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Tical'et Vekilinin mtihim beyanatı 
-, 

Milli Şef, Kagseride Gıda maddeleri ihtiyacını temin ve tanzim 
meselesini ilk planda tutuyoruz. 

lnönü, Kayseride büyük 
tezahüratla karşılandı 

Vicdanları kararmış/ar çıkarsa: 

Halk ile temas eden Reisicumhurumuz, 
umumi durum hakkında izahat aldı 

Milli bünyemizi zehirlemelerine 
asla meydan vermiyeceğiz 

Ka:ı-rı, %1 (A.A..) - Bir tetkik oeyalıat1ne ~ık· 
DUIJ olan Cümhurrei.slmlz ismet lnöoü, bu sabah feh.· 
rimlze .-eımı,ıer ve Jef.lııyonda Vali, mebuslar, mev 
ki komutanı, belediye. Parti erkAnı, kaulardan 
gelen heyetlerle kalabalık blr halk kütJeet tarafından 
içten tezıllıüratla ka111Ianmı,ıardır. Milli Şef şebrl-

mlzde kısa bir müddet kaln11.Jar1 Parti ve Halke\•lnl 
ziyaret ettikten, ah\kadarlardan ve temas ettikleri 
halktan vJ1Ayetln umumt durumu hakkında Jzaha.t aJ. 
dıktao sonra Pazarören Köy Enstitüsünü gezmek 
üzere saat 9,4.0 da hususi trenlerUe Kayserldcn ay· 

BJr mUudettenberi ~hrimtzde bu- I - ---------------------
lunan Ticaret Vekili Doktor Behçet 1 

Uz, dUn de vekA.letl alAkadar eden 
1 

teşekkUllerde tetkıklerine devam et

rılnıışlardır. 

miştir. 

\ Sabahleyln Petrol OfiBte me'l'gul 
olan Vekil, öğleden sonra Ticaret mU
dUrlUğUne gelerek alAkadarlarla le. 

) ' rasında şunlar vardır: 
) · Balıkçılar, kendirciler, matbaacı_ 

• bestçe :ıatılması içın müsaade ıste· 

mifler, vekil de 10 güne kadar bun. 
lara müsaade çıkacağına dair vaatte 

Dikkat edelim, beşinci kollar çalışmak- ( bu:unn:~~t:~nra Izmir ve Istanbul 
( Birlik .umumi kAtıplerinl kabul eden ı 

tan vazgeçmemiştir. Fakat hüviyetlerini f :~iB;~~;:r.~·~.::;.~~:~ev•bi~~~::;: 
k k 1 k şl d J ·-_ ....... _ .. ~ ""'ın•·· Iııgllt.ereye hareket eden gazetecilerimiz lstanbııldan ayrılı,ıanndan eovel 

E~it~~:~;]§~~ - 1 adaları 1 . 
Jar ve Başvekil•n kasdetıiği ma- ' · . \. > ( Zı"gafette Başvekilimiz Şükrü Saracogw lu nanın tı mamile zıddına manalar J - ( 

ç•ı:;::·!:b~=~~::,m:;:~~:,;,,r.da a. ._ >Ameri ka J~-p~nlora ( ve H aricige Vekilimiz hazır bulundu 
ranan mana şudur: Irkçılık gibi J kar"I buy k 1 ı 

ı 
~ U 

1 
Ankara, 21 (Vatan) - lngUız Amerikaya b r Türk matbuat he· de Toros ekspresile Adanaya ha• daraltıcı cereyanlarla Türkçülü· 

·~ f f'f hükU.metinin davehi üzer·ne Hü- yetinin gönderilmesini istemiştir. reket etmişlerdir. ğün &<hası küçülmemelidir. v cc· OOrUZO geç 1 er Çok muhtemel olarak lngiltereye Heyet oradan tay=re ile fnd 'l. dan ve kültür de; kan kadar mü- seyin Cz.hıt Yalçının reislilinde ~.,. 0 

him ve kıymetli milli bağlardır Vaşington, 21 (A.A.) - Bahri- Ingıltereye gidecek olan Ahmet g 1.mektc olen matbuat heyeUmf. tereye gi~ecektir. Matbuat heye-
Vicdan v-e kültürlerUe Türk ol- ye Nazırlığı, Amerikan bahriye si. Emin Yalman, Zekerlyya Sertel, zln Amerikayı da ziyaret etmesl· timize bu sey c. hatte İngiltere sefa· 
duklarını fi:len ist>at eden vatan- la.hendazlarının Salamon takıma· Ahmet Şükrü Esmer ve Abidin l ne müsaade olunacaktır. retinin matbuat ataşesi Prisarım 
daşların aslen Boşnak, Arnavut J dalarından bazılarını kat•ı surette Daverden mürEkkcp matbuat he- Gazetecilerimiz bu akşam 22,55 refakat etmektedir. 
Çerkes, GüraU filAn olduğunu ld. Vandel Vllld Roo•ovcll zapt ve işgal etmlş olduklarını lf· yeli bugün şehrimize gelmiş, in. 
d·a ederek ayrılık ve derllık me. v şa eylem ştir . glltere sefareti matbuat ataşesi 
yilleri uyandlrmata çalışmak, mil· ı· ı k ,. ' T u" r k ,. y e y ,. Vaşington, 21 (A.A.) - Sala. ile gazclcc:ıer tarafından karşı· 

mon adalarında Amerikan silAhen la r mışlardır Ji siyasete ve yurdun gellşmesU.e , · 
da.zları mevzilerini sa.Y lamJactır· Heyet o"ğled•n evvel ve sonra alAkalı icaplara. aykırı düşer. e v " · • 

Saraçoğlu kab:nesinln, cazalan makla meşgulken blrk ı ç Japon bazı resmi ziyaretlerde b·,....' unmu,-
harp gemisi takımadaların cenu· \ar bu ar·•a n•şvekil Şu" kru" Sa değil, çoğalan Türkçüli.ik• tabirin. , ~ ~ • 

den ancak bu man;yı k.asdetlitf· z •y· f t d k bur.da belirm şUr. raçoğlu ile Hariciye Vekil ! Nu-
hertürlü harici macera ihtimalle· 1 re e ece Ankara, 21 (Radyo Gazetesi)- man Mencmencioğlunu da ziyaret 

b . lisa 1 d Ver.len haberlere göre Salamon etm' şt.ir. rinl şlddell i ır n a reci etm,_ 
adalarına çıkan Amerikan k.uv· ingillerenln Ankara büyük elçi-

sile, demokrasi prensiplerine bal- vetler
1
· mevzilerini tahkim etmlc- l b k t 20 30 d l 

]ılık g06 .. lerme·'le, vicdan ve ku·· ı· 2 A 'k E f "' s u a şam saa ' a gaze e. ~ V&flngton, 1 - merı an n or· 1 re vekiJ, Mı.sır, Arabistan, Fıh.stin k. 
lu"ru"n kan kadar kıymetli bir m : ı. bildir. lerdir. Kar~ya çı an Amerikan cilerimiz şercfir.e Çankayadaltl se· 

masyon servihl · ıyor: ve Suriyeyc uğradıktan sonra Anka· deniz s lihendazları Avustralya_ farethane binasında b"r akşam ye-
li bağ olduğunu söylemesile sa- Oümhurreiei Ruzvolt, bugün Van- raya giderek Türkiye Cümhurreisl- dan .getirilen kuvvetlerle takviye meğl vermiş ve yemekte Başvekil 
blltlr del Vilkinin Yakın şarka yo.pacafı 

· t ne Ruzveltin bir mesajınr ve Ame- edilmiş ve bu kuvvetlere top, tank Şükrü Saraçoğlu ile Hariciye Ve-11eyahatte Türkiyeyi resmen ziyare 
rikanın harp sanayiinin bl ve yiyecek gönderilmiştir. kili Numan Menemencioğlu ve 

Bir, iki g•zel~de ve mecmuada edeceğini bildirmiştir. r progra- Nevyork, 21 (A.A.) - Haber D•h llye Vekili R ecep Peker ha· 
(Devamı: Sa. 1; 81. ı: de) «O> Verilen tamamlayıcı malOmata. gö- mını takdim edecektir. 

Vaşington fevkalade murahha
sımızın çok mühim beyanatı 
iki memleket arasındaki dostluğu elimden 

geldiği kadar takviyeye çalışacağım 
Vaşington, 21 (Enformasyon ser· ına gayreti ve istihsal kabiliyetini 

1 

zusu istiklAI ve toprak bUtUnlüğUnü 
visi) - Türkiyenln Vaşington fev-ı takdirle görmekteyim. muhafaza ederek memleketin lmarı
kaIAde mure.hhuı orta elçi Şevki Al- Amerikanın, TUrktyedeki bUyUk na ve milletin inkişafı için çalışmak. 
han ofisimize &IJ&ğıdaki beyanatta 1 elçisi Sleinhard'ın hAdi.selerl iyi gö~ 1 tan ibarettir, 
buturunuştur: 1 rllfü ve samimiyeti Ue blly1lk takdlr Türkiye mecbur edilirse çok mu-

c- Amerikaya geldiğim dakikadan toplanmaktadır.> kaddes tuttuğu istiklA.I ve toprak 
itibaren şe.hsıma karfı rösterilen Şevki Alhan, bwıdan sonra Tür- bUtUnlllğünU en son damla kanına 
yüksek misafirperverlikten dolayı bil kiyenln dış ıiyasetiDe de temasla de· kadar mUdafaa azmindedir. Türkiye 
hassa mUteha.aıııl.ei:m. lkl m•.mleke.: mlştir ki: • bu husustaki kararını asla değiştir
ara.eında esa.:;en mevcut olan dostlu· c- Türkiye harbin dışında kata. miyecektir.> Türkiyenin fcvkaJA.de 
tu elimden geldiği kadar takViyeye bilmek için ehnddl g~IP.n her ~e~i 1 mura.h.hvı sözlerini şöyle bitirmiştir: 
çalışacatım. Ameri:k.R.da h~r !aha.da ya.pmıya karar vermlştır. TUrklyenın «-Türk milleti çalr1'kan Amerıkan 
ve twlı&&sa harp ıaıı&yi!Jldel<i Ç&lıf· I buJ!lı>kü dünya harbinde bUtUn ar- mJlletmı Hvmekte, lllkdir etmektedir. 

verildiğine göre, Amerikan uçan zır bulunmuşlardır. 
kaleler Sllomon ıtdalarında Ja· B1.1 arada öğrend'.ğimizc göre, 
ponlara karşı büyük bir taarruza Birleşik Amerik-a hükô.mctl de, 
geçmişlerdir. hükümetimize müracaat ederek 

rtt~t;iisTu;-;;i;~ 
kararını verdi 

IMüslümanların kendi ken-1 

1 
dilerini idare hakkının 1 
verilmesini istiyorlar f 

Yeni Delhi, 21 ( A.A.) - Uç gUn 
suren müzakerelerden sonra. Hint 
MUslUman Birliği icra komitesi, Pa· 

kistan, yani ayrı ayrı Hind!l ve J..tüs
Jüman devletıernin te.şkil edilmesi 
hakkındaki ta.lehin kabulü şartlle mıt 

vakkat bir Hint hükQmetl kurulması. 
na ait herhangi teklifi incelemeğe 

hazır bulunduğunu bildiren bir karar 
sureti neşretmiştir. 

Komite, müsavi şartlar içinde ve 
(Deva.mı: Sa. 3, Sil. G; de) (-l 

Novrosisk limanı 
tehlike altında 

Stalingradın vaziy.:finin de çok 
fena olduğu bildiriliyor 

~ ID ~ ırl!:I ~ ırl m 1 ;;r: ~ 

Mükellef ziyafetler, 
karnesiz ekmekler 

Bir haftadanberi şehr mizde tet Ticaret Odasının ziyafetler içtn 
kiklerde bulunan Ticaret Vekiline / tahs' sz.tı olmadığı hakkında dola· 
verilen ziyafetler matbuatı yakın- şa.n rivayetlerin hakikate uygun 
dan alakadar etmiş ve bu mükel· oiup olmadığını anlan1ak üzere 
lef ziy~!etlerde lsrıfa. kaçılması dün, İstanbul Ticaret Odası Umu
keyf yeli de bir kısım kimselerin mt KAtibı ı.1ahmut PeKin·~ malU
zaruri ihtiyaç maddelerini güç. nıatına müracaat ettik. M.abmut 
lüklc bulab!Jdlğl bu zamanda, ba· Pekin vaıoyet i izah edc"Pğl yerde 
zı münakaşalılra yol ~mrşlı. (Devamı: Sa. 3; SiL 6 te) ~ 
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Şehir ili ANADOLUDAN SES 111 

............................................ · .... ..., ........... ~, ............. 
h~/:i::~~~D köyünde iyin Türk ordusunun • az mı 
Bir ayakkabıcı çırağı Bebçet Kemal ç. ML•'ll! Biz. ns 1a ..... mcrıa'f1 - y•n <Jan b Yazan · U ftjit 

"" ustasını ıçoklo ----·-----------
! 
Grosı .ııe arkadaşları _ derhal b•· 

Ziya fakir Yazan: 
!18 -

Şu c"Jıet de azarı d kkate alın_ rtt mu:kabll lfıgamla Tü~l.ert kar- cldürdü H er adımda blr güzelhk, duran kitaplardan birine arasıra kolun ucunda rüzgar [trılda!ı g.-
malıdJr ki. BizanSt muhasara. ~- ı.;ılc.dılar- Btrinci l~gan:ı. ictndek.- bır yenilik, bir dert, blr dokunara·k bir uıun ve çetrefil bı çırpınıp duran b1r el Tekrar 
nasında bu ateş yüzundcn m glu- lerle beraber yaktılar. İkinci ıa,_ Ev\"elkl gece Hamalba~ında KU· Sla\· duası tutturuyor. Bu ınez· kGro, tekrar rakıs. İhtiyar k,dır._ 

le d hasara ı kat mesele. An.tdoiu ç1nde yolculuk bı)e uçar ve mu Y - ğamdakilerin de üzerlerine tıldı çUkpazarda ikı gencin bırbırıle yap_ hep ug'runa çektikler; cefaları, larda dinın verd:gı ceıbeylc Q:cnç 
bu k Ja.n Araplar kadar ı~r:ı yenibatlan sarsan, d dırn1a)a ıncc r a • lar. Boi;::az bog.aza bir mücadele- tıklan kavga bırısinin b1UmUy1t ne- sürgüfleri., nlezhebln azizlerin\ kız çalclk1ı&ı. ı;cnç kız!arda ı- 1 l 1 l ... __ ı t atan bu yenibaştan ~·uiuran, yenibaşt•1ın . kendı er n ı~me e ugr den sonrR, iki '?ürk l~G:amrt ust.ı_ ticelenml1'tir ve velllerlni anıyor. erkeklerde .r.ın telkin ettiı vek•rla htıyar 

dd t af d l tkık ve boşaltıp ç11:Jka~a~''P dolduran bir mUthış ma c er ın a c sırıı esir aldılar. Dığe!"lertnı de iii· KUçUkpaz.a.rda bir kunduracı atel- bir dövünme, kadınlarda bir hıç- kadın durgunlugu. Hepsi tertıp· 
tecrtibeJerc gir m:şier .• tesiri Grc- ğamla beraber yaktılar yesinde çalışmakta olan Pavlı ve Ya- şey olamaz... kırm• başlıyor; sa.nk blr Anti. ıı, hcpsı rol, fakat hepsı benim-
jovay'& yak;n bir maddo bulabıl- Ele g<>Çen bu iki Türkün akıl:>ıe- ni admdakt bu iki genç arasında ev.. Doğu ellerini evinin od~Jarı ve gon, bir Ödip temslllndesinlz· s:ycrek, kendtn, unutarak ..• 
mıtlerdir. Ve bu mad&·yl (Ehllsa~ ti, yaıvtn ve çöken ıat;amlar altın_ velde-nberi mUnaka.,alar olmakta. fa- • bahçeleri gi.b~ tanıyarak, bilerek, Herkesin bir rolü var; söz koro· 
lıp) harpicr•cde kullanarak iy. da mahvo!.1n arkııdaşjarının vazi- kat bu münakaşalar sonunda tekrar severek ıezen; dogu halkını evı- su, müzik korosu, htçkırık ko-
net.ıcelcr elde etmtşlerdir. yetıerlndel";. dalla. i'.eci oldu. barışıp yine birhkte çahşmakt.adll'- nin insanlorı gibi muhabbetle ve roı:<u Dört kadın, mer.kıbelerın 

Arzettigimız vethılc Bizanslılar, (Jan Gros) büyük bir mükd.!ata lar. vekarJa bağrına basan Üçüncü en dokunaklı ve acıklı bahsi i~-
Grejovayı bc-n~_m.siyorla.r. Ve bu· nail olmak. maksadile, esirlerini Vaka gUnU sabahleyin Yani, çıra.. Umumi Müfettişle Karstan ba,ıa- ı·nce, secde vllızlyetindc yere ka-
na, (Rum ateşi) adını ver.ıy~~lar. derha! İrrıparatora gö iderd~ .•• İ;n- ğr olan Pa,•liye bir ı~ vermtı,. buna yarak Arpa~ay, Çıldır, Ardahan, panıyorlar, sesleri ve omuzları 
Fak.at ~ tarlblet d_c. bu ~uthiş parator bu iki 'Ilirku bırkaç dakl-. iUraz eden gentler aı-ao:rnda bir kav_ Artvin, Burçka, Hc..pa ve Gôle)·c erkeklerin ihtiyRr rahip kuman-

add in U-'...., oımak uzere k k'dar uzanan beş _ on günlük m en m "'""""'' . ' a hayreıie gOzden ge;~rdikten ga olmuştur ~ dasında terennüm ettikleri hava-
CH-0lyopolis Ba'l~bek) şelttındc sonra, hfünaka..ıanın ziyadesile alevlendiği yolculugum. bana memleketımi ya tempo tutuyor. Önırürüzd~ 
doğn1uş otan (.IK.alinıko.S) isminde - Bunları, Jan Gros'a iade edi· b>r ıırad.a çeknf'n bir brçak Yaninin b r kat daha tanımak, bir kat Hk defo ahenkle, usult hakiki 
b R .• nöst-ıyor1ar Bazı mü· .k daha sev·mek mkinını vıerdi ... 

•1' um .. • .-...~ · niz. Kendilcr:ni ıetıcvap et.atn. Da· gırtl ma. sap:anmııt. akan anlar- bir göz.yaş? tufanına 5ahit olu-
vcrrUı.ler ise bu tcadın, tCınliler) e ha başka nerek·rde litğam13r k:t_ dan. korkan Pavll dükkilndan kaç- DoQ,u yayla1Rrın1n ~nsana hkl· yorsunuz: gozyaşl,.rı k !imlerde 

t oldugunu ıddia eci"yorl&r. z 1 1drğınr ve yahut kazılacağını Og- mı~tır. zur ve ft-rahlık veren, bütün göllencne kadar ağlıyorlar; doğ· 
Bu mesele etrafında daha bir- rcnsin. Vaka., polişe aksetmış, yarah ha~- dertleri sılip süpürerek çocuk rulduğu .zaman gö:tlcri kan Çil-

('Ok .s6z!er ... öylenebiUr. Fakat mev Dı.ye emir verdi. taneye kakhrdmış, ve :.uçlu Pav_ 'jevk.inl ve ~tarettni getiren ay-
ıuunıuzdan çıkmış olmak korku- Jan Gros, esirleri sorguya çek· linin ifade.sı aJ1narak adhyeye verıl- dınhk ve ser:n Rab. hında. Kars. 
s c. "-azgeçilmiştlr. Ancak şu ci· ti. Haıttl, şiddetfı işkencelere gl- m~ir. tan çıktık. Bir •ski yazımda an-
bet ehemmiyetle kaydcdcllm ki, rı~U. Fakat, esas\1 blrşey ötrene- Bu vakanın muhakemesine diln i- \atıp tanıttığım çalışkan ve mi~ 
Bizan kalestnt saran birçok ordu- medı. kinci ağır uzadJ. ba.şlanmı•tır Ar- şafirpervcr •Ağcal•r• bızi yine 
ları rıcatc mecbur kılan bu müt·, o zaman, bu ~l Türk e&ırin n kada.,ını öldüren PavM, vakayı ~öyle muhabbetle ağırlayıp uğurlAdı. 
btş ateş, Ti.ırk ordusunun azmini başlayı keeiierck (P'J.tih) in karar· anlatmaktadır; (Zaten ilk uğradığım gündenberl 
yenememlştJr. Çünkü. ~r müşkü· giihına mukabil olan surlara asıl. - Biz her vakit Y,ani ile kavga e.. burar rn köylüsü gtbiy·m. Kcndi-
lılt• yenen ve her düşmanı ayakla- dı. ZawlJrtarın başsız cesetcrl der dPrdık. Ama bıı· iki sa.a.t sonra ba· ml onlara ve onları bana o kadar 
rınııo alttnda çığneyea. (Fat,h), bu Türk 0rtıugı}li,"na dotru fır11ıtıl· rışıı-dık. Böyle aylardanberl geçinip yakın buldum. Derelerinde kü· 
ateş\ tesirs!z bırekmanın çaresini dı. gidttdik. Akfam çıkacağımıza ya· çük çobanl~rile bir arada. yıkan-
kcşfctmıştlr. Ve, bu sönmek bil· Bizanslılar bu hareketlerile, ruh >un bir vakitle idi. kalf"m olduğu dım. birkaç defa biiyük:lerilc tah-
mıycn bu ateşın üttr .ne (kum • larındak v&hşet v~ denaete bl.r k;in bana yenl bır iıf daha vermek i•· ta sini başına bağdaş kurup yo· 
drar - sirke) gibi maddeler dök· misal daha &i»lermiş oldular. Ve tecil, ben de dı.ş,arı çıkmak zamanı ğurtlu çorba kaşıkladığım oldu. 
tfirmek suretile, o un tesirini en 0 vahfetln btr an olsun zevkinı ta~ olduğu için bu ,.,, yapmak ı&temedım. Bir defa da b çme, sürme ve har 
asgari dereceye .i.nd.rm~ttr. dab"lmek tçin, bu hareketlerinin Bu yY.zden aramızda yine kavga oı_ man maklnelerile o.nıarr süren 

- 22 Mayıs - TüI"klerde ne der n bir nefret ve du, ben de ehmdcki i~.ı;t bıçağı.nı C'ben ıensiltülU ve liseli oğullarının An-
B-zanshların hal«ı ruJt.lyelerinl v.andırdığını da unuttular böyle tşlere gelemem,_. dıye yere at- kara üntversitc heyeti önündeki 

bır an bile tetkikten hA!l kalnuyan kin u. . . .. trm maksadım. b,çağı atıp d14arı geçıt reom·nde bulundum. 
Fatih). scyYar kulelcr.n ve_ bı\.I Bızanshla.r, 22 mayıs Cilnilnul çıkmaktı. bır de ne göreyım, bıçak 
,assa lAğaınların, tE"~irina dikka1 23 mayıs aununç bai14yan geceyı, yerden frlayıp, arkadafım Yanının T ürklüğün bütün an'ancle. 

etmıştl. Bunların surlardaki err .... , pek eHm blr meyus.,,et içinde ge-! gırtlağına !iaplanmış deg11 mt ': rtna sahip ve ıarplıhğın 
ı:ı. büyük bir kork\lya dUşıürdüeu-! çırdiler. ve 0 g.ecc cereyan eden' Benım bunda ne Kabaha.tim olur, bütün icaplarını anlam~a ve 
nu ;ıls.:.eden Fatih, 31enı yen. 1~- (ay tutulma) hc\discsln kalenin 1 demiı~tir tatbik etmıeie başlamış bu köy· 
ıtar.'·ar kazılnı sını enırettii:i ıibi. ' Bunun üzerine polise vrrilen şahit de bakır çatı mııgaraları kadar 
k adet de tyyar kule yapılarak nıaruz bulunduG;u feci aktbele de· ifadelerı okunmu~tur Bu 1fadelerde. ~ündelik köy odalarını da ~r 
stırLır:n tehdıL edilme:!i'. ıçın mi· Hl addettilcr ~ırak .A.gop. P11.vhnin Yan.ye öldUr- zarna.n uhabbet ve lika ne ha· 

r ara .nlr erdi, Ay fut !maya l>iııladıg zaman rne lnal<sadile bıeak çektik• h•kkında tırlıyorum.) 
Fatih, bu vasıtalarla harbin ne. bütün kHl.selerin ç~nları evveia bir ifade vermektedır 

l"e111tne varılamayacag~nı ı:ok tyı .. 1 Bekle· Şahitı~r dinlenmiş.. ba.zu.ı, bıçağın 
şi.ddeUe çalmaya bar.adı yere atıldıl't-ını. bazı\l>ı da. kuden Vl.J-b yoıdu- Fakat bu zekı başku· "' 
nen felaket derhal zuhur cdıyor- ld ·· ı ı ahkeme d• mandan, herşe-yden evvel düşrna· ru urunu eoy .-mıı ~r. m , ·-

AQ,calard.a r. sonra yolumuz ı 

nağıdır .. 

0 htiyar susuyor. erkekler· 
O ôen bırı ınsar.ın başına 

gelebilecek gün~ hları sayıyor, o 
günöhı işlemiş olan cesur ve mü· 
minge tıOh sOylemc! Ben onu iş. 
ııyen biliycrum., yollu bir ltı

r' ( fcryadile ilerı atılıyor vrı a[ 
(edilme çaresi anlatılanrt· kadar 
vücudu ve rHerilc flrtır.aya tu· 
tutmuş b:r dal a:ib! sallanıp çır

pınmakt~ devam ediyor- Başka 

b r erkek. daha yumuşak ve se· 
rın bir sesle, galiba b!r insandan 
beklrnr'n ıyilfkleri ve sevapları 
!'ayıyor; bunları yapmı' bulun· 
maklı-:ı müjdelpnen ruh huzuruna 
ve ahiret slladet:nc crd ğln; s.ı

nanlıır bu defe yer yer !oôevlnç 
şayhalarlle S<.'slrnmcyc başlıyor

lar: kadınların hep birden raksa 
başladik1arı görUlüycr ... Derken 
ve'""t bir sük:ün başlıyor; şur~da 

kopmu· glb• C'.öf!~c- düsük bır 

bas. burada vUcud yap•ş.m•yı 

un tup na d• donakalm bJ.r 

B u vecldii anlardan birin· 

de. h, yrı ve barış: seven 

blr ihtiyar. iki komşu arasındak 
bir lhtllflfı bahis mevzuu edive· 
rlrse, o r.lar kanlı bıçaklt da oL 
saltır, blrb rlcrile barı,acaklar ve 
kendilerinden dahıı y~h ve iti· 
barlı müminlerin or•cıkta ver
diği karara uyacaklardır. E~kldcn 
böyle bir net ced<'n korka.rak o 
haftakı ibadete iş~lrak -Etmiyen-j 
lerin evlerine lbadcıt sor unda 
hep b:rd('n gidild ğ! ve kararın 

tebliğ edildiği de olurmuş .. Ma-1 

lak.anı, ren dünyanın en iyi ttm-~ 
sali değ rn1cndlr. ~sakalını de.lj 
ğ~rmc· de ağartmak ... onlarca en 
~Uzel ve ınüsbet kemal detılldlr 

D~ğirmeııin ta 1 fc1 ğin (flrkt 1 

gibi döner, ve .. t~neieri üm tlerlel 
kederler gtbi oğulil.r D<'l;rmeneı 

ak 1 su;·un ve geçen zaınanın ı 
ba~1 ucu d bu amansız ve du· 
raksıı Oc\·rin ııöbetçis)djr. Dün· 

yasınt ka~an1r~en .<.ih retin_l düşU:ı 
nür değırmenı bır yenı nesıl 
mer:subuna bırakıp Sc'brAnya· 
'1111 b s az~sı olmaya gelir Son· 
radan bu bir m. s1ck halin: al. 
mış. değlrmencil'k bütün yent~ 

Lklcrj ve ustı~ıklarile bir l\ıtala· 

kan sanatı olmu~tur; bu civRrds. 
ki değirmenlerin hemen hepsi 
Mıılakanlarındır .. 

Deg rmende çalı"I; n genç nesil 
menc::upl · rr. etrafındaki ye~illik· 

lerd<' en ~Rf ve girift a~k ~ahnc
trri ~·a1:;ar\ r. BüyüklC"ri Sobrı:ı. l
yada ôıni cczbf'y<' kapıldıkları 

(Dc,·amı Sa. 4., Sü 1 de) + 

:ıı şaşrrtmak. surlardaki efradın muş gib 1 , bütün Bizans halkı der- ğer ş.qhltl rin celbi için ba~ka güne 
manevi kttvvetlrıcrınl ıyiden lyıye hal evlerinden rırladı Evvrli. r.e bırakılmıftır Suçtu Pavll tevkif e· 

arsmak .. top ıitcşlerile açılan ge- oiduğunu anlayamaı11q:!ardı. Fa· dılrntş,tfT. Aman, yapmıgalım! 
d kine ar sıra baokmlar yaparak kat kıllse kapılarında toplanan Bazı idhalat maddeleri: in 
mudafıı.a kuvvetleri.ıı n mtkta.rıarı· k 1 1 . a gtlıitermelerl • 
nı anlamak. ve bu oyalama harp· •H er•n sem yı tevziatı biri İklerC V6rİld j 
eırin:n sonunda, mfithıı bir cebri üzerine her tararr acı bir feryat 
urı.:o-:nla kalenın mc,..n1er beden- ve f g.an kapladı. 

ertr.. bır l>cz parçası gibı yırtıp B şta İmparator Kostantır. oL 
lılto.rak em.als'z bir zıfer kaz&n·I ınak üzere, bütün halk dehşet 
mak bt•y~rdu, çiııde kalmıştı. P•pauar, (islig· 

DUn Tıcaret VekA.letındeı !;elen bir 
emlrle Bele-diye Iktrsat mUdürlUıti.i, 

ihtiya~ sahiplerine \'erilmek üzere 
devir aldı~ı c;ivi. kalay, ağ ıplııtl. nıa
kara, kauçuk, kanaviçe ,-e c;uvaı tev
ziatı t~tni Ithalılt ve lhr&c:at Bırh-

Zehrab'a ujradı. Burası. bir ma. 
lakan kôyi..tdtir: iva.r. E_~ı~_cile-r' n, j 
Aleksi Tc.prak'ların koyu. Şost>· 

den sola sapıp köy-e doğru fler· j 
terken gôzlerinlzin önünde To.

1 lstoy'u• , Maksin1 Gorki'nin ro· 
manlarından sahneier c.nlanıyor 
sanırsınız: Karşınızda Mujikler. n:=;t iyot )Ük!>ıcll,le:rinde re-kor, I bazhktan kurtulamayıp cfönkll ya7.ı
vardır tık çıktıgındanbcrı ustu· U- )1.iz.dt- '!11 llt> kunduracıların mı olduğu gibi hu ba-.ıkına ha'lr('ttım. 
ra görmem ş sakallar; boyur.la. uhrle.tiilnde hnl,. 'ı Bir ~~Y fazla kono,ulmıya ba,ıa
ra kadar kapalı göm1eklcr; d ğı- BOy)o "'f'yJerl gazetel·c )"azmak hiç yın<'a. onan er«eç meydRna. l"elttf'
nrk saçlı, geniş alınlı, büyük baş- tt- doğru değil. "'fuhtt"llf e~naf ara_ I tıne hUkn1etınek. Ktııı:lrflen hfr 'Urü 
lar ... Yatı-ıjı ve yastığı ve kar. "ıında bir re.kor kırınak heve~t ba.ıt· teerübelerle cw.bltttr. 
yolası kadar boy tutan yük~k lı'.\·acak olur'a yandık. Jle:nı onlar. JfATIRLIYAMADIM 

Fak ı kcrku, B za::s.ıları çok 
uyanık blr ha gctırmı t . Nıte

k m buguı. de, _ evvelce (Kahkar• 
va) da aç ·n11ı, ve (Jan Gros) lA• 
r :fından 1.Ag mc•larllc b<Taber ya. 
k~' :nış otan IAi mın c varında • 
Jl ·•~ lıl r tarafından iki lağ•m 
k ledıl<\' 

B::.ansi la .ı, bl.rtnl lkiod ye 
ğerinı de akşama dofru keşfet· 

t k1erı ou ;iğ.ı:ml r . urun altın. 

n ın ıeçm ş '\le ~chre kad.J.r uzan~ 

balunuyordu. 

farı zünüp) duaları okuyorl•r: 

- Ey ahali!. Tövbe ediniz Ar· 
tık, muhakkak olan lelakctın ilk 
ata.metleri belirmlştlr 

Diye bağıcıyorlardı 

Türk ordugahında. ise, eıan ve 
tekb'r sesleri yükseliyordu. a:. 
zans kalesinin üzerinden yi.ıkselcn 

ayın tutulması. TUr"kler tllrafmdan 
da bir z..a!er mi.ıjdcsı gibi telökkJ 
(·diJiyordu. 

BM'! ıt·kat. iki tarafta da ayrı 

ayrı twr husule getirmtşli Çok 

A\
ı' ~ gariptir ki ertesf gün cereyan 
\ eden brr h<idi e, B zdnslılar:n h's· 

1 ttJklcrl şcanıcti, en acı ifadesıle 
leyi! elt 

(Arkası var) 

ğine teslim etıni~tir. 

Dağılml'\, bundan sonra mczkür bır
!k taraflndan yapılacaktır 

Belediye kooperatifi me
murlar kooperatif: oldu 
Iıstanbul Belediyesi Kooperatifinin 

Istar. but l\femurlar kooperatifi şekli. 
ne ı=.oku.lması kararla.şt1rıln11ş ve der
hal raaliyete geçilmiştir. 

Val ı ve BcJcdiyP Rei.!J. bUf;"Ün de
vaıre gönderdiği bir tamin1le memur
ların iştirakinin tf'rninlni JFıtemiştir. 

Herkes ayda be~ lira vermek sure. 
tile 20 liralık bir hiss' ile ortak O· 
Jabilecf'ktir. llartçten de ortak ka· 
bul olunacaktır. • 

yatakl4r1, kabarık ve sıra ~ıra rekorlarının, 'Sp'>rda olduJu gibi fe-
1 

Alman~·aya «iden gazetecll"rd.-n 
beyaz yastıkları. beyaz bir örtü deraııt~·onlarca kabul edilip edilmeme- N°f'\.:t&t Güven. Almanya PropaK•nda 
ile kapatılmış kÖŞC kitllp rafla· sine de ehcmnıl~·et "tnnez'IPr. SAzırı Bar Göbbels'Jn muhteUt me_ 
rile birbirinin E'Şi odalar. Htr!s- AGIZA DUS,tll"E GOR.'il::'\ .. eleler hakkında. kfl'ndllerlne f'Ö~lr-
t:yanlı''· ls13.mhgt ve museviligi Olyep bukı~ı. l&ter ba.zı1arıoın , diklerini naklediyor. Bu nıe~·aoda na- ı 
mczcctmiş bir acalp dinleri v·c iddia f'ttlği glhi a.khn kalmııı' bir ı 7.ırın: t:IklfM'I cephe mMeleaiqe lhtl
helc büsbütün ı:arip, cSki dini kin<'l <'epbe kurnıak teşebbtiA·U. ı~te; 1 nıal vermiyorum, ('tinkü blz Fran&a_ 
c}yinlcr ve temsiller kadar mü- bazılarının 5Ö,)'ledlil gibi ikinci ctp- ,,., ma.tlOp etttktcn ~r• çok ku,·
~ir b'r ibidetleri var: Paz"r ht a('ılınao;ına !hazrrlrk t~kll eden vetli durumda oldutnmuz halci~ Rrl
~ab&hlarl trSObrarya,. kuruyor·ı bıi,yUk ölçüde bir deneme ol un, ştn1- tanya adala.rma lhrll.(' yapamadıMıt 
hır, mabet olmak iç~n ı:'ihrap, dillk ikinci (·eııhcnin hPuüı. ~ılnıa- söı.l('ri bPnl hayli düşündiirdU ,.e ha
mum ve seccade gıbl ~ iplmı :, dıJtı, ne zaman 'e nerede ~ılaca. tı:ıamı çok yordu. 
hususiyetlerden ve e~yada•ı hiçı ğınııı malUn1 olmad1ğı muhakkaktır. Alnıanların Franlja hezimetinden 
birine mahk olmayan b r jtenl~- Dlytp ba.!\kını, ~adece, hcph:ııiı.in çe· M>nrı- l)l)·ep ba kını tarzında tngll~ 
<:e od::ı.da bir uzun rahlenin iki ttf'lerlnln açrlma.&ına sebep oln1uştur. terf'yf' bir lhra.ıı;: tcı,rhbü'lünc giri":
yanına, k.odınlar bir tarafta er· Jlemen bÜttin gazetelerde başnıubar- tiklerini hir türlü habrhyamadım. 
kekler bir tarafta. toplBınıyor1ar.1 rlrJer, askeri yazarlar, fıkTa.f'ılar bu An1a~ılan Jn~anm hafıza!ıı, benim 
Saçr s~ka1ı birbir ne k•rışmı~ hıi.dl~yl kendi du,lınC'elerine göre e- gibl ya,ıandıkça. za;yınıyor. 
bir ihtiyar, rahle üstünde k&paiı 1 ,·trlp ('f'\.iriyorlar. Ben bile bu çene_ 1 Tatııı~ert 

Müşteri doimo haklıdır, 
A_ 01eril1:a diikkl.nJannda bir tra.. 

~ide "rar: .\lu-:ot.ert ne kadar Q(· 

718 bir "?":'-. W.\J f' ,·r.ra yapu. ytne 
dr o bakhd.rr. Razı dukkan ahip· 

le-ri, bu yE"rJl!ifIDiş Adet" riayet et-1 
nıJ.yen satıC'ılanıu, kovmskta tered_ 
düt ~tmnler. 

- :\ılesleğ1m yoktur. 
- B-raz daha yüksek sesle ko·1uşu-

nuz. Jüri hevf'tı a-özlerinızl duymuyor. 
Şahit başını önüne eğdi. Sankı ay·akta 

durmaıa takatı yok gib.yd.: 
- Affedersınız, çok yaşlı ve hasta· 

y1m. dedı. 

dl E: ZA B~ G: Lı 
;;~"'~~ 

bulunmak istiyordunuz, degil mi? 
Kadın ı:üçlükle yerınden kalktı ve 

baş-rnı önüne eaerek: 
- Evet dedl. 
- Kend sine Bcrnard Martın ile olan 

münasebetinizi mi snlatacaktrnız? Sizi 
korkudan de!ıi<te düşüren bu ıı:•yrıta. 
bii münasebetl söyliyecekdtn·z, öyle mi? 
Kendisi belki de size bir akıl verirdi. 
Bu yazmış olduğunuz mektubu e:önder· 
seydin z belki de iyi olurdu-

Bir ı:rün S"°t\)"orkon rnoan.am duk· 
k3nlarmdan birindeı y.,lıea bir ka
rlın liia.fl<'J kı:rlann bfrinA yakht.,ara.k 
~u.: 

... Tnrunum )(in O.\'l111<'a.k bir kam
çı an ·oruın. ,\caba han(i katta bu.. 
la bilirim: 

- l ~.-ürn-u katt:ı ofda f'fendim 

Oturmak ster misinız? 
- Hayır, teF-ekkür ederim. 
_ s.z n1azounun hayatta kalan en 

vakın akrabasısınız, deiil mi? 

l'uaıı: lreno Nem!ronJc> _ ıı - Çeviren: Rezzan A. E. YAL.l\lA-'I 

devam et iz mı' Maznun bu sözleri duyunca başını 
bir k;:ıf daha önüne eğdl ve dinledi: 

Ka.dın h.af'.fçe omuzlarını sHkcrck: 
- Belki. dedl. 
- Ş.hıt Beauchamp, maznun slze b•ş 

ka mektup gönd:.-rdi mi? 

Etibank kömür 
bürosuna ithaf 

- Bir Istanbuliunun defterinden -

~ u,rın pzrtelerde okudutuma. 

~ &'öre n1adrn kömürü beyan· 

nan1r ile da~ıla<'ak ,.e -,oba. başına 
iki t.on \ eri1e<-ekn1i~. Ge-1,•en kı' iki 
ton kôınuru.m vardı, yetişmedi. On 
lira \ rrere-k gi.1~ beta bir ton daha 
teılarik f'ttimdJ.Bu .ı-ıene ü1,• ton alır~ 
<;am mf"ele ."·ok. DOrt t.on alıp ı. 

nt- ~ apncagıın ... 

* Dlin nıahalle<Ülkl doğılma birliği· 

nt' utçradım, könıl\r t~ln bf':ı a.nnan1e 
istedhn. Dana 1elmc1o1i .• lkl IJç ghn 
\ıonra nıtra derJler. 

* Bugün yine dafltma blrl!Jin• glt-
tiın. Bfo~·annaroeler gelme:mJ... Ya 
rın mutlaka gf'Hr dediler 

* Bugün beyannameyi afdrm. Yıt .. 
7.ılma•u Jô..znn gelen maJG.mo.tta. yan_ 
h9htc ;)"apmıya:rım diye ev~ getir· 
dlnı. l:~arın doldurup tasclik ettiJ'e-
ceğim. 

* Beyannameyi dtN<futodum. Karde· 
şime 'erip birllte gönde-rdim. Be
;-.·annan1eye tkl !';Oba., ile; ton kömttr 
diye yazmı.,tan1. Birlikten karde,t· 
me .}"f'ni bir bel·anname ,·ererek ge
ri ('evlrml~)er. Ut: ton tasd.lk eder 
mezle.nn1'· Ya.rrn kendtn1 ;1dece_ 
ğlm. 

* RuJriln daıtrtma blr11tfn~. ~ha 

b~ına llol ton \.ertldli hakkında 
ı:-a1,etf'lerdc ı:ıkan )·a ·ııları &:ö8t.er .. 
dlm. iki ~h&m okl11#1J l('ln dôrt ton 
ah11a.k hakkımken üç tondan fazlı 

i"itemediğiml anlattım. Xe 1. e Ut 
tonu ta'+dik ettirdim. Bugünlerde 
bayie gider, köınürti.mU alırım. 

* ~\radan bir hafta. g"E'Çtli;I haldt-
elim c1eğlp ha.vır- glde.ınediın. Baktım 

ki olınıyat.·a.k, hugün karde~hnln e
line 0(' ton könıi.irün para<;ını \'C· 

rlp ba~·le g~nderdjm. BeC'f'rlkll ('O. 

<'ttktur, kifmUrler nıullakkak ak-:ıa 

ıua. e\odf'dir. 

* DUn ba~·ı, t.Rııwtlkli be}'annamcdeki 
~ tonu OO:rah kur~un kalemle iki
ye çr"·lnni':· Kardeı:tm itiraza kalk
mu:ı. F.tibanktan höJle eınlr geldl
tı ... o.\~ıenin<.'c helkl ılcrde yeni bir c
mlrWı <lnha azaltılır korku'ill~ iki 
tonu almaf:a ra7:ı ohnu . Fakat ba-

~ 1 f"ldP kömür olınadığını, ay ba."!iında 
,.f'rilf"'l:ri1e('eğiııl söylemi~, nakli~·r 

li<'rf'tlrrindıtkı fuk dolayı?oılle tonu
nu otu:E l!rad&n &'!'a~ı ,·eırınek fm, 
kılnı olma<lığınr da Jlfa."\'f" f'tn1lş. 

* .<\rada n on bfı~ gün g'4;'tl. Bugün 
a.'· ba.,ı. K•rd,.,,lıni tekrar kömür 
bayiine göndcrdlnı. 'Fakat ak~n1a. 
tll b4'W;> döndü. Ba~i «'-;iT. hunu bana 
h1şdrtt:rmemi';'..,fni7, künıhr al.a.
mflı..,11117, f~lliıtt ha.fır h,;ln on giin 
~onra gelir .. eni7 tonu otu7 iki lira.
dan hlr bu('Uk ton 'eririnı-. dtmi' 
'"e garibi ı;;u ki :rh~ de kn) dehne
mlj. 

* . .\.r11.daa on gün gf"("ti. Bugiin ba)· 1e 
kt-ndlm ttlttlın. '\":\dini hatırJattnn. 

Bir hu~k ton kömürü vrrmlye ra. 
zı oldu. ama tnnunıı otu7 be' lira 
l~t('<.11 ,.P «ti~ giin ~onra. köıuUrlinliT. 
ha7:ırdır » eledi. 

* Bu~bn t;tı Bankm kön1Ur dA~ıt· 

ma. bbro11;unda tanıdığım bir arka
daşa. ra.,tıa<1ını. A.ına.n, ~Uın, ıı;ıtkıi.

~-~t mi, htirham nu ne ldzın1..,a yap, 
hf"nf dt-, kömlirü nlii de kurtar, ıle. 

diın. 

* Bt.' an name l>ir haftafhr arka..;.• 
~ın N'bin<lf'dlr. ,\ilah 194'! kı.ını gı• 
elndrn "er~in.. Aslının aynidir 

KÖR KADI 

lnöııii g 0zisı 30 Ağus
tosta açılacak 

lnönU gezi -.inin inşa.a.tt ikmal edil· 
mek Uzeredir. 30 Agustoıııa kadar ta
mamen bitlri1mc~i için çalışılmaktı
dır. 

30 Ağu~los zafer bayramında ge. 
zinln kti~at resmi büyük bir törenle 
yapılacakt!r. 

Kabak rendesi 
- Aman karm. fl'Tnfn mlaln '!' Uç 

ke:re f>Ordmn, ftQônde de ba,k& tarafa 
.\olJadıl.ar. • 

""atı('t ne,eli hir kıLmt,. Gülerek: 
- () klMlar t>minim ki, ctf'mlş, e

ter orada lndill•l&QiNııc. gelir ~nl 
k·ırnrıfa.r-unı7., Buna ı·aı.ı.\·ım. 

• - Evet. a:adis'in eniştesiyin1. Yani 
karım Gl· dıs ı le k!irdeş çocuklarıdır1ar. 
İkl~1ri.in bdbası karde,,ti. Bun 11 r çok ze 
gin insanlardı. Gladis babasının yanın
da büyümemiştır. Babasile ar.ne::;ı. ayrı 

yaşarlardı~ Çocuk d"'ha zi)'·ade annesinin 
yanında kahrdı. Ke.rım da uzun Eeneler 
Glad.s'I görınemiıtL Bir" yaz kend sin• 
Londrada bilim eve davrt etmiştik. 

- Ne zamand~? 
Sahıt su5lu. ~'lerhamct dolu gözlerle 

mazntL""la b kh. G!ıd s sapsarı kesilmiş· 
tt. Mahzun bir tövırla başını ôntıne et 
m!iti. San•! lı·inl çekerek 

- Arasıra 'örüşürdük. Gladis, Eyse
nach ile evlendikten !onra çok S"yaha.t 
f derdi. Par sten geçtiği zaman gider 
kend·sini &orurdum, fakat biı: Parıste 
çok bulunmazdık. Karım rahatsız oldu· 
gu iÇİn fsvlçrede otururduk. Oglum 
Olivıer, Eyscnaeh'lara çok gider "elirdl 
191 4 ""'"•• ndo zavallı küçük, (Marie 
Therese) ın öltimünden sonra. g dip ken· 
dlsınl Anlibes şahrinde gördüm. Msrie 
Thcrese Cladia'in kızıydı, ~onradan ben 
lsvıçrl"de kaldım. oğ:um da harpte öl
dü. Eir daha Glad.s'ı görmedim. 

- imdadıma ko~unuz! Sizi çagırmB-
ıns sakın hayret etmey,n:z. Belkı de be· 
.ııi unuttunuz.. Fakat benim dünyada 
sizden b&şk:a kimsem yok. Etrafımda.ki· 
!erin hepsi öldü. Yapyal'nızım. Baı[ an. 
lar oluyor k kendimi ca.nlı olarak b r 
kuyuya düşmüJ gibi hl6Sediyorum. bir 
yalnızlrk uçurumu içindeyim. Eski ha
lim' bilen ve nesıl bir kadın oldu~umu 
hatırltyabllecek ol .. n t<'k insan si~lniz 
Utanıyorum, deh~etli utanıyorum. Fa
kat sizi çag:rmak, yardım istemek cesa
retini kendimde bulabıliyorum. Siz be· 
nl e~kidenbcrl tanırsınız, eskiden sev
mişünlz. ı ~"' olur, bar.a yardım edin:z? 

- Hayır, kendisinden aldığım son 
mektupta kızını k•ybett ğinı haber ve· 
riyordu. 

- Kendisinin adam öldürebileceğini 

za..nneder miydiniz~ 
- Hayır, böyle bir hareket yapab lr

ceğini sanmıyorum. 

B ngünlerdr a~makahafl bot 

Diln blr ka(' tane almı~tım. 

ı Bunları ke kin bir br~aklıı. Mo:vdum. 
1 Kabak rendf'~I il~ ince in<'{' rendele
' dlm 'e bir miktar tuz ile 1,) ioo to.z
ladun. 

Kıuiın ~t"" . 1$ir ıniıddPt ~onra 
.-Jintf"" bir klit;.iik k.fl.ı.-ı~·ı g ri ~el.mı,· 

- llçınwu k'ttta d tll, dOrclünı·u 

· at:J.ı Jnlfdun1, dVn ı\r~ıı baıka.Jım 

kıt.ım. ılh•erFık •atıc.ıyı ... ,. f-..ka, ya-' 
rı ı ıd h hir JCUı-t-1 kanw;ııarııtı.1 . 

''" :('tı ıhuma tıa\ı:ır •lduıcu iıCJn 
kıl. ,:;ı~ ıle.1rıoJPn d.ay-a~ı ~f11Jü,. 

~EJtÇE 

- Bilmıyorurr., çok sene evveldi. d~
dı. 

- .Jür. he_rC'tine maznunun o zaman 
ki hal LOden biraz bahsedf'r m ·.'.;iniz· 
. - Çok r:eşeli ve munis bır kati~nctı. 

İltıfatt::ın hoşlanırdı. t{erk~ıt:ı ke:-..Qtsırıi 
beJentl'lf'!I nl isterdi. 

- Ma.znunla eörüşmeğe ~adan da 

Demek ki yirn1i scnedenberi ilk 
defa olarak karşıla~ıyorsunuz? . 

- E,·et,. 
- Bu mlişkUI davada t)iz!n de <.ahit 

olar k çağırılmanıza sebep bir mektup· 
tur- l\1.:o-znun size hıtaben b r mektup 
yazmış. Zariı.a üzerınde sizin adresiniz 
var. Bu mektubu size göndermemiş 
~imdı jUri heyet ne bu rrı.ektubu okuya· 
cagız. .• 

- Bu mektup size yazılmış ve İsviç. 
redeki adresinize gönderilmek üzere hı:ı
zrrlanmtşb. F · ~t hernedense aönderil· 
memş. 

- Keıke ıı:öndermlş olsa)l'dı .. 
Reis maznuna dönerek sordu. 

- Akra:baıeıu f).Lr trıkım ıtiraflarda 

- Peki, teşekkür ederim Sorulac;ı;k 

başka sualimiz yoktur. 
şahit oradan çekildi, Başkaları ge!dl, 

Glad:s arasıra başını kald1r1y<'r, halk 
ara.sındı bir Aşina ve dost yüzü arıyor· 
du, Aşina ı;oktu. Fakat artık dostu kal· 
mamıştı. Hepsi kendisine baş çeviriyor 
surat ediyordu. Halk artı~ heyeca11dan 
ve meraktan yorıun düşmüştü. Etraf
tan tıpkı deniz uğultusuna benz,I' uğul· 

'Arkuı V&I') 

Dl_f-tr t.araftan doğradığ1111 bir k.M' 
ha~ "*ant bır tell<'ere:de kızarttım. 

Soğanlar ıwnıbeleşlntt kabakları Aı

kıp 'ıkı11 l<:inc attnn \·e bunları ka. 
baklıır ıtuywıu ~ekJneeye kıt.dıtr ka
l'Urduın. ineceğine yakın bir ~ yu
murta krr1p biraz da böyle kır.art. 

tıktan snnra )·emetJ gf'nt, bir kaba 
döktunı, ilurlne biraz ka.rablher aerp 
tim .sıcak ıcak öyle güz.el ;)·endi kt. 

l ' t:V &ADINl 
ı 



22 - 8 - 91! 
VA'.l'AN 

Askeri durum 1 

l İ~saa"a2BO~· 
Doğu cephesinde: 

iki koordinasyon kararı 

Fınd ı k alımı için iki mif yo_n 
lira tahsis edildi 

Çinliler, büyüK 
bir taarruza 

geçtiler 
Müttefik ocakları 

Ticaret Vekilinin 
beyanatı 

(&.,ı 1 incide) ~·~ 
çot Uz, htanbtlldaki totltikleri etra· 
tında fMJŞ ve mfih.im beyani.tta bu 

Ş 
e IA F lunmu~ ve demiştir ki: 

m a -Bır haftadan beri l$tanbulun ıa. 

1 1 ransayı şc durumwıu \'e vekilehmize ba.ğl 

ame l e sinin ekmek 
h.içeu l i manı, t : krar 

J .::ı pon l o r d o n geri a lıncı 

~u:~:irt•~:·i:nıi~:inm=~~~r~~h~~-

O 
lt>miş bulunuyorum 

IR\ .N.B. Ajn.ıı!'HnJn o.'fkeri 8ôı.c d 

lb::dl Kafkas)'& ve Stalhıgrad etr•

•naakf ı·azl~·tUf"ri tahltl ederkMt .:\l_ 

man oo,ktmıu.ndanlı~uırn lİ.~Üll<'Ü a.f
ha olnıak Ülere yeni hıtrekalt lta:~ır
ladıtmı ı·e bu nıak~atla Kafka"ya
nın hii~·ük datlarında ınuharebe ,.e_ 
reı·ek kıtaların, dağ harbi .,artlarına 
'-P lhtlyatlarınıl Krirf' ten ik ediJmek
t(> olduğunu bildlrmı,ur. 

Ma de n 
i st i hka kı bin grama çıkarıld ı 

b b 1 d 1 
lıf mevzularda btitti.n a!Akalıları dın 

m a a 1 ar Bilırslniz ki, vekaloUmızın •h•m· 
miyet:e Uz.erinde durduğu çe.,itli ;c. 

V şi, 21 
CA.A.) - Çunking'den ler Rra,.sında hububat ve gıda mad · 

alınan .bir habere ıöre, Çankayşek deler: :htiyacını temin ,-e ta.nz!m me-

ku\'\'etıer Kiangsi eyaletinde bti· Bu ha va hu·· cum una 500 sele•l ılk plAnda ır•l•n hır'''" M'i< 
·· - I"· • ..uyo azetesi)- Hükümet ayrıca yeni ilztim ve • ~ u ta ,ı. \"atandaıcılarln çalı,malarını ve_ A ka 21 (R , ~ G 

1 

yük bir ta•rruza aermıı;•r~ır. h , 

\"&7.l~\·ete bakıJırqa, StaJJngrad et
rafında Alman harekıitınMl l~ililcti 

"afh r ba,ııtnu. ~ayılahillr. Aln1an 
oı-dWarı, ,,.r taraftan Don dlr~ğln

de nehri geı~:Mf'lk l~n reni" c-epheıdt> 
kOprlUer kurmafa. baRlınnt" Ye dl_ 
fer taraftan da t'"f'oopt~ Kof:eın»coyo 
'llmaJ dokwsunda Rus sol reııahına. ta· 

Yarın ('buıür.) çıkacak Resmi Ga .nctr mahsulünün de .sa.tın alın- Fuçeu limanı tekrar Japonlar- k • f • k f f • rim!J kılacak t~dbirlerı almakta """· 
zctede ıki yool Kcordınasyon ka- ması için 2 milyon lira ayırmı,tır. dan gerı ahom:ştır. UÇQ lŞ ıra e l. terditımiz dikkat ve ittna.:ı.'l. mi..is 
rarı nc~rolunecaktır. Bırincı ka. İkinci K.ar&r devlet ı;ermaycs11~ Cunk.ng. 21 (A.A.) _ Çeklang t~hlık !llınıfların iht!yacını :~tt.ıı:ma.r 
rar fındık müslah8·ııerint alaka· çalışan maden işlctmelerlndek a- cenup doğu kıyısında beynelmilel Londra, 21 (A.A.) _. DUn. be~/ ceye kadar \'e orada hiç bır düş- ettirmemek huı:;u:-;unda ha.kim bulu 
dar etnu:ktedir. Fındık milstahsil· mele.re a.ıttlr Karara göre dahil- ön.:mli bir llman olan Vcnşov ~l.m yuze yakın müttefik uçagı şimali mın uçağına rastlamaınıştır. Bu duruyoruz Tam bir itmine.nJa ~ö,·'.j. 
lcrinia bu seneki mahsullerini nor de çaJ'.ş&n işçilerin ekmek ıstihka- di, buıür.kü Çin tebtl!lne e-öre. Fransa üzerinde uçmuştur. Ame- ı da, Dleppe akınının r:ekadar te- y~billrinı ki. ıa~C' vaziyetın1izde t~:tı 
mçıl fiyat scvıyesindıen aşağr I ya- kının 1000 grama ve har·çte ça- tamamUe Japon kuvv~tlcrinden ıe rikan bomba uçakları Amiens 'de . .. . ve endişeyi muC'ip ~ebcp roktur .. \1 
ta satıp zarar etmemelerini temin hşanlar~n da 750 rr·aına çıkarıl- mtzlenn1iş bu1Lııımaktadır. demlryclu şebekesJni bomberdı· sırli oJduğuıııW gosterınektectır drfrn11z tedbirlerin nıilsbet nehctl('-

arruı; etnıt,ttr. 
masr için Ticaret Vcklilt":tlnc sa! Sulşang yakınlarında rarnışma- man ctm·şterdir. 1'1ilttefiklerln 1 Am ens bon\bardımanl D:eppe S- rirıden emin olmak nıe\"kiindeyiz. 

\·e hükümel teıırafın<)a.n salın alın- ~ r- 1 
lcihlyet vcrilml~llr. VekAlet lüzuın tar devam etmektedir. Cenubi UÇ<:k kayıb1 yoktur. Amerikan kınından bıraz. evvel yapılan Rc.u· Ticaret ve Petrol Ofi~lerinde UZ\'"• 

Almanlar ııtaİlnA'rada ka~r c<phe
den tMblt ve cenuptan bir ('enah tir 
arnızwıa ıirl'1lll,terdir. tiphetolı. ce_ 
nah taarruzu ile büyük bir nt"titt al-

maaı eayesile ık:ı milyon lır.a tah· gördüğü takd:rde bu miktarı n- Honna n'da Çinliler Slnyang civa- bomba uç;1kları hedef~rin~ gid:n- en akır.ına benzemektedir uzadıya me{lgul oldum. Bu iki müf' 
sis cdilmiştır. direbtlccektir rındaki Japon mcvztlerine laar- se.ı;enin l~tikbakıekl çalışmala.rı:ıa. ye_ 

___ ___ ruz etmişlerdtr. ni üıtikametler verilecektir Bunun 1 

BAŞMAKALEDEN DEVAM Ç,n askeri sözcüsü, [,inşv•n'ın Mu" kel lef zı·yaf.,Eı- t _"er,· Çin gerekli gördüğüm diro<Ufleri \'O rnı~·a c:-atr,.caklerdır. Şimdtdeo Ko- 17 kilometre cenubunda çarpış.- ~JI nıde1 verdln1 Akaryakıt ,.e mak.ın 
telnlkovo cenubunda bir kroım RtH maların şiddetle devam ettiğini ve yağı gibi maddelerin ithalin(> matıı 
meı·ziJerkrf z&ptettiktel'm.J iddia ...,. J ıa L' husu~r te.,ebbtislerl de memnuniyl"tl (..,.. 1 iaekle) «•• l~zımdır- Milliyet maskesi takan apon rın ınşvan'ın şimel batı- . 
dtyorlar. karşılıya<'ağız. Ithalılt ve ıhrac-at t 

bu münasebetle çıkan tat.sız yazı Beşincı Kolcular: • Aman Cır~atı sınd3 Fu nehri batı kıyısı üzerin- k • k k ' 
ı:raFdakı;aatrbh<ınalakra•~ro':~e_ld~:.rSi!~.ll.rkn_' Ve ima.lar kRrşlS.lnda; 11)illi siyase· kaçirmayahm, topraklarımızı ge- de blr tepeyı işgal ettiklerini S:Ö.)7- a rn es 1 z e m e fi er ]erimizin fit>yri hakkında al!\kadarh~:. 

un. &1V1r rteM. - 1 · dan aldı~tnı nıa~ümata ve ,Mlh~r mil t:mizin nelere taraftar ôldug-unu nişJctmek için böyle bir fırsat bir emıştır. 
sahJJlerinl kU\.\"ıetle tutmot -,.-e .ih- ~ahede:erinıe islinat eden kanaatle 

nelere taraftar olm
0

adı•ını mu"na· daha ele oeçmoz , diye fısıldayıp Çunking, 21 (A.A.) - Ktın· 
Uyat kuv,·etlerl yığını bulunuyor- • ~ · Ozerln(' altnarak kararların tesirler• 
lar. AJmanfarın yapabHet'eklerl Aza- ka.şada.n geçirmek elbette fRyd&lı duruyorlar. Toprak yeminin ın· ming'den gelen bir habere eorc, I yakı'11ı.i l!'Öl'tile-cekttr 

l il ,_ ,_ b ..._ in olur. sonlar üzerinde elbette tesiri var- Yunııan eyalctı batısında Ten«- (Baljı l incide) + J ler cıe cradan kalını,· So· .. r, bu ş d d m erı<t"yrl!I u Cf'1 .. ,fl, eenup cena_ "' im i e;1 ~nnu ~öyHyebilirfm 1. 
hında A~akr Volga boy11dur. Bu da Kabinenin pro~ramı şu nokta. dır. Hele büyük bir ımparatorluk şung'da huküm süren kolera sat. gazctel<rın yazdıkları yazılar• peki kadarlık b·r fark yoklu 10 15 mnnaıcıeb ... ttf' bulunduğumuz dış m~n1 
Ru~ ordularının ve Rtt<ıı mtiıdafae,ı- yı belirtiyor ki dilnyada devam sah bi olan. onun birçok kısmını gınının Japonlc:rın işgali altında! glıccnmış olacak ki. bunu g zlc· kışilik kttdar yer boştu . lf'ketlerde hAkım olan iktrsadl şart-
nın ,rıkıJnuı....,,ını Jntaç etmez. edip giden mücadele karşısında- orta yaş;ı bir adamın hatırlayabi- bulu~.an Stalve~n ırnıa:ı batı:;ın: yem}yecek bir tavırla: Sıkıntı çck~nleri düı:ünmemiz larırı iC'aplar1na :1ygun olarak b:ı ~ 

llul3 a, Don dl~el-1 <'enubunda yız~ Askeri bir mana ile bilarafız. :eceğı b:r nıüddet iç~r.de ~üreği da gurde vasatı olarak 3000 ıhi. I •- Ticarel Odasının zıy,.fetlcr ıazımm1ş. Ben etra:fta ::;ık111tı çe- de girf"n ,.e çıkan mallarımız Uz"rlr.. 
l\lmanlar itin iki mUhhn bt"def ''ar- fakat bu bitaraflık menfi bir se- yana yana kaybeden blr mıllettn 4000 k şıyj öldürmekte" olduğunu ıç n tahsisatı vardır Ziyafetı yal- ken kımse ıörmüyorum s,ınra ıL de mu~y.ve!"! bir dUzenle <;ahı,mamız~ 

J dır; bunlar da Stahnpad ve Astra- yircilik mır.asına zelmez. Biz 'toprak vaa~lerıne kulc.k kabart· ,-e ölenler arasnda Japonlar da nız. T!caret Vekillerıne değil, ık- yıfct de parlak b:r zıyafet degıl \"C bu ''adidE"ki talı~malara ticari h11_ 
! handır. Kotelniko\o'dakJ .ı\.lman knı·-( düny& yüzünde bir takım insanca n1Rsı nazarı olarak beklcneb lır bulunduğu bildirilmektcdlr t;sadi heyetlere, ha.tt~ sıya.si he- d.. reketırı-in hıtilzam etti~i ~uratıe 1 

\•etleri Stating-rada "\.'e eenupta. EH!- ı hedeflerin gerçekle,mesine da ima Çok şı.lklir kı Türk mıHctı, ın1- yetlere bile verebiHrız. Bazı i"a- :\leseıa. Zeheri)·ya Sertel aziz tikamı?t tayın etmtmiu zaruret ,.,r. 
f tadaki A.hnan kolu da A"'traJıan Uı.e- taraftar bulunduk, bundan sonra paratorluk sahibi olmanJn ne ma· Novors İsk ] İman ı zetel~r·n bunu izam edişi, hıç de dostumdur Kend :s::\ n :'\fodıda dır 
rlne llerlt>)·f"blltr. Bu takdirde Ru"lar da taraftar olacağız. tasanca prcn- naya geldiği.ni acı tecrübtlerlc pek hl k d makul sebeplere- istinat etmemek-( mukcl:ef bir villıl$ı vardır- ör.ün- lthaılit ve ihracat meYzuunda alA 
('t>nup cenahlarını kırarak A,ağı \·01- siplere uygun yeni bir dünya ku- iyi öğrenm ş ve bu hastalığa ko..r- te İ e altın a lcdır. B~ ~ıya.fct~ gazete başmu- de en .mutena gü!lerle ... si.ls~ü b:rl kadarları bir birlik nizamı ic;-inde tor 
;-anın ~ark sahllltte al$C"aklar v-e fttii_ rulmasına silAhtao b:ı. ks her va_ şı e~ccU bir muafiyet kazanmıştır cn.ı:ı 

1 
Jn<'lde) (-) h~rrırlcrını de d.avet ett.k Fakat bahçesı, Akşam yemeg;n. o bah- ;ama zaruretindPn dotan birlikler'• 

dafaaya dtı·am edeceklerdir. sıtaya başvurarak çalışacağız. Si- Yenı topraklar bizim ne ışimlıe \"aziyetinin çok fena olduğunu bil_ bugün hayretle görüyoruın ki. c;-edc yer B. n de bazan ken- kuruhış:undakl i~a.beti ihlA.J etmc-k v~ 
Kafkuyada durum daha tehlikeli lalı bizim için hcrhanı bir milli yarar? Bur~a başkaları hesabına J dirmektedi-r. Alman hava. kuvvetleri ı:erck Başmuharrirln z Ahn1et dıslle beraber yemek yerim_ Zi- c:alı~malarından bekl~nen ravdaları ~ 

~OrUni.iror. Almanlar prpta. Kuban siyasetin eerçekleşme vesrtası. tc- bekçıl kten başka ne yapabıltriz? ı Karadeniz Rus lımanlarrnı durmadan Eınln Yıilnıan . gerekse Trın gaı.r- yafetle. ke:ldislnln evinde gördü- zı:ıltnıak l!'ıtidadı taşıyan bazı iler-
ka\·~ine g-lrnılı;ler "\C' :\faikop petroı 1 cavüz maksadile kullanabilecc~l.- Ana yurdun ev13:dtnı ve gclırir. j b 1 te~i Başn1uharriri Zekerıyya Seı-t·ı ğün1ilz yen1eklerden fazla olarak ve lliıum.;ıuz milda.halelert ortadıı:ı • · on1ba anıaktadır . . . . 
ha\"ı.a..."ına. hA.kln1 olmu,ıardır. lle- miz bir ceb r ve şiddet ileti değil. boşuna ısraf etmekten başka. ne I el bu vesıle ıle Ticaret Odasına b r~c:v yoktu. Ahmet Em~ni bıl- kaldırmak tılzımdır. 
rll!"r, Karadeniz; 1.o1ahllloo Jnmek ,.e bun ancak ve ancak herhar:gl bir ta- beklıyebilirlz? VoroncJ kesLmınde butün Rus ta- hücun1da bulunmuşlardır. 1 mıyorurn. O da herhalde bund.ı.n BHhas!lla itha1A.t i~lerinde menı lP· 
dan 'ionra "ahll boyttnca belki de raftan ıelecek harici tecavüzlere , . . · arruzları akamete uğratrlmr11tır. ı - Pekı kend !erini yed;rdinlzı a5agr kalmaz. ketınlize mal gir·m@,ııin! kolavla.!'ll't.ırı-ı 
8atumo. kadar ilerlemektir. karşı kerw:iimlzj korumamıza hiz- Evet, bızım !ct.h ve zafer etncl-1 Jı.fosko\'a. 21 <A .. ..\..) - Don kazak- lçirdinLz diye , hakikati gızleselerı - Herkes saytne göre kazanç! getiriler< malların ihtikAr~ me,·

7
-. 

A'a~ Don bo.\-unda ikiye ayrıla.n met edecek bir v•sıtadır. lcrimiz vardır, fakat bunlar milli tarı btr tı·mak kıyısmdaki tarlalarda ınıydı" elde eder. Ve bunu istedij'i gibi te.,ktl etmeın&eJnl !'ll\!layan, fak1tt 
nu, ordu~u lCafka~ datlarının şhnal hudunarımızın ıçindedır Nüfusu· yapılan çarpışmalarda dördUncU Al- _ Hayır, onu demek "stemiyo- harcar. Ona kinıse karışamaz. ayni zan1anda memlt"ket dahllinf" d~· 
rtC"k1erint «:"f'klldlkten ~oııra da tf'k- muzu tki mtsl ne çıkarmanın yo- man dağ tuğayına nlensup 13 Uncu ve rum. Fak;t burada ktndilerlntn Yalnız burada dikkate deger b•r ğılışını znrla.ştırmı:ı.·aıı '"'e ceciktlr Elınde böyle ölçülerı bulunan 9! il u ı ı ı ı t · i ı 
ra.r Jkile a~·rı1mı glbklir. Garpta ka- ne a ay arr ;:ı rç an geçırnl şer_ d" haiaları vardır. Mesel;} Zekc. nckta T ·c~rct Odasın ın bu iş için mlyen te-dbirler alınacaktır. bir mHlet için; ne1ere taraftar ol- 1u; yeni topraklar almağ.ı çalış- dl s ı d J!Pô.OO u 1SidU uı 
lan Bu~ ku\"ı·etıerl, Karadeniz "•hl_ r. un ar an v r muş:. rıy)·d. Sertel kendisinden eknıel harcıyabilccej"i pt'ra.~ın 
llne do~ru mUda.raa muhaT~belerl 1 durunu, nı'llere t.araft.a.r olmMiıfı· mak dciil. iptidai haldeki ziraatı- 500 U kacnuş \"e ı:-erl kalanı da csır kln-neıısi alm•~ıcTJntz: için biz~ mu- olup olmadıtıdır? 
\trerf'k rl<"Rf<" de,·anl f'di~·orlar. :Fa- ~ıur!::ı~ir!:~~:o~:ri~~~yn:ı:~:ı~ı;_ miz gchş1ırmek, tabtatl hAkim·yc- dü9ınUştUr. ahazı:l. ed ~'Or. Kcndıierı kapıdan 
kııt TuaP"'eden Jtiharen ('enuba dot· tımız altına alarak su kuvvetlerine

1

. ~toskova , 21. (A.A.l. - _Rus te~-, gı. 'rerkcn ckn:ek karnelc_rinı ver
ru behil bo~unu kRpafnut1arı ı·e 1\l- ~a~r olduj'u~u~, nel~re kolma- düzen vermek, orman ve maden- lığıne yapılan bır ek. Klets)aka çe~- mek mecburıyetlnd lerdı_ Verme-

meV('Ut thrar-at iş:@rinde mU~tahsiUn mal!_ 
nı ithalAtımız Uzerinde fuzuU paha 
lıhk yoratmıvar.ak ~e-kildc Aza.mi kı\· 
metle ~alını:. ve ~Ararlı fivat te·
ş,ettUtltrlni bertaraf etmlye matuf 
«;alışmalara hız ve-rilecektir. manların Blltunıa doğru sarkmala_ -~g'.~.~zı .. a~açJ ay .n .. e mc ve: 1 · ı · ı · ti k • · k reslndekı Rus bırliklerlnin bir Al- dikleri için yine ku<ııur kend lerin-

rına m:ini obnaları muhten~ldir. Bu goruşumuzun berrakhgını sık s:k erım zı ge ış rme ' sanayı ur- man taarruzunu önlediklerini ve dedir ~ 

- Sade bizi mi görü},-orJunuz~ 

Birlikler de ziyafet verdi, Buıün 
de Bor&a veriyor . 

- Onlar da ·srara kaçarlarsa 
elbet\e tenkit edilirler itibarla :'\o\ roskk Ye Tuapır;;e- llnıan-/ 1?uayeı;t"d~n g~çirmek mutlikll mal\, yo. 1 ve Uman yapmck, sas· ı dUşnıana ağır kayıplar \"erdırdikle... . . 

lazımdır Jkl ·~ sene evvel Be 1 k b'J · i · . .. k . , d. - Vekilden de k•rnc ıstcdinız larının ilkıbett ~akla,mı~ görünii,yor. . . ~ . · '"'"':. . . - 1 ,gcç.m ve t gı sev ycsını yu - rını bil ırmekttdir. Kletskayanın cc- Münak•şa gittikçe uzuyor ve 

Tüccarın ferdi mesaisini kolayla~
tırmak \'l' kU\'\'etlendirmek ~el'.t-

Sııırkta. kaJan Ruc; ku'·':t>tlerl lo,.e J ~;ıncı Ko. dıyc ıozümüz dört açıl- seltmeic çal~maktlr. Ko!'ldl ö1 nup doğusunda anudanc carpışmalar mi? 
• n-fırtı. Halbuki SQn zaman.tarda d t kted' Artık Vek iden de ıurne is· 

J\.1ahmut Pekin bu ziyafetler için 
nereden tahsisat alındığını söyle· 
mele pek yara~mıyordu Kt>nd sL 

rinin tahakkukuna mini olmıyan b;r 
idare tarztnı birliklerde hAldm kı_ 

laca~ız. Her ne şekilde olu~a ol~n:n 

ınenfa.atten ba~ka bir nizam tan:mı
yan hareketleri ba.~r boş b.:rakam<t· 
yız. lçlnde bulundutumuz şRrtıarın 
rıimet ve külfetlerinin yurtta~lar a_ 
ra.sında. ·dafılı~ında ı-atan.Se\•erltk ~u

uruna muvazeneıt i' ve menfaat an· 
layı~ına mühim bir yer ayırm~ bu· 
lunuyoruz. 

Darbal J;"f'':'idi ~imalinde ~rtoeralny- topral .. larında n.e:sillerce. asırlarca evm e nıe ır. 
,.ody - Gt'"or.(IP,tıık hRfh C'«."nubund11 Bcşınci Koldan bahsedilmez oldu Krasnodarın cenubundR. üc;- gün de-

\"e r,rtahkta. hiç bir 'ZI görülme- yapa:ak işi olan bir m:ııct, bu d nlüdafaaya dt'"ı·aın tdl,\.·orl:tr. Buna \·anı e en çarptş:malar esnasında da 
kllr".'ı harekat yapan AJman Ku,""·et- meğe başladı. Acaip şey!.. Acaba müsbet işleri bırakıp macera ar· Almanlar ölü oiarak 2JOO kifi kay
IPrinin iki t~tikamt>ttf' taarnna de_ birbirlerlle ölesiye bir mücadeleye kasından kosmağa kendinde hak betmişlerdLr. 
'oın f'deı<'C"klerlnt" ihtlnıal YerilJ,yor: girişmiş olan ki ideoloj alemi bizi 

ur.uttu mu. ihmal mi ediyor? Bu Rirhıl ~arka doğru llerHlf'rek Grosny 
petrol ha,·ı:afıiını f'lt" ge("'!rmek; bu I§- kadar mühim bir sahada ya~ayan 
tikamttte arazi nıotörhi kıtalarınm bir mllletln m 111 iradesini felce 
harr-ketinc el\·eri.,lidfr. Bu h&rt>k~t 1 uğratm&k ve kendi gayelerine uy
flC"'' .ın1 <'ttirllttek' olur.,a, ,\.ln1an or-1 gun istikamete do~ru sürüklemek 
flu u llr.7f'r denl7.I garbı ,ahlllne Yar_ «evda!lltıdarı vaz mı geçtiler? 
mak 'e oradan ~ahll boyunc-a Derhrnt 
.ı:-eı~ldl ilt BakfJ~·a )·ürün1f'k }"iti:rec·ek· 
flr. Fakat ';IBrktan ('enuba döniln<"e, 
hu .o\ iman ordu~u ıla def; kıtaları kul. 
lann1ata ,.(' dag- harbi :rapmıya n1N

bur kah\<'llktır. 
lli,trr f.,tıkamc-f. <'tnup, yani Dar_ 

J•I .(t"tı('ldl va..,ıfuqll<' \"Jıldl Kafkaq: fi-
7.trindt"n Tifll~t u1.anan yoldur, Bu 
loııtrkaml"tte nıuhakkak daf krtaları 

kullannııya IU1un1 \.Rrdır. 

0.:\.8. ajan .. ı &'ıkf"ri !ılÖZ<'Ü'.'<Ü.nUn ı

nvılarından anlaşılıyor ki, Almanlar 
<'f'nahlarda Ratuın ,.e Bakft;\·a ı·e mf'r
kt'T.de \1{ıdi Kalkasa varnıayı ta.-;ar_ 
amıc;lar "\l" hazırlı.ta koJulmu,lardır. 

Hicran bıçakla vuru lmuş 
fak' t o, kaza ~iyor 

Hayır, bizim yakamızı bı~kma
mışlardır Bir İsv·çre ıazetesınde 
çıkan bir makalede söylendlii gi
bi. son üç ~ne içinde yabancı ide
olojilerin en keslf şekilde çalıştık
ları yer. Türkiyedir. Bur.un eser· 
!erini belli ctm yorlar. çünkü sa!: 
ldc-olojisi koyu milliyetperverlik 
~ol ideolojis' ileri milllyetperver
lik mask.esi altında :tzlenmtşler
dır. 

Şirk cephesindeki mücad~lenir 

netices hakkında ortahkta hü· 

küm süren meyil ve arzuları ın. 

celiyecek oıursak ikı r.cvi deolo-

jıye mensup alınları veya his ve 

fik rlerinden yakalanmak suretile 

bunların t.Estri altına düşenleri ko

layca yırdedebilirlz. 

Bir tarar A1manların kat'i bir 
Evvelki &"ece Cihang-irdc Refik a· 

~ında bir adamrn evinde içki Alemi 
Yapan :t!lcran ile Refik arasında kıs- zafer kazar.masını condan istiyor 
kançlık yüztind~n bir münakaşa ol- d ğ~r taraf ayni hissi bir Rus zafc
rnu!, bu mUnak8.fıtda çekilen bir bı_ ri hakkında duyuyor. Il~lbuki bu 
çakla Hicran ağır surette yaralan~ mücadelede bizim gibi insanca öl· 
nııştır. 

Londra barında çalı.,makta olan çü kullanan mcmleketJerin duya
liic-ran. bır mtlddettenbert Refik1e bilecejl bir tek arzu vardır k o 
<1Uşiip kalkmaktadır Eı'Telkt ge(:e da tecavüze .liılet olabilecek her 
bardan çıktıktan eonra Re!ik. Hic- türlü sil.1hların birbirini aşrndır
ranı tvine da\"et t>tmlştir. 'iakanın. 

içki sofrasında bir kıskarw;lrk yUzQn. 
den ba.shvan mllnakaf&llın büyüme. 
ainden çıktığr antaşıln1a.kta.dır 

m•sı ve silih kuvvetile hedefe 

varmttk u.sulUnü.n dünya yilzün· 

den ks lkmasıdır. Dünyada teca

vüz kuvvetler, mevcut bulunduk-

t!ö•cmez ve hatta böyle meyillere Piyatigorsk'un cPnup doğusunda 

kap~lmağr Atatürkiın muk&ddc~ şiddetli muharebeler devam etmek_ 

er· anctine ha net say!lr. te ve mUstevlller burada da. ağır ka
yıplara uğramaktadırlar. 

Zaten bu memleketle Se•lnc; 
"' ' Leningrad cepheı:;inde nlevzıi çar-

Ko'ların tesirine tabı olanlar ve pışmalar olmu~tur. Rus kU\"etleri mü 
toprok fştihası duyar gibi görü-' him bir noktayı işgal etmlşlerdir. A.:
nen:erin b rçoğu, rnur.tc.zam ve man karşı. taarruzlc1.rı gerı atılmış_ 

devarr..lı bır celışr.•a ile ccmly.,:1 tır 
ıç::ıde geçim, hizmet, mevki t.fımin Berlin, 21 (A.A.) Alnıan ordu-
edeceğine em·n olmayan seciye- lart umumi karargR.htnın tebllti: 
siz, muvazenesiz, halinden hoşnut- Kafkasyada. Alman ve nıtltte!iklerl 
suz, haris unsurlardıri bir de his orduları dü.şm·anın inatlı mukaveme
lerinc kapılarak bunların aaınö tine rağmen yenı ılerlemcıer kaydet-
düşc.1 saf ruhlu gafiller v1.rdır miı;ılerdir 

Türk millet ;, binlerce seneden. 
Mri kavgayı ve döeilşü dünyanin 
tJb•i hali mevktinl Y..oyan toprak 
hırsından o derf'.:,• f" fa bulmuş 
tur ki yarının hakl<"o.ı ve emniyete 
dayanan alemini ri"urrnak g 1'i bir 
dav~ yı candan benimgemektedlr 
Bu davayı gerçekleştirip dün)-·adı 
nefretin yerine sevıiyi ve tcsamil
hü koy·makta başrollerd"'n birdni 
elbette Türk milleti oynayacak
tır. L;\yık olduğu şanı, şerefi, iti· 
barı bu sahalarda arayı.cak vt 
kazanacaktır. 

Alutıet Emin YALMAN 

Müttefikler 
Birmanyaya 

hücum etliler 

Kerç boğzında uçak savar ba.tar_ 
yaları bir dü~man tşıdınr ateşe ver
miştir. Azak denizinde Alman ma
yin tarama gemtıeri hasara. uğrama
dan, bir düşman teşkiline mensup ı_ 

ki Rus gözetleme gemisini batırmış
lardır. Bu düşman teşkili geri çekil
mlştır. Almanlar esir bile almışlar

dır. 

Don cepheJinde Ruslar bir kaç kc_ 
re nehri gec;:n1iye teşebbüs etmişler, 

fakat bu teşebbüslerin hcpsı akan1e
te uğramı~tır. 

Alman hava kuvvetleri Volga neh
ri üzerinde Uç t&.jltdr batırnıtf ve bir 
nehir gemisini hasara uğratmL,tır. 
Viyazmanın doğusunda ve Rjev do-

!aylarındaki dUşman mevzileri kara 
silH.hlarının ate.şile altUst edilmi~tir. 

Ru.s teşebbüsleri kanlı zaylatıa geri 
at,ılmıştır 

Ilmen gölUnün cenup doğuşunda 

bir kaç gllndenberl sa.rılnttf bulunan 
düşman kuvvetleri ln1ha edilmiştir. 

Volcbov'un üzerindeki bir köprü 
başına ve Peter5burg çemberleme cep 
hesine karşı yapılan Rus taarruzları 
boşa gitmiştir . Hicran e.ldr~ı yaranın kaza eseri 

l")Jdu~unu c.;ö~·lemeh:tc iSC de. zabıta. 

Rerı*i adliyeye teslim etmiştir 
ça bizim lstiyecciimiz şey, bunia-

rın birbirini muvazene halinde Söylece Japonlardan 
Urhda 1 çok mıkiarda l ıuı'."":• ve zararsız b.r hale koy- e vv ?: I teceb büsü ele 

• maıa devam ctn1eleridir. Çünkü 'I 

yağ ge l yor ooşanm•,, b•ı'boo bır haıe gelmiş olmağo ça 1 1ş1 yorl o r 

Finlanda. körfezinde Alman hava 
ku\-vetıeri bir Rus mayin tarayıcısı... 
nı batırrnJş ve bir lkinci~lni ağrr ha
sara uğratmı~tır. 

OtrendiJpmıze göre Kar Ardahan. ve_ t~cavüz iıtiyatlar•na kSipılmı~ Ar.kıra, 21 (Radyo Gazctesl)-
Urra Ye Diy&rbakırdan ·ehrimize gel silahı& kuv·vetlertn hiç birinden Bir Londra haberine göre Hlndis-

Vali diin, Kadıköy 
yolla rın ı t ~ ft iş etti 

teyecek değildik ya ... 
-- Yüz kişilik sofraya 44 

oturmuş, ger:si, bofbl:.şmuş. 

mckler hep ziyan olmuş. Bu 
velden neden düşünülmed·'! 

kifi 
Ye-
ev· 

- Bizim davet etli&ımiz kimse
lerden bir kısmı seyahate çıkm1ş, 

bir k•.oımı meşru mazeretlerinden 
doltıyı gelememiş ve bu boş yer-

ne tekrar hatırlattım. 

- Tüccarın verdiği aidat, dedi. 
Bu aidat meselesinden çıkarıla

c;k ziyafet tahsisatı o kadar ka
rışık, o kı:ıdar fazla meçhullü bir 
muadele id. ki, ben şahsan çöze
medim. 

F. F. 

Gazete tirajları 1 Pendik hayvan 
T.dbirlerimizin tatbıkinden beklr. 

dif•miz ~zel neticeleri zaafa ufrat
mıya ~alıı:ıan ki\c:ük Yf' sin~i menfaa!.. 
hareketleri belirirse, bu kabil hare· 
ketler alır 8.k.ıbe-tlerle kar~ı kar,ı
ya kalacaktrr 

Tahdit kararı 

kal dırıi ı yor 
Ankara, 21 (Vatan) - Hükıl· 

met kağıt darlığı dolayısilc ıaze

te trajlarını tahdit eden bir karar 
almıştı. Öğrend:ğ:lmize göre. bu 
t.ahd.dat kaldırıl:..caktar. Bu vtızi

yel karşısında ga.zetcl.er istedikle
ri miktarda gazete basabilecekler. 
dir. 

Hint Müslümanları 
kararını verdi 

serg ~ si 
5erg '.yi, Ticaret 

Vekili Behçet 
Uz açtı 

Dün Pendıklc Bülbül bahçeoin-

Bütün tedbirlerimizde mt!lt fuur 
ve vicdanın dastekliğine inanmıf bu. 
lunuyoruz. Ticaret ah!Akını, me1;lek 
dUı·üstttigfinU gllvenihr bir kıymet ta. 
nıyoruz. 

Bu kıymeti arttırmak ve kuvvet~ 
lendirmek için bor~a ve ticaret oda 
ları sahalarında zamanımızın ıc:te ,.e 
dı°'ta mahsus olııın ticart ihtiyaçl1ı1rı_ 
na ve muhtelif pa~artarla olan mli
na.sebetierJmtzln ıcaplarına. göre ye
nt tedbirler alacııı.tız. Ticari hayatı-

de bilyük bir hııı.yv n sergisi açıl_ mızda, tK'aret odalarile, borsaların 
mrştır. va.ztre ve salA.hiyetlerini geni,ıetmek 

Serıin 'n açılış töreninde Tica- kararındayız. lthalAt mallarının gi. 
ret Vekiiwnlz doktor Behçet Uz rıtinde, dağlhıınnda hUkOmetçe i;ı:te
Vali ve Belediye Reisi doktor Lüt~ nilen netice, iş: ve ticaret erbabın:n 
fi Kırdar ve da.ha birçok tanınmış makul kazanç hadleri dahilinde tay
k·mseler bulunmuştur da.lanmaları "e müst!hlik kütlelerin 

CB~r 1 lnalde) ( .. ) Evvıc13 k•ymaka.m serginin ga- ı.stı~mar cdilmenıe\erldir. Bu mak· 
bu teklifler dairesinde blltlln siya.91 yeslni belirten bJr hıtabedc bulun- sadı tahakkuk ettirmekte meslek! e_ 
partilerle müzakereye glrlfn1eğe l- muş ve sonra da Ticaret Vekili .sasa da"anan birleşnıeleri faydalı bu-
madedlr. Karar sureti, hara.retli bir kordclAyr 'ıteem)şt·r 1uyort..1z. 

~kilde harp gayretine iştirak ettlk-11 Vekil yalr:ız hayvonları umu- Bu yolda firketıer kurulmasını teııı 
lerl takdirde, bunun Paktstanm ku- . tl f buld hll ve ttf\'ik edeceği.z. Yurtta~ların 
rulmasilc neticeleneceğinin MU~lil_ mıye c zayı u&unu söyle- doğ'rulukla ka.:ıa.nç temin etmelerini 
man halka temin edilmesinin gerekli· miştir. memnuniyetle ka~ılarız. Ancak gU-
olduğunu ilıive etmektedir. Yapılan !'eçim neticesinde dere- zel tedbirleri ve temiz cereyanları 

MUslUman biraği. MU.SIUmanla.nn ce alan h•yvanhıra müki61.tları bulandırmaktan çeklnntiyttek kadar 
kend i kendtlerini idare etmeleri hak- VekU tarafından verilrn ştir. vicdanları kararmı~lar c;ıka.r~a. bnn~ 
kının kabul edildiğinin bildirilmesini, tarın miilt btınyelerlmizi :uhirleme-
Müslüman plebisit kararına uyuia- mıştır Burada hıç kimse yaralanma.- !erine asla meydan vcrmiyeceğız 
cağının taahhüt edilmesini, 19t0 yılı mışsa da, bır poli::> atılan bir ta,ıa --,-------,-..,----;:-
mart ayında Lahorc'de toplanan MUS· yaralanmı~tır Karakol dan kalay ça'ar
ıuman bırlığınde veriıen kararın e-1 Kalküta borsacılar bırlıği. reisi, Hin 
.... prensıpleri dahilınde Paklsl•n pro . distan mUdaraası nızamna.mosı hUk- ken yakal cı n d ı 
jesine vUcut \'eri}meslni \'e bu istek- mtine göre tevkif edilmiş bulunmak- KU<,:Ukpazarda polis karakolunda. 
Jerin Ingiltere hükQmeti tarafından tadır. bir <;ocuk karakol içinde hırsizhk e-
geclkmck'Jlzin ta.selik olunnıasını ta.- Boınbay, 21 (A.A.) Kongrenin derken y&k~lıınınıştır. llikmtt a.dın-
lep etmektedir_ ittihaz etmiş olduğu bir karar üze- dakt btJ c;-ocuk ~okakta kaln1a.sına 

rrıek Uzere kUlliyeth rniktarda yağ 1 komşu memleketlere hayır gel· tanda müttefik kuvvetleı·I Bir-
Yola çıkarılmıştır. mez. manyaya taarruz etmekted r. Baş 

~fezk{l,r vilAyetlerden gönderilen) - ka kaynaklardan da gelen haber· 

KalkUta, 21 ( A.A.) -- Polis, büyük rine Bom bay beledtye mecllsl azası- acınar11k ahnd•ğı karakolda. bulunan 
bir a..qabtyete kapılan ,.e KalkJ.ltanın nın eksertıııl toplantılara iştirak et· thUkA.r n1ahk~meAine gönderilecek o. 

Vali ve Belediye Reisi Doktor Lüt- Kourav mahallesinde bir pirinç de- medlfinden bu meclisin faaliyeti feJ .. lan bir c:u,·al kalayın içinden kal.ı_· 
fi Kırdar. dün öğleden sonra. Kadı- posuna gırmiye teşebblli!ı eden halkı ce uğramıştır. Bu haberi veren Reu_ pal"Ç&lar• çalarken 11uç üıııtUnde tutul 
köyüne geçerek Kurbafalıdere ve datıtınak için ateş açn11~tır. Chetta_ ter ajansı Bombay hiikfımetinin bu muştur 

.!'.'1tlar piyasaya arzedllir edilmez yağ .. ·eıere taraftarız. ne~ere değ~ !erden anl.aşıldığına göre miltte-
·.ıyatıarının derh~l ucuılıyacağı kuv .. Uz'? ııı !ualln~ ~evap arark.n, top-1 tikler Jeponlardan ''-"'Vel teşeb-
\:etle muhtemeldir. tak mKelesı uzerinde de durm•k büsü ele almak LttemişlerdJr. 

diğet· yollar üzerinde mefcul olarak 1 da arabacılarla hakarete uğ"rayan po- çıkmazdan kurtulmak için belediye Hırıız çocuk dUn ikinci a-tıye ce 
aldkadarlara ıazım gelen dıre.ktifle· ı lls arasında. karı~ıklıklar çıkmıf ve 1 kanununda tadilAt yapacağını tahmin za ınahkemesinde g 8 y ha.p~e mah-
ri vermiştir. poli.ııı kuvveti ate~ etmiye mecbur kal- etmektedir. 1.küm edilmıştir. 

• 

• 
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BULMACA 

Soldan sata: 1 - Önemiı b ir mu 
hırebc bölgesi, 2 - (Deri) nın ya. 
rısı, Hububattan biri, Boluo aksı , 
3 - Musiki terimlerinden, Başm 

kısımlarındin, 4 - Kısa kılıç, He
diye, 5 - B r nota, Eski bir slllıh, 
6 - Dlyarbakırda bilyilğil yetiş r . 
7 - Gök, Cereyan etmek, 8 -
Saha, Pek hisli, 9 - Blr soru, Ka
r•denJz uşağı, Bir uzvumuz, 1 O -
Beyazla~mış, Lokanta, 11 - İçki 
kullanma. 

Yukardan aşağıya: 1 - Adale 
takallüsU, Ar, 2 - Raci (müennes), 
Tatsız kavun, 3 - Küşat etmeme, 
Ters. : dah!IJ, 4 - Tersi: Bir 1n. 
ııııı adı. Bir memleket halkından, 
5 - Musiki parçası, Bir ad, 6 -
Spor yapan, Nişane, 7 - Bir nl· 
da, Tabiat, Sanat, 8 - Bir hüküm
dar, Basmakalıp, 9 - Yuvarlak, 
B r gıda maddesi, 1 O - Bir para, 
Hane, 11 - B ır nehir, B ir iskam
bil kAtıdı. 
DtlNKV llULMACANIN RALLi 

Svldan sağa: 1 - Kaf= tası, Es, 
2 - Ahali, trnve, 3 - Ruhani. At, 
4 - İpotekli; 5 - Şaka: LAle; 6-
Fa: Tab (bııt), An. 7 - İfa, Aşevt, 
8 - Le; tlsera, Al, 9 - Rus; Na
neli, 10 - Kin; D p; MI, 11 - İn, 
Ton, İlçe. 

Yukardan aş< ğıya'. 1 - Karan
fil; Ki, 2 - Ahu. Aferin, 3 - Fa. 
hiş, Un, 4 - Alapat (tapala). Üs, 
5 - Tinoka (akonit) Do. 6 - ftab, 
Enin, 7 - S i. Arap, 8 - Ilıklaşan, 

9 - LAne, Ema. 1 O - Evall , Va
l'z, 11 - Set, Ekili. 

TAKVİM 1 
%% AGUSTOS 194% 

CUMARTESİ 
AY 1 - GÜN 234 - Hızır 1119 
RUMi 1351 - AGUSTOS 9 
etcR.t 1361 - ŞABAN 9 
VAKtr zr:v..u.t EZANt 
GÜNEŞ 6,17 10,18 
ÖGLE 13,17 5,18 
İKİNDİ 17,03 11,os 
AKŞAM 20,00 12,00 
YATSI 21,39 1,39 

,MSAK 4;25 '.8,rl 

BORSA 
U AGUSTOS 1942 

1 Sterlin 5,21 
100 Dolar 132,20 
100 Pezeta 12.9375 
100 İsv .ı:re frll n1'1 30,365 
100 İsveç kronu 31,16 

ESHAM Ye TAB'ftLAT 

İkramiyeli '7c 5 938 20,10 
% 7 941 Demtryolu il 19,70 
~nadolu Demiryolu 5'o 60 31,00 
9lan çimento 10 10 

Anadoludan ses 
(Ba'ı % incide) + 

ııo:ada onlar da dilnyevl şevke 

kapılmtşlardt>:- : Kızlı - oğlanlı 
kolka\a .ark başlarına, ağ•ç göl· 
gelerlnc. tarlalar ve korular içi. 
ne g derler, konusa gülüsc topla
nıp çifter çlt'ter ayrılıp dağılır

lar, bazan kavalyalarla damların 
uyuıamayıp değişmek için baş. 
ka çifte başvurdukları olur ... 

B u köye bir gOzel mektep 

bir - lkı Kcmaiist öğret

men, b'r ayrı temsil programı 
!Azımdır.. Avşar kilimi gibi na. 
kıflt: tarlalı ve bahçeli, otluk ve 
bostanlık topraklardan gcçlyo· 

ruz. •Arpaçayo, gümüş suları, 
altın tarlaları, zümrüt çsyırlıkla
rı, yakut damlarllc gözilmüzun 
önilnde ser'Hyor ... 

Radyo 
81J'G~NK6 PROGRAM 

SABAH 
7,30 Program ve memleket sa-

at ayarı, 7,33 Haftanın beden ter
bıyesl programı, 7,40 Ajans ha. 
berlerl, 7,55 • 8,35 Seılfonik prog
ram (Pl.} 

ÖGLE 
13,30 Program \'e memleket sa

at ayarı, 13,33 Türkçe plA.klar, 
13,45 AjaM haberleri, 14 Hafif or. 
kestra parçalan (Pi. ) 14,30 - 14,40 
Istanbul at yarıfları tahminleri. 

AKŞAM 

18,00 Program ve memleket sa
at ayarı, 18,03 Radyo dans orkes
tra.sının her telden programı, 18,4~ 
Radyo Çocuk klilbD, 19,30 Mem. 
Jeket sa.at ayarı ve Ajaruı haber
leri, 19,45 Serbest 10 dakika, 19,55 
Saz eserleri ve oyun havaları, 

20,15 Radyo gazetesi, 20,45 Şar
Ju ve TilrkUler, 21 Konuşma (A· 
na eserleri), 21,15 Dinleyici lsteıc_ 
Jeri, 21,45 Radyo salon orkestraaı 
22,30 Memleket saat ayan, Ajana 
haberleri ve borsalar, 22,f5 - 23,50 
Yarmltl program ve kapanış. 

111 Teminat markası--~ 
REKOR BIBO• ••••• 

en ballll ZEYTINYAÖlaın 
PiRiNÇ UNUaan en aellll 

•-=====Markaya Dikkat ..... 9--

R EK o R ZEY'l'llfYAÖLABI 
( 5 Ki1o1uk Tenekeler :le ) 

REKOR PİBfNÇ UNLABI 
250 ve .500 gramlık amb3/aj/arda 

Bakkahandaa ısrarla arayınaa 

Depo adresi: 

lıt&nbul TUtUn GUmrtlk, Kemerli Sokak 21, Tel: H19T 

~I ............................ ~ 

Kapalı larf Usulile Eksiltme ilanı 
Yozgat Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - l"o7.pt • Yerköy yolunun O + 460 : 8 + 910 unca Kim. reler 
aruında 7.'S70S lra 78 kuru, k~lfJl Varyant ŞOlla 've lmal&ta ıuıalye 1'1 
kapalı ı.arf uaullle ek&Utmeye konmuştur. 

• 2 - Bu lfe alt tartname ve ena.klar tıaa.lardırı 
A) Ekıutme tartn&mfl91 
B) Mukavele projesi 
C) .Safıa 1'1erl ıenel tartna.mesl 
D) Şota 1·e köprüler fenni lf&l'tnamesl 
I'.:) Metraj keı,lf hulUuı ve projeler. 
lsteklller Yozgat Nafıuında bu enak •e tJ&rtnamelfJl'f jflreblUrlM'. 
S - Eksiltme 28.8.942 tarUıı cuma JÜllll ... ı 11 de VIJ&yet Dalml En-

e~nlnde yapıiM'aktrr. 

4 - Eksiltmeye rırebllmek l~Jn ifıteklllerln 49.'SS lira 11 karu9 muvalı: 
kat teminat ,·ermelerı ve bundan b&,ka aşafıdald vesaiki halı; buJuD.111U1 
lazımdır. 

A) En az ISO bin Uralık yol Jn,aatı yapmı, bllhınMMı 
B) Intaatın mf'!lullyetı fennlyestnl tekeffllt etmlt bir mlllHındJI veya 

fen memuru ıstlhdamrnı taahhüt etmesi, 
C) ihale tarlhlnden aaprl S sün evvel mllrM"Ja&tla vlllyettea ek.. 

alHmeye rtreblleceklerlne dair vellika atmaları prttır. 
6 - TekHf mektuplan S Uncü maddede yaz.ılı &aatt.en bir uat evve

line kadar Daimi ED<'ümene pUrllerek Encümen BaıUttne makbuz mu
kabilinde '\"erllecektlr. Posta ile söaderUecek mektupların nihayet S üncü 
maddede yazılı saa~ kadar gelmiş olması ve dı' urfta mW.llr muna ile 
lyiee k&patıımıı btılunması lazımdır. P•tada olacak ıecıkmeler k&llut 
ed.l.IMez:. (8Sl0) 

Nuri Dem~rağ 
Yeşilköy Tayyare 

Alanmda 
Bu ayın 23 DncU pazar gUnU uçucu 

ve yapıcı talebeler arasında tayyare 

ve pllnör mUsabakaları yapılacak, 

mUkUaUar tevzi olunacaktır. Göa· 

ten :.e y&rlfl&ra aaat 1',30 4a bafla... 

nacaktıç. 

Vatanı dUşman tecavUzilnden ma

sun bulundurmak için ihtiyat eJeman 

yetıfUrmek gayesine matuf ve TUrk 

delil~anlılarına yaraşacak yeglne 
spor bu nevi hareketlerdir. 

Her TUrk gelir seyredebilir. 

Ratld Rıza Tiyatrosu 
Halide PlfkJn beraber 

Her ak'8JTI saat 21 buçukta Harbi· 
yede, BELVU bahçesinde alaturka 

kısmında bu gece 
YUMURCAK 

\'och11 _ S - Perde 

Makinist 
Aranıyor 

Mazotlu sillndlrlerde çalıf· 
mak Uzere altı iyi maJdntate th· 
tiyac; vardır. Taliplerin vesaik.. 
lerlle t>irUktf Of.lata ~ 
yon! General han 73 No. ya 
mUracaatları. 

VAT AN GAZETESi 
it ... 

,.. ... ... 
1M 
il 

T. İŞ BASKASI 
K. TASURUF 

HESAPLARI 
2 lkincitqrla 

Keşideslne ayrılaıı 
ikramiyeler: 

ı adet 1000 liralık 
1 > 500 > 

2 > 2:SO > 
14 > 100 > 
10 > 50 > 
40 > 25 > 
60 > 10 > 

Memur Alınacak 
Devlet Meteoroloji işleri Umum 

Müdürlüğün:len : 
1 - Umum müdUrlUğtlmUz taşra meteoroloji istasyonlarında mlin· 

hal memuriyetler için lise ve orta okul mezunu ve askerlığlnl yapmış 

olanlardan <tahsile devam edenlfr kabul edııemezler> müsabaka ımtıha. 
nile erkek memur alınacaktır. 

2 - MUsabaka imtihanları, Ankarada umum mUdUrlilk merkezinde 

ve taşrada taliplerin bulundukları yerlerde veya en yakın meteoroloji 

ıstaı.;yonlarıncla yap.ıacağır.dan imtihana girmek istlyenlerln aşağıda 

yazılı belgelerle ağustos 942 sonuna kadar Ankarada umum mUdUrlll· 

ğe ve taşrada meteoroloji istasyonlarına dilekçelerile müracaat etme. 

teri lA.zımdır. 

~ - Istenllen belgeler: 1 - Tah'lil vesikası, 2 - Nil!us tezkeresi tas
dikli sureti, 3 - ıfUsnlihal kı\ğıdr, 4 - Sıhhat raporu. 5 - 4,5 6 cba
dında iki fotoğraf cHUsnUhal kAğıdı ımtihanı kazananlardan bllAhare 
alınacaktır.> 

4 - .Noksan vesikalarla veya noksanları bilahare ikmal edileceği 

kaydıle vı\ki olacak müracaat nazarı dıkkate ahnmıyarak müracaat et
memi• aayılacakl.ır. (8422 _ 8:171) 

Istanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Leyli Tıp Talebe Yurdu için 2000 adet yUz havlusu açık eksiltme
ye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 4.9.942 cuma gUnU ııaat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat 
ve içtlmıı.1 muavenet mUdUrlUl!'U binasında kurulu komisyonda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen fiyat beher havlu için 90 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat 135 liradır. 
4 - istekliler şartnamesınl her gün komiııyonda görebilirler. 
5 - Isteklller 1942 yılı Ticaret oda.tıı vesikasile 2490 sayılı kanunda 

ya.zıh \'esikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka 
mektubu ile birlikte belli gUn ve .saatte komisyona gelmeleri. (8912) 

TOrkiye COmhuriyet 
15 AGUSTOS 1942 

Merkez Bankası 

AK T 1 F 
KM&: 

Altın: san Kilogranı 74,616,416 
Banknot 
Ufaklık' 

........... ·--·--·----

Da.hl.ldekl Muhabirler• 

Türk Lirası --··------
Hariçteki Muhabirler: 

Altın: Sa!t Kilogram 23,948,013 
Altına tahvili kabil aerbeet dövizlet 

Diğer dövlzler ve Borçlu ~ 
bakiyeleri .............. _ .. ___ _ 

eazıne TalavWerl: 

Deruhte edi. evrakı nakdiye lı:&rftlığı 

Kanunun 6-8 inci maddelerine teVfl· 
kan hazine tarafından vAJd tediy.ıt 

&enedat Clbdaıtı: 

Ticaı1 SeneUer ..................... 
Eıab.am ve Talavil&t Ctbdam: 

(Denıhte edilen evrakı nalı:di

A. - (yenin karfllıtı esham ve tah

('rilAt (itibari luymeUe) •••••• 

B - Serbelt eah&m ve tahvillt 

&YaMları 

Altın ve döviz üzerine avana ........ . 
TahvllAt tı.aerlne avans ................. . 
Hazineye kısa vadeli avans ........... . 

Ha&ineye 38M No. lu Kanuna röre 
açılan altın kartılığı avans ........ . 

Hleeedarlar: 
HahteUf: 

104,954,<N3,09 
12,344,69:5,50 

221 ,524,67 

438,206,37 

33.68096.38 

-.-
54,090,227,42 

158,748,583,-

9'-221.621.-

337,788,065,-

4U33,339,93 

10.506.4f3.45 

3,096,31 
7,975,723,f5 

-.-
250.000.000.-

Lira 

117 ~20,263,26 

438,206,37 

87,775,023,80 

184.521.H2.-

337, 788,06S,-

Mi,339,783,38 

2S7,978,819, 76 

4.500.000.-
8,815,022,65 

l,OOU82,126,22 

VAZIYET/ 
PASI F LJra 

8ennaye: -··-···-···· .. - ....... _____ , ...................... "'''''"'"'"-'" ııs,000,000,-
lht.lyat Akçee1: 

Adi ve fevkalı\de ··········-·-··---··-Hususı ·-···-··-·---··-·---......_. 
Tedavüldeki Banknotlar: 

Deı'ciıte edilen evrakı nakdiye ...... 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tevtl
kan hazine tarafınd~n vA.ki tedlyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye ı.. 

kiyesı ·---·- ·-· ... · .. -·--····-·--
Karşrrlğı tamamen altın olaru 
illveten tedavUle vazedilen ........ . 
RE:eskont mukabili illveten tedavWe 
Vazed!len ...... : .......... _ .. , ____ .... __ 

Hazineye yapılan altın karfl}ıtı &

vana mukabili 3902 No. lı kanun mıı
eiblnce lllveten tedavWe vazedilen 

MM'duat: 

TUrk Lirası -··--.. ·-----
Altm: Sat! Kilogram 877,422 

1MO Ne. b kanana l'ÖN llar.lllflye 
açılan avam muk&bUI &eNt oı .... 
al&mlar: 

Safıı Klloeram 

Döviz Taallhüdatı: 

Altma tahvili kabil dövlsler 
Diğer dövizler ve alacaklı .. ······· 

kltrtng 
bakiyeleri ................... _ .... _. __ _ 

9,412,135,73 
8,000,000,-

158,748,Ma,-

24.221.621.-

134.526.942.-

-40,000,000,-

288,500,000,-

15,412,135, 73 

146,500,000.- 609,528,942,-

119,224,336,83 
1.23f.:.8-4.05 120,548,500,88 

78,124.167,90 78,124,167,90 

-.-
27,207,009,95 27,207,009,95 

Maht.euı: ·-··---------------! 138, 753,369, 76 

• 

reıca.- 1.004,4s2,126,22 

1 Teınma 1981 tarUaladea ltlJıana 

lakonto baddl % ' Altın üaeriae Avam~ 1 

--------- -- -~ .._.. ... 

.... . u ..... ... -

~ BtJSUSI 

Şişli Terakki Lisesf 
..Nl,antatı - Çıaar eaddeel 

KIZ - ERKEK - Yll TILI - Yll TiSiZ 
Y U V A - J L k - O R T A ve L 1 S E 

l - Yeni ve eski talebenin kayıt ı,ıerıne 9 dan 12 ye kada.r bakılır. 
2 - Eski talebenin 5 eyl1lle kadar kayıtlarını yenilemeleri gerektir. 
3 - Butücleme sınavlarına 31 ağustosta başlanacaktır. 
(Talebemlze ders saatlerine Uı\.veten ücretelz yabancı dll kur. 

ları ~ılacaktrr.) 

·----------· T E L E F O N : 80547 

,.. Ankara Emlak A centası 
Ankara EmlA.k acentuı eahıbi Hayri Dilman Istanbulda Beyoğ

lunda Tünel hanında 

ANKARA EMLA~ ACENTASI 
ISTANBUL BEYOGLU ŞUBESi 

adile bir şube açmıştır. Ankara'da oldı:tu gibi burada da blltQn mtış
terilerin emir ve arzularını tam bir ltimad ve emniyetle t&kJp ede
cektır. Ankara'nın en eski ve tanınmış bir emJA.k mUessesesi ol&A 

Ankara Emlak Acentası 
'ubeslne her ı, için bi'A.tereddUt ve tam bir inanla müracaat "4ebL 
lırsınız. - Ankara.da olan biltUn ı,ıertnlzi de bu vaaıta Üe )'•ptlruua. 

Her nev: 
~dare ve 

Emlak, Arazi, Alım Sabm, 
Kira işleri deruhte eder. 

Mü~acaat e :le-, yanılmaz. 
ADRES : Ankara Ulus ~eydanı. Telefon: 2181 

· Istanbui Beyoğlu SUmbW sokak Tünel hanı kapı 11, 
daire 7 - Telefon: 4299f. T 

Bursa ve Bolu Orman Mekteplerine 
Alınacak Talebenin Kayıt ve 

Kabul Şart!arı 
1942 - 1913 tahsil devresi için Bursa ve Bolu Orman mekteplerine 

parasız yatılı 60 talebe alınacaktır. Mekteplerin tatil mUddetl Uç ı:;e. 

nedir . Mezunları cOrmen Mühendis muavini> Unvanlle meslekte kullanır· 
lar. Isteklilerden aşağıda yazılı şartlar aranır. 

1 - Türkiye CUmhurlyetl tebaasından olmak, 
2 - Yaşı 20 den yukarı olmamak, 
3 - Sağlık durunrn normal derec~. yani dil, göz, kulak ve vtıeu_ 

dunda arrza, noksanlık bulunmamak, arızaJı ve datlık yerlerde yürU
yUp gezmiye, hayvana binmiye bUnye te\'ekkUIAtı mllsalt ve dayanıklı 

olmak, cBu hususun bilhassa raporda tebarüz etUrilmesl llzımdır.> 

4 - iyi ahlAklr, hilsnilhal sahibi olmak, geçmiş mahkQmlyetı bu
lunmamak. 

5 -- Orta mektebi pek iyi veya iyi derecede bitirmiş bulunmak, 
6 - Bu şartları haiz olanlar Bursa Orman mektebi mUdUrlilğUne hı· 

taben ya.zıp gönderecekleri dilekçeye: 
A) NU!us cUzdanı, asıl veya tasdik il suretini, 
B> UçüncU maddede yazılı .sağlık durumlarını hlldtrir tam teşek

kllllU hastanelerden veya bu hastanelerin bulunmadıkları yerlerde hU· 
kQmet doktorlarmdan alacakları tasdikli raporu, ctam te:şekkUllü has
tane olmıyan yerlerden kabul edilecek isteklilerin kayıtları mektepçe 
yaptınlaeak muıtyene neticesine kadar esaalandırılmu ve bu muayene
de yazılı evsat kendis1nde bulunmıyanlar mektebe alınmaz. 

C) Çiçek aşısı vesikası, 

Dl Dördüncü maddedeki yazıya göre müracaat edenin 1kametglhm 
diki belediye veya polis merkezleri tarafından tanzim ve tasdik edl 
lecek hUsnUhal mazbatasını, 

El Orta mektep şahadetname,inin asıl veya tasdikli örneğini ve, 
F) 6X9 ebadında 6 fotoğraf bağlanmalıdır. 
Noksan evrak getiren ve gönderenlere müracaat etmem~ nazarlle ba· 

kılır. 

7 - Mekteplere gireceklerin kayıtları 1 eylQI 942 tarihinden 15 ey-
101 942 akı:ıamına kadar yalnız Bursa orman mektebinde yapılacaktır. 

isteklilerin evrak'arını doğruca bu mektep mlldilrlUğUne ya bizzat 
veya taahhUUU olarak postaya tevdi etmelidirler. 

Kayıt ve kabulde müracaat sıraııı nazarı itibara alınır. Şu kadar ki 
isteklilerin miktarı bir günde 60 fı tecavüz ettiği takdı'rde kura yapıla
caktır. 

8 - Beşinci maddede yazılı tartları haiz talebe, kadroyu doldur
madığı takdirde orta dereceli lsteklıler arasında bir müsabaka imtihanı 
açılacaktır. 

9 - Kayıt ve kabul edilen talebeler Bursa ve Bolu orman mektep
lerine kura ile ayrılacaktır. 

10 - Mekteplere alınan talebeler, kendilerine verilecek numuneye 
göre noterlikten ta.cıdikli birer taahhüt senedi vereceklerdir. Bu senedi 
getırmiyenlerin mektebe devamlarına müsaade edilmez. (6655 _ 8790 

TORKIYE CUMHURiYETi 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk Urua 

Şube ve ajana adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevlbanka muamelelerı. 

Pan biriktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor. 

zmaat Bankıumda kumbaralı .,. Jhbanız tuarrut h.aplanbda 
en az 50 lirası bulunarılara senede ' defa çekilecek kur'a ile aşatı
dakl pl&na göre ikramiye daıttılac&ktır. 

-4 adet 1,000 Hralık 4,toO lira 100 ade& H Uralık 1,000 Ura 
' • 100 • %,000 • 
' • 250 • 1,000 • llO .. 40 • ,,800 • 

40 • ıoo • 4,000 • 180 • ıo • a,200 • 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir .sene içinde 50 liradan a.şa
tı düşmtyenlere ikramiye çıktıtı takdirde % 20 t.ızlasile verilf'Cektir. 

Kuralar senede -4 deta, 11 mart, 11 haziran, 11 eyUll, 
11 BirlnclkAnuncla çekilecektir. 

llüllıt Ye Nllfll7a& 11Ulr9 ı A-... JCmla !'" MUI 
Ya&u Xeplıal 'l'lrll LN. f& V.._ Matt s 


