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Istanbul Mahrukat ofisinin! 
yeni umum müdürü 

Telef. U!M - Tele. VATAN in. 

AGUSTOS 

1942 Yıl: 2-Sayı: 658 "OO~RUY A DOGRU - EGRIYE E~Rl,, Fiyatı 5 Kuruı 

_,., 4 (V .... ) - M- ı, Banım... O..... 
1,ıe- .-ı4 Zeld, ı..t.anbuJ Mııhrukat Ofl>I-.
mild....,_ ta1in edllml~tır. 

Saracoğlu kabines i Kabinenin programı 
hey' etinde 

edildi 
Parti Meclis Grupu umumi 

itti/ akla tasvip 

~ 

,programında neler var? 
Aııl<&ra, 4 (A.A.) - C. H. P. Meclis cnıpu umumi 

Mı,)·eU bugün «4/8/1942• 8A&t 15 de nıl• YektJt Trab_ 
z.on mebu!ılu llaııtan S&ka'nıa reisıtjiııde toplandı: 

C:elRenln &(ılrna..-.ınl ,-e g~ toplanbya. alt zabıt 
hutaewıırun okunmumı mUtealdp ıUrekll aUuMar 
a.raaında kür8Uye gelen na,vekll ŞtikrU ~aracofıu, 
ev,-eıa. mllhartp crup:tarla olan mUnasebatrmıza ,-e bl· 

tJ uzaktan yakından UgUendiren slyael hidiMılere dalr 
Jusa t'lah&tta. bulunduktan 90nr& ıe.,.kU eam, oldufu 
hükftnıetin beyannameMDI okumu,tur. 

B u me,·zu üzerine &öz alan lS hatibin takdir yollu 
beyanatinı müteakip IMülflmetln beyannamesi mü.tte· 
f1kan ıa,.,,·ıp edilerek saat 18.15 de toplanbya son ,.,_ 

rllmi,ttr .. 

..J 

)"--- Programın arif esinde --

M"ii"ff "s;·et 'Her millete karşı dürüst ve iyi niyet 
iaşenin tanzimi, serbest ticaret, ihtikarla şid
detli mücadele, gıda stokları, ziraat seferberliği Meclis!e~ i hu susi 

odal arı nda 
m: şgul ol ~ ular 

Aıtkllrıı, 4 (\'atıın) - Bugün 
Cümhurret,.l ı met Inönü Grup 
topl&n tun ebna&ında. Büyük MU
let l\fec.Uslnt ,e~tıendlrmlşler '\:e 

çalr~ odalanna l"lderek bir 
k~ saat m~gul ohnu.,ıardır. 

Ankara, 4 (Vatan) - Bugün !l'aat mUU qn·etln geUşıneslne ön ay&k j rl meşru blr surette mille& ='9'n'C• 
15 de toplanacak olan Büytik '\(illet olacak, her nel-·i hareketlere mUzalılr göz. dlkrnlert bertaraf etmok )Ola tam 

' Mecllslnde Ba.ı,"·ektt Şükril Saraeo~lu bulu~ını, t:caretln tamamt:n ser· blr l1bl.rlltt iıltiycır.ekt1r. Mmılelletla 
bUkümetJn progra..ınını oku,yaeaktır. be&t bırakılacağını ilAn ebnekle be· her ne\1 plyM&Sı namuala tUıccarlanı 

Tahmin edildlğtDf' gör~ bu pt'og. rabfı r tlicc:-ardan kendi aralarına ~- a.~ık bulundurulduğu. fakat dolam
ra.mda yurdun Js,e l.leri birinci plAn· kulmuş \·e sokulması muhtemd bulu· t>ath y·ollara sapmak JHtlyenlere ..ı. 
d& gelmektedir. Şa.ruJ ~ebbüıtlett, 

1 
A&ıt muhteldrle~ vurgunculan, gay. (Devamı: Sa. S; sa. :! de) cu 

1 
Ankaradaki hava, geniş ve fer ahlı dır 1 
oe müsbet bir ç alışma devrinin , ......... , •• p .......... 

başında olduğumuzu ümit ettiriyor > Düseldorfa 
hava akı n ı 
müth i ş oldu 

ıhtilaf v a k idir 
Yazan Abmet ımıa YALMAN Büyük bir Rus 

A nkara, 4 (Başmuharrir!.

1
------

mızden) - Yenı kablnen.in ~ 

programı, bugün saat on birde 
toplanan Vekiller heyeti tarafın-} 
d•n 5on bir tetkikten geçırildi,

1 öğleden aor.ra Partide okundu. 
Yarın da MecHs kürsüsür;de bunu 

taarruzu mu 
hazırlan ı yor 

Belediye E<tısat Müdürlüğü ile eski iaşe 
te şkilatı arasındaki bu iht:laf ancak 
V 31İmizin avdetinde halledilecektir 

Birkaç günden f müduril B. Saf· 

dlnliyeceğiı:. 

Programda neler var~ Bunu he
ni.iz bilmiyoruz, fakat 5-Unu görü. 
yor ve biliyoruz kt. geçirditimiz 
uzun ve çelin tecrübe dE"vt"esinin 
netice!-1 olarak c·rtabkta yeni bir 
ruh, yer,i bir hava uyanmıştır. 

eHükUmet ve h•lk• diye olan 
sun'i ayrıhiı dilmek, milleU sır
daş diye k~ bul etmek, h::tl"bin ve 
çares;zliğin yareltı~ zaruri sıkın

tıları aöze almak, fak.at bunları 
ası-ari dereceye tndinneğe elbir· 
lltUc çalışmak, hatada mar etme· 
m•k. füzu\I tedbir ve mUd hale. 
lorle zorlu~a zorluk katmamak 

~ ... 
Öyle tahmin edUebılir ki kabine 

bize parlak vaadlcrde bulunmıy&· 
cakt1r. aksine olarak dünyanın fe
laketli halini, başka milletler ·n 
('ekmekte olduğu sıkıntıları, biz:m 
de kendimizi barış ve emniyet 
iç inde görmemiz dogru olamıya. 
cağını apaçık hatırlatacaktır. Fa
kat sunu da temin edecektir ki 
nc.·ksanları düzeltm"tğe bütün kuv· 
veUle ~ahş;cak, mevcut bütün ım· 
kAnlardan ve va91talardan J!Kifade 
ctmeii:e b•kacak, milletle hakiki 
bir işbirliği kunnaga kıymet ve. 
recektir. 

Hükümetln serbest bir sistemi 
cesaretle kabul etmesi millete kar
şı en büyük bir ltim•t alAmetidlr. 
Bunun verımıı bir iş ber~berl icıne 

t~ mel olması beklenebilir. 

An karaya mebus dolu bir tren· 
le ı:eld•m· Her mebus intihap da
iresinden canlı intıbal.ar toplamış. 
tı , Noksanlar ve hatalar hakkında 
herkesi<> hayret edilecek k•dar sı
kı bir f kir birliği vardı. G<>çirllen 
tecrübelerden tam ders almak 
verimli çahşme.l:a mini o-lan en· 
gellerl, zihin itiyatlarını, usulleri 
Ortadan kaldırmak arzusu ve bas· 
retı umumi ld:. 

Bir mebus dedi ki: . Bizdeki ka. 
nun. ki\.nuni madde, zeyil, tefsir, 
nizamname ve talimatnamelerin 
Yekünu ~6000 tutuyor. Bunlara 
uymak gayret!le hakiki hayatla 
otan tema.sım1z.r kaybediyoruz, 
kendi elimizi ayatımıı:r bağhyo.. 
:uz; hızımızı, teşebbüsün·ıü!ü, 
• nklşaf41tlız.ı kesl)'Oruz. Haya1Jn 
harict o; de tedbir aramaktan ibaret 
g dişi iıte son bir tecrübeden ge· 
çlrdik. Bu artık katidir, hakiki 
h~yatıarın icabına göre serbestçe 
YurUmek zamanı gelmiştir.-. 

Diler bir mebus şu fikirde bu· 
lundu. 

41.Yeni btr hayata ablmanrn Uk 
hazırlığı ; yeni bir siyasi ahlAk ya_ 
ratmak, kendi kendimize frenler 
vurmaktır. Ilayatta mevki ı;ahibi 

(Devamı: Sa. 1 Sö, 2; ~) •we 

ithalat 

~ .. 
lluo deınlryollarlle bu yollar boyund ak! telgraf dlttıklerlnl tahribe memur 

Alman askerleri 

Nevyork. -i C A.A.l Herald Tri· 

bune gazetealnde çıkan bir makale
sinde binbafı Fıeldin~ Eliyot Rusla_ 
nn muazzam bir mukabil taarruz ha· 

Birçok fabrikaların 
tahr ip e ciil d . ği foto ğ

rafla tesbit e dild i 

zırladıklarmı bildirmekte "• ~öyle Almanya - Belçika yolu 
demektedir·: 

Filho.kika RUHiar Don bolgesinden ormanlarına yang:n 
çekilm"ler ise de Slmltyanskaya"da yaprak/an atıldı 
tutunmaktadırlar. RuRların Almanla- Londra, 4 (A.A.) - Ltndrada 
rı ltostof gediğinden şimalt Kafkas- resmen bildirildiğ.ne göre, Düs. 
yanın mua.zzan1 bozkırlarına doğru seldorf'da gündüz alına n totoğraf

mümkUn olduğu kadar çok asker lar, cuma gecesi İngiliz hava kuv
yığmağa te . .,vik ettikleri zannedt.1.ebi· ı vctlerinin akını esnasında bu şe· 
ltr. Almanlar bu suretle Vorone) den h lrde çc.k gcn'. t: ha~!irlar yapılmış 

ba.ş:Jıya.rak Rostot·u gf'çUkten 11onra olduğunu göstermektcd r . Akın 

Kafkuyaya ıarko.n b'r ip uzunluğun· ! dan 12 saat sonra, fototrafl•nn ...: 
ca ıırra anrınt tıdiaır-ıer. ~slaı . ıınaıgr :!:KtriMJ.1, O rçtk ~lıgıo al 
elinde kAfi kuvvetltr bulunduğu Vo· devam ediyordu. Endüstri mahtl• 
ronej'de. Simliyanakaya'da ve $la_ lelerinde cldukça hasar vardır. İn· 
Hngrad'da iyice tutunmalarından bel· 

1 
fililk ve yangın bombası isabt tlerl 

il oluyor. Ru~ıarın ,upheslz ihtiyat alan fabrikaların ·r isbeti yüksek~ 

kuvvetleri de vardır. Bunlar Voro- ; tir . Doklar civarında 4 hektar ka.. 
nej'de ve Simliya.nskaya'dan ve belki 
de ga.rbt Kafkasyadan \-'e Stalingrad· 
da.n ba.şlıyarak baltalarla ipl ke-smi
ye savaşacaklardır. 

dar yer , tamam · ıe h ~rap olmuştur. 

Burad3k i hasarın hangi fabrtkala· 
ra dc.kunduğu henüz incelenme· 
rniştir. 

A 1 m anı a.r Kl~ts~ayada Karadeniz Rus 
Kuban nehrıne 2000 ltalyan donanması 

Hasara uğrç dığı sarih surette 
tcsbit edilen fabrikalar şunlardır: 

Stan\verk • Kreiger fAbrikalar1-
ıı ın esas b :nası tam isabetle tah· 
rip ed i lmiş ve başka atölyeler de 
hasara uğramıştır. Limon • Fluh
me inşaat fabrikaları r. ın esas atöl. 
yelerl de tamamile' fiarap olmuş· 

tur. Phönix _ Rohren~erk fabrika· 
tarının iki b'nası yıkılmış ve esas va r d ı I ar öldürüldü 

(D~\-amt: Sa. S; SU, '· de) 1• 

ber. üzerl: de ıs fet Sezen bilir.e· 
ra.rıa durdutu- Valimizin Ankorada mez ne ıbı b ir 
muz Belediye İk- scbep1e, bütün 
tısat müdürlüğü Vekôletlerle teması muamelelerin per 
Ue eski ta,. t<ş· Ankara, t (Vatanı - Şchrl- şembe günü devir 
killtı arasındaki mizde bu:una.n ı11tanlıul valisi ve teslim alındı 
içtlhat lhtilAfı LQtfl K:rdar l$lanbulun ia.ı., tnl ğını 5öylemlştır 
orltk hiç bir su \•e aynı zamanda yeni ia.şe teşki· Halbuki B. Saf. 
retle gizlenemi- 1Atın1n tatbikatmı ilgilendiren f t tle birl!kte yent 
yecek: şek.ld~ ay mtı~ıeterl Ticaret VekAJ{"ti ile \-'C teşkil~tın b~ıını 
dınlanmtı bulun- di'er alt.kadar makamlarla. gö_ getirile.o. BelecHye 
m1.kh1ıdır. rüşmektedir. VaH, bir kaç gUn Teftiş heyetl rı:lıt 

Yeni teşk'l o· daha fehrimizde kalacaktır. Bay Necatı, dün 
lunan makamın kendlsile görüşen 
mes'ul bir şahsl l:tir erkadııışrmıza 
yeti sıfatile buişleri aydınlat- 1 böyle bir .dd:anın doğru olmad•i!t-
ması icap eden3 lediye tkttsat (Devamı Sa. S, Sf" .. 4 iıe) (-) 

Ame rika sefirinin 
radyomuza hed iyesi 

Bu hediye, radyo ile fotograf 
verme cih ız ı dır 

alı p 

Ankara. 4 (Vatan) Amerika :ııe_ 
firi Ştaynhard radyo ile reelın ahn· 
mata ait bir cihazı radyomuza hedi
ye etmiştir. Bu cihazı kul1sns.ca.k 
mUtehusıs da. beraberce gelmiş ve 
bir mUddettenberi radyomuzda eeaslt 
tecrübelere girişilmiştir. Re.simler 
alıp vermek mümkün olmakla bera· 
ber henUz tam bir ayara varıtama. 
mış:tır. TecrUbeler tamamlanınca hfll· 

11 Şefimiz isme~ Inönünlln resmini A· 
meri.kaya. vermek ve oradan Amerika. 
devlet reisi Rooseveltin r~tni al· 
mak suretile iki memleket a.ra.sında 
radyo resım ~r\"iSi açılnlı' ola.ca.lctır. 

Bu sayede dünya hadiselerinin reaim_ 
lerinl günU gllnüne memleketimtu 
aksettirmek mümkün olacak ve bize 
alt hl\diselerin resimleri de harice 
aksedecektir. 

Voroşilovsk endüstri 
şehri de Almanların 

e line geçti 

Rus t ebliği bütün ke
simlerde ~iddetli 

muharebeler blldiriyor 

Ya kendin i batıracak , 
ya teslim olocok veya 

iltica edecekmiş 
Stokholm, 4 (A.A.) - Havas ajan

sının husust muhabiri bildiriyor: 

Haydar Aktayın • 
cenazesı 

Kaçmakta olan Ruslar 
tayyare!erle ara 

veri/metfen bombalanıyor 
Beriın, 4 (A.A.) - Alman. ar· 

duları başkumandanlığının tebliğ ' : 

Azak denizinin şarkında Alman 
tümenleri kısın.e n i r.atla mücadele 
eden Bolşevik artçılarıc.ın muka.. 
vemetini kırmışlardır. Seri ordu 
teşkilleri ve kıtals.rı cüretkilrane 
b ir ileri hareket neticesinde bir. 
kaç noktada Kuban nehrir.e ulaş· 
mtşlard1r. 

Bir endüstri şehri olan Voroşl· 
lovsk evden eve yapıian şiddetn 
bir mücadeleden sonra zaptcdiL. 
mtştir. 

Hava teşkilleri kaçmakta 
düı;ms n kollarına tamamile 

olan 
l•h 

ripkAr r: etieelerle taarruz etmişler 
ve düşmanın hava meydanlarmı, 

nakliye kollarını ve şi!llendifer te
sislerini Kafkasyanrn şimal şebe-

(Devamı: sa. 3; Sil. f da) -

primleri 

11zakta bir, Baltıkta beş 

Don nehriyle Kafkasya arasında 
cereyan eden harekAtın inkişafı do'. a
yısiyle Rus Karadeniz donanmasının 

düşman gemıs ı mukadderatı gUnün meselesi halini 
a.ımıı~tır. Şimdiye kadar uğradığı 

batırıldı kay<plara rağmen bu donanmanın 
ltoskova, 4 ( A.A.) - Oğle üzeri hl1A mühim bir kuvvet teşki1 ettiği 

neşredilen husu~t tebliğe ek: Berlinde kabul edllmektedir Yine 
Kletskaya bölgesinde meskün bir ili.ve edildiğine göre bu donanma için 

mahal civarında tankların himayesin· şu Uç keyfiyetten birini seçnıek za. 
de Italyanlar tarafından yapılan bir rureti vardır: 
kaç taarruz geri pUskUrtUlmUşttlr. Kendi kendini batırmak , tarafsız ' 
ltalyanların kaybı iki bin ölUdUr. bir liınana iltica etmek veyahut tes-
Kuşevskaya bölge.sinde kanlı mu- tim olmak. 

harebeler cereyan etmektedir. DU~- (On'°": Sa. 3: SiL a de)X.'I; 

man boş yere btr kaç ~fa. nehri geç_ - ----- -------
meğe teşebbüs etmiştir. 

Sala..<Jk bölgesinde Sovyet kıtala.rı 

dU!Jmanın 'iddetll taarruzlarını pU.S
kUrttükten sonra yeni mevzilere çe· 
kilmek zorunda kalmıştır. 

Moskova, 4 (A.A.) - Sovyet teb
liğ"ine ek: 

Kuşeıvskaya bölgesinde bilhassa 
ıJiddetU muhareff:ler olmuştu.r. Salsk 
yakınlarında dU.,man tanklarına ve 

(Devamı : Sa. 3, Sil. 5; da) ( - ) 

indirildi 

Iran Şehinşahı 
yeni Başvekile 
mektup yolladı 

Ankara, 4 (Radyo Gazcte~i) -
Şah.lnşah Krvamüssaltanttya bir 
mektup göndcreerk yeni kabi r..e · 
yi kurmasını istem 1;;tir. Bu mek
tupta şöyle denilmektedir : 

merasimle kaldırıldı 
Cümhur Riyaseti Umumi katibi merhumun aile· 
sine Reisicümhur nam ı na taziyed~ bulundu 

Tenzilatlı prim tatbikatı 
bugün başlayacaktır 

Anka.ra. 4 (A..A.) -- · Ticaret Veki.letinden tebliğ 1 bik olunan priml"r il"a edi1°irken mevcut prıın· 11· do··-

.Memleketin rı: hatı ve tanzımi 

için tecrübeli, çtılışkan ve tanınmış 
bir hükOmel reis; rıc ihtiyaç vardı. 
Sizde bütün bu hassaları gördü. 
ğüm için Başvekil yaptım. Arka
daşlarınızı arzedinlz. Sızc Allah· 
ta.n muvaffakiyet dilerim ... 

İran Şii.h!nşahı yarınki çarşam· 

ba günü İran saatlle 20,30 da İran 
millet:ne hılap edecektir . 

Tahran, 4 (A.A.) - Tecrübeli 
siyasi bir şahsiyet olan Kıvgmüs_ 
ealta, 1ra11 Ba~v<'killiğt v azifesL 
ni kabul ~tmlşfr . Pek yakmda k•· 
binesin! tc~)<kiilünil lıildlrccck· 

tıı:. 

;.: .. ki Moskova b~1Uk etçtmız Jla)dar .\ ktr..)"w dllnk u Cf',n.ue {üreni 

Qlümi.inü . bÜ)'~.· k . ~ir tet.·ssürlej la. Sirkcc: iskelesine g~t . rilm. iştır. 1 rezeleri ve askeri b l.r 1?"1ndı~ ı:>'du 
habrr vcrdığıın ! z e:::.Kı 1'1oskova Cerıaze buradan s.aa.t 11,:iO da me· t;u h3ide ce: aze al yı S.rk"Cci, An
büyük cJçis. B. ll ydar Aklayın r:ıs:~mle kalcltrı l n,ı~tır f kara caddrsı, BPled ıyc ve c~rşı· 
c-cıiA.ZcS <.-iiin BUy ukadarlA.k i evin Onöe h~r ~i.İ\'Brl rnilfreıcsı. bır k, pı tra'nl \',ı \ l"'ırl 1

< " i 1.akıh~n 
t dllmltir: " 

25 
\-'izler ta.afiye olU'lunca tth.1.111.tımız üzertndeki döviz 

bu mayısl.J gueıeıerde neııredıhn1f olan tebliğ ile pr1Jni yükünün de kaldınlacağı beyıın ediimlşlir. 
kaID> •erbut. döviZ\erlc ;rapılaıı. mlllıac!C:clerc tat- (Denmı: Sa. 3; Sil. ı de) il den kaldırılarak hususi bir vapur. pıyadc ı..ıtası, pulis vc ıızıbaı nıui·, (Dı·\.uıu. ~"\... 3; :su.ide) -
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Tr z lu J 
Yazan: Ziya Şak'r 

o 

1 Seh 
ıHabert,ri 

Tüccardan 
kontrolör 

ir 

Ticaret Odası dün 

komtte:erin 
rtihnb·nı y ptı 

- if.:ı - Türklerin, artık B za03hl rı kat-; maddelerinin aerbe t btrakJL 
(()ni'kflcr) m el bu cevap tyyen mağlüp ederek şehrı ala.' ı an son .. a. zarurt htıyaç mad-

karşı.; nd fen hai.ck- sarsıldı ctıklannıı. kanaat h ı.sı. c:>-lem \.'r- delcrtııın fiyat de~ııJI ıtkıc!'ine \'e her 
Demek )O, a ırlaroa bc't kucak dl. türlU spekUlO.syoıı arn mAn ,,.,,~ak 
kucağa :> dıkları bu dindar h1-' Bu l'!eki ndamlar çok iyi blltyor- tcdblrler ara'1.1?1 va ~a.,ııı.ım \" bu ı 
rlstiyan k&rdcşlt-rdcn de hiç b r lırdl hı, Blznnı kales z:ııpl d ldık- l~ln l\V\'PI<' ı..- ldd a ettlğiınlz gihl. I 
ynrdim iımid. kalmaınıştı. ten sc..nra artık sıra k ndı~r re tüccar Hl. kabil olacağı, alA-

İşte, tanı bu um ts zl k dııkıl <tc-kt•C'ktı Butün scrveUerı "e h'lt. kııcl .ırlarn r zarı itibara alındığın-! 

larmda dl ki, Trabzon g m 1 rl ı tü 'belkı hayatları d , mahvolup dan tüccarlardan mürekkep mUraka_ 
kuma.ndanı (Jakomo) buyuk bır gıdecekU ... Böyle feci b r akıbet- he komltelen teşltilioe karar veriklı. 
tehevvürle erınden f'r,.lrıdı. Yum- ten kurtulmak ıç;n tek bir çare B ı komite er rı intihabı dUn Tlca
ruklnruıı o fmdekt merm r m:ı· dıisunüyorlardı Parlak bir h z- rıot odMınd ı vııp•lrr.ış Ye Ulccarlarm 
aya dayn.dL Mağrur bır eda ile: met if1ı ederek, (Fatih) in gorune eeçunı iç.n ıo koroltll intihap olun-

TOrk gem ı rın y kmak va· gırmC'k 1$üyorlırrdt. mu\'tur 
:r:ifc nl. ben 'ÜZcrımc alıyorum. ı (.Jakomo) l1Ur. h zırlıkları, Ce- C'uma gtlntl vapılacıık olar ftvka· 

Dıyc 'bağırdı nevrzlerln derhal nazarı d kkatıru IA.de bir top antıdıı b ı komiteler ~ 
Jakomo zlcrı <' nanılır btr rf'lb<:tu. (B l:ıoöı.), bu Wi tertiba- rece.k aza ar intihap ohınacakle.rdır. 

~yet.tı. Hcrşc;ı;dcn evvc, çok tın csassnı anlamak ıçm, matye
cesur bir mumrrpt.ı. Kum& dasın. tir.deki adamlardan 'SUlt (.Jak<>· 
da bulun n bfiyuk kal:ı;or.lar da mo) ya gonderdi. 
çok mUkC'mmddı ... Ancc.k şu vnr Bunlar, (mahrem) bir \az fr 
ki. Hal ç gibi dar cık b r sahada, tfa cdıyort:ı.rm1ş gibi, cc.-sur Trsb· 
yetmiş Türk kadırga nı ımh:ı ede- zonh.rya sokttldul:ır Evvel:ı B 1. 
'bl ccck olan b r deniz harb re na-ı yöz011 s,..JOmın 1 ;öyledılcr V<' son-
sıl ı;lrişcbilecckti?.. ra, ~Y<"t safıvfıne b r ifade ıl : 

Bu suale cevap buJ.mak b raz -- Biz ıze diın verdiğimiz fe-
guc olm; kla beraber mecliste bu-. n~ l"E.'vaptan çok mUtcC'ssirtz... Bu 
1unanlnr, ona derhal ıtim t ı::os_ teessürle büyuk b r me<-lıs akdct
terd Yeıa ve Um tsızliklc çarpan t k. H r ne ~l ına olurı-a olsun, 
kalp cr1ı::c de, b raz u rplld·. d dtlşm nln.rrmrz "l:ın Turklcr o 

Karar derhal İmparatora b ld•- karşı.onda. cnzinl(' omuz omuza 
rildi Kostantin, ozlcrıııdcn e'li nç hıırbctnwye k r:ır verdik. 

Kutu san~ yicilorı 

Kutw ~~~!ı!~~~f ~stanbul n.I 
,. t odasında bır toplantı ylq)mış

lardır. 

Toplantıdo.. yenı birhk kunnak 'lie 

yahut sanayi birliğinde hır encilmeıı 
teşkil etmek Uzere görUıpncleır yapıl
nuş, netk'ede sanayi birliği camia~ı 

ı.ı;mde kutu sanayii encllmenl t~t
line karar vertlmı~r. 

5 kıflltk blr kamft.f! t~kıhnden son-
1 

re. intihabata ge\;ilmlJi ve reısliğc Ke
mal Ifok seçtımı.,th. 

)":l~arı akttu k ellcrını semaya Dcdtl r. 

kaldırtp: cok mert bir adam oıa.n Jako. Eks31siyor magazasmı 
- E) hırlst1Y&n evbU.ırına ra- b 

mo U)llk hır safdi1lıkle, o gece soya.1 Abdu1t~h 
h m ve şeflk olan Allah ..• Sen, ce- Türkler nlc hine yapacagı hare- ç-

sur Jııkomoyn ~ardımını esırge. k<'ti naklet Ve bu hareket esna- mahkum 01l U 
mc sında y~pılınnk ur.er , Galatalılara 

Ded lcte oo ra, onun muvaffa- .ın ~ ./'_ rdi Karakoyde Eksclstyor mağa.zasına 
ua u;r vazıU:' ve . 

k vet n<' du lar t'dılme i f~o. bü-

1 

ak113mdnn gırerek içerdf'! saklanan ve 1 
ttın klltselcrc cm•rler gonderdl. 

1 
'Kur~az Ce~Uler, bu vazıfe- ertesi sabah yükte hafıf, pahada ağırı ,., * • Y ~uyiik bl?' mcmna llyctle kabul bazı c~aJıı.rı çalnrak knçArken ya-

- 24 nisan - ettilcc kalanan sabıkalı hrrsızl:ırdan Abdul_ 
(ôn~IE'f'"I mec1ısinin kararı - Ancak şu Vıtr ki, yapaea~ı. '!.ah, tıdnd ıuıhye cezada dört ay ev-ı 

~ n dcrC'CCCI g zli tutularok .. an- mız ışte kati muvaffakıyet kL vel 2 ay hapee mahkflm edllm1'tl. 
C'ak, yuksek harp mecll erkanın_ zanmak için, h.iç olma~ a bir gün Temyizm bu karan mahkömun 1 

d başka, hiç ktmseyf: duyuruL olsun h zrrl;ınmamız lA:ı.ım . Bi- aleyh1ne olarak bomıaııı üzerine bu 
mıyııcaktı ze, vnki1 blrokmak ıçin, bfıreketi· dAra.ya tekrar be.kılınWJ ve SYÇlu 5 

Jokomo, JTl{'C daj:t lır dağtl- nızl yarın geceye Le~r dJ iz. ay hapse mahkCm olmu tur 
maz, derhal 'baŞ'amış duşun· D«l ler. 
du •u p n ~-nuc b ncc beher be. J'akomo, bunlara iümnt goster. 

ı yüz t n lt o ceS'\l"m tlndc kı d Ha ı c. tehtr 
1 

Armatörler birliğinde 
yeni ıdare heyeti 

Mnl ayırmı tı. ett: · 
Bu kurn de z kurdu şeh r- Bu adam!aı büyuk b r sevınç- Aıma.tör'er birtiğinın yent idare 

den balyalarla pamuk v keçı kı- le Galataya geldıler. Vazıyet, B::l-ı heyetı toplanarak reis ve Azalan seç-
ı getıru.-rck bunları bil uk ha- yozc bıldırdllcr. mişw.rdır. lntlhap neticesinde reisllA'e 

y B:ıJ k -"I Ali Sohtorık. reiS \'ekıllığine de Rlza. r ırlara doldurttu. İkı g mmın et ~oz. enu sının en emin a-
ilfına m ıkı sardırdı. Gcmilerıı; ~ı.rnları d n (Fcozo) ısminde bı. S&dMı~!0 11~tiril'Mm~~~ n...hl 

ı ~~• 1 • u ...... ıp 0 e uzaııcı· .. .., ıvan, 
uve>rt 1 .. ndc de, suratli mancv- r nı -..-..~· Buna, :ap <.-den talı- kAti il c Kemal Sadıkôfliu, AK.tık. 

ralarn miinı olacak h ç b•r ıııey bı- matı V<.'rc.rek, gizltc (Fatih) el lara P d; ııımaıı Kalkavıuı, Hüaeyin 
rakmadı. goıtdC1"dl. Tavı!, Abdi Vehbı Dtıral seçilmlııplir. 

HOcum e asında atılacak Turk F<'Ozo, (Fnttb) ın karargahına Mllrak&pliği Hamdı Sdıınoğlu ya-
üllclcrl bu hararlara gelerek çr;drrına girdi. (Balybz)un, kt 

i 
paca ır. 

çarpar 
de iZ" 

m !eri 
caktı. 

kalarak taz mtı.tllll nrZ('ttıktcn sor.ra, (Jıı-

bo ı ce ~- korno-> nun Türle gem ıerını yak- Tophanede bir yankesi-
\ koruyn_

1 

;: ıçın h«zırladıfü tertibatı bil.• cilik hadisesi 
har kulfıde (Fatıh), bu lhbarı lbuyük bir Denl?.yollan kömilr ma\-nasr reasl 

blr m ncvr ge-çtlğlnıl memnuniyetle karşıladı (Feozo) dtln gece saat 12 de Tophaneden ge-
oren G latalı C C'vız•tlPr bu va- ya çok büy(}k b r 1hsan ver<'rek çert<~n birdmbtre blnııl ilstime atııa.. 

zt M<' h:ı) ret tmı 1 r · bu derece· onu g zl cc Gal.:ıtnya ~ol dı. rak <'eh ndc bulunan 178 Hnunnı a"r
d yuk C'k harp k drettn1 gusk!rcn İhbar, çok mühundl. (PaUh) m~tır. Mcotıul serserı hırsızın 0 ci

derhal hart~kek! geçtı. Bizzat KaJ vardaki sabıkalı yankesıci"erden biri
sı.mpaşaya g lcı-ek gemileri va- sı olduğu tahmin edilmeJ<l.e ve ştddeL 
.z.ıyC'tler n tetkik ett . E11veHl bir le aranmaktaıdıı. 

.-,,.......... 
1 

kaç batarya top .getirterek bul\la-
rı sahilde, d!.'nız hizasında kawır Hastahaneden kaçan 

1 
dığı Siperlere ycr}eştırdi. Ayni za~ deli yakalandı 
manda, tüfekler ve karabinalıırhı ••%J .. •••aı:::a•mm- müsellfıh b r mü!rc~ kar asker Bundan btr l<aç gön evvel .Bakır

P of ov rocı f o r kfübü: 2 celbedt'rek. onları da butiln gcmr köy Akıl h~tnln duvarlann
lerc t.ak6tm etti Gemi kapt.anla!"I- dan birınden d~n rkar ı.k kaçan 

!?:!!!!_ autt> remnıdf> ı rnr edfn<'JC u 1 da top! yarak tanrruz başladı azgın deUlerden Adıyamanlı ha9ta, 

·~ \allı gıı~I hlr :l~ eski 1 ğı zaman rw: suretle harck t ede- Baklrköy kll'larmda bir a,ğaç altuıda 
cekl "" d · ---' ı dl yatarken yıııka.lanarak haııtab&ne-blr mudaJya bolnıu,., fK>lis müdurne 

1 
crı-" aır c.ımr er ver . ,, _ 

ihtiyar kııptana ve beş, bn şakacı nh- (Arka."' var) götUrillmüftUr. 

halıına ~'l.:lanıoı ani tmı!J, bunlıtr da F 
lf1 taınlro raY.ı olnı~ıır \C hlr ara:ya 1 
rehnlşkr, ııoli8 mUdUrli madıı.lya)'l 0 da bunları yapıl"Ordu. Karıma inana_ 
kaptanw gotf>Onc t ı.-n.rken bir ~- bflmcm içi bundan Yı dctil olur muy· 
9lrn çddlmiş \C zet~vc gu,...11_ 
mı,. 

Bir bavadh; OjanSı, bu hımııdl51 çok 
meraklı bularak rl'Stmlr brrabtr ytiz
h~rre gaz o.}e gondcrmı,. Zülllrt 
ıa~tec-lye her tanıttan ~lif hakkı 

yakını.,, borçları ~nml,. iBoş kcııı.e-

du? 

' \ 

VA'rAN 

iKTiSADi DOŞONCELER 

Ana dava, halkın geçin1 
seviyesini :~c:rumaktır 

Yoran: 1 watu KAVALCIOGLD 
~ on günle!'<k memle~tte maktu'. Harp senelerındc bazı 
~ Yf'l'l .,. tfcal"('• iktısadf sıkıntıların b~östermc-
hamles. d kka i 
Uç ~e. ede 
tcdb :-ler 1h."ll.ı 

ccıt>t-tmcktedtr si U.blldır. Çünkü harp scnclc· 
( t'hemmlyt: ri.odt- mlllellerin iftira k:lbilıyet. 
ı 1 lerı azalrr. •ş buhranıarı bacıgos· <~ .n "• mcm e. ... 

ket zıreat ve tıcarcu nınyt 1, • tC'rir. Dığer bazı sebepler de 
düzene tAbı tutulamamış, ç!fıç mtihlm iş sahalarmd&kl " 5hıp. 
nln t.arla!!lını Jt!yebılmek .çın Jıı leriııin harbe ıştirak etnıc-leı 1 
zumlu oln'l ha;yva İ"ıdeı; ıtlın o ışlerdekl mütehassıs knnsele· 
mı.. muht"" oldl.i · rln doldurulmamasıdır. ,,.. -. . • l ve vn. 
s'l1.alarm teminınc ı;auıgtmsnıış Bi.itun bu misiller bl:ı:.t' harbin 
ihtiyaçlar ts-hk k '-dılmeae.a b r dürı• :ı kt:.!ıad.IJ'atı u:r.eri!'e 11e 
ıtakım tccrifbelcre glrişlimış ve tire' " tesırler ~tcrtr Halbuki 
b\lgilnkü fena durwnn y-ol ~ıı- mcmlekr!t1m1z il~ scncden~ri bl· 
mıştır. t.arnt bir h:ı.ldc bulunmasına rag. 

Buna sebep ne ıdi'! u ul ü b·r men !l"' lescf bu fırsattan stı· 
çalışmar..rn mevcut olınama~ı f ' ln.f'k •mkar.ını bilemedik 
kurulan resmı teşc:kkıU!.cr ~, P ~ f'nedcnbm alınma t lu. 
y.ı<' g ıre olmnması °\'l' b. r wrr ' <' tcdbırler b r t rda 
o şı•ı ehi n " ı:etlrilmcmc.;,i ..ı , b:raknr'J.k venı y ı· \ e h'ç bır 

Bütun bir •h- IJ1 boğazlıışugı suretle faydalı olmı~ an. b •Akı 
bT sır.ada b z, memlekc:. vra t memleket t'caret V<' zlraathı1 tıal
w ticaretine hiç tayda : ve ha· talayan ~kllaUar kurmak hP'd'· 
kiki ihtiyaçlarla alakası olmıyan sıııc kapıldık Çiftçlmlzdcıı ~un 
nazari tcdbırler almakla iıç mu. ahncrn hububatı iyi muhafaza 
him senemizi geçirdik. Hük<ım • edemedik. cunkti bu ;şin ba.,ır.· 
t'n sen gOnlcrrie Yeni baır karar, ela bulunanlar hanı~ cinı:; bugd3. 
lar vermek ÜZPre bulunduğUnu yın yani sert buğdayın mı yoı, ;cı 
gazete siltunlart <'!n goriıvoruz ~-ıımuşak buğdayın mı dah"I faz· 
İhtimal bu k&rarlar Türk kQYlü· la stok yapmaya tah•mm!ılıi o'-
sunu ve tüc<."11"ın1 ve bütün va- dugunu bilmi;ı.orlardı. TUrk ki.•y
tan<laşları ilk be.kışta memnuıı ?imi hukılmetini'1 her emr.nn 
ede<.-ek gibi gö-dikür. 1'atı:at bu J.ayıtsız ve prtsrz ıtut etmeyi 
flldr ve mütalAalar ancak muvak h•ndisıne en buyuk bir vaııft: 
kat bir dCVTeye mahsustur. İk· ı>a~ar. Ancak kend el le ve bın 
tısadın birinci PttnsiPi herkes rı zorlukla yetiştiı'diğl ve hülrume 
bildiiı glbi arz V"C ıalep olduğu_ tine teslim ettiği hububatının ba· 
oa gore, hem arz ve h~ dl' ta· zı bilgisiz ve gayrimes'ul me
lebi a~t sev!Yl!de tutabılmt'k ıa. murları0 elinde ~o\irtiyup heder 
zımdtr. Bunun ~"'° de 1-lualle· <>lma&&nda.n da haklı olarak vlc· 
rlıntzle ithaliıtrmızr tanzim eyle. danen mustarip olur. 
meliyiz. Yok.rıa butdaytn k,ılosu· Harp her memlekette oldutu 
r.u 30, fasulyanrn i(), sadcyağın Sibl bizde de hükOmet biltçeslntn 
450 ve ııa .. gibi maddelerin mu. milli müdafaa faslında müh m 
bayııa fiyatını yükseltmekle mcm masraflar husule gclirmift~. Bu. 
lekette bir rcl.&hl{'ı başhyacağı na diyecek yoktur. Çunkü mem
zan ve tahmin edılıy<ıTsa pek çok lekct hudutlarını bekliyen kah. 
yaıulm1,1 oluruz. Ftyat nekadar raman askerlcrimıztn gıdasını ve 
yökselinıe iştira kabıl1yeU 0 nls· teslsatrnı mükemmel blr hole ıe· 

t"tnnek lazımdı. Fak t bazı Ve. 
kaleUerın bütçeler. tetktk ede· 
cek olursak gozt: pacak pek 
ook lüıumsuz m "aflarla karşı

laşırız- İşte but ı bu luzumsuz 
masrafları ka.rşılay b•lmek için 
devlet ısk!r ıstcmcz b z,ı vasıta

sız vNgıkr kurmak mecburi~ e. 
tinde kalıyor. İnhisar maddeleri· 
nin fiyatlarına. rakl yat Ucretle
rin<', lhraç Ciyntl rında fu'ld ve 
sıı.lre gibı bir takım gelir mem· 
baları ar or. Bütün bu tcdbırlcr 
memleketın bcvnelm ıeı piyasa 
;ı<' ,,ıan rabıtns:'la bir engel teş 
kıl ediyor. Esasen ot.C'd nber 
mcml ketımlı.d<! mevcut olmıvan' 
r<:rmııl ı:ecım sevıycsin h•r ~ • 

c;aha felce ugr tıyr> · r ' 'll ~ 1 
amelemlz . orta ' ': kımı
zı '· k';ld n b tc-tk ke tAbl tu
tacak olur ak yurtta normal b•r 
geç•m scviycsınln mevcut olma·ı 
dığın• koJaylıkl<ı anlamış oluruz. 
Vatandaşlarır vııc:aına tar ını 
milli ııclirımlze gorı> tıınz.lm edin 
muhtel'f h Ik tabekalarının ı;e. 

.çim S<"vly, slııi ona gore taksim 
ederek memleketi<! planlı b' r lk· 

1 
tıs di ve sosyal ha.\ atın nkiŞRfı-1 
n <' lı•ıı.arı11z. 'ıırdun i~t kbali

1 
bakımından çok faydalı olur. 1 

B urada tekrar ka~ dedellm ! 
ki hubub t, baklıyat ve 

zaruri. lhüyaç eşyası tlyaHsrını 1 

yukseltmekle hiç b r fayda temini 
cdHeınez. Çünkü harıçten ithal 
edeceğimiz maddeler1n fiyatları 

da her &er"'n gün boyuna yükse· 
lecek ve bu suret'e matlQp olan 
netice elde edilemiyecektir. Bu 
c hetle hariçten Jthal etmekte el. 
dutumuz eu a fiyatı arının esaslı 

bır keıntrola t~bi tutulması icap 
r.d •· Bu kcntr\.llu11 yRpılmaSl da 
tmkarrsız ddildir. Nevyorktı.ı, 

Londrada, Rc.mada. Berlınde, 
(l>e\ ılhll ısa. 4, su. l ele) 

bctie azalır, orta ve fakir taba. ,-

kanın geçsmı gtiçleşır. Yurdumu· ~ ı v. ı I 
~:.7~=~·~ li4 .... ~flll\ 
dilş"Jtımek lavmd.ır. Bu cıhetle V • • 
bu gıbi vatanm~rın gerim nl 1 et m ışın de gelen ••• 
temin edebilmek, inhls<:ır madde· 
lerinin fiyatlarll!ı düşilrmek ve E nfllld po, l\iorveç balı ~- '901>&11 el1ne ~. buetı9k dayatı. 
itlıal emteasını.n oonnal fiyatlar dtnti ~·-~ Çocak bo tı.ıllre ~ında: 
ln satışını tem1n oeyleneklc kabıl )ıldtinörnlydl. - AllıMI -ven de 1ııı11ııam MdMll bir 
dlr. Çiftçiden 100 kuruşa buğda- Danimarka kralı ıteldzincl Frede· aeplae aıoıta!!! dfyar. 
yın kilosunu mub'!yaa eyted ğL rlk'tn o~tu Vfl Danlme.rlla kralı Kriw- BiRAZ DmKAT 
mlzı ktbul etsek bile, ithal etti· tlan'rn kardeşi olan premı Kari, lA Ak.,anı ren1dmi1, ""'-"'n gihı "er-
ğ miz J.W8ddelerln fiyatları <ia cı lkln<"iteıtrio ıoos de Norveç tahtına dilimiz btr havadi!ıl alarak lıa.l ya
nhibettıc 1ti)lselecekt.lr. Şu halde çıkttğı 2811111111 ~t lllılıbll adanı !anlar l'fbl btT ii816p vc f'4la HP dOo
bugilnün en ehemmıyetlı mc~ ı ah••~· ı<Dl. kaiNrya<'.aj'ıı. _ Sular kllıftlıl k•lfl' 
!;i istihsal ettfğimlz maddelerin Nor~ kl"&lı 3 agust-Oıı 1872 df'! kadar ııene!lk könıür tbUy .. •ını tsnln 
fıyatlBJ'ından z•yadıe memlekete dnğdukuna gore ftgün yf!~ ,_.11• f'ldetıek» dedlkt4'ıı 50ftra ~ı7.cbıld 
ithal cylcdi&ıimız eşyanın fıyatla· dadır. 1906 dm UMO a lı:* ot1n lııü&ön nnlrtatarı INr bir wylııl ediyor. 
rını normal btT sf!'V'İyede tutmak- ~ ııene. yani hayatnmı t.nı yarııw Ar11a41at--. ha'YMkıl. lıMı Yaplll'

tır. bir müddet dünyanın tın oakin \"e ea <'Ulann ııöır.Jeritti naklederek «lııtan-

Buğdayını yuz kuruşa s t.:: c k 1,'8.lf\'kan IA.•clanndaa .Sn üc; mil· bulan sunz kahaMı ihtimali iddia 1 
olan bir çiftçi bir metre paz<' e yona ylllc• Noneçltyıe rab&t lı6r kral- edtHy•r» şeklinde tf'l'lliltmbe biraz 
ki lira, bır kilo şelt<'re 115 kll' lık ett:tkWın !Wlnra mflmJeketklin ma_ dikkat ebıeydt «dün bfr rellkimlı., 
ruş 00€yeeek olursa rs~o:cn ya. Jflnı şekUde ~,,. utN1naın iberlne nald'>·e itlerinin recUune.tna- dola
pılan bu fiyat farkındacn onun har~ deva• -kararile lcffte,re~ PÇ· Y1 Sular iMreslnfn lRulıtaç ohluğu 1 

hlç bir ıstif11desi olmıyacaktJr. ı •.ttttr. . köntöri twnll• Memeıllttnl. 'l'erk•ta-r 
id .fabrikanın itliyNnlyf\L-etını ve kı-

H er nekadtır h rp bir mcm· 8a&I Jnunlar, geç .... bir llMdet fJlll ıpellrin NMR kalmıuıı &ehllketı.I 
le-ketin gerek zlrA t v~ gc- iı;in: «l'Nmf'}lllde ~n SMdet yerin oldutunu yazryonhı» demek gafletl· 

dibine batıııııll:ıı derler. No~ 'knh •• ---... H __, rekse ticaretinde pek mtlhim rol -.-..ıad ne d~~· •-.lıe iri arkadaşı-
oynarsa da, alınacak tedb rler ~ ,::;~..:·...,.. e pJen felıiııtceU Yf'nme- mıs. yasrDHl'Jda ilePt silrülıfın biitün 

l'e ~yor say;.esinde lktısad1 müşkUllerln • llOllWları ayll.lle tekrara.bktMı --
kısmen ol!l{Jn ortadan kalkması KARHCATURıLUtl OIJl>U ,. ~r ~'lıMesüai..D. llu"n 9ll8UZ kal-
tmkfcn dahılindedır. Dünyanın Bir lttviçre ~ bir kari- mak Wıbl~ne llWJJ'dan verUmil'f>-
dört ta.rafını sarmış olsn atce katör gördüm. Bu k:Mar ginel kari- oeıltllf tela&n etılğiııt ll6ytenlekle de 
lçhl~ en müh m hareket bu ba- kıı.tUr az hulanur: iddia edilen ihtimalin varW 11u1a11-.. 
direden uzak kalmak ve memle. QoMlk yaratll&&hk yapen..,. A..-. taDU Hlatmut oAuyor. 
keUn saadet v~ refahına çalış. kaflaruıı ~. lceiunu ,_... • ., 

meme.k imkinı Yoktu. Sonr ... bu acı ha
kıkati bana anbt&rı bırçok başka hAdı
scler de vısrdı. V len~ çok çocuk ıs· 
ıemcmı:u rağmen bir daha gebe kalma. 
ınışu. 8':rum ele şimdiye kader hiç bir 
le.adından \..'OC"Ugum olmamıştı. 

Bunlan diliiünUncc, artık içarnde şup
bc Junwıadı. Colette"ln benim hak.ki ve 
ôz evlidım olmadıgına kanaat getirdim. 

81 ,ışmJ . 

N tu:yet gunUıı b r nde Valıentine ile 
bcratx-r köyde otıtrm ğa karar verdik. 
Burada. herkesten u.ıak yeni bir hayata 
başladık. Bu sakın, tt>nha ve münı.evı 
hayntı hl( it raı etmt'dcn kabul eden ve 
yadırg mada ) an bfr k dandan na. 
511 uphc cdeb hrd nı? 

Pnr te kurdu u bir ştı.; muvaffak 
clduğu halde sırf bf'Tllmlc aeı p buf'a· 
larda başbaşa Y mak ıçln herteYI fe. 
da eden kadına ınanmamak mümlLun 

#i şefkati vereobilmek onu seYebılme.K ldı Hiç huY&uzluk clmtyGrdu, yılınız 
Fa.kat uykusuz g~çen bir aecenln sa

behınria kendımı çocuğa o kadar Yilktn 
hl..Uını kt ıçımder. şu düşUnceler geç· 
ti: 

Fakat iş bu kadarla kalm mL'
'\mt>r"kanın her tamfındakt palın ra
cılar, Burllnı;:1on cPalavrac,lar klü_ 
bU:ıt ne mektuplar yağdırarak erteM 
'lenmrin pala' ra ın~kaımıa ı,tı
rak Ptrnt,lt"r. Hnnun üurlne Burllllg'· 
ton'da Amerika o ı• 1 nracılar klübU
nUn umumi mt'rke-ı:I kurulınu!j '(' her 
tarafta .,ubeler açılmı!i. Pala\ nv.ılı_ 
tın ~ rağbette hlr m~lek oldafu 
böy'ltt~ belli olm1111. Ş.lnıdı hf'r rne 
blllU pala\'mcılar klUbü, senenin her 
palaHneı ıııa h r ınadaly 1 H~rnwı)i 

n•nl tutum tur. l,ııtc bövl~f' zllğijrt 

bir gazete< inin p;ılaHltl!iı üillndt'n 
koca hlr n~ınlekettl' P6laHacılık al· 
mı,, yürtlmiııı. dal buıl k Aalıvf'mılş
Hr. 

hnıJrdc h.a"'1~nktMla blr palMT&
rılar klübü bulunduğu kulağın gcL 
mi t!. Bu f<tkm) ı okurken hunu ba

tırlaaım. JUıL'\klal'ı çrnlıısm- 1 

mu? 
Ya Coletk? H:ırptcn dondülUm za 

man çocuk kiz y •ndıı dl. Bana öyle 
b r sarılışı ve sokuluşu vardı ki size a _ 
latnmam Onu vlyordum, güzeli !}ine, 
.zekltsına hayrandım. 

Anne çok bcnzryordu. Fakat bu 
benzcyı rağmen bu ÇGcukt ayrıca pek 
lnoı: ve g rlp b r güzellik vardı .. bu hali 
çok ho uma gıdlyordu 

lklkl bu h 'lcrımc gayritabii dıye· 
ccla; nız bclk de- boo.ı ahilik t7. bu ac-ak. 
ınız Fakat her yi olduğu 11:ıbı do~-

ruca so~ lenıcgc a:unetttm. Col~tte e kar-
ı olan muhabbetimde babalık h slerıne 

ustun gelen acı bir hıs ve.rdı kı bu ço
cuğu daha çok a:ıvmemc t'bep oluyor. 
du 

llk ~rı çocuğa bcnd;ıa. J:ıekieciı-

ıçin neka.ı:lar mOcadek ettım' Mücade. ı 
.t>mde mu\•aCfak olduktan !IOflra bu na· 
d l' klYIJ\et muhabbeti nıekadar büyuk 
bir ce.sare!I el"'e ett.ıgımi uuaunerek 
ona bir ka• ::l&ha kıymet verdim. Araaıra 
iç me fena hlsö"r dolmuyor değlldı. On. 
Jarı zamanla, gayretle defettıır.. Öyle 
bir 'ha e geldım ki artrk maziyi düşün. 
mez oldum. unuUum. 

Si1c lra&nlPrın neka.c:hr feeıa ~dugun
dan di'ha evv 1 de ba.h5etml11tlm. Bu fe· 
nalık bent uwn seneler takıp etti, peşı_ 
m.I bırakmadı. 

Peı >gord'a yı-rleftlğlmt~·n il~ senele· 
rinde dı. Cl·•ardakı suları,1 tem\zl•ilne 
kftfı dcr<.-ccde tına etmemiş olacağız kı 
guıtün blrınde C'olette tifoya tutuldu Bu 
hast:ı.lığın r.\; i(a.dar fec olduğWlu tacıfe 
!Uzum yok. Akş, sayıklamalar-, berşey 
tamamdı, bf'r an ölüm tehUkes! vardı. 
Hutanın heLE- btr QOCUk olması i:ısı:nı 

daha çok üzüyordu Co'ette haftalarca 
~ .ıçi.Ddıe ~ P.H.aıL melek gıbl 

uzun sun yanında katmamı ıstiyordu. 
Oynamıyordu, konuşmuyordu, yalnız 

cllml kuçucük terll elleri Çtne alı;)IOC -ye 
boyı.wıa: 

- Baba .. baba ... baba ... 
Dtyordu. Bunları size ani tır1'en sesi 

hala kulaitmdadır, kilçüctlk, ince, ateşti 
parmakları sanki hala eHerım•n arasın
da mlş albt geliv-0r. 

Bır sabah bütün geceyi .11arıında ıe· 
çirdıkten sonra yavaşça odama çekilm14. 
tım. ~len mektuplar ar sında kalın bir 
zarf gözüme çarptı. İçitıd resimler var
dı. Bu resimler bir kAğıda sarılmıştı. 
KAtıdın uzerindc ek- yazı ınat<4nesile Y8 -

zılmış şu satırlar gozumc llişU: 
, KarşılaşUrınız, eger kor\i korun; al· 

d911mamak istiyorsanız arUk hılkıkatı 
anlayınız.• 

Reslmlerın kenarında kd.. ~kaJar, 
ç rkln Ç'lrkln sözler 3"1zt1ı idi. !leslmlere 
dikkatle baiJınca Mart.n'k! Colette'tn 
cklclcn bidııideıioe bemeıdlıE'erlnl fm*ıet.. 

- ~. belkı bu çocuk benim kızım 
delildir, belkı dc.iduğu uman benimle 
hiç bır alakası yoktu, fakat bUl'(ln ken. 
dısine ettitim fedakarlık, gösterdllhn 
muhabbet ve şefkat onu bana o kadar 
yaklaftırmı.ştır ICJ bir kere dejil, bln de· 
fa. benim kızımdır. benim çocujamdur. 
BUtun bu ves kaları, re&imlerı bir araya 
topltı.yıp da bara gondcren alçatı di.ı· 
ş\lndukçe lılnet ettim ve hayatımda ılk 
defa olarak kendim olmaktan &lr haz 
ve iftihar duydum. 

XXJIJ 

Madam de la Guicharder e bu hikAyc· 
den eok mütehassis olmuştu. .Di:ılel'in: 
~r&n türlü tilrlti eşya ar&smda men_ 
dilini aradı. Ararken de yelpaiesinl ye
re düşürdü. Romtnl yerinden kalkar k 
~elpaz,e3tl Ver.dl. İhtiyar k........ -.,... •t 2 M1 

Yine ilk darbe 
meselesi 

o emokrMI lm~•

lWM plıen babertere balahr-

• .ıapoolana 8-yaya .......... aa. 
at1 pek yak .. ~. ()l8fllır &Yk'e 
xo7Jden reç.irilec'ek ohm& -lana 
hu taltmlııJeriııe hak ~ t.ntiftıeek ~ 
Mplf'r de 7oll dekJldlr. 

Blr ktte Almanlarıa IMlJ 'U' stııç. 

llHdere ve atar feılaki.rbklam ral
mea gellf"lh olan bil\ ilk taal'9U. 
llJLfk"'a~a ıa,aı nın~ 
dır. t:fer .ıaııfııı)a l~u1 • .Js~...,a .m
dınnak hetıapt.& ,--., bu..._ wy .. 

g"tın hlr 7.alnıtA oiamıl«. 7.lra MI' fa. 
rııftaıı hfflJ Almanyanıa trırtmclakt 
ağır~ Uk'U haflrlfotrnM<, lwım t1e 8-
' anın t'n tehllkeH blr dll1'Ullltla 1Mı
l undutu 1.amanı kaçu•amak l'L 
rf'kttr. l\lfhH~r nrı-.klarnun 'flmd!ye 
katlı\r m-.ı...,n ,, ma ilk ~ 
Pll,.rlt'dt' h1ttı ' ' • rı ve llerllaaogl lııtr 

h uekrt l~l ı Jluıtı taraflll ea ..-Jk 
bir Ulll&lllDI yalsaladıltWI düşlinü

lörıte .Japonynnın ._,..,.. tıaarnz 
u.manı g-elmlş NyılabiMr. 

Dlter taraftan, .....,..., 1f1ee 
yayrlnNf olan hpoaya11111, .., .... 

dalma ıokmtlk ~ı duru a- tell
ttkeelnl ertaıian kaldım .... 1Mlre
larını kolayıea lawnedeıııd)-ti de 
a,lklrdır. llMu .;Japonlar da pyet 
i~i 1'11mektNHrler. B..- tııı:ln. Wl
l'keli t.okmakJ f'n nriinMlp bir u
nıanda yok "tmek hiç şapltellz 'bl
ııfnof arzulandar. 

Rlherya ~ ft M~o
da tntizamlıa devam eden~· ba_ 
:ı.arhk q~ ~ıtnMıldan .. lılelttüde 
Apo8 tulkerteriDI ejiMdinMk 11,11n 
yapelm.......actıMtr. F..- Jle~ 
erdmnı da ._yaya ...... lıılr llarp 

haH~ knU-ılmak iMl'8 luanhnuıt 
'e ., Mall_...rla ....._ &ihw19tllr. 
.'hnp1> mwwn lıılr •1'111 ımat 
deJJOllG ltaline ptt~r. Orada
ki erd•an ta)'yal'-07e Y&nllt'!ıya ka
dar bütün HU&111arnu 'lla•o11ko'da 
karalan farikalar taraht e4ırnekte· 
<lir. ılapenw1n Çlnde ......,..lan 
en tf!hl,.flll -l&nla lıılle ,ıapon P
ııdkarmaYı )lanç....,'dıuı bir tek 
ferdin dahJ ıs-dfttıh'ı"N razı 

olm•mıt&.r. 

B~ Mallçmro'da ' 1 hv-
vet on ~. ytrmt '1ıln 'MCMIMlu 
ır.ı? - 34 tiımM tallmta eıillıınektlıdtr. 
Buna Mn UIBMlarda 8llterya 11111-
ctutt""ıı r,tmdmten ~ Jntalan 
da Ulw flCIHttt'k ola.,.. ~nn 

- ı,a1...t t&IHnlll eıllldltl il!" ollll'M • 
Rmılara ıs....,. Wr huçuk wHyen ka
dar bir kın"WIÜe ~ pteeek
tM'I au-.,.tır. 

a..tara plbttt, iter ildllllMe kar
"' ha'ht'lıandılduam ....,.,....... 

~!fi olchltu da *'" ........ FL 
kat ba hnartrtaı dıeftıcıMlld prbln 
f'Q k•latt deltk Mkeri ... ..,,.. .... _ 

luı Miti kNörwnemeldıeıllrler. 
Bir Amffflralı praeci 1* :BUi! 

dlplomaıtlle mah...._. .Wr Bm - la
lMH' barttl baktnad& _.. ...ııya 
g~üş. Dll*-t: 

- TraıwolMıya ı.aıMnlı bıeerek 
münallalf' stnemtmtd bom_,. (a_ 

lı!)ACaklarttr. Bana da MAt Wr • 
nektıMla btrtlen ~ eıletıelder· 
dtr. Bomhartbman Ul,,'lllHl<l'nm& ..,_ 
törlerhri u,tetınete -."aldt .._....... 
dıln VIMtveıııtelr'u 111111taf'Me 118ricJ 
~ lı!ıtt''lf'ıeklertltr, .....,.. 

Gauten MTmUtf: 
- Ne dereeey~ kadar .......,._ 

ııl..tar~ 

Dlplamat ı""9t Mr sMlöfle °"91> 
wırmlf:: 

- llf.I bHfr! ilk ~ ...... 
\'Urahi~~ 

ıtba ıtA.DI 

TAKVİM\ 
5 A.OU8TOS lH! 
ÇA&ŞAMBA 

AY 1 - GÜN .21'7 - BISlr ti 
IWMi 1151 - TSllllUZ IS 
eıca.t ını - uc.r ız 
VA&:tr ZEV AJ,t EZA.lfi 
GÜN.EŞ 5,58 9.35 
ÖGLE 13.19 4,H 
İKİNDİ 17,13 8,50 
AıtŞAM 20,21 12,00 
YATSI ı2,10 l,49 
İMSAK 3,58 T,34 

Patlıcanlı ke~ap 

K .-p&an bir ldlo lley1lll eUll1 

t.ataD cll9 .... .....,....,. 
keattrdlm. a..._,, yaptırdım. Evde 
rüZel yıbdıtrtan llOiU'a ldne ...._, 
bllftır, domates, ııovaa U,dum. Az 
terepttle ona bir lld ~ aon.. 
ra teaeerenbl kenarı.naı ~ 

unla sn adım. ObOr tal'afta ilendi 
kend1ne akır atefte ~te iken 
dlitt tarafta clir& bet ,..._. da y.,.. &"Ü9elN llat .... klUl'ttan 
Et plftlkten llOllJ'a her lldUI blltııl
rlne ka1ara.k blru ka)"llSttml ve bl
dlrdlttm zaman pyet llılfla lıılr ,.. 
•• oWu. 
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ZS.8-Uı;: VAT .t. N J 

m'~t·J3Ut1®W=l3Jl~M 
Askeri durum , 20.000.000 7500 tonluk 

Duteldrof ha\·:ı. akını r
müthiş oldu 

( ..... 11-) I"< 

Arr.erı~u;;!.:: l.::ıdınl .. ;don yeni kurulan 
ycrdımcı askeri kıt'aları 

ji st·r~i k:MAI 
U·s·-•. D~. Finlandiyaya 

{ • Yazan· 11 
~IS~~:~:~es~!~AN 1

' Çinli silah deniza~tı mı 

atô:ye:;i h• ara uğr&.rn:.ş:tlr • 'ewsStı 
mahallegi.ndekı ktnı:ıı·a fabı·ıkasın~n 
esas kı~mıarı, ke$ıf uı;:uı1<.ırı y ıı 
pıldığı c:;;.rıada haı3 .):anıyordu. 

Dü9SIC'ldorf Kamgaru Spinru.•rt~ ı 

~.1.-..& ~~ 1 garanti 
1 _ · il ! Yau°' !W. fi. 7.AL 

"o 11:,-il!L ordusu, birbiri anlrnca 

altına alınmış yapılacak? 

dokuma fabrlk larnır dort büyük 
bi::ıası taınam le tahrıp cclllmlştlr 
Şehirde ve cf\'a"da başk. b rçok 
ticaret ve cnch.ı-=tr' b::":as le husu!'i 
binalarda dı büytl !<: t~ı-ıc: v rd·r · 
Şehrin cenup k::~ıod11 bı vük cari 
deler boyunca b nnia.r. en f 1zla 
hasara uğrayanlar ır sında.dır 
Dc.-klar bcHges:ındc ezcüın e K'in~ 

de1,:;ha!c 11 ve Kolshaf-cn·dc b rçok 
antrepo tahrip olu mustur Bu~· 
lard~n birkaçı. fct.oğraf!ar lhnır. 
ken ht..lıi yar.makta idi. 

1 fE:J) lr I"'"'·· ~au.:t~I .. \m~rlkanın 

lg) l 'ill.landi'."a~·a. J:Ora.nti •ern1f' .. 1 

Jaı,bğı t rru7Ja.rl:ı trir •atire 

rlıle edemf"di. ~tnıdl tfı.ki ,_.,.dlcrine 
r. l>llınio: hulunuyor. \llh\·er G~u. 
llıglliz ordu~unuo ioarruı kudreUıU 

dr-ue-ını,ttr. AJw.to~ ıı,yını F .. J.üerneya 
bCıl:C11ılnde emnJ ·cUeı g~irebHec:·ek \e 
~iipheslz yenJ bir taarruz. için haz.il'. 
lanuıata tah~("aktır. 

Uıı bakıu1tlan. Kattara baltaldı~ı 

tarafından ele geçiriJın~lne bir 111.ılTUıl 
\('rllcbilir. n~ua )f~ı Rommel 
buhtklık t·enubıırtdan ele. dol~rak ln· 
glJI.,; ıne\.Zll<'.rlnJ ('f'TIUP kanadından •• ku1atınıya iınkttn gt•nrn"ktedlr. Mw-

Japonlar, Suioşong 
~ehrini ald.klarını 

bildiriyoricr 

Çekyang C!:nubu.?dlJ ka
ray11 çıkan Japonlar 

püskürtüldü 

ı Gayet büyük uçaklarla 

bu 
.. 

9em1 er asr:er 
t.:-ş yac:ıklor 

İngilterede dünyanın en 
ağır tankla~ımn 

yapılmasına başlandı 

29 temmuz gcccsı hücuma uğ 

rayan Sarrebriicken şehrinin df' 
: gündilz fotoğrafları ,1Jınmıstrr Bu 
fotoğraflarda <,-tk hrsarhır ıyıcc 

gözükmektedir, Erhart V<' Schmfr 
Çunkıng, ·1 fA.A.) Çın harbıye Vaşington. 4 (A.A.) - En bü· maklnıı fabrikaları .. ın bir kısnıı 

le".'UI Itomın('l cöliin f;h\•lırklcrlnt ~n 'azırı General H . l be ele 
J oyıng-ş ng. son ş yUk kara ve niz t.skcrl eksper. tahrip cdiln1l.ş ve Cl'h Dudelir..ger 

ı~·ı 3 nııı iııl ,.e- ~·ökle trı ı~·i harp liene zarfında 20 mılyorı Çınlinın eUö.h 1 ler· uzur uzll<hya &'ôruşmi.lşler \e Bürbacher fabrikaları ctolllı) Iarınd 
rttııt•s!nl bilen bir kumandan. !'-iU\'el~ altına ahnd a. b U ·· ı · tl 1 

.. 

· . 1 eıtnı ug n soy enn~ r. sü .. ra.-t.le ve mtihim miktarda guyı:!L becı bliyük har.garla daha l<li<:U'.t 
kan:ılına ula mak ı~ın. &IH'& yrnll. Bu r~kka h 9 l h 1 ' ma . aıen mı yonu arp buyük taşıt uçakları in~s: içiıı binalar c)ckli ha~ara uğr mıstır 
ıniy~ek bir giiçti\k ,-oktur. Bu utm bol .. elenn · d ·ı ı b ı ıı " e gon erı m '· u unan tertibat almı~ardır. Bu sa.vede E•as eşva ı..:ı\as\•onıınun bin ların. 
'e intan ka~ısında (;eft('ral • .\.ac11in· rntl çı · · ~ - J 

Y_on n er~ d~~ildır. 10 milyon nakliyat hususunda geınilere oL.n dan yar.ısı da h·arap olmuştur. 
IC1.·k de aynı "°ara ,-t'ı yUre-kl tw:ıyan Çınlı şnndı talun. gorn1ckted;r, ihLiyac azalmış olacak, ayni za- Yau~ın ~aıırakları 
hlr nsker. ·onbahar gelinc·r, ikt ku· 
lll'tndan talihlerini tekrar dene~-e<·tk_ Tokyo, 1 ( A.A., - Don1eı ajansı m:ında bomba ve av uçakları in· Londra. ·I { A.A.) MUst:~kil Bel· 

btkhriyor: şa.sına evvelce ne m.ıktar m;.lzeme çika ajansının bildirdiğtnE' gôı-t., In· 
fe<rd 1r. ~iıncU kuv,rtlcrl a,ağı ."-ukaTı 
nıU'.".l:ı\: gibi. IUrbirinl yerinde-o 8öküp Tchokiang vHAy'1inde- Sui».ff&ng tahsitı ediliyor id.yse o miktar ay· gitiz hava kuvvetler! A lmanyadan 
. ıtamıyorlar. FeJ.;at Jıir tıtraf hir fe\. şthrı Japonlar teraf~dan 1 ağustos· ,nen muhafaza edilecektır. Beh;ikaya giden ,1na yolların geçli~! 
kalath ilk. hl:r nuıt"Ü('I go .. tıerint:e-, ta işgal edilınıştir. Bu m\ı.lıasebetle ftya.ndan 1\.1. Vervlers do:nylarındaki orn1a~lıkla.ra 
obür taraf tuhii nıu-'"Jtip ola<'Rk. b Simon Lake, sen clcrc.ce büyük •yangın yapı-akları lııJmt verıll'n ha. 

" ,. Çunkıng. ı1. (AA ) Çin a~ku.. . 1 fif bombalar atmı•lardır 
,\tugtos u)"ı sonuna kadar çoldt bır denlzalt.ınLn fnşa~ırıa mütcal_ yangın . ı n1nndanlığının tebliği! ı·k b' Bu bombalara, yaprak E;ekllndf' olma_ 

hu)uk hir h~rck('t hcklf'n{'ınf":r. Sı<•"9.k . . ı · ır plfı.n tevd~ etmiştir. Bu dc-
{'n .Yllksek dt·ı-ereJi hulnlu-:-tur . .fo'akat Çekla.rıg eyaletinın cenup bôlgesın- nizaltı tont.jı 7500 ve !iU yüzünde tarından dolayı bu tı;inı verJln1ekte· 

.._,111 tıaharla. heraher. çölUn kumları• de karaya <:ıkan Japon kttaları kati 1 sün.ıti 12 V<? su ıçınde sürati 8 mil dirBelçika'daki Alman makanıiarı 
uı<·rJııdu bir 111-§an 'e makinf' kay-' oıaruk geri ptiskürtlilmü..~tUr- Çarpış- olacaktır. ı halka bir emirnamr neşredP.rek bu 
11 a"n1~~1 h:ıtth)al'ak. lki taraf birbiri· malar, 28 temınuz akfamına kadar ingU;terede tank ~şaatı yaprakların mevcudiyetin. derhal l 
nt• G"irf'r(';ktlr. 

lhtJnıal Ltu scler, Roınnıe1, yukarı. 
11Qrmfl~tUr. Japonlar. atır kayıplara Londı-a. 4 (A.A.ı _ Britanova: malQn1at vermelerlnı iaten1ıı:ıtır 

da o,JrrllJl'lnıiz \eçhlle :-ohe ,·aha..,tn· uğradıklftn 900ra geri çekllmi,ler ve Halihazırda İng!ltcrcdc yeni bir 
d:ın doj"u i tlkanı tinde bü)ü.k bir gemılerine btnmlŞlerdir. takım tanklar inşa edilmektedir. 
ku'jlltma taaTruzuna da ı;rl~erek ,e ~f Plbourne, 4 , .\_.\, l Resmen Bu tanklar, dünyada 1m&l edllen 
belki de Girld adtl.tiundaki lli.lerden de bildirildiğine gure. son gün.lel'de Yeni 1 tankların hepsinden ,daha: ağırdı~ 
i•d:fadı~ ederek J)1lraşut lutaları da Gir:ıe'df' Kona:ya giden Japon deniz ve daı~a iyi tesllh ed:lın t r. Bun 
kullanııraktır. kafileşanin lkı kruvazör, Uç lorpıto ıarın ırnal tarzları gızll tutulmak· 

(Ba'ı l incide) (-) 

•- Evrakı ttslin1 almak üzere 
faaliyete geçtik, FakaL dcv~r \.'Cı 

teslim imkanı hasıl olmadı. Aldı. 1 

j 
n.esmini gördllğl\~l\ı Bayan Hobbi .\merikad~ yen- kurulan kadın 1 

&.!kert kıtaıaı·ın tııı1un1 kumandanıdır 7'1e gibi ı:ıskeI"i ıı:ıler kadınını- tara
fından görUlebillr ve eı·kekler c·tphe hizmetı hjlıı serbest kcılaJılJlrse yeni 
kadın a.sket·i teekllA.tı bu TieVI aekert hiznıetlerle meşgul olal•aktır 

Bayan Hobbi f'~kl Tek!&5 vahsinın kartsıdir An1erıka harbiye nf'za· 
re-tinde. sivil halk1n orrluya alAka \'C sevgısırı. muhafaza '"·"':r.lfestıe sene
lerce evvel kurulan ne,rlyat dalrevJrıde kadınlar şubeel nıUdlırll\ğUnde 

hi.znıct görmilşUlr 

General Marşa! 
Zanıan ftfharJlc llare,al Romrut"l'ln muhribl ve bet aaker tafıt gemisin- ta, bu husus hakkında blrg(ıng 

ihıılnılt> liıoııhahar ,.e knt de\.-re5l, yani den ibaret oldııılu Aö)·lenmektedir mali.ımat verllmenıektcdir Fakat 
altı ay \Ordır. llatt:ı baharda da ha· Taşıt gemilerinden biri batırılmış ve ıu cihet mal(ımdur k· Almanların 
n·kllta. tlc\a111 t·dehinr. Bu bakrn1dan diğer ikisi hasara uğratılnuJ1tır. Bu bu kadar büyük ve bu kadar ağır 
n<·c·I<! rtınf':~lncı Jilı.um )-oktur. :tatc-11 çevrede Japon deniz münakalatınıa tankları .}"Oklur ve i.·a:ilterede sür. 
1'ionhııhar Yrya kışta, doğu r:ephesın· raaUyetl yüzünden, Japonların az sa. at zır-ha feda ed:lmemiştlr Bu 
ılt• tt-krar ı.iik6.nf't bao;lıyaca~ındau yıda takviye kıtaları aldıkları kabul ta"nklarıı.: faaliyet sahaları pek bü-

ğım1z C\"takı ertesi günti aynen • k" • h 
i•d• ettik Ortada bir l'cshın değ'! 1 ınc: cep eye 

lstanbulun fethi 
yıldöJümü 

ılah:ı I~ i ~-ardım görrhiltr. edilebilir. yüktür 
Anıerlkada seri lün"klar 

bir tesblt hfı.dlscsi mevcuttur. Biz 

yalnız evrakı tcısblt ettik başkumandan mı? 
, Bu "ık?r Val, Ankaradan dön_ ı ; 

dükten >onra haHolun•c•klır. Kad Lo d , (AA ) R l . . _ . ıı ra, ,, . . ~ tu er a· 
royu Vıaı~ &etırecekğıvndıenl. l tebslımı 1 jansının askeri muhabirınden· . 
muaıne esın.e anc-D .ı ı s an u a. 
döndükten sonra bJşlayabiliriz.» ı . An;erikan eksperlerine g_orc. 

Bu hususta yapılacak 
hazırlıklar için bugün 
Maarif V ekôletinde tnı;-ltiz ordu-su, Uerllyeoıed~i i~'-in 

'fih\rr nrd~u t""'ao;ı hed~·flerine çok 
·'·akın hulunmakbtıhr. Ing111zler H:•n 
o' nuk nıUdafaa 'e ricat bahi!'O m~\-

Saracoğlu kabinesi 
programında 

Burıdan ~onra B~y sarfctın 3 .kine cephe başkumanda.!Mıeına 
Detroıt, 4 <A.A.l - Chrysler memur hakkırda takibat yapıldığı! getirilmesi kuvvetle mu~tem•I o· bir toplantı yapı:ıyor 

(abrlkaları. Libyada 1ş görmüş o· hakkında ver<rğı beyanata ışarct lan zat, Ger.er al l\.larshatı dır. Bu 1 , . 
1 G 1 L d k

. ı ~'k k k h h ld ; Ank<1.ra, ~ (Vata.nl tstanbuJ 
zuu olaınaz. Buna n1ecbur kalırlaroıı:ı 

... 1'.endrrl.)" K ıhirf' \C .Sü\"r~-~ kana- neler var ? 
lıttl -akından nıUılafaa. f'tmeleTl -'1•-

an encrs ce t;pin c ı tanka- eden Bay Necati demiştir kı· ~ u sc m3 amın er a c en z... , .·, ~ .. . 
. . yade ehliyet a•hlbl olan bir şah. f fethıı.ın 500 U' •• cU l •ld6nUrnttne aıt 

rın fl?ra ımaıatın." bR.Şlamıştir. Bu 
ımalfat şimdiye kadar yapılan tank 

tmal&tına nlsbetlc b:r rekor teşkil 

edecektir 

•- 3 memur h•kkınd. takıbat . . hazırlıklar ye~ bır Albaya prml.f
yapıldıÇ,ı ve hatt;'ı vapılac_oağr ha . 11ıyete tevdl ed1lcceğl muhakkak· 
• • • - ı tır. Bununla beraber her ınemle·, Ur Ya.rın Malll'if VekA.Jellnd~ bu 
berı de tamamen a$1lsız b1r hil'bcr· ı ı maksatla Jatanbu1 Vali ve Bfı.ledıve 
d'r ket n Jk•ncl. cephedf" kuJlantlablle-' . . . 

.... . .. .. , cek askeri kuvvetleri miktarıı•ın. relBıntn 1ftırakile n>Uh!rn bil toplantI 
Şımdı butun bu hakıkRt. ri YU· · 'ya.pılaeaktır Bu toplantıda L953 ee-

~arılle r·inlandiyalıların a_\·tı .. ulh 

akdı•tnı~i h•k.hfini i.~.ri irıuu.':"lt.lr. 

Bu tt>klif Finlandiya hUkftın('ti ta· 

raıınılıtn i.\ı ka~ıiantn11llllr. Zatf'r 
l 'inlandl~ :ı. \nıerika ,.P lJtgiJtl'rt 
ılı~ olan .. on ınuhaber~~ anfa~nla. 

h;ıııı .. ınr ~a.p.o.unan11';'. nf' fibi l"Ariıf.n~ 

t.lı·r ,·pr:Jrı-·e~Irıi "'ormu":ıtU. O ıa. 

nıaıı. llt'lki ılr Ru.,ıarla aıtla.. dama· 
ılı~ı h·in, bu .. ual c·e,·ap.,ı·ı bırakıl· 

nıı .. ı ı. 
,,,-M.' gat.f'lt"-li t<lrafından llc-rl ,ü. 

rülf'n tf'klJfln Finlandi~·a tara!ın«lan 
t;ı .. ,-ııı oluııına..,ı, .·\mtrlk:ıı p1.rtı·

h•rl11in cllkkatini <"t'lbetnlJ,tır. ,.akat 

ı;-ariptlr ki hü~ le bir garaı•tı 

, ı·rt'rt·I... a~ rı ... uıh imkinlarını hi~· 

olt,ı:tı ... a ~·,.kianıak )o-lu hıtolmaını~. 
.ı·ınıaııtli,\:• .\h'llan ı-:-rali altıud.t 

uh.lıı~ı iı 'n ayrt .. ulhun tamanıil,. 

ınık.ln-.11 olduğu \P İ".-İn belki clr 
JLllc-rlıı t>nırilt• u~uruln111. bir ha· 

lıın hıtltHHlU~U'> lO)Und;ı. nkirler ilr:

ri "hrlilo1fr':'liir. 
Hu.,lar l"inlf're k17g-1ndır. M11l1'n

ıli~a. lkint·i cfpf;:ı ol:.ırak harbe ~lr • 
di~l ıaınaıı 'too,ko\ a KSZt'ttlt"riıulc 

tı•htliıl tlolıı .'aıılar <.:ıknu':'h. /..tlf'n 

sn,·' e1 Ru.,~ a. e"'ki Ru>ı~ a~ a all 
ııru"l'i 11:1.f"rin<lf'kl eınelJf'rini hi(; ~ız. 

lf'•n~n1i-:-tir. 

ln1o;;ına O.vle gell.\·or ki Fjıılandi

)anın uı.attıtı i'"Hn, iki d~u ha\ada 
hıt .. \kılnuıı..ı, '.\l~ko,anın hatıruıı 

kınnatnak f·ntH~inden dola'.\·ıdır. 

Ru"41ar, dM11okra;..f ,-r~I ft&ntına 

hi~·ök ff'dak:\rhklar l&fll'.\·orlar. -\· 
ıtk'rika 'f' ln~H~N'. kendlte-rlnt' 
_, ardıtn rln'f'tf' çsh,.-kla Mrabrr 
ikl11~·ı btr «·"l*ıt" k11:ranuyorla.r. Taıu 
hu :-.ıradu t'hdandi~·a ~-Mündf.n Ru .... 
Jarı kı"P:dfrnwıık d"""1o«r...t. 3)em'inin 

ı.,.tnf' Kf'laaıe7.. lakat Rw.iarla bera· 
bM' bııl. garaati)·l 'ttMf'k \"t fN" K"lhi 

nf'th't- h&. .. 11 ~lttf'tfne b&krna~ 

n1i.lmk1in ~)·.Qı he-rhaklt> zahınt>tn 

tlt'JC"e-rdi. RllM>-n dt>nt0krıt...~I c·~ı,tw.o~ 

ı..1.Uı ö1 mah o'3.n •'h,kl.11diya~·ı ka· 

mıln~i z•k-r olurdu. 

Cankurtaran yeleklerini 
çalarken yakalandı 

Şirketi Hayrıye \.'1.purlarıı1cJa çal . 
şan bir lfÇi. hf'rk~s ışten \;ekildıii bır 
ıırada ortalığın ya.lıu:z.Jığından Jatıi'8. 

de y~unu tutuak vapurun can kur
taran mantarlarını çalarken yakalan
nu'I ve adliyeye veı·ii.rıı).Ştır 

Suçlu dt.in •kinci asııye ceı.da. 2 
ay h61.psP nıahkUm olm~tur. 

ıııınn 8tt!lnıetl ,.e "onannıan1n hı\.kt-1 (llaıııfı 1 incide) «e-. 
ııtl.J"~tl i(in bir fayıla ,-emın.. Bu ha_ mU,.,.amaha edtlntllC<'eğl ilin oluna_ 

~ıııuhln lnl:lliılef"in 'ar.i~'rti rnu.,_kül- <"P.ktır, liUkiin1et dünya \·azllttinln 

dlir. 'lt·k~n \C :1.anıan "'artları daha t nıü~aade.I nktbt"tlwdfl yaban<'t mem· 
rl-'·n<le '1ih\'P.r ordu~un~ lehine bu-1 leketlerle olan t.k'ari müna~OOtleri· 
lurırnaktadır. miıJ kabil olduğu kadar ak,,atnıama. I Karadeniz Rus 

karıya sıra!';ıle koyduktan sonra soıı karar uzerı;1dc biraz tcslri ol. 1 k d f 
· . · ~ .. .. . , ması da tabiıdtr ncs ne a ar geçec k zaman zar ın· K 

Beledıye lktısat muduru B. S•l. ' da kllltür sahasında yapılacak ha.zır- asımpaşada kanlı 
fetın c.lanrn ni<.>i:ı aksini söyledi-f .\ınerika, )"IC'k"'ika \e llonckıraıo,'ın lık faaliyetleri tetkik edilt>Cek ve mu_ 

donanması linc, hatta bu husu~ta bc-yanatta bbttın ~auçuk "ıtuklarını satın aldı hım kararlara varıla.cRktır. Bır taraf· bir kavga 
(llaıfl ı ...,...) XX bulundu~una akıl rrdlremiyoruz. tan bu mühim yıldönUmlinU bir ha- Kasın1paşada iki çocuğun blrbiriie 

H.ıb b••ınd b donanma ~u Ortada ap:ıyrlınlık bır hakikat l\.Iekstko, 'l (A.A.) - l\ıtekslka k ebb.. k oh h l 
taarruza gec;nu•k ,e ı~tl<·e alnıaktır. flrınalarla ba-,lanu' olan teınftı ... larını · ın a u ·. I re et ve teş uı; ayn~ı a ine kavg-a etn1esi yUzünden bir maha~le 

"!idi ~. 11 birlıkleı·dcn n1Urt'kkeptı· vardır. aşc tesk;l:.itı nıeınurlarileı ı:c B:rleşik Amerika arasJnda ya- koymak suretıle ınıar e.aha.!lımda atı- "a··g·.ısı oımu•. ve K."•n·~e adında hl" 
Jngll.i.L ordu~u İ('ln f"ll i~ i 1111.idafaa · " rfK'.,... r. . "' y - ,...., .;s 

fllitiln bu ıııab1.urları g-iclerınt>k ln- ~a. ıntnıleke-ttf'kı h<'r nt"\"l gırla ,.e 
g•llılt"r Jı:in ıle ınü111kiin. Bu dtı aııt·:ık, , dlıt~r maddfılıe're ait toku ~g-&ltma_ 
"'nnhahard:ı 'tlh\er ordu .. undan Ont·f", .ta. ('~t,aeatını \'f' bu yolda ~-aball(•J 

tanrruı.ılur. ' Gelecek ~neki ziraat ~eferbertiğ"i· Commune dt- Paria adındaki muha- Belediye İktısıt müdürlüğü me· pılan yeni anlaşma mucibır.ce ~fek lacak ad:mlar tetkik edıtmtktnlır kadın, ta.şle. vurula!"ak. ba.ı,ından l'·'· 
nln tam ,.t' mükeımmel ot.h1tme6t Jçln rebe 21rhlı~u. U~ akır kru\•azör. Uç, murları arasında dosraların tesli· ~i.~~. hükümeU Birleşik Amcrlkaya l<;tanbulun ımar planının muayyen ralannuştır 

ithalat primleri 
indirildi 

(Başı l incide) fi 
ııı söy1 mıı v dcmışttr kl· 

T iye vaziyeti tetk:rt edilerek Jt· 
hal ,,rlmle,ıln:.-1 JJTidide1 bir mık.tar 
ndlrJmesi ~k n1t1 .ı hasıl olduğu 

gorUlmUf ve lthalAlımızda ucuzluk 
ve gc-ııı:,Uk gayelerine hizmet edecek 
oJ:'\n oıoınJtıdakı k:ırn.r alınmıştır: 

t Gerek A tnerlkad:ı. n ve gerekse 
diğer memleketkrd•n yApı!ac&k lt
hR!A.t tle h111a n10teferri ticaret hiz~ 
me L ve ınuanıeleler karşıltğı olarnk 
v banc· mcnı ı ke-tlere ödenmek üı.ere 
r. lb yaa edilen clö\-1Zler üzerinden 
tıkas iı nlted .şırket.nee tabsıt edıl

r: c to oı ıı prımlcrln nlsbetı yüzde 
't 'JZ beşe lndlrtlımştlr, 

2 Ttnzll!tlı prim tatbikatı 

r. 8/942 gUnU boşlıyacaktır. Bına· 

en.ı.lfyh ticaı ı hiZmet ve muame!~
lerl<" ıkredltifli rnUbayaalarda bu 
tJr\hten ı!lbaren t1lın almaeak dô· 
vız:e-r \•e ık ... edltlfslz mUbayaalarda 
i'!t. }:ne bu tarihten itibaren güm· 
rUklerdcn çekllecC'k maliar ha.kk1nd.t1. 
yrnl tenz.ılAUı pıJm,cr tatbik oluna· 

'aktı'!" 

Haydar Aktayın 
cenaze merasimi 

lalınnıak iıo.t~M-n tfflbirle~ teına~ edl- hafıf kruvaZÖr, 19 muhrip, -10 kaderi mi yüzi.indt•n bir :nünakaş3 çık., butun kauçuk tstlhsaluı \'e Prarl kısımlar~ bu müddet açinde ba.,arılü. Kadrtyt, oğ"lu HiLo;eyinın komşuf.iu_ 

l 
l~ktir. Jlark·i 1'iyMetlmh:in temel· deıuz.altı, bır çok hUcumbotları ve mış Ye bu ;tüzdrn bazı memurlar llarbour baskınınckn "Vvcl top· cak, bi\yük bir millrtlerilruı eergı- nun oğlu ile ka\•ga etmtkte olduğ..ı 
Jtrlnl mtikf'truııel '"'kudretli hir ordu muavin gen1iler. Bundan maada 35 !sUfav1l te~bblis C'tm·~ıcrcti... lanmış çok büyük mJkterda ka- nın esaslarl hazırlanacaktır. l:Stanbu- haberini a!~nca \'aka yerine k~ntus. 
llf" )mcli~·e kadar oldufcu J'lbi bun~ bin tonluk bir zırhlı ile iki ağır kru-. Belediye İktJsat müdürlilğu, C'n ucuk stokunu Bırlcşlk Amerika ya lun otel gıbi ihtiyaçlarını tamamla- kom$U kadın da orada. bulunduğun 
dan eonra da her nllUe&e karsı olan 1 vazor, ı.700 ilA. 2.800 toniJfttoluk bir kuv\'ctT: elemanlarının istifa et- satacak ve kııuçuj:un ınuha(azası n1ak, I.stanbul ve memlek"tı turizan dan aralarında mü:ıakaf& bs~amıt 
ili nlyetbniı.ln tf'~kJ1 ettlj"i ·mi ilet 1 çok muhrip ile müteaddıt denizaltı_ me~nden c,-ekfndiğj i<;-hı buna ma- prc.gramlr,a iltihak edecektir. sahası halinde ıeliştinnek ıçm btl_vük a.ğtz kavga~ı büyilyerek kadınlar Sa1; 
Y.-ktllerine ve bi.itün dlin;yaya anlah·I tar ın,a halinde bulunuyordu. r.ı oln'H..I ve bir güı ı.arfınd::ı dev· 1 Va~iı:gton, 4 <A.A.) - J-larıciye hidiseden ıetifade edıJ.eeei<tır. a1tça, ha, başa. ginnl~ler, n~t.icedP 
laıcaktır. N"ıkolayef'in ağustoe 19.fl de Al· rolunan dosye\lar tekr::ır lsşc me.I Nazırlığı, 1946 yı1I iıkkilnununa ı-~atma adındaki kadın yerden kaptı· 

~e.c.·1"'4n bugünkli toplantısında ay_ nıanlar tarafından zaptı esıı.asındatn· murlarına iade olunmuştur. 'kadar muteber olmak üzere Bir. Almanlar Kuban itı ttüyükçe bir tıı..'ı Kadriyenin başı. 
•a halinde bulunan zırhh. sekiz bin_ Bugün Dörd.UncU Vnkıf hanının leşik Amerika ile Honduras Cum· na yapıştırmıştır. Kadıiye b~ındar 

rı<'11. \·an ınf"bu~u lbrahtm Ar\at;'ın "' h 1 ı· d b. 1 tonluk kruva:·.örterden biri, bir deniz- ı ikinci katını ışg· 1 ede-., Bel"'diye ur ye ı arasın a ır anıt ma ya· nehrine vardılar kanlar nkarak htt.st.ihaneye kald:nl· 
altı ile diğer bazı kü<:ilk gemUer AJ_ 1 İktrsat müdürlüğü, C"~~ü İı!~ lr$- pıldığını bildırnıckledir. Birle~ik nıı~t.r. FHtnıa yakaJannH,tır meni lhtlktt.r hakkında teklif ettiği 

kanun liylb8' ı da ıörtt,ııı.c..ı.ttr. Ih· manlatın eline geçmiştir. Alman t.ah- kflfatırın yaptığı ışlcrden hic b'· Amerika., bu anlaşma ıle Hondu~ (Başı ı tooide) - Kllçük Gangsterler rahim An·aa hazırlachir bu kanun minlerıne göre Rusların ~ın.de şu ge-ı rin! i.izerine a1n1~m15 ve hepsini ras'ın butün kauçuk ısfhsalini sa. kelcrıne kadar gece ve ııı:Undüı 
Ja.\<ih&llfında, muht.f,kiTln , ... ihtlkı\ra miler kalmı,tır; aynen rskl k. drorıuıı :vapacatıı : · tııı alacaktır 1 bombalaınışlardıı· Pangaltıda Erg:enckoıı R-Okağındı:ı 
alf't olnıak ınak"Mlııe 1000 liradan blldirmic:t;r 1 j Sal ve Don neh rl('rf uasıoda Df'rVif Sabit' adında birı..sı evvelsi ıun 

Bırl ağır oimak flzere beş kruva· .. · y • b d fa~ıa rlı,\tt alan memurla.rın lda· Eski İaşe te:-tkılatı mc-mur!a:rt ev.' unan!stana lt9' ay Alman \"C_Rumcn kıtaJarı şarka aldığı nıa.a~ı iiayarken Orhan, Zekı 
nıını ı,,trmektC'dlr. zör, allı bUyUk ve on bır kflçük muh_ vclce ne iş görü~·orlar~a bugün d~ ;:, doi;ru ı~erı hareketlerıne d~vam ve Cenıal adtnda 14 · 1~ Ya.f aruınp 

)kclhtln bugtlokü c:ehtet.inln ('ok rip. 38 deniz:~ıtı \le bır c;ok hücum- aynı iı:.i görm kte:d;rler- Yıılnız a. Londra. 4 fA.A.) Normal bir etmişlerdir da bulunan Uç çocuk, Ustüne hücum 
bt)·ecanh gf'(et'e&ı sanılmaktadır. botu ve lopçektr. rada eheınmiyctli b;r fark vardır. he.saba göre ağustos ayında Yurıants- Vc.lga üzeıir.dekı &<'mllerc k.aı- edN·f'k Sabirin Jn&alfınt çalmışlar 
-
---------------·--------------- Dü.-. faal bir tC'şkil:ttın unsuru o- tana 15 bin ton Kanada bu,tdA.yı gelf'. kıı.rmışlardır. Çocuklar vaka.lanmt., .. ,. cekt•r. şı yapılan bir gec taarruzu "~:'la ........ ~ 

BAŞMAKALEDEN DEVAM larak kendilerlr.den randıman a· Bubday Yunanistan kıtası ı ım b lard:r Sorgularında bu parayı az 
için görıderılecektir. Adaların ın-si sında, t.aJ·yare er -Z ıt . vyet 

lınmaya caltşıhrken, !:>u&iln, iş1e· -r- t ı ı batırm·-ı dl sandıklarını. takat sonra. hunun faz_ 
bur.dan sonıa teınin edilecektir. Bu pctro ge.ın 5 " · ~-r r 

rin ne şek:lde hnllolunacağı belli 1, i•·in l.evE'r V•~•rları '·unanılnı"'-t•-ı Bü). '"tik. Don. kavsinde. Bolş,..vık la p.tra oldu,runu anlayınca korkı.1p 
(Bati l lac-tde) ,.._ reı;tnin baş:kı~ı altırda millette olmadığı Bert sürüi~rek memurla. "' .. r- " ... " 1 h bi t1 v 1 k geriye ve-rn1eğ"i ıl\iş.Undilklerl ~ırad..ı. 

Olmak Ve 1
1•.rlemek ancak meziye- peyda olan uy1ı1nık.1ık ve verim. l 1 masaları ba d dır. Buğdayın dağıtılma.sına. bcvnel· er ıç r 1ne cc derm )·~n mu ·a- 1>akland1kJarı caını avlusun.uı kena-
~ rın yar z şın an ay .. nlilel Kızıl Haç nezaret etmekt~dir bil taarruz arıoa evam ~tmişlı.>r .. 

tc göre olmalı. hat1r ve gönül, 11 <;•lııma haıtrct.. rılmamaları b:ldlrılcrck randıına~:ı rında konu urlarken :raklandıklarını. 
tavsiye, ad•m kayrrmak yolunda· . 2 -· 1\'Iilli Ş~fin, yeni Ba~vek:. ~.artları 51 rıra ctü lirülınüşıur. d.r. maksatııı.rrn.n ~akaüa~ ıbaret oldu· 

1 ı k Kl k d 2000 
Rjt"v kesiıninde dili;;manın tek 

k1 itiyatlar vatana iha.nct say1 ma· ın ~c •r adaşlarının ~eçi.rdiğin1lzl Ortada mevki ihtilafı olduğu ets aya a . ğurıu &<SylemişJ-rrdu 
lıdır- Bugün tavsiye diye her ta. tec.rubelerdcn ders almak. karşı- ıncselcsi de aydtnlanmı~ bulun· rarl&dığı şa~ırtına taarruıları şld· . d"I k il 
raftan hücuma uğruyoruz. ya acı- mııa çıkan !ırsatlurdao lstı{adc et- maktadır Eski iaşe t şklliılı mü· ltalyan öldürüldü dctL muharebeler retic<!sindc geri Tamır e 1 ece yo ar 
yoruz, ya hatırdı1n çıkanııyoruz. mck ve yarınki dünyaya es.aslı su. dür muavini B'')' llur&lt kendisine• c&,ı ı htcl"l ( •• ) püskilrtülmüşti.Jr İstanbul Bel,di.ve~i in~aat pl;l_ 
kapı kapı dola$arak adam kayır· rette hazırlanmak hususund~kl müracaat eden bRzı iOförlcre her' piyadesine kar'ı "iddf'tll müdafaa Vc~kof ctphesinde vr. Lrntı~!:'l"A.d nınuı tatbıklr.a devam etmektedir 
mr&if3 çalı•ıyoruz. çalışnıak tstc· az:mleri ve pürüzsüz yurt ve mil~ a\.· vcrilmes icap <"dcıı bcnıin: ve. muharebeleri verllıni,tır Bu eu·-mlcden olar•'· dOn de bır. -. "' ·ı I önünde mcvzıi ta rruz harC'ket:e· " 

(Başı 1 lnd4e) - yen memurl.arı hem işind'!n ahko. lct scvgı er· sikalar1nı bu ı y: İşler başk~ Tslmilanskı:ı.ya·da da inatçı muha~ 
• B k ti 1 3 ıhll. ••ı dü ı ı d k rimlz muvaffak'.vetli nelıc•le!" ver 

çok yolların tamir ve- tnpsı mille· 
al! 11~c ihale eOJn1"1t1r. Bcv 1t,J act ~·- mış ve n mazı c· yuyor, h m de her ese aıt m sav - y-. n ve nya şarta· tee:kilfı:ta devro un u diye verme i rcbeltt otınuş, burw.da Sovyet topçu· ... · 

yazıt camllndc kılmdtktan SOllt'B hakları ihmal etmek bak1mından rının devamlı baskısı. i~temrmlş \'C Işı oraya gclirıl n su ve tankları. k&l"fJ hUcumhı:rda1 8 n1iştir. Finlanda körfezinde Bo1~ 
Edtrr.ckapı dışında~ Şehltlıte def. baıkı altında bırakıyoruz. Mebu~ı 4 - İst.anbulun zaptının be~ yu· Belediye İktısat müdürlLigü me • .Alman tankını tahrip etnlif ,,.e y11.I· t=cv.klcrin 1k.j mayin arayıcı ''.:nH. 
nedllmtştir. tarın, mebu luk sıfatını hususi zuncü yıldönilmune kadar olan 1 murların3 havılc etınlşt:r Faka1 nız bir keslnıde 250 A1'ınan er ve su· sı bombalanarak batırılmış, Ccüı.· 

Ce az d Cuı- hurreJsl namın•ı menfaat 1çın kullanmaları \'e hu-. on b:r ~cnelık zamanı ımar, kul.
1 

ayın biri geçtikten sonra, eski fa- bıt~·ı öldüriilmüştUr- cü bır gemi hasara u4'.ralıimışt:r. 
Cumhur Rı'.\·.:ısctı Umumt KAUbı 1 kOmet i.şinr. bu hakımckın karış·ı tür. turizm gibi türlü türlU saha_· şc tcş.kil3t kı:ıdro unun aynen ipka Klet!ıkııya bölgesindı> ::;o,·yet Kar~ı 1 ---------------
Krma' G d lcç, \.'al~ muavin:. V!-· maları nasıl Partice menedllm!şse: larda bır hız alma devr! halir.e, olunduğu haberi üzerine, şc.förle· hücumları yapıJm[ştır Bıı keeimdL" · 
!Ayet, P•rtl vı Belediye erkAm., tavıılye, h•tır ve gönül, piston gib 1 koymak hususunda mevcut umu-, re k. rre vermeii< ba lamı~tır. Suvyet uçakları, ıs düşman uça& Suad iye Plaj GazİnOSU 
asker! erkin )'ilbancr devletler; hnrekcıtler de aynı ~ekilde yasak: mi arzu ve emeller. , Karne tevziatı hC'r ayın başında düşUrmUşlerdir : ah.b. hk 

Dünkü ıhaleye göre İstanbul ı·l
he~ırıden Süleymanıyc. Takvimha 
r,('

1 
yine Süleymaniycde Tıry•kt. 

ll'r caddcsı. Fat hte l Iayda.rd~ı k · 
yolLa.r 32 bın liraya. Be iktaşıa 
Barbaros türbesinin yanıı.dakt yol
lar da 10.200 U.re~:a ihale oluıı 

n1uılur. inşaata derhH· baş'.anacak. 
tır. mUmCS3 Heri, akrabasr VI! dostları cdilrne[ıdlr,• / Bu yolda emeller, hazırlıklar ve i muntazem bır $C'kllde _vapılırk<!n Brtan~k ve Kareli Cf'pheslnde nıa_ 

1
1 $ 1 1 ma emeye 

'ıazır bulunt :Uşlardır . . ıçahşmalar; diln}anın halıni unut• hı_ı R:\. bazı ak:s8klıklardan dolayı. halli Çarpu;ımalar o\nıuŞtUr. . veriliyor 1 k 
Cenazede. baş! CumhurreısH . . ,. mak. askeri emni)et ve ihtly•t tevziatta e.:ıormalllkler olaca&ın• Mosk0\'8, ·t ( A.A.) DUn gece ı Bulgaristana ma açır· 

mlze a' OIJıı uıiyuk ve mutena• But_"". emareler şuna de.al•\ tedbırlerinı ihmal etmek manası. bildiren Baı· Hurşlt şofôrlere haf. Azak donizinde bir Alman k&fllesi-: İstanbul Belediyesi e#ience yer- mak ı'sterken yakalandılar 
c: 1 k:e bir'ikt İ111ta.ıbul Beledi· edlyoı kı ~iddı \:C musbct bir ça.

1 
na geln1ez. Aksıne ol rak bu kaL talık muvakkat karneler \'Crnıcğc nln laarr11ıa u~radığı resnıe11 bildi·: terindeki kontrollar:r,a devam C'l· 

ycsl \'C dostları tar4fL:,dan .:on< e. lışm ... dcvr ııln başlaı-:gıcındoi. bulu-, kınma hnrekctlerl:,ln varntacağ; ·başlamıştır. ı-tlmektedlr. 15 bin tonluk bir nakli·' me}tted.r. ı Dün. s .. ykal ve İş.gılzar motor~ 
d . nu}·oruz. Bö)·le bir kalkınmava · · B l. k d ı ıl t R h 1 · ı ' L. · ı·~ rllc:t sayısız çc.cıık bulunuyuı u. , 

1 
• ı milli heyecan ve alıi.knlar. h&rlC'ı t 1'l tnc a ar vrrilcn haftalık ye gemls batır nu.ş. ır. u~ arp ~'-' Suadi)·e Pl3j a:azin~uoun tarif~ . teri sabıp erı. ıman reıs ı.:ndcr 

cumhur R yaseti Umumi Kiitıblı devam r s~~ctle destek olacak Ye <Cmniyet tedbırleriınize müken1m~l muvakkat karnelerin veklınu 26 mllerl karada bir Alm.ıın nıüfrrze.slnl. den (azla para aldığı t.esbit ~ile. ıv,n ahnada:ı. Burgaza a:ötürülmek 
nay Kem· l Gedcleç dün B yuka·i t~hrtk cdcı. şev~ v~. ha.z ver~cil bir destek olur ve yarının ıncçhu1 dır. ' ~ tnp ateşl altına almışlardır. Bu ara·ı rek hakkında zabıt tutulmuştur ve illere motörlerine muhtelif cı:ıs 
daya &i.dr:rek merhum Haydar Ak.! ~ırt k~~et hiz~etınl ıorecek lmıt· '.htimallerl karşısında milli bünye- $imdi~·e k;;.d::ır oidet olmayan bu da bir kaç yilı dil.!Jman ölmüştUr mahkemeye verilecektir. Bu ga .. nıalları yerleştlrırken yaka.lanmış. 
hıyı i(": .·ıi ziyaret eLm.ş vei er fOY PCe hu fısa "~e~Jt~ız- mtzt daha sa~lam. daha zinde. da· usule neden başvurulduğu da ay.. Ballıkta Rus harp gemiler! aon 27 zina hakkındaki ~ikiyetler tcv:·J :ardır Her iki motör sahib. du.ı 
Cunılturr s namına tazıyede bu-j 1 - Fevkalade halıerlo ı.cabı ve ha kusurFıız bir hale yükseltir. rıc1 merak uyandıra~ı bır nokta·J saat lçhde !5 Alman nakliye gemisini etn1cktedir. TekerrLirü .halinde ka· &k)am Adliyeye teslım ed-lmt,ıer-
Junımı~ıur. çetin b-r imtihan ve tecrübe dev-1 -"-t Eınftı YALMAN dır. 1>e.tırmışlardır. o:aulm&oı ciheune ıJidılecek~ı" dlr. 



• VATAN ö1.8-!HZ 

'"--J eminat markası---· 

-. 
Memlek'-f}en Haberler 

Kulada parasına tamaan 
birinin burnunu ve 
kulağını kestiler 

Kula'nın C Kavacık) köyünden GUr- ğın çardağı ıı;ınde saklanın·~ o aıı 
.• e\ltll Fatmanın oğlu Mustafa adın- Gllrnevltll Fatmanın oğ u Mustafayı 
da biri yine Kula'nın (Selendi) nahi- jandarmalar yakalayıp karakola ge
yesı ahalıslnden • ·cvruş'un kardeşı tlrmlşlerdır. :Mustafa ifadesinde ar
\'ell'nln parasına tamaan bumunu. kada.ııı Vellnın parasını almak için 
kulağını ke.cımiş ve ba.şmı taşa ez.- Velinin burnunu ve ku!Ağını kestiği 
mek lstemlştlr. nl, kafasını da taşla. yaraladığını iti. 

Vaka şöyle olmuştur: raf etmiştir. 
GUrnevıl'll Fatmanın oğlu Mustafa Mustafanın gömleğinin iki kol ye· 

ŞAR ÜYAS 
60 Kişilik muazzam revü 

Büyük muv .'f fakıyetlerle devam ediyor . 

ŞARK RÜYASI, Zevk ve Neşe Rüyasıdır. 
Saat 20 den it bar, n S A Z, 21,30 dan it baren 
M Ü Z E Y Y E N S E N A R, Saat 23 hı 

Final saat 24 te 

R E V Ü, Bayan 
se&nsları .. a b~şlH 

Sclcndıli Veli ile arkadaş olmuş, Ve- nlnln kanlı olduğu görUlmUş, Uzerln
llnln Uzcrlndc para olduA"Jnu ııezin. de Velinin para cllzdanı ile içinden 
cc Veliyi Kulaya bir saat mesafede altı lira çıkmış, kırk dört lirasını da 
olan Kavacık köylindekl evine misa· ı anası Fatmaya verdiğini söylemiş ve 
tir davet C'tmlştır, her fkısı Kuladan yapılan duruşmada Mustafanın vaka 
kalkmışlar Kavacık köyünUn yolunu ı faili olduğu tesblt edilmiştir. Velinin 
tutmuşlardır. Yolda. Muııtafa geri yarası ağır olduğundan Manisa has
kalmış. yerden aldığı bUyilk bir taşı tahanesine sevkedllmlş ve Mustafa 
tlndc giden arkadaşı Velinin kafası- ile anası Fatma tevkif edllmi,:erdlr. 
.zıa fırlatmıştır. Vell kafasına atılan Kala'dakl e\' M>Y«ancalan aranıyor 
taşın te lrıle yrre yu,·arlnnmış, Mus· ı Kulada Kurşunlu kıraathanesi sa_ 
tafa )rtııııp Velinin göğsU üzerine hlbi Tamburacı oğlu Mehmedln evine 
oturmu , Vr inin belindeki kayışı çı_ gece hırsız girip 2000 lira kıymetın
kartıp Velinin kollarını ve kendi be- deki halı ve kilim 11.e e"·indekl eşya
lındeki kayış Ue de ayaklarını bağla- sının bir çoğu çalınmıştır. Eşyalar 
dıktan sonra burnunu ve kulAklarını ve hırsızlar bulunamamıştır. Jandar
ke'lını \'C bilAhare yerden koca bir ma takibatı devam etmektedir. 

, ~--------------------------· 

taş alarak başına vurup baş•nı ez- Kala kaymakamının ~laden para 
mck istemı,tır. Kendinden geçen Ve. ve bazı eıtyalan çaldılar 
imin Uzennde bulunan para cUzda- Kula kaymakamı Edlnp Kartal'ın 
nı ıır içindeki (50) iirayı almıştır ve 

1

. evinde hlzmetçli!k yapan Yağbastı 
Veliyi de öldU diyerek bırakıp Ka- köyUnden Fatma edındaki kadın ev. 
vacık köytlne dotru gitmiştir. Ara- den bazı eşya ile Edip Kartal'ın 100 
dan b r mUddet geçtikten sonı·a ken_ lirasını çalmış ise de hırsız hizmetçi 
dine gelrn Veli uğraşarak ayaklarını yakalanmış. çaldığı eşyalar ile 100 
lrnrtarm ııı , yerde yu\artanarak ba- lira meydana çıkmıştır. Hırsız hlz
ıtımıaya başlamıştır. Velınln sesini metçi adliyeye teslim edilmiştir. 
işiten tabak r nn!lanndan biri sesin 
ı:-eldlğı yere koşmuş. Burnu ve kula
/tl kcsılmlş al kanlar içinde feryad 
eden Vcli;,1 arkasına alıp jandarma 
kar'lkolıına gotUrüp teslim etmiştir. 

Jandarm,t bölük kumandan vekıll ge
dikli ça\-UŞ Kı\zım Kızılkanat derhal 
mUddelumumt Muhcıln SUnnetçlo~lu_ 
mı \'akadan haberdar etmıştlr, tah
kıkat ''e takıbata başlanmıştır. Ya
pılan takıbat neticesinde 2.f saat zar-
1ında Ka\•acık köyü civarında bir ba. 

Hareke çocuk kampı 
açlldı 

İzmit, (Vatan) - Herekc ço
cuk kampı açılmıştır. Kampa 100 
f.,kir ve y<oksul çocuk alınmıştır. 

lzmit Halkavi temsil kolu 
İzmit, (Vatan) - İzmit halkevi 

temsil kolu gelecek hafta Kara
mürsele ve Hcrekeyc giderek bi
rer temsil verecektir. 

' 
' 

,, 

Soldan sağa: 1 - Herşeye ey
vallah diyen. 2 - Tutuşur; Kal
burdan geçirme. 3 - Kansızlık·! 
Bir harfi noksan leke. 4 - Yüz; ı 
Tasfiye kazanları. 5 - Zam!lnın 

kısımlarından; Kış bahçesi; B~r~ 
nevi cetvel. 6 - Oturulan yer· 
Şart edatı. 7 - Bir kumaş; Dü. 
ğün. 8 - Sanat: Bir yemek. 9 -
Rr-h1t; Bir böcek. 10 - Kalır 

tüy: istanbulun bir semti. 11 -
Zamanın kısımlarından; Bir dev· 
letin olmiiş re si; Bir nota. 

Yukarıdan aşağıya: 1 - Fayd:ı 

verme: Bir ıınvan. 2 - Yasa: Mat
buat. 3 - Kasık; Bir sebze. 4 -
Beş duygud n blrir.ln eski adı. 

5 - Su hain<' gelmek: Bir nev' 
serpuş. 6 - ACNln; Yadet. 7 -
Tahtası noksan: Tersı: Avrupa ne
hirlerinden biri; Bir nota. 8 -
Tersi: oburlar; Fakat. 9 - Haki_ 

• G k ki; Göğı.is. 10 - Bir nevi kumaş. 
Iktısadi düşünceler anç arısmı öldüren 11 - Meşhur palavracı Hasanın 

Türkiye Cilmhariyetl 

Ziraat BankaSI 
KurulUf tarihi: 1881. - Sennayetıt: 100.000.000 TUrk ll"&ll 

Şube ve ajana adedi: ı65. 
Zirai ve t1cut her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira Utramlı• veriyor. 

Ziraat Banltuında kumbaralı ve Dlbulaa tuarruf beaaplanncla 
en u 50 Urur bulunanlua -.ıecle 4 defa cekliecek kur'a il• atalı· 
d&ki pl&n& ~re U&:ramiye dafıb lacaktır. 

' adet ı.ooe llrabll , ... Ula ... .... .. llnllk l.IOI Un 
' • 600 • 2,111 • .. • .. ,. 2M• 1..... lt ..... . 

'° lt 1.. lt tı.1111 • .. • it • .... • 

DiKKAT : Hee&planndMI pualar bAr ._. tcinde 60 Uradaa ata
'1 dü.pniyenlerw ikramiye çıktaaı taJl4lrde " 20 fııuıluile vwllec:HUr. 

Kuralar Nn41de 4 defa, 11 mart. 11 bu1ru. 11 97111. 
11 Birinclkhg'Mlı cıüU•ılEUr. (Rafı % adde) adam yakayı anlı_tıyor memleketi: Temb h edatı. 

Peştede, Kahlrcde, New Delhtde D ÜNKU BULMACANIN HALLİ .. 
ve BukrC3tc hı.ikQmetin ticaret Bundan bir müddet evvel Ca- Soldan seğa: 1 - Perakcndr. ••••••••••••••••••••••••••-
ataşeler mevcuttur. Bunlar mem ~.alcanın. Y .. kuplar koyunde tüyler 2 - Erlvan; El'an. 3 - Rlm (mir); Kastamonu - Göl Köy Enstitüsü ve 
1ekete ithal edilecek eşya flyft· urpertlcı bir c nayet işlenmiştir : Aleni. 4 - Emekli: İman. 5 -
ıarını mahallcrınde tetkik ederek Ar.ıf adınd~ bir adam. kahveden Nclso ; Lcr. 6 - N. K.: Nikııp. • Eğitmen Kursu MQdOrl{iM-fitHlen evıne gcldlgl vakit karısı Safıycyl 7 E 1. Ek· R 8 B k· ~ 
hükümelc bildirebilirler. Harp . - msa • , e. - asma , Ç k · başlıyahdanberi muhtelif memle.. pencere önüne oturmuş, gramofon! Atş. 9 - An; Edat. 10 - Zaru- eşitli yivece Ve yakacak alınacak 

çalarken yakalamış, bunden fen• ·. B 11 A ı d 
ketler<ie bulunan ticaret ataşele- halde öfkelenerek duvarda asılı Tl,y ek.a da-n ~ n elmc. p 
r mlzden bir tanesi müstesna dl. ı u rı a~a,..ıya: - eren-

duran çıftes ni kaptığı gıbı kadı-' d b 2 E 1 . Mil 3 Cinsi 
ğerler in faydalı hiç bir iş gör- e az. - r me, na. -
dilğünü duymadık ve bllmlyo. n~n gırtlağına ~a~aya~ak genç vel Rimel; SS: Ra. 4 - Av: Ksnam-

ı guzcl karısını ukfilrmi.ıştü. (M k) 5 K ( k) 
ruz. CUnkü bu ticaret at;şeler . rum urmııns . - a a ; 
bulundukları memlekeUrrin tiea· Bundan. evvelki celselerde d~n- LGkla (alkol); (Ta) rl (fe) . 6 -
rt hayatında 'hiç b r münasebel !enen şah.ıtler bu karı ile ~oca .. a. En: İn; Kin. 7 - Ne. 8 - Deli. 
temin etmemişlerdir. Halbuki rasınd~ bü~·ilk bir ı~slzlık gor- llk: Ebe. 9 - Elemek: Adem. 10 -

medlklerlnı, fakat Arıfln b raz si- A f _. 11 E , p t 
boyle zamanlarda ecnebi memle_ na ana. - n•n: eşe. 
kellere gbnderllecek tlcarel ata- nlrli olduiunu söylemşlerdi. Bu -------------

şelerinin ticaret hayatırdan ye. 
tiEm ş, f al, piyasa oyunlarına 
vakıf, tiıccarl tcamüileri çek iyi 

celsede katile bu cürmü niçin iş

led 'ği sorulmuş, kat.! şu cevabı 

vermiştir: 

Bir kadm odasmda ölü 
olarak bulundu 

Tip ekmek 
Sade ctereyağıı 
Zeytinyağı 

Sığır eti 
Tosya pirinci 
Kuru gökçe ağı:.c; 

Toz şeker 
Patate.J 

Koyun eti 

OGU!TU 

bilen p yasa kurdu kimselerden - Bizim aramızda blrşey geç. 
medi. Birdenbire sinlrler.d m ve Taksimde Ferldiye caddesinde 109 

seçilmesi zannederiz ki çok mu nasıl olduiunu bilmeden bu c 'na. numara'ı evde oturan Stefan kızı 60 
vafık olur. yeti ifledim, demi.§tlr. yaşında Zaruhl oda9ında ölU olarak 

İlk bakışta akla bu gib; yetiş_ MUdde.umuml, mahkemenin tam bulunmuştur. Yapılan muayenede 
mtş elem .. nları bulmak kalbll mi bir karara varması için diler lm- sektekl kalpten öldUğU anlaşılarak 

Çankın bulguru 
Nohut cnaturel> 
Kuru fasulye cçalı> 
Mercimek cyefll> 
Beyaz sabun 

gibı bır sual hatıra gelir. Mem- me şahıtlerLnln dinlermeslni iste- defnine ruhsat verilmiştir. 
lekette bu g:bı kimselerin mev. mif, bunun üzer ne muhakeme b~ş G kak 
cut olduğuna h ç şüphemiz yok- ka güne bırakılmıştır. ece yarısı so 

Soda 
Kuru üzüm No. 11 
Kuru incir 
uzum pekmezi 
Tahan helvası tur, yeter ki bunları arayıp bu. 10.000 sandık cam geldi . ortasında bağırıyormuş 

labilmek arzusurıu gösterelim. ötrendlğlm'ze göre, yeni kuru- KUçUkpazarda dUn gece sarhoş Beyaz peynir 
Ticaret ataşelerlmızlıı bugünkil lan Cam ve züccac ye eşyası itha- gezen Ahmet adında bir adam, so- Zeytin tanesi 
vazifelerinin en muh'mi memle· ll~ı blrlltt azalarına tevzı edil_ kaklarda bağırırken kendisini sus- Ince tuz 
Jı:ete fazla miktarda lüzumlu maL mek üzere, sem iki ıün zarfırıda turmak istlyen polis memuruna ha. Kuru soğan 
lar ilh 1 etmek imkAr.larını ara- Romanyadan ıilmrüktere 10,000 karet etmiş, yakalanarak karakola Taze yumurta 

1 l d d k 
uzum sirkesi 

yıp temin etmek o ma ı ır. san 1 muhtel f cins cam gelmiş. götUrillmUş ve adliyeye verilmişti. 
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ılak1 gostcrcrck ıcap eden ted. -------------- ma sonunda Ahmet 2 ay hapse, 30 

olrlere başvuracağırı ümit eder, Türk Armato'' rlerı· ~~:~ para cezasına mahkOm edilmlş-
glrlşecetı teşebbUslerde muvaf-

fak olmasını candan dileriz. Bı'rl~ğı'nden •• 
1 - Kastamonu - Ubı köy enstlttlsil ve efitmen kursunun tlM2 mali 

yılı ihtiyacı olan yukarıda cins ve mlktarlarlle fiyat ve muvakkat teminat
ları yazılı birinci guruptaki erzak kapalı zart ve ikinci guruptaki erzak 
da açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Mümtaz Kavalcı<'tlu 

Radyo, 
BUGtiNKt} PROGRAM 

SABAH 
7.30 Program ve saat ayarı, 

7.32 Vücudumuzu çalıştıralım, 

7.40 Ajamı haberleri, 7.55 Radyo 
salon orkestrası, 8 20 Evin saati. 

ÖliLE 
12.30 Program ve saat ayarı, 

12.33 Şarkı ve tUrkU'er, 12.45 
Ajans haberleri, 13.00 Şarkılar. 

AKŞAM 

Birlik nizamnamesi mucibince bu 
sene 30 Temmuz 19t2 tarihinde yapı. 
ian senelik umumi heyet toplantısın
da intihap edilen asil ve yedek Aza-

1 !arla mUrakip ''e aralannda yapılan 
iş bölllmtıt şrkll aşağıda. gösterilmiş

' Ur. Allkadarların malOmu olmak 
Uzere llAn olunur. 

Asil f.z&Jar 

Reis: Ali Sohtorlk, 

Reis vekili: Rıza Sadıkoflu 

Muhasıp: Muzaffer Pehlh·an 

KAtlp: Kemal Sadıkoğlu 

Aza: Jsmail Kalkavan 

Aza: HUseyln Tavil 

Aza: Abdi Vehbi Dura~ 

Milrakip: Hamdi Sellmoğıı:. 

Yedek izalar 

Aza: lbrahlm Kalkv. 
Aza: Vehbi Aldıkaçtı 
Aza: Hasan Mete 
Aza: Ferit lnal 

Askerfik işleri.: 2 - Blrlneı gurup erzakın ihalesi 11/8/H2 sah gUnU saat 10 da, !kin· 
el gurup erzakın ihalesi de aynı gUnde saat 11 de Kastamonu Maarif 

Eminönü Yerli Af. Şubesinden: mUdUrlUğUnde toplanacak lcomlıyon önünde yapılacaktır. 
1 - 339 doğumlu ve bu doğumlu- 3 - Birinci gurupta toplanan sekiz kalem erzaka alt teklif mek. 

larla muameleye tAbi eratın yokla- tupları 2490 sayılı kanunun 32 net maddesine göre hazırlanarak ihale a-
maları 28'Atustos/942 de sona ere- atinden bir saat evvel komisyona verumı, olacaktır. 
ceğlnden gerek 339 doğumlu veya ı 
herhangı bir sebeple bu dofUmlulara 4 - Fiyatları sallhlyeU makamlar tarafmdan tesbit edilmı, olan 

yiyecek ve yakacak maddelerinden muhammen Ciyatına kap bedeli ve 
terkedilmlş dlter doğumlu eratm he. 

b 
nakliye Ucretı UAve edilmemi' bulunanların kaptan ve nakliyesi enstl· 

men 'u eye müracaat ederek yokla-malarını yaptırmaları. tüee temin edilecek ve bu çeflt erzakın bllOmum vergllerlle damga res-
mi, mukavelename, teminat makbuzu, leallm ve muayene masrafları yine 

2 - Gelmlyenler hakkında kanuni enstitUce ödenecektir. 
takibat yapılacağı llln olunur. 5 - Şartnameleri her gUn Kastamonu Maarif mUdUrlUğUndıı ve * Beşikta, As. şubealnden: Göl k6y ensUtUsü mUdUrluttlnde görWebillr. 24»0 sayılı kanunı.an 2 ne! 
Aşağıda isimleri yazılı Yd. subay- ve 3 üncU maddelerindeki evsafı haiz isteklilerin belli gUn ve saattf 

ıarm 24 saat zarfında şubeye mUra- komısyonda hazır bulunmaları Uln olunur. c8006> 
caatıarı, etmedikleri takdirde hakla. -------------------
nnda 1076 sayılı kanun maddei mah- of. Aziz Cemli (44513), Muhabere B -Q--R--S--.----
susuna gôre muamele yapılacafı llln Tğm. M. LQtfi oğ. MUnir OztUrk n 
olunur: (50825), Muhabere Tğm. Nuri oğ. 

Nakliye Tğm. Amir oğ. Muzaffer 
cso870 , Piyade Tğm. llılakaut oğ. Ahmet l!a.şkurt (50827) Piyade Tfm, 1 
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100 
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f AGUSTOS lHZ 
Sterlin 5,22 
Dolar 129,20 
Pezeta 12,89 
lsvlcre frangı 30,365 
İsveç kronıı 31,:i.6 

ESHAM ve ~APVİLAT 

% 7 1/2 933 Türk borcu 

EKOR BEll08 BIBOB 

ZETTINTAAIDID •• llallıl 
PIBlllÇ U?fUaaa ea• aellsl 

--=:::::::==Markaya Dikkat •• 55!!!!!555!!!--

RE K o R ZBYTINYAÖLABI 
\ !> Kiloluk Tenekelerde ) 

PiRiNÇ U?fLABI REKO 
2.50 ve 500 gramlık amb31Bj!arda 

Bakkalınızdan ısrarla arayını: 

Depo adre!I: 

Istanbul TütUıı Gümrük, Kemerlı Sokak 21, Tel: 24197 

~------------------------_, 
İnhisarlar Umum Müdürlüğündea 

1 - Proje, keşıC ve şartnamesi muclbınce idaremizin Kabata.ştakl 
BaşmUdUrlUk binasında yaptıracağı tadi!At l~i kapalı zarf usulile ekBilL 
meye konmuştur. 

2 - Keşif bede!i <34.484.36> lira 'C 7,5 muvakkat teminatı (2587) 
lıradır. 

3 Eksiltme 14 8 942 cuma gUnU saat 10 30 da I~anbulda Kaba-
taşta levazım şubesindeki merkez alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 Proje, keşif ve 9artname (173) kuruş mukabilinde sözü geçen 
şubeden ve Ankara, lzmir başmildUrlllklerlnden alınabilir. 

5 Eksiltmeye gırmek isteyenlerin (1'; rooı lıralık bu kabil inşaa-
tı mU\·affaklyetle yapmış olduklarına dair \'eslka ibraz ederek ihale gU. 
nlindcn c8> gUn e\'vellne kadar Umum MUdUrlUk inşaat şubesinden ay
rıca eksiltmeye iştirak \'esika.c;ı almaları IAzımdır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin mUhürlU teklif mektuplarını kanuni 
vesaikle r~ 7,rı gllvennıe parası makbuzu veya Banka teminat mektu
bunu \'e şartnamesinin cF~ fıkrasında yazılı vesaiki ihtiva edecek olan 
kapalı zarflarını !hale gUnU eksiltme .saatinden bir saat evveline kadar 
mezkQr komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde \'ermeleri IAzımdır. 
Postada vukua gelecek gecıkmeler kabul olunmaz. c8103> 

TUGLA 
1nşaatınızda ... Otaklarınızda ... 

En fenni şekilde imal edilmiş 

REKOR inşaat Tuğlası 
BE B O it Ateş Tuğlası kullammz 

ÇÜNKÜ 

REKOR M k Teminattır. Depo adrekl: TUtlln ıtbn· ar 8 rllk Kemerli sokak No. 21 Tel. %4197 

Zabıt kltibi almacak BAŞIT BIZA TIY ATBOSU 

Hallile Plşk1n beraber 
btanbul Cümhurlyet Müddelumu. 

Harbiyede, Belvll bahçesinin alaturka 
millllnden: 

Silifke mahkemesinde bir' ve mUlha

kattan GUnnarda açılan 15 lira maaşlı 1 
zabıt kAtip muavinliğine orta mek

tep muunları alınacağından taliple

rin evrakı mUsbltelerile Slllfke Adli. 

ye EncUme.nine müracaat etmeleri 

VAT AN GAZETESi 
ta.AN FİYATLARI 
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T. tş BANKASI 
K. TASABBUP 

HESAPLABI 
:! lklnclteıfrln 

Keşideslne ayrılan 

ikramiyeler: 
1 adet 1000 liralık 
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l4 > 100 > 

> 
> 
> 

50 
25 
10 

> 
> 
> 

160 
111 
400 
160 
60 

kı8mında her gece saat (21,30) da 

Bu gece 

'cAsılzadelerıt 

•<omedl 3 perde 

Yazan: Bedia Fon Ştatzer 

Abone ücreti 
~dMılHIMlıe: 

8eMl1k 8 aylık 
HOi 760 

1 a)'hk 
1'10 

a •:tlık 

'" 
s a7hk 
800&. 

GaseteJe sladerllell eft'U _,, 
ediJ91D edUmelllıa iade ollUllllllL Zl• 
,....... --.u1e& kabul edilme&. 

18.00 Program ve saat ayarı, 
18.03 Radyo dans orkestrası 
18.45 Fasıl heyeti, 19.30 Saa~ 
ayarı ve ajans haberleri, 19.45 
Serbest 10 dakıka, 19.:15 Şarkı 

ve tUrkUler, 20.15 Radyo Gazete
si. 20 45 Bır halk tUrkU'JU öğre_ 
niyoruz, 21.00 ~iraat takvıml 
21.10 Hıcaz makamından şarkı: 
lar, 21.30 Konuşma, 21.45 Opera 
Potpurı'leri (Pi.), 22.30 Saat aya
rı. ajans ve borsalar. 22.45 Ya
rınkı program ve kapanıf. Aza: Fuat Akba., 

Aza: Ba.srl Tumanbay 
Aza.: Ziv" Kalkavan. 

Mahmut GU!tan (5b210), Topçu Tfm. Omer Enver! oğ. Ziya (49347), Mu
Mlthat oğ. Osman (50621), Piyade habere Tğm. Mustafa oğ. Mustafa 
Tfm. Ali Feyyaz oğ. LQtCI (49316), {466Sl), Ply$de Tğm. Hüseyin of. 
Piyade Tğm. Nuri oğ. Cebbar (50360) Ibrahim (49346), Sanayı harbiye 
Piyade Tğm. Mehmet Nedim of. lb- Bnb. Arif of. Ibrahlm Ethem, Mua. 
rahım Hakkı (49644), Piyade Tğm. mele memuru Ali of. Mehmet Ziya 
Mehmet oğ. Kemal (49322), Piyade 311-8, Muamele memuru Fahri of. 
Tfm. Ahmet oğ. Rıdvan Reman Mehmet Silreyya (3413), Sanayi 
(fi265), Pıyade Tğm. Abdlllkadir of. harbiye Tğm. Rlfat oğ. Mehmet. Ce· 

tra111 2 23, 70 
o/o 7 9~4 Sıvas - Erzurum 2-7 20,00 ---------------------------
Sô 7 941 Demiryolu 2 19,70 

Nadir (5006'), Topçu Tgm. Murat ınaleltin (::9935~ Tasarruf bonol&I'- H,09 
8ülbl ve Netrl,.& Jllftıe : A.blllet JCm1D y aı••M 

Vataa N~ Dm LN. §ti. Va&aa Jlattc·a 


