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Milli Sel lnönii, araya döndller 
Harp 
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11 Reisicumhuru muzu vı la yet 1 !!!!!!!M!!!!!!!!i~l I İ ş·ef 
Ekonomisinin 
ilk icab! 

Nebati gagların her nev'ini yetiştiren 
bir memleket, makine yajJı sıkıntısı 
çekerse plô.nlı çalışma yo!una henüz 

girememiş demektir . ... ~---- -~~~~-· 

Yazan: Alamet Emin YALMAN 
YAPILAN DAVET tiZERİNE iNGiLTEREYE HAREKET EDEN 

BAŞMUHAR RIRİJllİZDEN: 

J hududunda Başvekil ve 1 
J Ankara Valisi karşıladılar J 
Jı.,.........,.._..,,.... w .................... ~~ 

4'':' 

lnönü'yü 
dinlerken 

Milli bünyemizin hüceyreh rini kuvvet
lendirecek vitaminler köy enstitüleri 

Yazan: Mtlmtaz Faik f . NlK 
~ti" mı Şef, hangi meseleye el 
UWL 'ltsa, onun derhal aydınla
nıp nurlandığını görüyc.·ruz. He· 

\J da.va onda en mükemmel ve ,.. 
l'c'/~ köklU tahlll ve terklblnı bulm.>k' 

setmişlerdir. vaz feseverlik, köy 
en5itittiler; r dekı gençlerimizin ru
huna işlemiştir. Buradan yet şen 
öğretmenlerin köylere dağılmala
rı, ve köy çc.-cuki&rını kend teri 
gibi yet şt'.rmelerl az b r kazanç 

A dana.da tahm\nlmizden birl ri.çlen daha yüksek vaslflarda mal ve nihnyt t olgun bi!" h'l·d~ g ·) :ı- ' 

I 
mıdır? 

gu .. n fazla kaldık. İçime dert geleceğini ve tedarik ettiğ i tesisatı rim zin önüne sc- Jm cktcrlir. l\rt: .. i 
Ben şahsan Malatya civerır.da 

olan bir, iki mevzuu, bu sayçde, kullanmıya devam edemiyeeefini Şef. , Ankar· d~a ~ .• n ;;u ·. y eol! 

h t k d l klı •ıda hesaba katmıya mecburdur. ' ._ ...._,... g·ı bir se::ah .J • ~~·ı sonr. Saın 3u le Akçadağ köy enstitüsünü ziyaret 
seya a e çı ma an evve 6 
dökmiye vak.t ve imk3n buluyo- .. Jı' l d : kkltl~ . tekrar tek ettiğim zaman bu enstitüler .n ne 
rum. Bir kurmay heyeti atmadan bir rar t kuJ.::~ın). Bunjan Milli Ş f--: büyük blr yarlık oldu&una b·r d -e -

?t'Ievzulardan birisi, ls.tlhsal ha- askeri hareketi .dare imkan, ol· kö;ıt cnsttülerin t n ·k - dar bü\. i.'i fa d:ıha inandım. Sürülerin ardın 
yatımıza. ait esaslı ihtıyaçları ika- mad.gını pek iyi biliyoruz, fakat en "" bir ö em ve:·- gı: bütün vuzuhilc dan başka hayatta, başka hiç bir 
me yoluyla karşılamak meselesi. .. zor iktısadi işleri ikt.ısadi bir er- gf, : ın ek l<"Jİ) id lr. Çü.,,kü bu eôlst. emel gütm'.yeo çoban yavrular 

Ankat'flda son bulunduğum sıra- kanı harbiye heyet ine dayannıa- t~~er, n1i1 :_i bü~yemlzi!1 'hüeeyre
1

e J burada yapıcılığın, ve çare bul_u-
da, kömilr havza~ından yeni gelmiş dan yapabileceğimizi sanıyoruz. E- rıni kuvv' tlena rccek olan vıta- culuğun en yüksek nümunesır 
bir arkadasa. rast&:eldlm. Bana de- vet ama sanmakla iş bitmiyor. Bu m:nıerdir. SS.de A , B. C değ:ı, bti verm şlerdi. Akç<1dağ köy enst tü 
di ki: zihniyet iç.nde plAnlı bir çalışma tün a·fab~ vitam nleri burada .. bi sünün bulunduğu yerde yepyen 

_ Geçen sene kömür kıtlığı kök tutamıyor, her şey tesadüfe ze hayat verecekti r . Çünkü ce"'l1 bir şehir meydana gelmişti. Öyl" 
karşısında kaldığımız zaman direk, kalıyc.T. Günün birinde bıçak ke· yet hayatımızın lk nüvesi, köy bir şehir k, fırı· : ı içindedir; bina· 
elektrik santrali ve işçi diye feryat miğe dayandığı zaman e:filln şey dür- Ve bunlar nekadar kuıvve 1 sını o şeh~rliler kurmuşlardır. 
ediyarduk. Bu sıtne direk, santral, yok• diye telaşa düşüyoruz. Geçen bulursa, Türk mllif !bünyesi o de. Mekteplerini onlar yapmışlardır; 
tşçl derdi az, çok hallcd·ldi. Fakat sene direk meselesinde olduğu gi- -. rece kuvvet kazanacaktır. İşe te Vt! bahçelerini onlar ekmişlerdir. 
kömür istihsali dljer ·bir yokluk zı, ona ma.1 olabilecek şeyi ne zah- Tetkik ıeyahattndf'n Ankat'aya 8\'df't buru"~" ~tllli Şf"f fnönü'niin Ankııraya d'önli' ıntibalarında.n me'den başla.rmışt.ır. Çünkü köy Köy enstllilsü, herşeyin dışında 
kar~:ısında inliyor , makine yağı metler bahasına otuza mal edlyc.- kalkınması büyük binanın tek köylü gençliğe bu yapıcı kudreti 
yokluğu... ruz, Mıem de kaliteden de büyük 1 1============= mesnedi olacaktır. Türkiye, kö aşılamış olmakla övünebilir. Bu-

Makinelerln yoluyla yailanama- fedakarlık ederek ... Fakat iptida.. Ankara, 26 (A.A.) - CUmhurrel l )11111 Şefln1lz 'ı I yet hududun<la kar-:ıtamı"lar '"·e Anka.ra'ya. bil'lik- yünden şehrine çıkacaktır. Köylü rada yetişe :ı gençler, klfhve pey-
masr, karşıda.n karı;ııya zannedile- dan işleri sıraya koymak zahme- tııımet lnönU, doğuda. yaptıkları seyahatten, bugün te gehnil}lerdlr. çahşmanı:. z~k~ni, bilginin ve sıh kesine harp j)An edecek ve onun 
bUeceÇ'lnden dBha büyük bir feli- , tini kimse üzerJne almıyor. Mat 11 •e )lus~I trenlerile Ankara'ya dönmüşler- 1 Cumhurrf'l~lmiz., lo,,t11'lyonda Oentclkurmay Ba.,. haLn fayda~ını idrak ett'li müd- ~yerine köye. çalışmanın ve bapr-

, İ d 1 kt d ki dlr. karu llal'e'i,al ı.~evzl '""'akmı..k, \."ekll l~r, C. 'H. P. l , it Milli ş ı ki ı 1 k .. ketUr. Traktörlerimiz on vaıGI'\ raanın yan ı ı no a şu ur ~ detçe Türk ye mes u ur. e· manın zev n s:,ı ayaca en mu-
1 k tt b · 1 · h kk d Ba.~"'ekll ŞUkrü Saracotlu '\-'e Ankara. Vali ve Be- müstakil grup reisi, ınebuslar, mülki ,.e askori rical l l d'kl k ı·ı··ı 1 h. k t d ~il ldl , 

Yerine dört vagon çekebiliyor, dL meme e e u ış erın a ın an f m z, gez ı eri öy ens ı u er"- ım uvve eti m r. 
l b'l k 1 •ı led.iye reisi Nevzad Tandoğan, MIUi Şerlınb:i vlJA.- tarafından selA.mlanmışlaY'dır. 1 · 

ğıer mak:nelerimlzin verimi ona ge e ı ece d m•6 ar vardır, fakat de gördükleri yapıcı, çare 'bu ucu, SS.ğlam hır nesiç dokumak için 

göre azaldı. Kömür istihsali h:ç _ _..'..ıDe::•:·amı::~'~":a.~8,~Sll.:'.:,~Z~; ~cle~l'...:_·'~·-~~======================================~~ç~a~l~ış~k_:a~n~r~u~h~ta~n'.'.__ı:m'.'.:e:.'.m~n~u~n~t'.'.'u~k~la~b:_ah~- (Devamı: ~-. ~; ~ü., iL. d•) '9 
yoktan ballalarmıştır. Daha fena· 
sı, yağsızlık yüzünden makinele
rin ömrü azalıyor. Kömür havza
sının mllyoolara mal olan makine· 
lerl t<l'ılikededir. Halbuki meselA 
Roma.nyadan yağ getirtmekle meş
gul daire bunun memlekete kaça 
mal olabileceğini hesaplamıyor. Te. 
ferruat üzerinde kAğıt dolduruyor 
ve vakit Oldürüyor. 

Bu sözler beni dehşete dilıilrdU. 
Sırf mak ne yağı t~madığı için kö· 
n1Ur istihsalinin aza.lmasınd&n· ve 
makinelerin ömrü tükenmesinden 
dolayı değll ... Memleketteki türlü 
tırlU imkanlardan istıfa.de edemi· 
s ·erek böyle bir aciz vaziyetine düş 
1 ·;.ığümtizden ve en esaslı ihtiyaçla· 
ı ın sahıpsiz kaldıAından dolayı ••• 

Büyük taarruz gününde fAc7h~ik;.i;;ı 

Harp malôlleri Ankara-luir otomobil löstiğil 
da tezahürat yaptılar lkara borsada 1400 liral 

Kent Dükü 
ö ld Ü 

Dük bir uçak kozasına 
kurban gitti 

Ruzve!t, Kral ailesine 
taziyetlerini bildirdi 

Bizim g'bl nebatı yağın her ne· 
•ırtnt istihsal ve ihraç eden bir mem 
Leke! için makine yağı yapmak sL 
n rbazlığa ihtiyaç gösteren bir da· 
va değildir, basit blr meseledir. Yo· 
ıu aranması, hariçten vasıla ve tec
hlzat gellrtmek !Azımsa bunun sil· 
ratle yapılması icap eder. 

Şehitliğe çelenkler kondu, şehitlerimizin 
1
J
1 

Londra, 26 (A.A.) - Hava nazır· 
B 1 " f' k • • d k b • lığı dUn akşam aşağıdaki tebliği neı-

a z iz hafıraları bu förende saygı ile anıldı u as 1 ışın e, ara orsayı re:~~r:nazırlığı, hava komodoru 

Ankara, 26 (A.A.) - Efıılı: bir Z&.. Milli Şefi için şeref tezahUrU yapıl. - --- ) yar atan m üfea h hitlerdir, Altes DUk de Kent'ln dUn öğleden 
ferle neticelenen büyük taarruzun rnıttır. Bundan sonra harp malO.lleri ı I ) sonra, Sünderland tipinde bir deniz 
ba.şladığı 26 Ağuatoa günU ordu harp Son günlerde, hariç piyasalardan 1400 liraya kadar satıJmıya b&fla. uçağının Skoçya ••malinde yere dU· 

Şe.hitlltl ziya.ret ederek çelenk koy· G t " I ı ot.omobı·ı ı•stı·~ı gelme•"·ı·, •ehrı·mı•. mıştır. k 
malQJlerinln günU oldufu içJn Anka- . 1 aze ecı erı a. e .,_, T "' ,,ere parçalanması üzerine vazife 
radaki Harp .Mal'Olle.ri seçkin davet· muflar ve ~hltlerlmizln azlı hatıra- • deki otomobil lAstiklerinin fiyatları Dün bizzat maô:>u.mıza kadar ge- başında öldUğUnU derin bir teessür 
lllerin asker ve bandonun lftlraJdle larmı yldedıp mA.nevf huzurlarında ~ üzerine mühim tesir yapmış ve lA8- len, Babaeski pili.kalı kamyon sahibi ve kederle bildirir. 

Bütün felaket şuradadır ki, he· 
pin1iz bol ağızdan harp ekonomisi 
deyip duruycıruz. Fakat harbin dör. 
düncü senesi başlamak üzere oldu
ğu halde hala p!Anlaşma yolun• 
giremedik, harp yüzünden ikameye 
muhtaç bir hale gelen maddeleri 
tesbit ~demedik ve sıra.ya koya
nıadık, boşlukları doldurmak için 
tedbir alamadık· 

Ulus meydanında kuUa.mı,ıardır. ihtiramla eğilmişlerdir. Bu akşam I 8 K ha d 1 tik fiyatları, kara borsa üzerinden (De\'&mı Sa.. 4, SU. S de) / .. •) (DevMnı: Sa. 1; Sil. ! de) co• 

r.~~;:;~;::~::~:S:ı ::.::.:.~:::-:: .. :;;;~-:;-.::: m~~h ,~ Eı~~~, e 'Ruslar Kalinin cep hesin-
C ana k ç ah firması ·::;:::;;::,~:' de üç şehri geri aldılar 

Biz ·bunları yapa-bilecek ın,anlır 
değil miyiz? Daha Alasını yaparız. 

Fakat işlerin sah~bi bulunması ve 
bu sah•plerin geniş salAhiyetlerle 
çalışab:lmesi sayesinde ..• 

Bu pirinç tüccarı hakkında 
yürütülen iddialar 

Bugün yirmi sene evvelki halde 
değiliz, memlekette iş ve teknik 
sahasında olgunlaşmış dimal!lar 
var. Eksiklerini de hariçten getir
tebllirz. Olgun d'mağları seferber 
bale kaymak ve mevcut olmıyan 
şeylerin yerine mevcutları geçlr-

iddialar yanlışsa bu/irmahakkında 
umumi efkarda mevcut tereddüt ve 

şüphe kaldırılmalıdır. 
Mülga fiyat mur•k•be komisyo

mek yolunda blr teşebbilse hilkQ· 
ft • nw:un ha-kkında tuttuğu dosyalar 

metin çoktan girişmesi 1 zımdı. mucibince iki defa M·illi korunma 
Bunu fertlerden ·bekliyemeylz. 

Çünkü ik•me yolundaki istlhsaller, mahkemesine sevkedlldlğ1 için pi. 
ya·rın 1 karanlık işlerdir. Hükômet, rJnç ibtlkArını idare eden müesse· 
memleketteki makinelerin harap se diye piye.sacla adI çıkan Çanak· 
oimaması için nebati maddelerden çalı firması hakkında zamanında 
ma.kine ya~ı yapmak yolunu tuta- müteaddit yazılar yazmıştık. Firma 
blllr ve bun un için yapılacak fe· hakkında son bir ihbar ve tahki. 
dakarlı4ı tabı bulur. Fakat bir kalrn, iaşe teşkilatının lağvlle yüz 
fert, bu işe sarılamaz, Çiinkü yap· U6tü kaldığı da. verd,ltlmlz haber· 
tıklacmı harp zamanında ma~ıl ler •ıneyanrnda ıdı. 
fivata !ıatabılir faka.t sulh baskın j O zamanki yazılartmızda Çtnak· 
ş~kltnde gelin<:~ elındekl stokların I çalı fırm&fltnın· Antakyadan 23 -
~.<ymeti birdenbire düşeceğınl, ha. (De.-ı Sa. t, Sil. 4 do) •t• ~ee 9l•akçalı 

Afatbaat heyeti 
uçakla Kahire
den ıngiltereye 

Moskova, 26 (A.A.) - Bu ıece Kafkasya.da Alman dağ kıt'ala· ı Lenlngr>d batısındaki kesimde 
nt§r~~ılen bir tcbli&de bil.~irildiğL ı rı, düşmanın .1.~deUl mukaveme... düşmt'..'1, son derece çetin savaş
ne gore bundan on beş gun evveJ tine rağmen yuksek dal geçitle-J lardan scınra doluya doğru sürüL 
Kalınin cephesinde 115 kilometre 1 rinden birçoğunu elde etmişlerdir. 1 (Devamı: Sa. S, Stl. 6; da) t 
genişliğinde bir saha üzerinde Sov 
yet kıtaları Almanları 40 - ~ 
k.llometre kadar geriye atmışlar 

ve Togarala • Siaradithc _ Koro
nouf şehi.rlerile d ğer altı yüz on 
mevkli gerl almışlsrdır. 

hareket etti 

Bu hususi tebliğde tasrih edil· 
diğine göre şu muharebelerde Al. 
man kıtaları 45 bin k-~i kaybet
mişlerdir. 

Kal\ire, 26 (A.A.) - Türkiye 
elçist, 24 ağustos akşamı Türk ba
sın heyeti şerefine- bir ziyafet ver· 
miş ve bu ziyafette Mısır gazete
cilerilc İngiliz şahsiyetlerl hazır 
bulunmuştur. Türk basın heyeti, 
dün sabah uçakla İngiltereye ha

. rekcl etmiştir. 
Bundan başka hava mu1h&rcbe.

lertrde ve uçaksavar batarya.tarı 
....._.......,.. ........ .......,......_....,. tarafından 252 Alman tayyaresi 

BUGtiN düşürülmüş ve 290 tayyare de 
Dördüncü sayfamızda • ... ... l~ hrJp edilmiş veya hasara 

N 1 D l ğ 
uğr3tılmıştır. ur em ra 1 Tir!"'! 'luharPheler Rijev bölgesinde 

Bava Kurumu devam ediyordu. 
Vışı, 26 ( A.A.) Stokholm. 

anlaşmazlığı dan aldııJımız b'r habere göre, 
YAZAN : Ruslar Stahr gracl şehrini tahliye 

1 etmeğc başlamışlardır. 

Faruk FEN K Berlin, 26 (A.A.l - Alman or· 
......_.. .......... ....., u.'1tW ........ duları başkumandanlığının tebliği: 

Salomon adalarında 

Amerikahlar altı Japon 
gemisini batırdılar 

Ankara.. 26 (Radyo Gazetesl)
Vaşlngtoııdan haber verlldlltlne 
göre Uzakşarkta Salomon adaları 
civarında Japon deniz ve hava 
kuvvetlerlic Amerikan deniz ve 
hava kuvvetleri arasında bir mu .. 
harebc cereyan etmektedir. Japon 
deniz kuvvetleri arasında her 
•ınıftan geml bulunduğu blldıril· 
mektedir. Amer;.kan kuvvetlerinin 

ne olduğu blldlrilmemlşse de ara· 
larında bir uçak gemisWn bulun
duğu ve Amerikalıların daha elve
rişli bir durumda olduğu söyleni· 
yor. 

Londra, 26 (R&<lyo _ 0.45) -
Amer;kan tebliğinde blldirlld;ğlne 

göre Salo-mcı.n adaları muharebe· 
sinde altı Japon gemisı batı!'J1 mış· 
tır. 



Şehir 
Haberleri 

Mukaddes belde 
Yazan: ya ealllr 

- 65 - Hajt:ı. sozlcrınıan onundc c~re· 

Limon tozu 
tevziatı 

Ticaret ofisi, 
tozu tevziatın~ 

limon 
boş\odi 

Ticaret Ofısl elindeki mevcut 

1 
Yemen çöllerinin 

içli türküsU ... 
Jan Just n~an bu h karcte daya :>an eden bu buyuk hfıd•se;)' • lm. 

ı:am"dı. Derhal Nota!" sın bulun- paratora b1id rmcdinlz. Turk do· 
duı;u yeııe derek, - lmparato· rı.anmasının, limana girmesine sc· 
run tda orada bulunmasın ras· beblyet verdiniz... Yalnız lakayd 
men - kılıcını ç ktı. kalsanız, unu korktu unuza ~t-

- Haın, cl1l! o du~anların::ı {ederdik. Sizi, mazur gorebıl rdık. 
kar.şı 'kuil;.ndı ım şu 'kıl çla nl Fakat sız. aç ktan açıga mukaddes 
cebertmclı~ m. beldeye 'hıyanet etmekten çckin-

D )e iızcrinc atıldı mcdlniz. Bedbaht {Jakomcı) r>un 

Eğer mp rator orada bulunma- donanma:> ı yakacağı &~c. Galata 

6 :>dı, ~tç şup z. kı, Noıarasın kulesi Uzcrlnden Türklere işaret 
ha:>aU 0 anda ve or da 'hıt.am bu· verd nız, muva!faki;>ctle ncUcele· 
1-at) kt.ı F~at zavallı mpa tor, ncceğin1! hiç §Oph olmayan o bas. 
derhal Jan JU ı ywıınin kılıc r.~ kın-ı, mukaddes bcldenııı aleyhin· 
sarıldı. Onu tcsk n <>t'mdt ıçın ~al de bir hezimete tebdil attınız. 
'1:3.t°dl • .Notarası ıcıa, ondan dışarı Diyorlardı. 
çıkardı. Boylcoe. o f lak~t günle- Ccncvızlcr ıse, kendilerini şld· 
rm n iki faal h rycU ara ınd o dcttc müdafaa ediyorlar: 
lum\ nct«~cl.cnecek v a.n muh m - B z, orsle çcktç arasında ezl-
bır hadısenln onllnü aldı. len demire benzlyo-ruz. .. Bizans 

- ıs M :>' ~ - orsunun uzerlnde bulunuyoruz. 

l mon toz arını ihtiyaç sahlplerh1c 
tevzj etmese başlamı<tır. İlk ela. 
rak Ofis Eczacılar cemıyetlne mü· 
him miktarda limon tozu vermiş· 
tır. Ticaret Ofıs bundan sonra da 
~eker fabrıkatorlerine limon tozu 
tevzııne başlayacaktır. 

Yünlü ve pamuklu 
mensucat getdi 

Son günlerde inslltereden l\tısı
ra selen kulllyeth m ktarde yi.ınliı 
ve pamuklu mensucatın memlcke· 
tımfze sevki ~in bazı tedbirler a
lınmakta idi. 

Öğrendiğ mlzc ,ore. bu mallar 
İskend run limanına f;elmlştır. Bu. 
radan yakında ehrlmlze getirile
cektir. 

Sonu fena biten bir 
tavla oyunu 

Mukadde belden n müdafa~ın- Ve tepemizd olan Türk çeklcıni 
dan ba kn b rscy du lınmıycn Im- de, h<!r fedakArlı ı mtiyar ederek 
paratorun rıcal rına ve hatlô teh· I vaz y t mlzi idareye çalı~ıyoruz ... 
dltlerlne rnğmen şehtrde yenlbaş. ı Bu kadar nazık ve tehlıkcli bir An.kara caddcslr~c oturan Eren· 
tan yanmaya bnşlayıın nifak ve mevkide bulunmakla beraber, mu· I le, Sırkecıde Demırkapıda l 6 l'IU. 

ı;ıkak ateşler büyümeye başlıyor.. kaddes ~ideye karşı yine vazife· marada oturan İrfan arasında tav
Tllrk topçu! rının korkunç ateş- mlzi ıfıı ed Yoruz. Her cephede la O:> ununda irfanın mızık~ılığın-
lerıle son gunler nj ya ıya Bl-ı (Cenevlzlı) liğın şercfınj muhafaza dan başlayan bir k vgn nctıcesin. 
zans kalesınln çind de biı:> uk e ·! voruz... İşte, Tiırk bom bardı- de Eren çakısını çekerek arkada· 
\ an~ın ıst dadı gortınUyocdu. ma !arının herı;un na rap ett.ğ şını sol kolundan yaralamıştır. Ya· 

B zansda, herşcyden evvel, mut mıntnkada. aç lan ı;ediklerl drr· ralı hastaneye kaldırılmış, suçlu 
hış bir rekabet hır ı v ırdı. CCene- hal kanlayan ve Türk hucumları- yakahı.nmı§tır. 

vız) ı lcr e (Vencd k) l IC'r, bırblr- na kıhcıle karşı kc-yan (Jan Sa- Mahkum olan hırsızlar 
lNlni son derecede kıskanıyorlar- bestıyan ), bır Cene\.fzh değn mi? .. 
dr A rlnrd nbc-rl k un ur ar.ı- Diye, mukabele gosterlyorlardı. Marpuççularda Barnatan hanın-
sında devam eden bu rekabet ve Asıl Bızans sekenesl ise: da Melih adında bir adamın dük· 
kıskançlık, b r turlu sorm mıştl . 1 k ., kanından ve aynı ha.nda diğer dük 
İmparııtorun gozune gırmek. yilk- - Ah, bu (Lfıtın er) yo mu··· kanlardıın muhteN cins ve mlk. 
ek 'le mt _yazlı m<'vkllcr elde et· Mukaddes belde, onların şeameti· tarda eşyalar çalan han asansörcü· 

mek çın dn ma birb rlerlle mücn- n kurban oluyor •.. Senelerce \·e sü Remzi sekizinci asliye cezada 
dele eden bu kı un ur. hnyatları- hatttı a ırlarca kil semizin şeref ni 14 ay hapse mahküm edilmiştir. 
nı tehdit eden blum çcmbermC' lhlAI ettiler. RCl11lıt klll inden ge· * Sirkecide Devlet Demlryolları 
rağmen, dnbn hiı'ıi htıra tan vaz- tırdiklcrj tasvirlerle bize (putpc- I deposunda~ kömllr ı;:alarken y~ala· 
ı;eçmemlı:lcrd t) 1 f" ır. tt "I 8 . 1 (" 

1
• ) 

1 
nan Enverın duruşmaSJna 6 ncı as. 

ı:ra b ladı" a an 'h r lk rcs : ı o re ı er. ız m .,z z ~ rp a o z m • . '" ~ llyede devam otunmuş. suçlu 3 ay 
unsur d imparatorun önunde eğil terimiz! ;uccndirdllcr... Kahrol· hap!e mahkum olmu~tur. 
'Ti şler· sun, dinsiz Utlnlcrı... \ 

_ ll mctmeab' .. Kılıcımızı ve * Ramide Tahir oğlu Has n, muh-
Dlye fery t ediyorlardı. 1 f h ı kl k'- ı kanım zı hır! ti;> anlığın erefınl tc ı ırsız ı ar yapma .... n ııuç u 

muhı\faı.&)a ha rcd vortız s z ki Cenevızlcr. !bu Uç un~urun h p· olarak 6 ncı asUy ye me hudcm ve. 
ark kil e ı ın Mm si ve (mukad- s ndcn daha kurnaz davranıyorlar. ri.miş. dün yapılan duruşması sonun-. 

de belde) n n hib n z Vaz le- dı •.• ,Bır taraftan, Galata kule ni da 7 ay hap e m hküm edıtmlştır. 

m ı.I li> etmek lç n bize yer gos- tar uda memur olan ordurun Otobüs bir çocuğu çiğnedi ' 
ter n z. kumandanı (Z gnos :P:ı a) ya, Bi· 

Dcmtşlerdl 1 1 1 hl d n 1 k cdl· Fakat bu müracaat. yüreklcrlıı. zans 1 ar 8 ey n c C• sus u 
ackı kahramanlık hlsl r nden zl- yorlar •. ve ondan aldıkları mUsaa. 
... adC', alısl menfaatlerıoı tem n de tizcrıne, yll ecck ve ı;iyecc-k 

. çlndı. satmak lçın Türk ordusfihına ge· 

F.:m nonunde dun bir otobüs ka-
:ı:ası olmuş, on ya ında "''r çocuk 
ağır surette yaralanmt~trr. 

Yazan: ruat Eilp BAKSI 

T ürk koyünil yakından tıtnı· 
mak ve ıbağrınde. taşıdıgı 

insanların derin ruhunu iyiden i
yiye kavramak ıçln, sıra sıra 
dağlar, bı.>zkırlar ve ycmye~ıl o· 
vaıar a~mak lazımdır. 

Ayni çatı altında, aynı yastııa 
baş koymanın ve dibi çamurlu 
bakraçlardan ayran içmenin ne 
demek oldugunu Anadoluyu ge
zenler bilir. Güciımüzü varlığına 
bcrçlu bu1undugumuz Turk koy· 
lüsü ile oz sönUlden konuşmak 
:fırsatını veren son folklor ;ezıst, 
bana, kitapların yaunadığı yenı 
bıgiler bağışladı. Bir kere daha 
!nandım ki, her işimizde olduğu 
ı;ibi, sanat ve ed b.yatta da o kcn. 
dimlze dönmckD ten başka çare 
yoktur.· 

* B ucun size, Bayındırlı Tıı • 

hır Çavu6u ta11ıtacağım : 

Tahir Çavuş. kı!ıeık alınlı ve 
y~nı'k yüzli.ı ıbır koyludur. Y•şı.:.. 
kırkın biraz ustundc. .• Kıı.ılcao... 
va köyünün seyrek s;ölgeU ağııç· 
ları dibinde uz.un uzun dcrtleş.. 
tllı;. 

Tahir Dıkill, surb t elde ya· 
şamı~ olanların canlı bir ıfedcsl 

gibidir; derlsındc Yemf!n gune~

nln rengini ve sesinde ayni dlya. 

rın Jstırabını taşır ... 

Kendisine: «Y> mende ne ka· 

dar kaldın Tahir Çavuş?. d ye 

ısordueum zaman, ı;ozlerindc iki 

dnmJa yaş uyandı. Blı iki danıla 

l"aŞ, kumlar içinde kaybolmuş bir 
gençlıie ve bir surü acı hatıra· 
ya acladı ... 

Sır aralık elinın tcrsilc ~oz; 
yaşlarını silen Tahir: .. sen, dedi, 
Yemende tam yirmı yedi bayram 
ı:::eçlrdhn. Yirmt sekizincı bay. 
ramda memlekete döndUı;üm va· 
kıt •••• 

Sözleri bog:ızında dü~umlendı. 
Neden soırra devam etti: 

, Yırml sek ızincl bayramda 
memlekete dondüğüm vakıt, be
ni tanıyamadılar. Yülüm. scslın 
ve saçlarım de(!ışmlş, conul lbtl. 
yarlamıştı ..... 

Sustu ve hatıraları toprakta 
ı;omulu unlş ' bl elındekl çubuk· 
la yeri e~lcmlye b&§ladı. Ardın· 
dan ekledi: «Bir insanın n sıl 
başkala§tığını anlamak !çın beni 
görmek ka!lydi beyim... Gurbet 
eııerdc cilmed!f;imlze ~kur! • 

Yemende 14 yılını ve hayatının 
llkbDharııır seçlren Tahir Çavuş. 
çcktiğ 1 azapların sonsuz acısını ha 
zln bır eda ıle çağırdıj;ı bir tur· 
küde açığa vurdu. 

G urbet ellerde suzcl türk

çemlz1c soylcncn bu tür
ku, acıklı bır tarıhin akseden sc· 
sidır. sıze bu turkuyü yazmadan 
once, şunu tekrar ctmellyım kı, 

Turkun bariz hı: usıyetlerlnden 
blrı <le ana diline karşı gosterdl· 
~ı d<:rın ve çözülmez baglılıktır. 

Bütün yabancı teı:;irlere ras
men, Ti.ırk. bu aziL atalar mirıı
sını mukaddes bir emanet gibi 
korumasını bllml§lir. 

Yemen çollcrir.de 14 yıl kalan, 
d zinde ve a.;zında iki kur§ull ya· 
rasının çlzı;ılt izini tıı.;pynn Kızıl· 
c.ıova1 1 Tahir çavuşun, duru türk 
çcmiılc söylediği ~Yemen Li.ır· 
ktisu .. ril takdım ediyorum: 

Y E ;\I EN .. 

Gene gönül ezildi mi? 
T bur yola di.ı:ildl mi? 
Ana be~ kaı-• yazım, 
Çol Yemene yazıldı mı? 

* Tufeğiml yaglasan a! 
Sol yanına ba~ıasan a: 
Ben Yemene r;idl~·orum, 
Garip anam <&gla an ~! 

* Kır atınıın ye~ ak. 
Çöl Ytmenin yolu ıral\ •. 
Bıktım gurbet elleı·lnden 
Beni .. Eıercan,, a bırak! 

Kara çadır Is mı tutar? 
Bey'.ik J\lartın pas mı tutar'! 
Ağl.a, garip a.nam ağla, 
r,ı kızıdır yas illll tutar? 

Bu şcsl<', bütun blr neınl, bu· 

tun bir memleket aj;lamış V" ka. 

ralar bağlamıştır. 

T urk koylus\i, icap cttıcl za: 
man. savaşmasını çok lyı 

bcccrcllı;I gibi, içli ı;onlii nu derin-

den dcrıre konu)hırınosını da ~Y

ol kudretle ba~ıı rabılendir ... 
Fuad Edip BAKSI 

Kaymakamlar 
arasmda yeni Bayanlar, • • • 

hangısını: • •• 
fB ebe.kkaı> filmının yıJtlu:ı Con 
~ Fonlcn \<1 ılııha ba,kalıırı 3e-tayinrer 

nl bir <o.UÇ "1008!\ı ı:rkarmı'JIAr. sa,·. 
ıcır,.-.ra, :?6 (Vatan) -. Dahllıyc lf'nrllKine ı;-orc ho )eni moda, harı• 

Vckllleti vali, nıfüklye mllfetti~lerl I d 
1 

. 1 · 
o a~ ıı.ı~ e~ nıı~. 

ve kaymakamlar arasında baz.ı talı· Yıldır, urnn bııklelerıo. krvrık H!;'· 

viller yapmıştır. lnrın ıanıımı clf-j;lldlr, hlzc koli!,\ 'e 

tıu udanı 1ı-mlrıi, ıırhlının olillı-r liı!
lf'sinılı- ~brnn<'C bundan lı.tifııdeyr. 

l\alkınıo: 'c ı .. ıııini dcl;i~tirlllitJ .• \n· 
t":.lk bir gun J.nııılra•la dolıı~ıdu•n hir 
ılolis. a::-k,.rllk !;<ığındıı. hlr ııdr.ınıın 
tltıyle ... h ıı dola.-:ınaı.ıııılan ku':'kulana
ral{ kcndl,iııt karakola gölurmu,. 
Ora"R, kim oldııf'untı ltıra r f'den Silk 
hlr kni: ay hapb t·cza .. ile ltkrar hah. 
ri~ eyı- ka~ ıletUlnıi-:. 

Esnaf haysiyeti 
D erd yanıyordu: 

- Yerin"' \'6 sıraı.ma göre 

blr, ikl, ha tttı liç misil para alırlar; 
yaptıkları işe ıoi>re dortte bir, yarı 
yarıya, hattfı dortte üç kottl n pü· 
rük malı:e.rne liuUanrrlar. Bunların 
hiçbirisine dlyecc~m )ok. G~lm 

bizlnı glhl onl r 1çin de pahalı, iyi 
nmlıeme bulmak kolay de~n. Paha. 
lrlık 'e ı;ıiçluk, .rava~ ) 8\1lŞ müba· 
Jağa~ a alışmalarına mc~ dan nrl· 
ynr. Fııkat uını:ın icabıdır eli) ip 
hunu ho' gbru.} orum. 1·aını.ı: I~ M· 

nar ha) iyeti denUcn şeye dal'8JI. 
clı nı ı terem atıyor tfoğrusu ..• 

d~skitlcn boyle dı-,;lldl. Söz; ver· 
ıneğo "' Yerilen aüzü tutmata da
yanan bir e&naf ba~lyetl, bu MY· 
..iyetiıı de bir kıymeti vardı. Esnaf. 
ta, en iptidai ticaret kaıdesl olan 
bu ha.} !yete kıır!j>ı gittikçe umam\· 
ı ruek istidadı ı;~teren bir kayıt-
ızlık var. Bu gibiler, vertıen &OT.& 

değil. o b<izü tutmamaya ~ıik 

bir Juynıet \eriywlu. 
cılJtl.mün kordonu bozuluyor. 6o· 

knğınımaki elektrikçiye t;'ötürüyor. 
un. ihtimal. otuı; kuruşluk şeye 

ı.rık en kuMış 1 tiyor; on daktkaJıl.; 

ta.nılr ~in ak~ma gel diyor. Hep 1 
baş ü<.l'une. Fakat akşam ~dlyor-
5un, erte.c;i ak,am J:İdiyo~nn, dalı.a. 
crt i akıı;am ı;fdiyoraun. hazır de· 
~il. 1' ihayf't dordunrü ı;ün, iıtiıyil 

gtlç bela kurtarıyor&un. 

«Ama ;yalnıı ekktrlkçlııl mı boy
le? ••. lla,\·ır ... Kunduracısı, demir. 
r.ı~ı. hadı1naçı.,1, yorı;nnrr.ıı ... Kl!\a· 
ı·ası he~i ho~ le. Dıirt &:'tinde ) arıı
lat"ak lıfr ı,. ~in kırk r\tn M>nr& rıt 
dt'A">elrr rle • kırkınN gün IÖdr.rlnt 
tutsalıır '8ltah canım yıtfl'l'!'tlyaı"..&lc. 

FBkat dort ~atılk i~ lçjn dort gün 
t yl" eitlp de onıian 60ttT'& 5'i '!l 
1:ıte 'Mndlrmiy•nlar ·1.4~ ı,ı aneak kır
kırırı gün tamamlanuyorlar mt, ll
tr. o zaman hiıtün cinler in attm ba
"tna tnrlıımynr. 

« öylf'seın lnanmaz:sm. hkarpln
lrri mahıtllf'deki tamirciye \ eTd.tm. 
Çol\ geı;meılrn tivllcrl a~ma.cağı, 

ııılcrl liorıu·agı ,.e herhı•ngt bir ta· 
rafındıı.n tlmı.ab al'zı gibi atıla~a~ı 
ınııhakkıık illan bir pençe için ~': 
liramı ahtı. Bunıı. t.ö~tinı ~ole. Fa. 
kıt! w: gilnde mutlaka 'ermeyi ,a. 
ttettl~l l~karpinleri on iki gtlndf'~" 
ı\nlıJor mm.un, tıım on iki ıünde 
~·~ hııllf'! alahildim. 

«Nereıte ltnldı e. .. na r ha,\ l)etl 
dımllen nc:oınf'? ... On iki S"ttnde A
mflrlkad:ı iki hin otuı: iki tanare 
~-apıyortar.N rnım i kj;Jhln.&.taz.l.ki 
t.a,·yarc. .• > 

l-'a11ınm lu ~tkiıvette haksn; d~· 
~11. .KÖR KADI 

Maliyede tayinler 
He iki unsurda da garip b r 

z hniyet vardı. . Ş mdlye kadar 
Bızaıısı muhn ara eden ordular 
naı:ıl mu..,of! kiyctı: ı.1 kle avdet 
ctm şlrr c (F tıh) in crdusunun 
da uzu b r mu'haııarad n sonra. 
m ıkndde belde 1 zaptcdemıye· 

rek, dığer ordulıır g bl çek llp gL 
deceğınl zanned ;yorlardı Buna bl· 

Jiyorlar. Buradan da. birçok fay· 
d h malumat toplayarak İmpara. 
tora yctistlrlyorlordı. 

( rkuı •ar) 

Eyiipte Keres:.::.- terde oturan 
Mustafa adındaki bu çocuk, şoför 
MQrtazanıv idaresi .deki otobüsün 
tekerlck~i altında kalarak kanlar 
içinde yere düşmlişt{ır. Yaralı has 
taneye kaldırılmış, ;ıoför yakalan
'°.ıştır. 

Bu tahvillere p:ore, Erzurum vnll· Nt•lc hlr ha~ liır.ınulır dl~ f'rrı. l~c J:i • 
si Asıın Seyhan idare heyetı dzalığı. rl .. llıl'J ,c .,açlarını ;yarııJan, arkaıJan 
na, nçık bulunan ıııUlkiyc mllfottlş- k~lakiarınm hizasına kadar ke tir· 
ilklerine nüfus umum müdUriutU l nli'•. ~lmıll Amerika dil lavaş yıırnıı;ı 
şube mUdürlerlnden Fahreddm. mn- bu· m~ıla~a u~mağa haşlanılı~ı rha
halll idareler umum müdUrlliğU şube Yet edili' nr. Pıırb kndınları ı .. e ta
müdilrlcrlnden Rifat ve Develi kay- ~amile ~k~ine hıırekf't edlp ır.a<;larını 

An kam. :?6 (Vatan l - Maliye Vt-.. 
kAleU nıilll emlfLk ve tahvilAt mil· 
dt\rlü!<lerinın umum mlld!ir!llğe kal· 
bcdllmcsl hascbllc bu mUctl\rl'hklerde 

AKiLLi GÜl\IRlİKÇULlm buluııarı Cemal Eyüpoğlunun mllll 

aen. h rl)(' şt1rnk ed rek İmpa
ratorun gozunc sı ip harpten on 
ra buyUk maknmlnr ve mtiyazlar 
elde etme:Y düşti uyorlardı. 

S ras1 gelırce arzcdeceğım z 
veçhlle (Venedlk) ll'er muhtel f 
şekıllerde, k ndi gemiler le buraya 
gclmlşlerd . Cenevizlilerin cksC'risi 
de aynl şekilde gelm ş olmakla be
raber, bunl rdan bir kı mı da (Ga 
lata) dan r,önU!IO olarak kaleye 
geçm terdi. 

Vcrcdlklil r Cenevizliler n sııfl
}Ane 'l:e sadıkane 'bir maksatla ça· 
Jı tıklarınıı em n o ıımıyorlard 
Onları menfaatperestlik ve lkl~·üz. 
luluk!e ıthıım C"diyorlnr: 

- Siz. c er ı tcsc:> dınlz. Türk 
padişahı (Mehmet) Rumel hisarı· 
nı :> aptırırken o a mfi ı olablllröl· 
nlz. Mtınl olam sanız bfle. b rçok 
muşkül[ıt hdas cderdın z Siz 
bunları yapmadıktan başka. hisar 
yapılırken nmclelerln uzerlne hü
cum cd(>n Bizanslı arın harek tle· 
rıne bile ı •rak etmedin ı... Son· 
ra, (koca Tiırk) 'emılcrını bır de
nizde d rr de Z<' aş rırken. ta· 
m•m le kayıt ızlık gosterdınız 

RoL-fellerin cevabı 

Feci bir kaza 

Bir kayık d€ vri1di, 
iki kişi boğuldu 

Fazla fiyatla cila 
s. tm ·şıar 

Gtlata Fermenecllcr 86 numa. 
rada Bostaccı Şiro l\Iara oglu Ku
mantlyn der.ilen cila satışında lh. 

makamı Sıddık tayin cdOmlşlcrd r. alabildlsine uu.tıl urlarmış. 
A:>Tıca Karaman kaymakamı Celal Bakalım, hl.dm ha~anlBr rarl 

Scydlşchire, Seydlşchlr kaymakamı modasına ıııı . .\111criı.a moda ına nu 
Namık Karamana, ~ccabad kayma. uyacaklar': 

kamı Necip Şarköye, Şarköy knyma- l:AtiA \'Al" OLÜ 

1 ira' un Tııt-AnJ.-,\moıfun mum· ı em'li.k umum mlidtirlllğUııe, Tevfık 
~ ıt!.ının, yııkla':anları fı-lakcte uğrat. Kural d ı tahvilAt umum mlidürlUğil· 
1,11-, hakkındaki rhınetler ıııalfıııı- ne lpkacn tayın edılnıı~tir. 
d:r. Harp tehlike51 baş gQ:.terint•e Ayrıca blrınc! ı;ınıf maliye mU!et.. 
Mmr makamlıırı bu meı,lıur T"lra- ~I ıken muhaseb3.t umum mUdUrlU· 
, unun cc .. cdlni :'.\tı,ır mlllı hanka .. ı- ğU muavlntı~lnc tayın edlle:ı Alled· 
nın ka!!a. daire~ine nal.lcttlmıl~ler. dine de fahri malıyc mUfettişi unvanı 
Fakat ~imdi• bun11 hubN alan mtişte. \•crllm!ııtlr. 

Hfıl ıskclcsınc bağlı Velinin su 
kayıcı Kabataştan çubuk demır 
yuklıyerek Fındıklıya ;elirken 
devrilmiştir. 

tık~r yaparak l\I ili l<C'runma mah l<amı Necati Eccabada, Demirköy 1 Alınanların «Bi ınark» ıırhtıslle 
kcmesine verilmiştir. kay:rnakamı Ham Kcşana, Kılis kay- tutu-:tuğu muhart"bede batan lnı;mı.· 

riıerdrn hankaya ıtıraz: meı.tupııırı • Memuri ·1 muhak~mat 
.ratmrJa ha~lanu~. ~lıl~tcrilerin, pa· 
ralarına hir felaket gdıneslnden kan ununda yapılac8k 

Mumteklr satıcı cilcy1 747 kuru. makamı Eışref Nltlb kaymakenılıgı. lcrin Jto<>d :ı:ırhlıaındıın ancak uç ki · 
tt g-ına d l r l ğ .. 111111 kurtulabildiğl o ıaman re!<meo şa sa ı a r a ura yazdı ı na, Tuzlucaetll kaymakamı Hikmet • 

kork tııklıırı arıla~ılı~·or. İ d · ı A t 
nu \'(' ile ile hatırıma bir tıkra a 1 a 

Boğulduğu tahmin clunan Veli 
ve yardımcısı meydan(. yoktur. 
Kazayı mUtcakıp Mıntaka Liman 
re si hadise mah"lllne gltmış ve 
öl itleri ı denizde aranması !şile meş 
ı;uı olmuştur. 

halde 14 tlradan bedelini almaktan Bu'rhaniveye, Kebaneskl .kaymakamı hlldlrilnılştı. Bir Fransıı gaıııteı.lnln 
suçludur. " \·erıli~I maliımata göre 111eğer kur

~ccdet Incesuya, Borçka kaymakamı tulıııı hlr <lördüm·ü daha \8rmı,. 

ı;el<li: 

;\lı"iır'dan ~c\york ıniıt.c ine iki 
mum~·a ,;önılenni,ıer. Glimruk me· 
murhuı tarife~ i aramı,ıar, taramış· 
ıar, mum~ !arı 'rrccek madde bula. 
mamışlar. ~ilıA) et, işin lı;indPn tık
mak Jc;ln trkonMıne:o maddc:.lne 'er· 
mlşlcr, olnıu' bitmiş. 

Cesetler henüz meydanda 
tur. Tahkikata ehemmiyetle 
vam olur.maktadır. 

yok
de· 

Kumarbazlar çogahyor 
Son aylarda ~hrlmlzln muhtc. 

hf yerlerinde 80 kumar evi basıl· 
mış ve bu evlerde suç üstilr.de ya
kalanan 360 kumarcı Adliyeye 
teshm edilmiştir. 

E: 

Kfimll maha!U idareler umum mü. Bu l1ordiin<'il, :!S ~ a<:ında Sılk 

dürlllğll şube müdUrliltUııc, Afyon adında bir ate,.~ldlr. Bir ..alın Ü!>Ülll· 

maiyet memuru Emin Bitlis mektııp

çuluğuna. nakledllml-tılcr ve görillen 
lüzum Uzcrlne Jncesu kaymakamı 

Kamil Vekalet emrine alınmıvtır. 
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de Uç gün denizde dola..,tıktan ı;onra 
bir balıkçı •em! 1 tuafından kurta
rılarak Lh erpol'a çıkarılını~. Fran. 
ıı; ga1,et<:ıoin.in öJlt"dlğine balolırıııı Tatlı,crt 

diyorken b1rdenblre c;-nu çok güzel ve 
tinde görmekten üzüliıvermi~tl. Sonra bu 
uzüntü kuvvetli bir ıstırap halirıe celdl. 
Bır an öyle sinirlendi ki, genç kll.ı ko· 
lunden tutup: 

- Dur ertık. Yel şır. Çok mesut.sun. 
Çok parlak bir halın var, diyec.-ck oldu. 

Hayatının bu kısa devresini hlçb r za
man unutmamıştı. O devrede hissettiği 

hazzı başka hiç bir zaman duymamıştı 
Her ın nın kalbinde ya~adıCı bir saatin, 
bır :>azın, bir kısa anın hatırası ve bu 
hatıranın acısı vardır. Öyle bir hatıra 
ki, tnsan ômrü.ndc bir kere daha oyle· 
sini yaşayamaz. Güzel bır kadın da haya· 
tında bir kaç ay, bir kaç hafta her za
mank hayatının dışında olarak yaşar. 
İşte Glad)S de bu saadetten samo. ol· 
muştu. Her zamer ki ömrunün o hayatın 
kanun 'e nizamlarının yeknesaklığının 
dışına çıkmış ı;tb! idi Adeta saadetkn 
bur.almış ıdl. 

C:en verem cıldugu ve bu hastalıktan genç 
~aşında. olcce:ı bcllı !dl. 

danberı durmadan, dınlenmeden donu· 
ı.-c;;.rdu incecik vücudu çelikten yapılmtş 
ğlbt saslam ve zınde idi. 

Gladys daha senelerce kndınların kal· 
bınde bu hazin kıskançlığı uyıırdırncak. 
tı. Tere a henüz bunun farkında clesıl
di. Utandı, slnlr11 hareketler1c yelpazesi· 
n sallamsğa başladı. Arkasırda bakır 

rengi bir saten elbise vardı. Omuzları 
ve yakası ayni renkte boncuklarla ı~ 
lenmişti. 

Durmadnn dans ediyordu Artık sa· 
bah uyordu. GokJıuzu oorede ise aga. 
racaktı. -Glodys hAllı d İıs ediyordu. 

Glııdys'i tanımtyanlar daima Terasa'· 
:ı,a: 

- Bu güzel, kız mıdır? d•ye sorduk
ları zaman, genç kadın başını yorgun 
bir ed ile ~allıyarak: 

- Her halde daha buyiıdu1:u zaman 

gtızclle~ek, derdi. 

Ankara, :?6 (Vatanl - Adliye 
VekfıJetlnce memurin muhakemat 
kanununda yapılacak t.adlllı.t iiu· 
rinde çalışan muhtelif vekA.letle· 
rln mümessl11crlnden mürekkep ko· 
misyon meı.aisıni bitirmiş ve tadilitı 
teııblt. etmiştir. 

Oğrendığimlte "'ore, memurin mu. 
hakemnt iknnununda kaza birliğine 
doğru gldilecektır. Yeni teşkil edilen 
Uç kl~llk bir komisyon yapılan ta· 
dilleri kanuni maddeler haline getir
me~e çalışacnlt ve proje onUmU:ı:dekl 
Mecli.s toplantı.sında milzakere edile· 
cekUr. 

Krom madeni bulundu 
Ankara, 26 (Vatan) - Hatay villı. 

yetinin Belen kazasında krom made· 
nl bulunmuş ve madenler 60 sene 
mUddctlc bulanlara ihale edUmlştir. 

Dağıtma Ofisi U. Müdürü 
Hariciyeye gEçti 

Ankara 26 <Vatan) - MWga WLfe 
mUsteşarlığı dağıtma ofisi umum 
müdUrtı Ccltı.l Tevfık, altıncı derece 
ba~k~n olosluğu ile lıariclyeye nakle
dilmıştır. 

la lr gun R<>kfcllcr, bürmıund:ın 
~ e\ in ' donerkco otobü t" ,·er- j 
mek için ) anında hiç p:ırn kalmadı- 1 

gını görımi • Hunun lı1.erlnc derhal 
katibinden bcs kııru öd ınc para ı~. ı 

tl) erek. c.rte!!l ı:ünll bunu kentu ine 
hatırlııtm "1111 ö lem~. Klitlp: 

Gt.lzcl rüyasından blrdenbıre uyana
cakmış v her şeyi eskisi gıbi bulacak· 
m~ aibi blr his duydu. Akrabası ölan 
Tcrcsa Beauclıamp, Gladys'in bu halini 
anlamıyordu. Genç kız Yll.§amaktnn o ka. 
dar ş.ddetll bir zevk duyuyordu ki. ba· 
zan çılgınca sevindikten sonra birden· 
bire dcrlr. b r yelse dO~yo du. Tercsa, 
bu zıd hl ler anlayamıyordu. Çunkü o 

ln,lltcrcde doı;up bUyümuş, fakat b•r 
Fransızla evlenmişti. Sık sık İn~ltereye 

ı;ld rlcr ve orada uzun müddet yaşar
lardı. Tcresa'nın mesut ve saktn bir ço· 

cuklusu olmuştu. El:lence ve zevk ha· 
)·atına yavaş yavaş alışa alışa girmişti. 

Halbuki Glndys b!rdenblre bu muhite 
duşmUştü. Tcrcsa, Gladys gibi si.ızel 
dcslldi. Hayatında erkekler ona Gladys'c 
'baktıkları ,ıbı bnkmamışlardı. O vahşi 
\"e ,uzcl c;ocufu yiyeceklermiş gıbı ba. 
kıycırlardı. Melbournc'Jarın saılonuna be· 
raber girdikleri zaman Gladys, Teresıı'
nın clınl sımsıkı tutmuş ve korkmuş g bi 
ona sokulmu~tu. Halbuki şimdi saatler. 
acnberl hiç yanına blie gıtmemlş, mü· 
temadiycn dnns cdijordu. Güzel yüzun· 
de memnun ve ut bır gulümseme 
vnrdı. 

Çok gariptir ,ama, kadınlar başka.la.. 

rının guzclliğl ne kadar barız ve kuv· 
vellı olursa olsun görmezler ve yahut 
gormck istemezler. 

Teresa, oturdugu kıınapenin uzerınde 
dosruldu. Yorgundu. Fakat hiç bir za
man yorgunluÇunu göstermezdi. Nazlı 
hareketlerle clındekl yelpazeyi sallıyor 

'Ve etrl.fı seyredlyordu. Gece yarısmdan 
Eonra yanaklarına ;ayrl tabii bir kızıllık 
ya;>•ılırdı. O ak am da yine o hıılde ldı. 

Birdenolre içine derin b r hi.ıztın çoktu. 
Gl.adys'l evvelA ~ka ve zevkle 1eyre-

'feresa aynaya baktı ve kendisini çir· 
kın buldu. Gladyıı'in sade beya:t elbisesini 
ve altın saçlarını kıskandı. Kendı haya• 
tile, Glndys'in henüz; ba~layan ve ne ola. 
ca1:ı belli olmayan hayatını mukayese 
etti. Kendi i evli idi, mcs'uttu. Guz ı bir 
çocuju vardı. Hııl!:ıuki Glpdys'in hiç bir 
şeyı yoktu. Buna raı;men §Öyle dü~ün· 
dU: 

- Sen de gi.ınün birinde b.ıkahm ne ota. 

caksın?. Bu taz:eıı,ın, gençlıgin, maı;:rur 

bakı§ların elbette deği~ecekt!r. Dünyaya 

~imdi yaptıjın gtbi meydan okuyamıya. 

eaksın. Sen de ihtlyarlayacııksın, çocuk
ların olıı.cak, kim bilir ba~ına neler gele· 
cektlr? 

TAKVİM 1 
27 AGUSTOS ll>t:! 

PERŞEMBE 

AY 8 - GÜN 239 - Hızır 11<1 
RU;\ll 1358 - AGUSTOS 11 
HiORİ 1361 - ŞABAN 1 t 
VA Kir ZEV~Yıl EZANİ 
GÜNEŞ 6,22 10,30 
ÖGLE 18,15 5,24 _ Am ın efeııdım buııun no f'hem· 

ııınetı \ar, dl)llW • 
füıkfellcr hemen • baeUc: 
- Ne ehemmlyc.tl var olur mut 

6cş kuru~ bir doların il:I ~eJlk fa
l:r.ıdlı, d!3e r..evap vernılş. 

ııkin vıe biraz sol!uk b r kadındı. Gla. 
dys'den bir kaç yaş buyüktu. Fakat çok 
ağır badı idi. 

Zayıf, ufak, tefek, llfl.rln bir kadındı. 
Rene! daima soluk, gozlerı siyah ve par· 
lak ını. Sesi boğukça çıkardı. Her halın· 

Ter~a. bır defa dans ettikten sonra, 
yon:u.ı:ı. dü§erdı. HaJbW.i Glady& aqam. (Arlmaa n.r) 

İKİNDİ 16.~9 9,08 
AKŞAM 19,51 12,00 
YATSI 21,30 1,37 
İMSAK 4,34 8,42 
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SiVASITCMAL 
Askeri durum ltalyanlar ne i ~tiyorlar ? 

lı___iıas_an_Ya;ı_üo_aA_N___.I Akdenizde harekat 

libyada 
vaziyet 

Y ckın da çorpı ~malor 
~· eni den bcşlayccak 

Adliye Vekilinin 
gazetemize beyanatı Son durum ve 

J aponya 
n a~nWın, ıecı~nletdt rh aytt 

ı::dJ odlldıti gibi Sov3 eı Ru•yaya 
bir turru-ı fhtimaJJ, Japon Jıu\ ,·et. 
Jerlni dağıtma5ı bakımlnllan mi\tte. 
IJkler \"C bllha 5.3. Amerika lehJn? 
ohn&kla brraMr, Amerikanın ~lnı· 

dilik böJlf' bir ~r~ c meydan ,·ern1t· 
mf'k i-.,tcdlğl ı·a~Hikte il~t il5tte gir. 
dJ.tı tf'~hbli<ôilt-rden anlaı;;ıln1a.ktatlır. 

Jhttm-.. ki ~\merlka, Al·rupa ceph"· 
t'i"dr pe-k ı~·ı bir durun1da olmt .. \aıı 
Ru,yanın hir de .\!'!.yada hir taarrıı
ra uğrıyal'ak olur"ıa daha za.31fl13a
<'aiını Y(' daha güç vazı~·ete girec". 
ğJnl ht. aplamaktadır. Ru .. yanın I~ 

gürcnıcz. yahut da gördütü lŞ Carla 
ha~ ır \ erDlt"7. hir hale gf"lme&l i"ır, 

bir taraftan Japonyayı. bir tara( · 
tan AJınansa,>-'ı n1aı\'lfip etmek lt;ln 
her ~~şl goıe alarakların1 her fır· 

satta tekra.rhyan ınüttcflklerln ı,ı. 

ne ,relm~. 

~af:a~:~~:.~~::~:d:~~ı- serbestligv j 
\bdl kasyadaki \'"aziyete dair 'u 

K•hire. 26 (A.A.) - SalahıyeUı 
mUşahıtl•r pek yakında çarpışmaia.
ra gcnl, ölçüde tekrar ba.,ıanacığını 
tahmın etmektedirler. Şinıdl bedri_ 
tam halinde bulunan ay, tanklarla 
kıt.aları mayin tarlalarına. da'.mak 
tehlikesi olmadan şa!akl• beraber 
ha.rekete geçmeğe hazır bir vaziyet-

Vekil, ceza evindeki tetkikleri 
netic=sini anlatıyor iki h&~r "'r: 

1) AlfBt• Kuban'ın Cf"nubunda 
Ru~1al'ın bir çok knr~t taarruzları 

9fl~kUrtU1mü' ,-e FlO\)etter ınuı...abll 

ta..arruzlar S3)'t>~inile. daı.tlarda daha 
ziyade g-~rJ ç~klln1ıeJe l<'har cdllml,. 
tir. Alman dağ ltttrıları garbi Kaf· 
k~ d:ığlarının bo~ııLlarını -ı.orlamı'· 

Jar "' bir krsmmı hhcunıla ele ce· 
c:lrınt~lerdir. 

Jlemen ili\e edrslru ki .\hnanJar 
l\"o\oros.lttk \e Tua.phe llnıanla.rına . 
ola!!mtrk ic;'in aJnl ı:ılmden liiOnra güç·• 
iliklerle kaı\ıla'41<"akhı1ınhr. Ylik!iıf"k 
ıl11ığların muayyen boyun no~tala .. 
rından geç.en \·eya ''8.dlterde uzanan 
boğa'tlann nıüdafa.aya ('ok th·rrl"J11 
oJdqtu malfJmdur. Denek nu tarın 
mlnevi~ .. tı bozulmamı~tır ve kıta· 
l:ır da dağıln1aın1ı;;hr. IlerJi)·cn .'\I· 
mu kıtalıarına k&Tfl taarru-ı etme· 
Itri, be ,ka türhl izah edilemrz. Ru" 
lntalarıoın müd9.faaya ~l•eril)ıll o1an 
tıopolarda Almanları •l"'Y"" utra~· 
ttraıea.kları " :So\r~~k. Tuap~ 
M" limanlarını bir müddet tlaha mil· 
dafaa edecek.lf'rl muhakkaktır. Ştn1· 
dtden k~UrUebilir, ki Alma.nların 

Kandenlz sohllt bo~un<'a. Batum'a 
kadar lnmelt>rf hiç de kolay ,-e ça· 
bok ohnı3-ac:"8khr. Garbi Kafka'I 
dağlarında R-us muka\·emrtl lıö3 le 
de,·am edeırıe ,-e cerıuba çeklldJkçe 
geriden be:ı.lenlrbe, Almanların bu 
hene Batum'a inmeleri \-e Tlirklye 
hududuna dayaıımala.rı rnuhteıuel 

ıteğild i r. 

Z) Yine Alman tcbllflnde <;ö~·ıe 
bir haber ,·ar: 21 ağ\l'!ttos cunli ..... 
balıl~yln dıJg kıtalarında.n bir ı:rup 
AJm&n harp bayrağını Elbruı; dalı
na tlikntf3.-e n1ul·affak olmu,.tur. 
.i629 metre irtifada. olan bu da# 
Kafkaoyarun en ylik."6k da,ıdır. 

Bu haber ban& otdukc:a. ga.Tlp gri .. 
rllndü. Elbnm"an KafJUL'.vanın f'n 
yiiksek dajtı oldutunu ,.e 58'!9 met• 
re irtlfuında .Ouhındutunu Mğ'r&f)& 

dcr~lerinde öğrendik. Fl\kat bir Al
man dağ ı;-rapu. JuuıJI yolu takip 
f"itl de bu d•ftR t~tnc ç.akt-ı "e ne 
ınaksatıa. -0raya çıkf-c ~ 

AJman1o-r :ti • 10 ırıın ~'"'ri 6,nr ~ 
gle..--ak ,,ellrlntn heıutn garblne dil 4 

-:en .!\llneraJnyl'Od;Y lJt' Platfıor~k 
me\ kilerini aldıklarını blldirmı.,.lr· 
dl. lkl g ün ev,~I de nu~lar deınlr .. 
,·olu ctnubunda bulun11ın P1atlror1'k 
~ebrlnl boftalthklarını haber \-"'f'rdl· 
İer. Buradan Elhrur daıtı 160 kilo. 
met re <>cnup garbtndr<llr 'e dağa 
dofTu tle rlrmf'lk }('in )·ttl yoktur. 
Platıro..,.k <•nubunda Kafka daı!

l• r ı nın ttrklerJne dü~n ~atçuk \8 

Khdovod'§k ~hlrleTl yardır '\'e Al· 
manl•tr bunları zapt.f'.ttiklf"rinl ,ım

di3·c kadar blldlrıurmı,ıtrdlT. Ru. 
llerı ınt\'7.iJf' rl bu mtvkilerin hMArn 
~in1al i nden gl"(ıue-ktedir. 

A lman dHF; .ı;rupu hu \"azlyrte gö· 
re ltelkl df" E lbMJL tt>JW"'lnt ('rkma. 
rnı ~ "e o ra~.-a haJrak da dUoneml1· 
ti r. l\t aamaflh Alman tebll~lnln rılf'· 

hlyat r o1an bu hahrrl doğru kabul 
ct~k bilf'. q ... ker gö1l1r- bunun str;ı. 

tf"jlk hl<-ttl r kı~metı ntn1adıfınr .,.,p~·

liyehllirin1. K:ı1kM datları ortada 
bUyük '4-ıta lar1 a '!tt n •. I ~·erden a,ıla.· 
blllr : 

t - Vlı.\dt Kalka' • Kazhfol' • Tif· 
Ut yani DaryRI ceçidl. Bu yol '2SA\ 
mPltt11k bir boyundın g«mtktedlr. 
Keıbfok i<'(K'ıd 50-tS nıetrrdlr. 

'? - \'Jfıdt .Katka,•ın 50 kilon1t"tre 
J;&rblndr Alaglr ın,vkll l&rdır. Ru~ 
r3.dan Dlktau d"~ı lir;f'rfnclf"n a~~n 

yol az kulJanışhdır. Yol ~UO metre 
yük~k bir hoıtazllın g-eçmrktedlr. 

l ';otf' bu iki yol l·Mı~llf' bü)itK 
K afkas dağl nrı büyük kıb. larıa a,ı. 

labillr ve Kor nehri ha\-za.,ına inl1r· 
hlli r. Ha lbuki AJagir llt> , .lıidl Kaf· 
kas ~ehlrJerl. hatta. daha. ıııın1alde 
petrol hııvza,ında bulunan ~foıodok 
, .e Growy hiı. l ü. Rusların ellndedlr. 

TablJ-C 'e stralrjl bakımından, 

yanrba,ında. Grozny pd°rol hıt\?llııil 
ve iki MU d•i yolu dururktn 200 
kilometre garpteı Elbru-ı dagına çık· 
marun büyük bir kıymeti 3oktur. 

Acaba Aln,anlar. umulmı~·an 'bir 
istlkan1etU-n •öratle Batun1•a ark
mak ,-e garbi Kafka" d~tlarında. 
dayanan Ru'I ku,·vrtlerinl <'tnuptan 
kuqtma"k nu i~tı~·orlar? ı::,-,.tlt·e 

Çf';k, .. 'ik ch·arın& 'amu, olan AJman 
kıtaları nın Elbrut da~ı Jı;tikametln
de Deri ahln1lfl•rı hatıra gelebilir. 
Ancak burada Karadtnlze ' " Ba· 
tum'a inmek i('ln trat~Jlk bir sırı, 
lstfkameti 3-oktur. 

I tte hu ~ebeplcrle Alıuanhırın 
5620 metre .\ ük~ek olan ı:lbru" te. 
pesi ne ~ıktıkla.rına pek aı lhtinıal 
»erlloblllr. Zayı f bir Alman dağ ko. 
lu, Ruı n1 Udafaa.1r arasından bu da· 
fa doğru .,tizlllnui,4'e, bu da bü3·ük 

bir t"Y ıtad• etmez. 

Af rikadaki eski Türk top
raklarının i ta /gaga iadesi 
Romı. 26 (A.A.) - Havas • Ofi Bunlar harpte bulunan ltaly•.nın te tutacak şekilde ileri sUrmeıA'e mU-

a.j.:ınıı bıldiriyor: dileklerini teıpkil etnıektedır saıt bulunuyor Her iki ordu takviye 
Tanınmış Italyan n1uharrirlerınden Yaz~ında bilha.iıa mUgtem'eke 1 alnıak tçin muharebeye nihayet ver· 

B. Virginio Gayd1, Gi.ornale d'Jta'ia mesel"~i Uı"rinde duran B. Gayda, bu dıklerı zaman takviyeyi kırşı taraf .. 
gazetesinde yazdı~ı bir makalede 

1 
husust.ı şöyle dıyor ; J ti.l.n f!V\.'Cl almak ilzere her ıkl ordu 

ltaJyanın h1'yat sahası mtıı~leeıi.nt tel· Her ~eyden evvE'l doğu Afrika 1taı. arasında Adeta bır yarış baş!anuştır. 
kik etmektedir. Son ı;ünlerde ba~ka ya.11 imparatorluğunun ıhyası 1hım· Gerek efrat gerek nıatzeme ba.kımın
bır ıtalyan muharriri de bu mevzua dır. Bu iınparatorluğu, dahili bölge. dan kendisine takviye gelecek olaı1 
dair uzun bir yazı neşretmı,,u. lerl !ahil topra.klRrı ıle birleştirerek yolun kısa.lığı itibariyle bu hususta 

B. Gayda'ya gore Italyanm ıddia tarpamlam:ık z.aruretı vardır. Şimal Rommel dal~a ü.stUn bir vaziyette bu

ettiği h~klar, boş bir e111perya.hstlik· 

ten değil fa.kat mill•tın hayaU zaru. 

Afrikada va.ktile Türkiycye ait olan Iunuyordu. Fakat rngiilz ta.yyarele· 
toprakları ftalya.ya iade etmek icap rinln limanları \'C kafi1eleri müthış 
eder. ÇünkU Italya, 1911 • 12 harbi bir bombardımana tutın<1s1 bu Ustun_ 

retlertnden doğnıaktadır. Flıhakika. sonunda bu araziye tevarüs etmi,tı. IUğO te18.tt etmif gibi görünllyor. 
Italyanın nüfusu on senede o kadar Fransa bu arazıdeki sahil bölgeleri General Aleksander·in kumanda 
&rtrnıttır ki yalnız bu ı-ırtış liviçre, ile iç bölgeleri hileye baş vurmak etti!i ordu da yeni tanklarla. ve bin· 
Norveç veya P'inla.ndıya gibı memle- suretile ışgal etmi,tir. Bundan b&f· lerce mevcutlu taze kuvvetlerle tak· 
ketlerin nüfusundan f.azladır. l~te ka Itıtlyanın tarihi emelleri de ger· viye edilmiştir. Askt'rt mahfillerde 
bunun içındır ki llalya, mıllrte ihti· çekle,melidlr. B. Gayda, Atlantik keıin olarak söylendiğine gOre ta_nk 
yaçlarile rntitena.sip ya'3-1ll&. imkA.n· Okyanusuna. doğru uzanan toprak. n1uharebeleri ıçin yeni btr tabıye 
ları ve hareket ~erbestliğl tt"min ede. tarın da 11hakmı l~temekte ve 'öyle kullanılacaktır 
cek bir hayat sahası i5femektedir. demektedir· -------------k---

Bu havat saha.sının esa.cılRrl şunlar. lA.lyanın Okyanu31Ara. serbe.st.çe Milli Şefi dinl'er en 
dır: Akdenizde- Jıarekf't ıerbe11tlig!, tıkıfını ancak bu hal .-ureti temın (a.,. ı tnclde) ~ 
Okyanwılara serbestc;e .çıkı:;ı. ~~a ,·a· ede~illr. . . . 1 elyafı sağlam ipliklere lhtlyaç var· 
tan<ifln ta,an fRzla. rıtifu11u11 :rerleş· Dığer taraftan Akdenız metielesın· dır. İşte köy enstitüleri Turk n1ıl· 
mesine mü.salt ve ba~ı mahsuller te_ ~n bah.E-~den B. Gayda., ltaıyanın li bünyC!i,'.Tij dokuınak için ·bu sai
mın . edebilecek zenıı .. m_Ustemleke 1 Kor~l_ka.._ Dalmaçy&_ ve- Malta Uzer!~- J lam .pliklcri cglyor. Ve onları yu
ara.zı.ırııi ve ıtalya.n ~a.nayıının muhtaç dPkı ıddıalarını teyıd etmekte ve SU •. mak yumak memlck<'tin için da· 
oldutu ham m11ddelerı serbestçe te· j \·r~·tic Cebf'hittarrk kaltltrinın yıkıl · gıtarak Türk cemiyetinin esa~ları
da.rık etmek M.kkı. r • fOlını lil~mektedır. nı kuvv<'tlcndiriyor. aa~ıtlen mü

Vi lki'nin Türkiye 
h kkındaki söz:eri 
Vilki diyor ki • • 

Şefleriyle 
Türkiyeyi ziyaret 

fırsatını sabırsızlıkla 

görüşmek 
etmek 
bekledim 

Türk ve 

rekkebi kurmak. buıun ıçln • en 
köklü davamızdır. 

Bugün harp dotayı.;sıle her yer· 
de olclugu gibi birçok çalışma sa... 
balarımız bir duraklama devresi· 
ne c: rmiştir. Yer: iden fabrikalar 
kurmak adf!'ta imki.nsızl&şmıştır. 
Çünkü yoll•rın kap&iı olması do
layrsile, bu fabrikalar için l;izım 

gclt-n makineleri, n1alzrmey'. gr ... 
ıırlmek çok zordur. Dahıldeki ls
lihsa!Jerin mühim bir kısınını, mil· 
li müda[aa ihtiyaçlarına tahsis et.. 
mck lüzumu vardır. Ycı.i inşaat 

durmu~tur. O halde butün bunla· 
ra bakarak, çalışmalarımızı dur· 
duracak mıyız? Hayır, zamandan 
faydalanarak, bu ,_aı,ımaiarı harp 
ekonorn1t:tnın v 'h•rı> so~otOJ1S!
nln icaplarına. ı-öre ayarlamak i:e
reklir. Bu esnada milli bünyemizi 
kuvvctlendire<:ek ve Türk kül

Tetkikler yapn1a.k. Uz:cre dUn sabah d.ılcrine \"&.kı ~uallerime karot hapi!· 
~ehrtmize gelen Adliye VekiJl Hasan hane ıçlnde hltbır "ıkA.ycUerl olmadı·\ 
Menemencioğlu dün ı~ta.nbul CeZJ I ğını bildirdiler. ~1tir.ftrid inzıbıt lo· 
evtnt gıtmlş,, tetkiklerde bulunmu~ calarında ıki kişiye rastladım. Ceza 
ve sonra Adliyeye dönmU~tUr. 1 e\'ı niza.mnanıeaine a)-~ırı hareket et_ 

Adlivedr kendisini ziyaret eden bir tıklerl için buraya konmu,ıar, bu 
arkad;~ınnza Vekil beyanatta bulu ... ' fena hareketlerini bir dahııı tekra.r 
nara.k demiştir kt: 1 etmiyt'<::e.k!trlni ifade ederek buradan 

çıkarılmalarını benden rica ettiler. 
Ceza evi ınüdürU de bu ricalarına iş· 
tirak ettı. Kendilerinden bir dah a 
böyle bir harekette bu·unmıyaca.!<la· 

IFtanbu\ hapishsne.sıni geıdim, ka
lBbalığı (A.2.la buldum. Bunu hafiflet. 
mek l'çln mahk0m1yet müddetleri iki 
seneden fazla olanları diğer vilAyet 
ceza evle.rindf'n durumları mUsa.tt rına dair teminat aldıktan sonra. lo· 
olanlara nakletmek ve mUddeUeri iki 1 cadan çıkarıldılar. 
seneden a.ı;ta_ğı olanları d9 ktndl mem- lstr.nbul ceıa evir.de yeni açıJmı~ 

leketıerine yakın olan ceza. cvlE"rine bir ol<uma odıı~ı tlc hir kitap rvl gör ... 
dağıtmak üzere bir c;art dü.,UnUyo. ı dUn1 Okuma. oduına konuln1w, olan 
ruz. sıranın Uıııtil okuyanlarla. doluydu. 

Mevl·udün miktıırı aza~dıkça. boşa· ı ~epsinde oku111a.k i~ln bUyük hevu 
len koğu~lrıırın bır vt-ya ikisinde kun- o.du!unu gördilnı. 
duracılık, marangozluk ve örgUcUIUk 1 Yann da dlğt'r ceza. e,·terlni geze· 
Uzt>r;nde çaı 1,tırma.k ve bu suretle r~glm, Usküdar crza evinde doku
mahktımı,.ra hıııyatla.rınt kendilf'rl macılık i'lrri h11yll ılcr!ltomişli. kun· 
kaz.anma.k ~ba.bnıı temin etmı!!> ola· ı duracıhk. marangozluk yapılınakla. 
ca#ız. dır- Rıı dtfaki ziyaretimde bunların 

Ctz:\ evinde bulunan mc"kuf v~ dıth~ Htorl götürtildUğUnU gereceği· 

mahkQn1ların durumlart iyidir. Ken.. me emın;m. 

Bu ne c·· ' t 
Ekmek karnelerini 
çalmaya kalkmışlar 

1000 ekmek k arnesi çalıp 
satanlar yakalanarak hak
larında takibata başlandı 
j':yiül ve toşrinicvvel ekm•k ları anlaşılmıştır. T•datta çıkan 

karn•lcrinln Ankar•c!ıtn t.ıanbula 1 noksınla tahkikat netice>ıinde .a. 
cellşl f"~na~ıoda vukua g-tolcn ve hldı kla r ı yerJer ve satanl•rla be• 
gazetelerde mevzuu bahso1an hA· 

ı aber bulunup musadere edilen 
dlse üz-rrine vııayrtten ·~ağıdakl 
leblil:I aldrk· karneiorin miktarı da aşağı yuk•-

V•şlnston, 26 CAAl 
rıkan EnCormasivn ofısı 
tınd•n bıldirıyor: 

- Ame
Vaşlng. 

me~c:leler hakkır.da Türk şeflcrile 
ı;örüşmek ve Türk:ycyi ziyaret 
etmek fırsatını sabırsızlıkla bek-

türüne hizmet rdccek ledbirlcri GcçC"n cumarl<'si Ankaradan 
nlma.k C'n yerinde bir hareket ol- trenle Haydarpaşayı:ı ttelf'n karr:c· 
muştur. O halde çalışmalarımızr lerin bulundukları vaııon içerisin-

liyorum. derhal 'bu sahalara, d(ı:ru kana· de sandılı:la'rın kırıldıı;ı ,., etrafa 

rı buna mu•dıl bulunmaktadır. 

Al1ıkalıl•r hakkında kanuni takL 
bata ehemmiyetle devam edilmek
tedir. 

Alelılde bir Amerikan yurddaşı lize edecek ve bunda azami ran ... dagılmış olduğu hıtber altnması 

Japoıı~·anın son gün1erde bir tı. 
raftan Çinliler, bir taraftan da A· 
mrrlkahlar tarafı"tlan "'ıhı-,tırılm:ı 

~I, RU!ı.3--a~a ,V&J>&('8~1 rl\.M)et edUtıı 
tRarru7.U lstf'r lstt"n1e,r; gtclktlrn1i·: 
olaca~ı gibi, )tlh\rr bıtkımından 

taarruz zaınanı da hendz ı;-tlmrmı, 
olablUr. Zira, hatırlardadır ki, Ju · 
ponyanın Ru~yaya .,.aJc~rması nın 

Stallngrad'ın zaptına t<"!\adılf rttL 
rJJın<'ı.ı.l knrarıa,tırıldıJr ha-kkınd~ 

bir t:tknn tahnılnltr yürtiti.lhnU,hl 
~tatın~rad bü.vilk bir tehtik~ye Mil• 
naz bulunmıtkla hrrabfor, ~ hlc,·blr 
7.rıınan k11.tf hlr hthmlndf: bulo"mak 
('1tl7 4'1).mıya('atına görr. • bu şehrl!l 
1\f lh\er kU\'\etlerlnin rllne geçip 
,..-ec;ıni;\·e<'r~J kf"lliitlri: ''1lf'Z. (wtt,fn 
tıırnf Alman kıtaları 'lo:-.ko\1'~"8. :15 
k11ometreye Kadar yalda,bkları 

hoıldr ıa.1alinpad'dan dalla bu3 Uk. 
hl<.' d~il5e onun kad!ar teblike~·r 

nıaruı. huluna.u bu ,e.hlr 1Jınmakta.1 
kurtulnıu']tu. Stallng-raıl dU";-tUtl1 

lakıtlrdf' .rarıon.)anın alaca.il va.:ıL 

.leU görN"f"jlz. 

An!'o.k d.Jkkatf Afıı~er nokta şu 

dur Jd, JapoııJo·a, Almanya "e lt.JIJ3 rı 

ile ;ttilakında. garp yarım kiirt"in· 

den herhanrı bir devlet miıttdlkle

ri aleyhine harbe Jlrdiğl lakdlrdo 
kendt~inin de o dt'vlrte ka..,1 h•rl' 

ed..,eğlnl kabul ettiği haldle, Bre. 
zllyanın harp UAnlle ha, ıl olan Ya 

z.lytU in<'rlemrkle Jktlfa etmekt('"· 
dlr. Oyl~ anla.ılıyor ki J•Jtt'n:ı·anın 
kendi nıtnfaatlt"rlni mlltl.f"fikltrl· 
nıu menrJL&ttnc df'~IJ , mUtte.flk Jll""r :. 
nlu menfaatini kendi menf._.tlerJn, 
hlımtt ettirmek J tJyor. t 

Jnponyanın Ru~~·aya taarruz ih· 

timılllnl dt, bu nnktadan muhakf'

me etmek (orekUr. 

Sa-Jp 

•• uç 
• 

Reis Ruzv•lt'in husu i mümes· 
sili sıfatile Türk ye, Çin, Mısır, 

Irak, iranı ve başka memleketle
ri ziyaret etmek üzere pek ya.kın
da Birleşik Amerikadan ayrılacak 
olan Var.dell Wilkic şôylc demiş

t:r: 

o1makllğ1ma rağmen, Cumhurrcls. dımanı alınağa ıayret edeceğiz. üzerine derhal had!ic b:r zabıtla 
ligl seçimlerinde en büyük siyasi Bir taraftan milli müdafaamızı da .. tcsbıt edilmiş ve vagon temhir 
partilerden bir:ni temsil etmiş bu· ima kuvvetlendlrn1e'c ugraşırken, edilerek muhafaza altına alınmış· 
ıunmaklığın1, banR. Birleşik Ame· öbür yandan bu müdafaanın teme· 

ıır. 
rikanın harp programının d~ğlŞ- 1: olan köylüyü y<'i ştirmek. ~a 

cephesinde 
a!dılar 

Ruslar Kalinin 
şehri gerı 

.-- Son gün1crclc Reis Ruzvelt 
1 ıd . A m·~dl maııevl kuvvetinı· kazan- Gt;oleon 70 !Candıktan al'K'ak 37 meı ve sarsı maz o ugunu ve • Cllo\.l 

merikan milletinin hep bir a-r::.da dırmak yoluna. gidecettz. Milll kal- tanesi sağlam kalmış. blr kısmı 
tarafından bildirilen bu seyahatin topyekün harbett'ınll bütün dün- klnma, ancak, dünyayı anlayan, tamamile dat;:ılmı~ ve bir kJ::ımı d-A 

zaman yaya duyurmak ve inardırmak a. işini h<'ceren, tultu~unu koparır, içerisiııdcn kArnr. ahr.abilecek \'a· 

1 

ziyEtle sandıkları bozulmuştu. 
oldu. Halihazırdaki duruma ait zlm ve kararın1 veriyor.-.. setğ'.ığın1 bilir; ya.ı;;anıa.'iını, çalışma· 

sını blllr bir kOylü kütlesilc, edr· Teşkil ('thlt""n heyet muvacclıcsindc 
vagon açıtarRk sandıklar İktısat 

1 

biyal olmaktan çıkar ve hakikat 

proje~inl btl'n yapalt çok 

Kent Dükü öldü s11 hasına intikal edl'r. İşte köy müdiriyetine ıetirllmlş ve ladatla-
r1na başlanmıştır. • enstitüleri üzerinde göstcrdlj:imiz 

(Ba.fr ı ine\de) «tıı• 1 Kirmıfse de $Jhht durum-u yüzünden büyük hassas ·yet bundan doğu- Gelen VP. 923.000 lldcdt ihtiva 
Alte!'I nuc de Kent. lngilız hava kolejden ayrılm,.k zorunda kalmış yor. Burada yetişcJ 'ençler, nii· r etmesi lizım gelen karne miktarı· 

1 

kU\'YeUerl umumı teftiş heyetı gt.

1 

ve 1920 yılından beri. hılkümdar aıle· 1 !us siyaselimJıi destekliyecck, kö· nın tadat neticesinde 1000 küsur 
neJkurmayına bağlı bulunmakta ve slnin yegtne sıvıl vaııfede bulunan I ye ı~tk verecek, topra&:ı daha ve- oldul:u noksanile Ayrcn m~vcut 
emir aldığı vazıfeyt yerine getirmek lt"rdi sıfatıle, harıc1ye nazırlığa a.ta-

1 
rimli yap':lcak, buadayı daha iri· 

üzere lzlandaya ı;ltmekte tdi. 1 ~ell~l Yazlfesini yapnıakta bulun_ lcştirt"Cckt r. Çalışmanin Zt'vk:nı 
1 Uc;akl~ bulunanların hep~i Düc de mu,tu. 1 anJs.n1tş bir köylü kütlcginln, istihsa 

Kent"le birlikte ölmu,,ıerdir. Dtic de Kent 1934 de Yunan prtn· le, iç mübadeleye yapacağı bü~·ük 
ouc de Krnt 1902 yılında doğn1uf- si Nicole'nın kih;;Uk kııı prtnıııes tesiri lnkôr edt!-bil~r miyiz? Bu ba

tur. ~lajesle kralın en kUçUk erkek Mırına ile evıenn1ı~ti. Düc, havacılı· kımdan köy enstitüleri köylerimiz 
~ardeıııdir. Altes. o.ile ı .. ıeneğmi de-ı ğa şiddeUe allkadar olmuş, AUanU- için bölge bölge, bir gayret s~ru
vam ettirerek cdenizci • prens> ol ... ği uça.ki& geçen kra1 ailesinden ilk ınu h:z:mC"tiri ;örmektedirler. iıte 

mak içtn Darmoith deniz kolejine. prenstir. Mlllt Şefimizin köy cnitltüleril~ 

ıtörülmüştijr. 

Yalnız çıkan bu noksanın üze· 

rinde de cmmiyetli takibat ya· 

pılmış, Beyazıtta lokantal&rda ey-
lül ve teşrinievvele ait b'8zı kar

nc1er bu1unduAu fsUhbar f'dilerek 

derhal takibata geçilmiştir. T•hkl-

BAS rJJA-,/' ALEDEN 

DE VA M 

Bu harpte Ingillz hava. kuvvetleri. teker teker meşgul olmalarını \'C kat neticesinde filhakika lokanta· 
ne tayin edilmiş ve bir ~aVl.f uçağlle hepsinin verim derccestnı tarttık· tarda A ve B olar-ak ınuhtellt cins· 
binlerce kllometre yaınnı!1tır. Kendi· tRn sonra me-mnunluklarırı lfade 
.si 1930 danberi fahsan pilottur. Bir etmelfriııt bu manaya göre an1a
çok defalar tehlikeye girmiftir. Da· malıyız, 
ha geı;en hatta., cenup kıyısı şehir-

ten ÜÇPr ve alh~ar liraya karne 
satıldığı teı<bit cdılmiştir. 

mü~tür. 
VolgıL üzerinde büyük bır yük 

gemıs! batırılmış, bundan bafka 
3 yük &ı;emis! habar a uğ:ratılmıı ve 
bir petrol geıntsındc yanıın çık•· 
rılmı§t.ır. 

K•tuganın cenup batıstnda, Mec 
din'in şimal batısında. ve Rjev ya· 
kınında dü~man, tanklarla. destek
lenen hücumlarına deva.m etmit 
ve bu esnada uiradığı zayla.ta kat 
Jyyen eh~mmiyet vcrmcm;ştlr. 
Bütün bu hücumlar, Alman kıt· 
alarının sarsılmaz müdafaası kar
şısında. <lk&mctc uğramıştır. 

85 tank yok edllın'ştir. Hava 
kuvvetlerimiz, düşmanı · biJh&5!1ıa 
Rjev kesiminde kanlı zayiata uğ. 

rıtnıışlır . 
Bir ağustoila 24 ağustos arasın· 

da Sovyetler, 2505 tayy•re kay
betmişlerdir. 

Ayn! müddet !ç!rde doCu cep. 
hesinde 140 Alman uçağı kaybol
muştur. 

Harp donanma51nm himaye kuv 

veU.ri, şimal sularında bir düş

man denizaltısır:ı batırmışlardır. 

Berlln, 26 (AA.) - Alman b"~ 
komutanhgının, Sta.I.Jtarad ~ge· 
sindeki muharebeler hakkındfl 

verdiği taf11ll3:ta ~ôrc, tanklardan 
mürekkep b"r hücum grupu Stl!· 
1ingrad'ın cenup batısır.da 20 kL 
1omctrc ;:enişligindC" kurulmu5 
yüzlerce blokhavı:dı:tn mürekkep 
bır Sovyet müdafaa si5temtnı, lr?v· 
kalfıde şldd tli çarpışmalar sonun· 
da yarmıştır. Ccti&retlı hücuml"-r 
1ıcticeslr.de, Alman kuvvetleri, 
Scvyei mevzılerini yardıktan ~on .. 
ra düıma.n batarya mcvzilerınc 
varmış ve bu bataryaları. butün 
topçularilC' beraber tmha etmlşfr. 
Büyük hava leşkılleri de dün Sta
llngrad'ın şimal batısırdaki dü1· 
man mevzilerini bombalan1ı.5tır. 

Cevat Açıka'ın 
ile Molotof 
arasında 

lerınden birinde bulunduğu sırada. Bütün bir ml!mltkf't kültürü o 
(Ba'ı 1 incide) · f. dll>,ıman uço.kla.rı DU<:'iln kullandığı aziz b&Jt• tnpJa.nmıştır. Dilnyaoın 

kimi Büyük l\Iıllet l\1cclisınin aza· uç3 fa bomba ve mitralyözlerle taar. bu k:arı$ık. bu alevli hali, bu ı..~tı· 
5 1 ııfa.tile :erat çerçeve haricine ruı etmişlerdi. raplı lr'Jlltilert Jç nde davayı kö· 
düşmüştür, kimi lhtrsası haric:~de, Kaza. hakkında henüz tafsil4.t ol· kilnden yakalayarak, ona icap 
bir vazifede verim~iz bir şekıldc mamakla berab€'r bunun bir dtl,n1an eden iı11tikamett verm~k anc•k 

, çalıp~·or veya b,r köı;cde muatta1 nıUdahaltıindcn ileri gclınedıfl sanı· Milli Şef gibi kuvvetli bir irade. 

Karneleri sRtan adan1 da ayrt
<"8 tc>!':bit rodılerek 1fade5l alındık· 

tan sonra !;atış hasılatından üıc· 

rindC' bulunan 2227 lira da jstir
riat Pdilmiştir. 

Berlin, 26 CA.A.ı - Zwoeıı Moskoya do iK İ 

duruyor. lıyor. 1 r.ln ~seridir. onun dedklerlni can 
Ha)buk· [evkal3.de zamanların Düc de K~l. en az; 100 senedenbc· kula;ııe dinliyrlim: 

ihtiyaçları kar,ısında §ekli mese- ri mUsellAh kuvvetler E"mrinde Olen 1 

lelerini unutmaktan başka. çare kral ailesine mensup ilk prenstir. «l~l lhsa l Jç ln ,-~ ima r iç in ıen ı,-. 

yoktur. t~e yarar dimağ bu.. DUc'Un Uç çocuğ"u vı:ırdır. Babfi- tmlikyattta. çalışırken, &d&ınetlın lzıt 
ıün nt:rede bulunursa bulunsun, zının unva.ntnı alacak olan bUyük ot- « \ e müdafaaıl' ı ı için U.)·anı k Ye dik.» 
!evkaiB.de ihtiyaçlar karşısında Ju prens Edvard 1935 de, kıı kardefl «ka tU bulunınak, hubou-.ile ordula rı-:o 

mutl&ka vazifeye ko§ulmahdır. Si- prenses Aleksandra 1936 da ve en «m1-ı ı ku\-\-etli \ fi iç durumumuzu-· 
vil hayatın maksada uyıun b r se- kUçük erkek kardf!ŞI prens Jorj «nifa k ı-ı , ~a.ğJaın hatma.k, a la _g0 .. ,. 
!erber-i&lne dayanamayan her as· Fra.nk1en geçen 5 ağu:Fto&ta dofrnut cziimtl ıil n önbnden ayrılm a.malıdır.» 
keri SEferberlik yarım katır. Harp ve re!~ Ruzvelt vartıs babı:ılıtuu B'z, hepimiz bu direktif emrın-
ekonoml:sı dediğimiz zaman kas· yapmıttır. de b:r eriz. Saflarımız dalnıa sıkı· 

Ubr Blatt gazetesinin askeri kay. ı .ı 
nakt•n oırendiğinc göre, Alman görüşme yapı - 1 
zırhlı kuvvetleri Stllira:rad kesi· M.Vlilt"ova, 26 (A.A.) - Reuter: ls-Bıı kıırnrlc:-ri satan gazozcu 

mail i!ades:nde; 425 aa:ır işçi 

495 B olmak üı;cr<' ccnı'an 

vt> ınind~ki düsmarı tnhkimatında ye· Tilrkiyt'Hin :rı,tns}<ova y~ni bUyUJt 

920 
karnf'nirı kayınbiradtri Niyaz:i ta· 

rafından kendisin(' verildıııni ve 
bu Nlyazinin de Devlet DemiryoL. 

ları bagaj memurlRrından olduğu· 

nu bıtdirmlştır. Yine Devlet De· 

n1iryollar1 memurlarından digcri

nin bu işdc iştiraki oldugu haber 
VPrilmi,tir ki tahkikat bu noktadan 

da ayrıca deriı"?leştirılmekte-dlr. 

Nctlce ol•rak yold• herhangi b r 

ni 8C'dikler as-mışlardır. elı;i~I Cc\·ad Açıkıltn gPÇf'n hnft'i 
Bt""rn. 26 CA-A.) _ Stcfı.tnı: _rı.1os. Mo.CJkovaya gch.ı:ılnd~nb,.rl Sovyrt l1a .. 

kovadan 11lınan hab,.rlcre &öre, rieiye komıseri B. M~Iotof'la iki :ö· 
Stalingrad varoşları h&\ktan tahll· rilfl'ne yapmı,tır. BUyUlt elçı, :f\Io5ko_ 
ye cdllmi' ve e:vler teker teker vada kend~tlne gOstcrilen samimi_ ka 
kalrlf'r halint sokulmuş-tur. Novo· buldE"n ~Ulehassts olduğunu soy1r
rosıskl'deki sivil h•lkın tahli ~ine 1 miş ve ıki me-m1E"ket ara ındakı çok 
de bilşlann'ltştır. Y tyi münasebetleri belirtmi~tir. 

ZAFER BA l'RAMl ŞEREFIXE 

LALE nin . büyük programı 
i LK D EF!t 

----:---
Mısır, hgiltereye her 

dcttiğimtz ihtiyaçların ilk icabt d& DUc de Kent, uçak ka.zasi.le ölen 1 dır ve kuvvetlidir. Ve hepimiz bi
pllnl• bir istfhsal ve !kame faal: )'e kral aiiealnden ilk prenstir. oıum hyoruz ki, bu m!lll b"rlik ve bu 

suiniyete matuf olarak k•sden san 

dıkların ktrı1madığı, vagonun lh

tizazından ~andıkların parçalandı· 

T O R K Ç E 

ZAFER OR USU an yardım edecek 
Londra, 26 (Radyo • 0,45) 

Mıaır Bafvekill Na~as Paşa fnJll· 
tere ve Mısır lıblrllı:indPn, M·&I· 
rın İngUt.erPye lıer aıı yardım ede· 
ceırndett l;ahsetmişt.ır. 

t;dlr. haberj derhal DUşes de Kent'e, kra· millt dayanış sayesinde kuvvettml-
Öyle umuyoruz ki, Şükrü Sa· 

raeot1u kabinesi meselelere bu za· 
viyeden -bakmakta ve ha.rp ekono
miılnln lca.p ettirdiil planlı ika
me faalıyeUerine atılmakta gecik· 
miyecektir. 

Almlel Emiıı YALMAN 

la ve kraliçeye bildırllmi,tlr. z1 toparlayıp bu büyük badire 
V .. inı;t.on, 26 (A.A.l - B. Roose- içinde ayakta duruyoruz. 

velt"in kraliçe Ma.rl'ye, kral Jorj'a Sayın Saraçollunun . söylediği 
va DU.e1 de Kent'• DUk de Kent'ın J gıbi Milli Şefi Türk milletine, Türk 
v&kıtsız öiUmUnden dolayı taziye tel. l mllletl Milli Şefine nekadar da çok 
:rafları 1:onderdıği Beyaz aaı aydan yaraşıyor 

haber verUıyor. l\Iuınt.az Faik Fenik 

ğı anlaş.ılını§tır. Hayda.rpa~ada va. 
gonun açılıtı ıan1ın ında s•ndıkla· 

rın kırılarak muhttıvlyatının d~

küldüt!lnü gören gır memurların. 
dan lJir iklRlnin fırsattan bilisbf&· 
de gizlice 1000 kadar karne aldık-

G A R y 1 MADELEIN 1 PAULETIE 1 
C O O p E R C A K R O L GODDAJID 

Bugün m!ltine- L A E ' 
ferden itibar2n 

AK IM 

de 



Milli ·bir döva 
Nuri Demirağ ve 
Türk Hava Kurumu 

anlaşmazlığı _ 
Ycz:ın: Fc1rDk FENİK · 

[Pazar gttnft Te.,ilköyde ~urı Demlrat'ın tan·aff alanında yapılan 
parl.ak bau &"bsterllednl bir röportaj halinde )a&an arkadaşımız, ~urt 
Delnlrat'la. Türk lla\a Kurnmu ara .. ında olan rekabetten bah!ietmlş ve 
ba rekabetin nereden Uerl ge.ldltlne. crtelti gttnkü )&Zısında temaıı ede
r~lni bUdlmıLştı. Bir kaç giUıdtir yazılamnızın faata.ııtı dolayıs.Ue ne,
redemedlğtmlz bu yazıyı, bugiln neşrediyoruz. Mll1i bir da\"aya ~ 
etutı için okuyuC"ularımızm meralola. ta'klV edecekler~ kanllz.) 

G eçen sene, 1nör.ü kampına\ dım. Butün ~os.yalarım Hava Ku
glttiğlm zaman orada yeti· rumilc ve hukumetle olan muha· 

.. 
1 1 1 

. .. 1 bt!rata ayrılmı"tr. N~ dedimse 
.,.n yuz erce ta ebey gormuş ve 
~ . .. •yapmadılar. Ne istedırnse yapma· 
sevınmlşUm. Artık Turk semala· ı 

. ..... 11 hAkt Jabı dılar. Araya giren kimselere Nu-
rına Tuı... karta. arı .. m o - . . 
1 ki d i ri Demirağ ker.dj tıpı tayyare ıs· 
ece er · t d ı 1 Bö' 1 h b. lddl · 

Orada, bana Nuri Demlrağdan •YC:T em ş_ e~. · e ç .. ır · 
çok bahsettiler. Lchır de ve a.ey- am yok. Butün emclım Turk ç0-

h d ·· 1 n n birçok sozlcrl cıın cuklarının uçmasını temin etmek. 
ın c soy c e T" k d bU .. k b' ili" h • 

kulağile dinledim. İstanbula geld - ur iye c yu · ır m 1 a'\a 
d k k endilstrlsl kurmaktır. Yaptığımız 

ğım zaman ışı mey ana çı arma 
için uğraştım \"C r.ihayct işte bu- tayyarcl.~r ydalünız dTurk~b·edte ~e· 

1 ğil. bütun nya a rag e gor-
gün burada, Nurı Dem rağ tayya· l'dl ı B d h' b' k • me • r er. ura a ç ır azanç 
re alanında, bunu bana Nuri De· 

· ğ d :r. 1 ki T. kk ( . ca"em yok. 1926 scceslnde noter-
mıra ee es ur uşu yenı 

' " , den yaptığım vakıfnamcmde bil· 
Hava Kurumunun) tale.:.clerı ar.- d. d" 1 .. şJ d k d 1 
la-tUlar. ır ıg m uzere m ıye a ar o an 

''e bundan ııonra da olacak bütün 
Gözleri yaşlıydı, desem hiç de serveUm Türk mllletıne bırakıl

ışı izam etmemış olurum· 4 - 5 
kadar genç, gürbüz talebeydller. 
Uçan tayyarelere hasreilc bakı· 
yorlardı. Konuşmalarından ve ıı,öı 
!erinden y(ireklerlnin yandığını 
hissettim. Yanlar:." a yaklaştım. 

İçlerinden B· Sabri Çakın an.. 
latmaya başladı: 

«- Galatasarayda talobe idik. 
Her y&z Türkkuşunun ka~pına 

gi~r, talim görurdük. 1938 sene· 
sinde p!Anör brovesı aJd;k, 

Ayni sene paraşiit brôvesi, erte· 
si sene de, yani 1939 da motörıü 
turiz:m brövesi aldık. O zaman 

mıştır. 

Bütün gayrm, Türk gençliğinin 
yetişmesidir. Bu iş öyle muazzam 
bir iştir ki, şunun bunun servetile 
ôl.ıımaz. Bu işe, dcvletın el koy
ması lazımdır. 

Bu iş Hava Kurumunun yaptığı 
gibi p!Anörlc yapılamaz. Pl.lıııörde 

sükôt var, motörlü tayyarede ıse 
gürültü. 

Gençler. sükuttan gurOltüye ge· 

çınce şaşırıyorlar. Muvaffak olmak 

!çın motörlü tayyarede yetışmek 

Türkkusunda hocamız bulunan liuıım. 
Tahir Maner'e göre, Türkkuşunun Bu millete ihtıyat elemanla.r la· 
~n iyi talebelerinden dik. Gayetle zım. 1000 değıl, 2000 dcgıl, yüz-

gü~el uçuyorduk. binlerle ihtiyat elemana ihtiyacı· 
Elimize bir sertifika vererek, mız var. 

biz! İsta.nbula yolladılar. O gün 
b~ün bütün müracaatlıarımı:z.a 
rağmen, uçmak için fırsat bulama 
chk·:ıı 

Sabri Çakın hararetli hararetli 
anlatıyordu. Yanında bulunan ar
kadaşı Ercllment lafa karışarak 

Ben koca bir ummana yalnız 

bir katre koyabilı.yorum. Yetiştir

diğ.m 20 küsur talebe ummanda 
bir katreden bqka b\1'1ey değlldlr. 

Devlet bana yardım etstn ki bu 
katrelerf çoğaltayım 

ile sabah,. öğle ve akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişleriilizi fırçalaymız 

~·;;~" - : ' . " . :·: 

Acı hal<iket.er 
(Ba'ı 1 lncidf') /•**/ 

B. Kemal bize. vazıyetı butün açıK
ııgile. yana yakıla anlatarak dedi ki: 

- 4 kamyonum var. Bir kaç sene
denberi bu tevzı ~kli ile ancak bır 
Uı.stık alabildim. Tf'\'Zıde IA.sll~n kıy_ 
met!, 200 liradır. Halbul<i 'bız bun· 
!arı kara. borsadan 1400 lıraya alıyo
ruz. Kara borsayı yaratan otomobil 
acentaıarı değil. herhangi bir inşaatı 
Uzerterine elm~ milteahhatlerdiı-. 

Mllteahtıit kamyonlarına, mesela 
herhangi bir yolun yapılma~!! için 

.... 
Istanbul Belediye.si ilan.arı 

Kadıköy kazası dahılinde yaptınl.acalc muhtelif yol'arın inşaatı 
açık ekslltmeye konulnıuftur. 

Keşıf bedeli lM:>:i) ııra (091 kur114 ve il.k teminatı (409! lıra (13) 
kuruştW'. 

Keşif ve p.rtname Zabrt ve MuamelA.t Müdürlüğü kalemınde goril· 
lebi1ir. 

Ihale 11)9/942 cuma günü saat H de Daiml Encümende yapılacak_ 
tır. Taliplerin ılk teminat makbuz veya mektupları. >hale tarihinden 
(Sekızl gün evvel Belediye Fen l1Jleri Müdürlüğüne mUrscaatıa a'acak
ları fennl ehlıyet \'e kanunen ibrazı liı.zım gelen diğer veslkalarilc ihale 
günU muayyen saatte Daimi EncUmende bulunmaları. c9252> 

20 tane IAatlk veriliyor. Müteahhit .... •••••••••••••••••m=mımmm•ııa-~ 
aldığı bu IAstlklerin hepsini kullan.. 

mıyor. Kıra Ue tuttuğu kamyonların B u R s A p A z A R ı · ı 
sahiplerine bu lastiklerden 8 ini ve· 
rerek ışını pek AIA gördllreblliyor. 
12 si de kP.ndısine kalıyor. Bu kalan 
12 lastiği ele kare borsa üzerinden 
tutturabı!diğl tıyata ıatıyor. MeselA 

1 
hen daha dtin 1100 liraya bir otomo· 
bil IAstiıtl satın aldım.> 
Şoförün anlattıklarını aynen yuka· 

rıya kaydettık. 

Hasan Hüsnü .Sipt.h~oğlu 
Saltanhamam caddesi 4. Tel. 206215 

Yatı mekteplerine gidecek çocuklarımızın Yatak, Yargın, Batta
n(ye, Çarşaf. Havlu, Pıke örtüsü. Çamru,ır ve bilQmum tuhafiye eş_ 

yasını ehven fiatlarla mağazamızda bulabilirsiniz. 
lstanbulda böyle bir hlı.disenln olu_ 

şu, tevzi işlerinin ne kadar yolsuz bir 1 :.;ı••••••••••••••••••••••••••••• 
şekilde yapıldığını got>stE'rrnE>kte ve • 
müteahhit ere verilen l!.stlklerın mu.I 
teahhıt ihtiyaçlarından çok fazla oı.f 
duğunu ispat etmektedir. Bugün bır 
çok depolarda o kadar IAsUk vardır 
ki, bunlar tevziatta yapılan aksak-

· Çanakçalı 
firması 

lıklar yüzündE'tJ l<Uflenmif, hattA bir (Batı 1 Jnchfo) •/• 

FUlf'i!AC .A. 
f a J " 

( 

kısmı Sl{)aktan birbirine yapılJmıştır. 24 kuruşa t(lpladığı ~itikleri, ls- "r.---+--+-

Bundan başka milteahhltlere verL tanbul 'Piyasasına getırıp çeltik ha· ~ 
len imtiyazlar da o kadar genlş"eme· !ine koyduktan sonra kara borııa· 
ğe b~lamı1Jtır ki, bunlar fe}lır ha· j da 120 - 140 kuruş üzerinden pL 
rici vllAyet pli\.kıı.lartle Istanbulun rinç sattığına işaret edilmişti. 

göt>Eoğinde. en IUks arabalarla iste· ı Son zamanlarda tüccarın tüccar 
diklerı gtbı do atmakta ve kendılerı. tarafından kontrolünu temin mak
ne.. ses çıkaran bulunmamaktadır. sadile kurulan pirinç murakabe he 

DiğE'r taraftan ögrendlgtmtze göre yetine seçilen Çanakçah, seçllme
bııgtln lıtanbulda kara borsa. Uzerin- den b;r kaç gün evvel, «Clımde pl- Solda.n sağa: 1 _ Ufak gaz oca
den istenildiği kadar benzin dahi bu- rinç yok• derken heyete girdik- ğı; Bir iskambil k~aıdı. 2 _ Bir 
Junmadctadır. Tenekesi 25 - 30 liraya ten sonra «ellmde mevcut binlerce mey:va; Bir içki. 8 _ Sayı: Fell
satılan bu benzinler bazı fabrikalar çuval pirinci 95 kuruşa piyasaya ket. 4 _ Nezretmek: Bir mabut. 

... · . 5 - Yanmış omur; Iatıra. 6 -
vassıt tüccarlara ~atılmakta, onlar ha a""'ğı fıyatıa çıkaracağımıı dcmıs 

1 . ..~ ' Bır renk; Bır yem ~; Hamız. 7 -

,... Ankara Emlak Acentası 
Ankara EmlAk acentaaı nldbi Hayri Dllman htanbulda Beyot

hmda Tünel hanında 

ANKARA EMLAK ACENTASI 
/STANBUL BEYOGLU ŞUBESi 

• 

adile bır IJUbe açrn11Jtır. An'kara'da olduğu gibi burada da bötün mn.
terilerin emir ve arzularını tam bir itimad ve emnıyetıe takip ede
cektir. Ankara'nın en eski ve tanınmıt bir em~ mUessesesi olan 

1 Ankara Emlak Acentası 
,ut>estne her ış için billtereddüt VE' tam bir inanla mtiracaat ~ebL 
ıırsıruz. - Ankarada olan bUtUn lşlennizt de bu vaaıta ile )aptınnm. • 

Her nevi Emlak, Arazi, Alım Satım, 
İdare ve 
Müracaat 

Kira ı 
, . 
ş_erı deruhte eder. 

e ~en yanılmaz. 
WRES : Ankara Ulus meydanı. Telefoıı : 2181 

Istsnbul Beyoğlu SttmbUl 80kak Tünel hanı kapı .ı, 

daue 7 - Telefon: 4.2004. T 

&& 
. . . 
Universite A. E. P. Komisyonundan : 
Üniversiteye < lınacak soba borusu ve teferrua:tı :çidl 20.8.942 

tarihınde yapılan açık ek~iltmeslnde verilen fiyat yüksek görüldü
ğünden ayni şartlar ile 31.8.942 pazartesi gUnU saat 15 de Rektör· 
lüktc açık eksiltmeye konulmuştur. Şartname Rektorlükte ıörU
lur. (9134) 

l!Allilll'IBMlll•ma•rzı•m• ILK - ORTA - LlısE 
Kız 

istiklal Lisesi r.: r kek 

Yatılı 

Yabanı 

Talebe kaydı için p11ZBrtesl ve perşembe günleri müracaat edL 
lebilir. Eski talebe kayıdlarının yemlenmesine 10 eyırue kadar de

vam edilecektir. 

\.:sm1çw5 

ŞfJHZADf:BAŞI, POU8 KA&AKOLU AILKASI 

T e 1 e r o n : 22534 • w 

Maar~f Veki liğiodcn: 
Muhtelif \,lıiyet'erdekl gE>zici köy demirciliği ve rnarangozluğıı 

kurslarına aşağıdaki izahat ve şartlara göre öğretmen aJına.caktrr. 

Iııteklilerin belgelerUe birlikte veki '!iğe müracaatları itln olunur 
ı - Kur11lara yalnız bölge sanat okulu mezunları alınacaktır. 
2 - Taliplerin fıill askerlık hlzmetlcrinı yapmış olmaları JA.zımdıt 
3 - Bu şartları haiz olanlar kısa bir denemeden geçirilecekler ve bu 

denemede nıu\·affak olurlarsa gezici köy kurslarına öğretmen ta~;n edi
leceklerdir. 

4 - Bu öğretmenlere bıdeyeten i5 !ıra ücret verilecaktir. Bunların 

terfileri barem kanunundaki esa.sata göre yapılır. 
5 - Taliplerin. vekilliğe verecekleıi dilekçelere &!Jağıdaki evrak: 

bağlama'arı lflzımdır. 

a - Dıpk>ma örneği, 

b - Askerllk terhıs tP.zkeresi örnefl, 
c - Nüfus tezknesı örneği, 
d - Htlsnilha.i kttğıdı. 
e - Vazı!e yapmasına. mA.ni sıhhi bir lrıza.ııı olmadığına daır retımT 

doktor raporu. c9127> c7o&lc 

dedi ki: 

ıı- Biz oraya ihtiyat pilot ol
mak gayesllc girdik. Halbuki bu
gün lhtıyat pilot değil, tekaüt pL 
!otuz. Uçmaya ahşan bir insanın 

arkadaşlarını uçarken görüp de, 
böyle yerde kalışı kadar acı birsey 
yok. 

Bu davaya heptmız canla başla 
sarılalım. Bu dava ne Nuri Demir
ağ davasıdır, ne de Türk Hava 
Kurumu davası. 

ve zıral işletmeler tarafından muta.. ,,.1karıyorum Az fenalarını da da- k'" .. ı 1 

da bu benzinleri kara borsa üzerın- ve bu söz Tice.ret eda ı kAtı'bl u· 
1 

. 1 'dd t 
· 1 B r nevi kumıış tacır: Hı e . 

den şoforlere satmaktadırlar. mumlllg-i tüocar ve bazı kimseler L . . l 
· 8 - ıstıraıhat; Çoban. 9 - Bır kL 

Biz Hava !Kurumuna o kadar 
pahalıya malolduk ki, bunu öde· 
mek ltzım gelse, ancak hayatımız· 
la ödeyebiliriz. 

Bu dava Türk milletinin baka
sını temin edecek milli bir dava· 
dır. 

Bu davayı tahakkuk ettirmek 
için hepimiz elbirliğile çalışalım. 

Zenginler paraslle, ihtiyarlar dua
sile, mülc:fek kirler kalemlerile. bu 
davanın tahakkukuna çalışsınlar. 

Ben kendi elimden geleni yapıyo-

Bugiln şoförlerde gördUğllmüz gu· ı tarafmdan alkışla karşılanmıştı. O dın adı; Ekli!. 10 _ Üye. 11 _ I 
rur. herhalde onlara fazla para ka-ı zaman yazdığımız bir yazıda'. .bul Eski bir sılAh: Derıcllikte kullanı· ı 
zanmıya alılJmılJ olan ~üteahhıtler_ vaziyeti !zah etıni'Ş v~ kend:s·ne ı ıan bir maddE'. 

. 53 kurusa mal olan pırln~lerı 9!5 1 
den geçnuş olsa gerak... ' k k .. 1 Yukanda.n aşağıya: 1 - Bir 

kuruşa yani kıloda 42 uruş .. r ıı 

Slhhl·yede 1 satan çanakçahyı alkışlamak de- nevi koyun. 2 - Yurdumuzun bir 
tayin er gil, hesap sormak lh.ım geldiğini kısmı; Tavtr. 3 - Karar kılınan 

Ankara, 26 (Vatan) - Sıhhat velileri sürmü~tük. yer; Olmamış. 4 - Tersi : halk 
içtimai Muavenet Vekaleti, Antalya ! Firmanın iki dda Mlllt korun· şiiri; Okur. 5 _ Tersi: yalvarma 
hastahanesi operatörU Sabriyi Sıhhat ma mahkemesine gittiği ve bir Ü- 1 

Hava Kurumunun bugün biz- rum.:a 
VekA.letl mUfett1'1tğ'ine. Ağrı sıhhati çür.cüsünün iaşe teşkllAtının lAt- n'.dası; Ateşçi. 6 - Bir musiki iGa-
mUdürU Rl!fik'i Edirne ııhhat mU- vile yUz üstü kaldığı hakikııil ve reti; F.şeleme. 7 - Bir hayvan. 
dUrlüğUne tayin etm~tır. açık neşriyatımız Jrıırşısında tstan· 8 - Askeri karargah; Üye. 9 -den istifade etmeyışi, hem para· 

nın, hem de gayenin kaybolması· 
na sebep oldu. 

Tilrkkusu bizi alıp yetiştirirken 
•bir gayesi, bir pl{mı yok muydu? 

YGik idlyse, bizi yetiştirmek için 
neden bu kadar masraf etti? 

Biz kendisine-, blz:e bir iş ver 
demiyoruz. Antrenman imkAnları 

verilsin. Senelerce uğraşarak elde 
f!ttllimlz uçı.x:uluk: kabiliyetimiz 
kaybolmasıo •.• > 

Gençler daha çok şeyler söyle-
diler. Hepsini ak},ımda tutama-
dım. 

Oradan ayrıldım. Nuri Demirağ 
etrafını çevirenlere anlatıyoo-du. 

Kulak misafiri oldum. 
•- Bir defa değll, bin defa yaz-

Radyo 
BUGVNıtfi PROGJltAM 

l-..u'Tit ..... -~ ........... r.T~ 
~ 1:37> Program ve saat ayan, 
7.32 Vücudumuzu çal~tıralrm, 

1.40 Ajan..s haberleri, 7.55 Kan
IJl'k progra.m (Pl.), 8.20 Evin 
s&att. 

ÖGLE 

12.30 Program ve saat ayarı, 
12.33 Saz e.serlerl, 12.45 Ajana 
haberleri, 13.00 Şarkı ve tUrkU
ler. 

AKŞA)I 

18.00 Program ve saat ayarı, 
18.03 Çlfte fası, 19.00 Konuşma, 
19.15 Dans müziği (Pl.). 19.30 
Saat ayarı ve ajans haberleri. 
19.45 Chopin'den yarım saat 
(Pi.}, 20.15 Radyo Gnzetesl, 
20.45 HUzzam makamından şar
kılar, 21.00 Ziraat tak\1mi, 21.11> 
Şarkı ve tUrkWer, 21.30 Konuş
ma. 21.45 Oda musikisi, 22.15 
Korolu müzik (Pi.). 22.30 Saat 
ayarı, ajans haberleri ve borsa
lar, %2.45 Yarınki program ve 
.JtapanılJ. 

Rafid Bıır.a Tlya&roq 

Halide Plflda lııenber 

Nuri Demirağın bu işte hüsnü
niyet sahibi oldutu yukarıdakı 
iddiasından anlaşılıyor. Memleket 
ve mlllet namına temenni edelim 
ki, Türk Hava Kurumu da bu 
hüsnüniyeti tıı.kdir etsin v~ elblr
Uft yapl!'ak Türk şemalarına Türk 
kanaUarırun gerilmesine yardım 

etsin. 

bula gelen T icaret Vekillmizln bu Su; Bir ot. 10 - ira.t; Gösterme. 
işle yakından alAkadar olacağını j ı 1 _ Dizi; Tersi: meşhur bır bes.. 
ve bu hesaıbın Canak~lıdan sor~- tekAr. 

Her aktam saat 21 buçukta Harbi- lacağrnr /beklerken vaZ\yet ta.hının .. 
ettiğlmh:'n tamamile aksi çıktı. Ve- DUNKtl BULMACANIN BALLl 

Faruk Faik Feınik 

yede, BEL VU bahçesinde alaturka 

kıammda bu &'ec>e 

YUMUROAK 
Vod\11 • 1 - Perde 

Belediye nerede? 
Bir kahve, tam 

200 kuruşa/ 
Bu derece kontrolsuz bir iş, 
bizi olduğu kadar herkesi de 

hayrete düşürmüştür. 
en ucuzu gaZl>Z, 200, kahve, çay 200 
kuruş ... Bundan ucuzu Yok. En paha_ 
Jıst da yerli şampanya 25 lira. Geri 
dönmemize lmkAn Yoktu. Birer kah
ve içtik. Adam t>a.,ına 200 er kuruş 
\'erdik.• Ustellk bir de garson Ucreti 
aldılar. 

Verdığimiz para, eğer festival he

yetinin gsye.sinın tahakkukuna, yani 

fakir halkın kesesine glbıeydi yüre
DUn bir kariimtzden şu ınektubu 

ğl.miz yanmıyacaktı. Bu kadar pa.ha_ 

F;mlnönü Halkevi tarafından tertip 
edilen :Milli oyunlar teııtivall, l}ehrin 
tanınm~ eğlence yerlerinde devam 
ediyor. Fakirlere yudım, onlara kış
lık odun ve kömUr temini gıbi .iyi ga
yelerle ~e ba.IJlıyan bu festival eğlen_ 
ce.<!1, billnmlyen bv.ı sebeplerden do
layı gayesinden aynlmllJ ve gayeyi 
fakir halkten ziyade. zengin gazino
cunun lehine çevlrm1'tir. 

&:dık. Aynen neşrediyoruz: 

c- Zeybek oyunlarına bayılırım. 

5 arkadaş dUn akl}&1TI karar verdik, 
gidelim festivalde bol bol seyredelim 

ıı bir tarifenin hiçbir kontrola tA.bi 

olmayışı, oradaki ganıonların ve mü

eMese mildürlerlnln lş~rt istedikleri 

dedik. Kalktık Maksim'e gittik. Giriş gibi tanzim ediş:eri, alınsn bu para
serviSinden sonra içeride önUmUze 1 !arın y{ade birinin bile fMtlval he
bir tarife getirdıler. Şöy~ ucuz bir yetine gitmiyeoefini bize açıkça lapa.t 

1 şey ıçelim dedik. Bir de ne göreliın etti. 

kll.e yanlış malömat verilmiş da- Soldan sata: 1 - Muk:ıbU; Şen. 
cak ki, Çanakçalı tebrik edildi; 2 _ Eşeleme; Az. 3 - CDu) man· 
bulgur imalatının bir kıı:mmın ken· 1 • 
disine verileceği vıı.adinde bulunul· Keman. 4 - Akara (araka); Ana. 
du. Ayrıca d'S. Ankllrada Yll'Pılac!lk 5 - Kamarot. 6 - (Ma) ta; Ma. 
çeltik fabrikası müsaadesinin Ça- 7 - Nara; İl. 8 - (~) rl (de): 
nakçahya verileceği b!Jdirlldl. Zoraki. 9 - Aşıranlar. 10 - Adi; 

Şimdi, müblm bir hlıdise ile kar-ı An; Atan. 11 - Kenan ; tn. 
plaşmtş bulunuyoruz: 5 - Kamarot. 6 - (Ma) Ita; Ma. 

Çanakçah firması, bizim kendi- rnurlar; Ak. 2 - Uş (şu); İade. 
stn<ıen o eski günlerin he.s4tbının 3 - Kemakan; Ş n. 4 - AlAka; 
sorulmasını fstedijimlz firma değil Arı. 5 - Benam; Ran (Nar). 8 -

midir? 
Takdir edU·şine bakılırsa, hayır! 

Evvelki gürkü gazetemizin bL 
rincj ı;ayfasında gümrük muhafa· 
za teşk'latı tarafıpdan bir vatan
daş aleyhine yapılan fena ve çir_ 
kin isnadı muahazr. ederken, bu· 
gün ça.nakçalı firması hakkında 
böyle bir yazı yazmamız belki hay 
ret uya.ndırabillr. 

Fa.ka.t şurasını evvelden söyllye· 

Um ki. bizim ıbugünkü yazrmız ev

velki yazılarl!l'lltza aksetmiş olan 

lhakikaUeriD meydana çık~ına 

yardım maksadiledır. 

O zamanlar, halkın en zaruri lh

tıyaç maddesinde ihtikar ya.penk 

pirinç fiyatlarını alabildiğine yı.ik

selttiğl iddia olunan Çanak:çalı fir· 

ması bir kaç gün evvel tebrik ve 

takdir edilenı firma ~ğilse bu an

laşıhnaJı. 

YWc, ayni flrma (llup ta yuru

tülen iddialar çürükse alakadar ma 

kamlar bu işi inceliyerek vaziyeti 

eydtnlatmalı ve işin rnahiyıetlni ol
duğu .glbi 9rtaya koymalıdırlar. Ta 
ki bu firma üstünde efkArı umu
mi)"ede kalmış şüphe ortadan kalk-
&ın· 

İm (mi): Ramazan. 7 - Lekara 
(Arakel); On. 8 - Arla.n. 9 -
Şamata; (S) aa.t. 10 - Ezan; İk
rar. 11 - Na; Ali. 

BORSA 
H AGUSTOS 1942 

1 Sterlin 5,22 
ırıo 

100 
100 
100 

Dolar 130.70 
Pezeta 12,89 
İsviçre trang 30,365 
İsveç kronu 31,16 

ESHAM VE TABvtLAT 
% 7 1934 Sıvas·Erzurum 2-7 20,00 
% 7 1941 Demiryolu 2 19,71 

DO&ToB --.... 

ORF ANIDIS 
Cild n ZOhrm mötehaauıı 

Beyottıu Suterazı IOkak No. 5 
Nil apartıman 2 el kat Tel 43734 

ZAYi 
Sahibi bulunduğum Türkiye imar 

Bankumın beş hlBselilc ve yUz lira 
kıymetindeki hAmiline ait 002901 nu
maralı hiB8e 11enedl zayj olmu~tur. 
Yenisini almak üzere müracaatta bu
lundugumdan zuhurunda hUkmU ol
madığı il&n olunur. 

Yüksek Milhendi&: Haydar Tokal \ 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Müdürlüğünden: 

• - Ikmal imtihanları U eylQlde bqlayıp 26 eylQlde ııona ere
cektir. 

2 - Mektebe giriş için kayıt muamelesi 1 ey!Qlde açılııcak ve • 
birinciteşrln pazar günü aklf8lllına kadar devam edecektir. 

3 - Giriş müsabaka imtihanları 5 Birlncite.şrin pazartesi.günü ba.şlı_ 
yacaktır. c9137> 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

ZiRAAT BANKASI 
Kurul°' tarthi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 TUrk liruı 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevlbanka mu&melelerl. 

Para. biriktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bank:a.smda klm\b&ralı ve ihbarsız ta.ııarrut hesaplarında 
en az 50 lirası buıunanıara aenede ' defa çek~cek kur'a ile aşagı. 
da.ki pı&na göre ikramiye ctagıtılıacaktır. 

, adet l,ooe Hl"Bllk •.ooo lira lM adet 60 Urablı: 5,000 lira 
, > 600 • 2,oeo • 

' > 250 > 1,000 > 
120 > > 4,800 > 

'° > 100 • t,000 .. 180 > 20 > B,200 > 

DIKKAT : Heııııaplanndaki paralar bir aene içinde 50 liradan aşa·· 
g-ı dUşmiyenlere ikra.ınlye çıktığı takdirde ?O 20 fa.zlaııile verilecektir. 

Kuralar senede ' defa. 11 mart, 11 hasıra.n, 11 eyıru, 
11 Birincik&nunda çekilcektir. 

~ ............................... -
8Uı11ıt .e Nefrl7a* lllldt.rta : .A.1ımet Em1a Y~IA..~ 

Va&u Neptıa& T9rlE LlcL fU. Va&aa Mı*'"•• 

,. 


