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Bir hakimin görüşleri 
FevkalAde günlerde 
memurun rolü, vazifesi 
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Yoz:ın: Baha AK ER 

' MİLLİ ŞEFİMİZ 
nkaraya avdet 
buyurdular 

lnönü, Etimes'utta Başvekilimiz ve diğer 
hükumet erkanı tarafından karşılandılar 

1tt•t1.ıici.imhurun1uı: :'\filli Şt-f tCJınet tnönli Ankarada. 

ı\tı1.nra.. :l (A. A) 1-tilli Şef ReisicUn1hur Isn1ct Esendal, Parti· meclis grupu reis vekilleri, Parti ida
re heyeti azaları, mebuslar, Genelkurmay ve vekillik· 
ler ileri gelenleri, Ankara vali muavini, garnizon ko
ınutnnı, emniyet mUdUrU ve merkez komutanı tar&
f.ndan 'karşılannuşlardır. 

l11ön,J bugün .suat 11. ı:; de ,\okara'ya avdet buyur-
1nu' rdır 

Re ırUmhıınım..ız Etımt"SUt'da Başvekil Şükrü Sa_ 
racoğ~:.ı. Ankara vali ve belediye reisi Nevzat Tflndo· 
ğan. Ank -a. garında d:ı R. ~f. Meclisi reis! Abdl.i1ha
lik Rcnda, Genelkurmay Başkanı l\.lareşal I<~evz.; Çak
nıak, \•ckıller Parti Genel sekreteri Memduh Şevket 

Garın iç ve dış kıs:mlarınd& toplanmış olı>n ka1a.. 
balık bir halk kitlesi ?tlilli Şef'imizl coşkun tc~ahU.r

lerle se13.mlamLŞlardır. 

Yarın i dünya 
E SiKi ÇALIŞAN INDIR 
•=====:ıı 

Totaliter sistem. en sıkı bir ça//şma sistemidir. Demokrasi:e: a-tm 
tempoya uymağa mecbur o'muşlardır. Bizde avm hızla plışmanm 

yollarım bulmazsak yarınki yarışta ge:i ka/mağ1 mahkumuz 

U yku ta.tlı şeyi!.: Fertler gl 1 
bi m. etler de her fırsat 

buldukça uyKuya d,lar!ar, hatta 
eten :ebtT r kl milletler 1çin, bir ta. 1 

kın1 köklcşmış itiyatıarın ve r.-Sul- J 

lrrin üzerine uzaıııp uykuya dal
m'"k, tabii ve normal haldir. He
le zaferlerden, muvaf!akıyct!crden, 
yorucu hamlclerd, n ~onra uyku. 
y '. dalmı~·an mu:ctıere nadir tes:ı-1 
düf <'d Jir. 

1\tlllet!.eri uyanık tutmak, Jcrj 
yürülmt"k, tcrakkin1-ı ve dcğışik

llğ! ~ zahmetini ve riskin1 kabul et
t'.rmck için hususi hAdisı;lere. te
~rıcrc ve 3.millere ihtiyaç vardır. 

F vkalade milli gayretıerjn anc<ık 

fevkalAde bozgun1ukları ve buh
ranları takip e•tiğ' tarihin her dev_ 
rındc beli, c..ln1uştur. 

Yozon: Ahmet Emin YALMAN 

Kuibişef B. Elçimiz 
v zifesi başına gitti 

8. Elçi, Sovyetlerle mevcutdostluk 
münasebetlerini takviye 

azminde olduğunu söyledi 
Ankara. 3 (A.A.) - Türkiycnin Numan Mcnemencloğlu bu müna

Sovyetler Birhğl Büyük Elçiliğine scbetle Gar gazinosundı..- Cevat A· 
Bugün dünya yuzünde gordUğü- tayin edilen Cev~t Açıkahn bu ak- çıkalın şerefine Hariciye Vekil.leli 

müz manzara nedir? Geçer harp. şamki trenle vaz'fcsi başına git. erkcinının bulunduğu b:r akşam 
tc zafer kazanan rnillct.Jcr gaClet mek üzere Ankaradan ayrılmıştır yemeği vermiştir. 
uykusuna, zevke, salaya dalınışı~r. Hariciye Vf'k31eli Umumi Kfıtlbi Bu ziy2feli BaıJVekillmlz de hu· 
c.,ilen milletler ise uyanıp i,c .sa- zurlarilc şereflendlrmişlerdir. 

rılınışlardır T. aksi~er yine bir Cevat Açıkalzn ıstasyonda Hari. 
Totaliter si:slemin mutlaka baş. clyc Umumi Kci.libt Numan Mene-

k•larıııa tecavüz mdnasıu geldi- gu··n tek, b 'ır gu··n ç .· t ~ mcncloğlu ile Hariciye erkAnı ve 
J!in: soylerlcr ya hşh:-. Sistemin l diğer bir çok zevat ve dostları ta-
llk m!in.ı .. ? ve gayesi, bozgt;.-ıa uğ~ rafından uğurlanmıştır 

ramış, sa1'11t'.mış, ,narşi h :.ce düş· olarak çalışacak Ankara, 3 (A-A-) - Türklyenin 
milş mllietlerl zorla calışmıya sevk yeni Ku.bişef Büyük Elçisi Cevat 
('tmek, grvşck'iğln, ererji lr.- fla- Petrol OfJıin Ticaret VekA.letine Açıkalın, hareketinden evvel Tas 
rını 1)n{.lrc gr<;mektir yaptığı bir teklifle muvakkat bir za. Aji.nsı muhabirini kabul ederek a· 

PIArı ct-ı resi de ve s:kı bi,. d•- man !çın tatcsilerin bundan evvel ya- şağıdaki demeçte bulunmuştur: 

(;".pl'nle çalışm..ığa ot;,,;.•"8.nlar mesa_ pı:dığı gibi bir gUn tek, bir gün çift _Bundan on sene evvel memu. 
rr. kaza ıınca bun :ırla gaf'cl U'.\'· numa. aıar çal~ştırılması hakkında riyetlc ve az zaman evvel de v.a
kusun d.1lanlar ara• ında b:;o :nu. bir karar isten:niştir. ' zife ile bulunmuş olmak dolayısile 
vrze>neslzlik peyda olmuş, bu m·ı Oğrcndlğimize göre bu karar tanıdığım komşumuz ve dostumuz 
''"7." Pslıl ::ı; I· ıcıcav.,,ı ştalı arı ve bugilnlerde gelecek ve derhal tatbi- Sovyetler Blrliğ:r.de memleketimi 
st~ırı Onıit ve ht ta ·~-ı.rı uy.ındır_ ı .ha g~ilecEktir temsile memur cdildiğlm için bah-
mı~tır. l Uyarım. 
ş mdi ı. ı ller alom baıları_a Japo :ılar, Kotoba uçak Bu memleketteki ıkametlerlm-

vura v~rD demokrat mıllet:. re bir istasyon n ald · ı ar den ve cnu idare edenle_rle olan 
dc1'11 oğrcl"Tiekle me•guld~r: Bu 1 U ll 1 münasebetlerlmden en iyı halıra. 
ders te; s;kı şekilde çalı ıp ugraş-, Amsterdam, 3 (A.A.) - Nev- lar saklıyorum. Bunun içindir ki, 
mağı dcmnkrasl çerçev ·çınde yorktan vcc-ılen haberlere göre orr_ya. Türkiye ile Sovyetlcr Birı:ği 
tr ki13tl, ndırmnk zaruretidir. Yeni Gine'dr Katoda tayyare meü-İ arasında mevcut dostluk müna'"-ı:--

Demokrast Alem tote... ter1eırln j danı, Japc.nı r tarafından işgal e·I betler;nl kuvvetlendirmek azmile 
tokma,,..ı ıltında bı. işi +;ımamla. diJm - Bu mey:lan Porln1orcs.J ve büyiık bir memnuniyetle tekrar 

(Df'\amı~ ...::ı. Ji su.,,: ~ .. ) >-• 1 ' 
1 0

' o..,.c•··c nc~ar"'deıfr. g 1diyorum. 

r~ani8rl 
ıBakuta veı 
1 Bielayaglina li 
hattını geçti 1 
Kuban 'ın aşağı 
mecrasına 

yaklaşıldı 

Ruslar yeni bir mü- > 
dofaa h attı kuruyoi" > 

1 
l 
J 

R uslar, aldıkları 
m ev z i ler i 
sağlam lıyorlar 

Berlln, 3 (A.A.) - Alman ve 
müttefik kıtaları. 2 ağustos tari· 
hinde, bolşeviklerl Kuban nehrinin 
şimal kesimine kadar takip ederek 
ilerlemcğe devam etmişler ve Ba· 
kuta - Bielaya Gllna hal'tını geç_ 
mişlcrd·r. 

Bcrlln, 3 (A.A-) - Alman or
(Devamı: ~a. S, Sü. 6; da) t 

Pravda 
diyor ki: 

Vatan üzerine çö :<en 
teh!ike, günden güne 

o r tmaktod ır 

Vatanın her karış 
topragı Hitlercilere 

mezar olmalıdır 
Ankara. 3 (R,dyo Gazetesi) 

Rusya cephesir.de inkişaf etmekle 
01~:1 Alman taarruzu karşısında be. 
liren tehl: key? Prı vda gazetcsı şu 
sözlerle izah etmektedır: 

nCenup cephesinde vaz:yet git
tikçe fenalaşıyor. Vatan üzerine 
çöken tehlike günden gU c a··ı.ı1 k_ 
tadır. Almanlar bü.liln kuvvetleri· 
ni cephemlze sevketmekli!d r 

Memleketi kurtarmak için her şey. 
den, her tedbirden istifade etme· 
Iiylz. Komutan emir vermeden, hiç 

(De~amı: Sa.. S; SU. ı de) // r-----"'I'. 
1 Yeni uçak 1 
J meydan l arı J 

1 ii!::ı~~~:~ 1 
J mamen elde > 
J edilecek ı 
J Almanya üzerine 1 

1 
her gece 2000 
uçak hücum edecek J -
Bir laglUz • Amerikan 1 1Dıelr lromataalığı J tetirli edW1or 

Londra, 3 (A.A.) - Amerikan ha
va filoları, personel ve pilotları ile 
lngillz hava kuvveUerinin kendllerJ. 
ne ayırdıkları tayyare meydanlarına 
yerleşmişlerdir. Pek yakında Ameri
kan hava kuvvetleri bilhassa. Ameri· 

(Devamı : Sa. S; Sil. t te) -

iş Bankasının 
kumbara 

müsabakası 

B. illet Meclisi 
dün top andı 

Dr. Refik Saydam ve 
Ulaş' ı n aziz .hatıraları 

Meliha 
anıld ı 

Başvekalete, Saracoğlu'nun tayinini bil
diren Riyaseticu.-.. hur tezkeresi okundu 
Ankara, 3 ( A-A-) - Büyük Mil. 

let Meclisi bugün saat 15 de Re
fet canıtezin reısliğinde top:anmış
tır. 

Evvela, Başvekil ve İstanbul 
mebusu Dr Refik Sayct-.m iJc Sam. 
sun mebusu Meliha Ulaşın \'Cfat 
ettiklerine dair Başve'..t;ilet tezke
releri okundukt11.n sonra hatırala

rını taziz için iki dakLka •yaktl 
süküt ed Jmlştlr. 

Bundan sonra, Başvekil İsttnbul 
mebusu Dr. Refik Saydamın rtı· 

hali üzerine hükO.metın k. ti t~:-ek. 

külür.e kadar Başvekit,'et v zifc~·
nin vekfileten ifasına Dahli ye Ve· 
kili Erzurum mebusu Dr F:kri 
Tüzerin- men1ur edildiğine. Başvc

kill'ğe İzmir l\.tcbusu Sükrü Sara_ 
coğlunun tayin cdildig;ne, İzmir 

mebusu Şükrü Saracoğ:unun rci.s
liğlr.de teşekkül eden !er_ Vekil
leri h~ yeUnl gösteren listenin su
nulduğuna da:r Riyasetictlmhur 

(Devamı: Sa. S, SU. 7j de) (: :) 
::\flllet -'ltı·li ... in!n hundan e\'\·eJkJ bir foplantrsında 

Başvekil, Ticaret odaları 
delegeleri i kabul etti 

Piyasanın asayişini hozan tufeyli unsnr .. 
/ara karşı amansız bir nıücadele açılacak 

Namuslu tüccar müşterek bir mes'uliyet kabul edecek 

Tstanhul Tira.ret Oda"Sı ü:ı.aları bir toptanhd:ı. 

Ankara, 3 (Vatrn) - Bugün, 
İstanbul, İzmir ve Ankara T1caret 
odaları delegelerinden mürekkep 
bir heyet öğleden evvel ve sonra 
Başvek·ı Saracoğlu ve Ticaret Ve
kili Behçet Uzu makamlı:ırında zi. 
yaret etmişlerdir. Bu ziyaretlerin 

mevzu unu mcmlek<'" .n hcı nevi 
lhtiyEç maddfleri vt• tticcariarımı

zın hükUmetıe ş birlığ: ycpmala
rının temini teşkil etmı~tir. Tica~ 

ret odaları delc-ge!eri gerek Baş. 

vekile ve gerl'ksc Ticaret VckUL 
(De\·amı: s~ 3: su. a de)X.X 

\ ikinci c phe 
açı.malıdır! 
Ruslar İngi~fered erı 
derhal oçı!ması nı 

istemişle r 
Am,tcrdam, 3 (A.A.) - No11-

ycrk r!'dyosunun bildirdiğine rö· 
re, So1:yctlcr Birliği hükümeli, A
merik~ı \'C ingil tere hükümetlerin 
den derhal ik;nci bir ct>phc açıl .. 
masinı istemiştir. 

V. &lngton, 3 (A-A-) - ikinci 
cephe Me!'elcsi hakkında mütalaa 

(De\:amı: Sa. S, su. 5; de) (..) 

iaşe ve Belediye memurları 
arasındaki içtihat ihtilifı 

• 
ihtilaf, alakadarlar tarafından y alanla-
nıyorsa da hadise asılsız değil, hakikattir 

Bundan birkaç gün evv~ı )' , .:dı~ı
m1z bir yazida belediye memurlarlle 
eski Jaşe memurları arasında bir iç
tihat lhtllıi.fl olduğunu bildırmhı ve 
evrakın bu yüzden olduğu kadar bir 
haleflik seleflik meselesind~n de de· 
vir olunamadığ-ın1 teba.rllz ettirmlş_ 

tik. 

Dün beledlyc kanaliylc aldığımız 
bir mektlıpııı. ortada blr içtihat ihU
IAfı olmadığı bUdlrilmekte ve neşret
tiğimiz haberi yalanlamıya çalışıl

maktadır. H8.diseler ortada iken aç.lt 
hakikatleri de gizlemeğe imk:\n yok_ 

Ankara, 3 (A.A.) Türkiye iş tur. Ortada bir istifa mese:esl mev-
Bankası hesabında. en az 50 lirası zuu bahiStir. Bu bir hakikattir, bu 
ola!l kumbaralı ve kumbarasız küçük. hakikati bizzat bu teşktıtıtın başırıa 
tasarruf hesapları arasında tertip getirilmiş olan zat, B. Saffet St'zen 
eylediği 1942 ikramiy~ p~!nının 31 dahi itiraf etme~tedl.r. 

(Devamı Sa. 3, Si .• 4 t.e) (-) (Devamı : tsa. S, SU, f. d.,) fJt, Tarihe karı.a11 Fiyat nıi\r3.A.ıhe kon\f~cnu t.:r ı~-ti:..ıu.:.a 



VATAN 

il 

şehir r- Bir hikiinin görüşleri 
berleri -cm F k IA d .. l d 

Vali ve Belediye eV 8 8 e gun er e 
R:~1i1 :~:~::~a n1emurun rolü, vazifesi 

üzerince Vekôletle Yozon: Balla AKEB 
Yazan: Zif temaslar yop:ıcok [U ktidar milli korunma hMdm mua\int Baha Alce.r, d'CTkalllGe 

zamanlar ekonoml!l \e lhtlkkln adlı bir eeıer ha~rlama'}tır. Bu 
O!l~t, Milli korunma ı,ıerlle meşgul bir genç adllyeclnln görUflerl
ne d:ı)'annıakla beraber hfld19elerln ıstırabını duyan bir 'atıındaş 
Jılsılle yazılınıttır. Kitabın, fevkalade glinlerdc memurun :rolline 
'\e \"8Zlfcslne alt bir babını )tulusa şckllnde aşağıya ~lrl~oruz.. 

Kitabın muharrlrlle ,ııahi olarak da bu mcsclr.lcrı mlinakaıa 
ettik. oasterdlltt kavrayışı, anla~ ı;ı 'e yurıl sevgi \'6 alika&ını 

mernleket hesabına ~k ümıtll \ ' C kıymetli bulduk.) 

cdllmektedlr. Halbuki mahkeme. 
!ere intikal eden hRô selerin ek
serisi, te1 rleri bulunduğu mu. 

Vu 

du u Y<' 
kinde, t 
t rdl. 

Bu.}Ok b 
Bz 

-82-

borı;lnnnıııı. AO 

Senin 

avuç arı-

Şo.} il' tıır Ul ılııru.} or: 
< Burl ı.gtoıı'da kurolıln Pııla~ rıl('ıJnr 

klubıi, •('rr n n c.-n hl ıı 1 " nr U)

durıluj::'u f{'ln Dr1Jn f<'lı:ıüt 

olmıı~ IJlr kepi 
1111-,tiı. llclnr.o'un ı ı ua ı d.ı.. lıır 

~ c'lıcıı ı;-cmı,. h.• u ıı il "um Ur f'ldrr
kPn 1 .. 1 alin; nın lmHıığanıı g rdli
P.11, 1.ılr ti~ ıt onr 

etmek 
nd ıçtL 

Vnlı ve D ı d ) c Rc;is\ Doktor 
Lutf Kırdar Ttcaı et Vekalet le 
Bcled yeye dcvredılcn iaşe kadro· 
su \ c verllccck tahs al ç tn An. 
karada tem slnrda bulunnwktadır. 
Dlı:;cr t raftat1 veu ve B led•):c 
Re sı İstanbul Beled yeslne gelır 
k ynakl rı temınl çın de aUıkn
drırlorla temaslarda bulunacaktır. 

Veni istanbul Vali 
muavini 

İstanbul Vali muavinliğ ne tayin 
cdı'c'n eski Bcşlkt !i kaym kamı 
Rıza u al ye ı vazıfesine t>aııla. 

c re) n mı~ır 

alıyordu. 

nl thata eden tch. 
dor ldıkço dar.ılı· 

(Scnt Mari) kil.sesinde veri.len 
karar, bir dak kn bile geçirilmek· 
s z n, Gafatadakl (Ccnevız B lyo. 
zu) ne bıldırlldt. Türk gemileri, 
Galata sahili r ne pek ;,·akın bir 
mevkide bulur duğu iç n kend n· 
den yardım 1 tcnildı. 

B lyözdcn bu yardım t lep cclıl
diğı zaman, Galata kal s nin en· 
( ınc b nm ş olan Turk b tarya. 

ları dahn h61tı v k t vakit ate e 
d vam etmekte ldt. 

(QnlkH r mcclıs ) in 
k rarını tcbll ' eden zab te, top 

lcr nin rcld •I mevkii parma
ğ.le gosterd : 

- Şu topların ngızları biraz 
mcvktın de· ştırecck olursa, fc. 
AkC"t ateşl<'rl bizim b mıza yağa· 

b 1 r. Durup dururkt'n boy le b 'r 
tP'ıl kC'ye maruz k!ıl.mıımak için, 
Türk dostıu{iunu halcld,ır etme. 
m k lllzım el r. 

D ye cev p verdt. 
(Arka!u var) 

Randsvucu bir kadın 
mahkOm oldu 

B r .kaç ay \'Vcl Teprb şında 
Hıırrcrn ap rtmıı ı dn randevucu. 
ı · y parken y kolansn Esler a. 
dtrd ki kadının muh kemes ne 
dun İıdnci A 1 ye Cezada devatn o· 

Yakmda piyasaya çok 
mıktarda toz şekar 

çıkacak 
bğrendi~ımıtc gorc, lkt n~ dan• 

beri pıyM ... da devum eden toz ııe· 

kcr buhranını gidermek !~in Şe. 
kc-r Şirk t' ağustllSun 20 sine doğ
ru külllyC"tl miktarda toz şeker 
çıkoracaklır. Bu sebeple ycnı yıl 
pmcar m hsulilr.dcn fabrikaları· 
mıı.da şeker imaline başlanmıştır. 

Şeker pancarı eken mustl:..hsliler 

bu senekl mnh uldcn çok mcm· 

nundurlar. 

Yeni Belediye intihabı 

hazırhkları 
Yen Beledıye ıntıhabı htızırhk· 

lıırı devam etmektedir. Deftorlcr 
d ikmal edllmck üzeredir. Bu ha· 
ıırhkl rın kmalinden sonra cylOI 
ayı içinde sC'çlm yapılacaktır. 

Ticaret Odasmda bugün 
fevkalade bir toplantı 

yapılıyor 
Ticaret odası, idare heyeti bu 

gün T cnrct od~ sır.da fcvkall'ıde blr 
toplantı yapacak. muhtelif gıda 
m ddeleri ve zaruri <'!iYA ticaret 
ııubeleri lçln, p yasada vukuf ve 
ihtisasları ile tanınmış, muteber 
k mgelerden mUrckkep, ihtisas ko· 
misyonlarını seçecektir. 

Bu komısyonların aza seçimi O

d mt>cl• inin tasvibinden geçtik· 

ten sonrn llgilllcre tebl 1 edilecek. 
Ur. 

Daha mahlcQm olmadan 
cazı sını ödeyen suçlu 
Bundan bir mUddct evvel Agop 

ad nd biri, Yolgcç n hanında A· 
şotun di.lkkilnınn giderek, kardc'Şi 
ile nlşMlı olan kız..rnı b rııder nden 
ayırdığı için Aşotu t~hd t etmıı ve 
l 5 lir ıı ı tarak ksçınıesa da ya 
knlanmıştı. 

o zaman m hkemeyc verilen ve 
muhakemes·~ mevkufen devarn o. 
lu'lan Agobun, dun 2 Jncl Asi ~de 
duruşmasına bakılmış ve tehdit L 
L para koparma suçundan yiyece
ği ceznrıın müddet, şimdiye ktı.dar 
l attıttı hcpls müddetini ancak dol
dur cağı Mahkemece tahm n edıle_ 
tek da\'ıı bitmeden tııhl yeslne ve 
bundan sorırakl duruşmalarına gay 
rl mevkuf olarak devam edllrncs. 
n karar 1er•lmlşllr. 

B ır ağ .. cın kıymeti, verdiği 

mcyva ile; kanurların kıy· 

metı ise tatbikatta vcrdığı neti
celerle 61~üllir. En ly kanunlar 
tatbik edılmedigl giln fena b r 
6let, kötil y.,pılmış kanunlar lıe 

iyi niyetle ta.tbık ed.ld ği gunU 
ıyi bir alet olurlar. 
Kanunları bir otomobile bcnz • 

tcbillr t. Çapraşık, uzun, Arız lı 

ve tchtikelı yollardan geçıp he 
defe ulaşmak fçııı yeni ve buliın 
maklnelerı tam ve mükemmel 
bir şekilde ışliyen b<r otomobile 
malik olmak kfıfi d,ğlld t . O oto· 
mobllı mehe.rctle idare edecek 
bir şoföre. yani memur zümre-
1ıne de ıhtiyaç vardır. En iyi bir 
otomobıl fena bir ~ofor cllrıde 
da.ha Uk anda arııa yapar. Hal
buki otomobil eski de olsa, arn. 
sıra tırıza bile yapsa iyi bir şo· 

för onu hedefe kadnr ulaştırab • 
Jir, Otomobilin ustünde yurUdü· 
ğı.i yolu da cem1y te benzclPbl 
llrMık mlsalımlzl tamaml•mıs o · 
luruz. 

M 1111 korunma kanunu, ba

zı hatalarllc beraber bu-

lctlcrın, fcvkalftdc zamnnlardD 
iktısndi hnyata gıtl kçe nrtan mu 
dahalcsı, geniş b!r memur 
kodrosunun vücudunu icap etti. 
rır H lbuki bu kadronun Dla

sından çoğurda bu mes'ul velll 
vazifeler. hakkiyle karşılaysb' . 
lecek derecede iktisadi v tek· 
ıı k tecrübe yoktur. 
Rüşvet ve kaçak ticaret lmkftl' 

larını ortnd n kaldırabHmek iç111 

nok nsız bir kontrol c haıı"a 
lilztlm v r. Bu da ayrıca güçlük. 
lcrc yol açar. Bunun için bu ge· 
n tcck Uıt!a çalışan memurla 
rın tô suıh zamanında, iktisadi 
seferberlik pl~nlarına uygun o!tt· 
rak yı-tlştirllip hazırlanmeları 

icap ett ğlnl söyliyenler v rdır 
Bu belki ec:ns lec:k !Atta bellıbaş 
lı mC'vkllerj işgal edecek ş• hıs• 

]ar h kkı da doğru olabllir. Fıı. 
kal ta "Ulh zam nlarından btı 
k dar geniş bir kadroyu devlC't 
l~ler ndl' kullanm ğa esasen lm
kfir yc.ktur. 

'Mevcut memurlar ise t cari 
zıhniyetin icap ettırd 1 ğl zaru"d
lerl gözönilnde tutmağa hazırlan
mamı tardır. 

guniln .htlyaçlo.rını karşılamak B ugün fstanbulda. tesirler 
bakımından kafi derecede sarih 
hükOm\crl ihtiva etmektedir. memleketin en uzak kö· 
Esasen bu kııdnr kısa b r z • şelcrine kadıı.r intikal eden mü. 
manda bütün noksarılardan iırl him bıı· takım ıhtlkar w istls· 
bır kanun yapılabileceğini k mse mar hfıdiselcrlnln yapıldığı lddıa 

hiilc mahdut, baSlt ve küçük 
vak'alardan ibarettir. Vatar rn 
geniş zemanlı;rını ve dar zaman· 
!arını yalnız kendi haksız zen. 
g nllklcri iç'n istifade fırsatı se· 
yan soysuzlar ve kötü fırsat dUş. 
kilr.led; doymak bUmlyen hıts· 

tarının tatminl için hcrşeyl yapı. 
yorlar, her çareye başvuruyor· 

!ar. KulakLn kulıığn dolaoan il
> :al ar bu ş'crde r c geniş ledbır
ler alındığını ve ne nce hesap. 
!ar yapıldı&ını göstermektedir. 

Bu suçların meydana çıkarıla· 
maması h"lkı zlyadcsllC' mütees
sir etmektedlt-. :Memleketin dar 
z man • r nııı frdakfırlıklarına ııc 

ve seve krllarıan genlı halk kilt. 
lesinin ya"ında, umumun zara· 
rına menfaat temin eden ltlmse
ler'n tak pslz kalınası; halk için 
en dcrir bir hoşnutsuduk kay· 
nağı olmakt clır. 

Bunus milsebbibl llarak alA
kadar memurltrııı ihmal ve 11ul· 
istımallnden :ılyade, bec rlks'zli .. 
ğlnl gostereblllrz. Muhtıkkak ki 
her hAdlsen:n kend ne mahsus 
bir takip tarzı vardır. Bu da kı
sa b·r tetkik ve tahk'kle eld 
edilebilir. Birçok memur! rın va. 
zl!eler n suiistimal eWklerl, rüı
vet aldıkları, halka memuriyet
lerinin icep ettirdiği şekildi! iyi 
muamele etme<J kler. ve gazete 
sütunlarının hergün bunların 
lslmlcrile dolduğu söyleniyor. 
Ben birinci fikre işth:ak ctmiyo· 
rum. B 'rkaç sec yesiz memurun 

, Ccnalığını diğer geniş memur küt. 1 

lesine tcstnil etmek ıy i bir harc
<Devımı ::;a. 4, ~il. t de) 

iddia edemez. na.talar tatblkatlo1- ~-------"----~---

dü21.'ltncbHlr. Zaten tcrtkk 'lcr 
de hata yapmak ve bunları tec
riibe Jle dUzeHmck suret le mey. 
dana gelmıştlr. 

F•kat tatbik.ata bakınca bu ka· 
11unun beklediglmlz neticeler 
vermediğini görOyoruz. Kanun 

:ı..• d' B o tlnl'anın laıııeslnl temin nıak. 1 c.tlnl nlhay@t buldular: lnflllz Ye 
cansız ·u r şey ır. unu . .: . Amerlkahların ııporcu oktllklarını 
memurlar yan! tatb!kllc muvaz ıoadUe BU)uk Brltan>a. A~ll•· ! 

1 . ıuıtermek IQln illlnc:l cepheyi açma.. 
zaf olan kı.mseler canlı bir h le tralya, Kanada, Birleşik Amerika •e lan kuV\'etle muhtemeldir. 
getirebilirler. Demek ki herşey· Arjantin arasıml& bir konferanı ku· 
den evvel yeni zlhnıyctlc çalışa.. rulaeak 'e yüz mll)on ton bufclay NÖBET 
cak, sec'ycll, bilgili bır memur ııtoku yapılması li;ln tellblrJer alına· Tren yolcuJarına Ju•la1'ık olmak 
kadrosuna ihtiyacımız vardır cnkmış. ilzere köprüde yüz nöbetçi takal bu-
İktısadi planları tatbik edecek Dlin)anın en fazla bufılay yeu,u. luna.cakı havadisini okuyan bir adanı 
memurların; her memurda bu- ren roprakıvının !lllhlplerı olan bu yanındaki arkıulaşa ,&yle tl6dl: 
Junması lilzım gelen sağlam se de' letler ıua!!ıllda Sovyttt Rutlya - Demek ki beşl:"" yt>rdfl takı.l 
ciyeden baıka, k nuni hi.ıkümle· eksiktir. bulmak ıçın de btı. 115bet bekllyece.. 
rl doğru ve fidll bir §ek'ldc tat- 1933 yılında dünyada bufday ı;to-' t~ı 
bik edebilmesi, '\'e miletcrek ga- ku 960 milyon kU!IUf tonııu. o zaman 
) eyi, şahsi h sler ve menfaat dü. 'tlkarıdaıcı 00 ıetıel'fl n1187a da da
şUncelerl üzerinde durmadan bil olarak ıuıa eklnıln önüne geçll
yürüteblltnesl için iyi 1;>tr hukuk tn 1 düşünlllmfüıtu. Çlinkü fazla 
çu olmalıdır. Varacağı kararla. mahııul ,e ııtok, Brezllyada kııb,·e 
rın gerek vasıtasız, gerek vasıta- razlaıtının yakılmatıı gtbl, tenılmlen 
h tesir ve neticcler'ni tl)'ln ede. bir buhran doğurmu~tu. Şimdi ıee 
bilmek için ayni zamanda iyı bir ıoo mll)on too buğdayı atok ya1ıe. 
iktısatçı olması fcap eder. b'Jme,l ntmet ıııı.yıyorlar. Hey rı•ı 

ikqısadl hayat.ı tcc:k Hit1nndır-
mak işi bir ihtısas ve bilgi işidir 
İktısııdl bürye, pek hassas blr 
uzviyet olduğundan .mizreırn 
uymıyan aykırı mild h lelerdcıı 

pek çabuk mütecss·r olur. 
Yapılan yanlııltkltırın dUıel 

titmesl ancak kayıplar pahasın 

dilnya hey! .• 

1''111AYJ!T B1JLDULAR 
Rus ııporcuları l\loskovada bir mi• 

tJııg aktederek Jngllfa ve Amerikalı 
!IJklf<•ulsrdan Almanlann batı4a \'U• 

rulmalarını, J :ani açıkça!iı bir llUocl 
(.'ephe açılınaınnı lııtenıl':ler. 

elde etJllebfllr. 1ş n feııası şu ki Şirrıdi)e kadar fkfncl c-eplH!yl ame
fevkal~de umrclard bu k·yıp le ı .. tool, ordu hıtedl, matbuat istedi, 
ıarır:tn• bedellerini mısillcrce faz. diploması ll\tcdi. Jo'akat Ruslar kim .. 
ıasııe 6dem k lAzım gel r. Dev· , 1€'rın klmlerdeıı Meınesı ıa~tmıete· 

KARLI İŞ 
Ylbtı bir dUenclnlu üsılinlle bilmem 

Jlfl kadar alhn çlkmılf ve bu dMencl 
.. bat.ya, ayrlClll e~·lnde de iki Mn 
Jlrası olduğunu aöyJemlJ. 

Geçtın Bü)'Ok harpten 80111'& •Uyük 
\tir malt btlhran olmuftu. ı,t4'1 fi mıh. 
rıan )'ılında lılr JnglJI& blınktırln oda
tıına bir dflflllC'f ~lrtp sadaka ııstemlı,. 
BMker bü;rük bir soğukkanlılıkla 

dHenclyeı 

- Biraz llelde. He9&bı'lı ıöreylm, 
belki de çlkar, lııeraber denJrlz, de-

mlş. 

Hani, Allah g&tierınesln baokerla.. 
kl gtbi yokluktan değil, fakat cll.len
clUk bu kadar kMlı ış oklatu için: 

- Gel beraber <Ulenelllh ! 
Dl)8Celder bulunacak pHba. 

TaUaeert 

13 ını o On dı., El ylc .,özlerir.ı k•-
padı \ c ozunc d"" m etti: 

ı ği halde başkasından olan bir çocuğu 
bana yüklehnek lsterne11 olıdu, atıl çır. 
kin noltta i:ıte bu idi. - Evvelfı sizin d ·m n a !attıklarını· 

z h v <.t ettı~ m fr:n~mamı~ göründü. 
gıım ı ın n ynlıın vylcc!lm 

B ı • l tt klarınızı ben on beş sere
d nberl b 1 y )rdum Hayret mi ettlnlz" 
B k d bun! rı blld ğ tn halde k bul 

ed yor unuz \:(' b nl 
F kat dmleylntz, beni 

Anclre Maa1'01S ÇeTireb: Renan A. g, YAL!WAH 
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lar, çekettıedller Ben te1>hede bulutlu 
yc;rdum 81rtok lmzuız mektuplar al· 
dım 1 sanların ne derecede kotU o1du. 

unu görm<'k behı h m ıırlır, hem de 
urkulur Neka.dar Adi ve hııln insanlar 

k hUeum etl klcrl ııdıma mü6a· 
fu mklnını Yermeden kendlsıni zehir 
lcrı r İnsan ırcredcn ıeldilinl ıbllmedı· 
g! !)öyle b r hücuma karşı kerd !!ini ma. 

f a edemez kı N yazık ki böyle ya• 
plln'ar pt'k çoktur. Ejer beps nl bulmak 
\'<' t nımak imkAnını bulsa' dım muhak. 
k k ki hiç cımadan ve vicdan atıbı 
cel.mcdcn vurur, öldürilrdf n. 

Da a gelen bu inızasız mektu1>larda 
Mn"t n'ln Cohıtte'ltı babası olduğu aa 
h bN verllın ştı. nattA bir tanesinde 
ç k kuvvetli dellll"r ve lsbatlar da var· 
dt. Bunu yııı:an kadır. \'aiwıt'ne'I doğur. 
ta ebe ile konuştutunu •• Marttn'tn 
dalma ~Up löltusayı ılyar~t ett #lnt. 
h ttJ eo. uğıı dil bir kürk örtü h<'d·;ve et· 
tıl; rıı aoylu:v-.ıırdu. Bu nı@ktubun bir ka. 
dın tAM~ ,azılmr, oJdulu belliydi. 

Verilen butiln bu tnfıı IAt beni üzüntü 
H! ~ndlşcye dOsurmüştu. Fakat o esna
oa cephede ld m, h st idim, bedbaht 
ld m, her a ölUmü bekllyoı·dum. Benı 
hayata bağlayın tek b ğı böyl bir mek
tup yUalınden kırmuğa goı:lıim razı ol· 
ftlıdı. 

Valentlne'c yazdığım mektuplarda bun 
lardıtn h ~ b h etmedim O ha sonra 
tzınıı ol rak duıtdUğllm tatmtn blrbltlrnf. 
z. görmek o kndıır blıyOk bir .tıı('lt>t ol· 
au ki bu ayıp şcylt"rckın bir dah:ı baJıse
demcdlm. 

Harb n devam ettığı müddetçe, bu 
korkut ç me ele arnsır:ı h tırınıa gell· 
yor. uıun geceler uykum kaçıyordu. 

Valentln 'in bana, MaHJn'deh bııhııctme. 
ylfl bana o kadar fena g@lm yordu. Ken
disile tanıştığım !l\man ba.ra alk Aşıkı 
olmedıfımı çıkça sffylernlştf. Yalnız da
lma bana· aScn ıah den ~vdJgim llk 
t>tkcks n!n derdi Her halile de bunun 
doğru olduğunu f.sbat ederdi. Bana en 
teına gelen cihet ~ol lle\"dltuıı iddia et· 

Beni bu suretle atdııtnııı.sı, ftlem naza· 
rında maskara etmesi, Valtntlt1t'e ya. 
kısmıyan ballerdf. Ailem'n bUtUn itiraz· 
larına rağmen ben onunla evlenmeğl 
gozc almı~t.Jrn. Bu kadar fedakarlık eden 
bir adamı bu ~kilde '"1atmak çok a)'ap 
blrşeyal. Bütün bu meselenin lçyüzünil 
meydara çıkarac•iıma dnlt kendi ken. 
dinle söı vernt•~tim. Fakat insan baıan 
her verd · ğj sozil tutamıyor. Miıtareke 
ııArt ~ii!lnc• geri dönmek bana o k*dar 
hoş geldi ki yapacaftım tahkikatı unut
tum. Hem bu tahkikatı nıu;ıl yapacı;k. 
hm~ Kovulmuş hlzmetç;lerden ve yahut 
da parti canlısı ebe kaclınıit..rı soracak 
kıd•r a1~1acek mrydım? 

BÖY'le blrşey Yf pamazdım. Karıma 

emni?el etmenin ve inanmanın en dojru 
bir hareke' olacetıııa 'karar verdim ve 
böyle yaptJm. Birçok defalar içimdeki 
şüphelerdtHı kemlls ne bahsetmf.lk iste
dim. :Pakat aaadetlml thuhafnıa tdebll. 
mek C'ndlşe-sflc burtu yllpmodım. .Röyle 
bit' suaıtme ııarcrn ne ~ verecekU? 
Arımızcitı müntıkaşelar bıısJana hayatı
mrıın ,ekfl ne olur, diye dU,OndUm •e 
sustum. Kentt'ıı1nden yalnız benı ~1-
ğtnı ve hay:ıtında )'alnız benim olduğu
nu labat ede~k h4rek.ıler betll,.-d1un, 

(Aft.!M HQ. 

Aydınlanan 

bir sır 
f:9t Sr eır perdeslle örtülU furdu

lbi) Ju ml\ddetçe zihinlerde Jııtlf
hamlar yaratan olaylar, harp Uer. 
ledlkçe yıH·aş yava.-: a~ dınlaıur \ ' 8 

i~ln gizil kapaklı tarafı kalmaz. 
Royal Oak zırhlı ının Scapa F'IO\V 

da torplllf'.nmMl de bu kabil hAdl· 
ıı.elerdendlr. 

Okurlarımız Jılltırtıyacaklardır kl 
harp başladıktan aşağı yukarı bir 
bu~uk ay sonra, yani l9S9 ıe,rınl· 
M '\ elinin 14 Unde lnglllzlerin Boyat 
Oak nrhlı5ı )'atmakta olduğu Scapa 
1'1ow limanında bir Alman denız.al. 
tı .. ı tnrarından torpillenerek batı· 

rılnll';tı. O znnıan bir denizaltı ge
misinin rnuhafaza atlındaki bir U
mana glrme<>I hayret uyaadırmıt 
ve bir takım tahminlere yol açmı,. 
tı. Rıı tahminlerden başhcaKa, Al· 
man dPOlaalhıımıa llmaaa stnnek
te olan bir ln~lllz ,...,urunun dtknetı 
ııuyıında Jçerfye girip laarp pmlal
nl torpllleı\11" olmasıJdı. 

Bu 1 in ıurrı, bugtın tamamlle el. 
tUtmu,rnr. Royal Oak'ın torplll"n

nıeııı mUkemınel btr aarette IJatarıl

mı' bir cumıluk neticesidir. 
bkoçyıtnın ıtlmallnde Pomona 

adoııınılakl Klrkwall adım1akJ kil. 
çUk bir kö)de h\1çrell bir saat~I 
ya,amaktaynu,. Fl\kat, adı bir W 
ile ba,ııyan bıı adam hakikatte ıae 
lıniçrell 'e ne de "aa~I deJll. Al
man dt'tll& ııubaylarından bir casua
mu,. Bu W. 1939 yılmın 1J ıe,rtnt. 
tıV\'ellnde lifrenmı, ki l!!leapa J11ow 
df"nl:ı. lluU "18ml beyanata raAmen 
henüz lufpatılmıt deft'lldlr, ancak 
moayven yerlerinde ııabtt g'eçlt de
likleri bulunan ••tarta denizaltıla
ra karşı müdafaa edllmftltedlr. 

Jııvlcrell ~l !4 saat 80nra bb 
aflann, geçit yerlerin! ıtıeteren bir 
p'Anı ele A"ec;lrtnelfl mu,affak oL 
mu~. Hollandad& la Haye'dekl mer
kezine drrhaJ bir plfre göndennlıt. 

Oraılan d:ı bütün malömat Bre
men'tte bulunan denl1.a.ltılar yarılı

mlle {'atiUKlDk tefkllAtı Şflfilğlne bJL 
dlrllmlş. Şef, denizaltı kumandan
larından Prten'e kapalı bir :urf ~e
rerek derhal denlae apılm•mı em
retmiş. Bununla beraber kamandan 
Şimal denizinin muayyen bir nok. 
tasına sldec:ıeiinden de llaberdar 
odllmlş. 

Khpalı zarftaki emir mucibince 
l S &eşrlııle\'"\'elde l{eCenlo aaat do
kur.ile tNJU araıııııda muay7en nok
ta4a su Uııtllne çıkan PriMI, yine 
emir mudhlrwe radyo§unu ı,ıetme· 
den nı hiçbir harekett4l INlıuuna. 
dıtn llllat tanı onda eüllden verile· 
cek l9aretl bekleml,. Gttrçekte• de 
ııaat tam onda hafif bir uıık gör· 
mu,, bir kaç dakiı. eonra ıla kao· 
rak bir tıandal cteMzaltı)·a yana.,_ 
mıt• h\içrell Maatçı gemiye ,çıkma' 
~e o dakikadan itibaren k•manda
) ı eHH alarak delllzaltıyı attan o 
ııahıt reçltlerf~n blrtnden l"l,'lr
mı, \C atılan iki torı>il lncillz zırh
Jı11ına isabet eıtlli strada deniz.altı 
aynı delikten g~erek ~· denize 
çılıdlllf-

Ne dlhnefl ııuytt, ne bir ~y: sMlt. 

l~ iyi ba,arıhnaı, Mr casuııJuk.H 

KOR KADI 

TAKViM 
4 AGUSTOS 1912 

SAM 
A\' 8 - GÖN 2Zl r- lhtır 41 
RUMİ 1358 - TEl\11\-IUZ 22 
HiCR.I 1361 - RECEP 21 
V A.Ktr ZEVAi .t EZANI 
GÜNEŞ 5,59 9.36 
ÖGLE 13,20 4,ın 
1KİNDİ 17,14 8 .Sı 
AKŞAM 20,22 12,00 
YATSI 22,11 1,4'7 
fMğAK 3.59 '7 .sa 

Fırında domates 

pilôkisi 

H er !H'Afl yas gtlıılerlnıhı sık sdı 

llomateeı plAki&I ) apardık. • 
8lzlııııa Demir bu yemett çok llf!Vf!r. 
...... , ... 86116 doma&e&in ı•abalılıtıa.. 
dan Jııals birinci defa yapıyorm. Ol
dukça luılıılılMlık bir ailr)'I! anrak bet 
kilo doauıtaMul blr tepı>l yrmek ola
yor. 

Yarıın lrHo 80V&Dı •oce ince dnt
rıyarak biraz aeyUnyatıJo ~lll"lbn. 
Halka halka kNerek tl'fil!tl irine yflr. 
l•trdlilm &tmııteııleri ılfl INM1ne 
yavıllm, bir k&( taıııe yCP.ll hllwr. 9'li 
maydanoı: oo~radını, bt'!j ~,nnıırteyı 

bir kMeye kırarak l,'AlkıWNh.a, tıs 4a 
Oi'ff edoonk tepmaln ÖHl'iM ~ 

l a. w fınaa llllntlim. Vt \'fi,..._ -.. 
atte plftl, ......, .. Mıt ~l tSe _,,.. 
ya Wrdlm. Ulzlm ev MJlnaıR ~ 
müt•ulline g~n iılr ) l"R'ltıık .Wuf'ıt * ıt.rr: Sflİ'I ~r etıaer. 

1 JIJY •• .., 
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VATAN 
1 • -.--~ ~ .. 

~~~o~:(~ SiYASi iCMAi IIilllol,lJ!1;t!l:fl1:)3lliJI H.Aktay'mce-1 
__ ....... • - ·- naz-esi, bugün 

Askeri J a p 0 ~ 1 8 f AVrupada iaşe ~a!dırı!ıyor / İspanyada 

At yarış~arında 8~:~~~!an-: 
Olup hı. ten er kit \ak~tr~:~~::.:,~:~:~:: .. İÇ:: ::~ 

AN 
ou nrhrl dJrsclindf'I '" şiıw.ı.h 

1 ~ıkınllSI AnkarJ. 3 <V•t•·1> _ Esk< Mos. 

S • b \); kova Büyük Elçimi, Haydar Ak-
ı e r ya ya tay!n ani bir ölümle vefatı şehri-

Almoıı icg:ı~i aHır.doki mizcte derin bir ıeessur uyanrl•r 
., mıştır. l\lct"hum JLydar Aktay 

Saldl ~. lf•ar~a yerlerde ayakl:şma- Türkiye cümhuriyetın ıcm.ıı \1. 

ı ı:tku, a topraklarındaki 

harı> \.'B.7. yetl ~oyle lıul~a f'dil<'bi· j 
lir: ı 

1 - Tlon nrhrfnin d.tr!liefjndf" Sn,·. 
\ tolJer111 \•azi~etl dth:e1mt~ttr. Rfr lld 
hafta onre K1rt-.ka\a \r, Ka~ ınf!\·· 
kiler: C:-•\ .ırın ., nehır kr.\ 1"!.1na \&nnı., 
nlan J\lm"'ln fılmcnlerl, Ru"" nıuka\·f> ... 
htet nı kır.1n1an11şlar \4' ~hri Jtf'ı('~· 

ınernlsJrrdlr T:ır lar htı 1«$imde n1ü .. 
ıt.ıfa:\yı nıukahil taatruzlarla t:ık\·i-

\·e rtnıloılrr \fi ,rrıf kıtv\Cllt'rl('ı nlÜ_ 
daraa tt>rHbahnı Cle•inl~HrınJ'lt'rılir. 

'2 - ~t.ılinJ(rad lstlkaınrtınde Oon 

~ tiği her memlekette derfn bir .sev· 
f or c f u:for gi uyand!rmış ve parlak muvafia-

. usl::rın, 
P.Js;f kte 
hareketi 

Ankara, : <Radyo Gazetesi) kryctler k'llzanmış kıymetli bil." h"-. 
Amerikadon Bu kışın Avrupada i;ışe bakım!ndan r'.ciyec·mıı:dl. Bilhassa. Hovdar Ak

ç<>k gtt:.lUk ('ek leceğ: muhakka~tB·. I tayın, dünyonır. en kzrııık blr za. Sölih Tcm2!i;ı i-ine akıl sır crmczı . . ' 
L ır şc şı rrn-.o 
yop1!:r.as1nı 

istemeleri 

Bu ~trndidm kendlsınt gli!:terrnlştır. ı 
Bu iaşe ~ıkir:tıaı \'e nclık yUzünden manıncte. k.om,umur: Sovyct Ruo;· 

A1ma:ı '"Pli altın<'a olan mem'e- yad::ı !r.!O,.,.,it'k~timlzi n1uv f!akt~·ct. P,caba bu sır n:dir? 
ketlerde Aln1an ifgnl orduııuna karl'lı le ten1siI etmesi crerıı vazlt..lcrl. İsta bul at yarışları durjünc1..1' n.zin1 )"akı r. dan tanıdı~•nıız bır 
ayaklanmalaı· \•tıkua gE"liyor n!n en ba~ında gelmckled r. hafta koşuları h·ç bck'cnıniycn ne~ ahır sahıbi var. O da ııı:u nıe~hur 

muhokkokmıs Sırbistand:l isyanlar olduğu \'('ı Mtrlıunıun cenazesi buılin tıcelerle k'pandı. o n1üteh3S:ilS ge_ Salih 'feme'.dir. Onun hayvınl rı· 

yecauh hoht:-rieT il~•kıy,.r. ı .. piılll
' anın lıarbe ıtir~f'ti, Portekt'ı.c IClıLI· 
tlırat·at;-ı. ~imali .\fri1-.ada Fratı'>R. 

ınn nılra ın3 gOı ı..u,du·,tu, ltalya i
lu A.kdenl1:rle yarı ... a ı.·ıkara,tı gibi 
hlrhirlni tutrnaz ri,·a~ eller ortah,;a 
J a:.-ılıyor. 

Nevyork, 3 (A.A.) .._ Nevyotk bunların baetırıla.nuı.dığı muhakl~ak- llalloacC·k ç1rıenler, Rl ırahlplerl, haft!l:nı~ he. nın Uzer nde f'.k:lr yürütüı'ken h<·r. 
H ıud T b b. tır. Bunu Almanlar da az çok itiraf nrtırhü <:ophE"f'IPın gr·c;:enıiJ1teklf"rini er rı une gazetesinde ~r Dün, vefatını büylık bir 1ces· m~n hemen her gününü VelieCcr:- keı;:te bir kan.~at vn:r. Ve na· 

anlı'°an Ahnanlar • .,ınırli Slnhafl'ka-' makale nr~redcn binbaşı Fcllding ediyorlar. 'rle haber verdlRimiz cskl Mos· dl s~hasınd~ geç'.rcnler d~ 1u ()1. j ı:-tltllr, d ycı sordu:lunuı: her me 

ı~:.ı ddğtU'iu .,:ı kı, L-.pan,,·a an('ak 

l·arı t·.ınh b;r lr::ıldı'tllr. K<'ndi k8~
.. ıı:dı~ rahat hırakıhn:lktan ha.~ka bir 
,,.~. ı ... t<'tnlJor. Pek ~-ahın IHr nta.t.L 
dt ı .. ,,anyoı toprakları, Su\:yet ftu"!

l:t Ut• Allnarı.ra \ e Jtal;rn ara.,ındahl 
tııa•.k~U hir harbe "'ahnc &fnltı~. b11-

11a nı11<"'nı.;ıl blr dı.thilı kardeş harbi 
de kurı1nıı,ıır. T~1'd:ın llon nı·hrJnin <'<'nuı> "abl11 Ellıot şöyle demektedir: Evvelki gUn Parıstc bir iaşe de_ den1ırin Re slcümhur, Ga:li ko:-tu raklı şu cevabt verlyot·: 

h••Yunra dofu lstlknnıeflodl"; laarru- J.eper . .iar Siberyaya taarruz et- po!ıı 6nUnde aç halk ve poUıııler ara· kova Büyük Elçlrnız Hsydar Ak. ı h:ırt b'rfncHerlr., bunlerın Bl' <. t;;n_ - ya:tahl bllmem. Bu Sal!h Te· 
?:·t h:ı,t:ınıışlardır. Ru taarruL.c1a nıu· mek , çin her tilrlil tedbirleri aJ· f sında çarpı,maJur o1mu~lur ve her t~yın cenazesi bugün BüyUkado.da da fnvoti sayılan Dcrnetl rl, D1n· melin atıdır. Dtıkar~ın :ı.-erışt \: U. 
,arrak ohırlarY. Don dirsetindeki mışl:ırsa da :htlyaten Almanların ik\ taraftan da b!r çok ynra:ananlat· Nizam c:idd.$lndck evinden kaldı-j dileri, Umacilar

1 
kendi ~hırıntn tuvcrır. Q >un atı:arı.:;a &kıl sır er

l?·1"' ınlitla"ıa tertlhahnı "·e stalin_ Kafkasya tasırru~u _netlccsin_ı. bek. l bulunmaktadır l<>smen bu aya.kl_an: rılarak hu~usi bir vapurla 5:rke· hayvanı Gonca!arı ger:dc bıraktı nıez, diyorllr. 

'.\1Jlh tr la rafı üııııtün ~dup genr. 
ral l r11.11ko, biltüu ı 1111n3 ol ıopr&k· 
larına haklnı oluo(·u dahili i•tlkaJ,1 
~ı)·a!lit!tJ, ':'id'l"t üı:erine kurulu \ e 
yıkıC'ı bit iktıudi i"'a"etle elelt dr

lAm f"tn1l1 \H T"J•Un)·a>ı ('anlandır. 
rnıık tı:·n nıUııthfot adıtnlat M.nnığa 

\lklt ye iınk.in bulnnmamı-,hr. 

•r.ıd'ı ('l!nuıJt:ın .-\İrnıek mak11.adiJe ledıklerl tahmin edılmektedır. , malar yUzUnden .. kısmen. de ıkıncıl ve yedi birinci sınır havva lriııden Dıkkat etUn1. Gece!in:, gündü!U 
"' , , ~ . ~ •ü ·· d AJ clye gettrUrcek. orad1'1 da Beya- ~ n ., · · 
ll<'rl harekete de\-a.m f"dıettklertlir. Japonl~r Sıhcryn.ya taarruz et- cephe meselesi ~. zun c~ manlar , güzel b'r ko'u Ue yarışı knptı. nü nhtrd:.. gt'\lren, h iifı tıhlrdn ya-

tJklerı takdirde RusL:ırın b:zdcn garbe kut"vetl<'r gondernuşleı-dır. tn. zıt ceımlslnC nakh:~di.ecekt!r. Özderıir o k:~dar güz ! b'r ko~u tan bu chır !'B!ı bl, h ç beldenml • u""laT nıuk.ıbıl tedhir 
"ınhaııska.}.ı lHıfı:esinc 

ll•r "e\"ketmlşlerdir. 

olmak fu:erf' 
lCDi kU\'\"et-

8 --- (~rıııp balı k~inır l;"f"lin(·e. 
lın:ın zırhlı ordnu. tahmin ctt:ı{ı

tniz \.'echlle ı·enuha dof:ru il("rlf'mek-
tcıtır. Rtnkhnhn'dtn gf'l~n lınherlf"rıle 

f1l"' hu AJrnıın zırlıh ordn,uııun üç 

Pasifik bölgeSlndc bir .şaşırtma ha- giliz kaynakları bu kuvvetlerin ~I. Ali Haydarın cenaze naınazı Be. yaptı ki, büttin at yarışı merak.· y(n u-tmRnlatd~. ftkat nıUhlln ,_.
3 reketı yapılmasını istcn1elcrl muh· man ordusunun 'iO 29 u olduğunu söy- yazıt cam'sirde ktlındıkt;n sonra Iı1 arı büyük zararlara girmeler ne rı,ıardn tr da.n C'tktp birine· I' K:ı. 

temeldir , itiyorlar. Şehitl'.ğc götüı·üicrC'k orr)'il defnc- 1 rajme:ı bu kcşunun zcvkl ile ıcı, p;ver:'.'·or. N:leklrıı daim:ı G El 

dilecektir. ı .. rını b!r an :çın urutlular. YiL Rtl!c '1.1I'hur kojule.rı "' rio. ü.%crinde BAŞMAKALEDEN DEVAM nız btr noktaya •şarc:t ed 1·m ki dnru1mıyu·1 hayyınl · r•lc y·ı.rı ı n· - yeni uç ak Özdemire bu yarışı k .u: . nc!·ran o hy~ r ve bt• .-ene de bflyle o 1<lu. Ço· 
nıın bin'cisi oldu. Son yUz nıctre Uankızı rn hüyOk koşu;\"u kaptı J<olıl:"ın ·nvro~i"k Hnıanı. Kra..,nodnr (Ba~ı 1 illtidf') tH1 1 yctiştirmlyc caı: atı!rlar; b:z bu ifi meyc1.1n1a""'t de hayvar.a öy]e bir hamlt" y:ı~)_ ı ll"ll atl dU~ür.dürl'n nokta ud11r: 

\r ı\'mati:ı ,·eya \~oro,llof!ook istika. yınca. totallter aıeme mutlaka ÜS·\ rneden·yct diye ~ta kendimiz ya- tırdı ve öyle bir kanıçılr.dt ki, bu 1 /\~karad en bilyü~t }r:oıunur. gtı 
nl'·tl•tlnol• t••rrur.~ ı1C\"31U ntfl""' te- lUn ı•tkacaKtır Çünkü zor alt:ında: pryoruz veya gidlfln fenRlıi}ını gö_ 1 (Başı 1 lnC'lde) h k . b 8 l"h T il ı • 

' •; -· ··• ~ "'" " · arc ·e-t görll1e~ck şe.rdl. ~o·. -r. ı, .. ';bı ol sn u a , e_mc. 11 t l O'"'· \ ·•1 •ııılın·k-.. 'r. nu il<· hodf'f, hlzln1 ratıııımanın verecc:ır.: dcvemh verim, rüyoruz da zeyirci kalıyoruz ve ka'ıl&r lçl:ı. inşa edllmiı;J ol!ın hava i 
.... " ~· " v 

6 
1 \ ın metrede cc.keyl hııyvanın f.L.c~ c!~r fc.11ra orte::lıtrı sıllnıvrırlyor . .,ii,lctHl"lmlz \e('h.11~ ikl kelhne llf' Mvcs.ıe, kan.aatle w gönül rızasile k~lkınma ye.tunu b:r türlü açamı- me~anlarmı i7gn1 edcccklcrı ir ... - tft\rl k d / 

Hngön Ntki rPJim men&;uplantıd~n 
u~ yU1; hin kt~i hapiırı.anl:"lerdrdlr, 

buııJarın ınll~onlara varan ha.nut
ttll7. hlPDl'uııiar1 \C taraftarları '-lln

nıi' bir h:ddfl birer kitşed(" YaJJ•>·or. 
Dahili harııte hrrabl'rt>e yllrü~·«'n 

ka.tul"k ldll8tllf!I ve ortlu ile Fnlanjiı.,t 
p:ırti .. inin araıııı a('ılmr!jhr. Blrblrh\. 
rinln tizı>ılrrhıe ıtılnıağa haıar bn
lunu,,·orlıır, (trnf"ral Fra.nkn, <iliii.kUnu 
hln zahnu•tlr ıuulıafaz.a f'dlyor. Fa-

\ ·,,rln11ndcn elbette da. '-·o ruz. merıkalıler taın tetfkilıl.tıa yani ta:,· ... , ('!l llÇ"lCa !Bn · l:. 11 I ~ı:ıı rn tst. rsinlz?Subut&.y öyle lfaı1e ıtll1€'hUlr: fledef, ~taikop petrol çaJışmar.ın ~ J 

1 
k 

11 
Bu rreda. da bazı h ~ yvan1arrn 

ha\'za ıdır. ha <ızdır. n:r. ikl büyük şehrimizin b 1r, iki yareler• pilolln.rı, ara personc · nı:ı.- o!m· dı mı" Ankaradakl ~·:ıtrşı kn·. 
c•ddcsl bizi aldatmasın, isllhsalde, hiniatıeri, sll~hçl ustalatı ve hava yarı:,ı C'okeylert!l fena bln!ş'l!r nde 

l>un1'U J-BZ11ıırzda hu .,.\fnıan zırhlı . "ik kllyb!!itlklcrir:i de görmedik de· 

kat hunun t.ouu gelmiytteıtıoe .ken. 
ıJi..,j tlf' lnanıuı tır, z.att"n JıJç bir za. 
ınan kt•ı:ılı h .... :tbın:\ dp,·amh bir dik 
tntUr!Uk lı1drrt. ında buluruua.mıt;ı. kra. 
U.\·f't taraftan oldu~unu dabua tü-

k 1 1 K Yct .. llr"""l maMuller bug"n bilg·de sıhh<!imlıt korumak ı.ı. 1 meydanlar•nı m!.hlafaa edecek. bır -nr!u"u ar,l!ıını :ı. )illıuz ka :ın ıı •v vıo ı.ı ğll ... Özdemirirı bütür. rak pit:,·ln 
•oJ rrn hının hem <'epheden taıı,.tU:ı.l sırf )'ftkm.:ık ve yıkmak lçln serfe- kAnlarında. geçim scvıyesi.rıde, yut· lerle gelmlşlerdır. Yeni hala rnty-

l J dumuzun maddi ,.0 ma'n:vt· !eçhi. danlarının inşaatı tevkal.1<le bir sil. vuruşu bahsi mü-rterl"'ktc bir can. 1tradı~ını ,,. hen1 de do~u t•rahn\1& dilen bu ikl taraf t ça ı~a Yi.rışı t1 
1 

/\ 
1 

k 
1 

rt lıhk yaptr. Ortal·ğr altüst rıltf, nJr 1(arartakl nf!ticcrl n sonra bu hafla 

z;t d·:tıan t:cınra bir d ha derC'ce: 
aldığını görmcf!i!<. Bu fcrıe de Ço·' 
i>c kııı !lyr•i vaı:~vcıtc dC"'il. An. 

ı;;al~k Uzcr!odcn Jlerl1ycıı Ahnan ku,·~ n·hayet muvakkat bir s:ıfhtdır. zat ve teşkilfıtını tam3m1amakta r:ı e ~a ı.,an mrri~:n 1 e ~per c !l p18se bile c..lamadı. 
ı b" kor'.tunç derecede nertylz. Bu ka· nezaret1 altında tamamlanmaktadır. çok kimselerin boynu bUkl\!dü. ı·etıl"rlnin ku~atm:ıı.,ına me.ru~ kaJdı- Günün 'birinde yen ·r barış:ı a.- "' Y d 

1 1 
lt 

1 
t k' · Bur.lıırın arasında da pek nadir 

0
_ ş nıd i düşünüyorum. Salih Te-

.. L-11rt ı • ı ıı R J k lacak(ır Btı •1 r b dar ,.ap-, cak !•i olan hlı· mı·ııet n, aJu!l a fga 8 ıhdak cpr:ı '." 
"'"1 ur. n1 :t \.'fi nU \HZ ye e u-; cın uru . ıı rm ca a J v . U d h U t U ü t IErnk sev·nenler de vardı. mel n atların • onun tş ne q\tıl Si'.'" 
•n? c· nahının Kuhan nPhri ıt«'rkln('ı he gibi bir manzara göstere-ctkUr? bu kadar rehavet içinde kalm&ğa, zerin e ava s UnlUt n n em.an d 

1 
1nd 

1 
k.k b. 

kfld tr ovnak nıüdafaa lltı rlt'at ede... D,..n1okras cephesı;1 n lider; sa- ,, ,, -r- " - 111 1\. t · b ı k t 1 i bu k'dar vav·aş vu··ru··n1cğe, çalı•ı f'dıleceg-1 limit edilmf"kte11r. O ZJma:ı KUçUk bir çocuğuJ be~ ı·raJıkl erme!, eme er e li ı aten ır 
"~- H ma şevk'·n·, bu kadar .• ·bmal etme"''• ,\lmanya Uzel'ine mun•ıızaman her kCçU!.:: bir biletle sekiz yU7. kücur \P!Ct' .• t v~r. r ııt a"a c a an~a <",.~ini iı.ıh ntml}til(. ~tokholm'den yılan Ameı-ln.ctnın ariciyc Naz~rı e idi ki b d k a Ta 

""Plf"n hahcrl!'rde \OZfyrt, '!i•ndl bi-. CordcJI Jlull hem ide&list, hem de oyun ve içkiye bu kadar vakit ver- gece 2000 tayyare ıı" taarruz etmek lirayı kr ldırıp götürdüğünü gör- ge · · u zaman n ° um C: ' 

7lı11 tnhınln rttl~in1l7: gihl ınütalita pratik ve azim sahib bir adam. m·ye hakkı yc.ktur. l lmklnr hasıl olacaktır. dUm Ye blr de cradrı boynu bükük i.i(len1eğe inanılmıyacağına ve oku· 
Pıl 1 lnırktrı \e 1\lnllloı> JH~lrul hıtv7.a•o- ~dır, yarınki dünyanın şekil alma· --- ' , Nevyork, 3 (A.A.) - Nct-y<.lrk do1:ıı;;an o müteha~;-;ts gtrlnenlerc sr, üflese de bu s1h rH har~ketl 
hın Ru ... ıar tamrından Alınanlara 1 sında fikri ve sözü geçecektir. Totalik?r ve demokrat milletler Timea ~~zetesinin ynzdıg"ına göre, bRktını. H'.lklkaten Özdenılrln yap. böy1e müh nl yarışlarda dc:ğil, her 

. bir lngılız - Amerlkart :"ı-"Ük'"ek ko- tığı bu sürpriz sahay' dı'ılduran b n. kt"Udi.l y. p:nası ltızım gclece•ı. e ltnı)fırılmnnıa"'ı !ıli(>heli görUlmekte· ı Söyled;ğl son nutku bu bakım. $rasındakl çalışma yarışı, yalnız -ç ~ 
d rnutanlığının kurulnıası i~i V:ı,lr.,;-- terce merakl!yı ~a111rtmı-=tı. uöre. her halde bu i~te alılkadarll\r ılir. da'1 çok mlihlm bu?duk ve sütun· harp jçin değil, ayni zaman a ya_ "' .. • 1' 

Alman 1':11 hlyetıı mahflllt>rin en darımıza kısw kısım gcçird k. şsmt.k hakkır.a ve imkanına sa-d ton'da olduğu kadar Londrtı.'da da Özdem'rin bu sürprizini ve b•h- c• lııcclenınesi. ve Uı.erinde durul· 
tr,·lıl eıJ'hlijtlnt'I gorf\ ROMtot <·enu. B. Hull'ün ta!iavvur ettiği ve ha. h:p olmak içindir. Bu kar-şıhkh ça.. clddiyetıe dU$ü~Ulmrktedlr. Bunun'3 !;İ müşterek plyasasındcki te.s!rL.i n1a!ı !Azım gelen bir nokta var_ 
b 1 h beraber, bir kaç haftadan evvel btı k•ydetl klen sonro asıl benı"m ,ı,.ı. dır Bu sırrı d ç•zmek arltk bir unda l'el'PYlln (•tınekte o an mn a- zırladığt 3.lemdc bütün mllletl~r hşma, dünyan:ın nabzıcı daha sil· - ., · a v 
rebeı~r henuz Almnn ônclUe-rile So\'·ı lç'.n milsevi h .k, mlhıavl fırsat v ratle arttırmağa ba 1aınıştır. D _ mesele hakkında. bir karttr verllm~: ı mt gıcıklayan ve çok düşülldtıren zarurrt olu)·or. 
Yt-t artçıturı aratnda ıtet4!n ınuh1ı1.rp.o: tmltAn bulunaca tır. Dünyanın müşı tarar m11 etler bu hıza uyabildik· ıuuhtl'ınel dejildır. 1 b!t nck:toyö şeret etıntık lsterın1., 
hclerd ~ lbarett:r. 'far'N'al 'l'lnıoc.-en_ d:crek mcnfa.stıerUe alAkalı ışler- ler'.ni göst.rmlşlcrd:r. 1\Tesel:i es
lunıun ana kn\"l·eth·rı herhalde daha. de ve nsarı.ş n muha!;.zasında it, kiden bütün yiyectğinl hır~çten te
rPnupta J<uh:l.n nrhrl lit<'rfhde hu- birli&i yapılacak, bir tarafı~ n da dar k eden İsviçre ekmeli el bizaat 
lunm3ktadır \e dnla'ı"'ile lkl taratın her millet ketdi kabiliyet ve is. yetıştirecek bir hale varmı~tır. 
ıın11 kuv\·etır,.I nrn. ında henilz tem:ı.11 tidadına, kendl deailerlne w emel- Üç senedir gözü~ ~paçık gör. 

iaşe ve Belediye memurları 
ictihat ihtLafı arasındaki 

Kemal ONAN 

8i2 1 ay:ıgaliııa 

h ,. 
o.tın: Ct" çti ha ıl olmamı.tır. )erir.o göre diicrlerile terakkt ya. di!l)ti. aklın keot;rdiği feylcrl bir (Ha'' ı incide) ')'. 1 lktısat nıi!-\Url!ıi!;U odaları değil, Va-

Şu 1uı•cıe :'\lafC1a1 1'hnoçtnko Ku- rttına çıkacaktır. defa dnh:ı tecrübeden g.EÇircceğiz Saffet Sezf"n diyor ki: 
1 
kıf hanınuı ikincl katıdır. 

!)an boyunda kati ntuhıırehfo1er \"f><re- Yani dünkü düııyada üstünlük diye kısır yollarda do!aştık. Bunu <- Belediye lktısat mUdilrlUğU tCullandığı masalar, iskemleler. duları Baıkomutanlığının tebliği: 
"C'l<t:.r. F'altat Ahrıan nıahf't11erlnfn kısmen yunıruk ve zorbalık saye- mazur göstermek ·ç n niyetimizin kadrosunda çalır;ıan Uç memur ı~ura- kAğıtıar, kalemler Belediye Iktuıat Sarkta, düşm'"nt takib~ menıur 
fe\ftl ('tflğl hu hatH·r, {'IT\·f"lkl .\Jrnan s;nde elde edilirken, hirplen son. iyi olduğundan ba~ka. hiç bir şey ya teşebbüs etmiı:ıler, bu11lıtrdan blrl müdürltl@nün detıl. i~~ tc.şkllütı. edilen zırhlı ordu Kuba'nın apğı 

(Baıjı 1 incide) l 

lddlatannı çUrütınüş o1u,·or. Demf'k raki dUnyad:ı üsttinlük yalnız me- söyley€n1eyiz. ~nbık i~e nıtidtir mtu1.vinlnin nıasuı ııındrr. Çalı,an bUttın memurlar eski mecrasına yakla~mıştıı-. 
kı nıı" Rol ttn.:ı.hı, hlı.ln1 tahmin etti_ ıiyete, gayrete bağlı c;lacaktır. Yer.t kabine taze bir hevesle ve kendisine verilmedi diye istifa etmek lafe teşkilıltının memut'larıdır. Bir Londrs, 3 (A.A.) - Almanların 
llrtıit. ,-

8 
h f("I lwniiz boıulmamı,tn• büyük bir cesaretle yaratıcı bir rol Uıtemiş, dtğer lkt:>i de bu arkadaşla· tanesi vazifesi başından ayrılmamtf· Stallı:Mrada karşt yaptıkl~rı ııd· 

\·toı oyn k nıUdafaa'.'a ile\·11.m eCleırek Dünya yüzünde z1te:ı bütün tutmuttur. Fakat ör.ündeki vazife· rtnın te6irl aıt.nda kalmışlardır. t tır. dc-tll hücumlara sovyet kıt:ıları e• 
Alrnnn ••t o•nolımo <enuba dn•ru milletlere müsav şekilde taksim e. çok çetn, çok ı jlırdır. İdare ma· Saffet Sezen bundan lıonro dosya. Ortada deği~en tek bir şey varsa s••lı bir mukavemet gö•lermekte. 
<'ekmrkted!r. \imanlar, Kaban "'"

11
- dllmiş bır cevher vardır. Bu cev~ klnesinln ba~ında ve içinde bulu- ların teslimi m"'e:cslne işaret ederek o da. e..c::ki ia~e mtidUrU :\tümtaz 

rı ho un<la llü)·Uk TI:U!i!ı mukavf'nırUle her, z&ın•ndır. Bunu kim kctdL nanlsr, bu yiikü tek başlarına kal· demiştir k:: Rek'ln gldi~l ''e onun yerinen. Saffet dlrler. 
k:ı.ro,ıı '"':2.C..'lklannı kı&hııl ediyorh•r. ne dah.ı iyi mal ederse, ham mad· dıremazlar. Hep'miz •neme tAzım• Teslim edilnıemıf e\Tak ynl<lur, v~ B. Necatinln gelif1erhlir. Don r.chrı cenubunda hayati C-
'> h:ı1c1••, blzbn idtlia ettJı:tJh1b; ,.t"'\·htıe de olarak kim daha iyi işlerst?, k·m cıhktan, ~L:ya stbura dokunmamıık ıabık iaşe rnütlllrU l\fUnıtaz Rek'ıe, hemm yeti haiz demiryolları için 
nu" 8ol <'enrthtn(la n1uharebeter ıırlt t ı· t l'U ·-el .. i . lk l Bugil:l plansız, t~şk1ffllsı2 bir tf'-

a• az zamanda daha çok yilrüınck im. roHlnden vazgeçerek ve hissemize eJ ım ese• m mı·...... nın ına şiddcta muhareb~ltr yapılrnakte.· 
gJd,. hli.''"'°·l"Cektlr. 1 __ 1 . ~·ıtt d . t 

1 
e t . ti t 

1 
kilde çalı~mıya uğraşan Bel<'<liye lk-

kfı.nını bulursa daha Ü:ioliln o ıuak r dü~en mesulıy<1t ptty1nı yüklenerek t-u:hılo ne au ez ter CJ. (' ru' tısat müdUrlü*ilniln Vakıf hanında_ dır. lnk:.ıt ii(' koldan H"rlt.\·rn Alnllln b i 
istıdadına sahip olur. tşc strılmağa 1neclıuruz. u onuyoruz. Jlrll•t b d 1 ki kadroı:ıu, dün bir ı" görmüyor diye 1\.toskova, 3 (A.A·) Zırhlı ordu u, nıuhaklu.tk ki ('ok li'ı- Ne çare ki dün bu i.sLdat mut- İlk vaz!fem"z; çaltşmağı, fera- Beyanat bu te., .. "'ın aşın abu-· · öğle lebl'.f{I; 

tlinıtUr. Tank ve ı,ırhh hirJlk ('okıu- · ' t f d .
1 

. ltı.volunan iaşe teşkilatından başka 
funu ifade l€'Jn Aln1an tt>hli*i cır.\J_ lak .şckHde meyva vcremczd. Zor-~ gati, meziyeti n1::.kbul ktyınet mev hınan bir zat ara rn ~in \"<'f'ı metı!ne bir f!Y deği"dir. ~ Ağustos gecesi kuvvetlerlmlz 
1 k lı balık dUnyaya h<iklındi. Asay1ş yok· kllnc yükseltmek, sc!ahatl 1 1QksU, rağmen dosyaların tes "1 edllmedlği Kletzkaya, Similiinskaya, Kuçevs• lı•tıı 'l:ırhlı nrd11o;u1> tahirlnJ u an- 1 . .. k 1 k u ccek bir a 1 GeH~ini, teşkilatta bir d~•iş:iklik --•·t d '11 il l il l tlb t k tu, yarın em n de~ild~. ham madde gosterişl ayıp sayma"'a t lışmaktır. o ay ve tsa s r ~ ra~ ırma kav.·a ve Eli!-!k "evrelerinde dü.-:. ·•ı.uı;: ıı n.,.r' e r a r e • . "lA e d k b olarek göster.nc~e çalıştığımız B. .. 
Sil. '"· a. e ı < K r.1 kJynakl:ırı inhis'1rlar altiada Gldu. Kıymet ölçü:erimizi değ ştirmek neticesinde pek a m Y ana çı 8 \. ınanla çarpışma!ar yapmrşlardır. 

Ptt ıtu~ gol <'Chnhı arhk ıaJnıı :ı .. .. . . .. t , . lir. Saffet de ösasen bu teş!i:l!ıltın yaban-
ı, d 1 h k h.lll n 1 li:U ~çın musıvı ırsat ve ımkAnlar ışine bugiindPn ve candah sarıl- t d "ld. Cephcn·n başka kesimlerinde bit 

ft'll} :ın \'ilrı un e llvf" r. u '8.. .. • .• U , Zı:ı.ten dos.vaıarıh de\·ir ve tes1imhı- .C'.':sr olan bir za E'eı.1 ır. 
k '1 • 1 11 k ·il kUi 111 1 hukUm surm yordu.· 

1 
maz3'k y:rınki barışta geri k•l- 6egis:kllk olımmıştır. 

"\"ı' ·ın \&zlyle çdo m •ıntk' r. t Yarın asaylşli b.r dUnra kuru- mağa m1hkôm c;luruz. de hlçbir maksat olmadığı ve es~i Fiyat mllrakabe komi.syonunun ta-. !ı.toskcva, 3 (A.A.) - Sovyet 
ma:ı zır 1 ı or ll!'U, n °ı• J>e • b dil d h 1 1 teşk11cı.tın aynen işine devam t"ltlğl, al Azalarından biri olarak bugline 

rq 1 t lh t hlr r rU•U lacağıoı ve u cya a er mUJet Ahmet tın n YALMAJ'll k' •· d ı bUtü k l ttın lebil'•lnin »kinde kavdedild!•lne 1 

ı.ı\::t llJIUl r\ll n ~yr: ,-
1 

•' ' ı ·n mllsa\'l fırsat ve inlk~n bu1u- B k"' l"• sny·ehecek olurRa cf arı ı.ımumiyeye xa ar a ınıın n arar arın a a eıı ... , • 
fllt>U.feı uza.kteılır. Bu hafla 1'0hUnd11 ç dl h aSVe J' lCaret hiç olmazda fşlet·ln nl! stıretıe yapıl- lmza.;.~ınJ koymuş blr kimıitedir. göre, Kletsk;ıya cephesinin nıuh \e\·a tinUmllt.ıl•kl h..rtn içlnr1e IM":t- na.calın1 farze e m, o zaınc.n ang_i • ... .. • • k il O h d 

11 t 1 1 ttclatı 1 t1 d } d } l dığına dair bir ti ır "·er ınlş olur. al e... terr kcsim!cr;nde Almanlar hava 
tol hano •ı letn "°il bliytık •B\"Bjların mı e da 1' S d l,d V~ mfezlye. ı 0 a arı e ege erınt Ortada dc"lten hiçbir Ş•y r>hlur. O ha"de, bilyUk üınltlerle batlin· 

ise kln1 ı nıan an .Aan az a ıs- 6 kuvvetlertnJn himayesinde tank v• 11
l'f,cel nııı ıti 1nuhh•n1eltllr, ' ' d h. k l kabul ett•! 1 Bel d. lkt t dı~ımız bu teşkilatta, yeni olarak " 

- Ufade ederse, k ın a a sı ·ı Ç2 1., iaşe teşkilA.tı yer ne e ıye ısa ~· piyade hut·umlart yapmıelardu·. 
•ırsa b!iktıal 0 m Jlclı 1 oı..caktır. (tıa,ı 1 tnoltlo) ıoı: mUdUr!UğU geımi~tır Ve lilnı veril· )"nlhtz Beled;ye tert.ş heyeti reisi B. 

1 1 
l b 

1 l>rav Ja dı"yor kı• • " mi'1;tir. Çalıştığı dairi! Belediyenin ~cc.:a.tl kalıyor. Sovyet bir ık er un arı ilk mevzi-..l • --- ne tüccarlarımızın hüicumelin cm· T t 
ler!ne kadar a ını~Jardır. Gündüz, 

Sovyet 

rar t·ltnl tir. Jlal lı'S t.rn1nıuz ta_ 
ı l:1iııde "'"-' li ·ecf"ı;;1 bir nJtukla ı.ra
Uyrti ııa:ı ı th·<·eğlnc cJair rı,·a)·et

lt·ı- bi?e (.0 11;.ını'}tı. 

O~hC'ral ı:-r.anko, bcilıenen notl..u 

!>iÜ~leını~. ralu\t kralJ!·etten bah\tl. 
nu~nI':itir. \-·aını1: totaliter rrjinıf 

den1okrncı.ld('n U• hin bulduğunu ik-ri 

ı.Urnıu1tnr. 

Ortıılıkt:ıkı emarel<"r şunu lfÖ"fe

riyor ki, Kr.ıl Altoıı,,un bugün Jı.

\h;·rC'de )a'iayan ,."' ".!9 ,}"aı,ında bu. 
hırcuı üt;lincu oğlu Don Juan'ın ı,. 

pnn,\ a t:lhhna geJnıesl uzak bir h:i
di e dE'ğildir. Don Juan'ın rnuhitJle 
l\l'\rlrlt arasında tema~lar \·e nliL 
1.akerelcr de\'um edip gidiyor. fit'· 

nü7: nf'!tl<'f"l"C \·arUmon1akla beraber 
ı~rı•not Don Jnan, kar~ıı,ındakl fır

.. atlf\rdan ı~tlff\de etmt'iti bltir<ıJC' bu 

nlN>l"lt"nin J ~1kın zamanda hallı bek_ 
lt'ncbltır. 

Biiyük f{lil~et Meclis: 
dün fop'~ndı 

(Ba,ı l lndrto) (:ı) 

tezkereleri i!e, Berlln Büyük elçi. 
llj;, .1e ta.>·Jn Jo!ayisilc Erılnc:::n 
n1ebusu S~fCet Arıkanıa mebusluk
tan ıs ti fa ctt gıne daır takrıri o· 
kunmuştur. 

Bursa vlUiyetfncc ye.Hara sarfe· 
d lihek üz1.:rc bu sene jt:i: de istık. 
raz yapılacağına dair kanun l&yı

hasının Hgıtı C't.cümcnlerdcn mü· 
lC'ŞC'l:kil nıuhle-lit bir encümene\'<'
rlbnesl hlkkında Nafıa Veki1ı Al• 
Fuı•t Cebesoy tara!ıı:dan yapılan 
lekLt üzerine Dahiliye Naiıa l\.1a 
tiye ve Bütçe Encüm~nlerin~ ha~ 
vale tdllmiş olsn layıhahın bu 
dürt encümenin dörder azaların
dan teıekkül edecek muvakkat bir 
er.cümcne h<.. valesi kabul E"diJmıi_ 
tır. Bundan sonrı, ceza muh,.keme 
!erini hti,·a eden ka!lunlarda fev
kalade ha:lerfn tesbit ve ll~nınl:. 

A keri <!'e.!i kanutıırt"a b:tzı mad· 
deler eklenmesine, askeri kara, c:W
nlz ve- hava nt.ışelcrl tnaiyetlcr;ııe 
birer er verl1n1es're: 

(Bll<Jı l hH·ldt) // Blz kendimize baka11m: İstidat· r r:de büyük bir hi.ısnU r.İyc;tle, as-
ı 1 B k .. k Jk' ' h 2000 Alman tildüriılmuşlür. iır DSk•r br ,ldlnt gen ceknme-ı UorlIDIZB Ve mez:yc!lerim!zc man ker _gibi Çalli"Caklarını vadetmiş Ş an 3$iul0 •U i;• 10CI cep e za ed'Jen ticaret ve tediye erıloş. 

eımcın:z fç .ı hdklı sebt;p:cr vard:r; lerdır. Bu arıda delegclcrı tüccar- b 1 } d Kuşev.sk&ycı. ve Salsk bölgesinde masır:ın t.ıı-;dik edilmesine dair ku· rncı dlr 1\ltldafaaı ııskere blrbkll· FakM zamandan islilı de ctmeği ve iar taafınd•n yl pılacak işler ve a· hara m Ü Sa a ~as! 8Çl ~ah lf kıtalaı·ımız f ddette çı>rptımağa de- rıun lAyıhaları ile, 

Tlltkiye le Butgar!stan ara;-;1nd 
27 mart 1942 tarihinde imza1:1naa 
ticaret a. ... laşması Ue merbtı!ların~n. 
keza Tütk:ye 1Jc t~vlçre :ır:;sınd·'-
28 m rt 942 ler!lıtnde altd ve ıın. 

ln· ola h r top~.:ık pırça~ı mu. 1 ~ I"' •· k d · 1 · 1 1 1 ( vam ctmi.;lerdir, 
k · sıkr ça tşmoıı;ı blld:; m zi ayni hu- ı.ınaca te bır er hakkında da Baş- (Ba,ı ıır de) (-) (Ba'ı ı ınclde) .. ) Yabanc1 nlcmleketlcre gönderi-

. :icst · Bu u .ılUdafaa etmıyc:l lu'sla ı"dd.a edemeı·I•. \•ekllc ve T•"carel Vekiline cs••lı u b · Londra, 3 (A.A) - ı·nglllz ba ı k ı h l ı h k 
.. .!I alh•stos çekilişi bug n anl(a umunıt yu· ru··ıea Amert"kan n>illeb .. sı~·l:.ırı . · - ecQ nıeınur arın !lrcıra 1 arı a. • -i:C.L d·· V'.'lt ın tısı ~ıdır. Koınuta• 6'"' ~ sınrrıaan· 

... B!z•. m cbur oıdukr<l çalışan ve izahat verm!..:lerd r. Dlı1er tarsr. . , . .. · kındakı kanun tle a•keıi jnemurl!r nın lı ı·n · ~ ~ " mel"kezL-ıde ve iklncı noter Velf Ulusu hl D nkr k n ı k r u et o Ek • eır.~ · h .. l ar 
1 

e yeı.ı..ne ge .. zek' ve istidadına "Ok fazla au"ve· tan hükürnet te tilc~arla I• birll·"'I. yenı r u r · e e r r ., ~ı.y . spres gazetesiııin mütA ı · kk d k bl dd 
t r I .c ~ır 0 1, ~onın ta!tkı, uç. ;;ı 3 

" 
6 1 ~ 5 huzurunda yapılmııttr. Bu ı;eki1ste, • ıa · ... ·ı":I ın a l kanuna rer mn f 

"·k " ., nen talebe"e benzlyc.r"'*· ?\t~mle. ni tam bir hslc So!t:mak azmin .. e- mes:ne m~rıi olmak için lkfnc~ CLP· . asına gure, doğu cephcsinL:ı <.·c ckı·en,•1-lr.c, ' t 1 J d b ı J L4'- . " 2.000 lira., :k fkranılyeyt lstanburdo.. " .. ., 
ur ll ,im n, zenıenı zk. e 

0
1" Ketlmızde korkunç b'r şekilde ze.- dlr. Ply•sanın asayiş nl bozan tu- henin ('Ok OslUn ,·asıtaJarla açıl nup ke3.mir.de Svvyet kıtşlnrına llatay vilayeti hususi id"-resiııc ') b da 1 .Jyı. . c ist . I k 08.026 sayılı hesap sahibi AlJ Sami k:u a d d 

~ 11 f h k : ı:nan ve enerjt l!rı;fı devam edıyor. (eyli unsur Ara arşı amanıuz bir ma.sı gC:rektiğint söylemekte ntüt- m c. a. e en Gar.ı!rc.l Kozlof. devredilecek gayrı menkullere, '<C c ,mfl ın r are e ı 1 Topçu ve 750 llralık ikranüyeyi An- '-d r 
1 

1 
J ' ı Kcnd mize çeki düzen vermeli bil. mücadele açılacak ve bun arın sin. ,.. arada as.ıs• sayılı hesap 8 .. ı...:bt tefiktlrler. Avrupdakl harek'"rıt hak· nıu a aa "~ ttını !\"ovorossisk _ Sta~ Askeri muhakl'me us_ulü kanu-

m 
1 

s rn:dıkl halde cephe m urk barışta mutlilka se1! kalır sl farıl!yetleriıhıı önüne Stçllcc(!k. "' .. ~ı.ı .. t 1 nı:rad dcıulryolu hattı Ue Ct!nup- nunun b•ZI maddeler nırı ve 0!'· 
d c • :.t .... < l . to~çtJmt.ı.ı-..:o \'e b:z bek!Jyeo yüksek fırsatları tir. :'l.lehmet kaza.lnu~le.rdır. ı kında p!ıinları t.anzım edtı'I rrtu • ta Ruban nehrl arasında kurmak 1 ma.n K('\ruma 'reşkiliitr kanunu"' un 

n Almarı zırh~ı 1 .. vas1ıta- t•11en kDÇitırız:. Bu gibi unsurların çoğu ticari 2.JO şer lira kazananlar: te!lk blşkomutanları, i.ayıf ô'ri..ld! taı;hvvurundadır. Hlt!crln ör ünde mu:ıddel 14 üncü m~ddes:r,i 
1 

._cle· 1
r·ak .. cı ·vvet.,ı.blalı op·ı 1 . b ı h 

t ~. . . ıın cioğru•,u ıu ki. biz c;:alısma· a~ rlıkla.rı, iş yerleri, ellerıtdc mal· Buree.da JfJ93 MeUıhat Usu, Konya- ''".ıpıl&caJıt hucumlerın :ı.rzettığ~ leh, ~ş •ca edcflerine vtrmak ic;-ln 60: giştirUmrslııe d. !r kııuun 13yıhRlı!r~ 
.:-> vv ' t 

1 ın '1rr !Karlı.: )"I ds, dinlenmeyi dc, cğlen."llcyt de !arı olmadan h va muf.mcıle!eri ve da 4.5:;3 Birsan, Izmırde 27.706 Hur_ hkeyi tamamen bil.lyorlar. Döy:e' 6,unlük bir :zaman vı:·rdır. Bu he- müzakere ve kırı.bul edilmiştir. 
, ' ~· !· ·tc:rc: l:.:re mezar oma ı bil i. • 1 1 il ı . fi ! ' defl Si ı· l ı 

'"i r ~ nı }oruz. PusUmtz bozu•tnuş, sp~ktiltısyo 0 yapıyorlEr ve vurgun şit. 1· cum ar manevıyatı !ayı a ınan.- 1 er a ınsradıı:ı Jşgaıt He cenup y n~ ~ ec ıa n bugüı".kü toplan. 
--- l'lk• hı;yatımtzın muvazenesi ıtsr. culuk yolları arıyorlar. Hilkümtt, 100 er lira kRzannrtllU'! tan b&şk.a bir şeye yaran1aı. . Rusyrı~ı merkez Rusyadan a~·ır. tısındai 

f"lesi.Jt lJj _.. ev:cnme ıılmt.ı, yerine yen bir muvazene alın1 satımlarına glr:p hava payı Ankarada 17.262 Zehra, Yenlş<'hiı·de nıaktır. Alın:ı 0 orduları şimd den Adli}c harç tar:cesl kanunur.un 
kurulmamlştır. Ah13ki kıym.t!crl alıyorlar ve her suretle pch<ılılık, 3.2~0 Sabahat, Adanada. 9.·125 Nezt.. Maorı'f Veka"lefinde yoJun btiytik kısmını katetmıi bu· bazı m:ı:dde1erinin değiştlrilnıe~inr; 

11 ~\tutL'~lt1 :1 t Suph 'rnşçı kızı Tev· geVŞC!mlş, hct giltJki.I hayatta, fe- yclsuzluk !lmlll o1uyor1ar. Bunl:;r he, Eskişehirde 4.73·1 Sultan, Izmir- lunuyorlar. ~~aliye atlı tahsHdarlarına hay. 
ı..ıP .,.. .. ı .ı c T n:ıylz r('islcrinden rasat rağbett•n dUşmi.iş, ölçüsüz ortadan kalkınca no.mus1u til~ca?"ın de 26.390 Cem(ll, Izıniı-de 26.416 Suat, f:-yinl,: r 1\ıloskova, 3 (A.A.) - Sovyet \-atı yen1 ~deli ver Jıncslne, mua· 

lnc· hu:ıı ı) lırf Anrımurun ogıu ve cr~el iz nı11:ddJ zevk rıtahları miliiterek bir mcsullyet kabul et. lr:mirde 25.138 Berta. Beyoglunda kuvvetleri Voronejde, Don n.thri.. nıeie vcrg1s1 kaııununun 12 r.cJ ın d 
ı ,.r huk,ıl ç1::1rını1z.l n l\TchMe~ uyanmııtır. l\ledoni olmayı, iyi gl- mesı ve kcnd· sahalarındaki mes. 4.978 Perihan. Kadıköyde 12.1-19 Sı-, Ankara, 3 (Yalan) - MUnhal bu. rHn batı kıyısında 160 kUmetre bL· de.sine blı.· ftk_ta cklenmcs!ne ve 

1\ ıırn eve m f•' rll'"· Du~ünleri ylnmek. lfB•Utir~e kAi;ıt O)'nsnııık.: fekdaşllrı umumi merfaat ölçüle- dıka, Samsunda 2.156 NecatL ı lunan ?\-{&arif vekJ\Iifi lklncl aınıt yund
4 

b;r cephede ljiddet!e muka. 26 ncı maddesinin fe\.·k:a!Adc hEt!le· 
F A ustoı 942 cumartesi akıamı içtnek, hiç b.r ,eye inanrnnmek rile ko~trol tltına alması mümkün Bun'.ardan bafk& muhtelif merkez... mUtetllşliğtne Burııa Erkek IisesJ veınetc devaıtı etmektedir. ikt tiç rln devamı mUddtt.Jnce tatbik c. 
el r~ ~"dc:t kı klerlı~de kıYJ'"'eU1 ıa~an b r unsur Pe)·da olmuıtur. ol;;.caktır. Ticaret Veklll B.ehçet U:ı terdeki 1:5 hesap sahibine M fel', 50 mildürU Sarnl ile Sanat ·ve yapı usta gUndehberi Xızılordu, üç haftalık d:lınemeslr.e dair kanun iAyıhaları-

t .ı rı 1rasınrt.ı ttsıt cdilmıft r. müstemleke ıahlbl n1emleketler; l\.Ieclistn tatilinden sonra ıstanbula hesap sahibine 25 ter ve bO heaııp RA- okullı9tı b:ışmüfettlfliğine lstanbul ınukıı.vcm.t esnasında Alına iaı-dan rım blrinci mUz:ıketeleı'I yaprlruı 1-'{ ru ev. le~e ebrdi ı ,ı.c!f"tıeı: dılc· j müstemlekelerinde hBklnuyeti mu. gidecek ve bu :zemindeki çalışma· hibir.e. de 10 ar Ura ikramiye .isabet 1 bölge .. "'t okulu milıJürU Yusuf Zi-. :ılınan mevzileri .&ajlamiamakla 1 tır. l\.leclls, çarsaınba. gilnü toplan1 ~ h.ıa.a oın.oı.: ~i.n bôyle unsuı-lar !ara destek olacaktır. etm!~tır. ya tarın edJ!ınJ.jlerdlr. 1 mc~guldür. cak\ır. 
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c VATAN 4-8-942 

Bir hakimin 
görüşleri 

=mı---------------------------------,~----m!m ___________________________ , 
MAKSiM Yazlık Bahçesinde 

(Ba.4:11 2 ncide) N k··t dC'ğildtr Evet gazetelerde 
böyle birkaç k;msenin ismi okun
maktadu.:. F~at insan edllsln 
gazetci.cr bı.itün namuslu memur. 
ların isımlcrinı basamaz. ya. r
s<..sen buna kuçük sU.tunlar1 mü
saade etmez 

UZEYYE 
Kemani /'IEC!1T! TOKYllY v2 arkadaşları 

A A 
[51 ugün en iy. memur, sade~ 60 Kişilik muazzam ievü 
u;;;al cc vaz.ifesıni yapan m<"· 

wtur değ.ldır Ne olursa olsun 
Büyük muv ,ff kıye'lerle devam ediyor. 

kcfldisınden beklcruende:ı biraz 
daha ıyısin. yapın kimsedir. Et
rafımızda her.gün fc..,kal3.de şey· 
Jcr olmaktadır. Ba de fevkalfıd~ 
zamanlarda yaşıyoruz. Bu z.ı 

mantarın icapları normal z:J?na~
ların usulloert ve !lalıyetle:-il.~ 
karşılanamaz. Etrafımızda gör
düğümüz h'lerşeyi bu suretle n'lü· 
talfıa etmenıiz ve her iJ hakkı 
da lüzumlu anlayış ve kavrayışı 

ŞARK RüYASI, Zevk ve Neş3 Rüyasıdır. 
Saat 20 d ıt.bar ·n SA Z, 21,JO dan ıt haren 
M Ü Z E Y Y E N S E ;; A R. Saat 23 te 

REVÜ, 
seanslaril.a 

Bayan 
b>şlH. 

F;nal saat 24 tc 

e:ostermemız ıazımdır 

Katil Sadık. nışanlısmı 
neden öldürdiiğünü 

anlatıyor 

EULMACA 

İktısadi hayatta pl[lnh hareket Kumkaprda niJa"'1ltsı Perıhanı, tl-+--+--
elbette 18.zımdır. Yalntz şu c he- kıskançlık yüzünden ö2düren ve 
U belirtmek icap eder k plfınlı 1 kızın nnasını bıçakla yLratayan ka· 't 

hareket. her bir ışin zaruretleri- ti! Sadığın muhakemes'ne rlün ikin 
5

' _ _,_....__._,__+--
nı ıcap eder: şekilde karşılama. ci Ağır Cezada devam olunmuştur IMl-.J--+--
mıza m3ni teşk.1 et~emel\dir Katil. b:rincı duruşmasında deli ' 
Diğer bir tabırlc umumı btr prog olduğunu, mshkemenin suallcrınc 1 1---+--1--1-+

ram iç!nd... ~er me:nurun me~~ cevap vermekten 3.clı. olduğunu ı 
kiine göre bır hare-ket serbestısı söyılemiş. müşahade 1çtn Tıbbı Ad. ' 
t:ulunmssr lfız~mdır. Bu h_areket liye gönderilmıştir. o celsede, katıl 
serbest si belkı memuru bır mes görünce. gözlerinin ününde kızını 
ulıyet altıra sokacak ve tenkit •. Oıdürmesini ve kend.sini yarala-
lcre maruz bır, kacJkhr Fakat' masınr hatırlıyan ana.. nefret ve Soldan sagd.~ ı - Toptan degıt. 
unutmamak ıazrmdrr kı zaten h;ddcttnden bayılarak mahkl'me- 2 Aşağı Knfka::1yeda bir şehir~ 
her i te tenkit edilmek ve kay· nin mr:rd:vcnlerine yuvarlanmış ve Hiıtfl. 3 - Tersi. bey: Açık 4 -
bctmek tchlikest v:ırdır. Bunları Adl:yc Tabıb; Enver Kar:n tara· I\.fütckait: İnanç. 5 - l\oteşhur bir 
göze aln1adan hıç b.r ış yapıl. fından kendine zorla getıriıebi~. ingll.z denlıe:si: ilişik; 6 - a·-ın. 
m z. Mühim şıerl idare ıttmenin mişti. kada bulur.ur; Peçe; 7 - Benzer· 
en biıyük zevki tenk·dr ve dedi· l(r7 Yama; Bir nota: 8 - Tabet.. Bu cclsl'dc k;: t lin ınüşahedcsin. 
kodular& karşı koymaktır. den alınan rapc.r okunmuş, ken· aıek: Susuzluk 9 - Zamanın kı· 

S .. u k d d sımlarından ·, Gramer terimlerin. oz n ısas1. şım :ye ki ar cilsinde cez.:ıi ehliy ·tinı azaltacak, 

\
l zmitıe garip bir dolan

dırıcılık hadisesi 
lzmıt, (Vat.;n) - BurAda Uı.Uc. 

bey köyünde garıp p·r dol&ndırı· 

crlık v2 kası olmuştur. Evvelkı gün 
bu köye gayet şık giyinmiş blr a
dc:ı• giderek Q[is memuru olduğu. 
nu, Derirse silo!iunda kilosu 17,5 
kuruştan buğday verild:ğini söyle~ 

miş ve köy halkırıdan buğday pa· 
rası olarak 195 lira tc.plldıktar. 

sonra başta muhtar olduğu halde 
çuvalını alan ve beygırine atlıyan 

köylüler İı:mite gelıniı:Jer- IItp be· 
raberce Derinceye ~ıtmek üzere is 
tasyora gelip tren beklem'.ş!('r 

tren karşıdan gözükUrkcn c.fiS me
muru da ort.,dan kaybolmuştur. İz· 
mit zabıtası bu cüretkfıır damı a· 
ramaktadır 

Bir tahtakurusu için 
mahalleyi telaşa vermiş 

İzmıt, (Vatan) - Burada \uhal 
den, J O - Kaçınılmt z; Bir h<.r(ın 

bu k·dar nıahzurlarını gördüğü- bir hll nörülmedi6'ı. atıcak tahar· b' h"di~ olmu ı ı·d . h .. okunuşu, 11 - Olmasına dua etme ır a _,,~ ş ur. arcı usu. 
milz kırtasıvecı·ıik •ıhnı'yetı:"' rüşi mahtyetir.de hestalık kablliye. . d b 1 y 1 K 

o1 "" Yuk&rda.n <...şağıya: ı - Takla !ııyc c memur u unan usu oz, 
kaldırm•Jıyız. Kırtas1yecil ğe sap ti ola..;;:ı bir miitcrı..ddi olduğunu gÖs· atan, 2 - Su haline gelme: Mef· gece evinde yatarken tahta kuru-

tcren hu rapor mahkUm anlau-
Ianmış hafaiar, her3ey1 kitaplar- larak bir şey deyip dcmiycceğl so- hum. 3 - Asri sürme; Almanların ları birden bzstırmış. ndamcağı7 
daki, kanunlardakı e!ki ve köh rulmuştur. l\Tahklım hir d;yeceğl seçme askerJ..:-rıı.; Esk_i bir mabut; kalkarak eline büyük bir çcmak ge 
nen1 :.ş kıymet 

gorilrler 
ve hüviyetlcrile olmadıf!ını sövledıktcn sonra rür. Denizinde bir Jim;;n; 5 _ Tersi: çırmış ve uzerınc pamuk sararak 

4 - 8'.r spor; Tersı: Ş m, ı Buz 1 . . .. 

münU şu suretle anlatmıştır· bir renk; Ter!il· ispirto; Tarlfen.n gazc batırıp ateşlemiş ve tahtaku· 
llattfı bu g:örü!jlerin hatalı oldu

ı;unu nlasalar biler u-r kere alış. 
tıkları ıçın o usulü bırakmazlar. 
Bundan ba:,ka dü:ıünceleri onun 
h2rlcindc tşlerncdill lçın r.c ya
pac:ıklartnı bilınczl~r ve başka 
ti.ırlil h:rckctt n kcrkarlcır Bun_ 
hır; hayatları 1 bııılerce tuğla

dan b rer duvar örer gıbi ufak. 
tefek şeyler üzcrıne kurup, bır 

pencere bile eçınagı akıl ctmiyc
rek kendılerini ebedi karanlığa 

mahkUm eden kımselere benzer_ 
Ier. Kırtaslyecilık h<'r zaman ve 
her yerde n1uvafiak1yetsiz eser
•cr vcrmcgc m: hkUmdur. Çün
klı o~ U!UlU hcrşcy n üstünde 
gormck gibi yaclış bir adete sap
lanmıştır. ller~Yi ayni usule gö. 
re ele RJır. Ve bu suretle onur. 
hayat ıçındckı .emeli kıymctile 
htç meşgul oın1az. 

(B unun net cesi oıarak hü-

- Nişanlımı çok kıskanıyordum. crtasr, 6 - Gen~şJ:k: Ufak mağa. rularını bu şekilde mha etmek is· 
Or.u bu kıskançlık yüzünct~·n bir ra; J\foskova ıle Kalir.in arasında 
defa y:nC' bıçakla yaraıamtş ve 10 bir şehir, 7 - B:r soru; s _..Cin
ay 26 gün hRpis YL tmıştrm. Ev r.e net; Doğurtar.. 9 - Kctlburdan ge. 

temiştir. Bu esnada dısardan y~n. 

gın v:ır sanılarak derhal lt!alyeyc 

İh:;;an ve Ramazan adtnd<ı Oelikan. çırmek, En büyük babamız, 10 _ haber verilmış, mahalle- b•rblrıne 
hlıtr J;tirip çıkıyorlardı Bunların Türk harp tarihinde şerefle yer karışmı!)tır. 
kim oldugunu sc.runca. akrabaları 2lmış b r yer. 11 - inilti; Orta Av =============== 
olduğur:u sôylüyor1ardı. Anası da, rupıda bir şehir. 

kızı da. beni sevmiyorlardı. Ben Dl!SKU BUL!\IACAN'JN HALLİ 
gördükleri yerd-e surat asıyorı~rdı 
Ben nıktııhımızın kıyılmac;;ını ı~tP

d·kçe onlar n:şanlılık müddetini u
zatıyorlar ve kızı benden ayrı ya. 
şatıyorlardr. Aske>re gıttim izinli 
j(ellnce kızın evine girıp çıkmağn 

başladım. Hep soğuk t~arşı!ıklar 

gördüm. İznim bitti, g deceğim g<'. 

lay alay; Pa. 11 - Pek: l\'Jaruzat-J 
Yukardan aşağıya: 1 - Esamı; 

Kıtap. 2 - Gül; La; Lıilc; 3 -, 
Elem; D4lmak; 4 - Münakale 5-
:Er.ikonu; Tam 6 - Yaşama: La 
7 - B.,a; Şikar, 8 - Katır; Utlu
yu (uyudu), 9 - Ad: Mal, 10 -
Ret; Sı; Tapa. 11 - Emanet; Kat. 

Soldan ~ffga. ı - Egemen;- Ka. 
re, 2 - Sülün; Badem. 3 - Ale
n!yet; Ta. 4 - M•k•sıt, 5 - II; 
Koşar; Se 6 - Adan,; it. 7 -
A;um5um <muşmula>, 8 İIJe; 

Adat. 9 - T"m; Kulak 10 - A-

ce 1C'krar u~r<ııy rı k veda etmek 

istedın), ktz bana: 1 "•••••••ııııİ• 
l 

- CehC'nnC"min dıbir!e kadar yo· 
lun var. ben zaten sana vl'nnrya
cağım, dey1 nce kerdiml kaybettim. 
Ondan sonra ne yaptığımı hatırla. 

mıyorum. deınıştir. 

FJk t krzrn babası Abdullah bu 
cinayc tın tasarlanarak yapıldığını, 

Sadığı ... şurada burnda ktzt: ı öldü
receğinden bahsettiğini, binacna· 

İnşaatınızda ... Ocaklarınızda ... 
En fenni şekilde imal edilmiş 

REKOR inşaat Tuğlası 
RE K O • Ateş Tuğlası kullanınız 

ÇÜNKÜ 
ıeyh gUnah::;ıl yavrusunun canına REVQR Marka Teminattır. Depo adreoıl: Tütün gün1-
tassrlayı:ır.ii k kıydrğını söyl!yerek ~ rük Kemerll sokak No. 21 Tel. 24197 

katilin idamını istem ştir. iıımm•••ı•••••••••••••••lllmıiııı••••ilİİıİİİıı 
Mahkeme. şahitlerin celbi için 

başka güne bırakılmıştır. 

SEYAHATiN SONU 

l.fl 
tor zamanlii gibi !.ryahatini:r.i '-&k \·r • .. alitn 
bitirdiniz. Uunu o ktular tabii j."'"i)rÜ) ar~unuı 

ki harp ı.aını:ınına bile dPınlr;:ı·ollarımıza g'll\ ennn·· 

mek lmkfln"ltZllır. Bir l,nkoınotltin hozulnın; oldu-

ğunu hi(' ı.,ıttinlz nıi'? Ga;yrt't, )Ük \'f' a.,ınmanın 

hep~ı de artmı; oldu~u harı> zilın:ınhırınd:ı bilf' 

bOyle bir hal vıi.ki de$tlldir. Lokrnnotif!n hl~· ho

zolma:na!'tını teınin <'tlen btitl\n llıtimaıu 'r 'an'atı 

bit dUı,ündünüz mü:-. 1.okomotiflıı .ralnız l>ir .. u 

ko.ynanıa. nıe.,ele!.lnı alalRll. l~inde dalına '"'ıı ka)·

nayan bir güğünııin ba.'fınn neler grltlJklni, ne 

kadar c;abuk ta' bağladığını ,.e binnetıc·r daha 

gec: ır.;ındığını hlllyor ... unu., .. Lokonıotır kazunları

na. da al·nı ;ey \:U.kl olur ve ihmal t"dilir-,e lokonıo· 

tır lyı l,leınez ,.e bunun neti<·eo;,I olarak tr<'n gf'c; 

kalır \·e dcnılr~olu i~lctınf'"'lne blnlerC'e llrı\ faı:la 

ma~arU tatunil olunur. Bunun ününe ge~:n~k 

-lokrıınot i nn randnnanınr ı~Jatl ~ek ,." ralra_ 
fınızı teınln et:nek- lng~llz Jdnıya. !.anayllnln 

~u~·un C\!>,9.fını ı~lah etmc~l 'lurrtll·Ie ifa ettıtl 

hizmetlf' kablld.r. Fakat bu, yapılan \·aı.lfelerln 

anc•ak bir tane .ldlr. Çünkü. kaz.anlardtı ta-: bak· 
lann1an111 ününe ge-c;mC'k nakil.yat l~in olduku 

kadar endü"'itrJ için de Jıayutidlr. BiHUn fabrika

ların, nıa.klne ve teslı.;.atı lc;hı hUya. lhtiya(ları ,·ar· 

~lır \'C "'iU ht'ntcn daHna ı>l..,Jiğl ha\ 1 nı<'nıba1anlan 

alınır. lng;liz klnıya ~an;~ylinln ya,.,ı fuaH)·eUnln 

bir '1Ubesl de su)·un ten1lz tutulmaeı hu"ıu.,unı.J;ı. 

\:ernıekte oldu~·u t('knil< ta\ biye ,.e yardınılarla 

imalilt çarkları.un ınhes"i!r bir ~urf'tt<' döıunelerlnl 

teınlıı etınektedlr. llrr sene, Jokonıotif Ye ~anal'l 

kazanlarında. kullanrlan mllyonları·a galon <ııu in. 

gillz llboratu,·arlarınuı icad ,.e lnglllz klmyqer

lerinln tatbik etlikleri U"itıllcrle ta~fJ.)·c <:tlllınck

lcdlr. 

@ 
ln-ıperial Clıenıical lndustries Linızted. 

RAŞIT RIZA TIYATROSU 

Iiallde Pişkin beraber 
Harbiyede, Belvil bahçesinin alaturka 

kısmında her gece saat (21,30) da 
Bu gece 

cA<otılzadeler:o 

komedi 3 perde 
Yazan: Bedia J<"'on Ştatzer 

HASIR KOLTUK 
ve mobUyanır.la dış budak a
ğacındaıı bahçe koltuklnrınızı 

Iler yerden ucuz Istanbulda 
Rızapaşa yokuşunda 66 No. 

AHMET FEVZI'nin 

Ikranliye 
adedi ınlktarı 

L:ra 
tutan 
Lira 

-. --20~000---20:000 

2 10,000 20,000 
4 

20 
40 
80 

400 
400 

Z,000 
4,000 

80,000 

5,000 
2,000 
1,000 

500 
100 

50 
20 
10 

2 

20,000 
10,000 
40,000 
40,000 
40,000 
20,000 
40,000 
4:0,000 

160,000 

kümlerı yanlış çık~r. Ha

yaun karışık mesclclerını bir 
türlü halledenıez. Canlı ırsanlar 
onun oelirıde bir esir v;;ziyetine 
düşerler ve elleri kclları bağla· 
narak bir ı görmez olurlar Bu 
suretle )'aratıcı kRb.hycti haız 
bazı kımscler bi:e kurulmuş 
oyuncaklara dönerler Kukla gı. 
bl oynatılmaktan başka bırşeye 
yc.ramazlar. 

BUtur. bu t fsilAttan so, ra kır 

Münakalat Vekaleti Devlet Limanları 
İşletme Umum Müdürlüğ ~inden 

A.~RI MOBİLY 
•- ~1ağazasından alınız. -

1 
86,9!7 480,000 Yeklln 

tasiycc lik denen şt'yln rnçın her 

yerde ve her z<1n1an hıç sevllın-e· 

diğlnı. ıstenınediğinı. daıma On-
dan n çın şıkfıyet ed !dığını dah, 

lyl a '!larız 
Artık memurlarımıza umumı 

prensipler dahilinde vlmak üze· 
re kendi vazi!el~rıle mukayyet 
bir hareket serbestisı vermemiz 
IAzımdrı-. Kcnd Jerıne verilen SE 

lAh:yetıe tAbl oı1cak, rı mcs"uli· 
yet arısı:ıda sıkı bır münasebet 
bulunması ıazımdır. Buna mev

zuatı.n o0r.gel olduğu !.Oyler:ir. fa· 

kat asıl iş zıhnlyelted·r. 

Belkı bugüııün ışleri memurla., 
ra meşakkat, fedakarlıktan baş· 

k b . ..,ey v detıniyor FHkat ya. 

r:nır. Türk yesı her ftrdin vazi· 

fcs.nı yapması s<..ycslnde kurula. 

cak•ır- Hllr vatJntmızı temiz 
lı<lvu ı tcne-ffi.is of.debtlmck en 
buyuk m ,x.are.t:mtzdır. 

Baha Aker 

Bir hırsız kaçayım der
ken ~uyuya düştü 

ve boğuldu 
Bak:ı köyünde bir osı.ır.a gıre

rek k vuıı~ karou1 ca.Jmak isterken 
bağıran kopc-kıerln seslnden kork 
rak kaç n. Bakrrk~y Pancar soka· 
ğ·nda oturan ıs yaşında b:r ço· 
cuk koşarken bostan kuyularından 
birı:ıe düşerek bclğulmuştur. 

Orhan adınd•kı çocuk kuyudan 
çıkarılmış, Ustilnde tarladan çaldı 
l!J dGmatesler de bulunmuştur. Va

, "\ 
VAT AN GAZETESİ 
İLAN FiYATLA':! 

Ba.'hk 
1 lnct l&yf& 

2 ncl > 
S üoeU » 

• Uncu » 

Kuru~ 

7SO 
500 
400 
150 
50 

'------..1 

'R©ı<dly© ı 
B'l:Gl"NKü PROGRAM 

S\BAH 

1.:10 Pro~rı:ım ve saat ayan, 
7 32 \'Ucudumuzu çalıştırahın. 
7 -ıo .AJS...'l.S haberleri, 7.55 Senfo
nJk parça.la?' 'Pi.) 8.:.?0 Evin saatı 

öCu: 
12.30 Progran1 ve saat ayarı. 

12.33 Saz eserler.. 12. t.i Ajans 
haberıerı, l'l.00 Şıırkı ve UlrkU· 
ler 

,\!iSA)i 

ı s.oo f'! ogr~:1.~ ve saat aJ:arı, 

18.0:J Radyo eoaıon orkestr ısı, 
18 45 I<~asıl heyetı. 10.0() Konuf. 
ma. 10.13 Fasıl heyet1 proı;-rıunı~ 
nın iklncı kısmı. 10.~0 Saat ayarl 
ve ajan!j haberleri. 19.4.; erbc<:t 
ıo dakika. 19.f;'"i Tek \'e beraber 
türklileı·, 20.15 Radyo Gazetesi, 
20. 15 ı.1Uın par<;alarr (Pl.J, 21.00 

Zıraat tak\'lmi. 21.10 Onklasik 
bestekArlar (Pi.), 21.30 Konuş~ 

mli, 21 -L) Kl<lSik Türk mUzi;ti. 
22.30 Saat ayart, Ajans \"; bor
salar, 22.45 Yarınki program ve 
kapanış. 

ka etra(ında tal\kikat yapılmakta-\ '------------~"' 
dır 

idareye ma\.'· acı alınacı:ıgrndan <'t.jağıdaki iCr<>iti h~ız olanI 0rın 
G latada idarr mcrkf'z:ndc enspcktörlüğe müracaatları. 

1 - i\otuvaz7.af askerliğini ve 912 yoklamasını y~pmış olmak. 
2 - Zabıtaca musaddak hü.sr.ü hal varakası v ... lim, n cüzd!!nını 

hamil bulur.m•k. (8352) 

,.- VEZNEDAR ARANIYOR - .. 
Istanbulda büytik bır şirkette vezned:.rlık yapacat:- ''e ke(.l 

vcrcbılecek bir memı.:r arcnı)ror. 

İsteklilerin yazı ile (1\.1.B.) rümuziyle p, K. 176 ya yazrnaları 

fnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

Türkiye 
Senelik 

HOO 

Abone ücreti 
d&Jtillndc: 

6 aylık 
750 

S aylık 
400 

llarlç meml~ketlerde: 

Senelik 
2100 

6 aylık 
H!O 

8 aylık 
800K. 

Ayhk 
löOK-

Aybi< 
yoktı."ı.r 

Gazetey.;' gönderilen evrak dere 
edll~lo edllmeeln iade olwınıa:ı. :LJ. 
yamdan mes'ollyet kabul edllıuez. 

8 ORSA 
2 AGUSTOS 1912 

1 
100 

l - ld;.rem!z lh!iy .iCI :çııı nümune ve şartnames: mucibince 100 
10-000.000 (on milyon) ~det bıra k~psü1ü pazarlıkla satın alına. 100 

100 

Sterlin 
Dolar 
Pezeta 

5,2375 
132,20 
12.9325 

İsviçre franbrı 30,70 
lsveç krc.no 31,16 caktır 

2 - Pazarlık 11.8.942 tarıhlr.c rastlıyao sair ~ünü saat 11 de 
Kabutaşta Levazım şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır 

3 - Ş;; rtnameler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 
4 - İsteklilerin pa:ıarlık için t2y.n olunt ~ gür, ve saatte yüz· 

de 7,5 güvenme paralarilc birlikt .. 11.dı geçen koınisrGna gelmeleri 
la11 oıunur (8314) 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden 
1 8.942 perşembe günü ı;aat 15 te L.tanbulda Nafıa müdürlüğü 

Eksıltme komisyoou odasında (2849,01) Lra keşti bedelli Üsküdar 
Veteriner tahaffüzhancs.nde y~ptırılaca k tamirat işleri açık eksilt· 
me)·e Kc.nulınuştur. 

Mukavele. eksiltme, bayındırlık işl<'ri genci, hususi ve fenni 
şartnameleri. proje keşi( hulasasile buna müteferrı ct:gcr evrak 
daires1,rdc gUrülecektir. 

~luvakkat temirıa t 213 lira 75 kuruştur. 
İstekUlerin en az bir taahhütte 1500 liralık bu işe benzer ·!j yap. 

tığına dair id:.relerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul 
vilıiyet.1e müracaatla eksiltme t<.rihinden tatil gi.Jnleri nariç 3 gün 
evvel alınmış ehliyet ve 942 yılına a·t Ticaret odası vcsik<llarile 
gdmeleri. (7925) 

ESHAM ve ~APVİLAT 
Kayseri ve civarı Elektrik ş. 2~i .50 

ZAYİ 1 
13.2.42 de Toprt k Mahsulleri o. 

fis"ndcn alnıış o!duğuın <;ııv 1 he· 
sabına mahsuben 102 liralık mak 
buzu k''ybettim. Cilzdon No- 192 

Yani Yokvlovıç 

ZAYİ 
İstanbul Lima! ında:· almış oldu

ğum 12 - 260 No. lı kaptan şah.ı. 

detnamcmi za)·I e~ 1 iın Yenisini ;,ı

lacağ:rmda:'I esk sinin hükmü yoktur 
Ahmet Yelken~.aya. Gala. 
ta, Kıtramustafapaşa sokak 
No. 44 kahvede 

S&hibl ve Neşriyat MüdürQ 
Ahmet Emltl YAL!llAN 

Vatan Neşriyat TUrlt Ltd. ŞtL 
\ ·atan ~tatbaaaı 

Tam bilet 2, yarım bilet 1 liradır. 

İstanbul Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden 
EH erinde Yağlı Tohumlatı 

bulunanlara 
1941 ve dah~ evvcikı seneler mahsulü yağlı tohurnlarctarı 

cllerınde bulunup bnnk.;.ı veya umumi mağazalarda 1.8.942 tarihin. 
den ~vvcl depo edilm:ş bulunduğur.u tevsik ve mikt rı bu nıücss<''" 
seler t:ıraiından örneği a-:;.ı.ğıda Yazılı bir mektupla taahhüt c ".ileı:1 
dökınc veya (uvallannu!'j yağlı ·tc.humların da 56 !\o. lı i y t re· 
jtmlnd~n istisn:ı edileceğ. il:in olur.ur. 

Taahhütname sureti 
••....•.•.•• fırmasının -tıezdimizdc merhun ve)·ahut depohınınış yağn 
tohumlarının safi . ........... Kg. olduğunu mesuliyetım z altındıJ 
beyan eder ve mallr:r kısmen veya tamamen ahare tcmi~k: vey• 
dcponıuzda:ı çıkarılmak istentlme;' hallerinde keyfiyetten İst:ınbu1 
Mıntaka Ticarot Müdürlüğü İHRACAT BAŞKONTROLÖRLÜGt'Nll 
Onceden tahriren. m- J(ımat vererek muvafık cevabınızı aldrktar. 
SGnra sevk:ne müsaade ~tmcğl laahhüt edi.riz. 

NOT: De ha fazla izahat İsta~1'ul Sirkeci Liman Handaki ilIRA~ 
CAT BA~ ICONTROl.ÖRLÜGÜNDEN slın•bı:;r. (83091 


