
• 

Ewl -

. -- -- -----~-------, BAş.:ııuHARRIBI / Çarşamba 
Ahmet Emin YALMAN 

28 
Vatan 

Cağaloflu, Molla Fen&rt AC;usros 
•ok&ğı: 30 _ 32 

Telef. UU18 - Telr. VATA..'i ht. 1942 

- - ~ • - !il - • - --)""~~ *'"""""'""'~· - - ...... 

Yd: 3-Sayı: 67~ 

• • • 

Fiyatı 5 Kuru§ 

• 

MENF AA TiNiZ ... 

VATAN'Dli'il 
Klçlk ııa.nıarını 

Salı gün '~ri 4 cü sayfamızda okumakftr. 

·f lnön~ 
!dedi ki 

istihsal ve ımar ıçın genış mikyasta çalışırken, selamet ve 

müdafaamız için ordularımızı kuvvetli ve iç durumumuzu nifaksız, 

Jıı..an ~ - - • ..,...,, 7ts 

sağlam tutmak asla gözümüzün önünden 
-- ----va 

·Zafer 
-ı "Dlnyaaıa buglakl ha~l11de vatzıaımızın bir taarruza uğraması lbttmali için 

___ .__..,._,,...,.,._.., .. """ •• _."..,_.._.,~.-..,_...,.,,., •• ~-·---.. hiç kimseden şlplle etmeye hakkımız yoktur. Allcak bu, bugilllkl vaziyettir 

haf tasından -
ilhamlar 

·'azan· Mlmtaz Faik FENİK 
lB ugiln vata.n. topraklarını Is· ı-

=~~n:~:~;:ü~~;;;ıı;: Memlekete 9500 
ağustosu o günkü heyecanla •na-

::· ~~:'ı~~~ d::: :::::fa~~: ton bug" day geldi 
bur ve mesut Tilrkly>eyl kazandır-
ın.ıştır. Hatırtımız, •Ordular hede
finiz Akdenizdir!• kcımutunu0 ve· 
rlldiği Ana kadar tazedir ve bundan 
sonra da ne zemen, böyle bir 'k0-
mut veri.ise, onu lbülün milletçe, 
her an, Z6 ağustosta olduju gıbl 
ynln.e gettrmiye Amadeyiz. Tek, 
bu ıgüzel vat.an, üzerir.e ytl.lıırdtr 
titrediğimiz vatan, tehlikeye gir
mesin. Nesilden nesile, eze?den e
bede taşıdığımız ısttıcıaı ,..ncağı. 

mızdaki ih.ililin kaşları çatılmasını 

Dünyanın lbu karışık günlerinde, 
kürenin yer ~r. alev yıotTnurları 
'Ve kı2"ın 'kurşurnlarfa dağlandığı 

günlerde d-ahi, büyük zaferi düşün
mek ve onun tıatırasını a.r.rnak bi· 
ze istikbal için ilmi!, inan verlycr .. 
ve meddi, m.Anf'v1 kuvveUerimi-zi 
tazelemek im'kflnbrını b&hş-ediyor. 

26 Ağustostan 30 Ağustosa kadar 
geçen günler, Mtl!I Mücadeleden 
bugilne los.dar ,geoen günlerin b\r 
sembolüdür. Bu büyük bina, o beş 
günün sağlam temeli üzıerine ku
rulmuştur. Vatan ne zaman tehli
keye girecek olursa, o zaman, bu 
tc-mcli tekrar kunnağa. ve mutc· 
cavizl tıpkı kireç gibi yakarak, bu 
temele harç yapmağa mulktediriz. 
Bu sözler kuru biT edebiyat değ!!. 

{Devamı: Sa.. S, Sil.!; de) .f. 

Ankara, 23 (A.A.) - Hariçt.en tedarik edilen 5.000 ton buğdayın 

htanbul'a ' 'e ayrıa. 4.600 ton buj'dayla 3.000 toa kada.r diğer hamule. 
nln lı!ıkende.run limanına ge1dlft haber alınmı,tır. 

Adliye Vekilinin beyanatı 
Dün akşam lstanbula hareket eden 
Vekil, muhabirimize değişik Adliye 

işleri hakkında malumat verdi 
Ankara, 25 (Vatan) - Bugün 

kendisini makamında ziyaret etti· 
gi,m.- z Adliye Vekili Hasan Mene
mcnciı;tlu , VekAletln çoşitll çalış. 

m.11.larına «it aşaltd.11.kl beyanatı ver 
miştlr. 

Türk ceza ka.nunu üzerlndekl 
çalışmala.r 

- Ceza kanunu projesini bitir
mek için çalışmaktayız. Bu proje
nin memleketimizin hususiyetleri .. 
ni ve ihtiyaçbrını karşılıyabilecek 

bir mükemmeliyette olmasını göz 
önünde bulunduruyoruz. 

Kanunun tamamlanmasLr.a daha 
150 kadar .madde vardır. Hepsinın 

(Devamı Sa. 4, Sll ı de) + B. Hasan. Menemenclotla 

.,,..,........ ...................... ...._._ ................................. __...., ........ ~.................. . ~..,,.,. 
fAl.~anlar, bazı Kafkas boğazlarını ele geçirdi! 
1 Uçüncü ltalyan tümeninin 1 
J yarısı imha edildi ı 

BerJ!n, 2~ (A.A.) - Alman bafkU· 
mandanlığını tebliğ"i: 

Kuban nehrinin mansabında Ru
men kıtaJarı, ev ev yapılan çetın &&· 

va.şiardan .sonra Temrljuk şeh1r \'e 
limanını ele geçirmiş:lerdtr. 

Afağr Kuban'ın cenubunda dilfma
nın bir çok karı:ı:ı taarruzları pU.skür
tülmUş ve Sovyeller, mukabil taa.r. 
ruzlar sayesinde, dağlarda daha zıya,. 

de geri çekilmeğe icbar tıdilmlftir. 

Alman dağ kıtaları, garbi Ka.fkas 
daltlarmın boğazlarını zorlamıtlar 

ve bir kısmını hUcwnla ele geçirmiş
lerdir. 

21 ağustos gtlnü sabahleyin saat 
11 de dağ kıtaıarından bir gurup. 
Alman harp bayrağmı Elbürüz da.tı
na dikmeğe muvaffak olmuftur. ~530 
metre irUfaında olan bu dağ, Kat· 
kasyanın en yüksek dağıdır. 

StaUngrad'ın şimal batısı Ue cenu
bunda yapmış olduğumuz taarruz, 
Bo'~evlklerin UmitJıiz mUdataalarına 

rağ~en. yine bir miktar arazı kazan. 
mamıza medar olmUftur. Sovyetıerin 
52 tankı tahrip edılmlftir. 

Don cephesinde Italyan kitaları 

dUşımanın bir çok hUcumlarını kl8· 
men göğüs göğUse yapılan muhare. 
beler neticesinde pU~kUrtm~erdlr. 
Almıtn tayyarelerinin bUha.saa Sta

lingrad üzerinde dUşmanın gerisine 
karşı gece ve gtındUz yapını' olduk
ları taarruzlarda tesllhat fabrikala
riyle a:-ıkerl tesisler tahrip edilmif 
ve bu tesislerde bir çok bUyük yan_ 
gınlar çıktığı görUlmtl\!tUr. 

Volga Uzerinde iki t&\lıt batırılmış. 

tır. 

Kaluganın cenup batısında vrı Mo· 
din'in şimal batisında. d~manın Y•P· 
mış olduğu şiddetli hücumlar &kame. 
te uğramıştır. 

(Devamı: Sa. B, SU. 7; de) •/. 

•• •• •• •• 

Umanların eu.lı taarrm; lııtlkameUerl.ıı.l r&ıterır lıarlto-

\ • • 
/ 

Yarınki vaziyet ::ıı ne oıacatıni kimse keşfedemez. Bu sözlerim, sırf kendi 
aramızda bir kon11fma olarak ve kendi elWllyetimlz içi uyanık ve 

dikkatli ta·anmamııı hatırlatmak için ıöyle::Lmlştlr,, 

Sarn11u.n, 25 (A.A.) - Climhurrelslmlz mJnt Şef ismet lnbnU San1sun 
halkına aşağıdaki hılabede bulunmuşlardır: 

Sam!'JunJular. aziz ,·atanda.şiarım. 
Ankara'da-nberl dört ~ vlld.yetlmlz.Jn 

çahşıka.n ha1kı arasından geçerek Sam&un'a 
geldim. Sizi fyl KÖrdüm. Sıhhatiniz. ne.,•eniz, 
ça~ı,kanlığını:6 merkezde "e kazala.rda pek 
iyi idi. 

1 Samsun,a l'ellnceye kadar köy en§tltille-

1 rlnden ii~Unü gördüm. Kn: \'e erkek köylü 

çocuklarLmrz hem nıUesseselerinl koruyorlar 
hem de ileride ifa edecekleri yilksek \'&zile. 
lerJ içjn hazırlanıyorlardı. Yapıcı, çare bulu
C'U, "t•lı,kan bir ruh bu enstitülerin hayatına 

hAkln1 olmu,tur. Bu durumu gönnekten pel< 
memnun oldum, pek Umltllyim. Tl\rk kızla. 

rının müstesna ha.v1tlyetl ,.e efddi vazife se
verJJğl bUtün mekteı>Jerlmizde olduğu gibi 
köy enstltlilerlnde de göze <"•rpnıaktadn·. 
Oğretmen1cr ' 'e enstitü nıüdürlerl Türk kö
yünün geleceğini sağlam tamellere ıstinat et
tirmek ~in a-,.k ile ('Rhşıyorlar. iktidarlı, fe_ 
dakflr \·e ,-ata.nsever köy öğretmenleri ~·eotı,4 

tlrmek enstlUUerin mukaddes en1ellerld'lr. 
Şüphe yoktur ki enstitü öğretmenlerine ve 
müdürlerine d~n \.'&zlfe hepimiz için, her 
''abınse,·er 'için imrenilecek, heve11 edilecek 
bir vazifedir. Şimdiki tutumları iyi netlc-e 

elhnlze geı;lnf'E' blr -:ok sıkıntılar ortadan ~ilratle katkaeakhr. Şimdiki i 
lt::ırmanda ehemnıiyetll olan bir nokta, hi.1k0metln SHtın atacağı yilzde 
2.lllj Jerln aih·.,tı .. t.o•Um edilnıe~ld,r. \"atand '.:1 ,larımı umumi olarak hükO· 

met hlsı.ıc~irl ,·ernıek t('ln ) lirekten 1Atek11 Ye 
gayretli buldunı. l\ff'nıleketin ı.;elft.metinl koru
yan Climhurlye.t orduJarının hudutları bekle
me!ılnin eheınmiyetinl 'Valanda~larım pek gü
zel ka\: rıyorlar. '\fcmleket Jçlnde umumi ta";e-
yl ihtiyaca göre düzenlen1ek için hükCın1ctin 

ellnd t>kl erzak stokunun bultınma,.ının müna4 

kaşa götürmez blr lllzun1 olduğunu blltlln 
nıenılcket takdir etml5tlr. l 'mlt t'dl3·orun1 ki 
eylül ortaıı;;ına kadar yeni harmandan hilkQ

met hh·-.e~lnln alınması bilyük kısmı ltlbarlle 

b!tmlş ohu•:ıktır. 

Aı.iı. vatanda5lı.ırın .. 

alacağımı~ ümidini bende çok kU\'\'etlendil"di. 
Köy enstitüleri hakkındaki bu müsbet görilş
melerlml \·atandaşların1a söylen1ekten ze\ k 

~llfJt şefin bir seyahatlerinde alınm1' re"lmlerl 

Her )'ertl(' lE"rna"ı ettt~lm ~'Urtt..'\,lardan 

temenniler ara!liında )kı\yetler de dinledlın. 

Glzln1 idaremiz gibi halk idaresi hl\kl\rn <iiilren 
bir n1enılekttte ,·atanda,ıarrn11n kolayhkla lı<'r 

arzusunu ,.e her derdini &öylemesl tabiidir. 
Memnun <>hnanız itin sl·.t.e derhal Miyllyeylm 
ki ı,ıttı~Jnı şlkiiyetler arasında lnoı.anı razTa 
mütttcıslr edecek hiçbir me\·zu ~·oktur. ı~a 

esaslı tedbirler alırunıljtıt' ve bunların zanıan1a 
semer~I görülecektir. yahut kola~·lıkla dilz.el
mf'141 kabil olan bat.filardan bahr;edllmlştlr, 

yahut ttn bazı vahında,ıarın1 kendllerlnln J&!I.. 

ıı, a.nlayı,ıarından dolayı şıka:'.\·etçt olnıu'

lardır. Düzelmesi lilzım olan hatalar için Ctirn. 
hurlyet hükfımetl her ) 'erde tedbir almağa 

~~ ı 
GeçtJflm yer1ercle görctüğlim Jyl şc)·lerden biri de her tararta har· 

man yaı>m&k lçJn l'•Y.retıe t&Jışılmasıdır. Harman tabuk bitip mahsul \ 

talı~ıyor. Yanlış şlki\.yetlerı de df>rhal ta~h!h etınek ,yine hilkOmetln yazı 
fesidir. l\lese.Jfl, bazı va.ta.ndaıılarun ten& rna.h!ıul, tohumluk ihtiyacı g~bl 

(Devaıru: sa. S, IS!J. 5; de) (.) 
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Brezilya 74 
Mihver gemi
sini zaptett i 

,_B_üy_ü_k _bi_r _de_n_iz_m_u_ha_r_~besi 1 Mısır lngilfere 

Komşularından müzo. 
heret gören Brezi lya, 

ordusunu seferber etti 

Japon donanmasına 
ağır bir darbe 

lki uçak gemisi, bir zırhlı, birçok 
kruvazör hasara uğratıldı 

Japon Nazırlar Meclisi Vaşington. 25 (A.A.) - Bahriye ı şlddeUi bir taarruzla muk&bele et· 

toplantıstnda hast! olan nazırhtı tebli~: ! mesl bekleniyordu. Düşmanın bu 

gibi müdafaa 
edilecek 

Londroyo varan Çörçi 1 

Kohirede iken 
bövle söyledi 

. . . Cenup Pa.sıflk: 1 - Bırleş:ik Ame· ı karfr taarruz şimdi gehşmiştir. 3 -
Vazıyet ıncefendı rika deniz ve ha.va kuvveUerl deniz- I!k alınan raporlar dU~manın ta.arnı. 

V8'"'ington, 2:5 (A.A.) - Brezilya-ı de geniJ;ı, öh;Ude bir muharebeye tu- za. geçen bir teşkiline Birle'1ik Londra, 28 (A.A·) _ Moskova~ 
da Almanya ve. l~alyaya harp llı\n tu~uşlar ve Salomon adaları şin1aJ j Amerika ordusuna mensup uçanka. dan gelmekte olan İngiliz Başve· 
edilmesi dolayısıle 1cap eden tedbir- grupunu doğu şlmaline yakl~an bir I leler tarA.fından hilcum edildiğini kıli Çörçil, Londraya varmıştır. Ya 
ler alınmaktadır: 57 Alman ve 17 Japon t"•kl'1nin kuvvetli taarruzunu ve tayyare gemileriyle nakltdl-

Başvekil bunu temin içir 
elde olan her şeyin 
yapt!acağtnı bildirdi 

....,. nında Harr:man bulunmaktadır. 
Italyan gemisi Bre.zilya l,ima,nlarında pUskürtmete t"'-ou-bbUs f'tmı"'_lerd ir. I len deniz tayyarclerJmizin harekete ~- v Başvekilin Stalin ile görüşmeleri 
mUsadere edilmlştır. ArJantın, Peru 2 - DUşmanın önemli bı.r Japon geçtlklerint bildirmektedir. dört gün sürmüştür. Dönüşte Baş4 
ve Şili, Brezilyalılara gayri muharip Us!>U olan Tulagi'yi işgalimize bt.: böl. j 4 - Orduya mensup bomba u<;ak- vekil Kahireye uğramış ve bura· 
hukukunu tanımışlardir . Şu halde gedekl kara Uslerlni gerı almak içın (Devamı: Sa. S, StL '7; de) (:;) (Devamı: Sa.. S; su. G da) -

Brezilya gemileri, bu memleketlerin 1-------------------------------------------
limanlarına uğrayabileceklerdir. Ar~ M o <E!_ o (iS) JN.. IF\\ ~ I?!!!!!. ff5\ u 
jantJn hUkftmeti, Brezilya'nm Arjan- if';;;J) ~ ~ lb::JI Q ~ ~ 

1 tinden ia~sinl temin etmesi için bü-

tün kolaylıkları göstermeğe karar /-l 1 l 
v•::::::::::la, ava goıcu uğuna 

Suikast 
davası 

Temyizde mürofao 
gelecek oy ortalarında 

yapılacak 
Ankara, 25 (Va.tan) - Almanya· 

nm Ankara büyük elçJsl Fon Papen'e. 
yapılmak tstenen suJka~tın faillerine 
alt mahkeme kararı Temyiz mahke· 
meslnce tetklk edilmektedir. 

1\-taznunlardan Abdurrahman ev. 
velce ,·erdiği temyiz Jılylhasında n1U
rafaa talebinde bulunmuş ıse de bllii.
hare avukatı Ankara Barosundan çı
karılrnı' olduğundan Abdllrrahmana, 
Temyiz mahkemesince, yeni bir al·u. 
kat tayını lüzumu blldirilmlşttr. Tah
m.Jn edlldiğtne göre, Temyiz rnalıke
meslndeki murafaa eylClliln 13 ine 
doğru yapdacaktır. -----

başlarken 
Yazan: 

r:, on dakikaya kadar :\fıs.rl ' 
u~acajı7.. Yollardan görtifmete 2~•pllll!ıl~ 
devam etmek ilzere ho~a kahn. 

l. _) 
Adana., 24 (~muharrlrlmlr.den) 

- Artık nihayet hava mrydanır.i'la

J'ız. Ela sa.ate kadar yola çıkaeaJlız. 
BJr kaç hafta ~in kUIJ olu;» uı:-acal;ız. 

Birer birer tarlıldık \e eşyamı
zı tarttık. I\f<'ğer .ağır sıklet şan1pj. 

yonuınuz, o dağ gibi Abidin Daver 
defllmlş de Ahmet ŞUkrü E~mf'rmı,. 
Da,·er•ın seksen dört buçuk kilo gel
n1eine karşı Ahmet ŞlikrU seksen 
be' buçuk çıktı. Derhal ka....,ı -:atıldı. 

;)teıfer seksen beş kilo, kendi kenftine 
-:lzdlği son budntn1uş. şimdi bokazın
dan k8Smeık, yarım k1Jo3·u eritrnek 
IAzım gelecekmi'f. 

Ahmet Emin YALMAN 

' 

Tayyare. se)·ııJıatlnde ağırlık mese_ 
tDevamı: Sa. S, SU. 6; de) ·?- Kahire U~tUnde lngDız tayyareleri ~arken ha\·adan alınmıı bir reetm 



VATA~ 

~ahir ZAVALLI MISIR 
Haberlerı . . .. 

1 

G.. ''ki d Bu memlekefın mahsullerı ıçındc mısır kadar 
'k· ~mh r .. ~ er e- saygısızlığa, hakarete uğramışı yoktur. 

Patriğin nutku ııt a.ateşyasJı Yazan: AKA GÜNDÜZ 
çıkarı .. ıyor 

(ozon: 
Dün piyoscnın ihtiyccı 

- H - !arını kcsml'şlerdı. 
lır. Birdenbırc, p k o kadar kork· - O!ası b kilıısc dc&ıl, a.ncak olen birçck eşya iüc-
ırurdılar. Fakal, aradan b rka.ç da· bır Yahudı gonudur f f ı ı • ı 
k. a ı:eç p de bunun <semavi) bır o ye, bu buyuk nı bedi tezyif CJr a ;c ınoan ÇIK:Jri!O. 
hactse olduğunu ınlaı anamaz, ve tahkır cdcnlc.r b.' cksılk de· Gümrüklerde beklıyen lthalut 
artı1t o zam,t.lrn 'buyuk bir korku;ya ğildl. eşyasının lblr ıtn evvel pl~·asaya 
kaprldılar. Zuntoh~ maz: b r s nir ç· .. ması ı.-ı·n mıntaka tıcar~t · ~· .Bızanstn l:.ıntarında, 50]..."'ll'kla· "" ... mu-
buhranma tutuldular. SVkaklarda, rı.ndl ;bu çırkln munakqal.ar ce- dürluğU ç3Jışmalarına devam et· 
yerlere k'apanıır k: re)an ederken Tür'lc top\tırın 

11 
tar m~~tcdlr. 

- Pa.nrry1.a.. PaORy.ıa... r..,ka~rı da ! ılasız blc UJ"C'tl.C de- ı o;rendiglmızc Côre, nııntaka tı· 
D~ fery:ı.t etm ;ı.c 'başla<lılar. vam eyliyor, 'NiTk mermileri. sı· ~ııret ımudiırHiğü kcndOcrlne tch-
Bu kotku ve heyce n. Eabahhi· zansın taş surlarını. dclık dc~lk c- lıgat ynptıgı halde, 1bugti'"e k•dar 

ra ]mdar dn.varn etti Bizans~ u. d)yoııdu. mallarını çekmlye11 bır çc~ tiıcca· 
muml ~tı üzerıne, yeni bir ll- rın malı, yarından it.ibaren vekiılet 
darbe daha nımıştı. Bızans muverr 'hlcrln1n rlva)'f't· I taraJıUdan çiı.mruk nntrcpoların· 

Bu hıid e, ımparatora yapılan le.rırte nazart<ın. bugun surlarda da dan çıkarılacak ve satışa arz:cdtlc-
tet..li'.fieı in bır tekrar ed lmc· mühim btr had. e vukU''i geldi. cekt r. 
ıstnc de _ebcb ;>~'t '\ıerd. O gece Topıcapı ve Ed~n-ekapı mınta· Bunların satışı malı~et fı;>aUarı 
sa-btk p, tr1k ıte vckıli ve bütün kalarlrlln kahraman ve uamdar ku ilzerınden olacak, T:.caret mUdur
y..ı'ksck sınıflı rnh;plcr. Aye.n aza· man~nı Jan Jüstlnyanı. Likos vn- lugı.i h ç .bir kar ayırmıyacaktır. 
. rı ve ası zadeler ara~a gittiler. diıs nin müdafa sı için Gra:n Dük 1 Bundan başka dun gümrUk an· 
Mutadı \eçi'ıll<ı urları teft.I e ı;ık- Notarasdan b~ 15tl batarya top • trepolarınd bulunan bir çok ltha. 
mak üzere 'buluna mparotordan temıştı. IAt .eşyası p'yasaya çıkarılmıştır. 
mulfikıaıt isted er. Harp rneclısln n re~. ve impJıra· Bunların arasında en ehemmiy,..UI 

Patr k, u.ı:u.rı b r ll'lutuk öyledl. tord m sanr:ı B~•n m en ımuhi'm 1 olarak, 2 balya pamuklu menı<u· 
Blııb;.rını takıp l.'dcn mcşum 1ıfıdı· şahsi)etf olan Notaras, Uıtin Jan 'Cat, 2 fıçı Anelın lboy~. 3 sannık 
scler n, Ccnıtbı Hak tarafından JüsUnyaninın bu taleblnı, 'hakaret-j makine aksamı, 216 balya mukov· 
vuku butan lbırcr irşat olıduğunu le :rcddetıtl. va, 2 'balya kliğıt, 270 sandık çivi. 
oy1edı ve bu nutkuna §oy!ccc de· _ Eger 'kendisi 0 ancvku miıda· 3 sandık ımakas, 6 sandık :ıt:ıtı ccr-

vam ey!ıodı: fa.ad.an aciz fsc, de.r!13l vaztf; sin n rahlye,.., 500 b1ğ pulluk demiri, 
- imparator Jü.stın) nin zı;.ma- başırtlan ayrılsın. Gemisine g~ln. 6286 k.,. Sut 'kostik, 282 sandık cc· 

nr:ıdanberı mu.kaddcs bcltlenın ha· Diye haber "'ondcrdi. za, 50 l!iandık radyo-, oyuncak, sa· 
mtS1 olian semavı melek, parhyan (Aı1ca!!ı .ar) at, s~ saati, tıraş fırç:ısı otomobil 

0 harLkutadc z )a ara.sır.da uçup -------------- Uıstis1• kauçuk eşya,. mürekkep ve 
• ttl. Artık bllı:lerı, ta!Tlllm c ter· I' saırc vardır. 
kct.t. Bu mUC!U"Yi, dhiar kcşışlc- Yer 1 Mallar Pazarı Erenköy cinayeti 
r mı.den özler.ı.kı gorenler var. memuruna .. t 
Arzu ederseniz, CAl rı da huzu· rUŞVe muhakemesi 
runw:..:ı cetrrcbı rlm. B'nacnaleyh, teklif etmişler 
bu m&nevf irşa&ra raf:r.ıcn daha 
h!lA ıbu ..,dliroe ikamet hususunda 
s.rer ~ nl.z. kend iz bl'?.Ult 

felakete anabkum 'Ccicn>tnız... İm
P rah)r~~ ıı ınız.Vc rtık bu bel· 
dey lkatl)en tcrkedınlz. dedi. 

1mp:ırator, ıbu defa. da ıbır ibay· 
cı tık geçtt-ctı. flaka.t ko.'1dinc gcl
oi~ z. "'llan, yine -ı fikrınde ıs· 

rar etti: 
- Her ~ye ra !lli':n C''hr h ç 

b r zama,1 terketmıyeceğ m. E 0 cr 
onlm ın hak en 'bir !elli.kel 
ınukadder ", es sen ner('~ t' kır· 
cabtl r m" Sltle.r ı c kala.oeğım. Ve 

r le rr: hvo gım. 

Dıye cevap '{IQ'dt. 
Faırnt ıı ha rele yan olan 

lhet şur.aı; d r ki, mul!a a].1'.' ın 
cloe.tınc çılgınca kotku 'h s er 

\~ren muth ş top S<' !erine, açlık 
•e şampsızlı'k .. lbi m:ılmmllyctle

re ve hatUı blllb ren t kip edC'll 
dıselerc rağmen 

SUmerbank Yerlı Ma11ar Pazarı 
Bah~kapı şubesinin tcvzı memu. 
runa ruşvC't k-kllf eden ve nere· 
der. c.ıuidu.<ıarı bllinmlyen tcv7 fi~ 
lerile lstıhkaklarından fazla men· 
sucat almak tsllycn beş suçlu ya. 
katanmıı;tır. 

Suçlular şunlardır: Sullnnahmet
te lchmet Turan, Sülcymanlycde 
Hayretl n. Ycdlkuledc Fevzi Sür. 
g t, KuçUk Mu tafapa,. da Şahap 
Akbulut, Yçıılldırckt Hlıs<'yln A· 
dan. Bu 'beş s uçlunun evrakı 1\fıJJi 
Korunma mahkemesi tarafından 
tstaoouı muddelumumiligfne gon· 
derilnıiştrr. 

Beşikt ı~ ta öldürillen 
adamın kim olduğu 
henüz anlaşılamadı 

Bundan b' - müddet evvel Eren· 
k6yiinde bır karı koca .evlerinde 
m' afır bulunan bir adamı kesmek 
surctlle öldürmüşler ve cesedini 
evlerinin karşısındaki ı;uktıNI sak. 
lamı§lerdı. 

Hatice ve Niyazi adındaki bu 
karı koca, Sulcyma0 adındaki hem 
şerilerinl evlerinde misafir etmekte 
ve onunla birlikte yaşamakta iken, 
bir gece ansızın Hn.llce ılc Niyazı 

1 birli~! ederek Stiley.mnnı yata· 
ğında ö'dürmU lcr ve crtcs· gün 
) aktı nmı 1 rdı. 

Dün bu davanın duru;ına~ına l. 
k rcj· ağır cezada devam olunmuş· 
tur. Bu celsede dinlenen phltler· 
den bekçi ~yle ıfade vermektedir: 

H "m~ sôyl ~·eyim k i Nıl'Ji 
Medreseli Mısırdan b•h· 

.. clmiyccegim. Onunla i~gvn, nı
şl,ğim yokt.ur. Benfm konum ko. 
çanlI, yapr•klı mısırdır. Hanı ck
mcı;ı cı'ur, mamalıkası <ılur, ·ay. 
namışı olur, kebabı olur. işte 0 
ın .. ır .. karşı yür:eglmdc der~ bir 
acınma var. 

Bu mern1eketın ınHhruJlerı fı;ln· 
de mısır. kadar saygısıılığa , ha.. 
'karctc ugramış bir nes~ gôrul· 
mcmişt•r. 

Üç tane baş du~maııı vardıı: 
Belediye, 1b·lglı; doktor, suncpe ... 

Harp olı-un o1masrJ1, dünj1.' nın 
~her ffaraflr.da bugday ekmeğine 
çavdar, ı.ırpa, mısır, mlhul çıbi 
tôprak mahsulleri karı§"tırılır. 
Hatta Balkanlı yerlerde tarL J:ıt 
oldugu içın mrsır ekilir, mı. r ~ e· 
nllir. Bızim Karade:ı z k•• ıJ rtl:: 
fbir çok ycrlerımzdc ~fi mıs1r e'k 
megl kP-lfabclan•ııbcri )' ni mektt:· 
dlr. Vaktıle Selin k ibôlgesinde 
safi irmikten ,~<'fıs tcp.:ı eknıcsı 

yapılırdı. Ekmek, yeter ki çamur 
ve hamur olmasın. Lfiks Cıra~c-s
la yemek ıstiycnlN de onu pl§ı
re0 fırınlardan atırhırdı. 

Yaban \llerde bunca yolcuhrl;: 
ıemm. Ekmcgim ıı;;:un o!llaııgı, lo· 
sa 1,lııcagı, yuvarll k ol8(·al:ı, yan· 
p iri olaeagı 'ih mÜll41ka~lara 
ra U:arn dım. 

G d gelelim hiıe .•. Bizde b\ç 
böyle olmuyor. Saatte yüz: 

elli :b~ işi olan 'b r ibclcdıyc, hep. 
sini lbir yam bırakır mısır unu· 
ınun ı;ırtıası.na tarrlır. Du,daya 
kal.ılsJn mı. katılmastıı mı? Şu 

kadar mı kf>ttlsın lbu kadar mı'.' 
Zeıvallı i!T\tS'r çuvalrnın iki 'kuta• 
tından yakalarlar, uyuza tııhılmıı§ 
ilksiiz çocuk gibi dol~tırırlar. 

Kım.) cıa:erdcn kinıya~cre &cklı:, 
kl'm.)' ger dokuz . .• 

İncclcı11c iJLcı·lne lııcclcınc se. 
klz, ıııcelenıe <icJku:ı: ... MU)'VJ:r ya· 
şlllin girmiş lhtfy,or dünyada mı· 
sı.r, yalnız iblLde henüz ib.r baL 
taya sap olamamıştır 

Balkanlara, Avrupa~-a . Amc:r•· 
:ktıya beş on k~ :vı rlp on 
mektup ya~ k ve sorsak : - Mı· 

lhot sosyctf!:.1n 1ıaccl lba'bas1dır. 1· 
mamın ~lini iklına selen .b rln. 
ciıJ e so.q,ır. Sosyeten l ı itnınrığı 
aklına eseni Jkincisl."e ... iklsı de 
omurlerl bcyunc:a bir tek soru· 
y<ı. olsun (bılmıyorum) dı mcz, 
tek ayak fü:tiinde kırk sa;ı.ia ce· 
vap \'e:rlr. 

Bunların 'kisi <le •mısırın baş 
du~ına.nıdır. l\lıbır kotudur. l\Irsır 
asırdır. l\11--.ır zararlıdır. :\lısır 

mıcto in pankrcas~ı l<arı§ıl< sol 
y;ın'J cındıı. en az kanser yapıır. 

Kibar kişt, srlıhatln ı koruyan kişi. 
hele zengin kt§i asla mısır ye· 
ın~mclıdlr. Adem Jb.:ı.bıımızın ecn· 
met.t,..n kapr dıŞ.rı ed ·ldiglni unu· 
tur da (iyi bir madde olsaydı 
cennetten 1:ovul.roazdı) dı)'c mı. 

sıra küfreder. 
Şımdl lbu iki taflan b lı:l ebe· 

sin ı lbtr yal\3 ibttaknlım da m · · 
deni, timi, !cnnJ tekmlğl, her şeyi 
s q dcrecc3m.e kadar ilerJcmlf 
dunya a bak\ ım. Şunu gorüruz. 
Taze mısır mevsımtndc lmpn ra. 
torlardan. dah ' liyc mutchasstsı 
pro!cs~rlerck-n bakkal çır,.J(ı r nıı 
\'C çolJan çcıcukların:ı kadar şa · 
pır §upur mısır )'t_mcktcdirlcr. 
Sabah, öğle, i kındı, ak~am, ve. 
g~c yarısı. Yemekten !l"<:e k •h· 
valtı ile berabPr, yemekten son. 
rl..1 karpuz, üzüm glbı çerez ola· 
rak. Buna ragmc:ı mı ır l'Cınck· 
ten 1~1<embesl paH_mış tıir kiş. 

bugimc kadar ne ibrü~mO§tür, ne 
de gazı'telerde okunmuş. 

~ ir çok )'eri.f!rdc ve er. yuk. 
1i2J ek mahf llerd,. kaynamış 
mısırı, tuz serpip ycm<'k El§agı 

yukıırı hır kiir haline gelm ,rUr. 
Yalılı mü"Sie~elerde çocuklaı ve 
bÜ') ilklere bab re kaynamış mısır 
verirler. Çünkü mısır. t·orı tc~kıl· 
11 ftlast~hane gtlbl toın gtdalı hır 
ma.ddeclır. Sthlıale -birincisi kadar 
Cayd'llıdır. 

ıı; Sünepe de mrsı~ın beş diı ş· 

manıdır. Sünepe b r 'kas ırşıt ı-.. 

tur. Ştk silne-pe, ka1U.<ler süne· 
pc, hırpani sünepe, gosyetc süne· 
peşi, sunepc ailenin evlat. diye bın 
bir thUnllm ile yeUotlrdill ev sü. 
nepesı ' e satre. •• 

Bunlar bildç doktorun dilme:? 
siz )' Urilttucü motorsuz kayıı; 

:tl nzerler . 
B r şışc kolera mıkrc.ıbunu a· 

gızJardau aşağ 1 boca etmlı; nlz gl. 
bi ımısırdnn urkerlcr. Ve ~u dun· 
>a harbi sözculcfi gıbı mısır a· 
leyhlndc habire propeı; ndıı c 
derici'· 

B r de meml~kct.ıımlzde ı;;afi mı 
sır y yen ıbblgelcrir. oah;;ılısine ba· 
kınız. Bir tek faikriiddemli ine 
bir tek battalına rastlaml'z:sınız. 
Hep 1 de rnnlı kanlı, çevık çe!ık, 
arslan m.llettı ~lardır. O kadar ki, 
belki fırancala yeseler mideleri 
bozulur. 

Menılc ketımiz, halkımız ve mJlh 
sull<'rlm z hakkında _ bilen 
b'lmıyerck - çok kotü Uk rlcr 
lbcı;lcrlz. Bunların ta,,blhı ccmı
yet tcs"kilkrlne \c aile reisler ne 
dlışcr . 

Bcnım rahmetli babam ele 
lblr ~rdarıckrcm Ahmet. Eyüp 
f• 5a sur>cpe"'j idi. Ne yahn soy· 
liy<'y m? Çccukluguırda ben d 
bfıHın r:<>l n iratı rıma tııal sUre· 
pc olC!\azdım. B"rckcl ki gurbet 
c eri" '\ ."ım dn kıırtııldum. 

Sırp ınuhareıbeslnde ınl, Ka.. 
r.:ıdag muhal'ebe nnde nıl ne, ba· 
b~m Şit;ka kalın mıııılarından Sc· 
lftmi Pı rıanı.rı yaveri mı~ SC'laml 
l'>;.:~a ile Ahm t Evüp Paşanın a.. 
ralıırı pPk iyi imi, O nıuh&re· 
brdc Ah net Eyüp Paşanın ya· 
nın~ hu u•i bir İn,silız doktoı 
'armış. lngll z doktorun ki bü. 
) til. t<ıvsı~·~. i şu ımı~-. dermış ki: 

- Vucudc en faydalı gıdıı. ıs· 

ı rnktır. Du•ıyaııın en blrlııci ve 
t k l:icı da H ntyagıdır. 

IR\ zı:manlar yabancı sözüne 
~ .nanmak bugi.ınkü J.."iôdaı 

kuv·vctli lıni 1• Kcıca ıbir serdarıek· 

l"f'mlıı husu i doktoru bunları so~ 
ler d" ~bam ınan;1H z olur mu? 

Balba.ın da çocuklıı~ıımda, r.a. 
ıııma, yitsin yerine ıspanak okur· 
du. lspnı k mc,·simlerindc canım 1 
çıkardı. O hale geld'm ki kulak· 
lıtrım •Fp'nak yapr:ıgı glbı sar., 

(De ·amı Şa, ~. su. ı ıle) 

·sır ınedır? Mı. ır h8k1kın:ia ne y _ -

p·yol'Sunuz? .Mısırı nası kulleo ı·} ;, 1 x 1 
yorsunuz? Haftasına CC'\•:ıpları a· 1 ~ ~6"~ A " mff!W•t••• 
Jrrız, lbütün dı,nyanm yap.tığıı ı l xı..· c. 
biz de yaıt1 rız. Fakt hayır: Ol. •--· a. .. ~ıı:.---• 
m&l! 1\l~•rlJl sıdıı maddl'.'sl olma· 1 

ga başladıgı rnllyatn yıl ont·cslne j • • k / k / d ? 
döneceğiz ve 11ıce1emeğe oradan ŞSlZ mı a aca ar l. 

lctimai 
dertlerimizde1' 

D ün iiğle ukt.ı iki arkad. 
hlrllkte Tünelden Beyog-lwıa • 

çıkacaktık. Tiınelln önUnde arka_ 
da .. ıar, tanımadığım bir zatıı rast ... 
!adılar \C konu~mağa başledılU'. 

Tunrlin l<apısında onları beklcr1r• 
gelip ı;cçcnlcri "eyredil ordum. 

Onııınden geçen biri yedi, oteld 
altı l ıt';'larında iki !;<>Cuktan bu~ Ü· 

t;ıı. hana ı,ıttimıek mak~dUe ya· 
nınclıtklne: 

- !'akın :'t litüı;iı aermay06İnf' 

\errııi.' rllm, alılanıııl'·alnn, dedi. 
::llaksadı anladım. Ağır aı;ır ı;e. 

!;ip ı;-lılerlerken: 

- Nedir o~ di:re ~ordum. 
Rıil ük re' ar nrdl: 

- ~atılık yüıuk ai.';abey. 
- (ic;!lter bakayım. 
Hrmen kıiı,:lığiin ~·anına fl,itH, e~l

lerek kulağına bir ,eyler MyledJ; 
t>elkl ılc «hlr enayi bulduk» dedi ,.e 
ktu;ııt;iin e'inden kımıııı ta~lı. ban 
halkalı he';' kuruş dahi etmez bir 
~·luüı. alarak hana gösterdl. 

Iı:ı aptallı a '11rarak: 
- Kaı;a ~· ıl i.) e ı.ordum. 
- mr huçıık lira. 
-.:ıo.·er~I hir hucuk lira bW'on 1 

Rı-nl kr.lepir alı, \Crl~lne ~ 

fakat ıt"<ıyıı aldıınınak i~ume;ı.1p de 
bal glhl aldanmaıta ııamı:.et .ana· 
rak kıı~·iikiın elinden ;ı. ine 5arı hal· 
kalı. ~ c'jll fa'!'lr• daha büyUk bir yü_ 
zıık alarak uuıl.tı : 

- Bu daha kıynıcUJ, daha ac~ .. 

- Kııça!' 

- iki buçuk lira. 
Biraz düşundıiktcn ~onra: 
- Rir lira Yerr. hn mi'f dedim'" 

elimi f·ebime ılaldırdrm. 
Baktım, ikisinin dr. .:-özleri par• 

lanıı,, cehimd<-n \0ıka.c.ak lirayı bek· 
llyorlardı. 

* J>lran rllnı ttlllıııde, adam ta,·la· 
ıııa:;e ktılkını' lııı ~alın ayak, ha~ı 
kat.al< iki ıııı, lı11r pofü;e ,·erc~lm 

rfi.' r. <lıi,iındiim. Fakat nf': ola.rak ! 
Ortada f. IJ\• ~ok, ·a-:ıarı da kiıçük, 

bınıkıwaklar. Hoı:, polisi bo.lunrı)11 

luıdnr da tah'\nlıırı yağlıyac.aklar. 

ntrl"r t1Jkat ata~mı da kıılaklan. 
ns küı>e olı<un dl) c aklımdan g~lı:· 
ıllın. Biri \0 11.. ıır da: «Bacak .k:ıdr 
ı:onıklar-.ı. 'urınal:a ıılannııl or mıı 
ımnı> dil herlrı;e nl ha-:ıua ~la~ ı 

J11.,an1 hir ılı• ıt"tf'lik o)le haksız !;I• 

karırlıır 1•1 hu !'>l'rrr çcwukların )·e 
,;,.,. h<'n karal>nllıık olurwn. 

Yazık: Rc'j on ı-l'n<' ı;onr~ı için 
b.tanhul taH·ı ııi~·asasına mukem· 
mel iki dw1n:.n yctl<;omelıtedir ... 

KÖR KADI 

TAKVİM 
ecre) anları 

ve kt c m na a rı vakıt vak t 
ca lanıy · rm ld;.cJ bcldc-yi tch 
d t cderı fc rkct muhali! t'arah 
gu ah arın ~ vanl ma atfedı· 

'!yor, muhtchJ ırkla •. muhtehf 

Be~ktaııta hcnuz huvlyetl tcS'blt 
edılemi~cn 'bir adamı \ucudu r: un 
muhtelif yerlerinden k smck sure.
tile oldürmcktcn suçlu beş mıız· 

unun muhakemcs ne dün de ıklncl 
cezad devam o'unmuştur. 

- Vaka gecesi sabaha ık.arşı Ha. 
ticeyi evler nln karşısındaki ku~u
ya. hızlı hızlı kürek ısalladıtıııı go· 
rerck ne yaptığını sordum, bana 
korkak korkak ve kekellyerek ce
vap verınesinde.r. şüphelenerek ka· 
rakola haber verdim, vaka meyda· 
na çJktı. Kocasının nNedc oldu~u. 
nu sormuştum, .-dün scce sltli, bir 
daha da Gelmedi. d~mişll 

başJıyacağıl! Bu, blzlcndı. ıı l·yadc 
za~llı mısırın al nıll(kı kı kara ~:a· 
zı.dır. Pos bıy1iı, sa.kalı kuruyup 
dökülmuş. <ilşlcrl di~C'T'imc dôn
miış. lben~ saram-ıış, yeşil en· 
tnrlsl yırtık pırtık olmuş mısır 

koçar.ma 'baktıkça ~ülerlm ag· 

G iin germiyor ki gazetelerde \ mc~<' crKatıkı.ıT Pkml'k ı> dhor. Ya· 
bir ckme.k karneııl hıran:h~ı. kıa «Ratık"U'» hir "°)" karı~tırılma. 

hir ekmek karnesi aaJıt-ekarlı~ı. hlr mı!J mlina..,ına dil Jtl'llrtoP de dlliıniTtle 
ekmek karne ı \urır;ıın<"ului;ıı hl\ıa ·I «l\atıı. .. ,;r. cknıl'k» ötedt>nherl .''anın. 
dl"i okıımıl alnn. nana meral> olan da Z.f:.)1111. Pf!ynlr ,;lbl ba.~ka ey nl· 26 .u; U~TOS !liZ 
nokta ı:udur: 1..anuın icap cıttirnıe~ip nııul B ıı kuru kuruya ;ıenHen eknıcge ('AR."Al\IBA 

çt hatl ra muhtd f ı,• "fil f rka· 
l"ra mensup obın r arasmda, k nlı 

mucad lelerin rkası k hnlyordu. 
İmp ratorun goz ya ~ile rica et 

tığ ( ıttlh t.) b r tfrr1.il temın 

cd.lcmiyeırou. Ve, CKanunuevvclın 
12 ncl sunU) Ay: sof)'a kı ıscs nde 
buyuk b r mC' t mle yapı1mıı; o· 
*aı.-ı (ittfh t ;ı~ ., ), b r t.ürlü vlc· 
dantarda .sukün tıemın demzyo-rdu. 

HhttA p kopo hır b le, ayni hA
lc'i ruhiye çiı de~rd . Ve hattfı : 

- Verilen 'ksr r ka bc11 de~ıl· 
d r. f tıih;ıt noak dud kların ucu 
ı e kabul cd m!ştır. 

bile çek nmeme-kıtc· 

Harbin hayvanlara 
tesiri 

H arp dllnvanın her tarafıns 
)ayılırken yalnız; lnunlara 

fenalık ) apmaJda kalma) ıp hlrblr 
suçu olmnan ha,nanları da azap 
ırfnde bırakıyor. 

Bir A' nıpa nıecmua ının yazdığı. 
na ;-öre. Be.rlln ha)' an at bah~l 
hayı.anları iaşe bakımından büyük 
.. ıkıntı içindedir. l\lü CHP. müdürü 
ha)"anları St1ntctlk gıdalarla besle
mek lııtcdlğindco balıtc sakinleri aç-1 
lık gre\I ;\&l'ı~orlar \C aucak \erilen 
taze gıdnları .) l.)orlarmış. Bunlar ı e 
••ok mabdutm~. 3 alnız h&Jtada bir 
dPJa bu tahdit, 'itrunln tevzii ile teli. 
fi eıt11'3nnnnş. Ha~"'anlara IA,;ım olan 
bu 'itıunlnlcrl tPruın lçln ayrı bir 
t brlka çalışmakta lml • Bu Sld~le 
flrrllodekl tıa)"anlar hıtrbln ııouuna 

kadar ~a~ular a tıamb&.,ka bir tekil 
la.ı:aklar demPktir. 

Suçlular meçhul ımnktul ölduk· 
ten s ra cesedinin parçalarını şu
raya, buraya saklamışlar o da, ô· 
tünön bir clı meydanda kalmıştır. 
Bu elde obo~a lekeleri goruldiığün· 
den maktulun b r fabrika işçisi ol
duı:u zannedilmekt dtr. 

Dığcr şabitler de Hat.lce)"i tanı· 

dıklarını. cvk!rlnde arada sırada 

gürültU olursa da, eks<'rlya iyı 
geçlndlklcrinı oylcmiş1er m: hkeme 
evr:ıkın tetkiki çln başka ı:üne 

}anacak '1alımlzco. 
!/U karne denilen ne.~ne orta~·· ~ık•· dr.n~r. .. A ı· 8 - G lİ1'" 238 - Hım 113 
rllma~yılı bu kadar hıraız, bu ka· !'le yalan "o.)llJc~im. katıkMı <'k· RUl\11 1358 - AGUSTOS 13 

Bu sıtır}ar mtS'rh kkmdıı be
lediyenin durumu beyanındadır. 

ıt: Şimdi gelelim ibıl..,fç dokto· 

dar "Hht.ekfır ,.e. bu ı.ıutar , urgıınnı ı~r~ "371rğ'ın1 gorüncc şö.) hı hlr lr- HiCRi 1361 - ABAN 13 
i .,;ı: nıl kalacaklerılı ? kıldım . \'AKİT ZEVAJ,i EZASl 

akıtmıştır. 
A\"l,IJil,A ILGIU Ol~A GERF.K 1 ÇUZ\(J{I CEPHF:?! GÜNEŞ 6,21 10.28 
Arasıra plyaqda ~ker kalmarlı ~lr 1,nnıtra tel.ı;-ra.fı, ·dngiJirlerln ÖGLE 13,16 5.23 ra: 

BeyGğlu Hatkevindcn: B ılslç doktGr iki l ptcdır. 
Biri babay-.ıni, sakolu, lap 

çlnlı, koltuğu 5a(i11kor ~msiycli 
e5ki tababet bilgişlnın nıütclıa<;

sısı . öteki el'.' pamlllkları clm·s 
yüriildü, gö1'lerl altım ıgôzlüklü, 

çrtatırıl<t m J l<>n doktoru. İkisi 
de h•kıkf t.a.babet alanının dışında 
yDglr. Şu küçilk !arkla: Biri ku
kuletclld r, öbürü kavun şapk·lı. 

Biri aı"tlpça paralar, otek i frcnk· 
çe. 

ını, )eniılen ~eker ~ıkmaaı uınumiyet_ ,f)imdl ~ıtrkta ilç cephe.,1 ,ardır: Hin· iKfNDİ 17,00 9,08 
le ay ha<:lıtrın : ı tesadiif l'rll;ıor. Ru "il• rll!->f~n . Jrıık \C tran, ;\fıMrı> cli;ıor. AKSAJ\l l!l,55 12,00 

Zabıta, fıı.brikala.rden böyle bir 
bo~·acının ka) bolup olmadıf;ır.ı tah 
kik etml sc de henüz sadra şifa ve· 
ricl bir cevap alamamıııtır. 

Dünkü celsede m znunl:ır d nlcn 
mi&llr. Bunlar maktulü tanımadık· 
tarını ve lböyle bir va.kadım haber
lerı okrtadıgı> ı soyJ.emektedirlcr. 

1 - 30 Agustos Za f r Bayramı 
münnsebctlle halkevlmizde ~·apıla· 
cak toren prosra.mı 

O.) İstiklil m•rşı, 
b} Söylev, 
c) Mılli oyunla\-

YA'l'SI 21,31 1,38 fer rlc g-Metdı-r ~ekerin yinr. ay im· 8on Trl.,.raf, hu «ÜÇ N!phu t-İllÜ · 
<:1111111 pi~ a .. a.\ a ('ıkarılM'al•nı J'8tı · nh ,ri,,ur giirm~ı ha,·a di .. e: «Yliitte. _ İMSAK 4,:ıı 8,:l9 

J orlar. flk'"r '.'llrkta kıırıhıkl n 3 ı·ü rrphe· 
Bu hir te ... 11dıH müdur, ,,ok"a <:Ckcr de SOIJ'f•tlerle hirlikte Alıııanlarlıt s:r 

&Jlıkl l ilgili ıııitllr ': Herhalde ikin. çarpı~<l<"Oklar» ba,lığını ;\ apı-:ıtırmı':'. 
d~i akla daha ·akın : Şeker de tat-1 MIHteflkler daha. ikinci <'ePh<'~ ı 

amelenin parmaklart 
k Jsildi 

lı, aylık da... ıtç:unndan arkada"ımız; • çalı,ı.an ta. Fetih, Cıball tütur. fabrikasında 
KA'f.11\:-'IZ F.lütt:K !ebenin iki "tnıf birden at!Ryt';'r J>lhl _ 

Yeni absh arkada.~ımız: ıııaf ek· Uç.iin<'İJ cC'phe~ ı açmağa mu' affak marangoz Abdülkadir, !abrikada Mahkeme, olunun 'huvlyetinin 
tesblU için tekrar muddciumum • 
lige tezkere yazılmasına ka.rar ver 
mlştır. 

2 - Spor alonunun lstıabı fcv. 
kinde seyirci .bulundurmak fenncn 
mahzurlu görilldiıf:undcn evvelden 
davetıye almamış ola .ların kabu· 
lü mümkün olmıyacaklır. Keyfi· 
yeti ıırzeder' ozür dileriz. Biri kenar mahııllenln, biri 

mele, ~ani ba~a madde karıştırıl. I oldu .• \':k ••~un! çalı~makta iken dest ere ile parma!r 
madım bu~ılay unundan yapılan ek- Taüısert larını kesmış, Gureba hastanesine 

kaldırılmıştır. 

JUrl heyetinin ı·eisl ayağa kalktı. Muh· 
keme rcl ınc verdikleri kararı bıldirdi: 

- Beş cen hap ıs ... 
Halk ndl ye sarayından akın. halinde 

çıkıyordu. Dışarıda iri d&mlalar bal!ııda 
yasmur yağmasa başlamıştı Holk ara· 
smdıı n llJiris.I: 
- - Yarın da yağmur yaeacak. dedi. 

Bir başknsı : 
- Amnn şurı.ıda lb!r bardak bira içe· 

hm. dl~~ r.ck arkadaşının koluna girdi. 
Kad nlar kocalar c munakaşa cd•yor· 
tardı Ahalı s nkl bir tlyitro 5eyretmlştı. 
Piyes bltt ki.en sonra asıl kahraman olan 
Gladys'I unulmu§ ,glbiydılcr. Alelade bir 
facianın kahramnı gibi bu kadın rolünil 
oynamış ve ortıdan kaybolmuştu. Ver· 
dikleri ceza da çok ağ r değildi. Kımsc 
bu zavallı kadınla ıncxul olmu~ ordu. 
Ne olaci.iktı? Ne yapacaktı?, Artık hiç 
klınse onun ne ,geçmtşınl, r..e de gelcce· 
ğlnı dilıunmüyordu . Perde kapanmıstı. 

I 
İhtiyar ve dUşlcün olmasına rağınt!ll 

Gladys hlra ı:ıızeldi. Seneler sanki onu 
zede.emek '9temlyormuş glbı üzerındcn 
ız bırakmadan geçmişti. Yüzilnün her 
hattı tatlı ve noftstJ. Zaman bu güzelll~i 
bazmamrştı. Uzu.., beyaz boynu terütaze 
kalmıştı. Senelerin cıcçtll:i yalnız eozle· 
rinden bclll idi. Artık onlar cs'kisı g!b ' 
parlamıyorlardı. Bakışlarında yorgunluk 
"e tıcıgtnlık vardı. Fa.kat o ıuzel göz ka· 

~ uaıı: Ireoe S emlronkJ' -ıs-

paklarını kapadıtı zaman bir genç kız. 
Adeta b.r çocuk kad~r taze görür.üyordu. 
Londracla l\1elbuurnc'ların balosunda ılk 
dans cttlğ, akşam do ne kadar gUzeldi. 
Bu balo btr çok sene evvel bir haziran 
gecesinde vcrılmişti. 

Melbournc'iarın açık renk eşyalarla. 
dolu geclş salonunda duvarlarda <!ar ay
r.alar asılı idi. O akşam lbaloda altın saçlı 
p9rlak si) alı gözlü, narin ince bir genç 
kız \•ardı. Bu kızın ısml Glad~ Burnera 
!dl. Onu hemen "hemen kimse tanımıyoT· 
dtı· Hcrk?Sc Yıtbar.cı olan b ir güıeldi, 

Bol etekli ibcyaz bir elbısesi, uzun el· 
dıvenleri vardı. Sa.çların1 sımsıkı örmüş 
ve lb~ının etrafına ısannıştı. Saç'lıiırı tıp. 

kı altın renginde idi. Aynaların ominden 
geçerken başını 'hafifçe eğiyor ve çıplak 
ensesine bakıyordu. Her halde ilk defa 
olarak saçlarını toplamış oldu:u belli 
id • incecik bcf,)'illu bembeyazdı. Hiç el· 
ma's takmamıştı. Sadece güzel kokulu gü. 
zcl ı;ül eri clbisCs!nln kemerine lll,t.lr
miştı. Ara sıu gozlerln.I kG.payarak bu 

ghllerln bayıJtıq kokusunu alıyordu. 
Bu suıel geceyi tatlı ko1mlu &:filleri, 

çıplıık omuzlarını ürperten serin rflzgtlrı, 
parlak ışıkları ve kulaklarında çınlayan 
V'Alşi hayatında hlı: umrtmıyacaaını $iıinı· 

yordu. Ne 'kadar mesuttu. Yahut daha 
<iol:rusu ııaadetl beldlyen merakla, alaka 
ıle endişe ılc -saadcU bekliyen bir hali 
vardı. lçinl11 atcşını k•lıblnln arzusunu tat 
mln edecek ulan sa3detl ibulmak istiyor· 
du. Dün daha zayıf, mahzun bir çocuk
tu. Hiç scvrnedill annesinin yanıı:a sı· 

ğınmış oturuyordu. Halbuki •bu ıecc bir· 
dcnbirc çocukluktan çtkmış, güzel, bege. 
nilen ve sevilecek olan bir kadın halir.c 
girmişti. 

tıSevilmckn bunu düştlndükç • kal.bine' 

endişeler doluyordu. Gladys, kendisini 
clrkin ve beceriksiz, lene giylnmış sanı· 
)cardu. Birdenbird kal.abalık ar&csında 

ka~ıbolmuş &'bl ürktü. Gozlerile akra· 
ıbai>ı olan Teresa Be•uhamp'ı aradı, ba· 
loya onunla beraber ~lmlfti. 

Çalınan dans ihrı.vaları Gkdys'ı sersem 
etmiş, •başını döndürmüştü. Kall1 da· 
marlarınde. sanki da"ha hızla dolaşıyor 
gibi kil. 

Etrafa baktı. Nıc kadar taUı sakin bir 
sece kli. Bahçedeki aga~ların ~prakları 
kımıldamıyo.rcıu. Dans salc.ırıu ferah ve 
aydınlıktı. Her şey hotuna gidiyordu. Her 
şey or.a güul, ho~ \e nadir görünüyor
du. Hayı..t.ın yepyeni bir tadı vardı. Bu 
~ınxJ"ye k•d&r la1ınadıgı tatlı ve buruk 
bir ıatu. 

Gladys, on ı!eklz )'aşına kadar soluk, 
ters, yarı çılgın (lnnC$lnın yanında ya~:ı
mıştı. Bu kadın Yil§lı olmasır.a ratınen 

süsliJ ve boyalı .bir bebek gtbl idi. Diyar 
diyar dolaşır, her yerde sıkılır. Çocueu· 
!nU, kedilerini Ve bavullarmı mutemadl 
surıette 6ÜCükler, oradan oraya gö1urür
dU . 

Genç ktz 0> akıam Melbourne'ların ba· 
losunda. dans ~rken hep o Urı;, aksi, 
ye~il ,ıözlü anr.{?sinl düşünüyordu. iki 
aydanberl ~krabaloarı olan Beauchamp'ın 
Londrada misafiri idi.Bu lki ay ne kadar 
ça.buk geçmişti. Ba~ını sıılladt. Arlık dü· 
şünmem~k istedi. Dans etmek, eılenmck 
ve her şeyi unutmak l~zımdı. Beyaz eL 
tbisesinlrı ince kumaşı, dans ederken et· 
rafmda lıpkı kanal gibi uçuyordu. Dans 
<derk<'n dün)•ayı unutuyor, kendlnden 
ıeçlyf.'.rdu. 

PoHıconlı yurr.urto 
la ugıin on patlıcan aldırank 

l!iSil> külde pı,lrdim ,.e pl,tlkç~ 
birf'r birer uya attım. Ka.huklarını 

o~ duın 'e tt'ııılı:. 11ulla bir kaç defa
lar l ıkadım. Bıçakla kıyarak k~ık 
UrıtUe ezdim. içine dorı katık 01> 

ko~um. bir flı1t·an da 11Ut 'e. blt&'Zı• 
cık da yat lllhe e&!rek cüzeke pişir. 
dlnı. :\lac.un ~lhl olun<'& tabağa aldım. 
Bir 1NK"Pre içinde kaynıyan uyur 

içine yumurtaları birer birer kıraral 
bir kaı; tllikika pi~tikten Mlnra delik· 
il keıM;e ile alarak tabaktaki ra.ttıca· 
nın lİ:ıP.rlne :ıııra Ue yerıe,tırdlm. Eri· 

ıni1 )ağın içine biraz kırmııı biber 
koyarak kam;ıtırdım 'e y11JDurtaıa. 
rın üıerlnc ı;eıdlrerck M>frBJ& ,·er 
dinı. Bu yemek biraz z:alımetılce lııe 

ıle yemesi çok :te\•kll. Buna bir de 
bütün ı,ettaliden hiç soymadan yap
tıJını kompostoyu ııa,·e ettim. Dt
mlr'le Ay§e pek memnWJ oldular. 

~\' il.ADiNi 



Askeri durum l 
l Y,utın · """\ 
1 j1zsan BORAN 1 

Satışı s~rbest 
bırakılan mallar Harbin OrtJ Şarka 

sıçraması yakın mı? 

a ngi1izJtrin Orta,arkta mtı~takll 

O bir JrıU< • Jran kuınandanlı,tı 
ihda~ PtmMt, zihinlerdf'I J·tni '.':eni 
hftınlnlPrt yol ac;-tı. Jlarbln Kafka"'· 
:-a • lrun üzerJnütn Ortaı;-arka yayı. 
ıacagını 'O~,tt~·cnlrr var. Hatta. AJ. 
n1an • Japon ordularmın ıranda bu
Ju,_abJltteklorhri iddia edenler de 
\ar. Japonların 
tarata bırakahın. 

A~ya harbini bir 
Onların Pa'!iilflk 

'e Çin harbini ytizti•tli bırakıp Hin· 
dl tan üzerine ytirüyet'~klerine ,.e 
bu ııııene Iran ff>pra\rların& uıa,acak. 
Jarına akıl erdlrllt>ıne:ı. 

Alınanyanın KafkaS.'.1"11.dan Orta
,.rka ~arkacağına gellnee, bunu akıl 
,-e mantıkla izah etmek, mümkün 
ile ,ga;yrin11in1kUnU a.vırmak 'e :ıa

rnan OlçU&line 'urnıak kabildir: 
.\<"aba Almanlar bu ~nfl M>nuna 

kadar Kafka~ya.dan Orta~ar1"a ine
bilirler mJ ~ Biı bunu öft<'e zaman 
ltlbarJlc mümkWı ,-fi muhtemel S(Sr. 
muyoruT.. 

Alman baııııkun1andanhğlnın ,ımdJ 
tldt" etmek l~tedlğl hedcner şualar· 
dır: 

1 - A~at;ı Vnl,1;"& boyunda Stalfn. 
ı:raıcl. A!iita.rahan stratejik noktala. 
rlle bu cephedeki Ru" ordularL AJ. 
mıınlar Ru.,Jarı '\o0 olga gcrJ~Jnfl atma.. 
dıkça, Kafka~yadaki ordularnun ge. 
rl ınu\·a ala. hatlarını ~arka. kar'ı 
emin ,.,. sağleın t.elikkl ede.nıe7:ler. 

En milnuip emnJyet hattı a.~k• Vol
.ı;-an1n gttrr eabllldJr. 

2 - Gartri Kafk~yada A11apa. 
:\o,·~Lo,;k "e TUıB.("ff. lbnanlarının 

iıı:~ali 'e buradaki zayıf Rus kuv,·et_ 
ı.rt. 

~ - Ort& Katkuya"3 Grozııy Pf'l
rol hlrVUııl'J. 

I1w Alman baıııo-ndınlıtı aza
mi <'3·Jul a,tı IOflUn& kadar bu hf'def
lf'ri Pide etıne-k m&ksadne Alınan 

ordularını tekrar t.auruza "ıe\ ket_ 
mt,tır. Görliltiyor ki Almanların 

Kafka..,yada dağları a1r1rak Batum 
'C Bakfı_\e kadar mn.eıert ~aJı 

\.'olga. boyunda.ki R.tM ordtılarının 

maj!;Ulp edllmClll..., beğlıdır. FILkat 
hu bedeflerdf"n daha t"enuba ınmek 
f('in Almanlar :\foskova '\ie Voronf";j
df'kl Rus ordularını da "'olga gerile. 
rlne kadar atmak nteCburiyetlnde.
dlrJtr. 

Almatılann btltl:in bu ~J"'rl ~ne 

.,onuna kadar bitirip. trana ytırnye-_ 
<'Pklerlnf' ,." orada.o Irak f)fltrolleri· 
ne kadar aarkacakla.rına ihtimal ,.e-
rtnler, Ru.sların le Jngilizlerin adını 
Adım miida-faa. df'ğtl, oyalama TC 

rical Jnuhabereleri yapamıyacakJa .. 
rrnı bl1e kabul etınilf olurlar. 1-;t.e 
bu tahmltılttio "·e kldiaların bu nok .. 
ht•ı tanıamll<' çürilktür le 3·ann.,tır. 

Btr tUrlU !:i\1, ~embcr, l&rJI, çinko. makJne vede."k ak~ımt, yazı maki. 
neleri, \'U\al, kana.,h:e, hanı \'8 ;,ıenmJ, deri: ambalaj kNğıdı \"C karion 

artık teyzle tAbi ıutulmıyacak 

Tıcareıt VekAleti. ihracat ve ıthalat ıat oşya.~ı hıı;bir f;UreUe te ·zıe tabı 
, birliklerı unıuıni k&tıpliltınc gönder- tutuhnıyacak ve satı~ları da. tama· 
1 di~: bır emırle htr ltirlti ~iv1. çem. men serbest olaca.ktır. 

bı:."r \"·Hil. çınko. rnakuıc :yedf"k ak.. Manıfatura e~ya~ının t;erbest bıra. 
~ını, hyazr .maklıneıc~ı. ÇU\'al, k&na-j kılması ancak bır kı1;mlna ınhısar et. 
vıçe, am \e iı:ı cnmı~ derı, ambalaj . 
J:uieıdı ve karton sat.;ı:ıı tanlamen tırilecek, gerı kalan kısn11 ıhtiya.ç 

serbr..st bırakrldı~ını bildirmı11 tır sablplerine btrhkler k.ınaliyle tevzi 
Oğ-rendiğımııe ~ore, bu gibi ıtha· cdilecektır. 

Çiolilerin 
muvaffakıyeti 

Moskova ve 
Diyep 

_Çunkıng 25 < A.A.) - Chekiangı Loodra, 25 (AA ) - Mcıokova 
Kıan:sı~_e baglayan den1iryolu üı:e-f radyosu, dlın akşRm, Dıeppe bas
rınde kaın Yuchan'ı zaptetmış olan kın hareketi hakkında demi§tir ki: 
Çln kuvvetleri, rical hal::nde bu· ı Bu a.kın, çok tyı hazırlanmış ve 
luna.~ d~rnanı takip elınekte ve parlak surette yapılmt~tır. Bu a· 
şımdı Tchın1:chang'a dc.~ru ilerle .. 

1 
kına iştirak_ eden erleri tebcil et· 

mekledırler. mek gerektır. Bu ~rekettcki mu-
.$ır Çın kuvveti, Yuklang·a ı•r· vaffak•y~t lsbat etm'1tlr k! daha 

mlştır. büyük sayıda mütt<'fik kuvvetler· 
D•!ıer !Haftan Ducutçhe•u yakı· le yapılaeak harekeUer, düşman 1-

nında çember i~ıne anr:mış oian çln şimdiden hesap cdilmıyecck de. 
Japon ku~·etıen çemberden ç.tk- recede büytik neticeler vcreoektlr. 
mağa mtM.--a~fak o,Jmu,şla.rdtr. ~Bu İstıkbal, AlmLr.Jar için güler yüz 
kuvvetler. ş>ındı Tsını:t:en e doı:_ru göstermekten çok uzaktır ..., flit· 
;:ıca.t ctm.,.ktcdJrJer .Japo_nıar_ı~ kul· lerin karşılaştigı güc;lükler n1titte· 
ı kuvvetleri, Sulchang :iehrını ter· fıkl.tre müsaıı fırsatlar vermekte-
ketmi~lcrdir. dır. 

Hindistanda 
Çin ordusu 

Yeni Dclhl. 25 C,\.A.) - Hın· 
distand;1. yerle~mi~ bulunan Çinh· 
!er, Hindistan bir Japon istilasına 
maruz kAlmaıı:ı Jhtimaline karşı Ja_ 
ponlırla dö\.-üşmek üzere bir c.r· 
du teşkil etmek jtin htiki.ı.metten 
ıntlsaade almışlardır. 

IJınc:J.istanda •bir mıl.):on erkek 
Çinli vllrdır. 600 bin kisilik bir or· 
dunun teşkili mümkün olduğu Çin 
konsoı.,.ıuğunda lahmın edilmek. 
tcdir. 

Kembriç üniver
sitesi bombalandı 

Cambridgc. 25 ( A.A.) - Son gün
h~rde 30 metrey~ kadHr inf'ı·ck Çnk 
kLS& ırti!adan bonıbalar atan Alman 
akıncılarının Ca.mbridgc Unı,·r....~te.si. 

ne taa.rruzta.rı .sırasında _yan~ın ve 
infHA.k bombaları. münakaşalı knn. 
ff!'ranıoılar tPrtip edPn \'C tinh:er.o;ıteyP 
ba,A"lr bulunan rne.,hıır canıbridgc 
bırllg'i binftlarınR 18abel elmil.', ekse. 
rifli paha bic.;llmiyerek .kadar kıymet
li ve bazıl11rr da katiyen yerine ko
nulamıyac9k derf"('('de nadir bir çok 
kitaplar harap olmuştur. Bundan baş
ka. aynı bınada 10.000 Ingiliz Jirası 

1 kı~'lTletindf' m<!~hur .F'afrtax Rhodes 
koleksiyonu da bulunn1akta idi. 

L& 

Doğuda üç 
cephe 

Londra, 25 (A.A.) - Doğutla şun_ 
di 3 askeri bölge vardır. Birinctsl 
GenPraJ Va.ve.l'in emrinde bulunan 
Hindi:!ltan bôlgMi, ikınciıııl General 
Vdson'un Jd;ıre.c;inde Iran .. Irak böl
gesı, Vt üçtinctisU de C€'nera.l Alek· 
sanderin idaresinde Mısır • Suriye • 
.F'ilistı.n bölgesidir. 

Bu ll.Qken Ru~ıara. herhangı bır an
da yardım edecektir. 

En büyük Ame
rikan kafilesi 

Londra. ::.;:; ( A.A.) - Amerıkadan 
lngı.ltereye yeni bir ka!ıle gelmıştır. 
Nıevyork rtııd}-osuı1a g-6re, bu kefile 
şın1diye kadar gönderllcnle.rin rn bU· 

yüğücfür. Uçma.nlar, uçaklar, tanklar, 
ka.myonlar bu kaflleııin büyük kısmı. 
nı t~kil etmektedir 

lnç;iltereye gidecek 

İsviçreli gazeteciler 
Londra, 2~ (Radyo) - Zürlh'den 

bildiriliyor: lngıliz htlh.Omell tara
fından davet edilen 9 Isvu;;reıı gaze
teciye Vifı'nln buradakt mtime11sW 
Fraru.adan transit geçif mllııaade.ei 
vermiştir. 

VATAN 

Mısır 
cephesinde 

Müttefik uçakları 
T obruk, Rodosu 
bombaladılar 

Londra. 25 (AA.) - Batı çö· 
lünde kara faalıych olarak yalnız 

de\'riyc hareketi ;ıikrcdilmckte

dır. 

Müttefık uçakları Tobruk lima
nında tesislere, Rodc.s adasında. Ma· 
ritza hava alsnrı.a taarruz etmiş .. 
lerdır. 

Kah ,rc, 25 CAA.l - etnup Af· 
rika hava kuvvetlerine mensup ha
fı{ bomba uçakları pazar ,ecesi 
bomba ve mttraı)'ôzlerle Mar~a 

nıatruh - Eldaba yolu boyundaki 
mi'tıver kıtalarHe taşıtlarına taar
ruz ettikleri sıra.da tneiliz ve A
merikan uçakları da orta şarkta 

başka mihver lhcdc!lcrtoe hücum· 
lar y~pmışlardır 

Cenpp Afrikalı pılotl~r ayni za. 
mar.da Fuka cenubundaki ya.mac· 
tarda yürüyüş halinde bulunan düş 
rnan taşıtlarına da taı:trruz etmış· 

terdir. Burada Uç yangın çıkarıL 

mıştır. 

Gece dcvrıye hareketleri sırasın· 
da avcılarımız. Daba jle Elillemeyn 
civarında Seydi Rahmandakl düş
man çadırlorile motörlü düşman t1 
şıt kollarını mıtralyöz atC'~lne tut· 
mu$lardır. 

Roma. 25 ( A.A.) - İta lyan or· 
duları umumi karargahının 82:0 
numaralı teblig:: 

ı11s:ır C'rphesinın hC'r tarafında 

normal topçu faalıyeti c.imuştur. 

Bu cephede> uçak ~avar batArya .. 
ları, gerımize akınlar ya.pnıaga tr.-
§e'bbüs etmiş olan 4 uçağı tahrip 
etmişlerdir. 

inönü dedi ki 
(Başı t _incide) ( .. ) ~ dele harp senelerinde çok "ııkıntıya 

türlü \e&ileleri ileri 1ııurerek hükU. utruyor 'e daha da uırıyaeakhr. 
met-e &a.trlaıeak yüzde 23 ıerin kendi Onnn için hiikClnıetin buJabllecefl 
köylrrlnden a1ınmanua~ını l"ıtPy~cek mahdut "·aı.ııtalardan daha geni. ne
ka.dar Uerı ı:ttmemı,ıe~e dt' hlt ol· tk-eler almak itin halkın "ıhhi.>e tef· 
nuızsa bu yüzde 23 ıerln yf'rlerind~ kila.t.mıza çok yardım etmelertne ih· 
bır•k•hna!'iınt taterı etmlşlerdtr. Bazı tiya.ermız \-ardır. Ufak Uunaller >1'
.}'erlerde de mahsulün fazla tahnılnln- zünden ~kınılm~ı kabll olan .ıarar
dcn dolayı hUkômet his-,e~inln faıı:la lara uğrarsak çok mütet:86iT olacaıtı:ı. 
le!ıbit edJldJğlrtl sOyledller. Pa.ra,,lylt- :\lllcadele le.<1ikil&tının gayretleri hlll~ 
hUkfımete, n1ahq]iJn )--Özde ~6 ini kın •nla.yı,.ı; Ugisüe kolay~tlrıln1a.. 
tcsllnı ettJklf'n sonra faıı:fa"ırnı ser- lıdır. 
best !'Jatabilmek gibi mU">te<ıina. bir 1 \'a.tand~larıoı, 
kolaylığın kadrini bilınf'yrn bu 'iki. S.ozleriml bitirirken bir nokta~·a 
~·etterf derhal ta'.!ıhih f'ttirdim. \ '•· aırı<'a dfkkatinlzi celbedeceğ;m. Gt. 
tanda!11& hükümetin kar,ılıkh \-azı~ ni .. hlr ('&h~ma hayattna 

0 
kadar dal· 

felerlnin t~1 \·e doğru ltırek)e clddı 1 mı" bulunuvoruz ki geullğjm ~·erle:r• 
elarak_ yapılma,., J;i~rmgrldl~inl Oi· I df' ·bar.sn ~atandaşlarunı dün~·anın 
rt>tmrge c:-alı~tım. Böylr hatalı zlh .. I ate4' ic;-lndP bnlunduj;undan haberli 
~lyctlere sapılnn, o.lan p<>k nıahdut defİt l'lbl blllduın. Bu :ıaz nıuhare· 
J rrlerde ~·anh~ ı•;~,unn:ıerJ düzeltir· beler biJfün yer ~özünde ı;ıok ~enjl 
ken \&tanda.~larJmın .\"ürrkt<'n hana vr çok kanır olarak d~ya.n1 ediyor. 
yardım PttlklerJnl ~ornıektcn '::Ok Bb:, in,anlı~ın bu elrm verici em5a.I. 

mcnınu oJuyordu.ın. "17 frllkctinl hüzünle ,e ibretle &ey· 
Bu ~efcrkl <tcyalıaliınde su işleri· rcdlyorul'.. Fa.ka.t hiç unutulman1aJı. 

miıin -büyük mikyabta bir geu,nıe dır ki ,·atanımıı.ın 9;eli.meti her ı,ey· 
llc\ rinde olduğunu t~blt ettin1. l"c· den e' ~el ku' ,etimize. fednkll.rlığı .. 
'iJJrnıak, nuıhtelif ,·uaı,rrtlerde &J'l'r nu.1..a., haıır olman1 rı.a baıtlıdır. ou.n .. 
ayrı bakımlardan kWltanda altına yanın bug-ünkü halinde ,a,tanımızın 
alınmaktadır. TM. 1'okat'tan ba.~h)·a_ bir taarruza uğraına'.!ır thtfntall l('ID 

rak ('ar..,an1ba'da 'ıahlle kadıır ı·e- hl( kJm'°eden şi.ıphe l'tmege hakkı· 
'!illirmak üzerinde muht<'lif amrli3~~ mız yoktur. Ancak hu, bugtinkli l&· 

ler ,-e tıazırlıklar \ardır. Kızıhrn1ak ZIJettlr. Yarınki ,aziyttin nt ol•<'• .. 
da Bafra nııntaka.~ında hiltUn mina· _tını ktm~ ke,fe<lemez. Bu sözlerim, 
'\He CünlhUri.)rtln irad~lnr rimt'dll· "ıtrf Kendi aramı7da hir konU!.mll. 
mek Jolundadır. '.fürk milhf"ndlsleri· olarak ,e kendi tmnı.,etimJı. ıc:Jn 
nin \·atan ~olarını faydalı kılmak 

1 
ın-aınrk "·e dikkat11 bu1unman11zı ha· 

için blı3tik btr a~k llf'I çahştıklarını t;rlı:ıtmak irin \iÖ)·lenml'\tlr. J'tıh,.a1 
gönnek lnıı;.anı çok ~evindlrı1:or. , i('ln ,.e hnar l('ln J:enı, mik,·a111ta ra-

Billyorı;unuz ki teknik o~rrUın ıı,ırktn selô.metlmlz ve nıüdafaamız 
pro~ramında San1-.un'a. ouenl]J hlr l i('tn uyanık ve dikkatli hulunma.k. 
\"a:r.lf"' vertlmt~tir. Rura~ı yeni tf'k· ] hu~u'l!ile ordularımızı ku\-.. etli \e" iç 
nik durumumuz f('indt. ba,lıra. hlr duTunlumuzu nJfaluız. ı-ağlnm tut
mt"'rktz olaraktır. \·ekıilPtıerln huır. nıak 11 .,,ıa göz.ümüt:bn hnbndcn a.yrd
lık1arı ciddi hir takip ııe Jlerletllmf"k .. 

1 
mamalıdır. 

tt>rllr. Blıttin bu iıııler ara!'.ında \atan-
da,ıarıma rnalar;axa kar':'ı mtıcadf'· A717: l&tanda,.ıarırn • 
iP f"lmek 14,·hı hükfımtt.P ht"r 7aman· Heıılnlzi c.andan MY~J.erlf' .r.el"-m· 
dan fa7la .vardın1 etmf'lerinJ ta\· i.ve ların1. ~•~ini~ konn,.maktan. $:Orduk
t"fie<>f'j"in1. Bol mazot ,,. kinin ile bu lt"rimt \f' dil,ılndük.Jfl'riml olduğu glbl 
kadar sulak arat:icle yapıta" mtica .. t40y1Pmtkten çok Sf'\•l nlyorum. 

Alman Adliye MDS~RA DOGRU 
Nazıı·ı değişti / . cBa.,, ı in<"ld•J -!. bir d"'tun Atrihdan bir ıu J•vru u 

2 H·tı Al lt.ıı mühlm dH.\.a... lnsanıo kendi l.ıtemesf ... Berlin. 5 (A.A.) - ı tr ınan 
1 

hk 1 ağırJı#iyle c~yasının ağırhğının ye- "\fUteh~!!lf"i sıfa.tilt arrı-lan ıt\Tı~ı a<fiye naz.ırhğına halk ma f'mes · .. · . 
. . tm" ti kilnuna bakılaca.kını,_ Eğer oyJe Jtôe Said'e danıl'it-ım. ~le~er 4"-frlkada ~b· reıı:ıi Dr. Tıyerak'ı tayın e ı~ r. - · · / · · 

•·- lıih" ti ben kardayını, }azla t"'""J& taşıyabl· rll drü ıeıf"n filler ,armı~. fa'kat Hiller yenı na.z1ra -.ıu sa ıye er . . • • · 
. . tm· ti ltttkfn1, çünklı altmıı; buçuk kilo gel· Jllnt fillerinden daha yırtıcı \.e l-ahııı,I veren bır enurnan1e neşre ı' r. dl 1 ' 

n1. ımı,. 

Brezilya Bir~eşik -- Mesele basit: Tayyar• ile J'fe Jndt-
lf 1 1 h k fl&\O l-Olf'UlUğ'u h(('blrJmJ:ı; fçln ye_ ~lmlz bir Sırada. iki gbz &ta.."ıınd" flJ 

Mi..et ere ; ti a ni bir 'l'"Y dtğll ... Bunu büJu.k ölçilde yanu'u a>ına çıkmak lılwn Jolt<'tk. 

edecek mi ? ,·apabileeeğiml~e ıı.e' lnlyoru.z. Dtln- tutulan ya' ru.\'U ta)yaredekl f'~)·•. 
;\-anın bütün geliı:-ıut>Jrri h.a,a.rıhta mız ara!iunda ln,Plt.N-f'.\e, Aıne.ril;;a. 

Vaşington. 20: (A.A.) - Ha_rlcıye do,tru g'ldi,-ror. Y~nf ruhu kavrıyabU_ .l• a..,ımak fcap edecek. 
nazırı B. Cordell Hull"den, d\ln ga.ze- 111('1( için ha\& ile .}'lı7. göz olınak le Garibi 'u kJ arkad.., ~iparJ,lnde 
teeilerıe yapt..ığı görti~mede şu sual havada uçn1a,lı tabii buln1ak lıiıım ... 

1
.,,,

3
, edi~·or, Jıa.tt&: «1',111 unutma• 

eorulm~tur: j Araınızda ha\a. yolruluğunu korku. dl_\·c Ankaraya t4'1graf bile ~ekınl-:o. 
- Brezilya, Birle.şmış mill~th•r.e lu bulan zat-t>n :'"'ok. Ruhc·a <'rt genel. Bakahn1, ddn~tf'. n1 ya\"TtJ&U ~lparl· 

Jltihak etmeğe ne zaman rrsmen da· şi hakkında dostu:m.ıa. nt gibi bir uz· 
nıiz olan Jlü!-ıe:ı in {'ahit Yal('ın h8f· 

vet edilecektir? J1'711aya varabilecf'tlı:: 
taları dolduran uçma progTanuna B. HuU, şu f'evabr vcrmlştır: 
<\oyarnıyor: 

Blzl Mi~ır'a götürecek tayyare A· 

1 -

SiYASITCMAL 
Yirmidokuzuncu 

müttefik 
rezil:ra. harbe. gimıeden ime 
de her bakımdan miıttefik. 

lf"rlc berabe-r olduğu için, bu n1em· 
leketin harbt': girme-si. ilk b:ıkı,ta. 
bir drfl':'ikllk ~a.vrlmı:ı-abillr. An
cak, kalben ıntitteflkJere m<';\·ll ol· 
makla bt-rabf'r zahiren bir takım 
l•raf~rzlık ~rtlarına rl.ayet mec. 
burı~·etinde olan bir ihem.Jeketle, 
açıktan aA;'ığa \"e müttefik olarak 
tlemokra~ller &afıoa geçmı, bir 
nıeınleket ara~rnda herh.alde tnly.U.. 

bir fark olduğu 'bphesizdlr. 
Brez.U:ı·a nın harbe lt'lrme~I asker

lik bakımındttn, hJç değilse '°hndi
llk. BlrlC'jlk milletler <!Ansına bü. 
yük bir şey tenıin edeeek değildir. 

Fakat Bre1ilyanın müttf!fiklere tf'. 
mJn edeceği faydalar a~keri bir 
~'a rdımdnn çok da.ha fazladır \ f' 

diğerleri blr tarafa, dört esa!!llı nok· 
tada toplanır: 

1 - Çok ı.engln ham madde lca~·· 
nak1arı. 

Brrzily.ada. ~ok ungln madenlrr 
Yardır "\e bu memlekt-t Amertk·1 
kıta ında yegflne kauçuk y-etı,tıren 
memlekt"ttlr. 

'! - Bllha"!lia tayyareJer tç1n .% . .r. 
Tika ı·olunun kı~lma61, 

Brl"tllya _ Afrika yolu. !Mrle~l~ 

Amrrlka .. Afrika yolunun hemen 
hf'men ;\"&rt"Oıdır. 

3 - Cenubi Amerikada f'n geni~ 
topraklar olmak bakımından bHyiaJ< 
bfr ır;.ah'lnrn ~1ncl kola kapanma~ı. 

Brt>zUya hükö.metintn ~inci kol 
dan hfr ı;-n.k klml).elerl tevkif için 
harp ltlnını i.iç d<>rt &l ~f'<'iktlrmi '! 

olma~ı. BrP'lllya topraklarınm bfı. 

~lnel kola na~ıı grn.t, bfr it! olabt. 
Jttf'j"inln dt"llhdir. 

.f - Stk1,tık('a yukarıdan ce-nu.p 
J\m:f'rUutc;;ı kıydarrna kayan 1\lih· 
"\·rr df'nlzalhiarHe bnhdan böylr ora. 
lttrda da nrtıca.M-le f'dllnıe~I. 

Gard itil or ı.ı ırk bakı, ta. hnemli 
hiT d,.tl~lkllk ;\·apmryaeak g-orllnen 
Brrıll,vanın harp il8nı, ha.Jdka.tte ,.r 

zııman ı-ec;-tik\'e sanrldığmdan tok 
mühim netıceJrr dofurabilecck ka 
bUJyettedlr. 

Zeytinlerimizi 
tedbirleri 

8&- ip 

ıslah 

Ankara. 25 (Vatın) - Zeytınn 
ıslah ve yabani zeytinlerin aşılan

dırılma51na ait r.1zamnamenin 6 VC' 

8 inci maddeleri değ:~tirilmlşUr 
Bu maddelere e;:örc, Zira.at ve Or 
man umum müdürlüklerinin tasvt. 
bile yabani zeytintk sahaları u~lu 
d.airesınde müracaat edeceklerr 
lıevzi olunmak üzere ilfın edt~cek 

tır. 

Büyük bir deniz 
muharebesi - Bu 'husu.'ita herhangi usuı ve 

te~t·ifat yoktur. Mesele, kendi.HA-inden 
hallolunur. Ya biz:zat Brez:Uyanın bir 
müracaati ile ve yahut Birleşmiş mil· 
letlerd~n herhangi birınin bır tal<"bi 

- Ah, dönerken J-1&,-a,v. A\ustral· 
;\·a, 1-liııdio,ıtaıı ~·olundan .(f'IPhiJ..,k! 

<bna meydanma indi, beş. on daJ.t- (A.rkuı var) 

Df;\·t hudııtsuı beyeeanların hac.re· 
Uni hf'lll ediyor. 

He olur bıter. St-~·l\1Hı.tin117 Afrika orta .. ında.o 

kaya kad&l' UÇ8.f'.ağız. Adanalı gau-
1 

tarı büyük bir JR.pon tayyare gemi· 
teri a.rkadaşlann getirdiği t'f'pet do· ~ine hileum f"tmişlC'r ve 4 bomba i~ı
ıu~u nefla Adana lnt'lrlerile bert.ber bet ettirdiklerini bildirnti)'Jerdir. B:r .. 
e,~·amız tay:rarf'ye yükleniyor. ıeı,ik Amerika tayyare gemiltrind~ 

BJ:ı harbin bu sen<'" sonuna kadar 
Iran "'"°' lrak'a ~:ayılacağına. hatta.. 
.\iman ordularının Batwn "'· Bakü· 
~·r ka'Clar lrteblle<'PklrrJne bile Jhtl· 
n1al vert>ınJyoruz. AJmanlar Piatt· 
gorsk mıntakasmda ma3in tarlaları 
'lf'ı mAnllenml' Ru!'! menllerlle kar_ 
~ıla.";Jrnı)erdır. Bu nlM·zilerl hazırlı· 

Yan kul,.etler, fUpht'\l:r. ıı:imaJdcn rl· 
ret rdro. t.a),.f RM ku\"\ etleri de
ğil, Kafka,.yada 3·entdt>n toplanan lfl 

dıt~ l:('Çitltrlnt miidaraa. n1ak..,Rdile 
ileri ttUrUlen ta~e Ru!I ku' ,·rtJeridir. 
Aln1anl•r da ıattn Kafka.ııt dalların .. 

BA.ŞMAKALEDEN DEVAM 
Gazeteciler. harıciye nazırından ınerhale nıe"rhalc llerllyecek, •Iartu .. 

&& ayrıca şu suali de M>rmuşlardır: mu, Kongo~ u. garbi Afrika sahlllt'rl· 
Yollardan gorü,meğe de\am etmek nllkledilf'n uçakls.r bir Japon tayya-

lt7.ere ho~a. katın... re gemisine hticum ederek bu s-emiy( 

dA. bil;yük bir muka\eınetlr karııla~
mı,ıardır. Çabuk Jlrrllyf'mlyorlar. 

Jrak • lran kumandanlıA-ının lh· 
da~ıtt", !\lısrr <'f'phe~I kumandanlığı. 

nın ,vükü hYfl0emı~t1r. Diğer taraf· 
tan Jngillzler hu Yf"nl kumandanlık· 
la. Kafka-.:rada bf>Uren Alman ilcrl 
hareketinin Rw.Jara 'e dolayııılle 
kendllerinr n1uhln1 bir darbe indire· 
bile<"t"ğlni ,·aktlnde anlamı-, bulunu. 
)"orlar. Buna harbin Orta,arka ya.• 
kında. §~tıl"a('ağı mfina~ı ,·erilen1ez. 
.ı\lmanlarırı hafka. l·ada. eenuba. ilf't· 
le.ınelerl. a-:-all"ı \~oıga bo;\'UJIU l·r Sta.
lingradı çabuk tide etmelerine bağ. 
hdır. 

Zavallı mısır 
(B&'ı 2 incide) 

kt 5arkıverdı. B<.tynum ı!ıpanıtk 
sapına dOndü. 

Jnsanl•k hali. başım 'i!IC:rımıya. 
dizi'ın sızlan1ıya. gözlerın1 kızar· 
mı)-oa görsün. gelsin Ii,nlyagıl 
Hintyagıytııı ·H·rabfor da?'ak ta ca· 
oası. iş !nacı.. b'ndl mı h:m_ da. 
yak '.''<'rdlm hem Hlntyagı •çer· 
dl.m. Bununla ,))erabcr iç~de u· 
fak bir tereddüt vok doğ•!. Bun. 
ca yıllık lbin bir çeş~t ve umulmu.
dık zahmPtten meşakkatten, fc· 

' ·ı< liJket ve ıstıraptan ı::onrı.ı ha (1 

dimdi'k ya"<1.dığırna acaba ıspanak 
ı; ' .. .. 

mı srıbep oıdu. Hıntya.ı mı· 

Ü elın Bir dıt' şu var; v Y -an~ .. • 
den stvı~ınan11ş olsaydım. lt>lr gun 
r~patl~k ~eya HintJ•ağı ~l"'hidi olur 
mu :d~m dersiniz? 

(B&,, ı inekle) • r. 

- Brezilyanın ?ofihvrrlc ara~nnda nl zlyarrt ehntk mı.iJtJ-Yr olaeak. 
harp hali bulunduğu deme<:l ile ala. Ru \ltyaha.t hlraz uzun('e, fakat kes
kah olarak haı;ıka cenup Amerika.! tlrn1e gitmek için on bin n1etrf\ye 
mC"mleketlcrinin durumu hakkındill )·ukselrnek, strato!iferJ a..,mak ıazın1 

Ahmet Emin YA.IAIA"!~.- aıtrr yara1amı~lerdır. Dü.';'manın mü
teaddıt kruvaZÖrleri ,.e hır z:rhlı•11 

haJdkatın tam bor ifadesidir. Çün
kti tarih 26 Agusto~u bir hakikat 

1 olarak '8lt:n sa)ialarının içine, A· 
tusto.su, zafer ayının içine almış4 

1 tır. Onu biz, Ttirkıye kalkınmaSTn
da rol alan 'bli ·ük vr milli manlvc· 

sın! Çünkü kahramıın bir mtiiel ol-. 
duğumuz kadar ayrıoa ln~ııtn b:·r 
milletiz ve buodan dolayı insanlı· 
ğın ıstırap ç~kmeslne candan acı .. 

haberler gelmiş midır? gPllyor. 
Mısır lngiltere gibi 
müdafaa edilecek B. Hull, bu suale a.şa~ıdaki tarzda Bir_ aralık hu yolu takip ebneıniı 

k b 1 d b 1 ıu"'ur. de diı,üniılnıli,, Htl••,ıin Calılt Yal· (ıı.,t ı laclde) -mu a e e e u unn .,.. · 
1 

~ına. demlıııler ki: da Mareşal Smuts, General de Gol 
rız . 

ıanr 11 dayanç nok'lt'lsı olarak elde 
tutuyoruz; V'e milll bırligimizı dal
ma daha kllVvctlend.rcrek nescl. 
mizi her gün daha sıklaştırıyoruz 

- Gelen raporlar, cenup An1erika· işte zafer bAyJ1l'nlI ha!tasında bi- · 
da, Brezilyaya. kar{'J yapılan teca.vU~ zc gelen lltre•mlar bunlardır. Fa· 
karşıstnda muazzam bir heyecandan kat bütün bu düşüncelere ra,ı;mcn 
ve nefret 'hi!ılerı tezahüründen bah· şıJra8rnı öremlc hatırda tuhnak ge. 
setnıf'ktedır. Brezilyl!lnın demecinden 

rektir ki, bu ·bUyük kargaşa ı. sonra difer hlikQmetlerln kati hare .. 
çinde. ıbu ölünl V('Y"& dirim sava· U d b 

1 
nı mllmk"- kıl• 

ke er e u unması wı -Egcr bugün harbe .:•rmemişsck. şında en büyük zafer, suncüdc de 
bun~ ne şunun nıe bunu 0 l~tfuna 

1
. dlE>g;I. istik13.J . ve hürriyeti koru· ca k kadar klfi zaman hen Uz geçme

mlştir. 

- On bin n1etredf'n oksijen cihaz.ile ve diğer şeflerle görü~mü11ttlr. 
t1tınanın bazı mahzurları \l'lr... Jllç 

1 uyku~·a. dslmağa gelmrz. t.::ı·u3·an bir Çörçlün demec . 
daha uyann1az, hattıi ta~-.~·arcnln bir ! Londra, 25 (A.A.) - ÇOrçıl Ka· 
memuru hf';rkf"o;i dlirHlı> U)k-UJa dal. hlreyi ziyareti esn.aşında 22 ağu.s

ınamuına. bakar. Siz bunu gö1.e ahr tosta toplanan basın mümeısilleri-

1nıı,ın11.? e verdiği demeçde geleceğe olan 
Hü ~lt'Jn Calılt flıU l'f'\·ahı ,·ernll.,: ı'° ·· 1 d 

· ' d beli t ve ezcınn c e-tx.ırçıu)·uz. Bu, doi,rudan dogruya, yarak, slstemlı ve dürüst 'bir bita· 
tarih ve ebediyet boyunca, baş;jr- raflık muh.afaz_..\ ederek, harbin 
dıgrmız 26 a,ustosların, yao:ı ken- çarkları içine kcndlsic; kaptırma
dı kuvvetimizin, kudret mizln, kah maktadır Başka rrıllletlcrtn hak-

İki ne: c: phe 
- Beoce ha\'a. hof ... Gelecf'~ dli.n- ltlma ını r mı:; 

Akdeniz- .ranın iyi bir dün3·a. olaeaf-. muhak- m~ştir ki: 

! ramanlığım:ztn ve ha~p ·~ilg;~izin larına ve hudutlarına ri~yet ede· 
bir eseridir. Tarh, Turkıycnın ne rck, kıcndi hakkımııı ve hudutla
yaman. fttkat ne de ir:san olduğu. rımızı garanti ctmekt·r· Bu tıarp-
nu ebediyet boyunCR neslld<'n ne· ten, oc şu taraf, ne bu taraf mu· 
sile anlatıp zincirJenecektir. Za· Laffcr çkacaktrr; ,ı;rı.liblyet veya za. 
fer, dün Olduğu .gibı, bugün de f~r, har~ s:;:irm:l-·en tRrı:ııftadır. 
yarın da bJıunchr. Bugün bizim- Bu, g.ençtiğ 1 olduğu kadar ıne· 
dlr· çiinkü aola iki. yüzlü C'ln·ııyan 

' ,. - , J"t-k ta cir.;ılyc-tJ Vl"' sene.eri de korumak 
dürlist ve mlıstakar b:r po 

1 
·_ad." ıol~caktır. İite bundan d'llayıdır ki 

kip ıetnıekleyiz. ~arın bızımb ır~ 1 lııı:rti:ı dördüncii yılına h:JQmakt; 
çünkh 1939 h•rbtnın başından rrı , · 1.u{.u şu ~tır. erde hüküme .. tlmlzin 
üzcriıı:de dıırdu~umuz bu pol:tık~ 'bütün muharip devlcti(rlc ıdan1c et 
:va _devanı edecrğıl· _Ve egcr gunun t.rdigı dürüsl ve anlayışiı ~i~a~eti 
bırınde m""ccracı b 1r cahıl kar~ı· 1 bütün varımızla takdirle anmak ve 
mıza çıkacak olursa, c.ıll'3 da pl~a~ J alkışlam•ktan geri durramayız. 
de talimnameml:ctn b~r maddesını Zafer hafta.sının yıldönümU i in 
okur ve derhal bu ınaddel 1 tat.bi- . ç 
kc geçeriz: aZafer plyad~ı1i sün· sözlerimizi tekrar cdclım: ~aft'r 

. "- ı· b .. ,_ el ,;yasctımiz-G"Usunün ucundadır . .., Bunu bız 26 evvc a, u mu~cmm L • 

ağustosta ndc en moriern V'•sıta. dfdir Ona bir tecavüz olduğu taK· 
tarla mücehhez bir dü~mana kar· ciirdc. zafer. ~Uı:gümüzün ucuna 
ı• ci<!aıl. butün cih•ııa isbat ettik. defn<? dalından bir çelenk takacak
Yıldırım harbirıi ve topyeklln har· tır. Belki o zaman -bir yığın k~zan. 
bin l~k misal: ni" tarihe 5adc Tür .. cımız, mcdcniyct!mlz, ~bidelcrımlz, 
kiye vermiştir. \-~ı..ını tehlıkedc evıatıarımız t;ibi heder· olacaktır, 
t uğu zaman bütün nıilt~t. ka.clı- fakat asırları ayları .sığdıran 9: ltş· 
nile. crkt"'ğile, c;ocuğuyla., ;::encile. ma azmimiz, yapıcılık kudretimiz, 

de rr.i i uru'acak? 
Stokholm. 25 (A.A.l - Berlindekı 

Isveç muhabirlerinin bildirdittnc gö_ 
re Alman resmt makamları mUttefik· 
terin ikinel cepheyi A kd~nizde kur
maya teşebOUe etmtlerı mümkUn ol· 
duğunu 80y1Uyorlar. 

Eski Vişi de1egesi 
Beyr:.ıtta 

KudU6, 2::; <Radyo) - Vt~l'nin esl\l 
Türkiye deltg<>l Jean Helleu Bey· 
rutta de Gol tarafından kabul edil~ 

miştir. 

Brezilya 74 Mihver 
gemisini zaptetti 

(U.0.ı 1 hıclde) "' 
Ekvator, Paraguay ve Kolornblyanın 
da Brezilyalılara karşı aynı muanıe
lede bulunacakları tahmin cdılmck. 
tedir. 

Seferberlik 

kak değU ... Tatlı tatlı uyuyup uyan· Burada hazır bulunanların hep_ 
ınamak rlıoıkJnl ~k &h\ göze ahrırn. 1 sini son haftaların a.n1 hadiseleri 

Sonra her ne <lti,önUlınU. l' dU,.U- ı k lıkları ortasında göster· .1 ve ararsız niJ.lmti,, U"ZUn yolcran ı;itın~lz hl\' .. 1 t h 
1 • nı u dlklc"· çok multemme °"'" are· nac.. p ıur m ,. · . 

ketten dolayı tebrik ederim. Ş>mdı 

Son giinlf'rde bir yerde okudunı. çok daha kuvveUj bir durumda bu 
Oksijen yokluğu f.:ok garip blr tel"· ıunuyoruz. İstikbale sükU.n ve itt
mt, . .insana tıpkı sarhoş olmu~ Jibl ınatla bakıyorum. Cölclekl da. ıtant 
tatlı bir his g-eU)·ormuş, Jıh,ıblr N. ıkın-, ve tarihi mücadelenin, aı>acağımız 
tt çckn1eden göıüou ebedi u1kuya yol uzun olmasına ve bu yolu &§ar .. 
yumu>·ormn~. Hatt.H. balonJa ,lÜk&tk kcn bir çok tuzaklara ve sukutu 
tabakalara ~ıkan hlr 1'"'ransız heJ-·tU 1ta)·allE"rC uğramamız muhakkak 
garlı> bir tecrübe K<'c.·lrını,. Bu ht;\rl olmasına rağnıcn, zaferle netlcele· 
beraberlnf' ok"'ljen alını~, fakat hrr. neceğl ka · aaUndeyin1. "E\lr nokta 
kes o kadar rahatlık ,.e fprahlık du- 1 var ki apaçık söylemek ıs.terim. ~ıı~ 
yuyormu' ki bunu kullanmak ihtl· sır için ve Nil vedısi iç~n. bunlar 
yacı hlı;;o duyuJn1an1ı-,, nJha~ e-t herkr"I sanki binnefs İnglterentn toprak· 
blr.r birer dü~üp ba~·ılını~, bunun ıarı lmış Clıi mücadele etmiye aı
Uz.erlne akıbet belli ol.nHL":• fakat tıp· j mctmış bulunuyoruz. Bu hedefe 
kl "l<>ğuktaıı tatlı tatlı donar glhl, ..-arrr.ak içi.n ne lAzımsa yapılacak
kin1stdr pa.rmağını o~natn1ak kud. J tH·. Düşmanı püskürtmek hem de 
rctl :t·ok. Balon gaz ka.l'bt'rJerek dU"· ı ta'1-ı ruz kuvveti yC-tk edilecek şe· 
n1ü~ de içlerinden blrinı kurtarıııak kilde püskürtmek için denizden ve 
mümkün olnıu.,. ~havadan ne taşıyıp getinnck müm 

kunsc getireceğiz. Harp talihı de· 
Londra, 25 (A.A.) 

ordu seferber ediJnılştlr. 
Brezilyada Afrikada ta..v;ıare Joh·uluA-una d•lrl ğiş!r, :Cakal ne olursa olsun size 

tAyyare ı;-emimizte naklE>dilen uçak
lar tarafından keza yaralanmı~tır. 

5 - 23 ağustos günü öğled~n ::.on .. 
ra dllfmanın Cuadalkanat adasın~ 
kar~r yaptığı bir hava taarruzu av· 
cılarımız tarafından karşıla.nmt~ ve 
dUşma.nın tn a.z 21 tayya.reel dü.şU a 

rUlmüştUr. Bu "hareket es.nasında bi· 
zim kayıbımız prk azdır. 

6 · - 23124 •ğuslos günü dü~an 
muhripler! CuadeJkanal'dakl kara 
mevzilerimizi topa tutmu~lardrr. 

7 - 24 atusto11ta uçaklarımız Gua~ 
delkana.l'ın şimahnd~ dU~manın bır 

ta. ıtı He bir kru,·azörUnU ha.sara uğ
ral.mtı;'}a.r ve bunların ikisini dr &le\ 
alev yanar bir halde bırakmr.,ıardır. 

8 - Muharebe deva.m etmektedır. 

Al nanlar, bazı Kaf 
kas boğazlarını ele 

geçirdi 
(lW)ı ı incide) % 

Rshe\TCh,.·.e Çf"\Tcsinde Alman kı· 
taları dü~manın mühim miktarda. pi 
yad.e kuvvetleri ve zırhlı tefkillerlylo 
neticesi deği,ik muhareobclere girlş

mi~lerd:r. 
Sovyetlerin 63 tankı ta.hrlp . edıl. 

mi.ftir. Bunlardan kırıkı_ bir pıyade 

tlimenin kesiminde tahrıp oJunmu~ 

tur. 
Ilrnen gölünün. cenup doğuo;urıda ve 

Lenini'ra.d bnü.nde yalnız. me\~zıi faa.11 
yeller vuku bulduğu bildirilmekte-
dir. 

c..ondra, 2S t A.A.) Kra~nodarın 

cenubunda Alınanlar Novor~isk i:ı:ti. 

kanıc·linde biraz ilcrlemeğe mu\·af· 
fal< oıınuşlardır. Daha cenupta Rus 
kUV\'etler1 ılt4!!farda bulunan dUfl'Un1 
noktalarını muhafaza etmektedirler 

·1\-1areşaı R< ıtnıncliıı l\JH-: 1 r h::1k- !ıtlyarile: <bir piy"3dedir ve zafer clinıizdc tuttuguınuı ke:·di toprtlk· Japonya.da 
doıstlorın slparj~lerl "\·ar. Bunları ha· söyled·ğtm OOzlerl unutn1ay_ınız ve 
tırdan c:ıkarmanuık ıazırıı... ııC'nıiıı olunuz kt harb·n tı~rlhı ~kun. 

a~,,, o z1man süni:Unıliziln ucundadır. larınızı tekrar en kısa -bir Z&.m'*nkınd•kl [ıkrlr.I bilmlyon>m ''" Bunlardan biri :ne<;ihur arslan a\cı- ı duS:u zamAn muahe<lenin tasrıh Pt· 

1 k t 1 h 1 Ol"-- uıda· Çmkü harpte en lt>tUn malz=e cta her z>ınan lmar etmlyc muk· mem e e mı n ma su u --n ~ . . . 
lı tatlı mısırı ha.kkrnda fikirlE" .. çehk dei:ıl: kahramanlıktır Ve bu tedirdı:· Oyle ise zafer, kahramban· 

' 1 d '! a··şma,.hA"l ınalzeme. Ost ık yıllBrdsnbcrl de- lıkta, ırnand.a, çalışnı/•d11 ve un. ı lm esası ır. ı,· uıu:· u. • 
1 

-
11

- b . 
1
-, ı · 

Toklo, 25 (A.A.) - Nazırlar mec· 
tıEI, bu sabah bir toplantı yapmı,trr. 
Hariciye nazırı B. Togo, bHtıassa 

Brezilyanın Almanya ve ltalyaya 
harp H<in etme.si üzerinde diplon1atik 
Ya.:ıiyette vukua 'c!e;ı ye,oı r;e'işme

Jer ha.kkınd& tzaha.t ver~tlr. 

' 1 n ••la wı lb 1 . ·erine ı;etlrmekte nııı. Said in. .. Afrikada ar! 
8 

•

1 

~ vec e erı ~ 
1 

,
1 

gelen hıva tı.lmayesini vermeden Her; 
dığı 3-erlertn hasretini o kadar dU.)-,.· kusur etmemiş bul_un~a.ğ z. ~~- silrnıU~tür 
3·or ki burala!dao geç.erkPn kendl!'Jlni vadisini ve delta mılleti.nı h~~~u Ttı"S. ajıtr:,ın:!ı bir rnub.abu1 i.kı 
anmamı sılo >okı ll'nblh etti... . 'Iü yabancı taarruzuna ". 1 • ı gün\Uk muhtH'tbedt! bu ttinıenin Y&:ı 

ı<:ıeteık1'.ya\i1 l'H.;ilncü Italyan tUme

nl a~:r kayıplara ugratrimıştır. Al· 
nlan kumandanlığı bu tUmene llzım 

Bu ~iparlı:-i tutmak hi'.' ı:or degıı, 1 Jıa .karşı korumak tçfn elım zdc o· - mıha edildiflni bildırmektedır • 
fakat zor bir olparı, 'ar ki o da aw Ja,, her ~yı yapmak kilrarınci&yız. •Wn • 

t d _,_ . ıa kar·' '\"anı C'den c;a ışmalartmı7.tı riyrrc.-_"'· I !arın ıişttındc mı ı ır ı01m zın mıısır vı,·cn "!iı ~n~ a..<1u.t1r n . 
;il· · k d ..ı b•r ı rel!klA<nıi•tlr de. Allah o günu kuvvet ve sal1betlndedır §l o mıyere ı7c·.,.m - · ,. ._. :ı1 • 

- 1 kt aü~ana tatmak acıoını ~ö•terme. ~Iumtaz Faik FENllt &'l.Yi:U" .. t ır s 
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•
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beyanatı 
(Başı 1 !Mide) + 

650 madde olac11.ğ1nı tahmin edi
yorum.. Proje tamam1a.ndıktan 90n
ra da üzeri"dt" bir çok çalışmalar 
yapıl;ıcaktır. Bu yeni kanu'"da ai
te bağiarını kuvve-tlendirecek mad 
deler d~ yer bulacaktır. 
~;~cbi belli o-lmıvan ~""euk l~'"'rı 

Ncsebi 'belli olmı:van çlX'ukları~ 
durumları hakkında yaptığımı? 

anketlere bir çc ık yerlerde.~· cevap
lar gelmiş ve bun!ar tll"'nif edile
r~k İstanbul ün·ı:ersite~il<! Arıka

ra fakültesine gönclerılmi~tir. Ala
cat"ımız cevaolRra görP. b·r komis· 
ton teskil e<ie<'e~iz. Bu komfr•yon 
mütataa.~ını bildird kte· "<>nra li
zım gelen tc-cfblrleri ll1aı:ağız . 

Ceza evlerf.ndll"kl V'!t71yet 
ÇalıştırmR ec:Ac:: üzerindpn kurul

muş olan ceza PVlt'r i gittikçe t.e
kemmül e~rek mf"mnu-.ı yete de
~f'r hir 'h~'.e enlmektedir Ankar~· 

da Kalama köyiindf'.' buluna.~· c:;:c .. 
cuk r.::lah evini ch:ıha ızeniş bir h:t
le koymakt:Aytz. Burada c;oC\ıkl~rın 
köylerinde 1,1, rine yaravabileC'ek 1 

mara~ozluk, terzil k. kundurRcı· 
!ık gibi sanatlar c;~re\llmcktedlr. 

Bu bakımdan ately·C'lf'rl ~,.. .. islet~ 
mekteytz. Bı:ı.hçe ziracıtine de ..;ok 
chC'mmtyet vermektey:z. 

Kara ve d~n'7 t1carett kanunu 
Kara ve d,.nlz ticaret k"-!ltıııla

rt Uz.ertndeki çah$mal::ı:r devam rt
mcktcdiır. Bu k'!!ınunları YCı"İden 
tan7.1m etmek b!\h·s mevzuu df:'~il· 
dh .. Kara ti-caret kanunundaki hü
kümlerle bor<:lar kanunundaki hü· 
küm1erl blrlec;tirmek suretile ka· 
r'.'l t~caret kanunu--u ıslah etmek 
lmk8nt h~~ıl olacaktır. 

Deniz Ucarrt karununda da bll
z.ı ta~hihlPr v:1nılmak !l:Uretile ka· 
nun dilzeltllmls rllacakhr .• 

Adliye Vf:'kili Hao:an l\fenemr .. -
cioi;'.u, ıbu ak-ş~mk l ek~o .. Pc:le fc:_ 
tanbula hareket etmlc:, vr.ka1ptin :. 
l~rt ttelenlert vr (lnc:tları tRrafınd~n 
11Curlanmı!!tır. Vekll, Hf: dört giln 
t"tanbulda kalrıcak ,,..,. mt1'h•~tlf l'd· 
liye 1,1erinr mahallir-de tetk'k ede
cktlr. 

Ereğli kcmü; havz:ı. 

sıhhi sı işçilerinin 
ihfiycç'arı 

Ankara, 25 (Vatan) - İktısat 
Veklletince, Ereğli kömür havza-
61 .maden ocaklarında çlışan işçi
lerin sıhhi ihtlyaç1arının teminlne 
dair bır nizamname hazırlanmıştır. 

Bu nizamnameye göre, Ereğli kö· 
'Tlilrleri işletmesinde çA.lı~an bil.tün 
.nad:·n işçilerinin gerek lş başların. 
da, gerek münavebe tte h'!vza hu· ı 
dutları dahilir.dekl köylerde bulun
dukları zamanlarda her türlü sıhhi 
bakımları, hasta ve kazazede cJan~ 
tarın muayene ve tedavilerini te
min maksadile 13.zım olduğu ka
dar sağlık teşkilatı işletme idaresin .. 
ce kurulacaktır. 

Bu sağlık teşkil8.tıncla gerek lş

çller, gerek aile ler ı meccanen te
davi edlleceklerdlr. Buna mukab'.l 
işçiler tesis mssra!ı harlcirde her I 
ay tahakkuk edecek umumt maS
re.fın beste b rıni. "..şletme de beş· 

le dördünü verecektır 

Kuru üzüm ve fındık 
ihraç niz:ımnamesin 

de b'r tad 1 
Ankara, 25 (Vatan) - Ticaret 

Otomobil ve· kamyo1Y sahip· 
ler'"ne candan tavs·yeler 

Otomobili:ıiz ... Kamyonunuz v2 lastikleri-

nizd::n azami istifade efm:?nizi 

edecek çare ! - ri 

Bugün öyle bir zamanda y~1yoruz ki, satmak için HA.na. fillna lUzum yok. Hele 

otomobille, kamyonla, lA.stikle aJAkalı her blr malın yUz a.·ıcısı var. 
Fakat ticaret yalnız satmak demek değildir, mUşteriye hizmet etmek, kendislle iş 

birliği yapmak, itlmachnr ve dostluğunu her vakit için kazanmak tarafı da. vardtr. 

Zaten otomobil, kamyon, IAstlk gibi malların bakımı ve uzun ömrU için yol gös

termek; satıcıların Uzerlerine aldıkları tabii vazife ve mesuliyetin bir icabıdır. 

Bugün bu vazifenin ifası çok nazik ve lüzumlu bir şe~:t a!nuştır, çünkU dUnya 

harbi neticesinde temini en gUç bir şekil alan maJzemenin başında otomobil ve kam· 

yon lAstiklerile yedek parçaları gelmektedir. 

Bu mU.,kUI vaziyette yapılacak ilk !feY elde mevcut JA.stik, kamyon ve otomobil

lerden Azamı ömür ve hizmet temin edecek tedbirler almaktır. 

Bir llA.n serisl hlllnde bildireceğimiz bu tedbirleri men1leket!mizdeki bUtUn şoför .. 

lerin ehemmiyetle nazarı itibara almaları vatnıT -enfaatıeri iktızası defi1'1ir, ayn! 

zamanda Wr :rıemleket vazifesidir. 

ı f4ımara!ı 'favılye 

Lastiklerin ömrünü arttırmak için 

1 - Dk yapda.ca.k "ey sttratı azaltmaktı!'. Otomobil ,-eya kamyonunuzu ne kadar yava' 

sürerMınJz lAstJfin ömrü o derece uzun olur. SO kilonıetre stiratle se,·kedilen oto

mobil 1A.stlk1ertnln ömrü., 80 kllometre sü.ratle se\·kedilen Otomobtldekl lAstlklerin öm

rünün iki ml'!illdlr. Sürat lı\stlA"ln öınrUnU azaltır. Y A V A Ş Silri.inüz. 

ı - LA.!tlklerinb:t rabrlkaJ-:ın ta\' iye ettiği ha.va derecMJnde şı.,ıriniz. J.htildere nok· 

san koydufunuz her libre hava, ıa ttğin a.,ınmasını l'f 12 1/2 razlala,brır. Had

dJnden fazla hava aynı zararı \•erir. Otomobil, kamyonetınJze ne derece hal'a koy

mak icap etttğinl bllmlyorsaruz marka, model ,.e lAstlk ebadını blldlrerek bizden 

aorunuz, 

J - Taşlara, yaya. kaldırımları Ye hendeklere çarpmayınrz. Btz Arı:ıala.rı ehemmlyetlldir. 

Bezi (Ok Arızalı 1A1tlğe kaututaj (yeniden taban geçirme) yapılamaz. 

4 - Der sekiz bln kilometrede bir tekerleklerin \·az:lyetinJ değJ tırinlz. Bu tedbir lA.~-

tiklerin öpırilnil 

aağ lli!ıtltt sağ 

arka lli.ltltl sat 
rek değ;.ıtırinl<. 

&rttırır l'e aynı seviye ve şekilde a1ınmasml temin eder. On 

arkaya, s.ııı.t arka histtğı sol öne, ıot ön lfıstiğl sol arkaya, ISOl 

öne geçiriniz. Ve her 8000 kilometre aynı l!!itlkamett takl(l ede_ 

5 - Ant hareketler ve ant fren yapmayınız. Bu hareketıer h\stlklerinlzden kilomcaı e.ıer

le servis yapabilecek lfi.!tlğl ıo.ıyırır götürür. 

6 - LlstlkJerlnlı:I her gün muayene ediniz. En kü('Uk kesl.k, berPlerı bile hemen tamir 

edlnlz. ihmal edilen kQeUk kesikler zamanla. btl)ilk ,.. e..;a'!h rızalar ~ıkar1r. 

1 - Viraj alırken ~edrlcl surette cok yava,!&yınız. Vlrajlan sUratle dönmek lil.stlğl cok 

a!Jmdırır. SUratJJ alınan blr metrelik viraj düzde on metrelik yol kadar l:istik 

aşındırır . 

8 - Otomobil ve kamyonettnlze haddlnden fazla yük koymayınız. LAstiğln ömrünü a7.al

tıp irız.a. thtln1allnl arttırırsınız. 

9 - IA8ttklerln bakımı hakkında. öğrenmek J9tediflnlz noktaıar varsa ~arlh adre lnlz.i 

bildirerek sorunuz. Derhal memnuniyetle ce\'a.p venneğe Amadeyiz. 

Godgir Lastikleri ve Doç otomobil ve kamyonları 
TÜRKİYE MÜMESSİLİ: 

Kemal Halil Tanır, M. Rifat Yalman ve Ş~ 

T A T K O Şirketi 
Beyoğlu: Taksim Bahçesi karşısında 

Vekılhjınce, çekirdeksiz kuru u- ~iL~!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~!!'~~!!'~~~~~~~~~~~~!!'!!!'!~~!!'!~~~!'!~~~ züm 1hracatı ve keza fındik ıhraç ~ 
nizamnamesin.n birer maddesi ta-
dil ecti1mlştir. Bu maddelere gör('. 
memleket iç.r de ve dışında harp 
hali, ~efcrberlik, seferberliğe ha· 
zırlık veyn tab i afetler gibi müc-
bir sebeoler altı:ı.da nizamnamede 
yazılı tolerans hadlerini ~ki ml~lL 
ne kad::ı.r arturmıya ve ikinci d""fa 
yapılan kontrollere mahsus olmak 
Uzer<: n.zamnamede yazilt bulur:
mıyan, fakııtt pıyasaca ka.bul edi:en 
ölçüde toieretn~lar tanımıya, amba· 
1Aja mütaallik hükümlerin tatbıkL 
ne, hal i,.abına ~öre karar atmıya 
ve 20 günlük ko ı- trc;l vcsıkası müd 
ôetınt 60 ~une kad1lr çtkarmağa 
Tlcaret Vek.;.Jr.t. sai<ihiyettardır. 

1 
100 
100 
100 
100 

6 ORSA 
2j AGUSTOS 9J2 

Sterlin 
Dolar 
Pezeta 
l.;vic;re frangı 
İsvoç kronu 

5,24 
130.70 
12.9~75 

30.365 
31,16 

Radyo,ı 
BUGÜNllÜ PROGRAM 

ÖGLE 
12.30 Progra.n1 ve l'aat ayarı. 

12.:;3 Şarkılar, 12.45 AJans ha
berleri, 13.00 Şarkı ve tUrktLer. 

AKŞAM 

18.00 Program ve saat ayarı, 

18.03 Radyo dans orkestrası. 

18-1.J fnce saz fash, 19.30 Saat 

ayarı ve ajans haberleri. 19.4.5 

Serbest 10 dakika, 19.5:5 Saz 

e.serlrrl, 20.15 Radyo Gazetesi, 

20.-15 Bir mar~ öğrent'yoruz, 21.00 

Ziraat takvnni, 21.10 Hicaz ma· 

kamı, 21.30 Konuşma. 21.45 Ka. 

rışık program (Pi.). 22.30 Saat 

ayarı, ajans haberleri ve borsa

lar. 22.4:.i Yarınki program ve 

köpanı,. 

YüCA üLKü LiSESi 
T. İŞ BANKASI 
K. TASURUF 
Hı:SAPLARI 

ı lklnclteşrln 
Keşldeılne aynl&n 

ikramiyeler: 
1 adet 1000 liralık 
1 > 500 > Kayıtlara ba,la!ımı,tır. Telefon: 20019 ••••••• 

------- 2 > 2ı;o > 

14' > 100 > 

l'ATrı.t 

ERhF.K YENi KOLEJ KM 

10 • ~o • 
> 25 > 

> 10 > 

,,.·!> .• 
J· .·.,, 
•' . .. 

11 .!( - ORTA - 1-t«E Ta:ksinule Sıra.serriJer 86 

H ... ,. ~Un R:ıt 10 - 18 ar~'ında talebe kaydt:df"L 
}t·..ı.ı:ı.,ty,.tl~ Y.lb.1.llcı di~le" oı?'r~tiMın~ f'hr.mmi;ıet verm~. talebe
sini~ ıo:t. 1 1::0" \.,. i:l.Zibı:ı.üle YB-KHlıri<J.n aıa;c~ar CJlınai<tır F.A'\ki talebe 

ka•d!tıı ~·ti<tı'l!lı !'f•nu"" kadar ytınil~melidir. TaJeforı • .(11-'9 sahlbl ve Ne,rlyat Mltdllrtl ' Ahmet Emlıı Y ~U..'4 
Val&n Ntfrl7aı Tlirl< LW. Şii. Valan MalbMW 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevra lji, kırıklık v~ bütün ağrıları derhal keser 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

r 
B · R HAKİKATi Saym M .. ste·i1erim'zin Noz:ırı Dikkatine •ili\ 

~~ 
~ 
":O."'"*"' _.

1

. il. çi.f v;ız./yeltt 

~.~~ 
Pırlontalı l-"6 elmaslı saat denıelf, bir kelime ile s ı 1\ G E R S A A T t demektir. ÇUnkD: 

Pırlantalı ve elm~lı saatlerin bUtUn hakikt evsafı meşhuru a.ıenı olan S 1 N G E R saatlerinde 
toplanmıştır. Bunun için: Saat alacağınız zam)n, tercd1Ut!CliıZ S l N G E R saati almalısınız ve saatin 
Uzerlndeki SIN G E R markasına, mile~"lesemiz!n adresine dikkat etmeniz lılzımdır. 

Modayı takip eden her asri ~dın için kıymetli l:ışlariyle ve ncOs işlem~eriyle hakikaten nazarı dik
kati celbeden böyle bir harikullıde S I N G E R s~atine sahip olnıak rı.deta bir saadt:ttlr. 

SlNGER SAATİ Hoşa Gidecek E~ HEDİYELiKTiR 
Makbul ''" En GüTrt 

No. 82. D. Elmaslı ,.e 11 pırlantalı 600 Ura 
No. 82 _ C. Elmaslı ve ortadR.kl büyük olmak üzere 11 pırlantalı 700 lir&. 

-io. 82 - E. Elmaslı ve ortadaki ile kenarlarındaki bUyUk olmak Uzere 11 pırlantalı 800 Ura 
No. 82 - H. Elmaslı ve ortadaki ile kenarındaki daha büyük olmak üzere 11 pırlantalı 980 lir" 

EMSAl,LERI GİBİ 15 SENE GARANTİLİDİR. 
OIKKAT: SINGER saatıeri I~tanbu1da yalnız Eminönı 1 nıe;kezindeki mağa_zamızu"" oa•ıırr. istanbuldı:ıı 

şubemiz yoktur. Adres: SINGER SAAT Mağ zaları. Istanbul Eminö:ı.U. No. 8 

EULıv:P.C.A. -

Sold;n sağa: 1 - Kıırşıhk; Ne
şeli. 2 - El veya ayakla toprağı 
kazıma; Kalil, 3 - Onsuz dumarı 
c.lmaz; B··r musiki Aleti. 4 - Ter
si: bir seb.ze; Eşı.iz yar. 5 - Gemi ı 
odacısI. 6 - ~allanın nihayeti; 
Su. 7 - Sarhoş nidası; Vil8yet. 
8 - Ceridenin ortası; İstemlye 1s
tcmiye. 9 - Ç.lanlar. 10 - Ba
yağıj Zamanın kısımlarından; Fir
la\an. 11 - Bir erkek adı; Mağa
ra. 
Yukarıdan aşağ:ya: 1 - İşyar

lari Bir renk. 2 - Tersi: işarel 
edatı; Geri verm~. 3 Her z~
mankl g'ibi; Manevi leke- 4 - li
gi; Bir böcek. 5 - Namlı; Tersi: 

1 

bir meyva. 6 - ~ersi: bir nota'. 
Bir ay. 7 - Tersı: b~r Ermenı 

&dı; Bir sayı. 8 - Utan! 9 - Pa-
tırdı; Başıra bir h'3rf gelirse za· 
man aleti olur. ıo - lb•det çağı
rısı; Tasdik ve kabul etme. 11 -
Nefiy edalı; Bir erkek adı. 

DÜNKÜ BULMACANIN HALLI 

Soldan sağa: 1 - Kafkasya. 
2 - Ri; Arpa; Dar. 3 - Ad;,cyo; 
Çene. 4 - Meç; Armağan. 5 -
Mi; Cirit. 6 - Karpuz. 7 - Se. 
mı; Akmak. 8 - Alan; İçli. 9 -
Ne; Llz; El. 10 - Akçıl; Aşevl. 
11 - işret. 
Yukarıdan aşağıya: 1 - Kramp; 

Sanat. 2 - Aide; Kelek. 3 - Aç
mama; Çi (iç). 4 - K•c (C•k); 
İranlı. 5 - Arya; Ali. 6 - Spar
cu: İz. 7 - Ya: Miz,ç: Ar. 8 -
Çar; Klişe. 9 - Dcğirm•: Et. 10 -
Mana!; Ev. 11 - Ren; İkili. 

Raljld Rn& Tlyatro!llu 
HaUde Pişkin beraber 

Her a.kşam saat 21 buçukta Harbi
yede, BELVU bahçesinde alaturka 

ktsmında. bu gecfl 
YUMURCA.lı. 

Vodvil .. S • Perde 

DOKTOR ~ .. ,. 
ORF ANİDİS 

Cild ve ZWırev1 mUtehass1sı 
Beyoğlu Suterazi sokak No. 5 
Nil apartıma.n 2 ci kat Tel 43i34 

KARAR Hl:LASASIDIR 

Ihtik3.r 42/317 
Milli korunma kanununa muhali. 

fettcn suçlu Pangaltı Ergenekon cad· 
desl 19 numarada bakkallık ticare
tlle me~gul Emanoel oğ'lu Vasil hak
kında ıstanbul Afilli Korunma rnah. 
kemeslnc!e cereyan eden mahkemesl 
netlce-o;:nde suçlunun filll sabit oldu
ğundan Milli Korunma kanunuun 
31. · 2, ~913, 63 Uncu maddeleri muci
bince beş J i ra o.tır para cezası öde· 
mesine ve yedi gün ml\ddetle de dille_ 
kA.nının kapatılmasına ve hUkiım 

kaWe.:;tiğinde ücrf'ti suç~uya ait ol-
ma!< t.ızere kat ar hul~asının Vatan 
gazetf'.sinde nc=7redilmeı:ıine 1~;7/9t2 

tarihi;.ı& karar VEırildi. c.9160~ 

Ist:ı:; bul T elefo~~ Müdürlüğünden: 
Istanbul merkezi • SarJJ.ybı.:rnu ve Salacık _ Kadıköy arasında !50 

Sm. geniş ik 60 Sm. derinlikte takriben 6500 metre tfllde bir kablo ka. 

nalı açtırılması açık eksiltme suretüe münakasaya ç1karılmL.,tır. Muham

men bedel beher metre mıkfı..bı 150 kuruş olup ilk teminatı 244. liradır 

IhaJesi 3/ 9. ı 942 Perşembe günü saat 15 de müdüriyet binasındaki satın· 

a:ma komiSyonunda yapılacaktır. isteklilerin muvakkat teminat mak· 

buz ve sair kanunı vcsaikle komisyona 

giln Levazım dairesinde görülebilir. 

mUracaaUcrl. Şartnamesi hcı 

(8917) 

L E Y L f ve N E H A R 1 

SEN BENUA F l3 A N S ! Z ERKEK LiSESi 
Istanbul Galata po.o;ta kutusu 1330 

llk ve Orta mektebi bitirenler için 
lhzarl fransızca kursları vardır. 

KLASİK ve tODER.N TEDRlSAT 
Olgunluk imtihanlarına hazırlar 

Kayıd muamelesi Pazartesi ve Perşembe günleri sad.t 9 dan 12 ye 
kadar yapılır. Okul 16 Eylül Çarşamba glldU açuacaktır. 

EML 
Alacak ve Satacaklara 

Ankara'da emlAk lşlerile ilgisi olanların gerek doğrudan doğruya. 
gerek şubesi vasıta.sile müracaat edecekleri yegA.ne enıniyeUl mües
sese Ankara'da Ulus meydanında 

Ankara Emlak Acentası 
HAYRI DİLMAN Müessesesidir. 
Istanbul Beyoğlunda. Tünel hanında Kapı 11, Daire 7 numa.rada 
şubesi vardır. Merkez: Ankara. Telefon: 2181. Şube: Istanbul Beyoğlu 

Telefon: 42994. HAYRI DİLMAN No. 1. T 

#* 
TÜRKiYE COMHURIYETI 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Tllrk Jlruı 

Şube l'e ajans -.dedi: 265. 
Zire.! ve ticari her nevibanka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor. 

Zira.at Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapta.rmda. 
en az tsO lirası bulunanlara senede 4 defa 1:ekilecek kur'a ile aşağı
da.ki p!tna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

• adet 1,000 llrahk 4,000 lira [ 
4: • 500 » 2,000 » 
' » 250 » 1,000 > 

40 • 100 • (,000 • 

100 adet 

120 » 

160 » 

SO llra!U.: S,000 lira 

40 » 

20 • 

4,800 • 

81200 » 

DIKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan ~a
ğı dllfllliyenlere ikramiye çıktığı takdırde % 20 fazla.sile verilecektir. 

Kuralar s~nede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylOl, 
11 Birinciklnun<la çekllecektir. 


