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VATANDAŞ 
Göklerde sağlam, kuvv::Ci 
olabilmek için, milli hava· 
cılıJcmzzın temelini atan · 
Türk Hava kurunıuna gar
dımlar:mzzı çoğaltmabyzz. 

Asker ailelerine 
Yardım başlıyor 

S Eylôlden itibaren elektrik ve 
llakil vasıtalarına zammolacak 
'-------------, . . 

Ticarette 
• 
ınzibat ve 

namus 
ellrı 
)oJ\l\l temin etınenin biricik 
r"c ' rıanıusıu tüccarı ha
'fıı:~e getirerek meslek 
~t\... •tıı korumaktır. Hü-.. rrıer 
la b . ın elindeki vasıtalar-
l'rıel~ ış kökiinden halledile-

t~ 
' Ahmet Emin YALMAN 

1 :nitde bulunduğum sıra. 
bir tat.~ anlattılar: tstanbulda~ 
il~ "1lll .. asık göz tüccar !zm~
te ,nellşz:nuş, elbiselik kumaş dı
~~ \u Var, ne yok toplamışlar, 
""tılllUr:nagıardan bir kısmı da 

~~ fa~a~~laşdm~~:.+}ımd U:: .~-,1.,.. f egı9-.u e egışı.u e 
"ı: tıl' 1Yatı lzmirdeki peraken
~~ .. atının yüzde ellisini bul-

~liler bu münasebetle ls
~ M~ıı .. :n §ikayet ettiler ve bu

-ısının nazım rolünü fe
~lğını, vurguncu tücca

iı.: ti altında olduğ-.ınu ve 
~tar llıetnleketi insaf sızca bir 
""· a Bilıiiklcdiğini söyledi-

k.~fı~et te Lrtanbı.ldaki teh 
~ı ~Yeti görmüştür. Buna 
t.;.~ ~ıı~ad!leye saln~ıyor. fa
~i ~dıgı vasıtalar az ve 
~ tü<1•r. Dönüp dolaşıp dil
~~ ~rın usul ha.kınımdan 
ıı.:l'ar f areketıeri üzerinde du
~ci'n akat tamamile kanun 
~tr·ltade Çalışan, muvazaa ve 
~cıııa Yollan ile iş gören vur
ı. ~ ~ l'a el uzatamıyor. Dava
i7'a llP-.....~ halletmek ve bun-
detildiiınak için teşkilitı ki.-

~llcı : 
~aıı1: k§ birliği yapmıya ça-
~~ tesır uru bir gi)~terişten 
~ g0ıtt___!apamıyacagmı tec
d.... ltılkıa~krmi§tir. Halk, ferden 
~~ daiı etmekten imtina e
~le ~lere gidip gelmeği ve 
~'llla}ıllnıiş rnuhtekirlerle çar
~ llleSel~az~p bulmuyor. Son-

l'ıalıa~ hır ilacı bugün velev 
b~Y 1Ya bir yerden tedarik 

-.ı:..1l~ekrsa yarın da tedarik e
~ar. mevkide olmağı tercih 

~lee ~e yazdığımız gibi 
,~~a ~egane çıkar yol, her 
~le1t, ~n~up tüccar arasında 
~ 1tıda: lak ve menfaati ba
~~alt \7 nıUşterek mesuliyet 
~~ l'a 'ita e kenrlilerini vurgun
'~ delt ~:_ bekçi yapmaktır. 
~~ ı:ii ısah""'lnusıu bir tüccarın, 

Ca \>el'ln a~ındaki vurguncuları 
~ l'~tte es.ı beklenemez. Fakat 
~ıult 1Dzibat ve namusa l" ?tıeetnıek vazifesi: her sa-

\~ ~~~~up tüccara müşterek 
~~di 1Yet şeklinde verilirse 
ltf esini sa.halannda birer jüri 
~h~rtıd görürlerse memleket 
~lilt an mükemmel bir se-
~ llı.ek~pılrnış olur. Bütiin 
~ 'l'ti nıznıa, masrafsızca 
~ 'l'ı b~a~. bütün girdileri, 

llrıa~ld·kıeri için htikfınıet 
ır~ lttıvac ~n hiç bir zaman ba
l'\ to, heına }arı neticelere va

lr, h ticarette emnivet ku 
~tıcu~ de kendi kendilerin) 
li inden ~n gavri meşru re
h~~flr:ne o!:1rlar. 
1t'lı~ t, tuccarla böyle bir 

1t l~~ranuş ve çok faydalı 
ltoltası bulunmuştur. Fakat 

~ı~'Y Yanı takip edememiş, 
~ ~~ tUc rıın kalmıştır. Na
~ §tıı.es<:ar:n da bu iain Ustü

~:\tı' hutu lazımdır. Hususi ti
teçı~ memlekette bir im 

Jtl le'iri. ektedir. Vurguncu
tı 11 tı brı-ak altında kalmasına 
~ttıllınt ılırsa hususi ticare
~i~ ()}d~enfaat esaslarına 
~ "e he gu kanaati kuvvet
~-~0luıı: ~~. devletleştir

llshı t~dılır. 
ro uccarın halkla mü 

e\lanu: Sa. 3: Sü. 4 ı~J 

Şehir lfecJW dön feY kall.de toplantısım yaparken 

Asker ailelerine yıırdım kanunu meri· j oldukları teklifin m&hlyeti lıenuz maliım 
yet mcYkiinc iİrdiiPodflll, eıılırinıi~ de değildir. Temin edilecek: nridallllll yiizde 
tııthrkııtn g"Çilmcsj için istanlıul lıe.led:)C5İ yirmi komiııyon olarak ietenmektedir. 
111ulıatir-beciliği bit teklif proje!i hazırla· vıı ancak mukınele yapıldılı.tan eonra tek· 
mi§ 'C DaLııi fuıümm de bJnıın ÜLerİıı· !illerinin ıuabiyetini bildireceklerdir. 
öc tetkikler yaptıktıı.n eoura, umumi ıncc- I::ncümenin kabul ettiği ')ılı.de yirnı.i ko· 
lirJ fevkulide içtima& qavctle ka:'tlıll ınec mi~ocı mecliste uwn münakapları nın

liaen gtçirilmc.ine liiıum görınü~tü. cip olma~ ,.e nihayet 60 azadan S5 iııln 

Bdediye umumi mecli!i dun osleden ıeyile kııbul edilerek mukavele akdi için 
1<1ora vali vo beledi) c reiei Doktor Llıtfı hdedi_ye rd~liğinc ı;alihiyet verilnıittir. 
.Kırdarın başkanlıjJı altında fevk.:ıl.tdd iı;· A~ker ailelerin~ )ardım tatbikatı hak· 
ıimaını yapmıt Ye rumamedeld dört nıaJ. kır.da'ki teklif te nıeclisce kabul olunmu,_, 
do üzerinde müzakerelerde bulunmuştur. tar. Bu teklife ı;öre, S cylUldı:n itibarm.. 

Prost tarafından hazırlanıın A ııaJolu sınai i~lerle tramvııy hariç elektriğin ki· 
eahili nbım pliııının tetkiki, y:ıpılan tek· luvatıııa 1 kuruf. bava gazının metre mi· 
lifle r!Jucitc,-in wplantmna bırııkılmı~· Ubına 20 para, sincnuı, tiyatro \'C knn•er 
ur. lıileılerine yiizde on, silah altına alınmı· 

ATiıkat Himit e~J,;et "''C Suııt Tahsin yanlardan beher ınüeoc.eliyet senesi için 
ıarafuıdaıı bfr yiiiae iiUiüh11SiiaO bele· .aktnen 1>et lira. H.ııç nı-rlan barlç 
diyeye varidııt temini hususundaki teklif, oclıir dahilinde ltfiyıen otobüs, baaliyö 
ukcr ailelerine yardım tatbikatı hakkın· tttnleori, tramvay ve vapurların birinci 
da encünıcnltır birinci ccl&eden ıınnra nıii· nıevki ı1<'Ietlerine bir kuruş, mezbaha. hal· 
ı:akerC}e çekilmiıler ve ayni encümen la· le.r, haller kontıırat \'C telliliye rüsnm
rafından Himit ~ket ~ Sut Tıılffin de Janna yüıde elli zanı icn6ile muha ebei 
dinlenmiflİJ'. huMlSlyc nridatının da yüııde ikisinin ve-

İlı.ind celse. yine valinin batbnlığı a]. rnmesine karar ,erifmietir. Belediye tara· 
tında toplanarak bu encümenlerin bu iki fınılan bu işlerde kullanılmak ~re daha 
mf*'le üzerindeki teklifleri mü.r.ııkere edil· evvel alınan 50 t.ah~iltlar da kazalardaki 
mietir. 1 muhasebe teşkilatına ~erileuk ve tevlİ ie· 

Himit Şevket ve Saat Tahsinin yapmı1 ]erinde kullanılacaktır. 

Finler 
Su:h mu teklif 

ediyorlar? 

Hitl er, sulh 
te:w lifinden 

memnun ~eğil 
Londra, 1 (A.A.) - FinlAnda iıe 

Rusya aruında kaU müzakerelerden 
bahsetmek za.ınam henllz gelmemiş 
olmasına rağmen Mareşal Voroşilof
un kuvveUerlne ı·icat emri vermeden 
ümide düşmek için b&ZI esaslı sebep
lere lstinat etmiş olduğuna inanmak 
ıa.zımdır. 

Da.ily Telegraph gazetesinin Stok
holm muhabirine inanmak ııızrm ge
lirse nUfuzlu birçok politikacılar aşa. 
ğrdakl §artlara müstenit bir sulh ak
tetmeğe hazır bulunmaktadırlar. 

FiıılAnıclaya 1939 harbinden evvelki 
hudutları iade edilecektir. Rusya A

Mıntaka Liman 
Reisi Veka et 
emrine ahndı 
Uzun &enelerdf'oberl btanbul 

Mmtaka Liman Reisllllnl yap
makta olan deniz nakliyat ko
mlııyonu.nun en faal azalarından 
biri oıan Relik Ayantur görWen 
lüzwn üzerine vek~et emrine a
lınnuştır, 

Refik Ayıuıturdan mlinhal ka
lan Mıntaka Liman Relsllğlne 
Devlet Dentzyollan müdür mua
vini Bay Yusuf Ziya Kalatatoğ
lu vekAJeten tayin ,.e yeni vazl
\'e5ine blM}lamıl)tır. 

Mersin mınt.aka liman reisi 
Zihni Koçak, İııkenderun liman 
reisi Yakup GUrkan tekaüde sev
kedllmlşlerdlr. Mersine Samsun 
mrntaka liman re.isi Sırrı Baydar, 
!skenderuna Antalya liman relsl 
Hul~si Pana tayin edllmi~lerdlr. 

'-------""" merika ve İngiltere bu hudutların ~~~~~~~~~~~~~ 
masunlyeUnl garanU edeceklerdır. 

A~Tı sulh yapmak için FtnlAnda 
H!Uerden mllsaade istemi' ise de btt 
müracaatına karşı memnuniyete şa
yan olnuyan bir cevap almıştır. 

Iran - lngiliz -
Sovyet 

müzakereleri 

Birkaç satırl:ı. 

lvı.esel~ yok! 
Bir kaç &'ÜD 8\'Vel, vapur arabaaı 

Je\iauıru ıa,ıyaa Boetaacı ve ı-·e

nerbahçe tramvaylarmın müşteri
lerini her zaman muayyen vapura 
yetı,tıremedJklerlnl kaydetml,tlk. 

tiskildar • Kadıköy Halk tram
vayları l}irketladeo aldtğıınn bir 
mektupta. istisnai olarak bir lm
:ıa veya. mania yüzünden yollar 
kapanmadığı takdirde, vapur ara

Ta.hran, 1 (A.A.) - Başvekil Fu- tıaıannm müşterilertnJ dalma n-
rugi Han dlln mebusan meclisinde pura )·etlştlrdlkleri temin edllrnek-
beyanatta bulwtarak İngiltere ve Sov tedlr. 
yeller Birliği ile Cuma.rtesi gününe Biz keyfiyeti, bize yapılan şlkA-
kadar cereyan eden mllzakerelerın yetlet' üzerine kaydetmlttttk. Şlr-
va.ziyeti bir dereceye kadar a.ydmla.t- ket bunun akıılnl katiyetle temin 
mış olduğl.ınu ve kat'l neticenin an· ettiğine göre mesele yoktur. 
cak pazactcsi veya. salı günü belli o- Dalma böyle olmaaını temenni 
ip.bileceğini söylemiş ve bu neticele- ,ederiz. 

rin medlse derhal bildlrlleceğini il~- ""iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;; 
ve etmiftir. • 

Milli Sel 
lzmirde 

Köy enstitularini gezen 
lıiöııU gJnç:ere dadiki: 

S:zlere çok 
•• • 

guvenıyorum 

lmtir, 1 (A.A.) - Relı;I Cüm
hurunır1Z lsınet İnönü, bagtiıı öğ 

leden ı.onra Kızıltullu. köy eııii• 

titüstinU zl~·aret f'tmlşlerdlr. 

4I 

Mllli Şer, enstltUde bütiln atöl
yeleri, talebenin tütün ıoergfslnl, 

kooperatifi gezrnı,ıer, denıba.ne

lere lirerek dersleri takip etmı,
ler, &akıbenin ı,lerlnl yalandan 
tetkik eytemı,ıerdlr. 

Almanlar rtrcDklert ,,ehlrlerde snkak muharebesi yatımak meclıın! yetinde kalryorlıu 

Milli Şef, eıatttitüıuln hahra def 
terini lmznladıktan ııonra mek
tepten aynlrrlarken, kendilerini 
te!1yi Jı;.Jn toplanan tal~ye hita
ben fQ llÖ&lert söyleıııJşlerdlr: 

Köy emtitWerlne çok ebemml
yet veriyorum. Ve bu sııhadakl ça 
lı§ID&lan yakıadan takip ediyo
rum. Sizlere 9(>k gih enlyorwn. 
Sizlerde ç-0k öınldlmlz vardır. 

{'&Lıııımaıarın.ızdan !:Ok memnun 
oldwn. Bundan aonra da )ine ça 
lıtını~ Bu çalı~maiartnızı da ta 
kip edec-eğim. 

AhlAkJı, nkarh, lıaytılyet1i in 
sanlar olarak yeu.,ın~ Köyleri
miz sizi bdillyor. Köylerimizde 
de 11Jzlerl söreceflm. Memnun ol· 
durn. Allaha mnarladık. 

Talebe, hep b1r afızdaa yllbek 
ııe&le: 

•Söz veriyoraı:, ~,acatız ut 
oJun.ı. <le\"abou ,-ermişler ve Mil
li Şefi beyecanla a11u,ıaın~r. 

Ruzveltin 
nutku: 

HARP VAZİYETİ 

Y enf iklim şartları 
Bundan sonra Alman orduları, taarruzlarına de
vam edebilmek ic;in da ha geniş ve uzun hazırlıklar 

yapmıya mecburdurlar. Bunun başlıca sebeplen, 
iklim şartları. son demi ryol noktalarile ordular ara
sında oto kollarına inh İsar eden ikmal müşkülat. ve 

Amerika - lngiliı irtibat ve yardımile tekrar conla
nan Sovyet maneviyatı ve mukavemetidir • 

1 Yazan: ihsan BORAN 1 

(Askeri muharririn yazısı 3 üncü sayfad:l) 

Sovyetlere yöre 

Dinyeper 
geçilmedi 

Almanlara göre 

Hapsal 
alındı 

Hitler, abluka 
ile yolundan 

döndürülemez Almanların köprü 

Hitleri mağlQo etmek kurm~k taşebbüsleri 
. . tam p~ akım barakıldı 

11,432 esir alındı,, 
493 top, 91 tank 
iğtinam edildi 

ıçın yımızı Mo.skO\·&, 1 cA.A..> _ Remnı t-'>lit: 

üzerimize alm.altyız 31 Ağuatoeta kıtaatun.ız. wtnn 

B. Rusvelt 

cephe boyunca dllşmanla harp et.mi.t
ur. 

Tayyareler1miz, dUırpn&nın zırhlı 
kıtaatına, piyade ve topçuauna fid
deW da.ci>eler indinn!.ş ve tayyare 
meydanlannda Alman tayyarelerini 
tahrip etmlşUr. 

29 Ağustosta 2.'5 Alman tayyaresi, 
hava. muharebelerinde d!lşman hattı
nın gerisindeki tayyare meydanların
da. tahrip edllmlşUr. 

Almanlar, mllteaddlt defalar bir 
noktadan Dinyeper nGhrinl geçmeğc 
teşebbüs etmişlerdir. Fakat bu teşeb 
bUsleri ve töprU kurmak için sarfet
m~ oldukları ga}Tetler, boşa gi~
tlr. 

Bertin, ı (A.A.) - Alma.n ordula
rı ~umandanlığmm tebliği: 

Alman krtaları 26 ~n beri 
Kiyef'in ~imalindeld Dwıyeper mmta
kasında 27 Sovye~ monitörü 1'e pnı

botu imha ebn.i.flerdir. 
Estonyadaki teml.zleme barek4Ua

n esnasında garp sahilinde bulun.an 
Ha.psal llnuuu zaptcdılmlıştir. 

Reva! mmtakasında cereyan etmiş 
ve 28 AğUıstoeta bitmiş olan muhare
belenle ll,432 bolşevi:k askeri esir a· 
lmnuş, 493 top, 91 lank, 2 zırhlı tren 
ve çok miktarda diğer harp malzeme
si iğtinam edilmiştir. 

Alman deniz birlikleri mayn dök
meğe devam etml.\Jlerdtr. 60 dan faz
la dfl4man gemls:.nln 6 numaralı ma
yin tarlasında alevler içinde olduğu 
görUlmllştUr. 

iranda-, 
Sovyet-lngiliz 
kıtaları dün 
birleştiler 

lrandaki Almanlar 
intihap edilecek 

yerlere 
nakledilecekler 

timan ve demir
olu bakımında 
müttefiklere 

azami kolaylık 
gösterilecek 

Petrol istih5alih ~e tas· 
fiye işleri sekteye 
uğratılmıyacak 

Tahran, ı (.A.A.) - İyi maıamat 

almakta olan nıaha!llde blldidldlğiııc 
göre lngWz ve Sovyet kuvveUerl 
lran'da. Ta.'hranm 85 mU şlmall g-arbı. 
sinde KazvJh'de yekdiğerlle temas 

temin e~erdir. 

Londra, ı (A.A.) - ırana t>ildırı

le.ıı İngiliz - Sovyet şartlan henüz 
mal1lnı olmamakla. bera.bcr bu ,,art
tan fhtiva ettikleri zannedilmektedir: 

1 - McvcudlyeUeri zann1 olan bir 
kaç diplomat ve teknikçlden maada 
lraııda bulwıan bütün Almanlar ln
gilterenin intllıap edeceği bir mahal
le naJcledlleceklenlir. 

2 - Basra körfezi ile H&2ICır denizi 

arasında liman ve dem.lryolu bakı· 

mmdan mUtıtetlklere asamı kolaylık 

gösteı'ileoektir. 

3 - İng'i.ltz • lran petrol aahalann_ 
da petrol istilleali ve tasfiyesi işleri 
sekteye uğratılmıyacakt.Ir. İngiltere 

lran hUkfnnetine temewı hissesi ver_ 
miye devam edecek ve ikt.ı8adl vw
yetinin düzelmesi tçin de mllzalıa.rette 
buluna.caılctır. Bu şarUa.nn metni blr 
kaç gUne kadu hazır oleca.k.t.Ir. Bu 
sureUe İngiltere ve Amerika taratın. 
dan Rusyaya ya.ptla.cak yardım için 
yol açılmış olacaktır. 

Nevyork, ı (A.A.l - B. Roo~evelt Bir· Alma.nla.r, bu teşebbüsleri sırasın· !!!!!ll!ll!!!llll!!!!!"'!!'!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!'!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!ll!!!!!!!ll!!"'!!!!!!!l!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
le§İk Amerikada i~ günü münasebetile da bin kadar piyade ve iatihkAm ne

(DeVamI Sa: 3 Sö; 4 de) feri kaybetmi.şlerdtr. 

İstanbul Mebusları 
dün halkı dinlediler 
Dileklerin başında ihtikar 1 a 

i: fısadi mücad~le eligyor 
.L.tanbul mebuJarından Fakihe Öyncn, 1 azami mücadelede bilhıwa son zamanlar· 

Abidin Daver, General Kizım Karabekir, da bazı killl8clerln ihtiyaçlarından fazla · 

Ziya Karamiinel, Kimil Akyüz. Be}oğlu e~ya alarak sakladıkları ı.e bu yüzden 
~e Bt>~ikta~ kazalarında halkla temıı& & maa~ sahiplerinin ıalebi vukuunda piya...«a· 
dertk dileklerini dinlemi~ler \C dileklt'?in dan istedikleri Lulunmadığı ileri eürulmek· 
yerine ,eıirilmcsi için de çalı:mak \aa· te ve bunun onünc gcçilmC!i için iktı adi 
dinde lıulunmu~lardır. bir mücadele açmak ~uretilc kati tedbir· 

Bu dilekler üç mühim nokta) ı ihlha ler alınması lıiz.umlu ı;öriilmckıcdır. 
etıucktr.dir. Bu dilekll're ı;orr, kanunları· Hikiınlcrinı.izin ilıtı~larının ı;öz önün 
mızın halkın anlı)abilccr-ği hir şekle 80· J,~ tutulması ııokııısına ı;elincc; nıeselii 

kulmesı, ihtikara kal}ı ikıı•eıli bir miıca· hukukçu bir hakimin hukuk mahkeme6İoe. 
dele açılmuı, hakimlerimizin ilıtısa!ları bir cezacının cezaya, bir ticaretcinin de 
göz C,;nünde tutularak tııyinleri ve ona gö- ticaret mıhkem~inc verilnıe5inin tenıi,ııi 

re yeıi,ı.irilmeleri ıstcnmektedir. Bunlar ricuında buhınulmu~tur. 

ara ında bilba..qa ııon iki me5elr. uzerinde Mebuslarımız bugün Fatih 'e Eminonii 
dahıı Zİ) adc durulmaktadır. Jhıikıira kar~ı J.;azıı.larındaki halkı dinliyeceklerdir. 

Miisabakamız 

t.ual No. 14 
Blu.at kullandığınız otomoblUc yokuş aş.ağı Jnlyonıunuz. KaJlmıza 

bir kız , .e bir erkek çocuk çıkıyor. Arabayı yıuaşlatmak için frene 
bıuitığınız zaman frenin lşlemootğinl dehşetle farkedlyorsunu:ı:.. Bu ce
hennemi hız karşı mda. l,'()('Uklara çarpınnnıı. muhakkaktır. Direksiyo
nu kırsanız duvara çarı>acak \'C kendi hayatınızı t.ehllkeye ılUşilre<',elc
slnlz ne yaparsınız'! 

.NOT: Bu sualln ceva.bını aşağ ltıki kupon üzerine kısaca yaz.ıc.:ı., 
ve 30 sua! tamamlanınca cevapları adresl.niZle birlikte ga.zeterna.e go .. 
derecekalniz. 

' ~ .. p No. 14 
''o ; c t 4 4W 

1 
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Fra~ ordusu 
,-Soruyorlar :-, 1 

~ Sebep ne? .. 

Ricatten sonra harbin bir 
yerleşme safhası başlamışhr 

-13-

«... Ü küdar ile Şile ara ında 
bulunan Ömerli n&lıtl' inin ek .. 
megl ev,el<'c Kı ıkh fırınından 

gönd rlllr 'e hu ekmekler ufak 
tefek kusnrl::ırı ne beraber ağız 
tndlle yeıılleblllrdl. Son zamanlar· 
da Dudullu koyünde bir fırın a~ıl
dığl bahancslle natılyemlze Kı

ı;ıklıdan ekmek gbnderllmeı,;I me
nolundu 'e halkımız, Dudullunun 
ekmeğini ;) eınlye mecbur tutul
du. Sebclılnl tahkik ettik. KöJU
müze Kı!uklı tırmındıın ekmek 
göod~rııı !iihıln İstıınbul beledi· 
)~I 1ktı t tudlirlüğlı tarllfm
dan mcııedlldlğinl oı:"l'endlk ••. ,. 

su ka.dar kısa bir zaman zarfında 
~ kada.r çok zayıata uğrayan, hattA 
Ruslann geçen harpte uğradıkları o 
mUth ş hezımetler de da.lıil olduğu 
halde - biç bir ordu yoktu. 1918 se
nesınde son muharebeler cereyan e
derken bılc bu derece ağır zaytaUa 
karşılaşılmamıştır. 

Geçen hıı.rpte l''ransız ordusunun 
maruz kaldığı bu acı darbeleı· öyıe 

kanlı tecrübelerdi kı bunlardan alınan 
dersler Fransız.! rın o zaman ruhi 
kUV\ etlerıni ve vazife hıslerlnl m 01· 

hafua ettiklerini gösterdi. ÇUnkU 
bu acı darbelere rağmen o ha~pte 

Fransa yine bUkWmemiş, kendini 
toplamıştı. Eğer bu kahraman ordu 
o zaman tlk mUSademelerde makul 
ve bır sevkUlceyşt plllnln. idare edil
se, yenı s1Uıhlıır karşısınd:ı vilkıfnne 
ve tecı übell. görgUlU bir müdafaaya 
t.Abı tutulsaydı, hele sahra tahktnm
tında tel örglılerden hakklle istifade 
olunabilseydi mUste\•li Almanya hıç 
~Uphe yok ki Pransız huduuundan 
30, ynhut 50 kilometre ötede tevlUf 
olunabıl rdı. 

FRA1'SI/, :tABlTLl-:Rl!'ıilX 
KA'l"Bl 

Fakat hAdıselerin sevki, Frnnsız 

ordusunun ılk birkaç hafta içinde 
ne ağır, halt.il bclkl ne öldürUcU daı· 
belere maruz kaldığını ve bu yarala· 
rm tamamılc asla ılUyam bulama
mış olduğumı gösterm tir. 
Hcpsının en \'ahlmi Fransız zabit

leri arasında verilen zayiat idi. Bu 
zabıtler ış~ilmemlş bir gayretle feda. 
edilmıştı. llk muharebelerde birçok 
taburlarda ancak iki Uç zabit canını 
kurtarabılmışti. ve böylece ord ı 
meslekten olan erkılnım k Ue halin
de kllybetmıştı. 

O seneyı ta.kip eden seneler z.arfın 
dakl Fransız ordusunun zayiatı şUp• 
hesız ı;ok vahimdi ve bunun sebebi 
de teknik bırllklcı in, zabitan kadro
sunun noksanı idi. 
VakıA Almanlar da ille muharebe

ler esnasınd:ı zabitan kadrosundaki 
kayıplarından çok mUtc sır olmuı;

l:ırdı. Onl rm zayiatı d dı, i'&

ka t bu zayiat hiç bir zaman Frıın
sızlannk~ kadın· bUytlk otılıamıştı. 

cmuharebe> lsmi vcrillyor. H lbukl 
bUtUn ta rı·uzlBl'da kullanılan ıns~m. 
top, tUfek, sarfeôilen obl\slerle kay
bedilen insanların miktarı gözönUne 
getirilecek olursa 'bunların askeı1 ta
rihin en mUhlm hadiseleri sırn.sında 

olduğuna şUphe kalmaz. 
Bir muharebe nedir? Ne demek· 

tir? 5 mart 1918 de ben şunları yaz
mıştım: 

cBlı'birlnin muadlli kuvveUcrin 
harbi .•• Herşoyln ileri sUrUlerek aza
mı gayretlerin arfolunduğu ve kat'l 
neticelerin elde edilmesine müsait oh ı 
safha olarak telllkkl edılmelidır. Bu 
azamı gayretlere umumıyeUe muha· 
rebe lsml verilir. Bir muharebe, y I· 
nız blr tek safha sırasında her lkı 

muharip tarafın bUtUn membalannı 
dUşmana karşı tıı.hşlt etmesini istil
zam c<Jcr. Bir muharebenin ehemnu
yeti ordutarın muhariplik kudretinin 
yekanuna muadil olmalıdır.> 

Bir çok muharebelerin ve mevzlı 
taarruzların boşa gitmesi lbunlaım 

vaktinde hazırlanmamasından Heri 
geld • Muharebeyi v-0 nlhay t harbi 
nasıi kazanırız? Bu husustaki fıklr

lerlml 1917 ilktcşrininde şu satıt·larla 
ifade etml.ştım: 

Hu hııberi bir kurilmlz 'e.rlyor 
'e oru)or: 

J ın nılidurliıı, bl:z.lcrt 1>11· 
dullu köl llnde her türlü nezaret
ten 'e k ~ıttan mahrum olarak 
yapdun clmtelderl lcnılye mec· ı 
hur btrııkınn ındnkl ebep 'e il
let nedir acaba? .. 

~------J 
Ün ·versitede 

kayıt ar başladı 
Yüksek mekteplere 

leyli meccani 
talebe alınacak 

cZafer, yalnı& taarnıı; bar-.tetimı
zin mahdut biı· zaman rafında teke f Üniver itenin l:>UtUn şu.beleılnde 
edilmeslle kabildir. Gayemiz, dUş- dUnden itıbaren yeni talebe kaydına 
man mevzilerini değil, ordusunu yok 1 başlanmıştır. 
etmektir. Yıpratma harbi, bu k dar * Harbi~ ye ı;i\il ı clerden talebe 
mükemmel ve trun bir surette muva- alınacak _ Hal'biye mcktebıno sivil 
zene halinde bulunan ordular ıçln liselerden mezun ulfmlar arasından 
kat'l neUceyi temin edemez. Muad<'- du talebe alınacakbr. Kayıt ve kabu. 
lenin halli, d~an lhtiyaUa.rını yıp· Je dlln sabahtan tıbaren başlanml\Ş· 
ra.tmaktan ibaret değildir. Onları o: 
kadar ça:buk yıpratmak lAzımdır ki tır. Kayıt işi 20 birlnclteşrlne kadar 

yorgun ve bitkin flrltalnrın yerine devam edecektir. Kayıtlar askerlik 
yemleri gelemesin.> şubelerince yapılmaktadır. 

YirRATMA !\'ASIL OLUR f * Liseyi pek ıy1 veya iyi de1·ece 
1918 marlmm 21 lncl gUnU geçen le b tirmiş ve olgunluk imtihanım 

Cihan Haminin son sathasının baş-
ladığı gündür. o gün Alman crk~nı- vcmıiş talebelerden Anlmrada YUk-
harblyesl ve on nn meşhur reisi Lu· sek Ziraat Foklıltcslne askeri vetcri
dendorf y-eniden bır muherebek-r se- ner yetiştirılmek Uzcre leyli meccani 
rlsi açmıştı. Almanlar bir çok top 

1 
talebe alınmak üzere kayıtlara baş

ta'hşlt etmişlerdi. O k dar çok ki bu alınmıştır. 
sayed biri:>irlnl mQteakıp ç dort 
taarruz · liarbl yapabllm~ler v b * Le 11 ve mec n'l ~ltuı. W'li ve 

topların kesafetinden istü'ade ederek Bolu orman mekteplerine •orman nıU 
baskmlar tel'ftoin etmişlrerdi. hendi muavlnl:t ycUştiı'llınek l\zerc 

Su adiye tramvaylarmda 
m a c e r a l ı b i r set ·er 

1 Kömürde 
1 ihtikar yapan 

bir şirket 
ı 
1 Derd, çaresi bulunması lazım 

gelen bir teşkilat meselesidir. 
Tünel kayışı gibi har i ç t en 

gelecek değildir J "-------------- __________ ..., __ 
Bir arkadaşınuz anlatıyor: palım, bu fiyata memuı· bularıuyôl'· 
OzerınQc (vapw· ıı.rabelıı) d ye ya.· lar. Elimıze günde bil' lıra ıeçiyor. 

zıh bu· tı·aınvaya dUn sabah Bostan- Bu Ucrete bu kahır çek.ilıı· mi? OetU
etdan bın<ilm, rahat rahat. oturacak ne ü lelik bw liranın bir kısıru ceza, 
yer lbuJdwn. :F kat l>lr iki istasyon eksik bilet falan diye kesiliyor.> 
aonra tranwaydıı. kımılda.nacak yer Tr mvay idaresin n ek: tlerhalck bir 
kalmadı. Halk adet& bir cendere taz· sbyllyec ı, bir mUda!8ll81 var. Fakat 
yik>le i~ı i doldu. Daha som akı is- sebep bu ille tuttuktan yol y&nl~ bir 
tasyonhtrda araba, ancak lhiddctll ta rı·uf yolı..ıdw·. Trmnvayla:ra izdi· 
yolcu\'ftria münakaşa için durdu. So· ham halinde girip çıkan halka yet· 
rıcyoıiardı: c:-trocn tramvaylar tek mek, varidat kaçırmamak iÇm acu 
oiaFak eidiycr? Neden remork yok. adama ihtiyaç "ardır. Hakkı veriler-" 
Ble w..pur.e. ve işimize nasıl yetişece- çal .. tınk\cak bir biletçi, bugüne nif!· 

fİZ ?> betle olan iicret farkım !der~ faz.· 
Memurlar cevap veıiyor·du: cNc ya_ ıasilo çıkartır. Fazla oluek 1'elka 

palım, "bıletçi yok. Biiiro ehmizden meram anlatmak, sml~ uı-,ı 

lbiT ~ gelmez.> saika siperi vazifesini görmek i.Çtn 
A<:IM' bir yolcu bu mUnak şa csna- . . . • ..... 11 sınd& öl'\ kapıdan içeri sokulmıı.nm vatman ve bıl tçin n P km, teıin.,-

imklnmı buldu. li1ddetten köpUril- adamlar olmllsı oop edlyo1. 

yor, çat.acaJ< adam IU'ıyordu. Beni ı DUn ı;özUmle gördl\ğ\lm. o.t Gerdin 
&cirlince hiddetini saika süratile UZe· devası Wnelin k yışı gibı hariçten 
rime boşalttı: cSiz gazeteciler, iki ıı.y gelecek dcğildır. Herhalde ortada ç•· 
sonra Moskof ceplııeSinde ne olacak resi bulunması lll:ım ıettın bir tefki· 
diy~ pala-vralarl-a sütun doldurursu· llt meseW.sl vardır. Çare bııtiUJ\J"n611H 
nuz da bu h t Uzerinde her ı;iln giriş. l\imse Suadiye tl'amvay hattı b<>yuıı
tiğımtz harp hakkında lbir tek kelime da oturmnk işkencesine hır daha e.ııe 

bulup yaz.mazsmız~ı> katlanmaz. Buralara. ~" rağbet 
Biletçiler dert döktüler: cNe ya- bıç k gtbt kesilebilir. 

Tesadüf bir ameleyi 
ölümden kurtardı 

Apartlmanın beşinci katından düşerken 
bir yere asılı kaldı 

Kömür f igalları 
20 para ucuzlıgacak 
Fıyat mürakabe kom ~onu dUn 

vali mu~winl Ahmet Kınr~ın r1yasc
Unde ~arak kömür v peynır 

mesel~ıll'i gör~ınUştür. 

1stanbulda kömür işıni Uzenne o.l· 
l1U\I •KômUroUIUk ŞırJre nanııle 
maruf bu· .şırket kömUr üzc.ı ınde 

deh.şetli ihtikar yapmaktan suçlu 
oHmak m · eri dUn komisyon ta
rafından dinlonm1'lir. Bunlaım ıfa

de~rlr.e gore kömür yermdc p ha.lı· ' 
dır. 

Kömün:WUk şirlretinin lhtık r y p
tı pek 11.fÜl ol rak anla.şılm kta
dtr, Gelıeo4'« içtim& ®vrea.nde MUd· 
<kiwmımiıig"c verilecektir. 

KomJ,gyon bundan başka dlin, b • 
t körnt\rcüle:rl dinlomış ve evvelce 
~ i !i)ıatın bile, p k yükselt 
ol luına&tine vartn1'tır. Komis--
)'on bu hafta. içinde mahalllnde tet
kikler y~ ve köm · tı 20 para 

llCUZlG.tac.'M.tır. 

Sineıkh, IUnınca ve Şile mın
nnda a!AJm-d&'1la.ra tezk~ 

youlmış ve isti:hs mıntakıWı.rında

lri aamrl Mt fi tlan sorulmu,tur. 

Fwtnlaıtn y4ratttğt buhran 
Di!ı Beledi.ye reis mu vinl L t:f 

AMoywı bA.fkanlığı altmda bır top· 
lantı yapıle..rok fmnlıırm va&ıydi eL 
rafında esaslı bir göıtüşmc yapılmış· 
Qr. 

.Ball1 tınn:la.nn (){is ıklan un-
lwı fula. fiyat a. bakke.llara. satarak 
bu· ekmek 'buhranı yarattıktan neti
cMirııe vanlm" ve bu harekette bu
lunM\lAruı. şiddetle tccziyciüıi tçln 
karar afınm n-. 

Batket ve lokant4cıl ra un 
veriJiyor 

DUn Nl.şantaşında çok feci -bir kaza 
teaadW: -eser\ olarak önlenmiş ve bu· 
a.m.clc....kcndl k .kanlılığı .a ,yesin.. 

de ôliinıdcn kurtulmuştur. 
Nişenlalfffidıı. 85 numaralı apartı

toru bu yaşlı kadının vaka mah&lümı 
k dar gidecek kudrette olma.c:ilfuıı 

naza. ı t.ı.Jnro alar k bir cinayet. ib • 

malın! dtişüıınıüş ve cesedi Moqra 
kaldırtmJ??tn·. 

Topcak J.tahsull«l Ofısi bakkalla
ra ve loka.ntalanı. çolt miktarda un 
verm~i kara.rl~tırmış ve kararın 
tatbika.tnıa dünden it !ba1·cn başlan· 

mıştır. 

Dün sabahtan itlbaren b kkallar 
!çın .-Undc 13 çuval, lokant c.tla.r ıç n 
ele 3 çuval un venlmiljtir. 

Ma.k&rna fabrlkalarma 70 guval 
un verilecektir. 

Onların ycnı yetişecekleri talim ve 
terbıyeyc ve ordularını idareye klıO 
gelecek bir zabitan kadrosu cllerlnde 
ke..lmıstı . 

(Ai'" ı ~f'~ 
manııı yanındaki yapıda çalışan Ali 

orta mektebi pek yi veya. iyi derece oğlu Mustafa, yapın.m altıncı katında. 
ile bit.11miş olanlardan alınacak tale· iken birdenbire muvazenesini ka.ybe· 

HO.disc hakkında tah!\.ikcat ya,pıı· 

maktadır. 

Kudsinin katilinin 18 seneye 
Mahkumiyeti istendi Zonguldak 

maden mektebi 

be için kayıtlara baştanmıştır. derek iskeleledn üstUnden aşağı düş_ 
Kayrtlar 16 eylCtle kadar devam U 01\o... d uustafa ml111l r. ...,...ıc esn.sın a ,.. 

eôeoektir. Mekteplerin t.ııhSil mllddcti 
biı aıı için kendınden geçmiş ise de Uç senedır. 

Bir ml\ddet evvel Eyüpte kıskanç· 
lık yUı:Unden Kudsi adındaki komşu· 
sunu öldUl'~n Vellnin duruşmıı.em& 

dün de devam olunm~tur. 

s 

Sarfetmeğe 

baş adılar 
_ı..aı.1111' 

1089 cylCilündo harp ba~ ~ 
ı;onra AlmWlla il tınsım!a.r' lf 
da \ ıılrua ,elen ımıharebcl~ ~ 
ı; nı ında pek ı;arilı olıırııl' 01 'l'tt 
ıh ki AlllUID)B, ml\hlm bir rol :, 
)an h a ku\-veUcrl balUı:, ~ 
dü ı !Wlarıoa çok ıistündllr· , 
tunluk ı•olmı)adıın btışlıJ-uro" ' ) 
\ec', Hollandıı, Helı;l.ka, ~FrııP.~ t 

go ln\"'.)n ve l uruıni tıı.ıı, eıı c..'eıl' ~. 
do Glrld zafl'rlerlııde "3lJlllt ıı. "(\ 
~terdi. ~ ı, 
İki a3d!ın faz.in bir zanıaP # 

üren Almaıı - :SO\~oı ~ .. 
def dır ki AJmiWb nın, ~&fll ~ 
ku\ \etlerl.no kafa tutahll~ 
hın n kU\"\~Ue ı;nrpı, 

l'etindc kaldığı anlaşıh,VOC• ·~ < 
H rbln ü.ukrloden 

1~ 
hMnda kı.)US 00.Uemi,)~ ~ 
de zayıf b und rın& _an'U;I, 
itiraf eden luSfilzler, diğ~ 
lıkllll' araı;ında tao))"BW 

b~ük bir cnunl)ct verGDet'I 
d nberi 1nglli:ı. dcallıılıı ııc< I 
ile lr~d ettikleri nutuklıırd11 ~ 
nıa bunu ~ttlk: dl ·ada f 
1maliltı arttın)' uz. KeJ $1_ 
baril AlmaaJ ya. ı,ttııce 
ınlz artacak. :at ~1<11 
ce ferdi listüıılüğUmiiz Jo(lllll-"'". 

t:c lı158Ct tı rccek. l\ ü.sM~ 
m1z gün lse galibl)et teıu1P 

50 milyon 
basılacak 

Fransız ordusunun ricalinden son
ra. harbin uzun b r yerleşme saftınsı 
ba.şlamıştır. Almanlar ve Fransızlar 
topraklarında siperlere yerleşmişler· 
dı. Bu siperler mUkcmmel demlryol
ları ~kelerine istinat ediyordu. üç 
seneden fazla bir müddet müttefikler 

Zonswdak Maden mektebi nı den 
ocaklannda ve maden san&~iı ltlet
melerinde ça~ak nazari ve ameli 
bilgilerle mü.cehheZ teknlslyenlcr ye

Daniliye Vekili Ankaraya 
gitti 

düşerken t.q>aı·Janmı.ş ve beşinci kat. 

takt t.a.ht&lardan birine tutunmuştur. 
Mustafa bu suretle kaldınmın üze-

rinde ezilmekten ku,·twunca. bu eefer 

bıitUn ku\"\-"etini bağnmıya ver:miştır'. 

Duı·uşmada MUddelumumt mUta
lliasını ı!IÖ~iemiş ve Velinin ııuçunu 

sabit gördilğilnden kendisinin Türk 
ceza kanununun HS inci maddeel.ııe 
göre yani 18 seneye mahktim cdılme· 
sini ve Velinin bıçağını saklıyan kah. 
veci Mehnıedin de 256 ncı rnaddeyo 
göro cezalandırılmasını lstemi~tir 

ınuhııkeıne suçlunun müdafaasına kal 
mıştır. 

Yılan ısırmasına karşı tedbif 
Almıı.nlan bu siperlerden atmaya tiştirir. 
be h d ..,... d ı Blı· mUddettenberı şehrinıızde bu-

y u e yere Uo· aşmış urmuş ar, •ıektep parasız yablıdır. Tahsil 
B Udd t f d b bUyUk " ıunan DııhHıyc Vekili Fak öztrak 

u ım e zar ın a eş taar- mUddeU " senedir. Orta mektep me· 
ruz; yapm~ardır: zunlanndan imtJhanla talebe alınır. 

ı - 1915 yazının başında.. 
Mezunları, liseden sonra bir ııene 

2 - 1915 kışında. 
3 _ HH6 temmuzunda. razıa ta.h.sll görmllş olanlann hakla· 

" - 1917 nisanından temmuzuna rınıı. sahiptir. Girmek l~ln Türkiye 

dün saat on ikide ,.il~yetc gelerek 
vali ile uzun müddet görllşmüş ve 
kendisinden ızahat almıştır. 

Dahiliye Vekil dün akşamki eks-

l - Çıılakada Bayan !:ıcmllıa • Hurwrk· 2 
6Uruyur: Yılan uınıı karı;ı alına· 
caı.. icil lcJbidcrlc ledau ı lıakkınd..ı 
nıa!Unıııl \cıir misiniı:? 

cumhuriyeti t~dıın olmak, hUs. presle Ankara.ya. hareket etmiştir. 
k dar. 

5 _ 1017 sonbahar ve kışında. nlilıal sahlbi bulunmak, sıhhatı ye-
1 

Elr u.n yeliljeıMer Mu taranın k~· 

tulma61 ıGin bir şey yapamamışlardıı'. 
Sunun lioerlne vaziyet polise blldinl
mif ve poll5 de ltfaıyeyl haberdar eL
msştır. Yirmi dakika l!Onra vaka ma

ha\line yet~ itfaiyenin merdivenli 
araıbaSı Mustatayı kurtarmıştır. Mus 
tafa baygın bir halde hastahaneye 
kaldmlmrştıı". 

,, Tren, bir ameleye ~arp+ 

CEY AP - İlk tetlbt1, :clıımı vıı· 
cudc ya)Hmanuısuıı ıcmınJır. ~l.ulaıı 
a~a kol w; e OQ(;t:k cibi l11r )'erde ise 
yıuanı" ü t !.."JMıılUiaıı bır ıp de bas· 

lanı'1lı ı;c z:chiritı bctkıu: '>"> ılmostna 
mini o/m(l/ıdır. :;,onra, yart1)& açıp tı:· 

mi:Jtmek ı·c lu:ttti 'fOTUj ı dalfflmak su
retilc ;eltiriıı l~'$İnni ortadaıı kultiır· 

mal• ta iuıp eder İle de, bu. arı•dı: c· 
niıı h~ haUc bir clvl.:toıa ,aptırtılmcm 
lô:.wıdır. Bu yaraları amon)al. ıc pı:r
TTUl!l8/Z11'1t rıuılılüllcn ile yıl amak ta 
Jaydtıuoır. Fa/;at, hekimlerde dalın ı· 
j(l/ı ~eıoırJ~r bıılu11Juğunılan ıcdaııyı 

onlartı bmtluna/.: netice iııbıırilc daha 
lıayırltdır. 

BlR Ml'HAREBE l'iEDtn·~ !'inde olmak, yaşı 16 ile 25 a.rasındn Münakalat Vekili limanlarda 
BUtUn bu tanrruzlarda gerek Fran. bulumnıı.k ldzını<lır. Müracaat tarihi 

ızlar ve gerek İngılizle.r, beyhude her sene 10 • 20 nisan Ve 10 • 20 ey· meşgul oldu 
yere Almanların iki mlsh zayiata. lüldUr. Mektebi ikmal edenler beŞ B1r mUddettenbe.rı şchrımizdc bu· 
maruz kalmışlardır. Bl\tUn bu devre sene mUddcUc mecburi hizmete U\bl· ıunan MUnalcalllt Vekili CC\·det Ke· 
esnasında ise Almanlar yalnız: bır de. dirlcr. rim 1ncedayı dUn Limanlar umum 

100 yaşında bir kadının 

beyni parçalandı 

Pazar gecesi saa.t 23 de. 9 uı-.c\l iş· 
!etmede amelebaşı olıın Yuau! oC"lu 
Osman özyıl<lız makas yerinde do· 
laşırken l!'loryadan gelen banliyö 
treni kendisine çarpmıftıı". 06man 
bir rnUddet pelc Y8''aş gitmekte olan 
trene asılı olarak sUı1lnmUş ise de 
lolwmotif derhal durdurulmuş ve Oıı· 
man p:ırçalanmakt.an kuı-tanlmtftır. 

fa bUyUk bir taarruza. geçmişlerdir. Mektebe kaydolunmak için her se- mlidUrlUğ\inde meşgul olmuştur. 
o da 1916 Uk'baharında Verdun ta- ııe 10 - 20 nban ve 10 - 20 ey!QI ara- Vekil umum mUdürllik binasında 
a.rruzudur. sında müracaat etmek lA.zımdır. Mek_ VckCLlele bağlı müesseseler mUdUr-

Bu aylar süren kanh ve uzun taar- tepten me.zun olanlar beş sene mec- lcrınin ıştıralule yapılan btr toplantı. 
ruzlaıa ehemmiyetsiz bir hAdise gibi buri h!.zmetc tAbl tutulurlar. ya riyaset etmlşt r. 

Şehremininde Ereğli sokağında. o· 
tw-an 100 ya.şındakl AIL kızı 1',atına 
evvelki gece evinin ba.hçcıtlnde beyni 
parçalanmış olarak bulunm~ur. 

Ceseôı muayene eden Adliye dok-
Osman tedavi edilmek üzere Cer

rahpıışa hııstahanesıne kaldırılmıştır. 

Hergün 
Biı· fıkra 

Şu işi ben yapaydım 
Oı;nıanh ttlilfılcı;lnln on be';'inci 

padişahı olnn Birinci ılJuo;tafa, bu
tün şehuıdellğlnl b~blr .)ere çık· 
madun, sııra.) ın kurşun kııbbeli 

böcrdcrlnde genç cariyelerle 11.)na.

şıp kokla ,mukla ı;eçirınl11tJ.. Padi
şah olup debdebe \e ihti~mıı ka\U· 
~unca da ı.aten za3 ıf olan akli mo
vazon~lnl ka3betmlş 'e adamakıl· 
Jı delirmi~tl. l'enl padişahın ııaray 
pcnC'ert.'!!ıııden denizdeki balıklara 

yem dl.)c a' uç an uç altın saçtıfı 

rh·ayctlerl şehirde ) a3 ıhnı~ a ba.'j· 
lıJ or, nnı3 ın toıı l ekfın bendeler! 
olan 'aktın dnlka\ uk ltliınlerl de, 
bu ılelill ı bir keramet gibi telakki 
edl3·or, hol bol alkışJı3·orlardı. Bir 
mecliste, pnılişahın hu hareketini 
ilahi hir ı•eıbe gibi gostemıek lein 
dil doken ulemadan birine bekta-:ı 
erenlerinden lak .. udl baba lnlr
leıtlr: 

- \' ormıı l.endlııl Jıocaııı. CeL· 
be olduğuna lnar.dıl•. Fnkııt, 'tl1 r.:ı 

lıeıı yııp,.a3dıın, deni11 olmama 
rağınen hiç c•czbe demez zlnf'irc 
'ururdunuz. ya beni'? •• 

Der, bocayr ıntıh~up eder. 

I 

- ı\c yapıı• )apnıalı, onu bulıual ıyız. Haha· 
yangda çok otel >"k ki ... Elhetıc birinden bırıoJ 
bulacağız. ı\rıyalım. 

Fakat Rııhayangdakı Auııpai o!c'llerdcn lıir. bırİ· 

inıle Odreyi o gece hulanındılar. 

Lady Braııdmor, lıa) ır ccmi)etı Gzalurıııı srncde 
ıkı defa umumi içtlnıaa dıı,cl ederdi. Uu iki içtı· 

nıa ene içinde \Crılecek olan ılkbahar \l' enehe•ı 

baloları hakkında koııu.mak ıçin yapılırdı. Tanı 

a811 onda ba~lar 'e ln;;iliı cemaatinin butuıı k1har 
kadmları buraya ı;rlirdi. 

\Jııhel, Odrr.y tddon eder uıııidılc ona çe)· 
rek kala)a kudar evden çıkmıınıı,ıı. Ha1tii ko· 
easın& •ali konıl;ının kapmnda beklemr•i için 
yalvurmı:, Robert°i de ~ollara du~unnıiştu. Od· 
rey'in konaf;a t;elme~ıne te içtinıııdn bulunma •· 
na mani olmak lliıımrlı. Odrl')'in nereıle .. ıd • 
{;unu bir ıiırlü kcşfctlcnıenıi,lcrdi. Ci\·ar otellr. 

rin hep i aruıımı,, her tarafa huber bırakılım•, 

fakat ı;enç kadının izi bulunınamı~t ı. Mailci t 
li~ içindeydi. 

'ı a bn~ına bir frlikct gebli> e .. diye uıiılu· 

)ordu. 

Buan ulıanı telefon etmek i ıcdi, f.ıkııt kura ı 

buna mini oldu: 

- Bu me elenin ıki ilıtiın:ıli 'ar, dedı. ) ı l" 

hın onun nerede olduğunu hıli)or, \alıu1 dı hır 

§eyden lıalıeri )Ok. Eğer lıili~or .ı lıu ınudalıtılf' · 

miz münasebeı&iz olur 'c o da hıze lıi~ey u) 

lemez. f'akal bılmi)orsa da oııu bu i2c kıırı~tır· 

mı~ olursak nıiı~k 1 \aZİ)rıtı: kulırız. 
\elhas ıl lubd ona kadar arkada ındıın lı 

bir hahc r alamad ı \IC tel. ba~ına konaga sıtnıeie 

Yazan: Francis de Crom.t 
dı: mt'obur oldu. Kapıda koca ını da ı;öıemcJı: 
'iobdçiyc ordu. Bir nıiıılıieı orada hrklediğiııi '~ 
buyuk ruıheJi lı.r zabitle konu§tuktan &onra n)· 
rıldıı;ını iiğrrnd . Mabrl i•tcr ı&temrı: içeri ı;irdı. 

!\li-i~ Carter ın ı:;elip ııclmedısini kapıcıya M1rdıı. 
O kadar ı·ok insan ı;elıni•1i ki bunların ara•ında 
Odrı:) in olup olmadığını karı<laıı anlam.ık olmııılı. 

l.ady Dramlııı11r, ıoplanllyı bu) ük tıalonıln va· 
p rdı. Salonun tom ortasına kon;ııı bir kur•İ) P 

karşı )irmi ıra i-ke.nıle dizilırdi. Bu ı;ı:ni~ kür· 
un:ın ba~ına ıkı k~ karde~. ıki general karı ı, 

anı ralın kan ı, hir ıle ccmiycıin kaıihe•i ~lı· 

Dianıı otururdu. Saat onda )irmi •ıru i k~nılrı ılı• 

dolmuş ulıırdıı ikı kız kurd"t !ıılonı giriııı c ber
k~ n).ığa kalkar 'e yerlere kadar ayı;1 ile eğile· 

r k kı:nd lcrini Rrlinılırlardı. Butun bu luzum· 
ı ı mera inıl Lad) llrunılıııur §nhşınıı laıeı ı:;öste· 

rılnıı:~ı lizım olan hır suyı; ı e eri ol.ırak herke e 
Vdptırırdı. R.ıhajunı;'da İn&ilterc kralını ıcm il 
tıığıni M)I r, hunu lırr "•ile ile ıckrar eder, 

kim e dr ık ıni ıddıa et nıezdı. 

'iaat ı nı cıııd.ı \Lılıel alona ;eldi. ~on rn;ılarda 
bo~ kulmış bır i keınleyc: hemen olurdu. I:.:Lnıhnı 

Çevir : Rezzan A. E. YALMAN 
~oy)e bir bal.ıı. Kalbi duracak ı;ibi oldu: Odrey 
üçıınrü e ı ruıia 11tııruyorıl11. \lalırl eırulta bir felıi· 

ht ha•a ı hi~cdcr ı;ibi ohı)ordu. lkr ne pahaeı· 
na olursa olsun Odre)i oradan kıld ı rmak dışarı 
;iıtürmek lazımdı. Yua,.;a )anına kadar gitmek 
i ttdi. Fakat tam o ırada ealon kapıları açıldı 

,-e I.ady huııııı aı..ınır.tiltı içeri girrli. '!abd geç kıl· 

mıştı. Artık {•ir §CY yapamazdı. Lady Brıındmor 

kiir&İı)e geçti \e •>turdu. onra etrafa ~yle bir 
lıaktıkıan 60nra: 

- Ricn ederim, oturunuz. dedi. 

He11!,.s bıı enıre itaat edcrt'k oturdu. Salımıın 

lıa,1151 hir kili eninki kaılar uğır ıdi. l.atl) elin· 

drki kaliıılura şö)lc hır ı;oı Gl'Zdirdik1eıı 60nra 
kur uniın ıı tundc duran bir zili çaldı. llcrl..es ıı(i 

dikkat kr~lnıi~ti. Mahı 1 ı:;rniş n<'f<' aldı. Lady. 
Odre) 0i ı;ürnırıni~ti. 

- Celseyi u1:madıın ı \Vel 11ıt.ıi kü.ııheıııiı i\lı Di· 
aııa'yo \!'.'ri)orum. Senelik raporu Eizlere okuyacak· 
tır. Bundan da enrl kıyrnt'tli 'C değerli eadı\: ki· 
tibcmiıi hitmt'tlerindrn dola) ı minnet vr ukran 
ılc tdıril.: ede.rim. 

.\lı& Uiamı, ala benzi) en, iri keuı.iklı, gözlüklü, 

tirkin bir kı ı:dı. Hemen yerinden fırladı. K<ıcaman 1 

burnunun ii&tünde ıkrrınıyan gözlü:;ünu durdtti. 
Kııardı, bourdı "e &<1ekkur rtti. l ady, kil beyi 
alk ı:la r ı;ibi bir harekcıtc bulundu. i•ıretı: bakan 
hiitınt &alon lr.rft.:ı ıl-k~,a başladı. Lady acize si· 
rı~i: 

- Raynnlar .. Bugünkü toplaııtımııda." 
Bifdnıhire dtJrdu. Y ıızundc hlddı t, hayret. nefrcl 

ııibt ili lcr &.ını ile yer olı}ordu. He.rke n) ni lara· 
fa baktı . ~f&bcl derhal anladı. Kadın, Odrey'ı 
t;örmii~tu. Lady bir ın tlurduktan cmra tekrar 
aöelerine devamla <kdi ki: 

- Duıııınkü t"plantımıwa &1ıc bır lu-.rc daha 
şunu trkrar cl.lDek i.terim: Suredeki cemaatımiz 
büyük 'O biribirinc çok bağlı bir aılc drmektir. 
( lkı.,lar), faet bayanlar .. Tliribirinc bağlı buyuk 
bir oile11in au51y1z. Bnı;ün ıııemlekett~n. İngiltc
reden uuktayıı. Fakat onun şan "'c teıcfinr. U)· 

t;ıın bir ft"kildc harrket etm:ıniz liiuıııdır. Bunun 

mcsuli) etini hepimiz hısı;edİ)oruz. Jlıırad nmhtr· 
lif n~lu ve· millrtler var. Çın, !Hnl, japon, \la-

lakını .. • Malakalı Ldinı • tiuriııde bilhas..ı.a dur· 
ılu · Bıı ad ıl..ların ı;öıu bıtiııı üzeıitııı dedir. On· 

lııra iyi örnek olnı.ık, hep İtıc ıncdenl) eı ı 1.,1 {;!>"' 

trrnıek borcunınzdur. 

Bütüıı davetliler lıa)retlt• tıirıbiıierın h kıyor· 
lardı. l.ıuh hiç hit- zaman bıı ıarzda konu,ınamı•, 
böyle bir nutuk ~lenıeıni~tir. Araba hu drfoki 
m&keadı ne idi'! 
Yalnız l\fııi>el hunu ınlıımıyor \C nele i ke-ıli· 

~ordu. 
J,ady ılenm edı)ordu: 

) 

Bqlı:rh.-,ındo Kupluce c~ 
26 nmuarada lla}ıın emalıat 

ruyor: aftı n e k.Huru kııU 
ra n dhi ekrimi hu ~ 
den k 1 ıramıyoruııı. 1 ııtf 11 

mi ınız? 
l EV AP - Cm;i ııaftalırı ti 

/..olı UJU olun ~erlere ııc db i~ 
pt'r ~~lcri pn: M# u/11UZ:· f~ 
ilü !ar bılalıare gurıc olfP ~ 
nıurtalarııın hiç bir tesir r 
nacı alc} lı na/ıalirı t.e ı:m.tıtli ,r 
k llanmal.: 1rüı;ı:ler içen kafi 

bır ç re cu!dnlımamtr:. Eıı 1' 

/er, 111.;i haftada bir ıki Jt14 

saıı lıl.lardarı çılarıp ıyı c s I 
bıı Si retle heııuz Sut;C halıtıe 

1•m"'"'"'" d </ <t m'1. 'fr. ;::::lı \,,, 
Hergü_!J 
Bir yemlf.!!, 

Kıymalı çılbJf 
nasıl yapılır 1 

--Kuzu ~e.) kıvırcık butuJI 

lıca tarafından yarım ıdJD~ 
l:ıudu.yıp h)(!n m klno ilf'I • 
Bu kıymayı blr tenceredt• 

koyH•rlp ı:eklnclyc }(ad:Jr 

tınp altüst ediniz.. Renıt 
,irken, iki J emek ~@ 
tozu ne yarım r k h\'0 :ıt' 

hardal ile kuru zatcr ,·e ı; ~ J 
tarda tuz erıılnlz. Ud d~~ 
rıştırıp tem:ere.) i nteıştefl 

KQ'lll&.)ı genişçe blr tab~ ~ 
.)R)llllı. \(' kıfi mlkt&rd'~) 
suyu dökerek blrıııı 11ul 
Bir tabağa kırıp ııaıı~ 
yumurtaları, kenarlı bir t ~ 
de bulunan ka3 nar u)"l) 

rak atınız. Akl::ın pi~ 
kepçe UCI alıp tabaktsld ~ 
:rlnf' ırnl 'lnJZ \"C Mğtl ., 

nı3 o. 'eriniz. Çolt ıezr.ed1 

murb ;yemeği olur. 
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~rp vaziyeti 

Yeni iklim 
Şartları 

Yazan:--
~ BORAN 

~ teblı(;1erc s-öre Alman· 
ı:e---' . ...~nde vo.ziyetın hula.sası 

ı ...... 
~la &o...yeuer Odcsayı şıddeUc 
~ ~ etrnekted r. Tahmtn eltitf· 
"'t '!Jıı Ue .t\lınan fırkaları mOOa· 
"-ı 'eclikçe, Rumen tırka.ları yal· 
'~o\'yet mUdafaasıru kıt'a· 
ı, ıyor. 

~anlar Dnieperı Fka geç· 
sı:; bbüs ettiler, bu maksaUıı. 
~ ' kopı"\l kurmıyo. ve kıta. ı;e

'ltltaık~tılarsa. da bu tcşebbU:ı 
~ ~ olrnadı Sovyet topçusu ve 

etıerı köprU inşasına mani 
~~; Sudıenı oı·dusu Dnlepcrin 
~a tne hA.kım olmuş ve kuV\·et. 
ı, a lertıbatı almr~tır. 

"1nıanıar Kıcf 9imalindc dt 
'arka geçememişlerdir Go· 

'nubu şarkiye doğru yapı· 
~ taarruzu durmuştur. Sov· 
ı:kez ordusUc cenup ordusu 

~ °'UPatınışıar, yani Almanla· 
'bl u arasına girmelerine şlın

t ...... nı olmu,ludır. 
lıltrkeuıc So\-ycl ordusuna 
Ceneral Konlct kuvvetleri 

"' ta d.eva:n et.mişlcrdir. Alınan· 
. \' l.rruzu durduklarını bildiri· 

'~Yet &;"Öl!tertyor, ld .Alman. 

itle c ınlidaraa ve intiı:a.r ha.· 
l r, 

' ~llnll.lde Lcnin,grad bölget;inde 
z;,.}d artmıştır. Fakat son

~ llJt Yatmurıarı da. başlamış· 
1
'tler Lenıngradı mUda!aa 

' \' il tltrı oroş of ordusunu hava 
ti le takviye et.Wer. Sovyet 

'1~ Alman ılcri kollal'ma ve 
kınaı kollarına devamlı hU· 

ttı.. buıur.ınaktadırlar Fınlerin 
"llfl •aı.. . 

~ı:ıı ...... akkuk ederse, Voroşl· 
. 1ı.:un iŞi cpey<:o kolaylaşa· 
' a.nıann MoskoYa • Lenln

lrroıunu kestikleri de hAlA 
' ttnıeınıştı.r. 
~1' gIDU ile Rjov arasındaki 

a vazıyet mühimdir. Al· 

~t SovycUerin 2. ci ordwacını 
~a et.ttJderıni kklia etnW}· 

~ it~· Sokoniden Rje.ve 

bıı Uezı hareket gö6tcrmediler. 

ı;ıs luallndaki Rus çıkıntısını 
~lel'lledrıer. Eğer Sovyetıer 
t~1 e '1.nıaldckl Alman ordusu

bi llıuvasaıa hatlarına. doğru 
~ taarruz yaparlanıa, sev· 

ltı- \1 ır mu vaffnluyot elde ede· 
~Uor ordusu A'lman taz· 

~tııı, Urtuıut. 
tin Leningra.d ve Dniepcr 

, \> taarruzıımndıuı başka 

G~l:lana tıkametJerlnde ve 

cenubu .,arkly~ doğru yen! 

~1 '>a.r olabilir. 

,_. id tehlikede olmakla bcra· 

'ıı(ı ~Pheleıdo Almanlar milş
Sovyet ınuka.vemetile kar· 

atdır, Bundan BOnra taar· 

"h.~ha. ıenış ve uzun hazır· 
Pıtııya medburdurlar. 

öınor istihsali· 
lıınız glln 

leçtikçe artıyor 
ı~ --~~•at Vekilinin 
~~hinı beyanatı 

lla1t, 
lq te 1 CA.A.) - Kdmllr hav 

~ l!Onn:ıtltiklerini bitirerek An· 
ba.:,- ekte ota.n İklısat Vekı· 

~ lı.t: bcyıınıı.tta bulunarak de· 

~kQ 
Ve ~ lllir ve çelik fabrikala· 

ltı.. ı.tıu'ı!,Uldak ke>mUr if}etme· 
~ t.ta. bulundum. İdare 

l'1tı ~~anlardan lfÇilııre ka· 
~1 kUAtın yekvücut. olarak 

Sr~a.Yreu ve temin eyledik 
~ lyett gormckle cidden 

llt la 

' ltıa,~4lliz geçen senelere 
llt la l etınektecllr. 

~ ~r~llndc ı;alrşan memur 
, tıı rı~ u 24 bine varmaktadır. 

' arhhı durumu çok i· 

~· ~ 1 lti' 
~ anın yeni ismi 

~lı 
t).\ Yrıye ldaı esl EmirgAn'm 

' ırgllt. lt1 ta ' e tahvıl etmiş ve 
iL ~ bcıa.;,ı da bu şekilde de· '"il,· 
'~~!.' '1 Uncu Sultan Murada 

:t~rcıe r dU11Up affedilerek 
lr Uzun müddet sofmane 

aıı 
~~eal Emir Günün 

Dumlupınardaki Zafer Abidesi 
Ne.Afyonun, ne de Kütahyanınd1r 

Ticarette 
inzibat ve 
namın 

Ad.iye Vekilinin Beyanatı ~d~ 
Mihver cephe-o,A Türklüğün 

Abidesidir 
~tmwn'l~ 

uaa!b8t ba:lımmdan da meslek 
ahlakım: korunuyıe. büyük ihti
yacı vardır. Tiearetin temeli 
emniyettir .. Btt emniyeti ımrs
mıya gelmez. Emniyet ve müş
terek. menfaat namına ne ka· 
dar ileri gidilebileceğinin ~ 
mübalft.ğalı bir misali, Amerika
da içki yasağı .zamanında görül. 
müştür. İçki kaçakçıları, arala
rında bozuk içki satanları birer 
birer öldürmüştür. Buna da ŞQ 
sebebi göstermişlerdir: <Bu yüz 
de~ halkın kaı;ak içkiye emni
yeti kalmaz. Vurguncuların bir 
defalık vurgunlan yüzünden 
cnamuslu> kaçakçılann devamlı 
vurgunları, ticaretleri bozulur.> 

1 

Velıll, luıra oe tleaiz ticaret 
Jıaıuuılarmila Mıenlı 

lemla 114l.ıl11c eğlni sJJgle.;;I 
.. 
iı ____ J 

• ıır4 • k. fi S?~ ... e ın ışa ar 
~azan-: M. H. ZAI.. 

iki vı1ayet, abidenin imanm birbirine bıra
kıyor diye abid .} imar edilmiyacek mi ? 

Yazan: rarall f iN İK 

- . .....,... ... 

Namuslu tüccarın meslek ah
lak ve inzibatını memleket men 
faati ve kendi menfaat ve is
tikballeri namma korumak üze
re bu kadar ileri gitmelerini ve 
Amerikan kaçakçıları usulü 
gangsterliğe çıkmalannr bekle. 
miyoruz. Fakat her halde hfik(i. 
metle iş birliği yaparak kendi 
sahalarında temizlik temin et
miye çalışmalan kendi menfa. 
atle~ . i~tızasıntlandır. Çünkü 
vergısını namus dairesinde ödi
yen, kazancını kanunun hudut-

• ları ~~ı:esinde arıyan tüce.ar, 
vergısını kacırmarua vollannı 
bul8:n, ticareti vurg-unculuk 
§eklınde yapan sözde tü(•carla 
gUnün birinde rekabet edemeı 

Zafertepede htlklfıl ve lı:lkhnl7utlınlLl ebeaıyetlere ha~kıran ıafer Abidesi 

Dumlupınar zafer iihirle•i ... liıniıııı semlıolii ıılaıak yiıkselen bu ibide· bir hale gelebilir. 
) e tL;cr yıldırım çarpmak ceıarctıni l;U!· Her hrış ıopr•Gmdı, mıvhul 11~keriu 

Dlt'l;hul hatıraları ;iz.li, kanla yuı;urulnıu, 
bu tepelerde, bir mermeI ulunun uıc· 

rinden fı,kırmıı: bir kol yi.ık5eli)or. 

Tekrar ediyoruz: Fiyat Mu-
terebilı)orsa bırakın çarpsın. rakabc komisyonlarının tek 

Yıldırunın çarpnıa!ından ı;elecek ıa· başlarına bu işlerin altından 

Fışkıran bu kol, nıecal~z kıtlın ~ııt-. ko· 
lun dık tuıamad1ğı ba)rağı, ı;okleı: deler· 
ccsine kaldıran ~1 koldur. 

rar onun tepe~indc yuk!elen iki çubuk 

ih11linde ıki eipen saıkadan, daha hafif O· 

lacakıır. 

kalkması imkansızdır. Kırtasi 
muamele iç.inde boğulmağa ve 
a~ıl maksadı ihmal etmiye mah 
kumdur. Ticaret i§leri o kada.r 

!lu boralı: belki, oluıu~ bir Mehmedin Bugün mcınlı:ketin en ~a ko~lerine muğl8.ktır ki, bir muhtekir, tec-
katılaşın kolunun, takallıis ctmi~ par· kadar tren lıaılarımızı uzaıtık. rübeli bir memurun bile gözünü 
ınııkları ara•ında ~ıkı~ıp, dımdik durmak bag-hV>!ı bı'lir f k t · ah d Bugiin bütun ,11rlığımızı medyun ol· ,, - • a a aynı S a a 
İı;tiklil 'e lıurriycıi Dııınlupınıır ı;•yl.J.,. 

rinden bütün duıı;a.)a ha)kırnıak, i Iİ)<n 

bayraJ.:tır. 

duğumıız bu eahalııra bır kaç kılometrelik çalışan tüccara klil yuttura
maz. 

Boyaı merınl'r dalgalarının uıcrindc yuk 

eelen bu ibide, burada fehit ı.lüten Zllth· 

medın imanııun iıbidesidir 

Bu M>ide, Turk ıııtBdil "\'e hilimi)c• 
tinin kuruldu.i;u yen ı;o le.ren, iatıkliıl ve 
burriyetimizin ıimwıli, Turk kahramanlık 
mcnkıbeeinin tarihidir. 

Zaf.ertepede, zaferi teın•il eden bu übi· 
de bizim h& ~imizdir. 
Hc-z~yirnn o!an bu ibıde~ n;ı ıl bakı· 

roruz? 
Bu ibide. buı;un Kötahya 'iüycııne 

tibi bir mınlal.:ııcla bulunu)vr. 

Meııcimi her sene Afyon 'iliye\i Lertip 
eJıyor. Afy<,n ,jl~}eti, ühidmiu rırııfım 

imar, ai;aı;landınn.ı ..,.. ıı:•.ol İll§I h\lsnsla· 

ıınd;ı i:;-e t>I koyaınıyııı, çuukıi ibide Kii· 

tabya ,;Jiyeıin~ ait bir mıntı\:ad&dtr. 

Kütahya vil~)eli, ınensiıni kondisi )8Jl• 

mııdıjı için imar hUMJııtnd& iM.; bir ~n 
yapılanuyacağı u:terindc ı!lar ediyor. 
Buıiin Kara\;ayada, Zilfor k~meeinin 

kanla yuıld~ı bu tepede yitkackıı hu A. 
bide, Kerl:ıcliyı andıran bK ~ık İçe· 
ri~indedir. 

Bu nııntalı.:adn dıl..ili ıek aiaı; yoklur. 

::ıillikaya tren İ@lB&)'MWldan abide 6 

lı.ilvmetredir. Araba 'e otomobiller, )ol O· 

lar&ı; tarlalar orıasında uı.anan pufla si· 
bir bir &oıun jç.cnsiodc, >İlriim;,.e çalı§· 

• 
ınakladırlar. 

hallı, ııedr.n C5İrı;iyoruı:. ~enedr bu mu· 
kaJJe5 kiibeyi :Ü) arrtc r;elenlerin miktarı 
on hinleri a~makıadır. 

Bu 'esaitsizlik111 bıı miktarı sinewftde 

toplıyabilcn bu yer. ve ait oidıısu takdir· 
de ka~ yÜL hiıılerce ki,i)i buralara ilete
cek, onlaril da bu kudsi vaz.ifeyi bafarmak 
hnkunını ~erecek! 

Dumlupınar zaftr ibide<İ yukarda da 
5Üylediğinıiz rı,ibi ne Afyonundur, ne de 
Küt.Jıy;ının. O, :füriı:liijün ibid idir. Q. 
nun ımarına yarın deıniyecqim, çok ı~ 
olur, bugünden ba)amalıyıı. 

Faru/; FE IK. 

Ruslar 
Mukabil taar
ruza geçtiler 

Lemngrada yapılan 
taarruz durdu 

Almanlar Mosko
vaya iiç koldan 

il6rliyorlar 
Kızgın bir ı;iıııı•' ahınriıı yemın hu le· " ;:otokholın, 1 (A.A.) - .ŞiınJi Alınıııılwr, 

pckrde bir !;CŞlllC tlrğil, hiı l.:atra su bul· Mu~ova}a doiru uç ııokıadan }UDİ \'yaı
mık bile iınklınsıalır. 

)qil çam ığaı;larının )Cti~obilt•c<'ği, 

ıümrah ç~melerin tclilelcr halinde aka· 
bileceği kadar fiin~nde eu bulunduran 

ma, \'elil.ııı·louki \c Gonıl'ldcıı ileılc· 

uır-ktcdirlcr. Maamafih lesııduf etmekte ol· 
duklaıı Rus nıenıltri şarktan, )Cnl lak· 
\İ)c kıtaatı almaktadırlar. 

L>iğer ıarafıan Mare§lll Tinıoohc:nko, Ge· 
bu di)ar, buciın bir Ü\ey C\llİl nıuame· nerııl Konjei'in kumandası altında muka· 
k"ine marw: bırakılmı~ur. 

Zııfu ibidC5i, ne Afyonundıır, ne de 

Küıuhyanın. 

Zafer abidesi, Turklugun ibidebıJır. 

bil bir ıaarruz barcleıinc giri.mittir. 
Bu mukabi l taarruz Almanlar tarafın· 

dan ıardedilmi~tir. 

Bu lıarekit haricinde olmak üzere Al· 
mıınlur, imdi h&§lıca ku'°'etlerini ltray• 

Onun lıu iki viliiyeueıı, birinin kııc.ı· nada lalı:iı cııııckıedir. Almanlar lıurada 
ğınd.ın digeriııin ku•·;ıjına, bir mr) Cl · dubalarla Hl uwn hır topı,ıı luızırlıijın· 
lal ı;iloı atılma illi ımisanıahu ile kaı~ıla· den li(•Urll Dnieper nehrini S"Çmek uıcı:e· 
)ıınııt) ıı. dirlcr. 
İındr cdeu·ğiıııiı Hlıaların lıı:ında, l\Iııretal Budienni, orduıorııın bir kı9ml· 

Dumlupınarda yukaelen, Huırıyt'l '" i~· oı nehrin ~rk eahilinc ;eçiıııniyı· muvaf. 
Mklilimizi ebediyetkre h&}lman hıı abide fal.. olıııU§ \C bu kuvvetler o ııahiJde IUC\"'l.İ 
Gelmelidir. alnııtlardır. 

Abide yapıldıkıın çok 50Dfll ÜLcrine yıl· ~imalde Leninıratl.ı l;ır~ı baJamı~ 0 • 

dırım isabet e~wo di!e, .b•>:ak'. iki ta· ı lan Alman ~~rruıu nıutcuıadi)cn yaıan 
rafından katledilerek hır aıperı ıaıkıı lı.n· yıjınarlar yuzunden ı.cıhlıura u&ramı~tır. 
nulmuf. Bu l!.İpemaıka çok a«mi bir elin Bununla beraber Almanlar, tedrici aurctıe 
çok ku~j bir varlı'ı kıtleditinl gô!terı· tchre dogru ılerlemekte, 111}'ar~leri de 
yor. mıiıcmıdiycn Rusların ileri mevzilerini 

Bu;ün Zafaırpede hnrriyet ve istikli· bombarduııan etmektedirler. 

Posta ücretlerin
de değişiklik 

Ankara, l (Telefonla) - Posta ı.l· 
ıarf umum mUdUı lUğü da.hlll poata 
münakalill hızmetlorlle, ~aflardan 
alınacak ücretleri göeteren tMifede 
bazı değişlkhkier yapmifUr, Bu de· 
ğ1ıjlk:liJdere göre Uç ayda bir çıkan 
mevkut risaleler de gazete tenzlllt.Jn 
dan istifade edecek, posta ve telgraf 
ha.valeler.inden lira beıfma yirmi para 
teCraf ~va.lelerinden maktu ol.araK 
elli kuruş a.lm.acakln". Telgraf hava· 
leiıerinin aceleie'ri ı:ııo, yridmmlar1 da 

- Jmruıf ~~aktır. 

Stokhohıı, l (A .• \.) - Almanlar ~ındi 
l\Jo korn~a doğrn Yyauııa, \ eiikiluki ve 
Gomei'den olmtt. üıere iiç i1!1ikametten 
i l rrlıyorlar. Kar~tla~ıkları Rm lar g,.rİ· 

ı.kn tuk\İ)'C kuwetltTi aiıııakı ad ır. 
Rıı lıarddiı haricind,, Ahnani• r enş 

lı.un.etleriAi Uhıtyn~a ıalı il <'lmlotir. 
Buradot Almanl•r uzun bir tOP!iU huırh· 
iı ndan MJnra dub.larla Onieper'i 1eç.111ek. 
ıedir. Marcflll Budieııni ordu1;1mun Lir 
kı nıırıı fark sahıliıw ı;eçirmi)e mmaffak 
bbnuş vr hıı ordular da m!lO'z:İ aftııı~t1T. 

Şimalde Lcningrada ka~ .4.tman 1aar. 
ruzn mütemadi yeğımırlar ,.Münden biru 
gt.ciknıi~tir. Mııamafıh Almanlar tedricen 
tebre doğru ilerl,,mekt~ \C Alman hava 
kuvvetleri Rus ileri ~vzitoini miit-ema· 
diyen bomb.ıtmaktadır. 

. Tüc~ara birer jüri heyeti ha· 
lı.nde :nurakabe mesuliyeti ve
rılm~sı tedbiri, Kristof Ko
lomb un yumurtası kadar ba
sittir. Az külfetle memlekete 
ve ticarete hudutsuz nımet 
temin edebilir. Böyle mekaniz
malar kurulup mevcut fiyat 
murakabe bürolarilc tefilrli bir 
el birliği temin ederlerse ihtikar 
derdinden başka ticaretteki bir 
çok kirli işlere çare bulunmuş 
olur. 

Ahmet Emin YALMAN 

Ruzveltin 
nutku 

(Başı ı ind de) 
radyo ile Bt'~f.rıdaki nutku soylcıni~lir: 
cBirl~ık Aoıeriknrıın bu bayram ı;Wıııu· 

de kadın ve erkek işçilerin hlfkukunu tc· 
sit cdi > oruı:. 

Bu hukakuıı muhafaı.ası ~inıdi )alntz, 
onlardan i5tifııdc eden bizler için değil, 
hıristiyan medr:nİ)etinin bıiltin mü takbeli 
için hayati btr chemmi)eıi haizdir. Anıe
riL:a İKİ sınıfı ~mdi htitun harplerin en 
ha.ini 'e ınmhiti olan hu harbi kazan. 
makta nıudı~ bir nıesuliyct ta ımaktı bu. 
lunu)~r. F.brikalıırımızda, '"l'l!anel<'rimiı. 
de azaıııcıli bir nishr.t dahilinde ilihlır j. 
ınal r.diyoruz. Bu 5iJihlar sece tündiız de. 
nideı a•ırak, lıavalarrlan S'lÇerc-k dünya. 
nııı hütiin lıııryı cephell'.rine ı;evkedilnıcl..te 
ve Birl~ik Amerika df'mokraainin nıuhı· 
faza&ı için em$Al5İt ıkrccede kuvvetli )e· 
ni ~ilahlar ta!Brlamakta, l<'k1>mmul eııir· 

mcktcdır. 
Dunu niçin yapı)oruı? Sana)iimizin bü· 

ıün ı;a)Tetini kl'ndi topraklanmııa heııüı 
hakiki urrııe ula§CDBmış olan haı be de
vanı için talıss kararında mı} ız? 

Diz hurpçi bir millet değilız. Muharip 
ınillcılerden olarak hiç bir zaman fan '"C 

§<"?ref p~inde ko:madık. 
clhklatörler ı;.ibi> teca\iİÜı;ir te,cbbu~· 

krdc menfaattıır ıleı;ılirz. Diğer herhangi 
milletin ara.d•inden bir melle tvprakıa 
giiziımıiı yllkıur. Etaslı hıklarımızın, dun· 
yayıı hikiın olmak üı:ere Hitler ıarafııı· 
ılan }apı\ıın cebren tthdidi altıııda bu· 
lunduğu h,,yfi)ctıni miıdrik olmamızdan 
ileri gelmektedir. Tanhimizde hiç bır de· 
vir }()kııır ki, Amerikalılar, hur in~nlor 
gibi 8)aklanmaja, VC hakları uğrunda H• 

\'atınağa imade bulunmamı§ ol unlar. 
Mu:.tc~na ınJlli ahvalde hır 'ııkıa bize a· 
çıkça 'e kati olarak anlatmııtır ki, hutun 
haklaruıuı: biribiriııe baı;lı bulunmakla· 
dır. Din aerbe~ıiei hakları, kelim ııerb~ 
lİ i olmadıkça hiç bir miina ifade etmez 
\C bugün bıldiğinıiz şekildeki serbe81 i~ 
hukıı\:u K'fMM ı~ebbüs lıalı;ları mevcut 
olmadıkç. bckıı bulıuııaı. Bıı, biz Amc
rikahlar ar1&111da çi.izülnıez bir bağdır. 

Dtıleri Mr ~ınıftıın, her ırktan, her meı 
hepten, her nıeslekı~n \C !iya i akidedtn 
eri;d.; ve kadın hepimizi hirlfO!tİr,.n , men· 
faatlerin. im~yailamı, hukukun biribirine 
bailılıjrdır. 

Rıı !lll)Cdt:d.ir ki, bizi arırııeasını \C içe· 
riden meilvrı eJeoeğİDİ sanan dUjUJanlara 
meydan okuyal•itdik \C bu d~m.ınlarırı 

ni)'elll"f'ini Mmıı btuktık. Bütün bu düt 
manlaT Jmdreti artmakta olın bir bahriye 
) e nhip oldıığuınuıu bili~rlar. Bntanya 
imparıttorh+t, ~e:ık, nrveç, Ru bah 
rlPsıiııiıı hep ~e ~rin ..... 

'-----
.Ylijııa v~ HaıH }ıtme-ıuı:i,' 

kea4Bite IMili ir\er ltekkWICla ~ hiı 
pr.eteei aıbdaııılftlU ı-.oom- hıık· 

kında ve ıı.mıta hidrscttri etor.alında 

it(!Iİ' mhal 'fC1111ŞiT. 
Adliye \ldtRimitt, bu ~ sıralaıı 

ııuaHeıi ....ı ~apları •men ~!"(lf'tn: 
•- 8ugfiM:Ö ~I adlifemiz, CC

BJi) etin ihti1ıçlanna tamamen ,,,-gmı mu· 
dur? Kao11olar ınerinde 9rGer ,..ak 
la~~urları v.r mı::i':ıı. 

Adliye Yekiliıniz: ~~r. 
«- B111Uııtu adliye ~ız. ...., 

be~. ı.eor:denheri tathik edihaektedir, mu· 
kahel,..sinde bulunmııftUr. Malüm oldıığu 

Ü:;oere, bu kanunlar, ~ yeni ~ ileri ka· 
nıınlarlfır. f"..e-l'l'ty~imiııin itıtiyııçlarrnı le

min etmektedirler. Bununla ~raher, ka· 
nunlu, :ı:&ftlan zamııtı deği:miyc. ccmi)C· 

tin ihtiyaçlarına u1·nııya mroburdur. Bu 
bakımdan lkmret kaııum.n üııeriııde ıet 
kikat yapılıMktadır. Bu ıctldkatı )aptlr· 
maktan uıakru, kara, tJoareti kanunu ıle 

borçlar kanunu arıt$ındaki nbe111i temin 
etmd> ~ denn ticar.eti kanununda rnmcuı 
t>lan yanlı~ları duı:dımektir. Malümdur ki 
kara t!r.ııreti kanunu liyılıası hıwrlonır· 

ken, medeni ve borçlar kanunumıızda bir 
deği~ıklik viicude getirilmd dü.ünülmc· 
mişti. O 1.anııınki borçlar kanunumıız O· 

lan mecelle i~ ~kimiJ, 'e yeni ihtiyaç
ları karşılamaktan ~.ok uıak hir halde bu· 
luna)'1)rdıı. Bu veziyl'tte kara ticarr.ti kınıı 
nıı li> ılıe,mı huıırlı) anlar hu lu) ıh aya 
tb'itr~nin hortJar kanunundeıt bir tek 
hükiimlrr almak r.uretile mPnıl,.keı.rn tİ· 
c.ari \r. iktısa<li hareketlerine bir genı§lik 
\ermek i temiıılerdi. llalhoki, bilahare 
mecelle yerine medP.ni ,.e borçlar kanunu 
k;ıim olunca, biribirinin ayni veya biribi· 
rind"n aı: !;Ok farklı vlen hükümler, henı 
ticaret ve hem de borçlar kanununda yer 
alınsk gibi bir garibe husule ı;elıni}tır. 

Kara ticarrti kanununda )apılmakta o. 
lan incelemeler, hu kanunu borçlar kanu· 
nu ile hem ahenk kılmak maksadına mıi!
tcnittir. Bir nıütaliayıı göre de, mchaıı· 
mıı: olan borçlar kanunundan, kanunu· 

mııu alınmamı§ olan ticaret fulın1 ıı. 

mak ve orarla ml'VC',Qt hulunnııyan ticaret 

l:anunumuırlaki hükiitnleri Je ilave etmek 

~ııretile meseleyi lıalleımel..1ir. Bu müta. 

lıiaları tetkik ettirerek en isabetliıüni bu]. 

masa çalı.aeağız. 

T.iiıl: ~ k:munumuza d;ı )'euİ ba~n 

bir tetkike ı.ibi lııtuyonız. Bunuıı it;in ko· 
:ııôş-,.cm faali)ICtle& Pro>erun \KllWDİ hiı· 

kiimlcriui ~l eden 190 maddesi hazJr. 
lanank hul.vlana tetkiklerine ane
dilmek ör,re adliye ceridesinUı eylul nü&
h~ında Mıtişar edooel."tit. Batün projderi 
bu aurııtle nc,-redcrek alıuaaık ınouliala· 
ra ,;lire, huııları ycnıdaı tetkike tibi tu· 
tacağu. H~ wıfesi k.anuııu hillıncb 
bir liyıha hmrlanmı)Ur. ow lmllWlun
da e.sıslı der;i~klikleri i:htha eden bir 
proje ile tapulama knnuııu )iyiha.ı da 
hazırdır. Bvnlar, bu sette yuksek meclLe 
takdim edilecdtir.> 

- lıiucrim ı;ucııldarın ıslal\ ı ...e nıılara 

mııh:ıus Ct-'Z8İ ınueyyidclcr hakkında ııe 
düşünülüyor sualine: 

«- Menıleketiııuzde mııcsim çocuklar 
mtNllC$ı heniiı iızerinde durulacak kadar 
ehemmiyet almııı hir mesdc değildir. Bir 
kaç buyiik tchrimız isıi!na edilecek olur· 
sa, mükCJTu mücrim çocuklara te511duf e
dilmemelı:tcdır. lalüm oldugıı uzcre, ilk 
dela mücrim çocukları Edirnede l'e$i et· 
tlömi:ı: bir ı9ah ceıacvınde ıop]amıftık. 
Geçen aene Ankara cıvanndı Kalako kö 
1unde hlr bina yaptırıldı. Bu bina uç pn 
yondan ibaretti. Bu !Clle uç pa,;on daha 
ili"e ediliyor. Buradaki çocukların sayısı 
)iıze )akındır. Pavyonların ikmalinde bu 
miktar iki nıi&lıne çıkartılacaktır. Cenup 
vilk) etlerimizden birinde buna ~ı.er bir 
mücsı.c&e daha vücude ıı:etinnek tısavvu. 

rundayız. Bunu yaııııtırnız \akiı, mahkum 
çocuklar, me&elt!fi balledilmi~ olacaktır. 

Ialah OWL evlerine ı;eurd.itirniz çocuklar, 
mahküıni)etlcri ahı aydan farla olaıılar· 
dır. Bundan aı muddctli mahkiımların ıs
lah o•lerinde kalacaklım uman, bu "'1· 

lerde tatbıJ.: edilmı::L:tr olan terln~e ıriste

rninin bcklrnen ı>enıereyj "ermetiinc kilfı 

gelmez. Bunun içindır ki, malıkUıruyeıleri 
allı a)dRn a.agı olan çocuklar, mahkiimi· 
retlerini lıulundukları yerlordeki ceza ~· 
lerinın husu i ) erlerinde acı:imıcktedirler. 
Bunlar için )eıÜ ceza cvlerind·J ayn ayn 
yerlM yapıırmaktıyız. Çocukla.·. bııradı: 

muallimlerin ve u.ıaların n..ure>:i ahında 
okumak, maranıoduk, kundımıcılı~, ter· 
til:1:, demircilik ve ziraat gibi köylerinde 
i.lr.rine yarıyacak §C)'lcri öğreıııne\.tedir1er. 
~urada takip ed1len uııııl k.end lerlnı: miic 
rim olduklarını unuıtunnak, on1.ırı ~,.rof 

ve ha}' iyetlerirıe sahip l:Wıı:ıl:tır. 

Anadolu toprağı daha verimli 
bir hale getiriliyor 

Nehir yakınında bul un an boş arazi 
tarla haline getirilecek 

Ankara, 1 (Telefonla.) - Ziraat 
Veklleti. zira.at. işletme kurumuna 
bağlı <>\arak orta Anadoludıa. boş top. 
ra.klt.ı.rI sili dUrmek için kuracağı t.e
şekkilllere ait tetkiklerini bitirmek 
ilzeredir. Öğrendiğime göre bilhaslla 
nehirlerin etrafındaki boş arazi tar
la haline gctirı!ecektlr. Bu tarlalac 
açılacak kanalların yardımllc sulana. 

lİ ini t~mine nıu\.ıedir olduklar•ııı bitiyor· 
lıır. Bu du§manlar öteki bahri kuvvetleri 
lahriıı edilecek olursa Am«ıka bıııbme· 
ainin ne timdi, ne de ileride denU&erin 
ıeri>C5liısini dünyanın bütün dii,.. akMmı· 
na •kargı mllhafna cdeınh ecesini biliyor· 
lar. Bu dııcmarılar ıoılumuzıın um11.-ıl kuv. 
Vl't iıiharile her gün buyiıdüğünü biii)l(lr· 
lor. AmPıika mııhııriplerinin Amerika efl· 

dü ıri"i amilleri, )ani İ§ ~erile itçiicr 
olduklarını hili)orlar. 

Bıı du~ıııanlıır Ameıib ist;MelitııHn 
ı;tçen scnc muııııam kazançlar kaydcttiii· 
ni ve hu eanai fotıhııelltm her ı;ün artan 
bir hacimde. Hi~erizme kar ı yapılan mil 
cadde cephwne ~kedildiğini bilı)orlar, 

Fakat hıı dü.nıanlar vmc bili)orlar ki, 
biz Amerikalıların ;>:aptığımıı gayret he· 
nüz lifi değildir. 

Hiılcriıı ablokaya alındıjını \ıe )olun· 
dan durdurulduiunıı unnedeııluc ak™"I 
ihtar coi!'Iim ki, ı;ok tehiilleli bir tabmin· 
de bulwıuyorlar. Herhangi bir h<trptc döt 
maııınıı bir sene evvl'ikinden daha akır 

ilrrli}ı.>r gibi göründüğü zaman, tam, da. 
ha fula kuvveıle darbe indirilecek, mal;· 
lüp etmek iı;in daha fazla enerji aarfolu· 
nacak, dun)& taha}.:kümıi tehdidbıe ebedi. 
len nihayet verilecek ~e bizzat oer ile biı 
uzlı~maya dayanacak, her türlu sulh fikir 
•e aiiılerine bu suretle roa ,.eri~ek z.a. 
mındır. 

eak vl bu suretle kııra.k me\lSimler 
de de :mabsttl almak. imkAm kabil 
olaccıktıı-. 

Amenkadap geti.rih!ft yeni ziraat 
alctıf!!'fle ~ olan bil tarlalar 
sa.yeeinde VIC bir kaç MSM zarfında 

memlekothniz goniı;ı mikyasta. maa.t 
yapan memkkette.r mramn& Jı:iita;ele.. 
c~tir. 

dün)a üıetlnc saldutmıfur. Btı cebir kuv. 
HÜl!l'iui ma&lüp ~mek için )&pıl• g11· 
rctlerlıı tuu payKDızı uzecintiae almalıyız. 
Çunktt bu knweıler, bil.ier meallebtimi
ıin haliı menfaatlerini ıım..,.e ctmckw: 
iken, .Amerika Bi~ ~c br,ı 
ealdırt ılııbi!ir. 

IHılC'I i nııı;1üp otınti; ivi UJ4tfl ve çeti• 
olabilir. Bir kaç kllllkin taraftan 11() nazi 
nıutemayili vanl ır ld, bunlar ltwtıın .ıniiııı· 
kün olııcağını t!Öylüyorier. Buohr hen.Na, 

hıtti H ıtlerie JDU(:adek etmeıııi, omın za. 
kr masımndan kırıntılar dilenmemi, ıı. 
ldbtte iee se:ffipm 'e ırnz ettiğim her 
Jeye, hürriretim~. kili6ekrlmize 'C 

menılekctimize ı;adabtKııe hıranet etmemi 
i iyorl:ır. Bıı hattı hM6cti reddettim. Bu 
guıı bir kere d.a yeniden mldedi)ocum. 
Bunu )apmtyacagıı, bunun yerine Hitlcri 
'c Jlitlerin nazi kuvı;eılc:ırini ezmek için 
ikddarımızdıı olan her §('fi )apaeağız. O... 
nu ~lal;ea Amerikan ıwlletin.iıı aıım.i w: 
vicdanı aıciıM oYlediiimi biliyonm. A· 
merrkıan i§tikıi, kıW'ribn çıhçftıi, Aııne
rikaıı 1, adımdarı ~e kı"mc .ıneMUpfan, 
bizim ~pimilin, hep birHkte, deınoknıt'Iİ 

dtıD)'a$1DI dcımnJı t~ iİJt'riOt: kuf" I 
rnak btiyuk mesuifyetimn \iC biır4ik imti-
yuımız vıırdH'. 

H iCler..ı\tussolinl müliıkatındıua 

sonra ltalyaıı gazotele.rlnd,. 

yapılau neşriyat dikknte IAyıktır. 

Bu gazeteler Adeta ) eni nb.amı J ep 
yeni bir tarzda tarlfe çalışı' orlar: 
Almanya ile ltalya.; kcndlleriıae dl· 
ğer milletlerin fEwklnde bir \az.işet 
tt'mln edecek \C diğer ınl..ll6Uerln 

btlkl!lllcrlni 'c hilkümranlık hak· 
lannr t hdld edecek herbıu:ıgf bir 
rejimin kabulunli ileri Urmüyotlar_ 
mL5. Bu gıbl eı;as1al' koodllerinln 
mii5takbcl ı.ulh için l.stlyoceı&tlcr:t 

bir şarh teşkil etm13onnuş. Jalnrz 
Anuparun A\rupahlaşmasını 'e 
.kerıdine h!t..'i olan dwayı tekrar al
maamı lst!yorla~. 

cA\ ruparun kendi.ne hıi olao ı;l

m~ı nedlr ?», lstlkliiliıı 'e hUktim· 
ra.nlık Jıakkırun Mih\'cre gore tarlfi 
nı ölt.Ulerl 11elerdlr? llhn.'f' dedet· 
feri, lstlklAli blr nıilletlo mukadde· 
ratıoa taınamlle hAldıu olıuası ma· 
nasına a1Qorlarsa ,9 ha)at 158hası 
Jddlalıınndtı.ıı \D.Z cçmJ)erse i)1 
nl) etleri lı;Jıı 'crelıllccekle.rl tem!· 
nat nedir? 

Öyle bir d virde ya~oruz ki ke
limelerin eski m~ı tamamlle 
aı:ıruwştır. z, blr ~ok dÜDl& p(l11. 
ı;aJ.armda Juy:metsız blr meta hallııJ 
elıruştır. Etc.ır IUtlr - l\lu5sollııi 

mtllAkatmdnn onra ortnya blr ısuih 
tohıımu atılmak l.5tf',ııillyorı;a bunun 
dddfyelle karşılanma ı, a-<i5terilecek 
teminata bağlıdır. 

ıııun·erın A\TUp& cph hıdeki mu_ 
l.1kat yeni .)eni hAdlseler f~ln ber 
halde bir ~belik mama1'881 ~ôrıte
rirken, l\1.Uı\erin Uı.akf:ırk cephe
slnde dikkate değer bir ~ r açıl· 
mıştır. Prem; Kono.) c'nln bir me5&
jındaıı sonra Amerika De .Japonya 
arasında bir takan mlizakereler lıaş 
Ju.rnıştır. Bu müzakerelerin ne 1.-adar 
şümullü olabileol'ji henüz belli de
ğildir. F Bkat Jaııonyarun bir çok 
gürültüden Hl tereddüdden ı;onra 

müzakere yolunu tercUı etmesi, 
'Oh\crln dııhlli tesanUdil bakımın· 
dan herbalde ehemnılyetle karşıla· 
nacali bir hı.klşattu. 

Avrupa ıle münaka 
lat kıştan evvel 

başlayacak 
Ankara, 1 (Huausl) - ~e 

geien m&lCımat& nazaran memieketi· 
mm Avrupa.ya. bağlıyan tren hattın· 
da.ki 'bazı Arıza.lar dole.ymile bir mlld_ 
detteniberi durmUf olan tren nakliya.. 
tm& önfimilwleki kıı; m~'8bnindelı 

~ lbqlanacaktn'. 

Çünkü bir TASARRUF 
BONO'su sizin paran ı
za faiz, yurt müdafaa
sına bir çelik zırh veya 

bir çelik kanat ilave 
eder. 

(7487) 

Hitler, dini, ıııerbamebizce tazyik ettiği 
ı;ibı, sendıka1arı da seddeylemekıeclir. Hiç 
bir AmHikalılar ,rırpa, orpaiıc ~ r.ru
pu kudar. nazi 4ahakkumüatin mini&tnı, 
bu tahakktimoıı kmdi ao1p11 -rıuı 
aerbMt hn·at ve )'etafl§ tandan içiR na· 
de ettiği 111in""'-' hu Ött~ ~ hir •· 
rııttc anla111a11111tır. 

Kraliçe Vilhelmi na 

Hiçbir ı;rııpıın nWunin u~etiftde, 
esas hiırr~etlerin ida~, lıtİIİHI ıftitl· 
)ada domokrasinin dC'lanwn•a eq:aoiu ~ 
ı;rupu kadar, h°"ıık mt'!liuti ,..._. 
Teredduı pı!lcnneyn. \:lMmıÜ2ddci bii 

vftk ,u?fede ıett.ddut ~iı. ~ 
nın humyctiıri ınidaiaı ...iiıııA. dijer her 
ııyeııin, biriin Dabsl ınaoiaadıı!ırin infuı.de 
gelmelidir. 
Tdıditür ve ıdtıtlı:eli 'lıir ~ -h't' 
lamı§~· 

Hidtl. ~ ...... • u@Ji .. 

Denıokl'Miler Holı..ıta ıualil •• 1· 

nlıı yı146ntbnöatl k ut ....... nin· 
~ Vllbelmi--. Hollaefe kr• 

lı iioünati Vllbehwhı UPad . ,_. 
dan ı• de diinyıtp ~r. 
...,....... '1~ ümerine 1880 da 
t.w. ~ .falsat J'.,,tt ulı L fti' 
lfla MI ... , ilnllDe ili)~ )fa 

~· Jilallpı V'llt 1 t iM,, en 
art iM !er\a ~ tı* 
lutf wıtll lılr ...... sinDüftür . ..,... 
Boe vJJbel= br, • ...,....., 1Jliö
..,.... tea ,,..---.&.,.. 
1818 tle AIDllW' ıla $eg ib'mlıt

.._ ••* b ts W •tr l 'ı@? J a 

sailaınlafı ile kend ini btıtlln Rol
laacla halkına 9evdirmlştlr. BOIMh, 
HoUaada Ullun~ f:.Ok !!e\iJM -~ 
nesillin de telfiri olmu,ıur. 

lMl 'iubahncla l\leklOQbarc • 
Şverin. dükası llead Freddk tı. 
~ ~ M nJsaa 1909 da l'ren· 
Seti .JaUaaa'p dünyaya getirmlJtlr. 

Hotlaacleauı J tllUı ef>IUlStada. 

nıiımdeleye do\"llfll ctmeir. üzere 

ımmleılre&lıadea aynlmt§tır. Biittiııı 

llollMda m~elert ~ 

Wllalntf.r,ı tıaınmata ae... et
•M•Ahst 



1 ASKERLiK İŞLERi 1 
Yoklamaya davet 

Eminönü Yerli As. Şubesinden: Kayıtları tetkik edilmek üzere 

S f 8 M 1 M h pek acele şubeye müracaatları 
ını uame e memuru c · 

1 t R . 0~ 0 N . ? 98 ilan o unur. 
me aşıt g. sınan urı - * 

EmlAldşln Mlblm 
~atışları 

l - Tak imde f"lat J'&rajı a rka· 
ıında 3600 )12. kıymetti bir a r&a sa
tılıktır. D.o. GlS. Galatasaray Kö~ 

Ap. ~o . .;. Kat 2. 
Telefon: ıooıo 

2 - Kü~likyalı i!>tasyonunda muh· 
(311 • 64) 1 . . ' 

Vıhudar A ~kerlıl. :;.ube31ndnı • te:H eb'atta müfrez kıymetli a r,.alar 
~atılıktı r. D.n. 609. Topçu As. 'l'gm. Hiiscyın Oğ. 

Şubenıızm mallıl !uha) d•·ft~rinin 15 90' Galatııı>uıış Kô'ıe Av. !\o • .;. Kııt 
ura-ıııda ka~ ıllı olıııı ııubcyı: •·erıııif ol · "!. _ Tele fon: 

49010 

Celnlettin (30805) Deniz makınc 
ön Yzb. Ahmet oğ. Mehmet Gök
çay 301 (1641) 

du~u Be)oğlu Tarlabaşı Doğramacı ~al:ir 

sokak 40 83} ılı il:oml'tgıihında bulunurnı· 

yon dordünC"u derl"re<le vazıf, nıalıilıı e

mekli levazım ıı teğmen Suleymon oğlu 

3 - Cihangirde 5 katlı denl:ıi gö
rür konforlu beton bir apnrtıman ~a
tıl ıktır. D.n. 608. 

Deniz Lv. Makine Ön Yzb. &
san Oğ. Ali Mumcuoğlu Çerkeş 
302 (1711). 

i\lt"hmcı Emınin <J2'1 B. 10 elindeki rapori- Galata«aray K ö<;e A J>. :\o. 5. Kat 
le bırlikıe derhal tuhe)t- mura~aaı et· '?. - Telefon : 49010 

( ~UlbMACA 
• • 

Soldan S11ta: Zilletle nıuamele et• 
me, lııtem, 2 - ·ı ersi: KUlıanın ını:rkezi, 

~ halındc, 3 - l:lir ycmı:L, )l"IL ... nlcrın 
İnılırilıııe~i, 4 - Bir renk. Ekin yen. 5 -
ko ıL, Malı bir mİl('55("5<', 6 - efı edatı, 

Dır nota, Zıırf edaıı, Su. 7 - Bir oda, 

' ı----~-"1-· 
J 

~t. 8 Kaldırılmı,, Tt-r i: Cennet· 
it• cdıennem arosınd;ı lıır )<r. 9 Hır 

., 
b 

İ•kambıl &1anıf bir llıntlı. IO ·U.ra· ' 
lıadau biri, Harem e•a•ı. 11 - PıMa ta• 7 
torı. İntil.ır. ı 

l akardan ~ajı)a: 1 - Anadoluda bir ' 

ı--+-......... --1-

1--+--t--

ına, Hır Dl"Dll<'ket, 2 - Dir di.ızu)e ~ad,.. ,,ı--+--+---i-
derek, Çocuk dilindC": 'ı emek. 3 - Mu-

11 
keyyifattıın biri, Kurtaran, ı - nir torkek .___....__ 

" J 
,, 

i•mi, f.:üpci;in şaha Lallrnıa ı. 5 (,.o. I "' 
5 . ı'ıne. Ak. Orman. 6 - Sada, At. 

ban, llıın. 6 - Kifa}•'t nıda ı, L11.a.k işa- 7 _ z· O .r 8 _ \ ı· z t" A o 
.J. c a. ı t ı, :..a ı., z . .., -

reti, IJu da uzak i~reti, Bır ne\i cetvl'I, Dn; ,\ydede. 10 _ Er, a~, Tak. 11 _ 
7 - Bir hayvan, Bir ku§ bağırnıa•ı. 8 ı: 

1
,. 

• t .ı. ı•. 
ı.aret va·ııalarından, Bir cin• erik. 11 - ı 
C · ı·ı . il d ı· ı ı ·ı· d } ahardan a~atı111: l - llasıırzedto, 2 -enı~ ı .. , l' e ı ıııu .. o n ın ,.. 1 . 

Ka•ak, lılnre. 3 - Amf. 4 - Riu, A ıl, 
t: \..VELKt BUL~IACA:\1~ HAI.Lt 1 \ 5 _ 1 Rod 6 .__ R f da 7 

t n. •, \ CZ)a. a a n, -
~oldun sata: 1 - Karı~laına, 2 - llo· 1 • \t .... n ~ dana, İd. 9 • \4 .,:in, 

ris. Adeta. 3 - Avaz: A~an. 4 - ~ofer Eti. 10 - Atan, lıi, As. Jl - \n~tczik. 

. . 
1($1n 

ı - Fındıklıdn karglr iki katlı b ir 
ııpartıman 4500 liraya act-1~ ,atılık-

1 tır. D.n. 607. 

Ga la tasaray Ko-:e Ap. ~o. 3. Kat 
2. - Telefon : 49010 

5 - Bomontlde konforlu btiyük 
bıthçeli bet on bir \ 'illii eatılrkhr. D.n. 
605. 

GaJata.<,aray Kö::e Ap. :Se. 5. Kat 
2. - T eldon : t 9010 

6 - :Sl,antaıtında T e,•Udyede 600 
)12. bir ar.ıa ıı&tdıkbr. D.n. 60S 

1 Galataı.aray Kö~ Ap. Xe. 5. Kat 
1 2. - Telefou: 49010 

7 - Şehudeba,.IMla 5 d&lrdl, 'bil· 
t iin k onforu ha,·ı ceru, bahçeli, tram. 
vay taddeı;lne , .e dee.he nnaretl o
lan k i rglr bir apartıman a eele ı.atı

lıktır. D.a. 680 

Galatasaray Köşe Ap. Ne. 5. Kat 
2. - Tek'fon: 49010 

8 - Tophanenin tramvaya &ayet 
~·akın iy i bir yerinde çok mültemnıel 

bir tı.rzda ln,a edllnıiıt kArg-lr ve iy i 
lratlı dört katlı bir apartmıan areıc 
satılıktır. D. n. 614. 

Gala tasaray Kö,e A11. No. 5. Kat 
2. - Tel-Ofoo: 49010 

9 - Beyoğiuoun merkezi bir ye
rinde yüzde "kl7 raaduuanlı G daire. 
il kar.-ır bil' aptutrmaıı ıtatıl.ıktır. 
D.n. 596. 

Çorlunun zirai j 
kalkınması 

Madeni eşya ithali 

te§ebbüsler 
Galatasaray K~ Ap. 1".o. 6. Kat 

Ömer Ablt hanındaki birlıkler mer· .2. - Telefon: 49010 

T rakyada harman 
makineleri 

faaliyete geçti 

kez.ınde dtin madeni eşya birlığı men. U) _ Beyoğ"lumm en iyt bir ı;em. 
suplan lblr toplantı yıı.pmışlnrdır. tlode trıunv~y caddesinde biitiln kon. 

Toplantıda itlıaıt Jüzumlu görülen eş- foru ha\·! 4 katlı ~t.on bir aııartıınan 
yanın nerelerden temin cdıleceği ve altında dükk<ıaı ile beraber &atıl.ık

Çorlu (Hu.suıı1) - Çorlu zirai kom· 
bıneler ~kWU meV<:ut traktör ve 
harman ma:Jdnclcrlnı bütün Trakya· 
da faahyete getirerek harIDBn işle· 

{ini tıir an evv l b!Urınek iÇin d e· 
vamlı b1r mesai göstermiştir. 

.Bölgemizde harman işlen bitmek 
lberc olduğundan te.\lklld.t tarafından; 
zUrrıun haı'rlyat işlerini yapacakları 

çift.çiye büdlrilmlştir. 

kimler arasmdo. taksim o!unaca.ğl gö_ 
rüşiUınüştlir. 

-
60 kuruşluk eti 

80 kuru a satmış 
Büyükadada kasaplık yapan ŞUkrü 

Yılmaz kıvırcık etini 60 yerine 80 

kurw,ıtan sattığından ikinci asliye ce. 

za mahkemesinde 40 lira ağır para 
cezasına çarplınlmış ve dUkkfuurun 

10 gUn ka.panmasm a karar venlmif· 

tir. 

tır. D.n. 584. 

Galatauray Kö~ Ap. Ne. 5. Ka t 
2. - Telefon: 40010 

11 - Tephane caddeelnln merkeı.i 
bir yerinde asgari y iiZtte on lrath ik i 
katlı kitrr;lr blr di.k.lcl.n acele ı;atı
hktır. D .a. Gel. 

Galatasaray Kö'49 Ap. )(o. 5. Kat 
2. - Telefon: 49010 

-GONON
l_soRsAsı_I 

l EYLÜL 941 

Hayvan kmwetile nadasına imkan 
omuyıı.n bot; duran sert topragının 
motör kuvvetile faydalı bir bale getı. 
rilmesi, bu l!W'etlc ekiliş işlerinde \'e 
zıral her sahada bu gunıbu yanında 

bllyük bır yardımcı <1larntt gören 
çıftçl bundan çok memnundur. Meı· 
kezi Çorlu olmak il.zere kurulan bu 
teşekkW, 'l'rakyada ziraatın ilerleme. 
si, makineleşmesi ve Zlraı kalkınma· 

run devamlı ve hızlandırıcı blr ba.ı;· 
langıcı mahiyetinde buh.mmaktadır. 

r 
VAT AN GAZETESi 

1 Sterlin 

100 Dolar 

"\ ., ··w;re f 'rc. 
> Peı;eta 

5,:.!2 
129,52:'5 

-.-
12.8? 

Kaput bezini yalnız 
Sümer Bank 

tevzi edecek 
Hilkılmet kaput bezi ve ambalaj 

bezlerinin yalnız Sümer Bank Yeril 

iLAN FiYATLARI Kuru! 

Başlık 
1 nci sayfa 
2 nci > 
3 üncü > 
4 üncü > 

Abone Ücreti 

750 
500 
400 
150 

50 

> 'ien -·.-
> İ5'eç Kronu 30,887;) 

&bam ve ~• 

1933 Tiırk borcu 1 
19l8 İşıikrazı dahili 
1933 lkranıiyeli Er&inl 

1934 Sıvas • Erıurum 
Anadolu Dcmiryolu tah.,1i 
T. 1~ Bankası mueuis hi1ee 

* ?lı'l11'H2 

ı.. iL 
21 30 
22 50 

20 25 
20 10 
46 50 

135 00 

Mallar pazarları tarıı.!ından te\'~.ıni Türkiy e dahilinde: 
k.ararlo.tlırmıştır. 

Yerli Mııllar pazarları tarafından Sendik 
kaput ve ambalaj bezi almak fcJ ı 

941 senesinden evvel manı!aturacılı· 

6 aylık S aybk 

Türk AJtını IReJ&I) 
Turk Altını (Hamit ) 

Aylık Kalın ~i birlik 
Kolın beşi birlik CR~t) 

24 ayar alıın sramı 

25 70 
:?4 35 

115 50 
120 50 

3 50 
ğa ~lamrş olmak l!lzımdır. 9U se· 1400 750 480 1~ K . 
nesınin ilk ayından sonra bu işe baş· Hariç ml"mleketlere: 
lamış olanlara toptan mııl verllmlye· 
cektır. Mal alacak esnaf bu hususta Senelik 
Ticaret Odalarından vesika alacak· 

6 aylık Saylık Aylık 

Jnrdır. 

Peynir fiyatları yeniden tes

bit edildi 
Fiyat mUraka.bc komisyonu peynır 

mesekısllc yakından alAkndar olmıya 

başlamtl}tır. 

Dün komisyona çağrılan peynirci
lerden izahat almmrş. beyaz peynir 
ve kaşar peyniri f.yatiarı yeniden 

tesbit edilmiştir. 

Tesbit edilen fiyata göre bundan 

böyle en bilinci yağlı beyaz peynir 

toptan 62, perakende 75 kuruştan 

fazlaya sntılnmıyacaktır. 

tıdnei ncvı peynlrl<!rtn fiyatı daha 

aşağı olacak ve gelecek içtimada 

bunlara da fiyat tcsbit edilecektir. 

2700 14 10 800 Kt. yoktur 

Gazeteye ıönderilen evrak derce

dlW!n edilmetiin iade olwm.z. 

RADYO 
ı_PROGRAMı_ı· 
i ,30 Program 
7,33 ~u:ı:ik 

7,4.5 AJ•D 
8,00 Müzik 
8,30 8,45 IMn ~a. 
12,30 Program 
l :?,33 ~[üzik 

12,45 Ajan Ha. 
13,00 ~l iuik 

13,30 ıı :ıı iizik 

19,00 .Müzik 

19,30 ~aal a) arı 
19,45 Konuşnuı 

19,55 .\liııik 

20.15 Rad)o goU'lesi 
20,.ı> \ lüzik 

21.00 Zirıuıt tak. 
:?l,10 Konu,'tlla 
21,25 :'\l uı:ik 

21,4S Miı:ı:i · 
Kaşar peyniri !ıyatları, beyaz pey- 18,00 Program 

n.ıre tosblt edilen bu fiyat nazarı ti· 18,0J tuzik 
!?2,3() "aa t •>arı 
22,45 Müzik 

TAKViM 
2 EYLÜL !>11 

~ALI 

AY: 9 - GÜ,V: :!J5 - Hızır: 1::0 
RU\Iİ: 13.'i7 - .4GUSTfü: 20 
HilRl: 136() - Şı4BA!t : 9 

\ .u.Jr ~ v .u.ı JJZA..'t ı 

CÜ~EŞ: 
ÖGLE 
İ Kİ:"i Dİ 
AKŞA f: 
YATSI 
ÜIS.ı\K: 

6.28 
lJ.13 
16,51 
19,11 
21,18 
4,41 

10,16 
5~'l2 

9.13 
12.00 

1,36 
9,00 

Yaca Glkl ldaelerı 
Müdürlüğünden: 

Etki le>li \f' neh ari öğrenicileri ınilıkn 
15 eylul 94-1 ıarihiM kadar ıak~iılnini 

ıamaınen öıkıııek. ıreti le kayıtların ı ye. 
nileıniyenkr yeni dm yılı için tethit e· 

dilnıi§ olan )t-m ücreti H~rmek ınccburi. 

yetıi..dc kılacaklardır. 

barc alınarak üzerine yü:l.de 75 Udve· 

sile toptan ıos ve perakende 130 ku· 

•nı:ıtan fazlaya saWatrilyacs.ktır. 

________________ ___:.. ____________ ~-===== 

--0--

1000 ton ~ivi geldi 
Son günlerde gelen mUhlm miktar· 

da ithal!t eşyası arasında 1000 ton 

da çi~i vardır. Bunlı:ıı ın tevziine ya.· 
kında başlanacaktır. 

İstanbul Defterdarlığından : 
Hocapa,a Maliye ~ube binaıııhda )apıırılııcak (1433,35) lira l.;eşifli taıuır ı,ı : 

15.9.941 pazartesı iunu uat l;) te Milli Emlak miidiirliijünde toplanacak olu ko· 
misyonda açık el.:!iltrne ile ihale edilecektir. Münakaşa n·rakı Milli Emlik idare· 

sinde gönılebilinir. :'.\luukkot temin.ot 007,51) liradır. i.ıcklilerin eo ıız bir ta· 

ahhuıte t 1000) liralık bu ~ benzer i~ }&pttğına dair idarelerinden alm\f oldu· 
ğu veşikalııra istinaden İstanbul ,;Jüyt-tine müraraııtla {'ksihnıe torihindeu tnıil 
günleri hariç üç gün e\\el alınını~ elıli)ct 'e W-i )ıhM ait Ticaret oıf;m \C)İ· 

kuı ibraz etmeleri mul.1C'lidit. (7~) 

\• A r A ~ ~~~~~~·~~~-

#~~~~;::::Jı A;\A - fLK - ORTA- LİSE 

Kız 't' 
Erkek BOGAZIÇi LiSELERi Yatılı vtt 

yatısıı 

Arnavutköy • Tramvay Caddesi: Çiltesa.raylar 
Kayıt i~in her gün 10 dan 17 )e kadar mekıdıe müracaat edilebilir. 

Der~ert' !?3 c)lülJe ba:lanacaktfr. 1sıiyenlere terHııoıııe ı;önderilir. 

'1ıım~:ıs::t:ıı:r::::::JC::~!:rı Telefon: 36 • 211> 

Nafia Veka~etinden : 
Ek!lhmcye konulan i~ : 
1 - Bursa '!u i•leri lıırıııri ~ubt- mudurlüğü mıntıkasındaki Apolyont gölü 

&C'ddelerinin Et-kiz metre kotuna ) ükst>ltilınesi vrı dalgalara karşı mukavemetinin 
temini içın de ta ıle kaplanması aıneli)at ve inşantı muhammen k~if bedeli 
vı.lıidi fi,at r•a~ı ı;zcrındcn c117122> lıra <32> kııru~ıur. 

2 -· Eksilıır. 1'> 9 9U tnrihinc rastlayan paıartesi günü saat 15 ıle An\;a. 

1 aılıı Eıı Meri rrı•I ğı lıınn ı itimle toplaıı3n !U cbiltme komisronu odımnıla 

kapalı zaıf ıı ıılılc )Dpılocakıır. 

:ı - J ttklilrr, f'ksılımc ~arınamN-İ. muka,cle projesi, bayındırlık i~leri 

gr·nel ~ıırtnamesi. umanı •u i•ltri fenni ~artnaıııcs.ilı: hususi •c fenni şıırınanıelı:ri 
\e projt"lerı 22 lira 36 kuru~ mukobiliııde 5u i~kri reisliğinden alabilirler. 

ı - Ek iltmt"}C girebilmek için i•ıcklfürin 2163-1 lira 89 kııruşlııl. mıı· 

•akknt l<'m nal vcrm(";i \(' t-bilımcııin yapılar.ai;ı ı;ündf'n en az üç gün eY\el 
rllerin k bıılunıın •Mikııbrla birlikıo bir dilekçe ile Nafia \'el.ıit .. ıine müracaat 
ederek bu i c mah•ıı olmak üzere \"C5iko olmaları ve bu ,·esikayı ibru t.1me· 

)eri şartı ır. 

Bu muddC"t ic;inde ~c·iko talebinde bulunnıa)·aniar ek•ilıme}t: i!tirik ede

mezlr.r. 
5 - İ ıeklılerin teklıf mektuplarını iLinci maddede yaıılı f.ll&lt~n bir &aat 

e•v,.Jine kadar eu i:leri n•islil:iııc mnkbuz mukabilinde vermelt-ri lazımdır. 
Postada olan gecikmeler kabı.11 rdilmez. (56.'>6 • 7211) 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
KEŞlDEL&B: ' Şoba&. ı ~ 

1 Afu&&os. s ~ 
t.arl.bleriıııde yapdJr. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 adet 2000 Uralık = 3000. -
3 > 1000 > = IOOQ.-

2 • 1:50 > = ~--
' > :500 > = 2000.-
8 > 2:lıO > = 3000.-

35 > 100 > = aooo.-
80 > :ıo > = -6000.-

IOO > :il> > = eooo.-

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

Devlet Demiryolları i.anları 
luhammen bedeli (231CXl) yirmi ıiç bin ~üı lira olan 300 adet küçük ııst.unç 

takımı 20.10,!»l paıarte5İ ı;ıinü saot (15) de kapalı zarf u$Uliı ile Ankaraua lda· 

re hinamırla !atın alınacaktır. 
Bu i~c gınııek ı•tiymlerın 0732,50) bin yedi }UZ otuz iki lira Pili kuı1J1luk 

mu•akka; teıninat ılc kanunun lll) in ettiği Vt"•il.:oları ~e tekliflerini D} ni gün Hat 

(14) c kadar ko:n· \Oll reibhğine vennrleri 18ıırudır. 
Şartnameler para•ız olorol.: \nkarada t\fo(z,.me dairesinden, Ha~ dıırpaşada Te· 

sellum ,e C\k fdliğiııdcn daf,ıtılacaktır. (7690) 

En idareli 
,LAMBA 

Fatih Sallı ikinci Hukuk HıikimJilin· 

den: (Esas: .Ya. 1941 /49JJ 

AN'ASTAS: Samatya, imrahor mahal· 
lesi, :ııerhaba köşe.i, Hacı ~laool, Yeni 
ilacı ~lanav aokak ( 19) numarada: 

Snmatya, :\liralıor il} as mahalle i, Hacı 
Mnnııl ı;okak atil.: ll 7), cedit (69) bpı 

numaralı bir bab booede hisst-ılar bulun· 

maklıgıuız itıharilc diğer lıiı.-edıırdan Ga· 
lata Uankalar Okçu .Musa cadde!i (108) 

numaralı Petro Polio tarafından nıcr.ı. ür 
ı;ıı~ri mtonkulıın cüyuun iuıl~.i İ!w'İll aleyhi. 
ııize oçılau davanın ilanen yapılın dave· 

tiye) e ni;mcn ı;elmeıliğiniz mua,yı-n du. 
ruşıııada biııal,.p gıyahın ızda da"aya ha· 
kıldı. Tapud:ın teda•ülü eyadi kaydı sel· 
di. Davııc ı lıır tapu 1>enedi ibru etti. 
l\lahallinde ke:if icrasına karar \erile<:cği 
•e lı;e~ifırn fonro ehlivukuftan ılıııııcak 

rapora göre nihai karar •·trilecd:tir. Müd
detinde tahriren itiraz rımeı "'" muh,okc· 
menin muallak olduğu ( l:? eylül 9-U) cu-

1 

ma, saat ( 10) da mahkemede hazır bu

ti;ll•E!lEElS:::::CZ.:S::::Zl:!:::zı:llEm~ lunmazsanız ,·akınları kabul ~mi~ &ayıla-

<'ağını bi ldirrn i~bu muaındt-lı gıyap ka· 
rarı tebliğ makamına kaim olmak üzere 
un gün nıuddeılc ilin olunur. 

B B 
lsmaılama ı;öıııleklcr için &ızi mcm· 
nun bırakacak hır ki•i \ardır. 

s 1 o 
Be}oğlu, Suterazısi No. 6/ 1 • 

Dr. afız Cemal 
LOKMAN HEKİM 
Dı.ı.hiliye Mütchassm 

Divanyolu 1 04 
Muayene saatleri: Pazar 

hariç hergün 2,5. Tel: 23898 

1 ZA YI - Arapkir Cüınlıuriyet İlk oku· 

hından aldığım 27. l.?H tarih ve H: 42. l!: 
300 numaralı diploınamı uıyi cııim. Ycni-

6ini olacağımdan eskisinin kıymeti oJma· 

d ığııı ı ilin ederim. 

Arapkirin Bcren;e mahalle!lnden 
Ahınct Yanık oğ. Mehmet Yanık 

Basıldığı yer: VATAN MATBAASI 
Sahibi ve Ne.şrlyat MtlıdürU 
AIDIET EMİN YAUIAN 

!-D-U'U 

İnşaat ilinı 
Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğünden: 

l - Sıvas ~elıri !U ~c~kffinin geçtiği dekovil tepe m~kiindCJl ::,, 
fabrika~ına kadar takriben 10076 mı. OO}unda hendek hafrıyotı, boru • 
\C aınaİ İmalat lı;apall zarf USUlile \ahit fİ)Dl c.;ası Üzeıim(cn wiltDlCye 

uıu ,tur. . ca1>ııt' 
c.Fcr-iyat malı.emesi ,·e betonarme demirleri bankadan temin oluna 

2 -• İ~bu İn!aat •e ameliyatın nıuhammen kc~if b:deli 8~1,37 lirıı:. 
3 - Ekeilıme evrakı Anl;aroda Sunıcrbaıık mııo.melııt şııbe53ndt n S ~ 

kabilinde vcrilmckıedir. İstekliler bu i5e ait tatbikat proJe •e pl~nl.ar1111 

kanın in:ııat ~ııbeı:inc muracaııtla görüp tetkik edclıilirlcr. 
4 - Ek~ilıme 17 eylül !»l tarihine musadif çaı,mbo 

Ankaraıla Sümer Bank umumi ınüdürlü~ıındc yapılacaktır. 
5 - ~lu\·akkat teminat 5350 liradır. 

6 - i trkliler tekli( cnakı meyanında ~imdiye kadar yaptıkları i) )1 
bııolıırın bedell!'rine, fl"llni tı~kilıitlarının kımlerden terekkup ettiğine '' 
"i lıankalnrla muanıel ı·dc buluııdııLlarına dair •e ıkalor kıı} ocaklardır. 1ı 0 

7 - Tekli( mektur•lnnnı ho•i zarflar kapalı olarak lhııle günu 611
81

1 
B k • k" . ı· jııe kadar makbuz mııkalıilinılc Ankarada Sumer an· uınunıı . atıp ıı; ~ 

olunacokıır. Po5ta ile ı;önderile<·ek tekliflerde muhtemel ı;ccıkmcler P 

bara alınnıl. 
8 - Bnka ihalC)i icrada scrbeı>ıtir. 

fstanbul Levazım Ami irliğinden Verilen: 
Harici Askeri Kıtaat ila nları 

5000 çih foıin pauırhkla satın ıılınoeaktır. Tahmin bedeli 42,500: 
teminatı 6375 liradır. lho)e,i 6.9.9U cumartesi günü ıaot 11 de An~ar;ıs 
\ • il . ~atın alına komi•yonunda yapı laı·aktır. E\saf ve f:ıJ'lııame51 

· a•a • · • (914 .., 
konıi~yondan alınır· Taliplerin belli vakiııe komısyona gclmclcrı. 

* 0

h lesi s. A~"ıda yazılı ~t-blcler kopalı zarllo eksilıml'}e konulmuıtur. J a • 
Pazarı~~ sünü a:ıat 16 da Kırklart-linde Merkı:ı: K. binasındaki o!ketl 

ma komi .. )·onunda yapılacaktır. Talipl~in kanuni ·~B,;nlarile teldı~ 
rını ihale a:ıatind<'n hır saaı en·el kornıııyona vcrmeJ,.rı evsaf ve f~rın;rl 
kara, İHanbul Lv •• \ıııirlikleri ve Ç.orluda A&kcri ::ıatın alına komıs)O 

gorülür. 

Cinsi 

Tpıı kabak 
Taze Fasnlyı 
Patlıcan 

Domates 

Mıktarı 

kUo 

20,000 
2!!.000 
!!2,000 
10.000 

Tutan 
Lira 

ll50 
2035 
2970 

Taze bamva 

Y~il bibt!: 

fi.000 
6,000 

750 
lSSO 
480 

(912 • 1190> 

* SOOO adet arka çanta~ı alıııar.aklır. Tuhmin hedefi 34.500 lira k~li }. 
51'r5 liradır. Pazarlıkla ebiltmesi 6.9.9 4l cumarteşi gunü uat 11,SO 
' 1 ' [ \ ' }lava ı;atın ıılma komi }Onun da yapılocııkıır. Evsaf le ~ 
" . ·' . . 1 lcfl 
•·uru•a lı;omi•YOndan alınır. Talıplenn belli vakitte komiş}ona geme 
~ . ~ (~~ 

* k T 1. 1 . 'l,IJJ 
A~ıığıda yazılı ı;e-hıeler pazarlıkla Mtııı ıılınııca tır. a ıp enn Lopıl' 

ı:unu J!Ual ıs ıe lladıınkôy clvanod;ı Mu ha kö}iindc nskcri Hllll alına 

da hulıınıı:ıalar~ 

Cinsi Mikıarı 

Kilo 

Domateıı 

Patlıcou. 

Bamyr. 
O. Biber. 
Karpuı 

1,J.W 
17,700 

600 
5,700 

2i,700 

* (. 
Yüzer hayvanlık :? adet tay depoau ahır yaptmlacaktır. K~~ beat~ 

ra 42 kuru•tur. İlk teminatı 4109 lira 57 kuru~tur. Şartnanıesı 286 ı' 
• • . --~ı. - .. ~l mi~yondan alınır. Kapalı zarfla ekSJltm e!l 17.9.941 ~'ı;"U'"'a gunu J 

karada M. ;\f. Y. Satın alma komisyonun da yapılacaktır. Taliplerin kati 
larile telJH ınektuplaunı ihaJe saatinden bir 6ilat ev' el komis}ona 'e,.... 

(986 

* • 1 , . ·ı . 'ld r.: d hiİ. A~ğıda yazılı makbuılar zayı o mu §tur. ı enı ~rı ,·erı ıll>'n en .; 
-·· • ~- n1 ı· eı · u· oııııı dığı \8 bulonl.uın en yakın a,,..r.n .... mu ta ığıl te& 1111 ctm en an 

Cilt Tarihi Numarası Jllulateı.ıi)·atı 

6 

3 
3 
3 .. 
J 

2~.7.941 
24.7.9-ll 

26.7.941 
2S.7.9n 

26.7.!Hl 

56375616 
563763/ 13 
563768/ 18 

79403126 
79406126 

346 Kg. Sığır el\ 
liO K,. aığır eti 

1 t' Kg. sığır eW 

143 Kı;. &ısır et1 
171 Kg. aısır eti. 

Türldre CO•banyeö 

liraal Bank ~ 
~\11111 .. tarUıi: 1881. - Scm.&yem: 100.000.000 TQrlC 

ŞUbe ve ajana adedi: 365. 
Zlnl ve ticari ber nen banU mwı.melelcl. 
Par&~ 28.000 ur. ~ye ... en,or 

zınat BanJamnda lnımbe.ralı ve 1hba.nnz tuarruf h~r: 
., as ııo JJnMıJ bullmanlara acnede • deta çekiloc.k k\11"'& 
d&kı plAn& ,.n ~ ~-
'.,.. ı.ooo lllMll t.otO aıı. ıoe ectıııt • ~ 
,. - • l.OOI• 120 '°. 
,. - • l.Oll• :J) ~ 

• • 100 :J) &,AllO :J) 181 :J) • :ıt ,, 

DIJD[A.T: 11.-pJarmdald paralar bıtr sene l;Çtndc :50 ~ 
il fttmiyenı.n Dauni~ csırtrtı takdirde 9(, ıo fuıa.ile"' 

l[....ı&r -.ıede • defa, 11 mart, 11 bastran., u .yıoı. 
11 BlrtDcUla.Dm4a ~-


