı: Ccr.u 
bl Ukraynada, kısmen serı bır rıcat 
halındc geri çekilen düşmanın takibi 
aşağı Onıcpcr ı tıkaınetınde devam 
etmeı>tcdlr. Şnrk cephesmın dığer 

bfügelerındc de h ı ek.lt, esaslı mu 
vaffakıyctlcro mUnt.ehi olmuştur. 

Alman lıava km"'E;tlerı, Moskova· 
tıa askeri tesisata \o muhtelıf de

mıryolu hatlarına çok tesirli gece hU 
cumları yapmışlardır. 

ınolcııısk <·cphc inde 
Beri ıı. 18 tı\. \.J - D .•. B. 15 d n 

18 •ıı tusa kadar Almıın zırhlı kıı\\tt• 
lrrı Smolcn k'in ı cıı.ıbıı earki~ındc rirnı 
tnıekı ol ın Son ll ıc~ckkıillcriııı ılının 

eıaıı 1 rtfır. 3 sun ~uren ınıılıarelıdtr eı;. 

na ıııda .\lrıııııı zırhlı kunctlcri 700 kanı 

lOll, 90 lop, 2> tanare dafi topu. 20 tank 
dafı topu, 2.; tank 'c 10 k~if zırhlı oto· 
mobıli ıl;ıınam eımi.lcr •c 10,000 dı:.n 
faıla So• rt a kcrı l'5Jr alnıı~lardır. Bu 
urctle ıkı O\)ct ıunırni imha edilnıış-

tır. Alman zırhlı kun elleri ~O\') et kolla· 
rına ka111 lı cumlarını tckrarlı)arak bir 
ııukıar t •p \I' naklıye \&J ııaları ıalırip 
etmi~lcr 'e du man pi)ade kollarını dıı· 
ğıtmı \ardır. luharehcnin de,am cttiğı 
uç ı;uıı zarfında So•)cl kun-etlt:ri nıutc
ınudı)c-n Alman ~cnbcıını )aımaga ı~ b 
bu~ cııııi-lrr 'C' lı r derınde ku~uk Suv· 
)d cuzuıanıları kı•mı küllılerinden ıce
rit tdil rek imha cılılnustir. Alman tank· 
IJrı, bır ko)dc elli ııab.ıl va•ıııı ı iı:;liııanı 
\C hır SO\)et ıaburuııu dac;ıterai. ııııha 
ctnl1':>ierdır. Hrr taralıan ı;clıııckııı olan 
Alman zırhlı bolııklerı So''}ct kıtalarına 
ugır ıa İdi \Crdırıni~lcrdir. Geri) e kalan 
'i<>•)ct ı~ekkıılleri bir \aJidc muharebe 
\Cfnıt:ef' uıcoLıır cdılını Jcrdir. Bu uada 
ırtlardan iıumkıe <>laıı \iman zırhlı oto

mubtllerı lııılii ~id.letlc nıiıdafuııda bulu· 
nıın lıu ı;,C>\")'cl kuHcllcrııu 1111lıa ctmış· 
lcrdır. 

lloicper etrafında 
Berlın, 18 (A.A ) - D. N. B. Al· 

man kıtaları tarafından Dnıepcr ın 

öbur tarafına pli kürtillen bolli-Ovik· 
lcr bazı ycıicrdc nehri geçerek keşif 
harck(ıtmda bulunınaga teşebbüs <'t· 
mışlerdıı-. 

10 Ağu tosta 88 luş !ık bır l>e;ılf 

nıU!rczc:ıi Dmcpeı ·ı geçıni\ı ve garp 

sahilınc çıkmr~tır. Almanlar, geçme
lcrınc nıUsaadc clınışlcrdir fakat bol. 
şe\ lklcı· nchı ın kıyısında toplanır 

toplanmaz Alman askerleri tarafın· 

dan çevrılmU,lerdır. Kısa bır mfica· 
dclcd ıı onıa So\,>ct mUfrezesJ im 
ha edllnıiıştır. Hıup sahasında 47 bol. 
~O\ ığın cesedi bulunmuştur. 

nu arasıııdu lcna hudi!)elerln alaıııe 
ti olar.ık ısayılalıllec~k bir benı.erlll 
'ardır. \'llsoııun deklılms) onu11da.ı. 

az zamau !IQnra Blrlc.-;;ik Aıncrik 

harbe giruılstl. ı;;ilııtdi a:) ni hiıdbE 

tekerrür ede<.-ek mi?» di)crek A 
merikanın yakında harbe gir111n1 

ibUınallııl ima cdl~or. 

Blrle':l!i Amerika lıaricl,) c m~ 
ı:an ısunıncr \\ ellcs de blr nılidde 
c" el de şlı) le demişti: 

«lllndlrhudeki Japon hareketi, 
Hlnıti\•iJtiJe civar mıntaka!ann ı,, •. 
llnl lıedd tutmak uretile daha bOll. 

m 'ukubttlaeak lwrckcıler şeriı;fain 
lıirlnl'lsidir. 

«l•"runsa Hlndlı:lnislııln i':'gali, ~a. 

Jıut da J~tlkhaldc hu arazide asker 

Utılcr kurulmaı.ı. l'aı.lllkteki muaa· 

kale ) ollarııua ttaklıt mWe&ler tan 

fından liCl"beeitte kullarulıuaauu &eh 

llkeJC sokacaktır. Bu haller, Amc· 

rlka müdafaası l\·la haJ ah obua kB 

lay .,; e kaqçuk gibi hanı n~le.rır. 

tedarik mcnıbaıw tclıdJd etmekt 

' e F lllpln' dC! dahil olduğu bald• 

PıMiifikteki dlıer bö~eleria eouı. 

yetini bouuaktadır.» 

Swnner \\ Ueıı'ln J ukarıdakl aöz. 
terine l'Ött, bugüu lilndlrJnlye 'er
leşmlı; ohtn a11poıılarm teJıdHI ettiği 

nııntakalıar Holıauda llindlııtaru. Sl. 
yam 'e Blrnıauya 3olu, ln.ıapur, 

llonc·Kens \C J<llipln adalarıdır. 

Bütlln bu bölgeleri• ıettk Büyük 
Brltanya 'c ıtcrck Birleşik Amerika 
lı:iıı chenımi~4"tl bir lcnıaldc anlıatı
lamı)aeak k~r Wi~'Ük ' e hayati
dir. BulHI umner \\eHea'l• blldığl 

kadar • .Japon gazctet!i de bUmekte
dlr. Bu g-.tze~nin ) akın bir harbe 

llıtinıaı 'cnııet;i de, bu bügisinden 
doğaR eRdlşc aetkctıiıltr. 

Japon gazcteı.iniıı ima cttitf gibi 
Amerika J akında barhe girecek mi. 
dlr'f Bu, yakın ıleğllliC bile uuk bir 
lhtiınal de lillyılama:ı. Aınerikaaın 

alıu·ağı 'uz.lyct Uz.ıtkı;aı-k \ az..lyeti· 
nlıı lııkl,.af ~klloo ltailıdtr demek 
hata olmaz. 

Sa· ip 

ZA 'ı j: Abkcri tC'.tk:cnmi, nufu cuıda· 
nıını ka'lı~ııim. \ nılCJ'iıü ~ılarıKaiını 

dan e:J.ılcrının hulmıu )okıur. 

Rıı t m Jııınaıl Zaloğlu • Bakır 
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r-Harp vaziyet.i----.., 

Son harekat 
~~Y_az_a_n_:_i_b_ı_a_•~•-O_R_A~N~_] 

Bugünkü harp tebliğlerinden çı· 
kardığımı1 neticeler şunlardır: 

ı - Fıntandı)a ccphesın<le Al· 
man • Fin taaınızları, Sovyet mu
'.kavcmctı kaışısında dikkate cıeteı· 
bir ınk şaf göstermemıştir. Pmler, 
bir kaç ,sün e~ vcl Ladoga golU şı· 
mali garbısındc (50) bin kışilık bir 
Sovyet grupmıun ihata edildiğıni 

blldi-rmişl rdi. Bu ihatanın netice
lcndiğlnc daıı· bugllne kadar bir 
haber gclmemıştır. 

3 - Şark cephesinin merkezinde 
mında limen gö!U cenubunda Al· 
man taarruzlarılc bır dırsek hasıl 
olmuştu; Solzy lstlkametinde ta
aITUzda Almanlar 103. cU Sovyet 
alayının imha cdıldlğinı bildinnı.ş· 
lerdı. Fakat aradan bir h&fta.:)18. ya
kın bz.r zaman geçtiği halde, Pey. 
pus • İlmen _ Selıger göllerı ara

sından geçen SO\·yct müdafaa hat· 
tını henuz şal'ka, şiınate ve şimali 
:şarkıyc ®''l'U g~mcmlşk!t'!dk-. Bu 
bö!gcclc Sovyet kıtalannm, batak
lık arazkien lstifaoo ederek iyi 

mukavemet ettikleri anlaşılmakta
dır. Hatta Estoııya bılo tamantilc 
!~gal edllmış değildir. 

2 - Şark cephesinin merkezinde 
Smolensk doğusundaki vaziyette 
bır değişlklı.lt yoktur. Almanların 

y<!nı b r taarruz 1\"Ul hazırlık dev
resi gcçlrdikkrl mubtemeıdir: 

Londı adan v~nlen bir habere göre 
SovycUcrin bu bölgede nwka.bil 

taarı uzda bulundırldan v.e bir Al· 
men .krtasım bıie tınfta ett.Bder! 
bllduilmişsc de bunu ihü~atıa kar
IJılaınnk doğt u olw. Alnıaaienn 

sonbahar bidayetinde LeRingrad 
\o Mosko\<a lsti.kamctlellinde esas 
taarrnzlarma başlarnaleı·ı QOk muh 
temeklır. Şimal ve ma-kezde hai"e
kat yapan ordular gerısınde mu
vasala !aal yetinin ve bilhassa ben
zin nakliyatının artmış olması, 

sonbahar harekAtının Moskovaya 

kadar devam eUimeceğ'"ı.ıri göster

mektcdır. 

4. - Şark cephesinın cenubunda 
Ukraynada muharebe son safha.sı

na gelmiştir. SovycUcrın Nıkolayefı 
ve Kro\o _ Rog'u tahllyc ettıklerı
ne bakrhnsa, So" yet ordusu büyük 
kısmının Dnlcpcr dııst'ğı lçınden 
nchil' şarkına çckıldlği, yalmz av
cı kuvvetleri kaldığı anlaşılıyor 

Bununla beraber Almanlaı· kol 
ba~arlle henUz Dn t'peı· boyuna 
varmamışlardır. İki taıaf muhaıe· 

'belerin son nctıccs hakkında ma
lümat vermedikçe, SmryeUerm za. 
yiatını, Almanların muvaffakıyet 

derecesini kestirmek kabil olamaz 

Arazi bakrmından, hıç ~phe ~ok 
ki Alnıanlar muvaffak olmuş sayı
lırlar. Zıra zengin Ukraynanm 

garp parçasını ı gal ctmışlerd..r. 

Hvlllsa, Ukrayna muharebelcrınc 
bitnnş nazarilc bakılabılir. Artık 

yeni muharebeler Dıueper sahılle
I'lnde başhyaeaktır~ Sovyetlerııı 

bu nehir boyunda mukavemet için 
daha cvv.ckkn bazıı Jandıklarmı ka
bul etmek lazımdır. Bu nehır uze· 
rinde mevcut demıryoJ köprUlerı
nin tahribi çok millrimdir. Alman
lar Rus demıryollarından zaten istı
:fade edemiyorlar; bundan sonra 
daha çok nıütkUlaUa karşılaşacak
ları şüpllıcstzdu·. 

Alman • Sovycl harbımn ağustos 
veya cyl61 lçınde bilcceğlnı düne 
kadar tasavvur etmiş olanlar, bu· 

gUn artık kanaatıerhıı dı-ğiştlrmiş 
bulunuyorlar. HattA İngiltere ve 
Amerika ibıle Sovyct mukavemeti 
kar~sında kan..-ıatletini değışlir
mi.ştır. Moskova konf.eranSJ, ibu 
yeni kanaatin ılk esendir. 

Dahüi vo nskcı1 bir ınhılAI olma

dıkça, harbin de,.am etmesinde bir{ 

mAni yoktur. So\'Yetler şal'ktaki 

sanayi kuvvetıne dayanarak ve 

ordularının bily{ik kısımlarını mu

hafaza ederek harbe devam edebi· 

litler. 
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Askeri mUnekkıd ve muharriri Spor ınuharrır ve münekkld' 

----------....----------------------------------------1 

c\ATA.." g z tıw;I lıug\ınkU n;p. 
sile lklnd n rl.) at ) ılırıa glrınl hu· 
tunu.)or. Gn.ı: t ml;ı ilk lntl<pr J:'Ünü 

hnngi ~ l:lr dnhllinde ı;alışncağını 

bir ıırogmnı h Un t bit 'e Uiın 
ctml~tl. Bir sc ilk n rl.)at lm)atın. 
da bu esa lard n a) rılınaınıştır. Sa· 

\ c h Unn ytıl;:!icl. 

menfaatlerini gu o ınd tutarak ha· 
zırlanan bu ıırogramı bu 
oe;r dl.)oruz: 

slek ~ 
ramı 

l mıınıı hıı)ııtıı oıı ıcraaııa .ah i 
\C k yfi vlçııl rdm do,;aıı d \Bmsızlık \C 

ı ııkr r ızlık )enne ıhıı·a \(' pliıı i•tik· 
rarınııı kurulmıı ı ilıtı).ıCJna dıkkuıı cl'I· 

hctnı k 

9 - Deınolra•ı)e ııuılı•ıı• \atandaşlıl,; 

ı rlıi>M ııin kuncılt"ıınıc-;ınc, sı)a i \il i· 

urm k, umumi mrnfaatın korunma ı ılk 

kaim.ık tartıll' rh 1 tcşelıbuo eıı· 
cmnı)el ,,.recrk \C 

arını hır l!'•• lıhu ır hesap k ıhul r.drr bir 
g ı ı k artların r~rl..lr rbılmr 

ıhlı}a ına ılıkkaıı ct>llıt'lm k. Polıalılık 

rhepleıle dnamlı ım· 

Gazcı de lıt}l'Can ıic;ırrtin<leıı ıı· 

ak durmak, l\ıet" ıır~ıırınadan haber n~· 
r ımenı g govrcı, trnk ılcrde ili tarafı 

ek, ed Lıı) aııa, [ıkır lın)atıııda, •por 
la, h r f)dc nıu b ı trknık 

ıııJaki aznıınıızc, ~t'\ 

de·lt k olmanızı ılili-

" hone Ücret\ 
dııhillııde: 

KazaJı 

)flTAT PERİN 
Polis, Adliye mube.rl'il'" 

l" AHTA USTA 

Sermürettip 

?liERt'fA:S lliKtm·;'l 
Itoportaj muharriri 

SÜM St JtARAKt;RUM 

Tahsıldar ve Muakkıp 

l~ARUK FEl'\tK 
İktısadl mclıafıl muharriri 

SELAMl AliPINAR 

Arşiv memuru 

Göçmen evler· ı llac 
Diyarbakır iskan Idüdüriüğ:inde:l : 

KöJıi /,11 udrJi Til' Kc~ı/ betfrlı llıalc ıa11M Sarııi 1'cmi11ııtı Şel.li 

ı. K.. L. K. münakaJa 

Mcrkeı I'.ı-ıoğlu 110 IX 70136.30 25.8CiU 10 5282.7J Kap 1 ı zar; usulıle 

> Şama mi 120 ıx 63771.60 25.8.9U Hı 4i82 88 

230 131207.90 1()()(,S.61 

lli)arbakır ıncrkrz k&Lll ına lıaglı Posto~lu \e .uıııanıı koylerindc hu srn" ı apılaraJ.; nlıın lX ııptı n cem'an 2JO 
göçmen C\İ diğer ko) ler nıe) uııında 14. 7.941 ıarilıiııdeu iııbartn 30.7.9U ı.arihiı: e kadar kupalı zarfla munakasa ı iliin 
e.lilıııış ı•e dı: hu iki kıiye talip ıuhur etmrmi~ ııldıığnndıııı 2ı90 a)llı artıınnn ve f'ksilıme knnununnn 40 ınrı madclt~i 
mucibince \C ı;; gün muddetlc \C' kapalı zarf u ulile vcnıden nıunka•a)a çıkarıl nıasına kurar vcrılnıi~ıir. 

T.ılip olııııl:ırın ilı:ılc tuıihi olıın 25 8.9ıt ıarilıirıc musııdıf l'o rır ı guniı • l JO < w 1 trıııınat akçel('ri ve ve-

6aikılc hirlıktc Diyarbakır İ•kiıı l\liiıliiriyt-tiııde mütı·~ckkıl komı-voıı:ı nııınıcont etmdr..ri ilôıı olunur. (5210- 6791) 

( lstanbul Levazım Amirliğin den verilen: Harici askeri kıtaat ilanları 

\~ağul.ı }Dzılı me\atlııı pııı.ırlıkla ek iltnıdrı-i lıızalarında ıazılı. guıı, 5aal \c malıallcıdcl.ı askt'rİ ~atın alrııo koııı15· 
)oıılıırııırla }&(lılııcakıır . Taliplrrirı hdli vııkiılrrılc aıt oldu ıı kL n Y' rılarda lıulıınnıaları. 

Cınu l/ıJ.ıarı 1 ll/flfl 7 r11111aıı ihale srın1t, :saat ıc mahallı 

• ığır eti 
Oı. 

Kunt ol. 
Kuru ol. 
!:'iıı 

\oğurt 

Koyun eıi. ,,. 
P.ıılıcaıı 

ratıılrs. 

A~ ~rn ~ro 

40,000 

2iC,OOO 
40().()QO 

500,000 
7,000 
i,000 

2.200 
ı·ı.ooo 

13,000 ) 

18,000 
20,600 

20,000 

1,120 
1,400 
1,100 

2700 
110 

3.;,oOO 

3000 
84 

ıo:ı 

16'.i 

Küı;uk katıın 
i\lulıtelı( nnkliy .. ı. 

.Adrt 100 
17.330,000 ı 12.oıo 810? 

il parıi lı&lin•I" a}rı nyrı tuliplere de ihulc l'tlilebilir (918 - 7226) 

23.8.9Jl il Dura. 
27-8.931 il Trabzon. 
~.1 .911 16 Karaağn" 

22.8.9ll 11 1- rzurııııı 

26.8.9U 16 Çorlu 
2<;.8.911 10 Çvrlu. 

21.8.9-11 15 lladuııkô> L k 
22.8.911 16 llıır a • 
ı.9.9 il 16 Bula) ir. 

l 
I 

laf fU• 

8 aylı.k AylıJi. .......... 1 _____ --,, 

168 K. B A Y. L A R 
* A~ğııla )a ılı 6Chıeltr nıutealılıit t1am \C hes;ıbına açık ckEıhnıeye konmu•· 

tııı. İluılr~i 2).8.!Jll pazarır•ı guııu sııat 14 dı Yeşılkııy llalkulı Zııaaı :'.\l• ktelıı 
l'İ\orıııriıı asi.eri :ıtıu alına komı~)onunda )apıluı:aktır. Talıplcriu belli \akıtte 7~ 

Hariç memleketlere: 

G nyJrk 

1410 

400 

8 ayhk 

800 Kt- yoktur 

Gaı.cteyc gl>nd rilea 8\'rak deme
IHJı;lu edUnıesiıı iade olu.ıımaz. 

T~g.ı.YK t-..."YJ.VA :Ja.( ı.J:-prravg 

~"l'1'71VA ;:ti'-~ .t:!WllV 
:n.ım>nw 1'BAJJ6vN 9A JClf1{11S' 

fsınnrlama Giimlekler ıçın bİı:İ 
memnun bınıkacıtk bir ki~i \3rdır. 

· sPIRO 
IJc)cığlu •utcrıııİ5İ O· 6/1 

ZA\ İ: Şerifo Hadıye adına yazıl ı mÜlı· 
riınıu za)İ eııim. Ycnı ini çıkaracağımdan 
eskisinin biıkmü yokıor. 

;;ıerife lladi)e - Gemlik, Armut· 
lu nıılılyt'llİ Koyundı:rc çiftlıği sa· 
hıb~i. 

kumis)tına gdındrri 

Cinsi 

-------
Patlıcan 

,\)'§t"kad ın fıı~ul) c. 
Dnmateı;. 

Biber 
Baınyo. 

Dclıer kilosu 5.S kuru 1.ıtn • 

ı!iktarı 

l\.ılo 

72.000 
72,000 
22,500 
12.000 
12,000 

* 

Tutarı 

l.ira 
Temiııalı 

Lira 

1~26 

908 71861 

,000 kilo• hal)di kuru ot nçık ehiltm( ıle satın 

10. 8. DU _,,.... 

Ahmet Emin YALJftlAN 
' Başmuharririmiz ) 

8ADU.!'i GALİP SA\ CI 
Fıkra muhan-irimlz cKörkadı> 

yoııuııda yapıluc:ıkıır. Talıplcriu 

5000 rifı foıin paı~rlıklJ ı ın 

l•·ıninatı 6375 lıraılır. Jlıal" ı fi.\;.941 
\. Ha\a ııaıııı alm:ı komı )Onuııtla > 
koıııi )ondan aluıır. Talıpkrııı hl' 1 ' 

5000 adet orkn çaıııo ı alın a 
517.'i liraJır. razJılılda ek ılımı:- 1 6 9.941 
?ıl. ~ı. \. !lava aıın ima koıııı•\Oı un 1 
kııru~a kıııııi )tıııılan alınır. 1 olıpltrın lıdlı \uk 

891 ton \C 390 ton odun ıılıı 

,,.,j giıııu saat lO dJ Trabzonda <1 kerı 

'I illımin hcdrlı 21,000 lıra, t mil! ıı 

' )0118 gdıııelı.:ri. 

lcrı Halın nlm.ı 

ı\şa~ıdn )nzılı mev.ıddııı ıı 

atlı rde l dada u knı tın in 
kitte kunıl \ıına S lııı 1 rı 

li11Ji 

!ıaıııan 

S:ınıan 

Sıımuıı 

Kuru oı. 

Kuru ot. 
Kuru ot. 

:?J o 
:'.?160 
lM-0 
1620 
1620 
1080 

---------------
Bozdağan Asliye Hukuk 

Bozdoj.":onın Kuzandne K. drn 'ı a r k r ı 
ııyni K. ılı•ıı Bckır oğlu 'ı a•ar ak) hine ıı ı ı ı 

'ı oşurın müddcıalt')lı sıfatile 23.9.941 Jı 
kıık mahkemeı;indc hazır buluıııııu ı, uk 

ccği. (7238} 

n 

11 ) 9 ı f 17 

12".9 1 


