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n1ızde değışmesı mutlaka liızım

.:Hr. Yap<.cağımız iş çok, elimizde
ki vasıtalar ise azdır. HükQmet 
mutlaka rehberlik vazifes.ni gör
meli ve bu vazifenin icap ettirdiği 
itiınııda, ltlbara, istikr•ra ve bun-
!ardan dc.ğan ve cebir ve şiddete 

hacet bırakmıyan müsbct ve ve· 
t'•n1li otoriteye sahip kalmalıdır. 

Bu itibarla yeni kab· nenin fi-
13.n ve fil;lı Vckbl-ette yapacağı 

işlere ait vaadlcr, ıkinci derecede 
l?ir mesclcd r. 

Asıl ş, ana d11vayı kavramakta 
\"e n1cmlekette onun icabına uy. 
~un bir ruh, bir hava )ctratmak
adır. Bir takım esas prensipler 
~özle görülür, elle tutulur bır hal
.1e umuıni h~yatıınıza ycrJeşmelı 
ve keyfi \'C şahsi gidtşlerc, kuru 
gö~tcrlşe, hus:tı~i menfaat ve iht!. 
raslerın yerattıgı c~rcyanlara kar· 
eı n.uhkem b:r sed olm hdır. 

Umumi surette duyulan ihtiyaç· 
ları aşağıdaki oo prcn~ip ŞE klinde 
ıf~dc etmek mümkündür: 

ı - Nakıs mallımata ve şahsi 

ve ani müdahalelere riayanan ça. 
1ışma tarzı yerine t'1m hakikati 
meyd••r.a çıkarmak ve ancı..k ihtl· 
ys.ca ve derde göre tedbir aramak 
>·otu tutu1ma1Idır. 

Vakit vakii miltchassı!iılar ça· 
~ırdık. Yüzbinlercc, milycnlarca 
lra sarfettlk, r<-porlar hazırlattık. 

Bunların hepsı key!l ve ş .. hsi bu
yurma hcvcı;lcrine er.gel sayıldı, 

cı.lcikaiı daireler tarafından hasır

'"litl edildi.. Bu çok acı bır israf 
\'c ziyar:ıkArhktır. Bunların hepsi 
rıeşredilmcli. ve açık münaka~a 

mevzuu olmalıdır. 
İyı bir temel üzerine istetistık 

.eşkila.tı kurduk. Hiç olmazsa sa· 
yımızı ve daha bir, ikt şeyi öğren. 
dik. Halbuki bu toşkilAt dal, bu· 
dak saldırmamıştır. Mühim karar
ar vermek ıç=n vilayetlerden İh. 
•al mah1mat istediğimiz zôman ço· 
gu hiç bir süzgeçten geçmemi~, 

ş:ahst endişelere gOre uydurulmuı1 

•akıımlar akıp geliyor, bizi yanlış 

kararlara • ve yanlış istikametlere 
c;cvkcdiyor. 

ller işte hareket noktası, haki· 
ki vaziyet, hakiki ihtiy•ç olmalı. 

rlır. Bu prens"pi ihmal edersek iş· 

!erimizde devamhlık olınaz. lier 
~ser şah"i bır mahiyet alır ve ya
ratan adam çekilirse kurur. 

Dünkü gazetecUer topJanbsından bir intiba 

2nci cepheye haz ı rlık 

Ha k ve gazetelerle 
yapllacak isbirliği 

... . . lngilteredeki 
Dr. Lut/ ı Kırdar, gazetelerı Amerika Hava 

vazif e_ge çağırdı generalleri 
Öyle görünüyor ki yeni kabine ı tatbıka geçirmektir. 

amlill lsb•rllği> siyasetine dayanı- Dün Beyogiund& Ba•ın Kurumu 
yor. Tak p elLiğı ba~lıca maksat, blna.sıcda bu ruha uygun bir top· 
halkı ve her kısım vatandaşları lantı yapılmış, Vali ve Belediye 
anlamak, dinlemek. kendilerini Reisi doktor Lô.tfi Kırdardan baŞ
sırdaş diye kabul etmek ve vazl- ka Örfi İdare Kumandanı General 
yetın icap ettirdlğ, kararlara, ted. g, bit Nclan ve Parti reisi Reşat 
birlere hep ber6bcrce varıp bun- l\1imaroğiUı hazır bulı.ınmuştur. 
tarı işbirliği Ş{klinde beraberce (Devamı Sa. t, SU. 1 de) 

il 

il 
il 

ASKERi DURUM il 
ır 

Vaziyet, Alman ordusu 
lehine inkişaf ediyor 

Yazan : İHSAN BORAN 

V!.ıdmir 

6Moskova 
n • Sepan:;I< 

o~ıyasan o 

oruıa 
o S.topın 

Almonyoya yapılacak 
faarruzların hedefleri 

tesbit ediliyor 
Londra, 31 (A.A.) Ingillerede. 

ki Amerikan kılaları başkumandanı 
General W. H. Frank ile av tayyare 
filoları kumandanı General A. Hun-
ter, hava meydanları personeli ku
mandanı General R. C. Candee ve In
giltercdekl eski Amerikan hava kuv_ 
vetıeri genel kurmay başkanı tuğge
neral Asa Duncan lngillz hava. kuv
vetlerine yapılacak yardım te~kllAtını 
tamamlamakla meşguldUrler. Bu ge
neraller, lnglllı: hava kuvvetlerinin 
şetlerllc birllltle Almanya'ya yapıla_ 
cak hava taarruzları için stratejik 
bir plAn hazırlamakta ve taarruz edi
lecek hedefleri tcsbit etmektedirler. 

21 ncl ceph-eye karşı Almanların 

ınüdafaa plilnı 
Londra, 31 (A.A.) - Almanlar 

Belçikada ikinci cepheye karşı mü
dafaa plılntnı tamamlamak için bir 
çok hava meydanları ve iniş sahaları 
ha.zırlamt!J olmakla beraber bu mey_ 
danlarda çok az uçak bulunduruyor
lar. ÇUnkU Almanlar Ingillz hava 
kuvvetlerinin devamlı hücumları es
nasında kayıplar vermekten çekin· 
mektedirler. 

Mareşa l 
Peten 

Viş i Büyük Elç imizi 
kabul etti 

F'ryatı 5 Kuru~ 

Denizlide çok mühim 

Ba,,·ekilimlz Sr~oğh.ı 

TİCARET ALEM.NDE 
Tanınm ış tüccarlar arasından 
mürakabe heyetleri seçilecek 

Bugün T. Odasında toplantı yapılacak 
Son kararlar üzerine Istanbul pi. J Vali ve Belediye reisi Dr. L(ltfi tebarliz ettirerek bunu idame için ne 

yasasında görülen fiyat deği~iklikle· Kırdar dün lstanbul Ticaret odasına gibi tedbirler al:nma~ı h\zım gelditi 
rile ali.kadar olmak Uzere Ticaret giderek al:l.kadarl.arla temasta bulun- 1 hakkında bv.ı görUşn1eler yapmıştır. 
odasile, borsada bazı ,görüşmeler ya- mu' ve hUkümetin aldJğı yeni karar 1 Oğrendiğlmize göre, bugUn saat 
pılmakta:.dır. Uzerlne piyasada duyulan ferahhğL J (Del·anu: ı--a. S; so. 6 da) -

sin ·n beyanatı l ıkı cereyan 
V l 

• k k . . . k d 1 Bir kısmı Hindistan- J 
a 1, e me ışı1ıın ga ın a > dan el çekmenin J 

hali edileceğini söylüyor J imkônsızl:ğın ı J 
..... - Vail ,·e Beledive reisi Dr. LOtfi J C 

- Kırdar dUn kendi~ile görüşen bir mu- [ )lJfr kıımı : StiklAJC 
~;;:lrlmize fU beyanatta bulunmuş. J verllmesinl llerf 1 

VaJ!nnt or. 1 ... ntn Jiırdar 

., cTicar•l Vekaleti ia.,e mU•tcşarlı- I sürüyorlar ( 
ğı vllı\yetler lejkilatının lAğvedilme. ) ( 
si üzerine Istanbul bölgesi iaşe mil 
dUrlUğünUn vazife ve ~alAhiyetıerl 

Jstanbul belediyesine, Fiyat mUraka
be komisyonunun vazife ve sal&ht

Ankara, 31 (Radyo Gazetesi) 
Hindi5tan meselesi zaınanın münaka_ 
ı;a me,·zuu olmaktadır. Müfrit Hint 
liderleri lngilterenin Hindi8landan 

yetlerl de Daimf Encümene verilmiş tamamen çekilip gilme~ilıi istiyorlar. 
bulunuyor. MUlga. teıtkilAtın elinde Daha real~st fikirli _Hintliler ve bil~ 
bulunan bilQmum işler ve bunlara ait hassa Ingıltcre ıle ıktısadi mllna~e· 
evrak ve dosyalar devir alındI. Bu 1 beti olanlAr ise dominyon statüsUnU 
J.fler halen belediyece görülmektedir. tercltı; ediyorlar. 

(Devamı: Sa. S; SU. G lo) (/) (D..-amı Sa. S, SU. 1 de) -•-

2 - Kanunlarımızın bir kısmı 

1celeyc geldi, hazır elbise slır gibi 
har'çten aldık. Türlü türlü tıdil. 

lerle ve şer'i hile ve muvazaa yol
larile içinden çıkılmaz bir hale jle· 
tirdik. Bünyenin ihtiyaçlarına uy_ 
mıyan kanur:lardan hayır yoktur. 
Kanunlar; ana çizgilerı göstermek· 
le ketmamalı, vazlyetin hususlyet· 
terine göre karar ve tedbir E.lma
.rı. akit ve lçiihadr ~crbestçe kul· 
lanmayı mümkün kılacak Yaplları 
kapamamslıdrr. 

Vlşl, 31 (A.A.) - Mareşal Petain I 
dün Tllrklyenln Vişl bllyük elçisi B. ------------------------------------------

3 - Demokrasi şekillerı altın
da bir vasilik sistemini devam et.. 
tlriyoruz. Böyle bir vas'lik Ehengl 
bozuyor ve halkın umumi hayata 

(Devamı: Sa. S; Sü. Z de) «O» 

Razi Yalkın, gaze
te -nizden ayrıldı 
Ga7.etenılzln istihbar ı,ıerln· 

Siml/y4n1Ki1y. 

Bal<Nslc 

_J 
de ~aıı.,an \·e bu arada pi)"aı..a R tHyadaJ•J harekatı gö!l!ter lr harita 
1'aherlerlnl de takip eden B. 
Raı.I Yalkrn ba,ka bir l'&&lfe j A. şağı Don nehri t.ephe!'ilnde de tekrar muharebe \·ermek için ya... 
ile 111P'):gul olı11ak iizere razcte_ j ~ n•uharebeler gün g~Ukçe bü- 1 pılmaJctadır. 
m lıdtn ayrılmı, ve böylece ,ra- I )'ilmektedir. Ru-,Jar artık adım adım Fakat vaziyet Alman ordusu Jehlne 
zcte ile alıi.ka \ e lli'Jiğl kalma- k ı ı k ı b 

1 
mu a\·em-1 e me a ly.e!o!inl ku lla- lnkl,af etn1ekr~dlr. Almanlar R o,tof, 

mı,br. • . ._ ___________ ..... nı,\"orlar. rh'A1 arhk buyUk ölç-üde Çinllan!,k&.}a "raı.. ı nda Don nehri 
aı·,ıd tf'rk, iı;in df"ğll, ,leni n1e\'7.iler- (Devanu: sa 8 , Sı.i. ı · de) ) ( 

Behiç Erkan'1 kabul etmiştir. 

lran kabinesi 
istifa etti 

İstifanın dahi:i ~e -

bep'erden ileri gel
d iği söy!eniyor 

Ankara, 31 (Radyo Gazetesi) -
Son gelen haberlere göre bir kaç 

kişinin kabineden çekiln1esi ne ıran 
kabinesi ıstl!a etmiştir. lstifa sebebi 
kat"l olarak bilinmiyor ise de bunun 
dahil! sebeplerden ileri geldiğt tah· 
min edilebilir. Tahran radyosu sebe_ 
bin dahili olduğunu söylüyor ise de 
ba,ka izahat verıniyor. 

( Devamı: Sa. 3; 81, 4. de) ,-0 

~caret birli leri 
18.ğvı bugün 

bahis mevzuu değil 
Birl ikleri n 
• • 

ıçın 

Hükumet, geni aldığı kararların t atbikini 
kolaylaştırmak için her. şeyi yapacak 

Ankara. 31 (Va.tan) Ticaret 
Vekili Dr. Behçet üz pazar gUnU 
'ı."hrlmiı.de beklenmtktedir. ~ferkez
dekı ia,e te~kı!Atının al<ı.t.!a.ğı !on ~,. 

k!1, Vekıhn gelmesinden sonra kati .. 
ıe.,~ektır. Vck!Hn menıleket dahilin.. 
de yaptıfı tc:.kik seyah11.Ur:ıin neticesi 
olarak dahil bir ç.ok kara!'lann alın· 

ma.sı beklenmektedir Ticaret birlik· 
lerinin ltıığvı ~ımdılik mevzuu bahis 
değildir. 

(De"'9JD1 Sa. 4, Sil. 2 de) = 



Bir tarihi vesika: 3 

Dehşet Vuren bombardıman 

Şehir 
Haberleri 
Kadını acaba 

zehirlediler mi 

Müddeiumumilik, 
cesedin mezardan 

H~rbi önleyecek 
beynelmilel müessese 

Yazan: Ziya Şakir icabın.da silaha ,;5racaat edilecek 
- 29 - mız bu h!ıdisc, o tarihe kadar vu- çıkorılmosma 

Akşam' doğru atılan o müthiş i kua gelmed iği gıbı, o tarihten son-
mermılerdcn biri, gechktcn içeri ~ı-ı ra da diınya.nın h ç bır yerınde karar verdi 
rerek dahili suru aştı. Oradakı ki- tckcrrür etmemiştir. Nitekim, Bundan tki aY kadar evvel Yalova_ 
Jisenın duvarına şiddetle çarptı. (Türkler) deo thlhsederken kalp· da Meryem adınd:ı bir kadm ö'lmü.ş· 
Sen Romen kapısının bu tarıhi ki- lerınln butun kl-rı ve gayızlarını tür. Olen kadının annesi Nnfia, kı· 
lisesini tamamllc hnrabcz ra çcvır. mebzulcn rfeden Rum tarlhı;llerı zının ölüm laaberi Uzerhıe Anadolu· 
dıkten sonra p rçalandı. Etrafa sıç bile, bu htıd se hakkındaki hay- dan gelerek kızının ölüm sebebini, 
rayan taş mermi parçaları da, ayrı- ranlık.larını göstermektedir. anlamak ~ damadım t.e6eHI etıınek 

'lle mütecaviz 
altında 

milletler karantine 
tutulacaktır. 

Radyoda anlatan C. Bali 
A:ınet-ika Hariciye Nazırı 

ca tahrib t yaptı. Şu küçük başlangıçtan sonra maksadıle Yalovaya gitmiştir. 
Bütün gtin devam eden bu ş.d- şımdi bu harıkuHklc htıdlsenin nak Ta.tıtı.sız anıı, genç yaşında ölen 

(Aımerika ltaridfe aun•mın nııtkunıı CMıa 111etiıı :nllnde tercii
•e1e b9fladık. :Fakat tahnıln ettlğlmizdeu fRZla yM tli.WjuMI 

deUl bombardıman, Blzanslılarn lıne geç<?ltm. kızınn;ı akıbetini tahkik ederken dL priıK'f> iMi aOJ1 .kt9nu 11..ıaııa etıuek llW1LDda Jı&ldd.J 

dehşet vcrdı. Dünkü deniz harbi. * madı Khımın çocuklarına ve tanı- D iişMan\arlaNZ bizi 'her cep-
rıin muvaffakiyctsızUğindcn mü- (Fatih); o kadar güvendiği do- dıklanna karşı göetcrdlği vahşiyane 1tede ~tillh . lntvvetlerle 
teessir olan (Fatlh) in bugün umu nanmasının, Bizans zinciri ônünde hareketten şüphelenerek, bu ötilrnUn 
mi hücuma geçtığtn ·· ve, her ne uğradığı muva.ffakiyetsizllği bir sebeplerini daha derinden lncelemeğe ka-tşrlaıtırmış bulunuyorlar. Hu
pahasına olursl\ olsun. o açılan türlü hazmedem yor .. 0 gündenbe· koyulmuştur. Neticede bu ,nphesln- dı.tlarımız dabllinde kalmak ve 
gedikten şehre glrecc:tui zannet· rl, - Bizans kalesinin bayatını ko. den Adliyeyi de haberdar ederek dün sadece tecavüzleri defetmek su· 
mi~lerdl. ruyan - o muthlş mfıniayı, koparıp sabah mllddelumumlllğ"e müracaat retlle bu harbi kazanamayız. 

(Fatih) bugün, çok büyük bir atmayı düşünüyordu. etmiş ve kızının kocası tarafından ze- Düşman tayyareleri, denizaltıla-
fırsat kaybetmlşt · Bizans müver· Askerlik dehası cidden hayrete hlrlenerck 8JdUrtıldüğllnU, tahkikat rı Ye diğer kuvvetlıeri; ancak ta· 
rıhlerinin rlvayetlcrl c nazaran, şayan olan bu hükümdarın dilşiln- yapılmasını istemiştir. Milddciumu. arruz kaynaklarını aramak, bul· 
halk ve askerler o k dar ~sırmış. cesl, uzun sürmedi. Kararını ver· n1!1ik ölen Meryemln meaannı buldu- mak ve )"<>ketrnek suretile kat'l 
ıardı ki, eğer Fatih, on bin kışll'k dı. Ve derhal talb kata geçti. rarak cese<llnf çıkartacak, otopsi ya- bir bozguna uğratılabilir. Kah. 
bir kuvvetle hakikaten hücuma Bızans zinciri 0 kadar kuvvetli pılmak üzere Morga gönderecektir. raman müttefiklerimize kudreti· 
geçmiş olsaydı, bUyük blr müd:ı· yapılmıştı ki, 0 zamanın vasıtala· miz dahilindeki bütün yardımı 
ıaa kar31sında kalmadan, kaleye rlle bunu kırıp koparmak mUın. Kadıköy tramvayları, gdrıdereci!ğiz. Diişmaınlarımızı 
girebilecekti. kün degildi. Bu milmkün olsa bi- d{lnyanın her tarafında araya· 

Bu fasılasız bombardıman, ak- le, zincirin yanına yanaşıfarak kır 2Çllan yeni yoldan cağız ve nerede kendilerini en 
şama kadar devam etti. Güneş, Ha ma ameliyatı yapılırken, orad ki kat'1 ve en çabuk tıeklldc mağ. 
ııcın son noktasını teşkil eden sırL düşman gemllerııe tekrar kanlı bir işlemeğe başladılar ı<ıp edeceğimizi aklımız keserse 

ut memleketler de harpten sul· 
ha hıtlkal ~vreleri geçirecekler 
ve harbe ı:öre &adil edilen saaa. 
yll, barıı zamanınıtı ihtiyaçlarına 
yen den uyduracaklardır. 

Bazı yerlerde harbla yırattıtı 
ruhi yaraları tedavi etrnek, dl· 
ierlerinde ziraatı yeııiden kur· 
rruık, b rçok yerlerde de ordudan 
dönenlere iş bulmak llı.ım ıele
cektlr. 

işro bu intikal devresi esna· 
sında müttefik milletler, harp 
zamanındaki lşblrllj nl devam 
ettJrmck zorundııdırl&r. Hürrlyc· 
ti ve ahllikı eskisinden deha sağ. 
lam temeller üzerine blaa etmek 
g :bı yaratıcı bir vazile iM de 

Harpteıt sonra dünyanııı her 
memleketinde içtimaı adalt'le 
dolru istekler yükselecektir. Bu 
istekler! sOratie ve tamamile 
karşılemağa hazır bulunmalıyız. 

Siyasi hürriyet, iktısadi k&l· 
kırıma ve içtimai adalet &:lbl ide· 
aller. ancak milleUerln kerıdl 
milli ılyasetıerlne, kendi tefeb
bilslerlne dayanarak gerçekleşti· 
r!Jeb!l,r. Fakat bunun yapılabll· 
meal için (bak) fikrinin kökleş_ 
mlı olması IAzımdır. Hiç bir m 'l· 
let, ilerllemek için rıc yolları tut
ması lizım geleceilni diler bir 
millete ötretemez. Yalnız mlllet. 
ler, blrblrilerlnl kendi tecrUbele· 
rhıden istifade ettlrebll rler ve 
bazı enıellerin kaldmlması için 
birbirlerine yardım edebil rler. 
Bu rruıksatla dUnya y{lzür.de bir 
lfblrllll ruhu kurulmalıdır. 

lar üzerinden gurup ederken, ya· m· cad ı gt ı.,ııccck 'd orada taarruza geçeceğiz. 
u c eye r v • yenı en KadıköyUnde Çarşı lclndekı meyda- 0.. il ü d k. lf 1 H A tıantık beyannameşl; Is· va" yavaş top sesleri kesildi. Sük"· birçok kan do"killeccktl... (Fat.h) n m z e 1 vaz en n azame· er millet ı...ın kanun daire· 

" u nın tanzimine devam edilmektedir. ..,. • ı kk" it 
net avdet eyledi. ise, • bütfln kumandanlar .mbı _ tini blliyoruz. Bunu başarmak sinde hürriyet, •-rakkinln t.kıa ve tera ıye a o• Bilindiği Uzere Çarşı Ue Kereatecller "" 

karşıl&.Şict.tı'z. 

Bır kısım halk ile LflUn asker- kuvvetini israf etmek fıkrln_de de· cadde..,i arasında bulunan eski ve Yl- için lludutsuz gayretlere ve bü- başlıca §artıdır. İnsanların kar- emellerin gerçekleşmesi ve mad. 
lcri, açılan gedikte toplandılar. BU- ğild . Buna bınaen (FaUh), 0 zln. kık binalar tamamen yıkılmıt ve bu- kUlmez azim ve cesarete ihtiyaç deşlik hlsl~ri içinde medeni bir dl lnkl~afların kolaylaşması için 
tnn kuvvetlerini snrfederck gediği ctrl k1:1'111akla ugraşmaktansa, onu rası bir meydan haline konularak, olduğunu da kavramış bulur:uyo- hayat geçlrebllmelcri ve ırk dOş.. büyük, küçük her mlllete yardım 
ka-pamaya ınuvaffak oldular ••• ehemmiyetten düsilrmeyl karar- Altıy-0lağzından L!keleye kadar olan ruz. Fakat son zafere varan yol manlıkla1'ından, dini taassuptan, vadediyor. Fakat bu vaad, sağ· 
Tehlike bugün d i ti G ffl ı tı d B i nekadar uzun olursa olsun, bu • c geçm ş · a aş r 1

• unun Çin de, b r dakika dilz bir yol açılmıştı. UskUdnr - Ka· cehaletten ve diğer kötülükler· lam ve terakki teminine kadir 
Bizanslıları, Y ne bilyOk bir sevi~ bılc vakit ccçirmcdcn, ~ 'OO§la- dıköy Halk tramvayları idaresi Çar. yolun sonuna kadar gideceğiz. den kurtulmaları imkanını hür-
ıhata etmişti. Halbukı bu bedbaht· dL şı içinden geçerek dolaşmakta olan 'Muvakkat bozgunlar bizim için rlyet sevgls!ndc aramak lazım-
lar, ertesi günUn kcndılcrinc ha. Fatihin en guıJdc kumandanla. tramvay hattını bu yemi yola naklet- zaaf ve bedbinlik lımlll olamaz. dır. Siyasi ve içtimai istikrarın 
zırladıgı buyük bir feUikct sürprl· d mlş ve trnmvnylar iki gUndenbtrl Bütün hak~kt askerler ve vatıın· tabi! desteği hilrrlvettir. 

bir hükumet kurabilmesi, başka 
m'lletlere kariı olan Vizifo\erinl 
titizce yapmaıııı, ~avgalarını ve 

(Devamı Sa: f, Sü: 8 dt!) zinden haberdar de~ Herdi. rın an (Zagnos Paş:ı) nın, <Galata severler içın muvakkat bozgun; " 
" k 1 . ) .... fi d ta ut ·r~-• yeni yoldan düz olarak Altıyolafzın& ancak mukabil vuruşları daha,- -

- 22 nisan - u esı .nra n a. r;oss vazı 'l;?t& doğru çıkmıya başlaı\ıışlardır. Ya· ~ 1 x 1 
Bugiln, Bizans muhasarasının ifa ettiğinden - evvelce - bahset. fazı~ şid~e.ue indirtecek bir li· • :CIJ A a. n,,. 

en mühim bir dönüm noktasıdır. mfBtik.. Bu zatın maiyetindeki kol. 1 kında AltıyolağZından lıten tramvay mlldır. Bütun vatandaşlarımız ve ~ .-; ~ - - ~ _ _ • ........... . • 
Çünkil, (Fatıh) tarafından yapıl· ordu; şimdi (Kasımpaş:ı) dediği- hattı da bu yola nakledilecek ve yirmi sekiz mliltcflk memlekc. • ~ ~ m 

1 
,- •• 

mış olan harlkuHide b ir hareket, miz mevkiden Fındıklı ve Kab•· tramvaylar Keresteciler sokağını Un bütün insanları şunu unutmı- • ._. 
butun Bizanslıları hayrette bırak- tıışın bulundutu noktalar a.rasın- dönmeden doğrudan doğruya iskele· ya~klardır ki gayeye varmak Ak [ d • d • 
mış .• asırlarca çcslt çeşit düşman dakı tepeyi işgal edlvordu. Bu te- ye lnecelderdir. için zamandan, malzemeden ve l er ıreme lm 
taarruzlarına gbğils geren köhne penin en yüksek nok.tac;ını da, bu Bundan başka yakında 0 ıahanın insan canıııdan; tarihte eşi gö· 
Bız.ans kalesinin, artık ';I'ilrklcrln gunkü CTaks.m meydanı) teşkıl tanzim ve yeşlllcndirllıneeine de baf- ~ülmemlş bir nlsbcltc fedaklrlığı 
kudret 'e kılıcından kurtuluş ol- eyliyordu. Jan:ı.caktır. • göze almak lazımdır. 
madığını herkese anlatmıştır. Bu tepe lle etrafı, kamllen or. Birliklerin da "'gıtttgı Münferit eakiler nasıl kendi 

Bizanslıları hayretlere d~Uren manlrktı. Bu ormanın ı.;erisl:ıde, arzularlle şelı:ı:ı~tten vazgeçe-

C umhurlyet cuetesmln dlblktl 1 raf~ı perdal ttlhl bir df!knr clelflH, 
Ny:ı!!lnda ve birinci eayfada 'Yerle bir bir harabe oldqp bntttrnen 

bir resim vardı. nu resimde klX'aman bu ~bir nasıl oluyor da tank1arın 
arkasında ceflake. Mir sıekfyon. Akıl 
ercUremedim dotruu. 

bu büyük ve harikultıde hfıdtsc yanı bugUokU Harbiye ve Osman· kağıtlar mezlerse mtlletlerarası h ayata 
- aradan ~sırlar geçmesine rağ. beyde de, Galatalıların bağları var musallat olan insanlar da kendi Bu harbi• htkAyelertndee cııkl1tP 

d İ t Z JthalAt ve ihra~at birlikleri, bu 'htl 1 ·ı b ı t k t · men - cihan harp tarihini de şid. ı... IJ e; agnos Paşanın asker· ı yar arı e u yo u er e mıye- 6çtn bir eenebl 111eomua.clalı ..tılMt_ 

A."'1RALLE :m 

iki Alman t.anl<J Sh-s!>topo.I önünde 
duruyor. Tankların hemen arka81n· 
da da kol'a koca blnalartle Sh'Uto· 
pol 11ehr1 pek yakında• Kffrönüyor. 

detle aldkadar etml.ştir. Nitekim Itri, bı.ı mınt11ka üzerinde, Halı.;. dcfakı kliğıt tevziatında, eldeki mev- ceklerdlr. Kuvvete müracaat Ne yalan söyllyeylm. bu retiJm hı&. 
bugün bile o hfldiseden bahsroen ten başlayarak Fındıklı sahil ne cut kAğıtların dörtte UçUtıU tevzi ederek yollarını kesmekten baş- na fol'uklufwnda çektfrl~l11 bir fo- yo=~ı Hıısley Jdareslndekl Amerl-
tarihlcr; Tilrk zeka.sının yııratıcılı· kadar, uzun bir zlnc\r halinde ya· etmiştir. Bu miktar 1500 ton kadar· kn çaremiz yoktur. tofrafın~ı hatırlattı. o zamanlar Pa- kan flloı.ıunun Jılbert ve Mare.,af Ada-
ğı ve T\irk kudrctınin bae<>rıcılı"ı yılmıştı. dır. rhltekJ Eyfel kul~! kunılah be9 altı la11na -pttklan ıa&nıu; •raıında 

.,.. 
6 

• f z afer elde edillnce ilk endL !lf'ne olmuıııtu Dl d bl ı lm -1-karşısında, tekrtmle eğilmektedir. DUn (ycıni, nisanın 21 inci gil· Dığer tara tan öğ"rendlğlmlze göre • . t~ya a r flf o •- 1 bfr Japon pike bombardıman U(akı 
Meselenin chemm yetine bina. nü) BlzP"ls surlarını sarsan 0 mıJt_ ithaliit ve ihracat birlikler! umumi şemlz, insan tahammUHlnü yarı bu lrnlenln töJıretl dUJıyaya ya. bir giille gibi AmJral gemisine saJdır-

en, biraz mufassalc:ı bahsedeceği- hiş bomo..rdıman dev.ım ederke . , kiitlpiığl, b:ızı v!Uiyet mUmessillerL aşan bir ölçüde ıstırap çekenle· ~·ılmıştr. Anlaşılan retımlml ~eken fo- ırııııı. Tanarcden atılan bomba mud. 
Fat h ıı.nsızın Zngnos Pıısanın ka· nin blrlıkten aldıklan kAğıtları ka· rln imdadına koşmak olacaktır. tografc,;ı da bu ı;ıöhrete kapılarak per- se İıabıiı• &'8tnlye lııabet etmem;, 
rargAhırn. geldi. Onu refakt>t ne ra borsa)•a satmalarına mAni olmak Düşmanlarımız mağlCıp oldufu delerinden birine Eyfel kaleetaln fakat tehlike o kadar yakınnut k; 
cılarak (Harb.ye) mel:teblnln bu· için, mUmessllln aft olduğu vilAyete, saniyede milyonlarca insanı aç ayaklarını resmettınnlş. fotografımı AmiraJ ymii koyun yere kapanmak 
lunduğu tepeye geldi. DUyUk biı· verilen kağıt milttarı ve teslim tar!- ve yiyecek tedariki lmkanından da bu perdenin önUııde alnıı,. Yani lııtter gibi pyrllhtıyari bir harekette 
dıkkatle bu tepenin ild tarafı.1d'l. ili yazılı bir mektup gönderecektir. m&hrum b 'r halde bulacaiız. Dl- ~e";1;";; ~k~ınız tim;· d beni Pariıte ~uhımnu,. Bu n1uıeye f&blt olaa. bir 
ki (sathı mail) leri gozden geçir· T d k 1 ier milyonlarca insan yurtsuz- ~· e uıes nın 8 n e MIUf'llaız. deniz eri kendini tutamıyarak kah-
d!. Düşüncesine dalr Zagnos Paşa- ramvay a ya a anan dur, iltica !Edecek yerden mo.h· Halbuki hen değil ~O('u~luğumda. bu kabayı ıoaln·ermlıı. 

Hedefe doğru 
ilk adım 

A imanların btr ._..._ a.ı-

ıı.. şiın.u.le ......... . 

MklhtlJrkM diğer taran.. ... ~ 
78CJ,maduıllldaa Tw ..,... .. 
ama g~Hklerl lııaber Yt'ıl'llJyer. 

Yakanda Dmi ıeeçee ,........._ 
lar, Azak denizini Karad•lsle blr
Jetttren dört kfJ01neıre ~•de 
,.e 10 - ıs metre dertnUflndeld 
Kerç boğuUe IHrblrlndeıt ..-nıırt•. 

Almanla!' Tlıman'a ~Melde en 
oaemıı hedcfJerlne, ıanl Kalk.uya 
petrollerhte lopu ilk ..... atm19 
ohııaktadırlaT. MalHlud ölsıtldek! 

Temrl<nk petrol bölge!il Taman'da 
ot dutu &1bi Kuban pet ro•· C'rln.ln U
manı \'e 1'lh·aı>1fopoldan sonra ltna. 
Jarın elindeki denir: Ö!18Ü Nevoro
ııiııık'de bu yaTımadanm ce•ultuada-
dır. Baku'dan ...... o .... ,.ı De'*'-
ilkte KarkaııJ .... ıl en öeemJJ ..eroı 
bölgt J olaa Malkop'cla Tamu 7a. 
rımadasıuıa r.enuba ~ ıre 
.Kafkas daf Jarııun hşıadıfı 7.,..
dlr. 

Kafk&syada, ramaıı• .. a ..,..,... 
rak Hazer de11Jıı;J kıyıluma bar 
petrol çıkan yerler aırulle "°'lar· 
dır: Teııırıu, k, IUalkop. NefM&'onılı:, 
)(ozdıık, GrOAftYI, H. Yut, Kaya.. 
kent, Baku, Beku'n•• ._._.. 
Aı,,eron yarımaduı. 

'Mühim knnm Kafku,..._ plran 
Raı petroUertııtn döııyadalq dm1a· 
ınunu gi,Mıtcr.meı.: Sçia baaı J'&kamlar 
yaıalıııı: 

Jlarpten tl\"\·eı dünyada ne llill· 
:ron ton petrol ktilMıaf ediJhıolli. •
.un :!00 mffyoDu Amerika Jotıuaa.. 
dan, ı O mllyoau Uza~, ıe 
ndlyonu orta Avrupa ve -.....ı. 
SO mllyflna Ruşyadaa, it m11)'09U 

ırandan, 6 mll~oau da Jnıktaa .a.
Aırdı. 

Kafk&8ya petrollerlnfn y9zfe alt~ 
mış l>f'şl A pşeron yamnaclMnlda 
f11tlhsal edlld!iine «öre Alııll..ıaruı 
Kafkaş petrolleriııln t.mamıaclau 

laydaJanmaları ve bir lıakmta da 
bunlardaıı Hu.lana la7•lllHmM1-
ııa mani olmaları için bu yarımada.. 
ya ,.e Baku'.)'e kadar gitmeleri ll
:umdı r. 

Baku, 882 kilometre ....ı•tu
dakl petrol boruları hattile BabrN 
hatlıdır ... e bu hat boydan bo7a Kaf
ka-oı d•llarıauı lıJınayeldlldedlr. 

GörWUyor ki Ahlıtwılaf' • ......_ 

hedefe doğru 1lk adrmlannı atmıt 
olmakla beraber, hu hedeltea ta. 
mamlle haydaJanabilmek içi•, ra4-
yo gnetemlzln de geçen ctbl teba
rüz. ettlrıttğı gibi, belki ele .. r 7ıJ 

dalla hiiyftk fedakı\rlıklarda bulun
malı: ı.or11ada kalacaklardır. 

KORUDI 

Mümtaz Rek, 
Ankaraya g"tti 

Eaki iaşe mUdUrU Mtımtu Kd 

veklletle temas etmek Uzere Anka
raya gltmiştlr. 

Dahiliye Müsteşarı 
şehrımize ~eldi 

Bir gazetecinin 
yağ müşkilôtiyle 
· mücadelesi 

ya hiç bir şey soylemcdcn, şu emir yankeSİCİ rumdur, tarlaları çiğnenmiştir, ~":,~.geldim ParbJ gurmedhn, bll- Muharebeden ;,,nra Amiral gPnç 
leri verdi: hayvaııları kesilmiş, fıleUert elle- eri r•tırınıt ve çıkttm••: 

1 - Buhin kolordu, derhal kaz. Karaköyde Mecidiye köyüne git. rlnden alınını~. :fabrika ve ma- Alman tankları Sh'.,,topoJua bu - Bilmiyor muııunUE ki nizamlar 
matara küreklere sarılacak.. Do· mekte olan 'bir tramvayda yolcuların denleri tahrip edilmiş, nakliye kadar önüne geldikleri bir zamanda kUçükzablt riitbe§lne ulR,mamı-, her 
nanmanın dcmırlf bulunduğu (çlC· ceplerini karıftıran bir :rankeıılcl ya. sistemleri çöknıü§tüı. Diğer m.l· Slvaştopolun düşmiif olması lbım. ferdi bil' amiral huzurunda gühnek-

Dshil!ye Vekaleti Müstqan Fu· 
at Tuksal dün sabahki eksprealc 
§ehrlmi:.:e gelmiitir· 

te sütun) denilen (Dolmabahçe) kalanmıştır. yonlarc4 insan da harp esiridir dır. Shııatoııol düo;tliğU uman ille kn meneder~ 
den itibaren (Kasımp~şa) deresi· Mehmet HU.,eyln adında Antalyalı veya temerküz kamplarına top- tıış füıtUnde taş kalmadığını, hattA Er, ııaflıkJa ce,·ap vermiş: 

O Un gaz.eteeUer, Basın Kanı_ nin başına kadar, geniş bir yol a· bir tüccarın ceplerini karı,tırırken lanmııtır. Zaferi birçok yerlerde burada enek·e bir fehrin meveat - Bllınlyordum. 
" la k b 1 .. lnd yakalanan sabıkalı yankesicinin, ar- kargacaJrk ve anar .. lııln takip et· ohluğun:ı na..,ılsa ıatlam kal•ı'J bir Amiral biraz dli,Undttkten fionra: muoda laf& meselelerindnn ,..ı ca .. ve u yo , uzer e en " " 1 ıeı 

"' küçük bir tümsek bile bulunmıya. kasında bulunan diğer bir yolcu ta· mesl mümkündür. tek nılııarenln ~ ıadet dtlğlnl • - Sld <"ezadan korumak l(la yapa-
babeederlerken, ~00 Posta &&biple- cak surette tesviye olunac·Jk. rafından meşum faaJlyetınln farkına Bütün bu insanların acele ih· gra.flar, ııjan .. ıar <'Uyır e&Jlr yazdı· bllN·etim yı>giınf' ı:ey ııkl k~za. 
rlnden t~krem U akhgil, yağ ınUşkU. 2 - Taksim clvnrındakl orman· vanlarak yakasından tutulmUf ve tlyaçlarına yetişmek için süratle lar. bitllje terfi l"ttırmektır. 
!Atına karfı açtığı mllcıulelenln heye. lardan düzgün ağtçlar kesilecek .. halkın yardımlle polise tealim edil- harekete geçmek lazım gelecek- Bu tankların arkasılldakı kOlkoca Ve er, kl\çUkzabltllfe tern eltlrU-
canlı hikA.) esini ı;Ö7. ara ııııla anlat. (Arkaı>ı .. -ar) mlştlr. tir. İhtiyaç hal nde olmıy~n mes· ,.e a.pa sağlam binalar eğer fotog- Mlş. TaUısert 

mı, \e bn hlkli,)e merakta dlnlenmlş- r----------------------------------------------·------------------------.. tir. 
Meğer Ekrem Uşaklıgtı çok Jhtı

''ath bir arkadaşmı'}. bu .)ağ lşlnJn 
~ereye urac:ığını fptidadan gilrmUş, 
\'oluk çocuk hilesiz .> nğdan mahrum 
kalmHın diye iki ıoek tedarik etmiş, 

18tanbulda bakım \'C geçimi gllç 
olur dl.)e A.)dında bırakmış. Oradan 1 
kendlııfne yalt gr.Jlp duruyonnıış. / 
lhtıynç 111ııddelerlııln ,ııayet hu· 

dutJanndan çıkmama ı usul olunca, 
,)ağların arkası ke!llml,. Bir gUn gel.

1 
tnış ki e~de bir dirhem ynğ ~ok. 

Daha fe.na!öl htanlııılda da bir dir
hem yağ yok gibi gorUnhJor. Fakat 
kara bor..a ile temas \il ıtası bulu- , 
nunca l"\'C deTh:ıl bir teneke yağ gel
mı,. fakat kilosu tam altı buçuk il. 
:ra4an". O akpm Ekrem Uıpklıgil ı 
bir taraftan ev yağ ız kalmadı diye 
ls:t rahat etmiş, bir taraftan da kara 
bonanın ken"l hır. karşı bo le bir za. 
fer kaıaııdıl;ındıut dola'.\ı lideta haş
talanmı' ,.e mUc&deleyl tlddetlendlr
meJe Rzmetml9 ••• ı~te ıtlmdı bu ınak. 
utla koo~ratif dl.)e baYJ'&k açmış. 

- H ç de değil... Oğlan da çok zen· 
ı:ın .. Hem de crazl ve mülk sahibi. •• 
Fazla olarak da milkemmel t .. hsil ı:or
mu;s, yakıeıklı bir genç ... 
MadJım Dcodat düşünceye daldı. Son· 

ra kendi kendine soylendl: 
lnnnılmıyneak şey! Serseri ve nh· 

H'ıksız bir kadının kızı böyle mükem
mel blr koca buluyor da mazbut ve na• 
mus'u aUC'icrın kızları evde kalıyor. 

Doktorun kaı ısı mahzun bir tavtr ta· 
kınarak dedi k : 

- Af( dersiniz, Madam Deodat, ver
dtğım haberin slzj bu kadar üzcceğ .nl 
bil:;eydim susardım. Fakat bu kadar dil· 
ruşt da\•ranmıınız doğru değ 1 .. Gençlere 
körkorure kızmamnlı onları bailboı bı· 
rakmamah. aksine olarak fyi nasihatler 
ve tatlı sozlerle dı;ığru yoldan ayrılmcı
malarını tem..:ıı etmelidir. Torununuz 
Colctte çok gfizel, hoş ve Jyi terbiye gör
müş bır kızmtş ..• 

İçinden de şu sozlerı g~irdl. Fakat 
ı;oylemedi: 

- öteki torunlarınız gibj sakı! v-0 
mendebur dcgllmiş .. 

' 
Yuan: Aııdri MaueJs Çeviren: Reuan A. E. YALMAN 
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mem. VakıA bu çocuğun hiç gunahı 
yok. Fakat annesinlnkllcrln! çekecektir. 
o kadına da kibar değildir diye kızmı
yorum. Eğer namuslu bk kadın olsaydı 
kabul ederdim. Fakat benim yapmı, 
olduğum tahkikat onun hakkında baıa 
çok şeyler öğretti. Ailemize girecek ka· 

dm değ11mlş .. Civelek v~ çok biimlş bir 

ICY··· 
- 'Fakat oğlunuzu bu kadar sene 

mes'ut etmiş ya .. Babasının öldüğü za
man buraya gelmişti... Hep karısını 
methetmişti. Benimle uzunboylu koouı· 
muştu, hat.ırlareınız ya .•. 

mel işleyen febrlkal .. r1nın başında ola. 
cak yerde, gitti, patates tarlalarına gö· 
milldil, kaldı. K"m bilir o kadın Perl· 
gord'da da ne maskaralıklar 'yapıp of. 
lumu rczll etmiştir. 

Onun ı: bl Pnrlste ya~mıığa, f1nk at· 
mağa alışmış bil' kadın J:fdlp de sebep· 
siz köyde oturur mu? Mutlaka orada 

l>eraber olmak istcd!ğı bir erkek var

dır. 

Doktorun karısı, Madam 

gelinlerinin gelmesin! bekledi. 
Dcodat'ın 

Onların 

heyret ve hasetlerini doy.a doya seyr~t

U. Sonra veda edip gitti. Aile erkt\nı ak· 
~ama kadar bu meselenin dcd'kodusile 
uğra§tılar. 

sı Dcodat~n asıası, babası, 
idi. 

soyu sopu 

Eski zaman elbiselerinin kocaman ya. 
kalarını ve kravatlarını, kız çocukların 
bukleli baılarını ve telli eteklerini sey· 
rctmek ihtiyar kadının hoşuna g.dlyor. 
c!u. Sonra koc•Bının çocukluk, talebelik, 
gençlik resimleri geliyordu. Evle-ndiğl 

zamlliı kocaman bıyıkları ve sakalı var

dı, nekadar da güzel bir adamdı! Daha 

soora, il'k çocuğu olan Gaaton'u kuca.. 
iında tutarak çckllm ş bir resmi ..• 

Kadın, sayfaları daha çabuk çcvlrme
ğc başladı. Gaston'un her yaşt.qki resim. 
lert vardı . Evvela küçücük bir entarı 
giymiş, bir koltuğa kurulmus. sonra 
bahriyıdı ün'formaslle ba§ka bir yasta, 
daha sonra mektepli, askPr, iı başında 
velhasıl her türlü vaziyetlerde çekilmiş 
rcslmler .. 

r- TAKVİM 1 
1 AGUSTOS 194.Z 

CUMARTESİ 
AY 8 - GÜN 218 - Bızır 
RUl\li 1358 - TEMMUZ 
uıcıd 1361 - RECEP 

31 
19 
11 

VAK1T ZEV Al.İ 
GÜNEŞ 5,56 
ÖGLE 13,20 
İKİNDİ 17,15 
AKŞAM 20,26 
YATSI 22,16 
İMSAK 3,54 

EZANt 
9.30 
4,54 
8,49 

12,00 
1,49 
7,28 

(YKôJ~ıtl 
Patlıcan böreği 

~ ugön yecll .,aUJL'an aldım. Or. 
19 taamdan )'ardun, &uJ& at.anlı 
bafJaduu. Çek.lrdekleriıtl ~tkanp Ud 

u,1aamı, bllak, bir ka.ç h .. h •'f • 
patates, yedı yunıurt.a. ıaydaan, 

a..ya& peynir, biraz tuzla ezerek b· 

rtftırarak btr f!.ulamllÇ hallae pttr
dbn. 

Bfr tqırioln dibini yağlıyarak haş

lanm1' patlıcanJarı dizdim. Uetllae 
bulamacı mlMıavl surette yaydım, 

Mraz yat iJ~'·e ettim \'e fınna ver. 
dim. Uzer! mükemmel kızardı, tepsi 
börefl gibi keserpk sofraya verdJm. 

Şunu U&ve edeyim ki bu tarifi bl· 
sim Pemir g~tlrmı,u. A~aln ı•• 
filnkü yemek tarifine kıskanarak bir 

Gaıeteeller, bu hJkJlyooen ç.otı: uwk, 
alılılar. ÇllnkÜ ~otu s:ınH saatine )'a

,,ar adamlar oldnfo için yaf!.ız kal
mamak için Aydınd-ı inek ~arlk 
eden rN'JYlden bir arkada,ın ara!al'ID. 
ta bulunması bepsfn!n içine mhatWr 
~ur. 

Bu son sbzlerl ıı.çıkca soylcmeği neka· 
dar isterdi! Fakat kocasının doktor ol. 
duğunu ve aks lik ederek müşterilerini 
kııçırmanın doğru olmadığını dilşünda. 

- N sıı olursa olsun, is~erse Seba mc· 
llkesl, isterse de bilmem nerenin pren
sesi oJsun, ben o kıza. torunuınıiur de-

- Oğlum aptıılın, enalnln biri. O ka
dının peşinden ~iç ayrılmadı. o ne d~
diysc oyle yaptı. Onun sözilndcn hiç 
çıkmadı. Oğlum tama.mile deiist'. Hiç 
eskisi gibi delil. En son gördüğüm za. 
man ben bile tanımadım. Kimse He ko· 
nusmuyor. O menhus kadının tesiri aL 
tında kalmış, adeta::>il)'lilenmiı gibi .. DO· 
~ünüz. bir kere oilum :buaün m'tk•m .. 

Madam Deodat, akşam yalnız kalınca 
ulonda maa;anm üzerinde duran bir fo
totraf albOmilnU aldı. Ve yavaş yavaş 
sayfaları çevirmeğe başladı . Elli sene
denbf!ri bütün alleQin resimleri bu aL 
balllılie yapı~~t.ı. İlk sayfat\akiler koca-

Bİr başka sayfa çevirdi. Deniz kena
rında birçok arkadaşlarile beraber 
y}lıc Gaaton'un resirnlerile doluydu. Ya. 
nında zengin W> kibar aile 

0

kızları da 
vardı . Ne olurdu, vaktile şu kızlardan 
bir ile evlenmiş olSAyw .•• Bir başka say· 
fa.da Gasıon'un harp arlfes:.nde teğmen 
kıyüetlnde bir resminı &ördü. Bu son 
resimdi. Artık bundan sonra aile slbU· 
müncie Gaston'un resmine tesadüf edıl~
m.e.ı.di. ı 

arkad-.ından almıf. Yemefi bealrn
llyerek yedi, fakat pek güzel old• 
tana Ane de lııkir edcmedL 

EVJUr.11111 
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VATAN • 
umer ile ~oo~ Subay beden terbiy si sivASficMAL 

Aske~:,,~urum 1 p o is Enstitüsü arasında uızlı kursu sona erdı· fıı~il~er~ halkı ve r f !&D DO~ anlaşma ıkıncı cephe 

103mezun Verdi• Kursu bitirçn su bayların diplo- O kiftct <ep:::~ı:; ~~;.:,,, Donu cephesinde: 

(Başı 1 -) (*) 
lllerı.. Pli.Ni ağlr küpniler lnırm"". 
la?', w ne--u ceoubtinaı g~ ~be 
1izf·rlnde t ıık \e moQi.rJti birllklerıe 
ıaotorllı tof)\·u g~lnne.,·e b:ıoııWnı'
larar. 'afanıç ve Sal ırmaklarının yu
k:jrı n:ıf"Cnıları boyunra. tank ,.c 
ıırbh birli.1'.!erkı taarruz:ll ~eçmeJrri 
b~ka tUrlil t1J1.lt edileınez. Denilf'bı.. 

lir ki Alman sa~ N-ntıhı ,.e merkezi. 
hiiyilk k"unlarlle t&ru.-U Kafka.y" 

Almanlar, Rus yadaki de ,..keri blr ..,. eıe ı.aU•den 

harekeilerini tamam- ma!arı dün mcrasimlo vcrild :;~;,- ;!;'ıcı":ı~:i~um;:· ... ":.,ıı;:ı ::.: 
Yeni mezunların diplomaları 

m::rasimfc v : ri ldi 
fa dıkfa:-ı Sonra rarlar; fltU bir yrrdc vazife ,eren 

Ankara, 31 (A.A.) - Gen_elkur- ı ren subaylarımızın dJplomaJe.rının \'e.. giıH bir kumanda tae~·etı tarafmdan 

dün .J2poJ1lar Slb:ry2y~ 
kar~ı harek)ta 

may ba.ş:kanlığının teşebbü.,lerıle bir I ritme töreni yapılmıştır, Genelkut bir ~:ok, heaap kitaptnn aonra ,.e .. 
rnUddettenberi Harp okulunda açılmış may yarbaşkanJarından KorO'eneral riJir, buna ait me1telc.-lere merak 
.5Ubay bed:Pn terbiyesı kursu bugün. Galip TUrker okuta gelerek k;su bi· ,~ trrlp ap:ı('ık hunl.:ırı mtinakafa.. 
sona ermiştir. Kursa i~tlrak eden tiren subaylara diplomalarmı vermif ya kttBu,anlar fil!<>tbluk 'üpb.esı al-
seçktn subaylarımız 20 gilndenberi ve Harp okulu komutanı Kurmay hna dü,rrdl. 

• 
geçfc :?kiermlş 

l.opraklanna aynk bı:1.snıı,t•r. Nevyork, 31 (A.A.) - Britanovıı.: 
devam eden yazıh ve sorulu d<'neme- albay Mustafa Eren'le bapögretmen Şln111i r.e deği'}mf~tir. Lottdrada 
ı - 1 ' Trafalgnr ınl'~·danında toplanan bln-

li•talak bôlge.indfl mukavemeW 
dc-\-·am edeq RU!I fM)( <"HlaJu, .,Jmdlkl 

halde en «:ok to.~ika maruzda.r. Ei:er 
.-\JmanlarUt Proletalı;kaya'yı OflQUba 

Vaştngtond4 emin bır men1badan 
ôğrenildi!l"lnc göre, Almanların uğra
dtkları felA.ketıı kayıplar&. rağmen 
Kafkasya istikametine atılınaıarının 

başlıca sebeplerinden blrl Hitlerln. 
Japonlar Siberyaya taarruz etmeden 
bir mJktar arazı kazanmak ihtiya
cında bulwımasıdır. 

e~\.4e kllmılen muvaffak oJmu~lardır. Hüsamettin GUrel't bu bıı<.:a.rıdan do-
B -r lf'r<'e Jnglllz, t:Jkinct cephe derhaJ ugtin Harp okulunda kur.::;u bıtı- layı tebrik etmi~,lerdır. 

m:ınl&rm mak;;;.adı, ev9e'k>ıe talunln 
~ıutııua •eçlılle, R... ool -hını 
•lıraııe matlup et.....ı. ff K""""odar 
pıolrol b3vza3lle Novı~ limMJJ!U 

l'lt~ ceçirı.ne.ktir. 

Rtrslar Çtoli&D5ka~da ddfııtu ıwo-

b.ırebtJer oldu_"unu ,..e bir A.l.nl8ın ko
lunun f'Cnuba. ilf'rlediğilll biıldinnlş

lt"rdjr. Bu kol. belki de Prolet.arskL 
:)"a'yı lşpJ ede::ı AJodtll ileri kıtaıan
dır. ·~~t·r bu Alınan kolu Sal um.ağJ 
boyunf'a ileri ku•ekete detıanı Merae, 
Ru• müdafaa t•ı>lı .. 1 odadan JlliJl8 
hi\lilnmü1 .... ~· Doa -
çnk 0Ulkla!JIU1" olacakttr4 

Y.~akat görbniişe göre, Jl,oıli]a.nıa ti-
mail Kafkasyada .., a.o;ıatı Volıra bo
~·unda Ud mtidaraa ~pheısJ kurma.k 
mak adile !eılblril lıareloel ettllılerl 

nnbfılnu.ktadır. Almanla-r Kafka&ya 
f tikametlDlle l·eya VoJp W.erlne J'Ü.. 
rU·u·Jt"r de adını admı Rur; mödafaa 
cepbdcri1e kar.ıl~&Nlklarm. 

Sol ceııaha gcliııce, StallnfT&d ba-
1ı ında. AlmanJar Doa eelırini Mftiiz 

<Bafı ı lnıclde) «o• telkin edilmeli, umumt te~ebbüs
aft meseleler hakkmda canlı al.ika Ierle hususi teşebbilslerin faaliyet 
ve h.akikl bir haz duyma.sına mA- hudutlara ve beraber çaltşma. şe
m oluyor. Sözün ay>.ğa düşmeme- killeri açık b r şekilde tesbit cdll
sl ve gerilik cereyantclrının ve ş•h- mel"dir. Hükllmet, tüccarın ame
si menfaat ve ihtirasların milli il btıgı ve tecrübesinden lstlfadeye 
menfaat ve maksatları yıkmaması nekadar muhtaçsa, ticaret baya.· 
içın 11ıe gjbi frenlere ihtiyaç görü· tinda olanlar da hü.kô.metin reh
lüyorsa açık bir surette alınarak berliğine, blrleşUricl rolüne, ay .. 
vat~nda~n hakkı ve vazifet>l, sa· rt ayrı kullansmıyacakları ın .. te
Lılhiyetı ve roes'uüyeti belll ve hassısların lr:ıadına o kadar muh-
~l<Ar bir !tal almalıdır. taçtrrlar. 

Diyelim ·ki balkın reyini vicdani 10 - Köylünjn umumJ hayata 
kaııaat(ne ,söre samimi su.rette karışmasına, dertlerini duyurma
kull•n•mama ının nazari mahzur· sına geniş lmk8nlar açılmalı. ç·ftçi 
lart n-rdtr, fakat vas'.lik usulü, J..iillet Meclisinde kuvvetli bir su .. 

Bu hususta. Togo ile lJitler arasın_ 
d& gizli bir anlatn1a. mevcut oldn~u 
söylenmektedir. Bu anlaşma mucibin .. 
ce Almanlar, Rusyada Uerl hareket
lerini tamamladıktan ve muayyen ba
zı şehirleri zaptetUkten sonra Japon
lar Kuantung ordusunu Siberyaya 
karşı harekete g t ı:ı.~ekleridir. Alın

ması nlatlup olan şehir!er1n Rostov, 
Stalfngrad ve Voronej olduğu zanne
dilmektedir. Ruılar Voronej't henüz 
ellerinde bulundurduklırı ve Atman 
ordusunun sol cenahınt tehdit edebi_ 
leceklert için Japonlann taarruzlarını 
gecJktırmeleri muhtenıeldır. 

Kuçevskaya da 
işgal edildi 

umumi hayata ait musbct fayda rette temsil edilmel'dlr. Tek başı- (Başı ı ınctde) (-) 

laşa toşki~3f3n,n Be ediYvve 
dev:·inde bir f c:ihat ~hti afı 

Devirde eski iaşe memu:-Iarı bir 
kısım evrak1 verm~k istemem:ş· er 
la..,e te~kilAtının ıa.g-vı ııe belediye. 

ye devri karaı-laştıktan sonra lst.an· 
bul tel}kilAtının belediyeye devri sı
ruında beledıye n1emurları ile eskı 
18.fe memurları a-rasında bir içtihat 

ihtlltfının çıktığ101 dlllı gece ıeç va-
kit haber aldık. 

Eğer verilen bu haber doğru ise 

ia.fe memurları evrakı beJ~iye nıe_ 

\."ern1ek istememişler ve evrak tize· 
rındc maiUruat \·erınckten de lmtlna 
etmişlerdir. Bu içtihat ihtll.9.t'ı üzeri-
ne. belediye memurl.ırtndan bir k1:s1n: 1 
lstıfa etmek yoluna gi.tn1lşler, r.ı1kat 
bu hareketleri ~imdilik beledıye eı
kı\nı tarafından önienmi.şllr. 

Yine söylendiğine gört, teslin1 alın_ 
masına başl11nan evrak te.sellüm edl 
lemeınif ve devır nıuamıtlesJ tamazıı .. 1 

murıarına teslim ederken bır kısmını la:ıama.mıttır. 

Valinin beyanatı T• t A• • d ıcar~ a e-;:ı-- :! 'Ye alika1ar-ı ve bu allkaların uyan- na tabi.ate karşı açtığı mücadele· bd sabahtanberl mühim bir demtr. 
dtrdığı baz ve heyecanı kısırlaş... nin azameti ve riskleri altında ezi- yolu kavşak noktası olan Salsk'ıa (~ı 1 Jn,lde) •/-. 

1 · ı hs·ı zaptı v-1·n çarp' ı~aıar olmaktadır. Belediyenin bu vaz1ft'leri aksatmadan brdıiına ve hulQ.skftrlık ihtiyacile en mt.ıs a 1 unsurJara el uzatma- r-. .., ... 

hl ld "'n varlık davamızın temeli oldu- Bir piyade tümeni Kuçe\o'8kayıı.'yı yapabilmesi i~in yardımcı mtmur • ~ kıymetleri sarstığına göre k d 
• ı ı ı d s 1 ki zaptetmıcıttr. a rosuna ihtiyacı olduğu meydan<lıı_ ftilen yarattıtı zararlar., vücudu ou ô!n aşıma ı ır. ınai n şafa T d B 

a-,anıanıı,lardır. Kal:w: ve IOelYk•ya farzedilebileCE'k nazarı mahzurlar- nekadar ehemmiyet ve kıymet ve- Büyük Don kavsinde Alman ve Ru- ır. u itibarla mUlga teşkilılt kUçtil , likte fevkah1de b;r toplantı yapı la-
k 1 1 1 1 R 1 -··~ - 11 m- kıtaıarı dü•ınanı ne"rı·n o··bür tüterek mensuplarından bir kı•mı be- CBk ve bu topla:ıtıda mühim kararlar e m ~r n< e ~~ ar ~'CIT.n:J "' cian kat kat fazladır. İşın cs&sında rirsek vere m, tabiat bize küçük .. u n ı 

cua,. 1 lncfde) -
11 de Tic:aret odasında "·ı1tinln rt~·a. 
setinde, bütün oda id~u:e heretl t\za 
\·c borsa idare heyeti Azalarile bir 

'Vemt't etn1ekled.ı~. . ahLıki kıymetleri11 ve medeni ce- bir kıt'aya benztyen ve içinde her tarafına atmışlardır. ledi~e emrinde çalt~tırılrna.ktadır. ı alınacaktır. 
BiT ordunun \üıJerl'e kdometre . türlü iklimler, her tü r lU şartlar ve Sovyetlerln Neva'yr gegmek lçin Bölge iaşe mUdUrlUğ"ünUn ve müra- Bu toplantıya. şehrimizin tanınnıış 

t ~ t Wj"k .bir ric tt IO saretia korunması meselesı vııardır ya.ptıklan bir te,ebbUa e-aeında y.. kabe kom.lsyonunun ıne1;1gu.1 olduğu il bütün zaruri gıda maddeleri üzerin-yap 1
&• • ra r a ;en nra kt bu mesele lter milli varlığın 1mk~nlar bulunan bir m"emleket ..... 

o~·ıJıtıRlı n11, nc;ıln1amah ını 'l» M«"· 
!-ı<"le!\lnl hol<ak orta!ında bağıra ça. 
Wra münakaşa ebnJo;.ter ,.e cephe 
lehinde bir karara ,·armı,ıardır. ln
gllttrcde hl~ler o 'ka~ar ~ı.lddetlldtr 

kJ hWcQmetln harekete C'~el}'e 

meı<"bur kalma~n thttmaJJ ••rdır. 
Trafa1gaT n1e~·danındakt topl•n

hda ı, na7.ın Bevln, bu J tr)in ye
rinde olmadığını, böyle taleplerde 
bulunmanın llltler'ln l~lne yarıya.. 

<'ağını \-e zaten Rus ordularınm 

mutlaka dA:yanaeağını ö~·ıemı. tir. 
Kdr"'IJe ı;elen ameotr meb~u Gue!lt 
h...Zktan şu iWlli ı,,ormu,tur: 

- BöslP bir <'ephe açınak yilı.ün
tlf'Jn tng-ll~renin t.ehllkeye dil' ece 

ğt, j11fll;\ tehlll{eslnJn yPnJden uyl\

naC'atr ,.e et.kiden uğı'adıftnız •~• 

ıstıraplı:ırın )'1.h: kat faz.1Mını çekt. 
rf'ğlnl:r: :ınıa,ılırsn. yine ikJncl ceplıc 

Jı..t<>r mJ!ijfnlz 'l 
8Ut~n lulk, gök gtlrllltüs\lııll arı-

dırır hlr "Jl"dt"tle bağ"ırarak: 

- E\·et! r .. te-rl:ı! diye Ce\'&p \·er· 
ınl.ylerdJr. 

Bu~Unlf"rde' Fraaudan I nglttere
yr kaçıp gf't~'"n ~ki Llon mebuiiiu 
. nı1re J·'illp lkhK·t t'i'phe açılır,.a 

bütün Fran"'t7ların kı~·aı11 edectk_ 
lerlnl ,r;_, IPmek}e beraber şu ltıraı:

da. bulunmu~tur: 
- E.;-t>r ikillt.'l ~.epJ~dett pek ('Ok 

bıthRet:lllip de htçbJr ,er )-apılaınaz

ı;n. Fran~ada, işgal altında ya~ıyaıı 

halk rıldıra<'aktır. Nazı t~gali n df"n 

hurtulmali: ü..ıııidlne <lüşüp bunun 
rrrçekJefjememesi ne gibi bl?' l5ken 
ce olduğunu kar,ıdan ka.r.,ıya t al<. 
tllr ttınek lınkılnsızdır. 

duruı, nıuh:ırebeyl kabul e~ vel d. ..,.d. vermekle bizi c:lftçi olma.ta adeta di vapur tahrip edtlmtştlr. , j l~Jerde_n bır kUi~nı eRasen ~lt"dlye va_ C:e Jş yapan tti<;carla.rı da.vet edilmi,_ 
nıAntli)·abnı boz.mıy•rak iritin d~- ana ıregı ır. ~ mlhkiım etmiştir. lıfoskova, 31 (A.A.) _ Reuter 1 zıfelerıne dahıl maddelerdi. Gerek I !erdir. 
mana kar'ı nıulı:ave-ntet f'tıaeıııd, brp . ~ - .Memleketi ve_ya filin ~e ajansmın husu.'Jf nluhablrt bildiriyor: onlar, gerek..'e diğer vazifeler pek 'l'tcaret od8.Sında yapılacak olan bu 
oanatında oe'k •e idare«! .,. fİİÇ f!IKn d!Ure ve kalemı şahsi bır Don kavılnde takriben 58 bin ki. tabii olarak titiz bir itina 11• ifa edi toplantıda her grup için m\irakabe Topk· pı sarayı ı'nşaatı 

Ç'ftllk ·•ymakta ibaret zihniyet Bu saydı4ım prensipler, """"1 ı k"· • - ı ı h lk ~ h h olan bir 1,ıır. Bunu yeryüzünde ea · - n v- Jometre murabbaı genlşl!.ıwnde bir ece w.ı. ~ı o an a ımızrn r..,..a eyelleri kurulması meşelcs1 göru,u-
k t~ ~•- t fi -. ı dı bir kanaatin mahsulü delildir. ln- &' h t ı ı da hl t parhık tekilde t"k..'leTiya eıtıkt Türkler ı a • ua.ı- as yeye u .. ~ .. ma ı r. aahada Bozkırlar bölgeılnd.e birbirine ve uzur. unu em n yo un zme lecek ve bu hususta tüccartann da taınamlanıyor 
U i ha t d tıf n ak san her sınıf memurla, her sınıf 1 t kt ı ı d b ı d ,.,, f bn.şarmı,ıarclır. 1 tiklftl harbinde ""- mum ya ımız a ıs a a c pek uzak Uç noktada yani Bataisk'de, e me ır. <; n e u un u6 .. muz ev.·- fikirleri sorulacaktır. 

k · t h. te ·· halkla olan temaslarında peyda et- ! k ı•d tı ... halk h b ı T ı nun fl'IU'l k hlr t krıırı • wa..ckr. ve..-anca meı;ıye ve ızme gore ı Tslmliyanskaya'd& ve- Kletskaya·da a ~ e şar ara raamen ı• ıç .ı Ticaret ıahasında tanınmu;:. yaptı- Ankara, 31 lVatan - eV! ve 
:\fAre al Tlınntenko, bunu t>aı,ıt.rmıt olmalı, pistonun, arkanın kıymeti t ğl ~?~~balan .Uzaeçten k i aeç~rln.~e Uç bUyil.k muharebP cereyan etmek~ lftlretıe •ıkıntı çekm-ıNf l~jn bLiitl tı fflerde dürtlatJll#'fl Ye namusıuıugu • tan1ır edılm~ltte olan Topkapı sarayı 

#iayıhr. Bu harbin lıotıfade edl1ec-ek olmadığı. hatır ve gönülle iş gÖ- şu u;t nceye v.srıyor ugun tedir 1 teşkll4t mensupla.rlle blrltkte a.zıunı ile teınayUz etıniş tüccarlar aıasında ınüzes1nfn in-ıcaa.tı biter bitmez TOr-
d tı r ··ı mlyece'" y'••nlık g·,·retinı·n halktan geri kalmış bulunan hü-ı , ; .._Don' ,. ga~et gö.lterilecektlr HUkılmetlml- t k·y in blltll " !eri d k. dl bir tsrafı da, Rus or ula.rınrn yap - tı e ,.., t:ııı • • kü. ti Ik . ~a6• un r;ıa,, ve sot kıyıları J· eşkil o1Un8.C'ak bu ntUrS.:{abe heyet· ı en . ;1 muze n e ·ı en na -

Aı bü;rtlk rlc-.attir. Yolı."'a bu Rtu or· şahsi merhametin bir memleket me n ha ın scviyesıne varma- uzunluğunca bafka. bir çok muhare· zi.n lttihaz ettiği son kararlar netice. !erinden, f!yat kontrollerinde ve satış_ de ı.-......t.•ı·lcr getirtilerek halka t~hlr 
tuJ.ırı dsh:. Doneç Jıa\-7.&.sındn mahv mesf~ alini feda"ya ve isUsrıalar ve sı, onu geçmesi, tam sevgi, saygı beler olmaktadır. 1 sinde memlekette bariz bir ferahlık larda hami derecede istifa.d~ edile· edilecektir. 

1. 1 t •a •ı t -~•ı i ve emniyet kazanması, umumi ha- Kletsk , b hissedlldli!in0 . i matbuatımız men1nunl- cektı·r. ================ çe perl,,,an ohırl:ırdı. Almanlar aynı 1m ıyaz ar yara mab tt e ~ em • t d . 
1 

ayanın ccnu u garbi.sinde ı 
z3 manda aıoı.ko\-"& ve lA"nln~a<la d• yeceği hakkır:.da gençliğe ve bü- ya 1 mız a verıın i bir çalışma hızı mUcadele b h . b yetle kaydetmiştir. HUkO.mctçe alın-

ve yaratın.., zevkı· u anması ı in u şe rın cenu una kadar 
taarruza. ger,M'lrrdJ, :\tar~aı Timo- tün vatandaşlara .somimi bir ka.. b _.. v-

1 
S Y ki t· il ç 

1 
yayılmıştır. Şehlr Kalaç'm 130 kUo- rnış olan kararların ınıntakalar da-

çcnko ht"rhıtl<fo bu kaılar bilyUk l'tca ... naat gelmelidir. Memurların fa-ali~ u ~~en~p er dn ge
8

rçe
1 

eş ır m~s metre ,ıma.J.inde, Don kavılnin ıtark hillnde hUsnü suretle tatbikine ehem.. 
te tü-,um ~rirınl.)·et·ektt. .. ycfne ait zimmet ve matlü.p ta- mu a zım ır. un arın çogu ucunun ortasında Stallngrad'ın kar miyet veriyoruz. SalAhiyetimlzln ~('-r· 

Ahnant.r h.\JA, Ru..'f onJularm ı n btr raflarını memleket ölçülerile ölçe.. paraya, p~la lhti~aç gösteren ŞCY- şısında bulunmaktadır. Don'un cenu= çevesi içinde icap eden diğer kararla
lnıhn ıre kayıp lb•1~slni n~retnıedi- rek kayıtlarınt tutm.ak ve tayin ve lğ dejildır.h Sır~ ıy; niyet:. cesaret, bunda Almanların ilk hedefi Bataiski' rı da vakit ve .zamanında ittihaz ve 
h•r: aldıkları Mir miktarı hakkında terfilerde reyi muteber olm&:k üze· u raşma z~a me er nin yoze . a)1n- Stalingrad'a bağlıyan demiı·)•olunu tatbik etrneğe ltına edeceği:İ. 
lı:-tl:\ ... i!l~flt edi)-nrlıır. Bunun if;indir re umumi bir sicil idaresi kurul- ması, şahsı buyurma zevklerınden bir kaç noktadan. kesmektir. Ba- ""ııu kJrunro~ hüktimlerı ta-
ki ı\ln1anlar ,.e mtitteflklerl harbin mıh ve Hesap DJva.nı a~bi Mecli- fedak3.rhk edilmesi, müşterek men ta.lsk'de ve Tl:imliya.n!kayıı.'n•n k··- bak. 'I hf ı 

! &t fr ı l ı ı·t· · l cu. memen ı, mer ve ma. uz o -du~u f"epht .. lıtde bu k111n da 4eT&m se t3.bi bulunmalıdır. a en er n n ; ızce ış etilmcsi fısında Almanlar, kurdukları köprü 
sayesıcıde başar l•c•k ı le ct· dutu ;çın birçok maddelerin satı-r.ı1(!('eğine ve :':'o\-·yttlt"rln yıkılmı:ra- 5 - Teftii ve mürakabc işleri ı 1 r ır. ba,larında.n ti.mali Kafkasya. bozkır_ 

Ö 1 ki 1 şındakl .serbestiye rii{!men makul rı.ııfın:ı kanidlrlcT. Ru~yada kıf.I mö.J- Vekületlerln nüfuzu dairesinden Y e umuyoruz yen hilkO.- !arına yeni kıtalar sevkine devam el-
t kolr haddini aşmak, n1al saklamak dt"ll'.\·r:n gece aya7.ları 1hndldea b ... _ çıkarılarak. serbestçe yapılmalı ve me , B!lrların bize bıraktığı kötü rnelerine rağmen 'iddetıı bir rnuka-

1 sl · veya zincirleme ticaret yaparak l:ım1\otır. nu .. ıarm hlZt·e ka~betttkle- halkın .,.ikilyetlert Uzer.ne hareke- m rı arı n·hıyet tasfiye:ye giriş.. vemetıe karşılaşmaktadırlar. 
• k U eşya ve ihtiyaç maddelcrin·n hal-rı hiT fırı.at vana o da atusloe ayını te nnı•mcüdir. me cesare Di gösterecek ve mil- Sovyct kumandanlığı tarafından 

1 k 1 •-- •~ ı tin k k ı ka pahalıya mal olm&.ı:;ına sebep •1:1f"ı 1•1•!'.lı nehr .,, ~ncla Ket~ 6 _ Zaman, en bilyü.k değer e yU ~e stidattarı ve rüştü cenup kıtalarına hıt1hen ne!llredilen 
F -•· t b h k olmak gibı hareketlerde bulunan-miv,.,ceklerldlr. -• a k&ylp, il.ar· diye tanınnlall ve bunu israf eden- i a kındakt saygı ve lt'm&dını söz- bir günJUk eınirde şöyle dt"nllmektc-

bl -.nnA Rrıllrec.elı. dft'Mıeele bıil.rtlık btr ler·, tıpkı millet parasını çalmış lerlle değil, filUerile belli edecek dir: lar elbette kanunun per.çeslnden 
k d .r.;ıd· b ı k i kurtulan1ıyacaklardır. ·a~·ııı t-,.,. ır. gibi mes'ul olmalı, hesap verme-) ve u meme et ; bil tün vatanda$- «Son neler bulundu~ı yerde ölUn_ 

•- Jh' llğll Diğer taraftan ha.lkımızın da ih-ı:d~r. Merkeziyet sistemi ancak ı.a.rr e r e ve hı.ilşterek bir ceye kada.r her ne bahasına olursa 
Hindistan için esas prensipleri hilkim kılmak ba- sevgi ve zevkle işe sarıtmağa cez- olsun mukavemet etmek esutır.-. tiyacından fazla mal, eşya ve saire 

ı'k'ı Ce ·~-··a, kımından vazife görmeli, her me- beden kocaman bir çalışma ve ya- Kafkrutya dı,ırın asker ~ıkanldı b"rikUrmeğe kalkmaması icap eder. 
- y r ( h Hükıimetlmlzln aldığı feyizli led-mura kendi vaz f~ hududu ha.k· a ına sa asına. çevirecektir. Vişi, 31 (A.A.) - Almanların do-

(~ı 1 incide) ...... kında son kararı vermek sal.f\hiye- Ahm et E min YAJ .MAN tu cephesindeki ('ift taarruzu geUş- blrler sayesinde memleketimiz hiç 
Ingı !tcrede lse HlndiAtanda oldu- tl verilerek ve bunuo mes·uı.yeti mektedir Kuban eyaletı için tehllke b:r Z<ln1an büyük bir darlık c;ek-

Bugün \'&linin reisliğinde yapılacak pılmış "" alınacak kararlar tesblt 
olan bu toplantı memleket iktı.sadi- edilmiştir. 
yatı bakınundan ileri bir haınle teş· Oğrenlldiğinf' göre, iaşe ve fiyat 
kil etmekte ve i~I, o i'ten anlıyanlara mtırak&be te~kHAtında çalışan bDtl\n 
bırakmakta bir basamak teşkil et. nıeınurla.r belediyede de çalışacaklar_ 
mektedir. d1r. Yaln1z, ekınek fişlerini taarı\f 

Ja,e te,kUıltırun de\lr h;lerJ eden memurlar ara:sında dün inılerir 

de\anı ediJor vazifelerinde kalıp kalmıyacaklar 

Bundan batka iaşe işl<'rinin bele- tebliğ ediln1lştir. Yapılan tebligata 
diyeye devri n1uanıeteıı;ine devıı.nı edil-: gör~ 25 kadnr memur açıkta kalmış 
mektodir. Di.ln \'akıt hanında eısk 1 j tır. Diğer 35 ı eski vazifelerine de
la.,e mtidUrltigünde bir toplantı ya- van\ edeceklerdir. 

• 

N:uasa. Vazlyeli 
Karadenfzden pirinç, yağ, 

fasu lya ge.d~ ğu ~bl L'.Ii cereyan vardır. Demlryo_ t" ·1 L "t • f R artmaktadır MRnsteJn kuvvetleri miyecektir. Bugün olduğu glbi 
lu f-ı'Jrlke ve J:r tesLsata para yalı , kekndiamüs~~n?:.alfelamrıenrıknüzo··nu·"net ırıg~.: ) vın o UZ• şimaJI Kafkuya kI)"ısına &!ker çı- }"Arın da herşey her yerde bulu-

re z ~· = 1 1 . Piyasada dün de mühim bir de- maktadır. Mezbahada toptan rı. t I ml • d ı k · ı ' ka ı k nabi ecektir. sUhsal!mız ona göre rıın_aT 1 1 ı.n an e c;e menın m-; çilmeli ve memura yarctma zev- ı J rmLşlardır. Ası uvvaUer Don ve ""iciklik c.lmamışur. İstil15cll mn1- y1'tlır dtırrlt,. 60 • 72, karaman 
ki ı edl Ba ve t .. .. t.. tomlm edim ektedir. 6. h ' 

Jl'! JZ ı!'Indan bahs yorlar. zı ki va ça.lışma hazzı verilme! dir. e goruş U Volga nehlrlt>rl arasında toplanmış takalarına yapılan .sipartş!C"r .. n bir 60 - 64, kıvırcık 80, kuzu 4:5 • 60 
mllfritıer tse ıstık;\ venlmesi ta.raf. nJ t bulunmaktadır. Bu ke.':>intde ilk he.. Halkın1ızın müstıkbel ibtiyaçJo_ d 

u t ha t..ımt:r.da. em ye kaç atı.ne kadJr şehrimize gelmesi! kuruş ırasında oynamakta ır. t.r dır. Fakat umumlvelle lngil\zler mum ya .. _ Vaşington, 31 (A.A.) _ Sovyet det aşa"'- voı"adır. rını bugünden temin etmek dii-
' si ıe-• k ı a.lı emn yete layık b• ~ • ve fiyatları dtiiürme.>i l>eklenrnek- Perakende fiyatlar ise, karam,,n dı>rninyon. verUmeal f.krindedirler. s n.-ı urum • : . . bilytik elçU.i 8. LJtvinot, ~rşembe Moskova, 31 (A.A.) - Reuter'in şüncesile ve şimdiki ihtiyacın-

ı ~" !le • 0 lahıyetı kul- r• 1 tcdir. ve da•!ıç 120 - 160, kuzu 160 - 170, Bom bay 31 (AA ) - Devlet ŞQ- 0 nıau.ı..ını, ver 0, -:- ııı."'"'ed husust muhabirt bildiriyor: dan faz a eşya, gıda ınaddes • 
1 d ,.. ı t ıı günü v~· en ~onra Beyo.z sarayda Dün Ke.radcnizden gelen Jlk va· ı ~rğ1r ı 10 - 130 kuruş arasındadır. r:ı.s.nda Arupa'ı lza bulunan B. Par_ arısına ı.ını, mc.s u ıyeı a)ıyl ma-t reis Roosevelt'Je 115 dakika suren bir Cenup nlcydan muharebelerinde ve saire birlktirmeğe kalkmllı.ıı, 

t dığını. vaz fe hisst ve mem eke ı·· b t ı• idi pur yai;, p'rinç, fatıulya getirmiş..! llaber verild"ği.te bÖre son üç ker buglln bir e.klit' yaparak Gandl· .... . katı sathaya girılmi~tir. Artık ıtra- uzumsuz :r e öŞ eser r ve z.a_ 
Yı ve l-Ilnt konırresı tcra komitesi ilaknsı beslcmedıgtnl, kendınl mil- görUşme yapmıştır. BUyUlc elçi gö tejik gerilemeler, artçılarla geciktir- rarJıdır, piyasada darlık doğurur. tir. Fak:2't bu gelenler külliyetli giln içinde şchrim:ze 10 bin kadar 

ı lt yük k sandı""ını ve makam rUş.me mevzuu etrafmda söz söyle- 1 koyun gclmi~t;r. Bu ser:e kı zıl ka-fı.7.alarrr:n Stalln ,.e Çankayşek'le. e en se e me hareketleri safhası artık g--mı~- Vatand.;ş arı sıku:tıda btr:lkır . miktarda değildir. Alakadar tile- y k 
ı • k h lk f.. ekt ı tına etmr• bu ... .., T ramcn ~<"k fazladır. a ında piya-biıh.şarak Hindi.atan meselesi Uzerin- gurun.ınu :renemıycre a a u- m en m ..., ve ziyareti tir. Sovyet başkomutanlığı, umumt Buğday istihsalA.t m:ktar1 azalmıı- carlar buna sebep olarak ph-'asa· 

r ı k k d .ır. b ili d J saya. bu cins koyunlar geleceğ n· dtı g5rllşmeler1::ı i tstemiştir. zu ı ıor u çı ar ı&ır:ı e e en şahst teşebbll.sll ile yaptığını sl:Jyle- ınukavenıet saatinin çalmıs,· olduA-una dığı halde mevcut stok mal ihtlya- nın daha rengı·nı· pek belli etmc-
l ' t tklkl f · 6 den fiyatlar bir mlktar daha düşe-n Parker teklif edilen mUlAka.t memur ar ser1 e er ne ıces:n- miytir. " karar vermi~tlr. cı tamamen karşılamak vaziycU!'I- mesini il.tri tıürmektedirler. 

yapılıncıya kad.:ır kongı·e icra komi· de ıru:~kezl sicil heyetinin kararl-ı Ziyaretini..ı1 Rusya'run ölüm tehli... den çıkmıştır. ccktir. 
t tnf\l3ntı1arının teı;t edilmesini lt ~stı>:eyc uğramalıdır. kesi içinde bulundutuna daır olarak İran kabinesi P'&kat pek kısa bır zaman içinde 'l'uccarlarda,1 bir kısmr ellerindt' Ycınt-'"klik yağlar piyasada faz_ 
de tıerl RUrmU~ ve demiştir ki· 7 - Işler pl(lnlaşhrılmalı, sıraya bulucan mallart p!ycsaya sürmek- ıasllc gürülnıcğe başlamıştır. Trab-

m dlatan hUkOmetl seyahat 1,int konulmalı Jptfdat :htiya.c;lar orta- yayılan haberlerle bir ~UnasebeU 1•st•fa ettı• yeni mahaul tamamile ve bol olıraJc teu, çekinmekte ve beyanname ver zan, Urfa, hatta tuzsuz tereyag-
' .. olup otmadığ-ı sualine B. Lıtvinot gU- · idrA.k edillp istlhltke a.rzedilecektlr. d 'l! 

t ıznn tr! ':>! r. Stallnle Çankay,ek da dururken, lükse, i:irafa, go:>le- (Bqı 1 ID<"Jde) ~ Bu arada halka tevzi edilen ekmek me ı l için herki yakal~nırım_ diye bile bOlca buJur.m&.ya başlamıştır. 
Gandı ntn yaptığı ta\•siyele-rln Çın'in~ rı,e gidilmemelidir. Bu gerl kal- ~:~:~ :i'::ı:~:; ;:~b~n~r~:~ Berlin radyosuna. göre Ruslann miktannı azaltmak istemiyoruz. O· end ~e etmektedir. Hariç pıyasa- Yakında istihsal mıntakalarıtd;:r 
Ru.-,yıı'run, Hlndıstanın ve diğer mtş yurdu lAyık olduı!u seviyeye Azerbaycan·ı lşgatlnden sonra tahki· nun için ı;ıehirde bazı semtlerde mu- lardan ~ehrimizc mal geldiği ta1-t~ ehrl t ki.Hl" 

0
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mUttef k memleke• e,.in menfaıttlerL 1 yüksıeltmek iç n plllnh ve hazlı bir mi.ftir. kat ve muhakemeye lUzum görmeden vakkat bir darlık görülUyor. Bunun dirrle gizlenmiş olan butün buji ın ize _ 
1 

ıyc 1 mı t ar a yao 
1e U"""Un blr 'e.ldlde icra edilmesi için çalışma bir defa kurulursa hiç bir öldü .. -~ _ ,,.l'lcce suy cnmektedir. 

-'D binlerce Ira.nlıyı · rmeJeri bu ka· onleıırne.sl için lA.um gelen _ lt."U· ı mallar pıyasaya onlarla birlikte/ . kendısintt va•drm ~ecck mUmeaail· y~baıcı ideoloji bu muhitte dikiş Mı"haı"IOVI•Ç bine istifasına sebep olmuftur. birlE:r alınmaktadır Bu ··a.zıyet <lı:- k . Sebze ve meyv.a f.yatlarında 
1 rl t d · 1 luttı.rama ' çı &cak ve iiyatlsr da tab:ı olarak j b "I ıı d .. ··kı··k h. 1 r. ayın e f'IJıı r er z, Bunun ne derece doğru oldUğu bi- vam elmiyecektir. Halkımızın mut· .. . en en e.n u~u u ıç o mamış 8 

- D<:ır Hazine rnenfoati rubu- k 1 ~ llnmlyorsa da Şehtnşahın Iran gaze_ nıaln olması ve ınemleketın, jtinde duşccektır. gibidir. )"erli paUıc.an v.e domatr_.,. 
Birilar, f r:ık nun Y<rlne memleket ve halk men- uvve t erı t•lerlne verdljtl beyanatta Iranın iç yaşadığı fevkaldde.şarlları dlişUnerekl Piricç fiy•ilarınd• cüz'i bir dü-, lazlalaştıgı lulde ~ün domale•ln 

1 k faati!ne ait &:eniş ölçüler geçmeli- işle.rinde bazı düzensizlikler olduğu bu kabil vaziyetleri hoş görme.sini şüklük vardır. Dün bazı toptancı- kilosu perakeede 2a, patlıcanın ta· ı.OZU mayaca <Ur Vaşington, 31 (A.A .) - Yugoslav- 1 .. 7 8 k ta • 
r; • · ht .. edllmektedir. Şehinşah föyie de- t•menni ederiz. Zıra Mdlse tedbir !ar 95 • 100 kuruş ar&itndan pirinç ııcs ~• - ·uruş n aşa.ıya sa. 

An!tara. 3J (Vatan) - Ankara bı- 9 - İ~birliğl IAtta kalmam3l1, yada, General Mihailoviç kuvvet lerJ mektedlr: noksanından değil, memleketin kendi 54tn1ışlardır. lılmamı~tır. 
1 ı!'.I snn gU·:lcrdc: istihsalini :neralekcttekl biltUn işe yarar un· 24: kamyondan müteşekkil bir Ital_ «}ıfilletırnln dertlerinden haberdar ·t$tlhsali ilP. geçinmek zonında kal- Bize birkaç saatlik uzak b:r me- Kavun k .. •rpuı f:yatıarı da çok 

ll'ttnnı~tu-. lıtı.ı..ı~tın bır k.ıs.nı d ğer ı;ur;arı, bütün kuvvetleri vazifeye yan kolunu pusuya dU.şürmllş ve ta.- olmak istiyonıın, fakat milletim de masından ve istihsal miktarının da sak-de bulun'n Bursn<la bugü.ıı yüksektir. Ufacık kırpuı:~ar 20 · 
felı .ı~r nae de gönderilmektedir. koşbıracak ve t.eşeLbüsün hızına mamile imha etmişlerdir. içtimaı mükellefiyet ltlzumu hisainJ ancak kAtl gelmesinden ne.şet etmek. en blrlncj pırııu; toplan 80 kuru~a 25 kuruş, ~avuh.Iar ise 30 kuruşa 
llartçten. btra ,ışclerl için 8 milyon keytı gemler vurmayacak §ekilde duymalıdır. Ben her hususta milleti- tedir. HUkQmetimizin istihsali art.! kadar satılmakadır. Kırıklı pirin· satılmaktadır. 

d • • t d ı •• ı B k ı ı d İkt dl h Zagrepde örfi idare lltn edllmlftir. te 
a et man,_r cmın e ı m..,t r. u 11ıı_ ura ma ı ır. ısa ayatta ça_ me yardım etmek is rlm. Fakat mil- tırma yolunda almakta olduğu ted- 1 c~n kilosu ise 45 _ 50 ardsındadır. Trakyadan yakında gelecek olan 
:elie- l.ılrala , bozuı.nıadan Jstiblik lış.'ltılara hilkQmein ikısadi siyase- içlerinde bir de nazırı bulunan bir çok let de elele vererek bana yardım eL birlerle bu vaziyetin de önüne geçi- El .fiyatlarında da bir iki giln·ı kavun ve karpuzlar piyasayı üm.iı 
tdilebilecektir. . tıni&ı Jstlk.rar. hakkında cmoıyet kim.oeler tutak olarak alınmışlardır. melldir.• eğ! zaman yakl~DUJ bulunuyor. j denber l bir düıüklük ıı:öz~ çarp- ett~inden daha çek dü:;!i{eceklir. 



! 

t 

H lk ve gazetelerle 
yapılacak işbirliği 

(Ba.'1 1 incide) Lütfi Kırdarın şehrin gel1r ve maı::· 
Doktor Lütfi Kırdar, şehrin gc· reı!r hakkında verdiği izah;;ıt çok 

liri artınadıgı halde kısmen üç dikkate layıktır. . 
misline çıkan mssraf13rın nasıl Valin:n ar.Iattığına göre lstan. 
karşdar.dığı ve 1lerisi !çin n-e ça-ı bulun tanzifat masrafı 450.000 li
reler dü~ündüğü hakkında izahat ra iken 1,200,000 lıray:1 çıkmıştır. 
verdikten sonra iaşe meselesine Bir sene iç;n kabul cdılc • t.t~zıfat 
geçmiş ve hertürlü zorlukları, nok m<:srafı ancak eylül sonunil kadar 
sanları, hal çaresi bekliyen türlü yet;şecektir. Hastar e masra!t da 
türlü meseleleri olduğu gibi anlat- ayni nisbette artmıştır. Buna k~r· 
mıştır. N-et:cede demı~Ur ki: · şı gelir harpten cvveJı:;ıne nıshel-

•- En büyük vazife size düşü· le artmamış, azalmıştır. Ar.cak ta-

H ık t · ı k ı"şbi ... liği h:; kkuk eden vergı ve resimlerin :t""Or· a ı envır e me , • . _ . 
h 1. u k ı·· ı es tahsil ". e daha zıy2dc itina cdılerck ru unu ge ış rme , uccar a -

r.·~fın meslek ahl3.kının muhafaza- bir mılyon Jıra ka_dar bır (azlahk 
sına ait vazı:Celcrl bizzat üzerlerine temin olunabıl.mlştır. Buna karşı 
almal2rında ve bunları vatanı bir m.zbaha. resm~_n:n -~zalma~ına kar
hislc görmelerinde ısrar elmek; şı Beledıye gumruk varıdatından· 
sizin yapacağınız birşeydir. Ten· verilen hisse 1,300,000 Jırada.n 
kitlerinızden kaçmiyoruz. bunları 300,000 liraya düşmüştUr. Şımdiye 

kadar başvurulan çare. hastane, 
istiyoruz. Çür.kü maksat, bir mcm· 
lckct işini cibirlig:te başarmaktır. ~eh:r ~:yatrosu ve Belediyi binası 

1 k
.11 k .. k··r ı•e ~sarn ıçln a.rrılan tahsısatı car. ı misraf. 

Ya nız ten 1 er or o u · .... -... "'-1 · · 
ti kıracak ve eli bağlayac•k bir l&r ıçın kullanmaktır. Dı'.--!er t rat-

h. it olmamalı, dedikcdu tan Belediye Bankasır.dan borç 
ma ıyc e alınan · ı ·t· k 
ekline dökülınemeli, kusurları o- - para_. ya tuz .para g_e ırece 

şl · . ı \•apılma<ı dag·ru ola ışlcre lahsıs edilmıştir kı bunlar an ı•o:ın nası . .. . • . . 
. 'd 1 lid r da l\1ıs•rçarşısının istimlak ve ıma.-c .. gı a soy ~nme . " 

. _ • .. rı, Gazı bulvarının ve Kadköyün-
Gazetecılcr bu s4mım1 mu.raca~- de bir caddenin ıçılmasıdır. Bul· 

tı çok iy! karsılamışlar ve ışbırh· var v2 caddede istimlak edilen ar
ğinda kendilcr;rc di.lşen tetkik ve sc:ların satışı ınşaat masrafını faz
.etvir vazifelerini büyfik bir ho~ }asile k;payacaktır. 
nutluk1~ yapacaklarını temın et- Artan cari masrafı karşılamak 
rrıış!erdır J için Belediye. halka yük c.lmaya-

ist.anbulun geı:rl1e nıasrarı ı cak neviden gelir kayr.ağı ararr:.ak
DUnki..ı top~antı vesıh~sıle doktor tadır. 

Tiüaret Vekili Denizlide 
milhim bir nutuk söyledi 

(Başı ı incıdei + 1 ki Ti.irk mılleti kendilerine asla 
ratır.da tc.planan haşmetlı bır mıl. tahammül etmiyecektir 1 
ıi birl!~:n Cadesidir. Adana ve ~a· Geç ci olan sıkıntılarımızın s~
lıkcsirdcn baslıyarak :\1 nisa, lz- bepleri siziercc görülmiycn ve bı
mır, A~'dın ve clvc;rJart ayni can- llnmiyen şeyler değild•r. Büyük 
!ılıkla bu s mimi tezahürler iç.nde bir orduyu dimdik ayakta tutm· k, 
çalkanıyor. l\Ieziyetll bir milletin aç kalsak bile o büyük orduyu 
bu kudretli sesini buradan bütün bc.slemek ve teçhiz etmek, mille· 
rurci.daşlara Jitn etmek zevk ve tin hukukunu s•zlerin ıstediğl g:.pi 
slad li.11 bah~ettfglniz iç:n sizlere müdafaa edebilmek iç'n bu ordu
~ükrtcnlarıını sunmak isterim. )"U her zamandan daha kuvvetli 

Cun1hur;yel hükümelinin, Türk bulundurmak vazı(esid;r ki bizlere 
miliC?tinin aziz varhğır:dan kudret bu f .. dakArlıkları seve seve yap. 
o:ıld!kC::l baiaramıyacağı hiç bir :ş tırmaktadır. Fedakar Türk m'.lle
olmadı&t kanaatindcylm. İçım;zdc linin bur da. hiç bir tcreddüdU yok
slzlere hiz:nct için hudutsuz bir tur Görüyorsunuz ki dünyanın bu 
iş sevgis ve vazife aşkı vardır. günkü acrklı ve mahrumiyetli va
Ülkc:1.n tam ve kfı.mil bir lnanına ziyetine rağmen bizde yer yer 1 
maı:h~r büyük ve kudretlı Şefimiz ~mar ve yüksek iş hamleleri var· 
İ;1önü::ün etrafırda hudutta nöbet dır. Her ş.ı:ye rağmen daha eylyc 
bckliyen b.r nefer gibı. bu mille- t!oğru yürüyoruz- Dah.:ıı çok çetl•
tin hizmel'ne hasrı ncfcottmeğe ca- şıyoruz, daha tutumlu bir millet 
nımız pahasına da olsa azmetmiş oluyc.ruz. 
tn~anlarız. Bu ittbtırla sizın arzu- 1 İşte bugün açtığımız bu iktısadi° 
ıarır.ız, cm r1crinlz, hizmetlerlriz müessese de Cumhuriyetin diğer 

her 7.Bman için iyi şekilde if~ edil- birçok f'"ydalt C!\erleri ar::ısır.da 
miş ol:ı~aktır Bunu ~ntihap da·rcm yer alacaktır. bunlardan bir si ola
olan Denizli.den bütün rrfemleket~ caktır. Denizli ve Ege havzası1 hat
arlctıniş c.lmak1a derin bir sc.adel ta bütün n1cmleket bunun feyizli 
dtıymtıktayım. nctıcelcrind. n f4ydalanacaktır. Bir 

Yeni hükümet·miz, Saraçoğiu ltğtn·z. ~izler~ ve Türk milletine 
hiikümctı. lnı.a:-la ve sızdcn aldığı uğurlu olsur. .• 
.ı;üvC(.Je n'/ m.leketln ihti}"~çlarL Denizli, 31 (A.A.) Tıcaret 
üzerinde duracak, Türk mtlletln.n Vekili Dr. Behçet Uz. d\in Aydın. 
refaha kavuşması için ı:ereken dan. berab<'rtnde Aydın Va
yolları aç_cak ve bilhassa dünya lislle Beled ye Reisi olduğu hai
hcrcilmerci içinde Türk milletinin' de ayrıldıktan sonra Köşk lstas. 
muk ddes ha.klarını, dürya vazi-ı, ycnunda halkla görüşmii~. Nazilli
yetindeki r azik ve ehcmmiyl'tll de Halk evinde Aydın vali~inin de 
durumun..ı da m:- gOıönündc bu- huzurlle yapılan b r toplantıda da 
ıundurarak, muhP-faza edebilmek pamuk müstahsillerinin iht:yaç ve 
için Türk ordusunu her ihtimale arzularını dinl(mİ~. k·zanın acil 
t'f!vap verebilecek ü~:tün kudret ekmek ihl'yacının temirt için muk 
ve kabi ıy('Lte tutacaktır. tezi direktifleri vermiştir. 

Ark:;daşlar, Dc.ktor Behçet Uz, Saray-
Hepiniz b-liyorsunuz bazı ~ı- köyde Denizli valls'nln rlya!'etln

kır:tılarımız oldu. l\.'J"illet hayatın- de bir heyet taraCınd:ın karş1l1n
dl öyle s1k:ı. tıhırın ehemnıiyeti m 11J ve Tartın satı~ kooperatifinde 
yoktur. Elv rir ki millC'tin bünye- halk toplanarak Sar yköylülerln 
!il, ruhu 5• r~tlma!'ın. Bazı kötü ve civardan gelrn heyetlerin iht'
ruhlu!ar çıkab lir ve milletin güzel yaçlarını dinlcm:şur. Ekseriyetini 
tcrbiyeslnl istic.omsr etmek i!'itiyen- p~muk müstahsiller' teşkil eden 
?'er clabilir. Fakat onlar bils'nler halk. Vekilden bilhıssa sulams. 

işinin teminini ist~m·ştlr. 

~©!©.ly© 
BUGÜ!llKÜ PROGRAM 

SABAff 
7.30 Program ,.e saat ayarı, 

t.32 HaCtantn beden terblye~i 

programı. i.40 Ajans haberleri, 
7.55 Senfonik program (Pi.>. 

h(';LE 
13.:lO Program ve saat ayarı, 

13.. T'lr1<çe pliıklar, 13.4!5 Ajans 
hahPrl('rı 1-1.00 RiyaseticUmhur 
bandosu, 14.30 Istanbul at yarış-
!arının tahminleri. 

'X<;ı\~I 
lR.00 Program ve saat ayarı, 

18.03 Radyo dans orkeatra.111. 

18.45 Radyo çocuk klUbU, 19.30 
Saat ayarı ı:e ajans haberleri, 
19.45 Serhest 10 dakika, 10 55 
Karışık Ş9ri<ılar, 20.l~ Radyo 
Gazetesi. 20.45 Kı5a ta!lıl p:-:ıg· 

ramı, 21.00 Konuşma. 21.ı.~1 D:n. 
le)1C'i i~tekleri, 21 45 Konuşma, 

22.00 F!iidY" salon orn:e~trası, 

22.3() Saat ayar1, ajan~ Mab,.rte"! 
ve borsalar, 22.45 Yar:nkl prog· ı 

ram \'e kapanış. , 

.) 

r· C3~"'~ "h! .. ı\k1eri 
(8&1fı 1 lnt'lde) = 

Yal.JIZ, bu birliklerin nıuameleleri 

sadeleştirilecek ve birliklere men'>up 
tUccarlRrın hariçten ithal edecel<lerl 
malların gereJ{ tüccarlar arasında, 

1 gerek memlekette tevzii daha salim 
ve RUratll bir şekl<' sokulacaktır. 

1 
Evvelce bildirdiğimiz gibi mak'ir

na ''e bi9kUvi ınıali yeni kararlara 
göre memnu değllri!r. Bu maddele
rin ne ı:eralt dahilinde ,.e nerelerde 
lmal edilebilecekleri hakkındaki ta
limatname Tıcaret Vckılinin~ Izmir
den avdetinden sonra tekemmül ede~ 
cektir. 

Ankl.ra, 31 (Vatan) Şehrimize 

muhtelit bölgelerden Ticaret od.ıları 

heyetleri gelmiı;ı bulunmaktadır. Bu 
heyetler ala.kalı makan1larıa temas. 
tar yapmışlar ,.e hUkOmPtin yeni al
d!ğt karar 1 ~rın tatbikir.i kolayla~tır

Trıak ic;in her şeyi yapacaklannı r.e
nıin etmişlercUr. Bu heyetler. IZ'Tlir. 
den gelm~sı beklenen Ticaret \7el<l· 
lirıi de ~iyaret ederek bazı tPnı~nni- ı 

lt'rde bulunac.ak1:ır ve yeni ka~·arlı.ırır 1 
tatbiklnl Jo;.olayl~tırm.ık i<;tn ı:..-..'l.ı 

mütald.aiJx $erdedcceklerdir. 

Bir Tarihi 
Vesika: 3 

(Başr 2 ncldo) 

lhtitarıarını sulh yolile hallelme- I 
si ve barışa devamlı bir deslek 
olması şarlilcdir. 

Nesillerce müddet insanlaı 

harp lehd dinin tazyikı altınd~ 
ytşamışlar ve gelırlerlni; yaşayi~ 

seviyelerini ve muhıtlcrini yük 
scltmek iç· n sarfedecf k yerdl 
silcihlanma gibi ma~satlar ıçir 

yokctmışlerdir. Bir taraftan de 
harp tehdidi, ıstikbal çın plan 
lar yapılmasına ve istihsalin gc. 
nlşletilmeslnc engel olmuştur. 

Bı.ı hallerin dev~mını önlemek 
lfı.zıındır. Bunun içın sulhun 
muhaf.:.zası mes'ulyetini üzeri· 
ne alacak ve bu maksatla ica
bında s~lfiıha da müracaat edecek 
bir milletlerarası müessese kur
mak icap eder. l\·filli bir maksa· 
da varmak için silah kullanmak 
herkes iç· 0 faydasız bir hale in
meli ve böylece ~lliihlanma kül. 
feti asgar1 bir dereceyi bulmalı

dır. 

Böyle bir mekıntzm _ kuru~-

lurken. barışın muhafaz:lsı mak
sadi~e millctlerarası bir :şbirliği 

yoluna. gidilecek ve b~zı hAkiml· 
yet hak 1 arı bu işbirliği çcrçevc
s ne c.lır.acaktır. Her millet ha
rici tecavüzden korur.ması ve 
emniyetini temin etmek maksa
dilc bu işe kudreti derecesinde 
iştirak edecekt:r. Milletlerarası 

ihtil3flarrn sulh yolile halli, an
laşmalara ve taahhütlere saygı 

itiyadını kuracaktır. l\fütecavlz 
milletler, barL'j 'çinde y2şamak 

meyil ve kudretine s3hip oluncr
ya kadar müttefik milletlerin 
kendilerini nezaret altında tut
maları t:biid r. Bu nezaretin 
müddeti; Almanya, Japorya, İ
talya ve peyklerlnin, üstün ırk 

olmak ve zorla b2şka milletleri 
esir etmek yolundaki canavarca 
felsefelerinden nckadar süratlc 
vazgeçeceklerine ve sulh hayatı. 
nın prens:plcr·nl samimi surette 
benimsiyeceklerine tıibidir. Dün- · 
yanın inkişaf devresinin bu mü
tecaviz m•IJetler tarafından f?. 
sılaya uğratılması ihtimalinin 
önüne geçilmelidir. 

;\-tav.ide l<"rakkiye er gel ol;,ın 

ve diktatörlük yaratan am:ı. müf 
rit milliyetperverlikllr. Milli a
hikalar çok hayırlı birŞcydlr. F3· 
kı:tt mıllctıerara~t işb rliginl im
kAnsız bırakacak bir ifrata var· 
dırılırs;,ı z~rsrh ve tehlikeli olur. 
Nitekim bu harbin sebebi. müf· 
rit m:lliyetpcrvt'rlık cereyanla. 
rından ba~ka bir~~y değildir.~ 

~ lr millet. kendi siyaseti 
L9l yüzür.den veya başkaları· 
nın lcslri altır:da m lletlerarası 
mal ve hizmet mübadelesi saha
sınd<> n uzsk düşerse verimli te
rakki imkanlarını temin edemez. 
Atlanlik beycınnamesl, her m 1-

letin, lktısadi l:klşafı için muh
taç olduğu ham maddeleri mü. 
savi !'flrllarla tedarik etmesı im· 
kfınını kurmuştur. Harpten son
ra her tarafta hayat se:viyesinl 
yükseltmek için bu müsavi fır

s~t ve lmkflna mutlaka ihtiyaç 
vardır. Bunu lem n edecek bir 
sistem mutlaka kurulmalıdır. 

rtt:lletlere karşılıkh menfaat le. 
min edecek bir sistemin de ana 
~artı, ticsreti le hda eden cngel
ıcrin asgarl hadde inmesi ve baş. 
kalarına zarar vermek ve licare· 
ti lBbli mecralarından uzaklaş

tırmak maks~dlle başvurulan 

usullerin kalkn1asıdır. Türlü tür
lü iktisadi zorluklar, bulacağımız 
çareler ihtiyatla aranmalı ve ak· 
lın icaplarıra uygun c.lnıalıdır. 

Yoksa e!'k h"talar yerine yeni
lerini koyar ve yeni ihtilaflar 
yaratırız. 

Her millrtin istihsali çoğaltmak 
yolunda bir programı olmalı ve 
bu fazla stihs~t. hayat seviyesini 
yük~cltmek için kulla.nılma1ıdır. 

Sulh, emniyet ve yeni bir ik
tısedi düzen kurulunca ye~ayış 

seviyeleri yükselecek ve teşeb

büslerin hızı artacaktır. O za
man bütün milletler kendi seçe
cekler· istikametlerde terakki 
etmek imkiınlarına kavuşacaktır. 
Milletlerin, b<"şka milletlerle iş
birliCi halinde, kendi öz milli 
v rlıkları;-a devam etmeler'; te
rli kki ve inkişafın en sağlam ve 
muvazeneli şeklidir. 

Bu vazifeler b'r gunde başarı
lamaz. Plclna, tetkike, cüretlj ha
reketler.:! ihtiyaç cL .. caktır. 

Müttefik milletler vakit vakit 
b~r ııraya gelerek, Atlantık be
yannamesinde yaptık!: rı gibi, ga_ 
ye ve maksatlarını ifade etme!·. 
dirler. Müttefik memleketlcrdelrl 
fikir ('ercyanlarıc:ıa bu gayeıere 
göre istikamet vermeğe çahştl· 

m21ıdır. 

Fakat ilk adım harbi kazan
nı:: ktır; süratle ve kat'i şckt:cte!'. 
kazrn:ru:ıktıı: İnsanların hürrl· 
yet ,.c istikliiline yapııan tecavüz:, 
kalplcrlmizı cesaret, azım ve 
mltncvi kuvvetle doldurmuş ve 
ı;ayC'yl" ~öre çtıışma, feda~:3rlık 

ve ı!5b:rl ~i arzuları yaratmıştır. 

Bu ktı\.'\"CI ve bu ruh s6y• sinde 
t.:ı::p ~elcceğiz." 

°'ON 

VATAN 

T. İ!) BANKASI 
K. TA~ARRUF 

HESAPLARI 
2 lklnclte~rln 

Ke.şide~ine ayrılan 

ikramlyeter: 
1 adet 1000 liralık 
1 
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10 
40 
60 
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• 
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500 
2.'.>0 
100 

50 
25 
10 

> 

• 
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> 

.. 
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Nafıa Vekaletinedn: 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 Su işleri on dördüncU şube mUdUrlU~U bölgesi içinde Amık 

ova.sı bRtaklıklarının kurutulması ve ASL nehri ıslahının ikmali i~lcı·ı. 

Tahmin edilen keşif bedeli fiyat vahidi esası üzerinden .-ı.5:>3.182> 

ıtra c79• kuruştur. • 
2 Eksiltme 26/8, 912 tarihine rastlayan çar~ambn gUnU saat .-15.• 

de Ankarada Su l<;>lert Relsliıtl blnaıın içinde toplanan Su Ekslltn1c Ko· 
misyonu odasında kapalı zarf u~ullle yapılacaktır. 

3 - Istt>kliler eks\ıtme şartnameal. ~1:ukavele projesi, Eayındırlık 
ı,ıeri genel şartnnme5l, umumi su işleri Cennt şartname.si ile hususi ve 
fenni r::artnameleri ve projeleri c:>O• lira «00> kuruş karşılı~ında Su 
Icıleri Rei.,liğindı:-n alabil!rlcr 

.• 4 - Eksiltmeye girebiln1ck için isteklil<'rln 460.345• lira c.40 ku

ruşluk muvakkat teminat vernıcsi ve eksiltmenin yapılacağı gUndcn en 
az. u~ glin evvel bir dilel<C;e ile Nafıa. Vek<\letine mUr.acaat cdcr<'k bu işe 
mah!'lus olınak üzere vesika almaları ve bu veslkayı göatermeierl şarltır. 

Bu müddet içinde \"esika isteğinde bulunmıyanlar eksiltmeye gire

mezler. 
5 l:!teldilerin teklif n1ektuplarını ikinci maddede yaz:lı saatten 

bir saat öncesine kadar Su l~leri Reisliltine makbuz kar~tlığ!nda verme. 
ıeri lAzımdır. Postada olan gecikmeler kabul cdllmez. 5910~ c:80i0 • 
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iŞÇi ALINACAK 
BOYOKDERE 

Kibrit Fabrikası 
MODORİYEiİNDEN: 

Kibrit fabrtka~ı itin aşağıda yazılı şartlar .11ltında erkek, kadın 
,.e çocuk IŞ\'i alınft.("aktır. 

1 - Tekmil fabrika ı,çııerlne iş gUnlerl parn.!1z sıcak öğle yemeği 
verWr. 

2 - Ucretler~ 

s 

' 1 
5 

a) Erkek l!R"tlere: 

Norn1al metıal saatleri için erkek ı,tııere .laphr11arak i'ln ma
hiyetine göre ısaat baıtına Ucret he!iablle günde 100 kuru,ıan 
170 kuru-,a kadar. 
b) Kadın ı,ı:ııere: 

NoPmal n1e~al saatleri itin kadın i,çilere ,\·aphrılacak ı,ıo nıa9 

hiyerıne gdrt> 75 kuruştan 110 kuru'a luıdar. 
r) I'? ya'}ından J6 ya,ına. kadar olan erkek ,.e kr~ ~ocukla.ra: 
Normal mesai liBatlerl itin ı;ocuk ı,çııcre sant ba.,ı ücreti h&
.. ablle 64 kuru-:;. 
d) Tahmil ,.e tahllyP. a,·ıu ı,«,:llerl: 

811 kahil ı,ıerdf': ('alı5anlara 

170 kuru,a kadar. 
e) Faz.la me-c;aı hcrctlerl: 

ı,ın mahl}"etfne göre 150 ıcuru,ıu 

Koord!na.syou helrtl ·kararlylc f::ıbrllıanın gli.nde yapacağı S 
-.aalUk fo7Ja rahşmaların 3 30 z.anın11 na,e edlldlkte normal 
n1t'cı.al ile 100 _ 170 kuruşa kadar ücret alan bir lŞ('lye 150 den 
'?.10 kuru.,.a kadar. 75 - JIO kuru'a kadar alan bfr l~lye 110 .. 
160 lnıru-:ıa. kadar, 65 kuru' a!o.n l'}(lye 95 kuru,; 150 - 170 
kuru":"a kadar alan i'jt;lye ı'?o _ 250 kuruşa kadar giinılelik "'e
rJlecclrtır. 

K!"lnnni \"CfRiler l~('llere alt olnıak Uzere Üt'retler, tııbrika da
hiH tallmatnııme."ıinde yazılı hükümlere göre her 15 gfuıde bir 
ödenir. 
J~çller. :vatarnk yerlerini kendllPrl temin ederler. 

- T:ıllp olo.nln:-ın BllyükdcredP Bü.vükdere - Bahc:eköy yolu Uzerln· 
deki ldbrit fabrllcn.o,ı n1UdUrı1·etJne nilfu, tezkerl"lcrl ,-e altı fo-
togrııflu. beraber ınüracaa-t etmeleri na.n olunur. 

TESViYECİ, TORNACı, 
FREZECİ ALINACAK 
JCtbrit imal eden dairelerde \"eya. fabrika. tamjr:hane~lnde ma· 
kinJ"it ,.e ınaklnlcı.t mua.\·inl olarak çalı,mak üzere blrlocl sınıf 
teS\"lyec-i, tornaC'ı 'e frezeclye ihtlya( vardır. 
Fabrlknda yaıııl:ı<'ak imtihan neticesinde gö"ltereceklert ehliyete 
gdre n1aa.-:ı ,·t:.va "aa.t ba-,ı "''retleri ta~yin cdile<-ektlr. Talip olan
ların \f'?;aHcile birlikte Bliyiikderedekl kibrit fabrika5ı nıildUrJ
~:ettne mürat'aatıarı ilfın olunur. 

TUGLA 
1nşaatın1zda ... Ocaklarınızda ... 

En fenni şekilde imal edilmiş 

REKOR l nşaat T uglası 
l~urbrığalıdere 
temizleniyor 

Kurbağalıderc· 

E u L ['' :· ~. ~ ... 1 REKO ~ÇA~ş:~~~I kullanınız 
I 11_, REKOR Marka Teminattır. Dcpd adre•I: TUtıın ~·· Kadıköyündek 

nin koktuğu ve halkı rahatsız et

tiği etr;:ıfında son günlerde şik~

yetıer çoğalmıştır. Bu şikiı.yctlcri 

nazarı dikkate alan Bcl~diye, de· 

renin lcmizlcLlmeslnc karar ver

miştir. 

Bur.dın başka dereye dökülen 

liiğım mecraları dcği.)tirilccek ve 

bunlar ayrı yçrlerde t_oplandıktan 

sonra ileride yEpılacak elan ka.r.a· 

lizasyon tamamlandıktan sonra 
an:ı yoldRki umurni n1ecraya sev· 
kedllecektir. 

e=r adam, kuyu tamir 
ederken diiştii ve öld!i 
Dün Heybe'. .adada feci bir keza 

olmuş br amelcbaşı 

ölmüştür. 

parçalanarak 

HB.dse şu şekilde cereyan et. 

miştir: 

Kuyu tamircisi Yorga oğlu Mil· 

tiyacli iskele co.ddesir.de bulunan 

evlerden b-rinin kuyusunu tamir 

ederken muvazenesini kaybetmiş 

ve kuyunun içine düşmiiştür. Dü

şüş esnasında b:-oşı parçalar.an Mil

tiyadı kuyudan çıkarıldığı zamnn 

ölmüştilr-

Tahkikata devam cdilmekted·r. 

Terazi takıml arını ÇRlmış 
Tophaneli l'abıkalı hır~ızlardan Ali 

Fındıklıda bir dUkk8.ndan aşırdığı 

terazi takımlarını ceketinin altında 

taşırken polisin dikkatini çekmiş ve 

hırsız yakıdanarak adliyeye teslim 
edilmiştir. 

l 
100 
100 
100 
100 

BORSA 
31 TE~Il\IUZ 1942 

Ster lir 5,24 
Dola,. 129,20 
Pezeta 12,9375 
lsvlc;re frangı 30,70 
İsveç krr.nu 3i,16 

ESHAM ve '.\"APVİLAT 

İkram'yeli r; 5 938 
941 Demiryolu il 

20,50 
19,70 

Soldan sağa; ı - Bir para; Bir 
para. 2 - Eski unvanlardan bir:nl 
kullanan bir erkek. 3 - Neiiy 
edatı; Bt=şıboş; Bir nevi cetvel. 
4 - F ısıla; Elin içi; l\'lühim bir 
tel. 5 - Tersi: eski bir vergi; A
det. 6 - Parasız bilet; Bir para. 
7 - B r pare; Bir vll<iyet. 8 -
Bir sayı; Duacı; İstiğna. 9 - De· 
rinin yarısı; Para alıp verilen yer; 
eski bir mabul. 10 - Tersi; Öde· 
yen ı ı - Verme; Para müf2ssese
si. 

Yukarıdan aşağıya: 1 - Bir pa
ra; B r para. 2 - Tersi: iki para. 
3 - Tersi: vefat et; Orılar üzerine 
kurulu hesap; Nafıa VEk{lılcti. 4 -
F3kal; Değnek; 'l'ersi: mevhum 
heyula. s - Layık; Söyledi. 6 -
Tersi: paranın halita mikyası; Ba
yot değil. 7 - Nakit; Ters': ku. 
~·::ın. JJ - Garbi Anadolµ; B::ısma; 
Ödeme. 9 - Nefiy edatı; B:r asa· 
ict u.ıv ... ı; Genişıtk. 10 - s:r ne· 
vl sililhlar. 11 - Eda; Boylanma. 

DÜNKÜ BULMACANIN HALLİ 

Soldan sağ•: 1 - Salatalrk. 2 -
2 - Selis; CaL. 3 - Amerik9lı. 

4 - Rana; Raca. 5 - Afi; Hal; 
Aya. 6 - Çalr; At. 7 - Arkalık

ltr. 8 - Tak; Alt. 9 - Kalay; Al
dat. 10 - Adalı; Ar.i. ıı - Nal; 
Kat' et. 
Yukarıdan aş2ğıya: 1 - Sar'a; 

Al kan. 2 - Semalar; Ada. 3 
Aleni; Lal. 4 - Lira; Çatal. 5 
Asi; Halayrk. 6 - Alrk. 7 - A
carlık; Alt. 8 - Lale L:ll. 9 
Ilıca; Aldat. 10 - Ki; Ayartan. 
11 - At; Tip. 

Abone Ücreti 
dahilinde: 

rük Kemerli cıokak No. 21 Tel. Ui97 

~ ................................... , 
Türkiye Cümharlyetl 

Ziraat Bankası 
turuluş t&nlıl: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Tllrk Ur .. 

Şube ve ajaıı.t adedi : 265. 
Zira! ve ticarl ber nen banJca mua.meleleıi. 

Pa.ra biriktirenlere 28,000 lira Uttamize veriyorf 

Ziraat Bankasuıd<> kumba!'&lı "" llıbanur tu&rruf lıeeapl&rmd& 
en az 00 lir&rrr bulun&nlua eonecle t def& çekil-it Jı:ur'& ll• -.se>
d&ki plAa& ı;llre ikramiye dafıbı......ı.tır. 

-1oe 
• 
• 

4,00l• llre 
2,000 • 
l,OOI :. 

•.ooo • 
llO • 

ıao • 
.. 
• • 

DIKXAT : H ... &plannd&ld paraı.r bir ...... iÇind6 ııo llnd.,, ...... 
tı dU\Jntiyenloro ilu'amlyo oıktılı takdirde " 20 f.WUU. nrllocMtlr. 

KW'&l&r HD"'1o t defa. 11 mut. 11 bazlran, 11 e7l41, 
11 Blrincll<Anuoda geltllocel<tlr. 

~1--------------------------,. BELSAMiTOL .... 
1 Idrar yolları iltihabı, yeni ve J!:Ski BELSOGUKLUCU, idrar zorlu~u. I 
1 

mesane ve prostat iltihabı, sistit ve koli sislltlere, böbrek rahatsız· 
hklarına karşı en mükemmel bir UAç BELSAMlTOL'dw·. BELSAJt!I
TOL :<ullananlar yukarıda ya.zıh hastalıklardan çabuk kurtulurlar. 

'8 BUtUn Eczane ve Ecza depolarından arayınız. , 

ZAYi 
Ortaköy Gazi Osmanpa.şa orta oku. 'l'UrkJ"ye 

Senelik 
1400 

6 aylrk 
750 

s aylli< 
400 

Aylık tundan almış olduğum tasdikname~ VATAN GAZETE;!' 

1 

R~ŞIT RIZA 'rlYATRO>'U 

llallde Pi.,kln beraber 

Harbiyede, Belvl\ bahçesinin alaturka 

150 K. 

.SeneUl<. 
kısmınelg_ hPr gece ss'lt (21.~0} da" 2700 

6 ay1U< 
1410 

S aylık 
BOOK. 

Aylık 

yoktı•.r 

Bu gece 
Yataklı VagonlR.r V..or.tru!öril 

krımedı ? p".'rde 
Y4.Zar,, R.'l~id ~iP 

1 

G.o..x~teye gôoderUen evra.k dero 
· "'1ılo;lr l"':ilnlHln l:ı.<Je olurunaE.. L.l~ 

aıoda.u ·n~ ully~t Jt-R.tuJ edJlme-ı.. 

mi zayi ettim. Yenisini alacağımdan 

eskisinin hUkmU yoktur. 

I. E. 140 }.iahmut Sertpoyraz 

Salılbl ve NOf?'IY&t :MUdtır11 

A.hınet Emln YA UIA..'Jrr( 

Vat.an Ne'fl'lyat Tllri< t.t.d. ŞtL 
.)'&t."lıll Matbaası 

iLAN FİYATLAltl 

Başlılı. 

ı inci aayfa 
2 net » 
3 Unen • 

Kuruş 

150 
600 

'°° 160 
50 

1 
tüncb> \..,. _____ ... __ ,. 

• 


