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aşvekil, beyannamesini o odu 
'\ Hükiimete ittifakla itimat beyan edildi 

' ·' • ~·==== Harici politikamızı izah eden Saracoğlu, dedi ki: 

"-

"Dostluğa, hudutsuz bir hüsnüniyetle meşbu bir dostlukla 
cevap vermek, düşmanlığa enerjik ve sarsılmaz bir cesaretle. 
karşı koymak, harici siyasetimizin kat'i ifadesi olacaktır. ,, _, 

bu millet seni büyüttü, 
ve bu hale getirdı. 

• 1 .. 

'' 

.. ' . • -
Ankara, 5 (Vat nl - Bugün 

Şem:settin Günaltaytn reishjtrdc 
saat J 5 de tc;planan Büyük MiJlet 
Mecl1si, Saraçoglu k&.b nesinin 
proeranıınt resmen öğrenmiş bu . 
Junmaktadır. B'.r alkış tufanı çe
ri.sinde kürsüye gelen Sa.r açoğlu, 

hükümeUn takip edeccğı s yasetin 
ana hatlarını anlatırken sözü sık 

sık kes ;liyor, brRvo seslerı ve al· 
kışlar ~.:tcclls binastnı inletiyordu 
Saraç<ğlu. hilkfımet·r. beyanna· 
me~ini okudukt n ve Meclisten iU_ 
mat reyi istedikten sonra söz alan 
l\10stzkil grup reis; Rana Tarhan. 
hükümeti Pt1üst!lki1 rsrup namına 

se13mlryarak hüyt•k vate.nn,, .. , , r 
dıye vasıila"dirdığı Refik S<:.yda
mı anmıs ve demiştir k i· 

ır- s·z harp dı,şır.dn olmakla 
berab-:>r harp ckonom ~ının •çinde
yiz. Piyasayı tamamen ve sonuna 
kadar serbest bırakmağ . ne ım

kiin, ı c cevaz varCır.-. 
Rana Tarh :! n, hilküm~tin devlet 

mubayaalafını göz~fir.de tutaca. 
ğından en1in buluniuiutu. Türk 
parosr krymet·nin \El!' mali muva. 

''Saracoğlu, 
yetiştirdi, okuttu 

Şimdi senden vazife istiyor.,, 

r ··-- Saracoğlunun beyannamesi: ---"t 
l 

Arkadaşlar. lar. lhtJIA!lar TUrk milletinin bUtün faziletlerı.nı 
Aziz hatıra,ı bnilnde S&)·gı ne efıldlğlmlz Dr. nefsinde toplayan lsmet InönU'nUn yarattığı kar-

Refik Saydam'ın vazife batında ölmesi tlzerine şılıklr güven sayesinde calkıııııar .. bu memlekette 
teşkiline memur bu)•urulduğum hUkQmetı Büytik yer bulmamıştır. lnönU Türk milletine, TUrk mil-

l 
lflecilsin yüksek huzuruna getiriyorum Jeti de lnönJ1'ye tok yaraşıyor. cBravo sesıerl, al. 

· Yeni hüktımetlniz de evvelkiler gibi CUmhuriyet kışlar > BugUne kadar olduğu gibi yarın da aynı 
Halk Partisi programını hassasiyetle ve dikkatle birllk ve beraberlik içinde sıkıntılarda ve sevinç· 
tatbike çalışacaktır. lerde birbirimize dayanarak emniyetle yürUyece· 

Arkadaşlar, ğiz. Böylece bu koruyucu birliğin ida.mesl hUktl· 
( Dünyanın her gün daha fenalaşan ve ufukların_ metiniz için de llk ve en btiyilk gayeyi teşkH ede_ 
( da bir Umid ışığı belirmeyen karanlık manzarası cektlr. 

~ 
~ 
1 

1 içinde TUrk mi Jeti bütün ıstıraplarına rağmen en Arkadaşlar. 

( bahtiyar blr mevcudıyet olar_ak göze çarpıyor. Bu Topraklarımızı harbin dı.şında. tutmak için 1 
1 saadetin sırrı bUyUk bir Şef'ın etrafında yaratılan bUtUn dikkat \'e gayretimizi sarfetmekteyiz. Bu 

içinde milletlerin yıkılmalarına sebep olan tefrika· 1 (Devamı: Sa. 3; '!ü. ~ te) -

(Dovamı: Sa. S; Sü. l de) il 
-~~·---~ 

l birliktir Görmekte olduğumuz dünya tacialar1 1 güzel eserı ::.onuna kadar götürmek için ümidimiz 

~ ..... ····----·~····-··-·· . --~----..... -·-·-'. W-OVVW~V<UV<uVV<U • uru ._...,,..... ... t>Unkü Meclis topian~ıı;ında 8aş\·eklllrnlz Saracogı.a.1>e1annamesh1c okuyor 

Hareket 
ve ahenk dolu bir 

program .,---- ---"'( 
( Şl'KRÜ SARAÇOGLU; AKLlSELL'UN LiSANINI, KULLA· ( 

( NILMIŞ VE AZALTICI DECi L, GE:-llŞLE"I'İCİ BiR TÜ RK. C 
( ÇÜLÜK ISTEDİCİNI SÖYLEM İŞTİR. PROG.RAMIN B ÜTÜN ( 

C HAVAS!, ~IAHZURDAN KORK,IAK ZIHNIYETININ YERi· ( 

( NE f 'AYDA ARAMAK AZMİNİN GEÇECECİNİ ÜMiT ( 

C l::Tl'IRECEK YOLDADIR. C 
lı..--- ___ .ı. 

Yczon Ahmet Emin YALMAN 
A nkara, 5 (B~ şmuharrırt., 

G='~ mizden telefonla) - Şük· 
rü St1raçoğlunun bugün okuduğu! 
Programda hiç b r beyl.k söz yok. 
Program, ahenkli bir kül teşkil 
eden b :r takım esaslı düşüncelerin 
Ve ideallerin berrak ve farahlr ifL 
deler;Je dtludur. Hükümeı- n tuta· 
cağı yol; ihtiyaçtırın icabına ve 
tnilletin isteğini anlayarak daima 
"şbirliğile yürümek, tutulan yollar 
ihtiyaca uygun çıkmazsa, inat ve 
ısrar etmıyerek ve gurura kapıl. 

llllyar• k, asgari zararla hatadan 
dönmesını bilmektir 

Bizim umumi hayatımızda bır 
hulUsk:lrlık cereyanı cks'k değil
dir. Bu ccrcylln gidenin her yap.. 
lığını fer:a, gelC'nin her yaptığını 
1YI göstermeğe çalışır. Şükrü Sa· 
taçoğlu bu kötü tuzeğa düşme. 
ın',tlr. Bugünkü kabinenin 10 aza
sının eski kabinryc dahil ol.dutu
nu, Yfpılan işlerin mes'ul:yetire 
1
Stlrak ettiğ ni mertçe hatırlatmış 

Ve alınan el kc ,·mn ve müdahale 
tedbirler nln makf;ada aykırı neti
celer vcrdığı be)li olunca yepyenı 
:Yollar tutulduğu.:u anlatmıştır. 

Şükrü Saraçotlu kabinesinin 
Progr•rnı muvazenet ı blr kül a1. 
tnakla berab r ta.hl llnı kolaylaş-

Numan fYienemer.
cioğlu mebus 

oluyor 
tırmak için sun'i surette üç kısma 
11 Y1 rabilirız. Birisi har:cı mesele. 
ler. ik ncl,i acele halle muhtaç yeni 
Rtinlük işler, üçüncü~ü de ileriye 
do~ru :Yapılacak h-ımtelerin istika
meti· i bel!i edtn brzı noktalardır. 
kt s;raçoğlu. dünyanın hal i . hak. 

mabus narr.zetleri 
birkaç güne kadar 

be!'i olccak 
n a hedbı.,dır. İşlerin g ttlkçe Ankara, 5 ıv~·'ln) Burada tah-

~•la•tı• · .h v ti1P kııllciir. ;\laıızara her mln tdildı~i nc g-ör», miinhı:ıl bulunan 
C'l .. tlc- k:'lr•nlıktır Buna karşı mebustı:kı:ır ıcin nanı:r.,dler bir kaç 

Ekaterinovska 
işgal e~ildi 
Armavirin de 

düşmesi bekleniyor 

Almanlar, Jeis!oe; -
Tigoresk demiryo

luna yaklaştılar 

Bafkaı1ara doOra 1apılan 
ilerlertı devam edlror 

1 
Berlın, 5 CAA.J - Alman rad· 

ye.sunun bildirdiğine göre, Alman 

1 

kuvvetleri Azak deniz; doğusunda 
Eka.t~rinovskıı şehrini dün hü. 
cumla zaptetmişlerd lr. Bu şehir 

Jeya nehri üstünde ve Koutchc· 
vskaya'dan 40 kılomctre cenup 
doğudadır. 

Stokholm, 5 ( A.A.) Havas: 
Telemondial'ln hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Cepheden alınan sc.n habrrlcre 
göre Von Bock ordusunun ileri 

Pandlt Nehru 

Nehru 
diyor ki: 

Biz, İngiliz'erin Hindis
tandan çekilmelerini 

istiyoruz 
unsurları Arm<. v ir'e takr.bcn yir· ı . • • 
mi kilometrelik mesafede bulunan lngıltere, çekıldıkten 
bir nc.ktaya kadar gelmişlerdir. J 1 f •• 

Kırk sek·z saat içinde şehr n S )nra apOn ar a mu· 
düşmesi bekler.mektedir. k • • ..., · 

(Devam.: Sa.~ : Sil.~ de)XX 23, ereye g1r1şeceg1z 

Gaadl de laponraJ'I, Çini 
ıerbeıt bırakmağa 

llmaa çah,acak 

Suadiyede çok 
feci bir cinayet 

1 ki kişinin ölümüyle neticelenen 
bu cinayete kıskançlık sebep oldu 

DUn Suadiyede kıskançlık yüzün. 
den feci bir cinayet olmuş, bir adam 
sevgilisini öldtlrdtlkten sonra bir ka
za neticesinde kendi de bu facıaya 

kurban gilml9tır. 
Dün ak'am ge<; vakit öğrendiği· 

mize göre, hA.dise şu ~kilde cereyan 
elmi,tır: 

DUn, Suadlyede bir adam, sevgill· 
stnı tabanca Ue vurduktan sonra aynı 
tabancanın kurşunile kendisi de can 
vermiştir 

Suadlyede oturan lsmall Hakkı 

isimli bir ,a1ııs, Tevfika ıstmll bir ka
dınla bir rnUddettenberi &evişmekte

(Uevamı: Sa. 1 Stl, ~; -1.e) :ıı.-c 

Yugoslavların 1 Müıtef.klerin h.a~h i 

b.. .. k f . 1 kazanmaları ıçın 
uyu za erı A k k k .. nca ır gun-

Kınazar dağlarında 
yapılan çarpışmada 

4 bin Alman ve 
ltalyan öldürüldü 

Londra, 5 (A.A.) - Moskova rad· 

yosunun spikeri, Yugoslav çetecilerl

le Knazar dağlarınad yapılan büyük 

bir çarpışmada 4000 Alman ve Ital. 
yanın ö!dUrUldUğü veya yaralandığı· 
nı bildiriyor. 

lük bir zaman 
kalmış 

Ba mlddet geçirilirse 
barp rlzde dokıan 
karbedllmı, olacak 

Nevyork, ~ (A.A.) - OCi: 

Nevyork Post gazetesinin ?tfoskova 
muhabiri şunları yazıyor: 

cBirlefik milletlerin harbi lcazan· 
(De,·amr: Sa. 3; SU. ı de) -

ikinci cephe, bir 
zaruret olarak 

görülüyor 
Japonlar, er geç 

Ruslara hücum 
edeceklermiş 

ikinci cııphB ıene nlbare
tlnden enel açılacak 
Tchoungkıng, 5 (A.A.) - Havas: 
Sovyet cephesinde şimdiki duru. 

mun nazik mahiyeti dolayısile Çin 
mehafili, ikinci bir cephenin açılma
sı zaruretine kail bulunmaktadırlar. 

Bununla beraber bu mahafil, bu ikin
ci cephenin zarurt olarak A vrupaya 
hasredilmemesi lüzumuna ehemmı· 
yetle işaret etmektedirler 

Bu mUnase~tıe China Times ga. 
zetesl, şöyle yazıyor: 

Zaferi elde etmek için müttefikle
rin taarruza getmeleri lAzrmdır. Fa 
kat aynı zamanda hem Asyada hem 
Pasifikte .. 

Bu gazete. Japonya.nın er. ,ı:reç Sov. 
yet Rusyaya hücuma ka1 kacağını \'C 

Pasifikte Japonyaya karşı yapılarak 
bir htlcumun onu Rusyaya taarrı 1 ~ et. 
mekten menedeceğini ili!ve etmekte
dir. 

China Tim es diyrı ki: 

Harp. tecez7.1 kabul t:?tmez, her ne
rede olur.ca olsun Mihver devleUeri· 
ne kf'.rşı yapılacak olan hücum, mllt. 
tetiklere yardun demek olacaktır Bu 
sahada fırsatı kaçırmak, siyaseUerin 
en berbadı olacaktır 

(Ik>\ amı Sa. 3, Sil. l de) X x 

Nakil vasıtaları 
va elektrik ücret

reri artacak 
lstanbul belediyesi bUtçesindekl 

açık vaziyeti hazıra dolayı'ille gUn
den güne büyümektedir. Belediye 
reis muavini Rlfat Yenal, muhasebe
ci Muhtar Acar ve diğer Aza.lardan 
mürekkep bir konlisyon bütçede 
bir muvazene temini için çalışmak· 

ta.dırlar. Şimdiki halde açık bir mil_ 
yon liradır. Bu temin edildiği takdir
de ikl ayın açığı kapanmış olacaktır. 

:~i.@i~~~~~~~;.~: -0--u-.-n-e--k--a-d~a--r-.-k-o-n usa n 1 k t ı s at 
de.n çekildikten sonra Japonya Ue 

Sene sonuna kadar 2.:S :nilyon li· 
ralık ili.ve tahsisata ihtiyaç vardır. 
Vali ve Belediye reisi Dr. LOtfi Kır· 
dar Ankaraya bu a<:ığı kapatacak 
tekli!Jer götUrmUştUr. Bu tekliflere 
göre, nakil vasıtalarına, elektrik, tan. 

:~~~~:r:~:n~~r~.~y~:~u:;~::~;:~ M u·. d u .. r u·. a r t ı k 
ra :uar::ı:~:·alar bizim için sivil Ida· ' 
r1 lktıdarı, onlar için de, mesele\., top-
raklarımızdan ordularını geçirmele
ri gibi askeri iklldarı ihtiva edebile. 
cektir. 

Ingiltere, Hindistanm kendi aley· 
hlr.de Japonya tarafından kullanıl· 

masına mUsaade eden1ez;. 

Belediyede • 
raşe 

iki muavinlik 

susuyor 
üzere 

ediliyor. 
Tu.-k m ·• 1 ··c b: zı geçici sıkıntılara ; gUn ı<;~nde ilıin edtlcrcktır. Kuvvetle zitat ve ten\'lriye ücretlerint. bir mlk-
~:t~~C'ı~ en U11 htiyl'lr sayılacak m.J. söyler.Jı~!...'le naza.r!\n Hariciye VekA_ tar zam icrası Lstenmektedlr. Bu tek· 

r · c,"l•:rlt • bu bahtıyarl ıj?ın ' letı umunıı l<.A.t1bı :Numan Atenemen· . liflPr kabul edildiği takdirde derhal 
(Dt'van11 Sa. C, SU ı de) + cioğlu da bu namzedler ara.smdadrr. I tatbikata ır•cllecektir. 

Ingiltere projenin kabuIUnU redde· Ay başından itibaren eı1kl iaşe teı:ı· ! ve ne de fillen tal~mıya b~l&mış,- ı run Irtanbula J::'elmE""'ıne kadar hlçblr 
derse menfi kalacağız. Jo'akat nazari. ki1Atına &it i•leri devir a.larn..k, fillen · tır. ı ş~y yap1Jtıın1~·acağı bıJdınlnıi~ ve ~c. 
ye itibarile :P..tihver devletlerile bağ-, çalı~mıya başlaına.aı lc\.z.un;:-elen Is. Dün DordilncU Vakıf harun.uı ikin- n Çli '-!Vtnılllfl.rdlr. 
lann11ş bulunaC"ağız. Jap•.>.nya. taarruz I bnbuJ bei(ldi_\l't1.<t; Iktısat mijdüriü~il et katına. i~lerini ta.kip etmek lıÇ.in ı E.:..t.abı rnclUl.lihln nerey .. rnilı·acaat 

(Devamı: Sa.. S; ~Ü. 2 de) «1>"' flmdıye kadar ne i.Şle.n devir allnuıı ! ıeıen mQte&ddit if aahipJeırine1 V&li· (l)~vo.mı Sa. S1 Sil. S de) l=l 



Asi bir 
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Şehir 
Haberleri 

Büyükada 
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VATAN 

DÜŞÜNCELER 
Ortalık, bedavadan 

daha ucuzdur 
Yazan: AKA OINDÖZ 

Yanılmadığıma 

Yczon : Ziya Şakir Metr .: sini ö1düren 
Sedoiın muhakeme~i 

'1!!!!!!! af altın veya Para piycs1-

t:;;?J il• a tr.amenlo olduğunu 
kımse ispat cdcmedı r.ma ben. 
ortalığın bedavadan ucuz o.ldu· 
ğunu lddıa ve ıspat edebıl rlm. 

\ dektlcrle .} cterlen p hiç almaz
dı. Ve eğer bu bcda\'adan ucuz 
olmasaydı tek nıuşter bulamaz· 
dı Fakat bakınız yalnız şu b r 
sokakta o sekiz tane kazık firma 
lukils kundura mağ zası var. Zn. 
vallı kocalar, zn,rallı babalar, za
vallı ağ bevlcr, ve, zavallı aşna. 
f snal r. Van'ı , BitL s'i, Berlln' 
Ncwyork'u, Londra'"ı bilmı~·o· 
rum. Ankara. İstanbu' gozOınUn 
önilr.dc. HergUn bir yen! kn71k 
firma liıküs mağaza açılınnkt . 
dır \"e hcrgün akşam! ra kadar 
dolup dolup bo" lmnktıı ve bo· 
şaltılmaktadır. Harpten oncc or
ta kıratta bir bayan pabucu bc>ş 

lira) dı, bilemcd n allı Fakat k&
pı!!ılmıvc;rdu. Bugilnkü otuz kırk 
lira bcdavada1:1 ucuz o"duğu 
ç n kapısına )arısı oluyor. 

mağazası var. hepsı de maşallah 
umme maşallah dolu. 

YLiz ltmışlık bayan kızdı: 

9F CllllllUZ \ !'.\ 11 ağu,,fO!. '\'apraı. 

U kımıldaınıyor. Canınız oldu· 

~unuz ~ertlen kınıılılnmanı11 isle. 
ıni.}or. Bulunduğunuz yer golgclik 
olduğu hıılılr hllineme7. naıı1 IJir 

ge\şcklik lçlnd~lnlı:. Dcrkrrı hufif . 
ten haşlı3an \e tatlı serinliğini per
de ()CM<' artlıran bir rüzgt'lr çıkı
yor. Canınıza can katılıyor ... 

- :>4 -
- 28 ns n -

OCi. t gun dort gece B zans k. 
c.:. ın etrafında mühım bır ha

d e <" re:\a tmcdı. Ve (Jakomc>' 
1. hıç b r h rekcte gcçm d . 

Jako norıun bu h rt·kets•z' .;ını 
-. b b tınt.kınd mehazlar mt.! 
e ı ıı b r malumat vermiyor. An. 
c.:ılc (Gaddar Türk) Un (1) do-
ıanmn ı ı. (Hazreti 1 a) amma 

l kmak tcşebbü unun. bu geı.: 
CI" ı kar r' tırıldıgına daır k -

. •'ara tc dilf cdılı:->or. 

Kar rın tatb k na hak k ten 

b •t 

Tuı k 

geç ldı ... O gece Halıç 

suku ıçindeydi. 
sahıllerınde 

m erınde lına terti. 
yy n haberdar değıl· 

bu· 
\ uk bir es z.lık ve hareketsızlık 

.oırdı ki J korno tarafından gon
d(•rı'm ş c.la tarassut kayıkları, 

ci >nnnm nın ıçıne kadar sokuldu. 
ı hnlde hıç blr nöbetçi göreme-

mı r.. h ç b r şitmemtşler· 

d • • . Turk er n, d r n bir uyku 
çındc bulunduk hukmelmış. 

erd 
< r korno) u 

arla 

mu ı • dl u ç n ağır 
gır Kıısımp. şa .,t kamet ne dogru 

k m ya b .. şl dı. 

Bu ıkı kalyonun rC'f.ıknt nd 
(Jakomc) t rafında seçilmiş olan 
ıkl k dlrga da vardı Kadırgalar_ 

n bir c, Ccnev ı den zc 'eri ıln 
erı ce l rlarından yılan <Gabrl· 
\"el Trc·dzan) kumarda edıyordu 

D ğcr de b rçok deniz harplerin
d buyUk k hr manlıkhır göstcr
m ş oan ız gkdr)a Gr)o ) s
m de> b r o a ~c>nln emrındc bu· 

nuyordu 

Bu sil ö\ l.} c e en çok zen-
ı ıd İmparatorun hızmctınc, an. 

c ak (Cenabı Hakkı hc;şnut etmek 
'c d n du manıarına karşı hırlstı. 
:\ h ın şcrcfı ı muh faza eyle· 
ıck) iç n g rm t 
Jakomonun gem lcrı, gccenın 

d r n zulmeti çindc sessiz birer 
olge bı 'filrk donanmasına yek· 

) o d•ı c k bu) uk k d rg da 
arı tak p cd :ı ordu 

B ı dört gemi <ırka ına (bri
ı t ) denı en b r sürü kuı;uk ka. 
k r d ı kılını tı. Bunların ç 

çalı demetler , zift \1 r :. 
r ç la ı zeytinyağı tu

n gıb bir takım <:. 

1'-:onsörc'e ş"Jk-

bu> uk bır üm t husulc gcld . 
Artık, hiç uphe e1nı )Orum 

U:,kuda bastıracağımız Tlirk1 .. mühir; b"r s-H:.,, ..... --i:- '· 
b raz sonra alevler r;lndc kala"'ak. BtıyUkadııda metresi Fatmayı öl
ıar. hareketlerinin cezası olm it dUrcn Sedadın muhaltcmcs.nc dUn 
u ere kfımılcn leşle kavruloca~;:· ıKlneı ağır cezada devam oluı'muştıır 
tar. Mahkeme salonu hınc.ahınç dinle-

Dcdl. 1 ylcl ile doluydu. Knlıl Sedat. solgun 

Gemilerin kilpe tclcrll'C, kfımL 
len zırhlı okçular yerlcştırılmi<:t . 
Şayet at şten kurtulup da kcnd • 
lcrıni dcnızc atan Türkler oltır a, 
bu okçular onların vücutları ı de. 
leccklcr.. donanm dan bır tek 
Türkun bile ağ ()]arnk knr<ıy çık

mao:ına meydan verrr\l:ıecck crdı 

Fakat . Jakomo un kumanda 
cttığ bu gemiler, demir .} erinde 
henüz b r palamarlık mesafe kBt
ctmışlerdı ki, bırdenbırc Gal&ta 
kulcstnln Uzer ndcn krskln bir z -
ya parlayıp sonuverdı. 

Ve o anda bültin gem lcrdc:ı· 

- Ah .. hain alçaklar ... Hırı'ltl. 
yanlığın şerefini nvakl r altında 

ç gneycrck dın düşmanlarına lş -
ret veriyorlar 

Dıyc, hakaret feryatları ı lt•ldl. 
Bu sarih işarete rağmen, (Jako

mo) gibi cesur bir kumandan, ar
tık geri dor.emczd . F•kat bu htl. 
yatlı der z kurdu, 1'urklcrın nasıl 
bir h rp tertibatı almış oldukları-

nı anlamak için Turk donnnmasr
na yine birkaç küçük kayık gon· 
derdi. 

Giden kayıklar, çok bu) uk cilr. 
et gösterdiler, Adeta Türk gem le· 
rlnln aralarına kadar gırdiler. Fa
kat bir ~nt evvel clduğu gıbı, 
mcydıınd \ bir tek nobctçi goremc
dl'cr Ve cn kuçük bir ses "ş tmc. 
dıler. 

J::komo. h ç tcreddut etmeden; 
- Hücum!. 
Emri verd•... lçlcrındc kırkar 

ıra kurckçı bulunan kadırgalar, 
Turk gemılerlnc ştddctlc hücum 
d~c klerd Fakat. son derece 

mağrur ve şöhret harisi olan J · 

yüzü ve aşkın bakış arllc mahkCını 
"anda"ycsın oturmu , akıbeti hak. 
Kında soyiC'necek özleı e kulak ke· 
sılnılştı 

Bu c<-1 ede şahitler dınlenccektı. 
~ahlllcrdc ı .Adn komıserl Ibrahını 
\oka h kkında .şunları söyledi: 

Efend m bu vaka tanmmUden 
.} apılını~tır. ÇUnkU cına~ et rnaha111 
Adada h r; kımse .n göremlyeceğl, 
bılemiyeceğ b r ycrdır Katil de 
yanımızda olduğu halde b z bllr, 
mnhn.llı zorla bulduk. Vaka gUnü Se· 
da.t bana gelerek: 

c Ben metresimi k skıınçlık yU. 
zUr.den öldUıdUm dıye teslim olmalt 
istemiştir. Kcnılı•lnt alarnlt Fatma
r.ı ı c sedl bulu nn yeı e gittik. Kadın 
on beş yerinden bıçakla. de!llt deşik 
eöılmı olnı alt yatıyordu. l<ntilln ld
dıası Uzerinc her tarafta tabanca 
aradık, maktulun rujunn kadar ne 
varsa bulduk. Fakat tabancadan eser 
btle yoktu 
Hdkım komisere !!ordu· 

Katli taammUden yapılmış de
dınız. bunu neye 1 tınaden söylUyor_ 
sunuz" 
Komıscr Ct>vabını \'erdi· 

ÇUnkU Scdadın c>ekellnln lçındc 
e\'\'elce hazırlanarak "!aklamış bUyUk 
b r kanın bulunrnu tur rntmnyı b ı 

kama ile brçaklarİııştıı ve cinayeti 
ışlemek !çın metresır . Adanın insan 
ayağı bl e basmadık ycrleı ınc sUrtik
lcmlştır Sonra ı;-Undc ellı liraya ya
kın para <:arfcderlerkcn bu para da 
bitmiştir Bunun Uzcrlnc Sedat çarc
~ız kalarak bu cinayet ışlrmlş ola. 
cnktır 

Katil, kom er n bu ıfudesıne ıtıraz 
etmek ıstı~ erek ayağa kalkmış \"C 

oyle söylemiştir 

- Ben tabanca ile Fatmayı tch· 

komo ,Jk hucum şeref nı kımscyc dıt ettim. o da bu lehdıtten ürkerek 

bırakmak ıstemC'dt. Gemilerinin kaçtı. Bız o kadar kaçmış olacağız 

elrafınd kı hararlara ve kupe tc- ki ormanlar ve çalılar ıçlne gtrml· 

l('r dolduran zırhlılara guvcnc· 

rck, Turk gemllcrın cioğru butun 
ürat le terledi. 

O anda, butun düşman gcmıcı. 
lcrır ı h ~ rcl'erc g rkcden kor
kunç bfr top ve tüfek atqı başla. 
eh T k :nu, Turkler ga! ı avlaya
mamı tı. 

'l".ırk eı n ilk mcrmls , J korno. 
nun gemisini Uzerınden a tı F'l· 
kat ıklncl mcrm o koca hararlar. 
Ja ber b r gemin n kıç tarafını 
kamil{' parçaladı Jakomonun 0 
kadar ltlnalarl hıızırlamış olduğu 
bu guzıde Trabzon ka!yonu. akla 
hayret verecek bir uratle b tm . 
ya 'başladı Ve en kısa bir dua o 
kumaya mcyd r. bırakmıyncak 
kadar az zaman zarfında, Halle n 
çamurlu suları çinc kaynadı •.. 
Biıans muvcrr hlcrlnın rıvayctlcrl
ne razaran b şta bizzat Jakomo 
ol.dugu halde gemin n ç ndekılcr-
den tek k m kurtul madı 

(Arka ı 'ar) 

Cl) Bızans 

şız. Benim Fatmayı oldUrmeğc nlye

tım yoktu, demiştir. 

Şıı hit Seyfettin, Sedndın çocuklu. 

ğunu tanıdığını kUçlik yaşında sınır. 

lı bir çocuk olarak mahallece tanın

mış olduğunu aynalar karşısına se· 

çlp sil!ılendlğını, saçma saçma hare. 

ketlerde bulunduğunu, fakat terbiyeli 

b r genç olduğ1ınu söylemıştır 

Evinde klı acı oturdukları Alfred 

de vakada11 haberi olmadığını, bu 

lkı genem kendi e\"lndc iyi geçindik· 
!erini ve yalnız yedikleri pnrnmn Fat. 

maya alt olduğunu \"e 900 llrayn ya

kın para arfettlklerlnı söylemlşlır 

Mahkeme bıı suretle bir kısım şa. 
hltleri d •lcnı . dığer kı. mını dinle· 
mek Uzere duruşmayı tehir etmiştir. 

Kııl.ıh ·ılıkt a ıı rııııhkerueıll' hir 
kadın b.ıJ ıfctı 

DUn 2 ncı ağır ceza mahkeme ı 

Bir memleketin huzurunda • 
çıkça ıddla cttlğıme gorc de mut 
laka 1 pat ctmeğc borçluyum 
i\Irs eki vazifem bunu emreder. 
Dünyanı11 nte pahn!ıhğından 

) anıp yakıldığı şu günlerde be· 
n m damdan düscrccslnc ortaya 
attığım bu ldd a Urar ederim k 
ilk bakıştn herze ve hezeyan gL 
bl göri.ınilrs ek dikkat edllirse 
h ç de öyle değildir. Yalnız de· 
!illerim kırmızı bıbcrdcn biraz 
dah acıdır. 

Açık iddiamı hemencecik ispat 
cdebılmckliğım iç n bana lutfcn 
yardım etmeniz r en edeceğim. 
Çok değil yarım saatlik vaktiniz 
lstıyoTum. b nimlc şoyle bır çar. 
,..ı pazar dola~ıverccckslniz. A
yakla dcğıl, gözle Vi! l.ı:anla: 

Ş u kazık mağazasından baş 
lıyalım. Evet: evet kazık 

mağazası diyorum yanlı söyle
miyorum Gerçi ku dura satılır 
ama firması. p:ıtcntası k~zıktır 
B kınız mağaz,ı lıkaba a dolu. 
Lilküs pabuç kutuları tavanlara 
kad r. Yirmi lira, otuz lira, kırk 
lira, isterse ~'tiz kırk !ıra olsun, 
kapış kapış g d yor da daha var 
mı diyor. Şu, kenarın bnyanını 
görüyor musunuz? Harpten önce 
bu; pastırmacı dükkü ına bllc 
_ 1,iıküstilr diye - gırmcğe sıkılır. 

dı Bugün kırk lir lık pabucu 
tıdidlr diye beğenmiyor da elli''· 
ğ n aıyor. Pabuca o kadar mı 
ihtiyacı var, hayır, l'vlnde boy· 
lesinden azınazı beş on çift da. 
ha var. Ya_ nlr;ln alıyor? Çurkü 
mevsim n modasıdır Hanıman· 
nes de. hamlnnesı de. babaanne
si de vaktilC' lüktis takunyalara 
pek meraklı dl. Ar.ııvlk bir p· 
tllii ve anavlk bir mesele. Ata. 
vık olur da anavlk neden olmn· 
sın? Onun iç n nnavik t birin 
lca.t ettim Eğer u ku duralar 
bedavadan ucuz olmas ydı bu 
supurgc saçlı, vişne dudak!: \'e 
bir dilz"nc altın bilezik! b yaıı 

dört çift b rdcn almazdı Hatta 

Almanya ve lngiltereye 
deri ihraç edeceklere 

taahhütname 

/A... Ucdersıniz ı ltt!mcd·m. r.e 

~ ded niz ne dediniz" Ev t 

evet, ben de tıpkı sız n soyled•. 
g.nlzi soylü~ r rum: AYIPTJR. 
Şu kafes mağazasına da glrivc· 

relim mi? B lmlyorum pcklı sıı. 
tar ama müştcrllcrınl kafese kO)' 

duğu !çın ka!c-s flrm sını almış· 
tır. Şu kalabalık milşter lertı. sol 
tarafındakı bayanı gbrUyor mu. 
sunuz? Hani arkalıksız lskcm le· 
ye oturmuş !peki kumas eç -
yor. 

BaŞı ondulc, bcğazı pantantif· 
il, kulnkları cim slı, şurada ea. 

· nım, hani d zlC'r n açmı . topuk
lırrını yere day :ı; ıp tab1 !arını 
hava) a kaldırmış yüz ili kılo. 
luk bayan yo-k mu? işte onu 
gôsterlyorum. Bu f 1 azmanı e • 
kiden otuz beş ktloluk bir sıska 
bozması d' Fakrliddcmden goz. 
:er bos1lmış ra tık hokkası gıbi 
bir çift kam çukurdu Adana be· 
zlnl koyu r;ıvı.cıe batırıp ma\' en. 
tarı dl) c g yerd Bakınız şlm<lı 
kafcsçlye neler soylüy r: 

- Ayol, bu yerli pek, on pa
ra etmez Bunun fırcng standan 
g"lm s yc.k mu" 

DUkklıncını otc.- muş•rnlcr. 
den ba ldıgı yc-k kı c vap ve 
rcb lsln 

s ... dece karşı sıranın b r tara. 
fına bakınız. bunun gibi daha 
kırk sek z kafes fırma ipekçi 

- Sız de bizden ekmek, hıysr 
alırsınız. Dunun acısını çıkar rım, 

Baya ın hakki var. Çtinkil o· 
tuz beş kiloluk, rastık ho.kkası 

gözlü bayan bır kızını fırıncıya, 

obUr kızını manava nikahladık. 

tan sonra böyle oldu 
Ortıılık bcd. vndnn ucuz cima· 

sa bu kale~ flrmg nıağazalnr do
up dolup boşalır mı? D'şlcrlnlzı 
gıcırdaıa gıetrda~a söylediğin zc 
ştırak cdlycrum. evet· ter dliken 

milletten utanmak v cdnn borcu· 
dur 
Şu ıp,.k gomlekl , yuzıı pud 

rolı ba ı b r z t k·P edelim Ter· 
zlyc gırd .. Terz doğru bır adam 
dır Baya sahte kuma verce ği
nc ycrl kumaş göstcrd .. füı\ kı

zıyor H !is İngı''z ma 'it ) or 
Ten: cevap verıyor 

- Sayın b:ıyım, 1 tcdiğ n z ku. 

ınnş burada değ ı y,ı Mısır'da b · 
c knlmad·. 

H ~scd yorum, siz de benim 
glb !;B~ ın bayın suratına tükür

mek ıstlyorsuııuz. rakat yapma
" alım. çünkü terzi kalabalık ve 
hcpsiı1(' tilkürilğümilı yetmez. 

JA\ rtalık p halı mlş, laf! Or. 

~ talık bedavadan ucuz. O·· 
ma :ı bö~ le clmaz. 

Koordınnsıyon cncümcnını ka. 
yıtsız ~artsız tenkit ediyorum. 
Dc.labımdakl bir avuç nohut için 
imi, fc nl. ktrsadl kararlar ve
receğine, (H rp sonuna kadar 
bu memlekete LÜKÜS ve yer li. 
den ba kası yasak.) diye bir ka
rar \"ersııı, sevaba girer. 

Amerlkn, mıl) arlarrnı \"atıın 

müdafaa. ınn veri~ or, b z m ba
zı beylnslzlcrimlz lükse ... 

Es r bu p. muk gibi, bu pır

lıınla glbl, bu melek g bi millet. 
te bir gün, acı bir mcmnunlyct-ı 
sizlik uyanırsa, bu parazitlerin ı 
t u.,.Undcn uyanacaktır. Ben m 
vaz fem keyfi eti mdıden ha
ber vermektir. 

Arapça bir laf \'ardır, der ki: 
Hoş gordiığünuzi.ı siz lınız gor· 
medlg nlz bara veriniz 

Ahdmi ettiler? imzalattırılıyor . 
lnglltereye ~ e Almanyaya göndcrl-ı ~ aıilflk harb ı ba~ladıktan on. ne&inıten kaçan deli Bakırköy kırla

lecek deriler lçın hazırlıklara bqlan- lF ra gelen her tebliğde Jaron- rımla dolaşırken yakalıuumş. l't'krar 
mıştır. Birlikler kAtlbl umumillgi dlln 1 bl d kt kla 111111 111 1 hastahanm·c yatırılan dl"ll ı•- .,.linilııu 

arın r a 3.)a ~·ı ı rı ı r yor- • n.· "' 
alllkadar blltUn tUccarlara birer ta- 1 . kt hll ·"k Al t kırda dola ınal<la ,,.e,.lrdl"'lııi '.\"anın 

ı ıı. • ar a \ .u ırıan aarru111 ., > " • • -
hhUtname suret" göndererek. ihraç ba'ilıyıılıdanberİ gelen lırr tııhllğıle ıhı ekmeği olup ağaçlardaıı toııladıfı 

edecekleri mallann cıns ve miktar. de Almanların , a bir nehlrı• ,ardık - nıe~ \nlar 'e bo .. tanlarılıuı koııerdığı 
!arını bildirmelerini istemiştir. Tile- ları, ya bir nt>lı°n a-:tıkları haber ,e_ ehı:clerle ıtC!.'indiğinl. gct•derl de kı r· 
carlar bir kaç gUn içinde bu taahhUt· rillyor. da yattığını "İhleml"· 
namclcrı doldurarak birliğe \'erecek, Bu kadar ın~but. ılııdc ,eren ,e 

Acaba ·lııııon~n i le Alnııın~ıı clcle 
birlik de ihraç olunacak mallar hak im kadar ı, ıhlıı hir bil~ at iırrıı adanı-- \Crlp biri uda kara, otekl karada ıı 
kında ı<atl kararı nlllkadar mcmlc_ 
kellere bıldlrecektlr 

Bir yankesici 6 ay 
h; pse mahkOm oldu 

bırakmamngıı mı ahdetUlcr? 

n \:;-I:\tıW\ n r o'\ M 1 

c·a!'l'ı.ıcı nlı•in tek rıır ha>tahanı•\ e :ıa-
tırmışlar,· aklım ermedi! • 

CtJVAI' BA~IT 
Hl~LF.C.EKTI '? Rlr muharrir, dünya 'iefaletınln 

Hııhcr arkatlaşıını1. ',iU.' le bir lıaher önUne ııa ıl g~lleblllr? diye ı;oru. 
\PrJyor: «Trnnnu~u blnf'ıı 1 . O kişi yor. ( C\A.Jl haslttir: Haqı :!!Cfahetlniıı 

DUn saat 8 de Haliç \apurilc seyn- c•e1.al.111dırılıh». önllnc geçmek suretlle. 
h ıt etmekte olan A \'rıım ndmda bir Tram\n~n hinııııık ı e2.AlJı ifoap et - U!: enedlr harp ugurunda ne pa-
daının ke5cslnde bulunan 15 lirayı tirdlğlne göre artık bundan onra raler lıarı'andığı bir hesap edilse \ e 

aşıran Mlhail adında bir yankc le! lırn matbaaya yaya gcHıı gldı!Ceğlnı; bu paralar hatta bütlİJl dılnya nüfu-

(1 cı (1 

l>ünyanın hail, geçim derdi, allt' 
.' llkii ... ~abahın er ukUnden &k~-
111111 gcc; !iaatlne kadar uğ~mt':'· 

çahalamı':, didinmiş ve ~·orulnıU';> · 

.,ıııııu . Geç 'ııkit döndUğtinilı: e\ 1-

ııiz konforlu bir yuva olduğu haldr 
kendlnltl kine bıraktığınız koltuk 
etlerinizi ı•ııııhızlıyor, keınlklcrlnl'I 

tıirı>lihiJ or. Derken bir flnl'&n kah

' c getiril orlar. Yeni ka\ rulmıı . 
3 4'nl ç.ekllmlş 'e hemen pi lrllıııi• 

hall!i kah' e. Bu bir fincan kalı' r, 
bir 'antuı: glbl, hııttın l orgunlııt;u . 

ııuzu çekip alıJ or .. 

* cı 
RııgUn, ,;ahahtaıı akşama kaıLır 

deri ıliıılcmek knderlııiı.ıniş . ...,abah
IP~ lıı 'nııurıfa, tiıccar arkadao:ını,.ın: 

oğledeıı I'\ ' el ya1.ıhanecle, meııııır 

dayınuırı ; iığle3lıı lokantaıla, ha .. tıı 
hlr taıııdığınızın: ö.flt"den ""nra, t.i · 
.'"liret et tl~lnl1. ahbabınıı:ın dertlıı· 

rint dlnHyor unuz. Akşama. doğnı 

'İl<'tıılıınu1.11 <'aclılede .,tıriiklerken, 

ımnkl dlnleıllğlnlz blitiiıı dertler en. 
"''nite yapı~mııı: gibidir: Beyniniz 
tırnıalanı;\·or, kulaktarınız oğuldu

~ cır, uralınız a ılı.'·or. Derken bi r 
sinema a glriyorı>unuı. Gö terilen 
ıııüz:lkll. Ş\rkılı mm: a .. ık uratı · 

nm alıyor, yerine gillt:r bir yilz tn· 
kıyor. Gbnllinüı.Un şenlendt.ğlnl du. 
yuyorsuııu1~·· ıııı:tcı 

\'lıcudunu:r.<la sebepsl7; bir kırık 

lık. Gozkıtı>aklarınır. kurşunlaşı) llr. 
Oışını.ıc tutuşurken ~iniz donuyor. 
Xe garip: Dı~ını:r.dakl ate~ı .,öndür
nıek lc;iıı ~organlara sarılmak, l~·i· 

nlırlckl kışı gidermek lı;ln huılu 

limonata tıonıek i ti,' on;unuı. J)ıor _ 
keıı l'llniz nıa .. aııııı üstlındekl kutu. 
~il ur.anı~ or. ı·uttıı,kunu.ıc kinin, on 
dakika onra, lz.c. şifa getlrl~or ... 

•ıeı• 
Bıı Mlhrları yaz.dı~ım ırada Ka · 

binenin l\lecll:o;te okunan programı 

henüz elimize ıleğrnemiştl. Fakat 
Ankara muhabirimizin hir giın e\
\t'I tahrnlııı olarak ı:ızdiği ~na hat. 
larınclaıı aııtı) orunı ki bu program 
nıuhakk&ı<; c•ana can katan rüıgılr, 
:ıorgunluğu çekip alan kahve, gön
llı şenlendiren film, \ iiruda şifa ge
tiren kinin gihl ranlandtrl('ı \ e kU\ -
\et \erkıt olıt<-ak. KOR KADI 

Ayakkabı fiyatları 
düşecek mi? 

Son bır kuç gUn içinde sığır derı· 
lerlnln !ıyatlannda bir dUşUklUk gö· 
zuttmcğc başlamıştır. Kilosu 200 ku. 
ru;ıa kad:ır yUkselc:n .sığır dcrilcıi 

bugUn 160 kuruşa kadar dUşmUş 

tur. Altıkadar tUcearlar, derileri 
daha da çok dU ·eceğinl söylemeltte, 
bunn sebep olarak da bu mc,•sfmde 
yapılrnıya b~lanılan pastırmalar lçlrı 

ke ılen sığırları işaret etnıektcdlrlcr 
ıstanbul pıyasasınd:ı. şimdi, köse· 

lelik 800.000 Kg. deri vardıı·. Bu de
rilerin toplanması, meş1n fiyatlarına 
da tesir etmiştir. Çantalık ve ayak· 
kabılık derilerde görillen bu dllşl\k. 

lUk yakındn ayakkabı flya tıaı ma le· 
slr edecek \"C fiyatları 40 liraya ka· 
dar yUkselen ayakkabılar bir miktar 
ucuzlıyacaktır. 

TAKVİM 
G AGU:sTOS 19t2 

M f'<'hur Hebck rn filminin iU_ eı er • (Fal h) c bu unva.nı veı • 

rekloru Alrrcıl Hl\·kok g&J et :ıcorlar 

a onuı da Ad3 clnayetını dinlemek 
ıÇln gelen samıınlrı kalabaııs-ı arasın 
da ezilenler olmuş ve bu ad bır 

!tadın bn) ılınış. Adliye tab bı tara
fından zorla kendire gctırılebılmlş. 
tir. 

yakalanmış. asliye dördUııcU cezada tabii, reı.a ' ennenıck için. una datıtıJy pek muhtemeldir ki 
mcşhuden ycpılan duruşması onun· l 'AZIK DEGIL 1\11? ortada se.falet ıJ.Jye b4r şey kalmaz. 
da 6 ay hapse mahkOm edilmiştir Geçenlerde. B~kırkiıy akıl hastaha· ı Tatlısert 

PERŞE:\IBE 

AY 8 - GÜN 218 - Hızır 93 
h haı an lılr nd ımdır. < it..'!s 1 yti1: 
kilodan fullndır, surntı dalma asık
tır, f'!<rarenı:fz ilimler meJ duna ge
tlrmrktcrı ho,ıanır. l ıkln içi n e do· 
ludıır. 

Bir glln ~C\J ork'un en kalabalık 
ntc• ırrlııd ·n hlrlnlıı nsaıı,orUııe hl r 
alıbııbh le b nıııi ,. Gıı3 et tahiı olarak 
<ıo3 le<'e ani tıııu • ı koJ ulıııuş: 

c Jçcr glr.ıını. Jşığı \al<tıııı. nır de 
r gorcJ lnı: li ız. odarıııı orla~ıııd:ı 

lırıJlll h<ı:,unrn ;\alı or. Boğuz.ı kesil. 
illi", k,ıfcı"ı \ ılrudıınıtırn l rılacıık 
r:: hl olnıu ... \'rrlcr t, hlı kan lçlnilc. 
C •'>l'dln Hınıııd:ı 1 O<"anıan bir bıçak 
luruJ or. "\ c ~ ap:u nğıını şaşırdım, 

k ldıııı. LJ'!'er ııcıll 1 ı: f;ıl"5anı cırada
kl bıılunnuııııı b h eılcml.} ecr~lm, 
ıtırmn nm b!rl bent orad görooek 

ı,ı o bil~tı U in heri al. Xlh8\et kara
rımı 'erdhn, ınenılll:rı:ı.~ 1,•ıknrdıın \e .. • 
Tanı lıura,\ n geldiği ı;ıruda a!!lllnsör 

ltırıııu , Hl kok'ln ıhhıılıı ılıı aı;an

' ırdeklL rl nıeraktnn ÇJ4tlrJarak bir 
lmltle lıırıLc:ıra!J ı:ııvı• tabii tılr ı.e 
kilde dı-::ırı "ılrnı: .. tı;r · -

O 7:JIJJ&ıı lliı)4nl< 

ıııiı; ki: 
_ Bu tN·rtıbem dr teyld etti ki 

J.f)rl.11111.; ı ıhıt.ı filınlııln daıma nıU _ 

ll'rı,.J , r. Herelııtet arı ordı. bir atvİı 
111 nıur J"oklu. \ok" ı im hlktlyt:rıla 

~ ıka olduğunu anlntınCı)a kadar ba
şıııuzn h ıl gelırdl. 

<:ı ında ycp) cnı bır nsıın varmış gıbl 

Ga!ıton'a baktı Bu sarı bıyıklı. m \ ı 

gozlu, kuv\ eti adamı dinlerken ağla· 
mış c.'dui;unu fark ttl ve Şaştı. 

Romıllı bu h klı)C)I nnl ttıktıın sonra 
pcı ı an bir hale gelm ştı. Ellerini cebine 
ko.} arak ışağı .} uk rı dolaşıyordu. İh. 
tı:rar kadın du urc!O k kcndıs de vaz· 
geçemı)cccgt insanlarla ar sı bczulmasın 
d ) c birçok defalar, birçok şeyi rl bil. 
mczlıkten, 1 m zlıktan gclm ştl Mc-· 
el. en ty ark da ı Soft kc dlsinı hu. 
nceslnc aldattığı zaman susmağı tercih 
etmişti Sof ':ı C' sankı hiç bir şey olm · 
mı,ş gibi muamc e ctm ş '\ c cnu affct
m t . Sof de bu hareket kar"ısında 
yaptığı fen lıktan vazg"~rck hayatının 
sonuna k dar en ly do1lu olarak kal
mıştı. 

Kadı • aşağı yukarı dolaşan mlsaf rl. 
r. dedi kl· 

- Romllli, oylc a ağı yukarı dolaş· 
mayınız, b sım dondü. Hem ber.ı ağlat
tınız dostum . Bil ) or muı;unuz ki s z 
dt,m) anın en > ı adamısınız. 

Ga lon oda ın ortasnd durdu ve o· 
muzla"ınl sılkcrck: 

- Yok canım dcd . Bcn adeta bır in 
anım, 1 tc bu kadar ..• Verd ğlm kar. r 

t:cu p hislerin b r1c mesı den h .. sıl ol· 
mu b r kı.rardır. Bu hı !er arasında 

fkat var, dof:ruluk var, ulçnklık dn 
ur, C\ et.. ço:C alçak ık var hem d .. 

' ,_, 
dürynda en çok sevdiğım ıkl ınsanı kay. 
bctmek korku u.. Onlarsız ya~ıyamıya
c.a 1ına cmınım. Bazı günler oldu k bu 
kadar cı hatıraları unutamıyacagımı ve 
bu h le t hnmmu edcmlycceglmi san. 
dlm, çok fazlrı ıstırap çckıyordum Va· 
lent ne'i feda clmeğl dUşOndiim. Fakat 
Colcttc?. O zavallı çocuğun ne gunahı 
\ardı? V le .t ne' n de gi.ınahı )Ok ya .. 

Blı rır düşundükten sonra d vam cttı: 
- Birçok lnsanl .. r beni ayıplarlar, bu 

hareket mi mutlaka fena görürler, buna 
(•ınlnım. İkı, Liç dcfn Valent re ile bıı 
mcselcyı koııu;ımıık istedim. Onu muş. 
klll bır mcvklc koymak bana çok ağır 
~eldı, ~apıımndım. Bu konuşm don mak 
dım ona yaklaşmaktı. Mi.işterck hnya

tımııda golge•, b r tnraf olın"lSın stıyor. 
clum. Herse) ı blldlğimı billrsc rahat eder 
d :\ordum. çLL,kiı bu hal n o a eh ıstı· 
r P verd ğ ne emindim. Bu sessız ıstıra
bın ali hayatımızı zchlrlcdif!lnc de kan 
dlm Bir yari ıc r<ı:le kalan ecncb. b r 

m ddc I' ı y<!ra ın lşlcıucs1nr, k • 
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panmamasınn yardım ederse )'arayı 

~ ıkamak ve temiı.lcmck nasıl lazımsa 

bu sessiz ıstırabı da .çımizden konuşa. 
rak atmak lazımdı. 

Bazı gun lçımdcn bunu yapın )< gelı· 

)Ordu. 
Bund n iki sene kad3r evveldi. Bir 

cun Colctte kumaş numune! rt cet r
miştı. Annesine go tcrlyordu. Bu kumaş
lard<ın birinin Martin fabrikasına n t 
olduğunu söyleyince Valentln" oylc si. 
nırlcnd ve Colcttc'c haksız ) ere çıkış· 
tı ki çocuk bile bu gayritabii hale ş ştı. 
Ac bn bıı lslm karımı ned n bu kad r 
slnirlendird. diye belki Colcttc bile şliP
hc ctm!şt r. Işte o akşam az kal ın Va
lcntınc·c soy le dl) cccktım 

- Yo'\ rucagım ilzulmc, ben her5c' ı 
bıl yonım. 

Sonra duşilndum ki belki bu sozlcrtın 
rık · tesir eder. İyllik ,apacdk yerde fc. 
nalık yaparım. Belki bund n sonra açı
l c k bahl b nbir turlu lakırdı.} n sebep 
olur. Mazı~· ait bo~ ~· · "' hayatımızı 

berbat edebilecek sôzler söylenir, sonrıı 
belki Colctte biıtün bunları farkedcr. 
Gen~·llglmde blzimk ne çok benztycn bir 
vak'aya şa.hlt olmuştum. Bir genç ka
dının kayınblradi!rlndcı bir çocuğu ol
muştu Vak'ayı kocasına anlatmış ve ko. 
ca dn hcrşcyl affetmişti. 

F kat bütün şeolılr bu had seyı blltrdl. 
Zavallı kızları her glttlğı yerde b r tıı· 
kım olaylara maruz kalırdı. Ve buradan 
dolayı çok bedbaht olurdu. Ben bunu 
gördılkten sonra ColNtc'I böyle bir akı
betten muhafaza ctmcğe kar .. r verdim. 
Tck ç re olarak da mazl:,1 unutmak ve 
ben"m de susmam lfizımdı. iste bôylc 
yaptım ve sustum. Hata mı ctthn?. K im 
bilir? Hem ne ehemmiyeti var.. Hayal 
çok güç! 

l\tadam de la Guichıırdcrle'n!n hatı
rından birçok eski h k<'iyelcr gc!:lyordu. 
Kendisinin başından vaktllc buna yakın 
scylcr geçml~ti Bir arknda ı gelip bir 
gün ayaklarına k:'!panmış ve kocasını 
kendisine bırakmusı için yal varmıştı. Ko 
ca ısc bcnı bırakırsan kcnd•ml bldürii
rLim d<'mişli. Fakat bu tehd de rağmen 
Madam de la Guicharder e ondan vaz. 
.r.eçmiştl. Adam da k"ndını öldürmcmiş
tı. Şımdl o r rkadaşı da, kocası da öl. 
mılşlerdi. Hatt!ı öle)[ yirmi sene bile ol
muştu. Kendisi de ihtiyarlamıştı. Gas
ton un hnkkı v rdı. Hayat çok f.':Üçtü. 

(&rkas VU') 

ltUl\U 1358 - TEl\li\IUZ 24 
HİCRİ 1361 - RECEP 23 
VAKİT ZEV~.i EZANİ 
GÜNEŞ 5,57 9,34 
ÖGLE 13,18 4,55 
İKİNDİ 17,12 ll,49 
A K.ŞAl\l :!0,2:! 1 :!,00 
YATSI 22,0!l 1 ,45 
İM.SAK 3,57 7,33 

S:ırd :> lyo bo~ıfiı 
Tepside 

B u sabah tAıe .,ardalyn balığı 

lıuldımı. Çok taı:e olduğuna 

kanı olduf'ıını için bir buçuk kilo al. 
dını. lliiyiik bir t~ı>Si~l' lykt' a~ ıkla · 

dıklan "onra dir.dinı. ~ıcak §il ile hlr 
fincan '·"l lirıyaj!'ı . tu1:, hibl'r ile• çal. 
kaladığıın "alı;nJ ı üı.eriııt• bıı~alltım, 

iki uc; olgun doımıte"i eli' aralarına 

doğradım . Atcı:e koydum , Pl':nıeğc 

bıı,loJ ırwa ince doğranını': ma~ danı• · 

zıı ıla serptim 11e ateşten indirerek 
iki hlıylwck tabai;ıt taksim ettim. Bu 
balıkla yenmesi gıı~et Le\"ke glden 
SO\"an. domal.es, ntber \ e hol Zt') tlııll 
bir de lıahçh an salııtaı.ı ~ aııtım. Çul< 
iştiha aı:ıeı hlr l emek oldu. 

EV KADlNI 
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ı•:t'~~·Jl.1ttJ11JW=l~J!~M Saracoğlunun beyannamesi 
(Safı t l...:ide) - küçük bir parçasıdır. Ve_ bunun• Fasuly.a, nohut, mercimek, pı_ I 4 - Kumaşlıl.rın fıyatınr artıra 

Dil Kurultayı, 10 1 

tK:aterİnovska a.ıa!ını' değildir. Fakat bizim bütlin \'Ol:alması ihtımali yok değildir. rinç gibi gıda maddeler!ndeki t•k- cagımız ek•plcre ve bir elden ıda 
dikkat ve ttinalanmıza rağmen bir BOyle oldui,u t•kdirde bu yük il y•dah btltün bütiJn kaldtrdık. Çün 1 renin vereceğ . faydalara \"C tc.z. 

işgal edildi gün i.stiklilliu1i~ veye. topraklarlllllZ mütesaviyen çekmek ve çektir. kü: gihlara, 
(Bap ı JMıWııt) U tecavüze maruz kalacak olursa bütUn mck için btitün tedbirterl almak· ı - Bu mahsullerin her b!ri 5 - Et fıyat1arnı da mem~cke-

Berlln. 5 (A.A-) _ Alman or. varlığımız. bütün mevcudiyetimiz ta kUiiur etmemeye ça.hşacaiız. kolaylıkla digerintn yerine kaim tlmizdeki mevcuda \'e devaın ctt'-

Ağustosta toplanıyor 
dul~rı başkumandanh~rnın tebliği: bir tek idealin emrine verilecektir. Bol imk:lnlar oldukça on-un neşe- olabilir. I"E'Ceğımlz ihraç mrmnui)·et.nc, 

Azak denizin n şarkında Alman .-Bravo sesleri > Bu ideal de son fer- sini ~raber çekecetiz ve hcrhel- 2 - Buğday poLtıkan·ııı mu- aüveııerek mutedil ve ahenkli b'r 
ve Rumen tümenleri gen1ş bir dimize kadar çarpışmak olacaktır. de hükümel;nız k•r,orlarınrn ümit_ vaffak olursa büyilk n1iktarda bir seviyede tutab:leccğım:zi ümit 
cephede Jeisk • T!goıesk demir- cBravo .seslerl, alkışlar ll veya ıstıraplı oltnalarına bakmı· bulgur mevcudu blı maddelerin ediyoruz. Bu muted li safha h : ı.; 
yolur, yaklaşmaktadırlar. Düş- Bundan dolayı orduınuzu ht'r an yarak onlarr olduıu gib i millete pahalılaşmasına kolaylıkl mani şüphe yok k dünkü kara. pazarı:ı 

Açıl ı ş gününde, 
kabrine çelenk 

Atatürk' ün 
konacak 

Ankara, 5 {A .. \.) TUrk Dil Ku- Bu ziyaretten Dll - Tarih • Coğraf_ 
tun1u genel sekreterliğinden: ya fakültesine dönülecek ve saat on 

DördUncU TUrk Dil Kurulta)• ıo buçukta kurultay açılı~ töreni yapı· 
ağusto.s 1942 pazartesi günü açıla- ıacaktır. 

caktır. Kurultaya gelen Uye, davetli ve 

Kurultay üyeleri, o gUn saat onda! dinleyicilerin kapıda girme kAğıtları_ 
başta kurunı b114kanı olarak TUrk nı göstermeleri ve ayrılmış kuıımlar
Dil kurumunun yüce kurucusu ulu ı da yer almalan rica. olunur. 
önder AtatUrk"Un muvakkat kabrini 
:ziyaretle kurum adına. blr çelenk ko_ 
ya.caklardır. Sayın Uyelerin tam .sa.at 
onda muvakkat kabir önünde toplan· 
maları rica olunur. 

Müttefiklerin harbi 
kazanmaları için 

Girme kiğıdI almamı' olan saylav· 

!ar, say!avlık belgeleriyle de glrcbi-
llrler. 

Elbise Ye kıyafet kaydı yoktur. 

Ş:leplerle uçak 
nakledilecek (Ba!• 1 incide) -

maları ıçin ancak daha kırk gün va
kitleri vardır. Blrteşlk Amerika ve Vaştneton, 5 (A.A.) - 1\lf. Ruz. 
Büyük Britanya önUmüzdekt kırk velt, şileplerle uçak nakl mesel~
giln zarfında. harbi kaybetmek kati sini tetkik etmekte olduğunu ala
tchllkcsl kal'tpısındadırlar. Müttefik- kalt makamlara bildirmiştir, Üsle 
ıer A\'rupada sonuna kadar müttefik ı rlnden çok uzaklarda. fa.Ahyettc 
sıCaUle Rusları eUerlm:te bulundur- bulunccak denizaltıları taşıyacak 
madıkları takdirde Almanya ve Ja- büyük gemiler nşa.sı da kabil ola. 
ponya'yı yenemlyeceklerdir. Birleşik bllecektir. 
Amerika ve Büyük Brltanya kuvvet- ---- ---------

Nehru diyor ki: 

man ancak münferit noktalarda. için kuvvetli \'C hazır tutuyoruz ve anlatacaktır. olur. çok dununda ol J caktır , Fakat yi-
mukavC"ı"1 L etmektedir. onu her tUrlU i htimamın, her tUrlti Bundan evvel benim ve on tı:r. 3 - Ötcdenberi büyUk miktar. r.e şüphe yok ki bu mutedil safh a 

Londra, 5 (A.A.) - Fon Bock itinanın üzerinde tenlerkUz ettiği bU_ , kadaşımın dshıl olduğu hükümel, da fasulya ihraç eden bir n1emle- geçen senek. {!yatların üstünde o. 
kuvvetler;oin K3fkaslara doğ-ru yük bir \•arlık olarak yaşatmak~a d~-ı memlekette hayat pahalthğına ve • kctiz. lacaktır. 
yaptıgı ilerley:ş devam etmekte \'am edec!'~iz. Ordumuzu her glin b_ı- lktısadi buhranlara mini olmak 4 - Her ye rden gelen haber- Zengin Vl" paralı adamlar fç'n 

ve Salsk'ın 80 kilometre cenubun. raz daha ku\·vetıi görmek hepimız; iç :n verilen !l"&lAhiyetlerc istinaden 1cr bu cins n1ahsu11cr mız;n bu bir me~ele me\"Cut değildir, köy' li 
da şiddetli muharebelC'r olmakt:: - t~ın bir ga:ıe. hUkQmetlniz için de bir birçok sert kararlar akit ve onlcrı sc~e çok bereketli olac'"ğın1 gös. ve çiftçi bu maHarın ~adece s tı. 
dır. program olmakta de\'flffi edecektir. tııkı bir gayretle tatb;ka başladı tcriyor. cılarıdır, amele \'e esnaf ye\·miyc-

Garpta Slmiiyonakaya, Klcska- < Alkı,ıar, bra\.'O sesleri · Fakat aradan günler geçtikçe, bu Yağlar hakkınde da aynı keı.rii- !erini ve şlerini yer.! şartlara d aha 
ya, Kuşevskaya mıntakalarında Arkadaşlar, herkes tarafından bili- kararların matlUp reticeyl vermi- rı verdik. Çünkü memlekethpizde evvelden ıntıbak ethrm·şlerdir 

nen bu yüksek hakikatlerden aonra G ·· ·· ı.. k b 
~iddetli çarpışmalar yapılmakta- : · cccğl, y .. pılan ş'kfı,yetlcrden. ıe. lht:yacr karşılayan başlıca yağlar oru uyor r u hayst pahahlıi 

harici \'e dahlıt politikalarımıza ge_ b ~ ı · 1 
dır. Diğer kes;mlerde esaslı bir t edilen fiyatl:::ırla birçok malla· zunlardır; T-erc~1 ğı, kıuyrukyait, bütün agır tgınt bi h·,~sa muay'.'·cn 

k çiyorum. 1 b ' 'kt d dcl:;lşiklik yo tur. rın ve gıda n1adde er:nir. buluna· pamukyağı, zeyl'n~·agıdır. ve a- ır mı ar an az maaş veya ücret 
Harici polltıka: 1 1 l\lfos-kova, ~ (A.A.) Reuter mamağa baş:amasından V(' yapı_ ı· dak t fiyat farkı ço,ı:1idıgı zan1an a an memur ara cektrrmekted r 
cumhuriyetimizin Lozan'da ba~lı- 1 

ajansının hususi muhabiri bildiri_ - n t-c tk iklerden aıılAşılmay ~ baş- bu n1addelerdC'n bir dı~ rınin ye. Bunlara hayat pahalılığı r.lsbeUn-
yan faal ve mU~bet hArl<'I siyB.!C"ti bir 

yor: ladr. Onun 1c:ln ye:-:1 hükCımct he- rine kaim olmaktadır. Men-ılekctL de v Y'! daha az b r maaş zamm· 
çok imtihanlardan geçtikten sonra 

Son 24 snat :ç nde AlmAn ordu- men ı::;c başlıyarak bu ~ert tedbir- m z her Fene çok mühim mı ktarda yapmak bu(ün hezinemizin tama · 
bugUnkU duruma varmıştır. Bu du-

ları ye:-;iden ilerlemişlerdir. Bu lcri yunıu~Ptmaya, yer yer k;,ı,'. ze~·tin>-:l::ı ihrac: cttiğ ;:ibl C'lycvm men kudretl hariclndcdtr. !'.ısa~~n 
rum, bugün en iyi istlkrıu· kelimesly-

ordular şimdi Bielaya Glina böl· dırmaya ve yer yer dej:lştirmeye n1ühim miktarda zeytiny ı ğ• ~toku bu kab·ı zamJar bizi ras;d b ir da 
le ta,·~if cdilt'billr. Hudutlarl har\C'in_ 

gesindeki Sovyct kuvvetlerini ~. id- karar verdi ve tedbirlerin tktısadi n1evcuttur. İşte bu :>lt..,kla ve eh-. ireye düşürüyor. Bu sebeple bu 
de hiçbir sergUze.,t ark11s:nda kof-

detle tazyik etmektedirler. olma5una. dahı çok bel bağ' dı m "zdcki hr· <: k L \"\"Ctı;c y~ğ fi. yükü hafifletmek .('in başka is-
mıyan ve ko~mıyacak olan TUrkiye 

M-o!ikova. 5 (A.A.) _ Sovyet lnıka'nlaı·ını Tuttuğumuz bu yolda fiyatlar ,! y tlarını ıı. gayr.lalı ; i bir raddeye tikamctk'rde careleı· a~dık \'t" harbin dıı;nnda kalmak . 
seccyarısı t'k tC'bli:ır.i: k~nd·silc mal tedar'k lınk8n ha· çıkınaı-ına nıa nı o_labi1 C('ğlm i zı O- herglin biraz daha arayacajız. 

• aramılf Ye bu imk:inhı.rı da 1i!UUrlu 
Kletsk Ya çevresinde ve bu ('ev. müsbet bir bllaranık Uzerinde yilrü- rtcir.e çık~n rf'c:mi fiyatları n tabL I n1 t e d l,vc '."UZ· Zt•yt Y ğı ve d iir.r Yükünü b 'r3z hafif'etmek ı 5 te 

re cenubunda Almanların teker- nlekle bu!nluıtur. a tilc üstüne çıkacllk ve f kat her- [ yag ar m ~ · C'd i1 ~:-ıy1lac k b ·_r r8d· l d'~imiz bu aileleri., reislerine ~in· 
rilr eden taarruzları ancak birlik· Uc; .Rf>nedenherl dlinyayı yakan ve halde kar9 pazar fiyatlarının du. dede duı·ur~a ihrRcına m üsaade dilik ve b r ba$langıç olmak üzr" 
terimizi hafifçe zerlletn1ele mu- yıkan hfllin öııUnde Tlirkiye n1enfi bir nunda kalacaktır 1 edecC'~lz. dur"'.'J187!a 7(\\·t.nyı;ığı ıh birer çift ayakkabı. kezalik bu 
\"affak olmuştur. Bu Ycsimd• o". İlk işe, C'll müh m gördüğümi.i7 r cını blr taraftan t hdit ve hattA a.ilelerln reislerine ve eşler ne b - bttarEtOık ile vaziyetini korı.ıy<ıma+-
nemli kuvvetler toplamış olan Al. dı \'e yarrn dR koruyamaz. TUrkiyt: hububattan ba:c:ladık , Gördük k ' ıne :ıeclf'ceg miı: ı: b diger t ··= ftan r<er c,.l'ıi~eltk kuma~ı meccanc:ı 
mantar, Rus kars:ılık taarruzl•r• l't'k · t bu memlf'kct. sulh ı msnırda bi · da dcviet istlh"fık·r zeytinyagına 

1 

\'ern-ıek istı.voruı. Bu, ndan ba•ka ·ı bitaraflı~ı unı.umi bir po ı ı fil~ e_ 1 
ve inatla yapılan müdafaalar ~a- ·mııı i~lenmilf bir feklldir ve polltika- lf' kC"rıd ,. ne anc•k kir~yet <"cieh; ... tc\·c ih c!f'c· c><~;z . Hu:a!l";l. zeyt nyai 1

1 muhtRç vatandaşl:ııra lkt darımı 7 
)'esinde muazzam kayıplara uğra~ nıızın kiın~eyi f'ndlşeyE> dUşl\rnılye- len hububatı yetlşttrn-ıiş ,.c pek · hro.cı ınckar.izn-ıa·s"le bii ' Ü." yag a- dah·iinde l('timai yardımlar yap 
mıslardır. cek bir berraklığı \'e samimiyeti \'ar- müstesna s.nclerdf' pf'k z hra· rı mutrcid b!r r·yat! tutabilccegı- maya ('ahşacagız. Görülüyor k" 
Vaşington. 5 (A.A.) - Unltcd dır. cat ;ı.'tlpmtıııtır. Fakat harple ber;ı. m ıJ ün1.: e yoruı . bıitün dıkkatimiz, büttin faally~t 

Pre5s, J\1"oskovadan bild.riyor: ln~iltere ile olan ittifak muahede_ bcr koskoca bir Ti.ırk ordu u bnC: Tlububtıl'Bn, b r kli~·atıan. ;y Pg mlz daha ziyarle bu 1~ruri lhtiy~c 
CecHeri Rus topraklarından Po. mlz ht>r iki tarafın netine olarak va- da:v fiyatını ~·ü1b!~lerce tc.n ~rt- la -- dEt:-ı :cnra paı...,uklu \"C yünlü maddeler i etrafında toplanacılc t:r 

lerl. Sovyetlerın yardımına k0'"1&k.. 
ta acele etmezlerse bundan böyle 
Ruflllar tarafından desteklenmek iddi
asında bulunamlyaca.klardır. Büyilk 
Britanya Ye Birlefik ~\.merik& yük
sek komutanhğ"ı derhal müdahale ede
bilecek durumda değildir. Gelecek 
kırk gUn içinde Almanya ve Japon_ 
yaya karşı harbi kaybetmenin yüzde 
doksan nisbetlnde thtlmall vardır. 

Bununla beraber henUz va.kit geçm~ 
değildir. Daha gece yarısına ~ da· 
kikal:k bir zaman vardır.> 

(Ba'ı 1 incide) ce-. lonyalıl.arı kovmuş ve kendileri zife görmekte de\·am edf'cektir. Tür· ıırdığı gibi Türk ordusu un h·~ ~11 ..,- :-"'\4 ra geç yorum · Arkadaşlar. 
için kendlni mazur g&terebilir. Fa- Umumi Harbe iştirak etmiş c.lan kiye. lngiltere ittifakı realitenin ifa_ vanları da arpa ve yut f ~arf'va ::\l ü!eh :" r ı n \·~rdikleri ıza- Bundan !lıonra. üs.tünde çahştığ:-
kat biz de. içlnden çıkılmaz gUçllik- yüzlerce Don Kazağı. yeniden stı- desi ve biraz ev\'eı arz;('tti~m politik lın1 yüzb"nlcrcC' ton artırmıstır. \"C ha: ~OrC'. ı ·~cnı ' C'keli 11 kunıa J iht • mız dlğer maddelere geç yorum: 
ler ka.r~ı.,ında kalacağız. \'aşıyor ve an'anevi CC!iBretlcrile sistemin esaslı bir rUknUdür. münhasıran bu yüzden mu\'aıer.e - yrcııı rn kPç ir k btr k!sn11 el tezgAh_ İpek ve ipekH ve diğer lüks es· 

Hareket bakımından Gandl pro_ düşmana hücum E·diyor. Don Ka- Yine 0 polltıkanrn bı\riz ve sa.mi- de koskoca bir ac;;ık p~ydft olmu';'- lar ilP ta•m n edl 1 yor. yaların fiyatılarını serbest bır«ka 
jesinin tatbiki için hiçbir mı'\nt yok· zakları, kütleler haLr.de köylerini mt bir tczahUrUnU de Türkiye ile Al- !ur. F h rl k tılar yü ~ii kumAş ihliya- cağız. Bunları kim ve nasıl fstersc 
tur. Gandi kendi dUşl\nU,üne göre Ja- terkederck düşmanı . !'"ı&ldırmakta ı manya 11 ra.""ındaki kRr.şıiiklı _ anlayış Di~cr blr he~ab1 göıe. h;rp _ba~Ia- rı:ııı~-ı ,rüzct 80 ·ni. pamuklu ku- öyle .. lır ve satar. Burdan başk. 
ponyayı iltizam ediyor. \'C' Alman tc:kcrlerinı 11 en çetin ve do:-;Uuğu \'f>niden tevsık eden dı)tı zaman df"\ let elinde 2.ıO bın ton m~) ihtiya::ım :?.ın de yüzdC' 60 ını pancar gibi alıcısı tamamen hü· 
HUkfımet tebliğini tefı:.ir eden Neh- h'lsmını te:;kll eylemckt dir. Don Türk _ Alman ~nl~masında görUyo-ı bir buğday stoku vardı. HA1kın ,.f' t ı~m r. t l'Tlcktt"tilr, İst hı:al C'dilen kUmet ol::ın. !'!"eker ve kön'ıür g·b 

ru şunları söylemiştir: bölge..; nl bu Don Kazakları ınü- ruz. tllcC'Rr:n f'indC"ki nıiktar herhaklr bu bu iki cırı.., klımAşta do devlet f b. satıcısı tamamen hükilmtt ola!" 
Projenin esas hedefi kongreye Ja_ dafaa etmektedir. Bunlar, nehri Harbin bu iki esaslı burcuna 'karş ı nılktardan az tl('~ildi. Ot>m('k harp r ikala ··:nrn h'ssclerl yüzde 50 df'n maddeler için alım ve satım hu-

ponya 11e n1lizakere lierbestialnl ver· geçmek tstiyecck her düşmanı öl- olan va.ziyetinılzi \.'e 0 de\"lf'lleı··e vıll.ırına C>OO bin ton b'r bu~clay ~ta· b!,.aı; r~ııl:-ıdır. İşte eçığ:mız olan susunda tek düşüncemiz bunlara 
Başvekil beyanna• mekti. 11-tüzakere aklıLirletle neticelen- dürmeye and ıçn-ıişlerd;~. olan bağlarımızı mt\sbet siyasetimi- ku ile girmi~tlk. Bu .stok bizl yalnız bu yüzd<' 20 , ... bu yüzde 40 hü- bunlarla ~18.kadar 5ınıflar gözö· 

• • di#i takdirde Japonlara, şiddet ihtiva Don kazakları, Kuşevskaya Vf' zln blrlz birer mil!lall olarak nrzet~ iki ~ene rnhat y.<t.,attı . UçüncU sene_ klın-ıetl y~rdımını bozmskta . ve· nünde tutularak, &henkli ve mute. 
meSlDI okudu etmlyen bir mukavemet gösterile-

1 
Salzk bölgtlerind<', yiizlerce Al· tim. ye pek sıkışık olarak girdik. Bu sı- kara pazarı )·ar trnaktadır. · dil birer fiyat tesbitinden baret 

(Ba,ı ı incide) // cekti. mttnı kılıçtan gec;;irmlş!erd r. J\.luhartp klirnclerin hrr iki~i nde kı~ık yılda. huzurunuzda -';'lllkranla Bu m klarları !stihsa! için fab- olacaktır. Bunları tesbit ederkcn 
. 1, l Kongrede mllnaka.,alnr, ekseriyetin Mo~kovJ 5 (A.A) _ Sovyct kendileriyle ahdt \"('ya rlili rahttala- ,rhd etmeyi \'aZlfe bildiğinı yUz ktı.sur rikaların bir kısmı üç, d~ger kısmı iki taraftan birlnn ~-•!et oldu•u· 

lerıenın korunmasının t1Zlm gc - U ti · ~ ' · b. , \.le"\ e 
dig\n; söyliverek Başvekilin, hü- s k_ n taraftarı ol~uğunu ,.e ekal\l_ I Komiserler meclisi, Kızılorduya run!Z ve dostluklarımız olan dc\'·et- ın tonluk Inı;-ILz hububat yardımına ik i, ~er• kalanlar dil bir ekiple ça_ nu da dalma gözönünd('- bulundu-

! . • yetJn de dUnya mhvacehe~lnde kon- 35 yeni •enet'al tayin etm'ı•tl ler yeı- ııılınıftır kt bunlara kartı dll. rı:ı..ğmen gayet sert ve sıkı tahdidt h~makt~d.r. K1.1n:\ .. buhra~ıtnın raea),,ız. 
~umet tılerJle ufraşırken teferru. . . . . ft "# r. t dh! 1 1 . a 

.. . 

1 

grenın ıtıba.rının tehlikeye dUfmf'me-, Ik is· top'"'u Tümgcne 11 33 .. d do."ll ve dürüst olmakta de\·un1 ede- t' r eı· • dık \"C Ttlrk ırkının baı:ı- ö.,Une geçmen:n en nıakul yolu ls- ithal'! ve ihracat ış•~rlmlz" ge-
atı boğuln1aması ve uzerıne baş. . . ı ... ra · ll e , . d "t: .... 

. . ı:ıı lçın karar suretlnin gerekli .şekilde Tug-eeneralli"'e terfi 1 1 , d' ce"'"lz. c Alkıı:.ııar> . lı<'a ;:-.d,.,I olan ekn1eğl çok kUçU t- 1 . h aller ınizi ihtlyaç:arımız. , de· l·.nce·. ka. vazıfclE r almaması temenn1- . . .. , ,.. e m ş.er tr. b -r . . ... 
. .. • kaleme alınmasını lstedığıni go..~terdl. :\foskova 5 ( \ A 1 S ., t h Dostluğuna karşı soıl..'luz bir hüs_ lUk. Butun bunl1t.ra rağmen !'kmek receslnc mümkün o;dtığu kadar Çok k•rışı" ve ~k mUlenevv 

r:ı r.de bulunmuş ve hukumete a:rupt · · · · · - O\:)e a_ d ~ •-
naınına rnuvafiakiyctler dilem . ş- ı Bombay. 5 (A.A.) Gandi, dün 1 berter bürosu, üstende limanında Al· nü niyetle nıeşbıı doıııtıuk. Düe.m an - arlığı ro ı \."(' sık:ntısı n h3.lil bertaraf yskla)tırn-ıaktır. Yakın bir ~tide olan bu işlerin iyi işlemesi ve bu. 

akı,am Re~ter ~uhabirlni kabul et-1 man taşıtlarındR infil:iklar olduğı.ınu lığa ka rşı y!kılmaz. bir ıı.zıın \'e ın et ı r 'lrn<"dil,;. B:ı hestıp '. n r da gö!'ltE'rnıPk_ n1evrtıt1Rr l bir pamuklu fabr~ ka~ı gürkü ihtiyaçlara cevap verE"cek 
ir İt na Tarhandan sonra kürsüye mJş ,.e Hındtstan hUkO.metınin neş_ ı bııgün b:Jdirmı,ur. Bir g'eınl batmı., netle mukabe·r. «Alkışla.: > I~te hü· tedir ki ytLlnız bugcayJa 2;;0 bın ton- .AvE>si ıht .mal d . h 1 nde görün ti. bir hale gelmesı '. çin clddt tetk:lk· 

re.ttiği veelkalar hakkında fikrini bil- bir mühimmat depo8u da b•rhava. kfınıt•tinizin takip edE"Crğ"I har i(·i sL luk b:r açı~ımız. vardır. yor. Butıdan maada ımkin gôrü-
czclcn 1\Iuza(fer Göker. en iyi ted. 1 ~ h:re 1shnat eden tedbirleri alaca-

dırmlşUr. olmu~tur. yasctin tam ifadE"Si. • BraYo :;esleri • Bu açık ancak şu Uç şeklide ka. lUr:-e bütün fabrikalar üç ckiplP ~ H 
birlerin memleketin ve milletin ·ı .ız. er vaziyete göre ttdil ve h ak· 
bü ycs:ne uygun olan tedbirler Ga.ndi demı,ur ki: ! Alman zabıta.•:ıı. bir miktar Belçika Dahili ımlitlka;ya gellnee: patılabllir: . çııiıştırılacakttr. 1ı hal şekillerin ' tatb;k etmek t('in 

Karar sureti projesine Japonya ile geıni ıtifçl. ini tevkif etml•lir. J Çiftçıyı menınun edeJ'ek i.stih- Bu " kı tedb r b:zı maks~dım1701 hl' tl kt 1 o'.dugunu söylemfştlr. Harici a.lya- müzakerelerde bulunmak hakkındaki -r ArkadtLŞlar. ~ali arttırmak ı · 1 ·· ı · i ıya 1 yürüme e deha z yEde 
~ et bahsine gc,..cn :'\.1uzaffer Göker R ı 1 1 Dahilt polltikamızın en nıi.lhim cep- ı · . ' . bırrız di:lha yak :ştıracaktır um dın menfaat olduğu kanaatindeyiz, 

• cümleyi bile bile koydum. EP;er Hin- us ar pe ro . . . . . . 2 lstıhlakı azaltmak, deviz. 
deın:~tir ki: d' t "- h 1 htl b k 1 J hest lktısadl C'ephed1r \e bu ıl,tısadı 3 H . t b ~da ti k · Arkadaşlar. 

ıft an \n:.r ı:ı r ıra ı ırsa apon- aı·ıç en U11 Y ge rme . 
1 

Bundan evvel çok yerinde alın-
•- Biz halkla yaptı~ımız te- cephenin en hareretli köşesı de ıaşe Ald ğ ·ık k 1 h Ik 

& yaya gitmek mUsaadesl tstlyeceğim k 1 Biz bu Uç tedbirın uçunu b·r- mı!ll bir karar1a hususi pamuklu I ımız ı arar arın a ı 
m asl::ırcla ona harici meseleler. an- uvu ar ı nı meselesidir. 1 t f d k . . k 1 d \."e Japonyayı Çini serbest bırakma_ 1 J den aldık. Ç ftçı~ ı rnemnun et ~ fabrikaları münhasıran devlet fab n-ıız ara ın an ço ıy1 9rşı a n ı-
latmak isterdik. Fak-ıt halk blze ğa tknaa çalışacağım. E~er Japonya- Liberal iktısat ·ım', ın.-,ar,Jarın n-ıek ç:n f yılları artırdık, isl'h-1 r:kaları he&bına çalışır b r hale 4ını aldığımız telgraflardan. teşek_ 
<i<:rdi ki: • Dl'st-ne arkadaş, dosta ·k ed J Hl t h • d k r h t •k ·e• h c nle kilr gelen heveUe de yı ı na t-meuem. aponyaya n- a rı p e ece re a ını ar ırm ı.... · n er m ı - lükl aıaltmak içın ordu \'<' re5mi getirilmiştir. Biz bu güzel kararı e ~ r n ve s.z 
<lcst, dü..;,-mana düı;.mantz."" İşte, dl t ı t k ti · ö ö k t 1 kette b 1 n mebus rk•d•şlarımı ı ıı· diki ,.. s anın na çı mu avemc nı g z - e c. o mem e C'n . 0 v~ ~ tc~t kküllcrle kontrolu bir derece. · hususi yünlü fabrikalara da teş. a z n ge r e-
l1;:\lk1t1 ı;eı::inı bugün Başvekilden nUnde tutması icap edeceğini söyle. Ankara 5 CA A.) _ VJ,-l'den Ha- kolay yetişen ınahsullerı yetıştır. ye kadar mümkü~ olan büyükl mi! niyetindey:z. rl haberlerden anladık. 
dinled k.,, yeceğ"lm. vas bildiriyor: ınck ve bunları dığcr memleket- şehirlerdr konmuş olan tahd:datd Kumaş mesel~slne ~msıkı bağlı Kararlarımızın iyi karşıl.-nması 

Ra!'lih K11plan , beyanatı sırasmd"j Hındi$tan hükiımetinln Hint kon- Ru~ların merkez bölgesindeki pet- !erde : n bol ve en kolay yetişen 
1 

muhafaza ett k. h , rlçten buğdayı !ki n-ıadde vardır Yiln ve pam'\lk. fil\'aki bu kararların behemehal 
~~~\·ekilin 1"ürkçülük hakkınd3ki l gre31 icra_ komitesinin vesikalarını rol ta~fiyehanelerlnl ve petrol kuyu. mahşu.lerle n1ülıadC'le etmek tav- tedar•kı ıçın bılhassa Amerıka)ı Yine mutehassı.sların sdylediğir:c msUOp reticcy( '\.'erece&ine de1;llet 
c-uzlt.•rlııe lC'mas ederek toplantı I ne~retme ıne !"elince, büroları ara~- l t hrl t 1 "Slndedır 1 sanları ıd•re eden 1 l k A etmez, fakat halkın ~ .. nları •ı··· eo "( arını . a p e meğe hazırlandıkları s Y"' . muracaa et ı ·. mer:ka hukü. gi.ıre. memleket dahıl nde kftfı yun vu 
~· c rlerir:de Hirkçe konu~mıyan1ara tırmak \'e bunJaı·dan vesikalar almak bildırilıyor. yalr:ız ıktısat kaidcl rl olsaydı ~u 1 mC'tt. 45 ~ı.ln iç nde un beş bin ton \C: yop ğ ffif'\cuttur. Fakat bun- karşılaması hedefe varmak içın 
"ddede hüeun1 ttmış ve sözlerin i ı' usulUnU haddk zatında doğru bir ~ey tevsıyeye rtayet etm ~ çok yerın- buğdayı kendi vasıta.sile getirip ıarı alabilınck için fiyatlarını dl- nıevcut müşküle:\tın mühim kısmı. 
Şu cOmle ile bltirmist!r· bulmuyorum. D •• k d k d ı d Fakat bu ılmln ' ··anın 1. nı o tad kalk . 1 une a a r onuşan e o ur u. . , . le ·m etm.y! süralle vadettiği g:·ı ger eşya fiyatlar.le ahenkli bir n r an ması demektır 

« - 1'ürk vı:ttandaşı isen Türk •k d d:ı bır de, hoyat ~ılg .si vardır ki 
1 

bl, nakil v:;:sıtası tarafımızdı.o te-
1 
htılc getirmek litzımdır. Elyevm Çünkü büyük ve rnLlli davalar 

di! ne hürn1et et! Suad iyede çok feci 1 tısat mü ÜrÜ onun da bıze tavs.yesı şudur : derik edilmek şartile istcd'gimlz ı bu ahenk!! fiyatı rramaktayız. yalnız m:lletle beraber olduğu zıı.-
l•maıı S,buncu, Nurt Goktcpcj artık SUSUyOr oBlr memleket. umumi ve geniş kadar buğday vermeyi kabul etti. Pamu~a gelince: Her şeyd·n ev mandır ki kolayhkl• hal!olun: 

.-.öz ııldıktan !'onra Ali Rıza Erenin bir cinayet ı htlyıçlarını bizıat krnd si istihsal ğint b'ldirdl. Biz bir taraftan Ame- vel haber vere~-\m k .. bu ~ne pa_ bilirler. ıbravo sesleri, alkışlar. 
kifııy<."tl müzakere hilkkındakl tak (Ba~ı 1 ln<'ide) f=l ed.n~ıyorsa o mem1eket sulht; ve rikaııın gö:sterdiji yüksek anlayı- 1 muk ıçin her yr.rden gelen hab ·r- Arkadatılar, 
rlrl kt>bul ed imiş ve toplanan (Ba.,r 1 lnclde) :»-c etmelerJ 1" zımgeldlğini sorup. gaze- harpte yabar cı ;radelerl 11 tesirinde d ı i ı ı bl 

1 1' dir. Ismall Haklu. bu kadını deli gibi tC"mlzde yazmak üzere dtin bir arka· Şa ve ost uğa der n teşekkürl~ri. ler çok ly dir. Bezı sebep ere - Bugün1Uk bu g~icl aıkntılardan 
ı·e)''.C'r net c sinde 1\.lec ıs. mevcu. kalabilir 11 Onun 'çin biz. gıda. el· mizl ifa ederken d·ger taraft.·n naen azalan lhra" ku\·\·et n-ıizı bu b. d 
d ıtır k 1 "91 1 h"k. .sevmekte, herkesten, her şeyden kıs- da.1ımızı Belediye lktısat mUdUrü B. .. sonra ıraz a daima artan, daima 

U'l 8 ı e ve •>. reye u U- b;se, ayakkabı , ltıb gibi un1umi yabancı nakli vasıt.a.sı temin. l,..in m•dde ile kısmen teli.ı!i edece-"i. k ti 
m"' ı· d n b'ldl ı ti kar.maktadır. Genç ndam. son uman Saffetin yanına gönderdik. Bav. mU- 1 .... • U\'\,"e enen \'e hu;blr VRkit değıfml .. 

'-"' e · ıına ı ı rm ş r. ve geni~ ihti,yaç arımııı bizzat ken ı, çalışmaya başladık. Bundan m•'" · ·· ı d. k ı '!' k k"' .. 1 B k"l ıarda hafifmeşrep karakterde bulu_ dUr, arkadaşımızın sordufu .suallere - 111ız ; um t e ı~·oruz. yeee o an imanlarımızdan \'e varlık-
c. rar ursuye ge en aşve 1

, 1 1 d"mi.z yetiştirmek içln her Cırsat.I d.ıı vapur ve n.:.kliye sıkıntılarımı- P:ımulu almak ve le\'Zi Ye lh- larımızdAn bahsedeceğ:m. 
dak k larca sürrn alkışlar arasın- nan sevgilisinden şUphe enm ye baş- menfi cevaplar vererek. bu ııı:ıer Uze_ t . ti( d d rek çalı k k a l 1 
d lamı• ve ba yüzden bazr asabi buh- rtne hiçbir ~y söyliyemlyece""nı·, bu an .!il a e e <' .·ma ar - za rağmen bir \·&puruınuzu ayrıca raç etm-ek 'çin kuru ınuş Yi ı,11. Biz Türküz, türkçUyrUz \.'e rl.-lma 

a şu ı-;özlcrl söylcmljtır: .., ........ l!ı' d b ı ı B 
ranlara kapılmıştır. Nihayet dUn huguııta salA.hiyett olmadığını bildir- rın ay~z. e rayo ses rr • u un1u. b~ ·şe t~hsls etmeye çalışıyoruz.! yen güzel bir düze°:.''. r, bunu tUrkçU kalacağız. •Bravo sesieri, ıı:ld 

.4.rkadaşlar: şu anda kal- lsmail Hakkı, 6evPlllsi Tevfika ile mı, ve bu l•Ier üzerine izahat aı.·n- mt kaıdc ve karı:ı.rımızı bir kere tlmıt edıyoruz ki buğday iç:n al., bozmak n·yetlnde dc.gıl:z. Yalnız. detll alkı.<11lar > Bizim i('.!n türk,..U'Uk 
binır1 ~ canlanan bir nıAnayI lttla e. ..,, d h ilcl d k h h b k kl --, ' bulu,.<uş ve Suadlyede Bozkurt ~ka_ ma..-;ı !Azım geUyorsa, valinin Iııtan- a a n e er c.n emen a er. mış olduğumuz ttdblrlerln hepsi fiyat etrafında tc-t 1 erdC' bulun. bir kan meselesi oldugu kadar ve lit-
\'tt .. r.lak lst yorum. Bu mlı.na ŞU. b ı vermeliyim ki lht"ync;;larımızın, za-· iyi ışl:yecek olursa bug· day· buh. duk. Elyevm pamuğun tesbit edL aka! 0 kadar bir d.ı• Sar ço~lu, bu millet seni bil- ğından geçerek KozyatağındakJ ça_ u a gelmesini beklemek !Azım geldi_ tı . . 1 "dd t 1 1 

1 d '";edan \'e kültür 
1 yıra gelmlıı:lerdir. llk tahkikatta he- ğini ilAve etmlş:tlr. rure crımı~ n. ~· • e i ne o ur.sa: O - ranı taınamen zail ola09k ve hat· len bir ('yatı var ır, pa.muk çekir- rneseleı:ıidir ... sravo se!'!leri. alkışlar 

~· 1hi , yetl~t:rd!, ckuttu ve birçok D" k sun hlc: b r yabancı irade bızlm t~ yer yer bu~d·"Y fiyatlarının, de,,.inin de kezalik te. b·t edılen bır itl- VC'rerck f;C'ni bir adam haline nUz anlaşılanııyan bir sebep yUzün- une adar hiç de bu şeklide har«"- 'k k s & Btz azalan \"e azaltan türkçU değil, 
den mUnakaşaya ba..tlıyan çiftlerin, ket etmlyen ve gazetelere beyanat bileğimizi bu em ycce tir. •bravo hUklımctin yüzde 25 ler lçin tes_ fiyatı vardır. Pamuk çekirdeğlr.: çoğıJan ve çoğaltan türkçll.}ilZ ve 

g('ı \ rdi. Şimd: !'iendcn vazi(I! isti- bu münak~aları sonradan feci bir \."ermekten çekinmiyen lktısat mU- sesleri, ıılkt~l:ır.ı bit ettiği fiyatın dununa düşeblle- tamamen serbest bırakmak istiyo_ ıh.er vakit bu istika.mette çalışacağız 
> 0 '" J\rkndaşlarımın yardım'.le o· şekll almış; lsmail Hakkı yanında dUrll. dlinden itibaren hareket tarzı· Bu umumi kaideyi söyled:ktcn ceklir. ruz- Ondan ~hnacak neticeye göre cBra\'O ~eleri, alkı~lar> 
'nı i~rın1a yüklenen lıu borçl:ı.rı d b' ti · ., .. ı d' k t la ımı .. ı··k ' A 1 f - k pamuk f yatını tesblt edece•ı·ı. Kö lU•"' t 
1 taşıdığı tabancayı çekerek Te\'fikayı nı e6 ış rmış, ... oy e ığt ·özlerin blL sonra sı ın ı r z V(' gun u •ş-; rpa ve yu a açıgıınızı ısmen • Y ~" opraksız. toprağı da köy-
) .. e .. hircr ödemek istiyorum.. 1 k d k' 1 h 1 El me•elesi•, 

\ arkasınaan ve bacaklarından yara.IS.- tUn açıklığl e yanlış olduğunun mey- !erim z hak ın a ı düşünce eri ı· ar çt-.n tedarik etme ~ fakat "' lüsUz bıraknuyacağız. alkışlar> ,.r. 
lc-c- 1111 bu brya .. attan ~onra cu. ıt- ·h h t k ı t' b'lh bl d k b 1 ı Mcınlcketlm'z o .. ı_~,"ııberı·. ka· rnıştır. dana çıktı6 ınI nı ayet anJadıfına mlzdcn ba se me · s ı>·orum. ı assa z e ço o o an ve iyi ~~ yav~ yavaş toprağı. !llanatı \"t tek_ 

"'l"IJ ı;unü toplannl k üzere celseye dela·ıet etmektedir. l••e te~kllAt,nın B k" k t 1 b'lh 1 b. d ld ğ 1 1 c·•plık hayvan ',hraç eder. ',· le"cut '"'I d b Aldığı yaraların te.sirlle kan ıçln- ., ugüı: u sı 111 1 ar . assa aşe ·r gı a o u u en aşı an pancar ,,.. " .. nı6 !R ece ilginin emrıne geçlrece-
_:_ \""rnılşt r de yere yuvarlanan Te\'rika bağır· lilğvolduğu gilndenberl Belediye Jk- "trafında toplanınıştır ve hepsi ,.c p·muk ('ckirdeğl küsbe1erlnin lhrsç memr,uiyetl muhafaza edile. ğ:z. cBravo se8lerlt 

maya başlamıştır. Jııımail Hakkı bu tısat mUdUrlüğU. \'aziyetin ne şekil muvakkat VC' gcç:ci vr harple be- mühim kısmını ordunun hayvan· cec-~ne göre ·bugün arızi sebepll"rle Hep beraber bir tek yoldan ve bir 
I J.~ .. -.. Cİ Cephe vaziyetten ürkerek kaçmak istemiş- alacağı belli olmadığı için eski ren- r· bcr nihayet bulacak Arızalardır. larına tal1ils etmek suretilc kapöt. muhtelif yerlerdeki iözc batan Ci· tek hedefe doğru yt1rUyerek Türk 

(Ba.ı ı ln<·lde) XX se de tabanca birdenbire ateş almııı: dımanını da kaybetmiş bulunmakta_ Bütün dünya ıle beraber bülün maya çalış.cağız. Biliyorsunuz kı y•t farklarının tcdr:cen mutedil köyllnU ve Türk köyltıınnU beheme-
Chıcago. ~ cA.A.) •Chlcago ve ı;ıkan kur"un bE"ynine saplanarak dır. komşularımızın harp içinde oldu- malzeme ve mamul maddeler ihlL bir seviyede birleşcceğını ümit hal yükse:teceglz. cAlkışJar Böyl~ 

()'J:ily ~c,>.-!'! gazete!li yazıyor: o da. oraya yığıln·ermlı,ı:tir. Teşkilô.tta bugün i<;ln intizam ve ğunu ve istlhsalde çalışan yüzbin- yacımızı temin etn1ck için Al;nan· ediyoruz. bir ideal ic;in gUvendiğimiz en bUyUk 
Ik ıt• hir cephe 8,ılmA..sının mtlm- Etraftan yeti~enler bu feci vazıyet kontrol kalmamtttır. Memurlar il:te- lerce gerc:mizln sil3h altında bu. ya ile yüz milyon mı;rklık kredi Arkadaşlar, \'arlık inan, bilgi \'e fedakA.rhktır 

kün dıığıJna şimdi kanaat hasıl et- karş:ısında ne ya.pacaklartnı şaşır- dl~i zaman çıkıp gitmekte ve iŞ sa- lunduj;unu gözönünde tutan hü· mukavelesl imzalamıştık. Elyevm Buraya kadar, llbyatımızın b&Ş- Daha bU)ilk biı· varlık da. bu t1ier 
rnış l:ıulıınuyort<z, Bu cephe l'itedı~L mışlar \'e \'&ziyettcn derhal poli~i hlplerl müracaat edece!{ makam k(ımct bu darlığı biraz da tabii bir heyetimiz bu krcd:yi işletmek hca zaruri ihtiyaç maddeler! üze- konuşulurken. bıı işler yazılırken, bu 
nıtz YPrJe bit E:f'ncnin nihayetinden haberdar etmişlerdir bula.mamA.ktadırJar. bulmaktadır. fı~e sıkıntısı bu gibi için llcrlirdo bulunu'.\·or. Hcıyetlmi. r:nde aldığımız ve almak niyetiı:. işler yapılırken AtatUrk'ün daima 
C\'\·e1 i<'ı~-ı.cakt:r Hitleı, bu ı, için \·aka n1a.halline gelen polisler ı~. Oğrendiğimize göre belıedlyede ye- işler :çin en hazırlıklı ve en t<'şkL ze V(" i~ler rnlze gijgtrrilmekte olan de olduğumuz kararlardan bahset· aramızda yB.(larnakta oiınasıdır. •SU
nt karı ·r aıık.ıt.r ayırabilece$tin1izl pek mail Hakkıyı ölü. Tcvfikayı da ağır niden iki muavinllk ihdas edilmekte- 13tlı nıen-ılekctlerdc bile f cialar kolaylıklar lcin lcı--:C'kkür C'tmeyi Um. Bu karar ve düşüncelere gö. rekll \'e şiddeti! alkı~ları> 
:yı bilir. ÇllnkU .\m<'rlkan ordu~unun yaralı bir halde buln1uşlardır. dır. VaJI gelir gelmez faaliyete gec;e- yaratacak hale geld', bir vazi!c bilirim. re: Arkadaşlar 
ne dı·ı·('('e ~e:ı ş bir plAna göre hazır- Tevfika dt'rhnl Hıtydarpaıı:a ~Uınu- cek olan bu muavinllkl('re klmlerjn Bugün b.tara:f dC"\'lcllerd(• bile Arkad ~lar, ı - Hubub~ t f•yatlarınr yUzde TUrkUn bugünkü kudret \.·e hı\ki 

d . a iırıdur. Bu ordunun kad. ne ha!itah.:ıneı:lne kaldırılmışsa da tayin edlleceği ~Oyll!nmemekte jse de hiç bir müşteri bulaınadıgı için çü Buraya, k~dar olen sözlerımle 25 lere, t~hdıtlrrC' \'e ithalata, miyetini yaratan Büyük ~fillet AleL·-
lU8u, ll· 1.·hitntı ve talim ve terb eııi bir kaç dakika sonra orada ölmllş· bunların esas itibarile iaşe lflerile rüyer., buna mukabil hiç bir pa- alelClmum hububat hakkında aL 2 _ S.'1kliyat fiyatlarını bu se- Ustn1ızden \"e o Meclisi teşkil eden 
Şınıdiyr knd<tr gOrUlnıemiş bir Olc;U- tür. meşgul olacakları blldirllmektedlr. h:ıya tcdar'k edilem.yen mallar mı· olduiumuz malüm k1trarlarrn ne mahsulünün bereketine ve ih_ siz ml11et vekillerinden Jtimad ve yar-
dedt.: HA.dlseyt, Kadıköy müddeiumumi- Bu muavinllklerJen birine belediye mevcuttur. n1ucip ~ebepler nl :zah etmiş ol· raç memnuiyetine, dım tstiyerek sözlerime nihayet ve. 
Z~mnn. Fon BözUnU bizim adımıza at Sıtkı Karaltan el koymu.,tur. Tah_ teftiş heyeti reisi Necati Çillerin ge- Bizim çekmekte oldugumuz dar duğ:umu sanarak diğer maddelere 3 _ Yağ fiyatlarını zeytinyağı- riyorunı. <Bravo seı:;leri, sürekH al_ 

liöyıt,rcı.:cktir. klkata devam ediln-ıektedir. ti.rilcceği kuvvetle muhtemeldir. lık bu uroumi ve büyük ıstırabın ıcçlyorum. nm. ihraç mekanizmasına kışlar> 
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BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Hareket ve ihenk 
dolu bir program 

Belediye Kooperatifi, 
lstanhul memurlar 
kooperatifi haline 

konuluyor 

~----------------------------------------------.... HASAN ve NESRiN 
(Baı:ı ı incide) + 

başlıcss: o1arak büyük 'bir şe-fin 
etrafında kurulan kuvvetli birlik
ten ve karşılıklı süvi?nden bahset_ 
mlş ve bunu başka milletlerin var
lıitnı faciaya çeviren tefrikalarla 
karşılaştlrmıştır. Hükumet reisi 
bu sözlerllc bütün Türk milletinin 
en derin minnet hislerini ifade et
miştir. )1ukaddcratımu.a hlıkim 
kalmamızı, 'Ufukları berrak bir 
gözle görmcmızl mümkün kılan bu 
birlik, bu anlayışlı sevk ve lda. 

Yağ işine gelince, memlekette 
bol ·z~tinyağ var. En büyilk müs
tehlik hilkı'.'ımetin icabında zeytin. 
yağına. dayanması ve ıkarne yolu· 
nun açık tutulması sayesinde yağ 
vaziyetine hakim kalınacağı umu
labilir. 

Be:ediye memurlar kooperali!lnin 
lstanbul memurlar kooperatifi olarak 
faaliyette bulunması e.sas itibarile 
takarrilr etrrılştır. Elektrik, Tramvay 
ve Tünel idareleri de kooperatifin 
ortakları arasına karışacaklardır. Di
ğer taraftan 20 liralık bir hisse alan 
her memur ortak olabilecektir. 

Limon çiçeği kolonyası yapılamıyor 
Nefaseti cihan değer HASAN ve NESRiN kolonyalarının isiihzarı için lôzım olan 

Yün ve pamuklu mensucat için 
esaslı tedbirler alınıyor. Yün ve 
pamuk şeklindeki hrm malzeme 
kıifldir. HattA azalan ıhracat kud· 
reUmlzl pamuk sayesinde canlan. 
dıracağrmız ümit cdilıyor. Pamuk· 
lu kumaşlar yapıldığı gibi yünlü 
kumaşlar da hükumet fabrikala
rı tarafından satılacak, icap ederse 
bütün :Cnbrlke.Jarda üç ekiple ça
lı..,tlacak, yeni bir fabr'ka açı~a. 
cak, el tezglıhlarr teşvik edilecek, 
kara borsıı eşekkülUne ve vurgun· 
culuğa yol açan esııs sebepler or
tadan kalkacakır. 

Kooperatif bu sene ortaklarına 
taksitle odun ve kömür verecektir. 

Yeni yapılacf k fen ve 
edebiyat fakülteleri 

temin edememesine 

Fujer, Revdor, Leylak, 

esan slcrın tükenmesine ve piyasada bulunanların ~u r.efoseti 

binaen bir müddeti muvakkafe için sevgili müşferi !erin Ş:pr, 

Yasemin, Suvar de pari, Bethar çiçekleri, Fruiver, Arpej, İskanda! Hasan lavanta ve 

losyonlarile muvakkat bir müddet için kendilerini avutmolorını rica ederim. 

.. enin kıymet"nı belki de hazan 
•tlatırdan çıkarıyor. Bol su içinde 
yaşayan insanlar suyun kıymetini 
lıer dakika. hntrrlamağa sebep gör. 

Yeniden inşa edilecek Fen ve Ede. 
biyat fakülteleri binasının lnpat ha· 
zırlıkları tamamlanmak Uzeredlr. 

Kimyager Derviş Paşa, BUyUk Re
şit Paşa. ve Ordu caddelerinde istim· 
ilk edilecek 40 parça için 900.000 il. 
raya ihtiyaç vardır. Şimdilik burada 
230 bin liralık lstlmlAk yapılacaktır. 

Hasan Deposu ve Müstahzaratı Sahibi 
ECZACI BASAN BASSAN 

mlyeblllrler, fakat çollere düşer.-
.ıcr, her katrcsınin cihan değerin. 
de oldu:unu her an hatırlarlar. 
Bugilnkü dünya ise milli b.rlik ve 
ahenk bakımından çöle çevrllml~ 

# Teminat markası--~ 
tbulUrıuyor. 

Program, bitaraflığımızın menfi 
~lmadığını, menfi bitaraflığın bizi 
lkut113J'amıY)·cağını, bundan sonra 
da lı:oruyamryacağını anlattıktan 
~nra milsbet ve şuurlu bir bitaraf. 
1frğımız bulunduğunu, bunun da Lo. 
-unda. başlayan mllll siyasetlmtzin 
i stlklAI d 'resinde devamu:<tan 
tıaşka blrşey olmadığını canlı b'r 
§ekilde ifade ediyor. 

BütUn bu tedb'rlerde hilebazlık 
yoktur; doğru ve muvaz.enel! bir 
görüş, aklıselim, şuurlu ve bilgili 
hareketler vardır. Hükumetin bu 
düşQncesi dol!ru mu? Belki de de· 
ğil.. Fakat bu c bet belll olunca 
hükumet inat etmlyecek, vazıyetln 
icabına. derhal uyacaktır. 

Valde camiinde istimlak 
olunacak yerler 

Gazı buh·annın inşaatı devam et
mektedir. Bulvarın Unkapanı köprU
sUnden Şehzadeba.şına kadar olan 
kısmı bitmiştir. Şimdi Valide camii
ne kadar olan kısmın istlmlAklne ba.ş. 
lanacaktır. Bu sahada 250 parça i'3· 
tlmllık edilecektir. 

BIBOB 

ballıl 

REKOR BBKGB 
ZEYTINY Ailmn en 
PtBINÇ UllUnu en aellll 

--=====Markaya Dikkatee~=--
Bütün bu izahat 

UçüncU kısım da deniz kısmını 
tecrübeden teşkil etmektedir Bu sahada da. 400 R EK O R ZEYTINYa iLARI 

Müsbet bltarn!lıktan ne anlıyo· 

t'u:z? Biz dünya yüzünde müşte

Tek emniyet n kurulmasında ce· 
~ir ve -şiddet n, haksızlığın, millet. 
>lcr lstiklll!lne ve toprağına tec:ı· 

• üz1erln orlad8n kalkm,sında şid
-Oetlc alakadarız. Kend mizi suya 
eabuna dokunmaktan korkan ve 
"açan kuru b r seyirci mevkllnde 
eörmüyoruz. Hariçte hiç bir ma· 
cera aram•dığımız ve aramamıza 
da ihtimal c.lmadrğı ıçln temiz ve 

rrahat bir vicdanla müsbet roller . 

ders almak kabiliyetini gösteriyor 
ki, bir hükumet bu yolu tutarsa 
benlik, ihtiras ve gururuna kapıl. 
maktan kurtu1ur. 

parça vardır. Yalnız Şehzadeba.sın

da.ki sahada Ibrahim paşa hamamı
nın istiml!klnde ihtil!'ıf çıkınıştır. 

Bunun halli ile uğra~ı\maktadır. 

( 5 Kiloluk Tenekelerde ) 

Büyük ve devamlı hatalar işle
mesine imkan kalmaz. Küçük ve 
muvakkat hatalar ise kolları bağlı 
durmak istemlyen, hareket halin
de kalan her millet için :normal 
hesapta yeri olan şeylerdir. 

Vali yarın geliyor REKOR PIBİNÇ UNLARl 
VekAletlerle temaslarda bulunmak 

üzere Ankaraya giden Vail ve Bele· 
diye re~si yarın lstanbula dönecektir. 

250 ve 500 gram/Jk amb3.'fıjlarda 
Bakkalınızdan ltrarla arayınıs 

Depo adresi: 

Istanbul TüUln GümrUk, Kemerli Sokak 21, Tel: 2'197 

Hizmetçi değil hırsızmış "~!!!~~~~~!!!!!!!!!~~!!!!!!~~~ 

mlzl oynuyoruz. Hele komşumuz 

Balkan milletlerini müstak'l gör
mcğl isted ğlmizl dalma apıçık 

söyledik. B zdcn kimseyi endi~eye 
düşürecek bir hareket gelemez. 
Dostlarımızla dostuz, fakat bize 
yan bakan, düşmanlık eden olursa 
~on ferde kadar döğüşmeyi tab 'i 
ısa;ı.:an ve bunu dalma yapmaya 
hazrr oldul!unu bQtfin tarihile is. 
bat etmiş bulunan b r mllletlz. 

Hükümet muvakkat yaralara 
ılaç aramakla mı ~laosk? Asıl 

bünyede devam eden arızaları gör
m iyecek mi, düzeltm!yecek mi? 
Onlara çare aramıyacak mı? 

Bir kaç gtln evvel ÇengelköyUnde 
Kıreç sokag-ında 7 numaralı evde 
oturan Gördcsya adında bir kadlının 
500 lira kıymetinde mücev1lerleri ça
lınmıştır. Hırsızın evvelce Gördesya. 
nın hizmetçisi olan Musta.!a olduğu 
anl141ılarak adliyeye te.slim edilmiş. 

tir. 

FULMACA 

Yenı kabine, bize türlil türlü 
yaldızlı projelerden b h~etmiyor, 
fakat programın her tarafına ser. 
pllen bazı ifadeleri bir araya geti· 
recek clursak bütün aradıklarımı. 
z: buluruz. Tilrk tarihinin derin· 
Jik\erlnden gelen, demokrasiye 
büyük dav:ların yalnız milletçe 1 t--t-_,_..,...._,__ 
beraber yürfindüğii zaman halle. t ı-T--t--t--

Günün sıkıntıları karşısıcda hO. d leceğlne lcrtçl1'k, devletçilik ve J 
kômetln tatb kıı b9 şl dığı serbest koopcratlfçıUk arasında menfaat .,ı--t--t--..• 
tedbirler n ani bir ferahlık Vel'e· çarpışması olmıyacağrna ne sfıy, 
cck fakat arkası gelmlyeeek bir ne sermaye, ne de sınıfların salta- 5 

gidfş olduğunu, inflat on'a yol natıne meydan bırakılmıyacağına, ' 
ıaçaeağını söyllyenler eksik olma. milli menfaatin yegane ölçü claca- 7 
mıştrr. Halbuk , programda ve· ğına, gençliğe kıymet ve faaliyet r 
rne.n tafsilat gö::.teriyor ki, hüku. fırsatı verılcceğlne, müsbet bilgi· 't--+--t--r 
met m2cera nramnmış, basacağı nln, tekn..ığln ve ihtısasın hayatı. ,, 
1rerl yoklamış ve işin arkasını ak- mıza hakim olacağına, köye ve 

11
1--+--+--t--t--

la uygun bir şekilde desteklemiş. köylüye dair söylenen sözlerde 

a-r. bütün birer der.n program gizli· Soldan s~Aa: ı _ B ir memle. 
Buğdayda 250,000 ton açısımız dir. ket; Birdenbire. 2 - İşaretler; 

'\'ar. Tahd t tedbirlerine de\•amı:ı Türkçülük hrkkındakl söt,ler Askeri kıtalardan b iri. 3 - Talih; 
mecbunız. Belki daha da sıkıntılı hükumetin genış ve müsbct ruhlu zevale mahkum. 4 - Kadar; Bir 
günle~ de 

1
geçir ~eği~ Bir ~ar~ftan görüşüniln çok canlı ve kuvvetli gıda maddesi. 5 - Başına ve so· 

tla. istıhsE.l çoğa tma ve ar çt~n bir ifadesidir. Şükrü Saraçoğlu nuna birer sesli horf gcllrfe açık 
buğday getirtmek şeklinde müs· . d k' ltil ·· T "' k "l"ğ'" t ve an ve u ru, ur çu u u olur; Eşi bulunmıyan ytir; ;µıret 
t>et tedb rlere başvuruyoruz. Bu 1 kan kadar mühim bir temel sa· edcıtı. 6 _ Su; Hayat ölçüsü; De
tırada Amerika bize kendi vasıta. Hyor, ırkçı ölçülerle darlık ve miryol. 7 - İstanbuhın bir kazası. 
1arile b r miktar buğday "'·ermiş· lnhtsarcılık yaratılmasını zararlı 8 _ Uzur.luk; Tenazur. 9 - Bir 
tir. ı:-:cr:di va5ıtalarımı~r yollarsak buluyor. Tesir kudretine hlıklm soru: Hükümler. 10 - Hpküm· 

Kısk~nçlık yüzünden 
feci hır cinayet daha lstedığlmtz kadar buğa·y verece- kalabilecek genişlet el b!r TürkçU- dar evi; Asya rahlplednden. 11 -

!ini söylüyor. Biz de bu m~ksat IUk istiyor, azaltıcı dcx.,ı. Bundan bir kaç gtln evvel Silivri· 
1 o Bir cins pamuk; Zamanın kısım. fçin bir vapur ayırmağr ve d ğer nin Fener köyünde bir delikanlı kıs· 

!arından. tedbirlere başvurmoğı düşünilyo· kançlık yUzUnden bir adamı öldUr· 
.ruz. HükCırtlCt buğday lş.ııde açı. .;ıükrü Saraçoğlunun bu ileri Yukarıdan aşağıya: 1 - Her mUştilr. 
tın kapanacağını, serbest fiyatla· harekctlııde Atatürkün d ima ara. d l konuşulan kulesiyle maruf Ali Çetin adındaki bu genç, F.mlne 
rın yüzde 25 hakkındakı resmi !L mızdn 'bulunacağı hakkında söy· yer; Tersi: sinirli. 2 _ Herkes; ismindeki bir kadınla metres hayatı 
yatların .;şağısına düşeceğini ve !ediği söz kalplerde derin bir akis Yuv.a. 3 _ Bir sebze; Ceriha. 4 _ yaşamaktalarken, hafif meşrep bir 

4lattA bulgur y pacak ve bakllyııt bırakacaktır. Bizim için Atatürk I . 1 d T ti bl dd I kadın olan Emine, ııon za.manlarda 
d Bır Jıev uvar· a ı r ma e. . plyasasıra düzen vereeEk kadarı vaktlle yaşamış, sonra arıamız an ' Aliye ıhanet etmeğe ba.şlam~tır. 

buğday kalacat:ını umuyor. eksllm ş bir insan değ ldlr, milli 5 - Tersi: scru ek'; Tadat ede Bundan şUphe eden Ali evvelsi gece 
Arpa ve yulaf iç n de h:dçten varlık hazineleri içinde ebedi bir ede. 6 - T ellal. 7 - Nakil. 8 - sabaha karşı Emlnenln evine gitmiş 

getirmek, pancar ve pamuk çe· yer almıştır. Siyasi ve içfmal bir Bağışlama; Bir böcek. 9 _ Saha; ve seYgillııini Hasan adında bir deli. 
klrdeğl kQsbelerl ikame etm k gi_ bağdır, kuvveti h ç eksilmez bir Tersi: temaşa artisti. 10 _Ekmek; kanlı ile aynı yatakta görmUştUr. Bu 
~i tedbirler vardır. milli heyecan kaynağıdır. vaziyet karşısında şuurunu kaybeden 

Kutlanan gilne. 11 - Güzel ka· gen", tabancasını ,.ekerek Hasanı Bakliyatta zaten bol hracat ya· ,, .. 
ıpıyorduk. Blı Snne mahsul boldur. rBkter; İnanç. Öldürmüştür. Emlnt odanın bir ke· ... Bu ana program bütün Türk 
"-a'brnda ihrncatı v sak ederek DU .. ".''Kt'\ BULMACANIN RAI.Ll narına sal\lanmak ve sonra sokağa M: • ., halkını, umumi hayata g rtşc, işle. ., 1 • 

m'ktar ve fiyatlara hakim olabL re allıka bağlamagtı, vazife .almağa Soldcn sağa: 1 - Kalender. kaçmak suretlle kurtulmuştur. Ali 
ı ıriz. cinayeti mliteaklp köyden kaçmıştır. 

·çık bir davettir. Şükrü Sar;ıçoğ. 2 - Yanar; Eleme. 3 - Anemi; Şimdilik nereye gittiği meçhul olan 

BUG{)NKÜ PROGRAM 
SARAll 

7.30 Program ve .!aat ayarı, 
7.32 \'U('udumuzu çalıştıralım, 

7.40 Ajans haberleri, 7.55 Kan· 
.şık program (Pi.) ö.20 E\·ln saati. 

lu bir halk çocuğu olduğunu, mil·' Le (k) c. 4 - Ru· İmbikler. 5 - katil ehemmiyetle aranmaktadır. 
lct n kendisini yetiştirmek çin A ' . 
bUyük fedakfırlıklar ettiğini, borç n: Ser; Te. 6 - M~kan; sa. 7 - --------------
örlemek mevkinde olduğunu çok Aba; Velime. 8 - Ar; Borani. Askerlik işleri : 
sam'mi bir lisanla ifnde etmiştir. 9 - Asude; Kene. 10 - Kıl; Ra
Başvckilln escrlerirl ortaya koy- m . l 1 - An; Lenin; ':\ti. 
duğu güzel ruhu Cirnek diye alır· Yukarıdan aşağıya: ı _ Yara-

·sak herbirlmlz kendı muh Umizde a· Aka. 2 _ Ka . B 
3 

1 
. 1 . m , -nun, asın. _ 

ynpılecak vazıfc er, uzerlmize ala· 
1 1 4 

Milli Piyangonun 
7 Ağustos çekilişi 

Milli Piyangonun 7 ağustos çe· 
kıllşl cuma günü saat 15 te An. 
kara Sergievl b·nasında yapıla
caktır. Teknik bazı sebepler do
layıslle Milli Piyangonun bu çeki· 
lişi de radyo ile nııkledllmiyecek. 
tir. 

İkramiye kazanan numaralar 
akşam saat 19,30 da ajans haber· 
!erini müteakıp neşredilecektir. 

BORSA 
5 AGUSTOS 1942 

Sterlin 5,2375 
100 Dolar 130,70 
100 Pezeta 12,9326 
100 İsviçre frangı 30,70 
100 İsveç kronu 30,70 

ESHAM ve ı'APVİLAT 
İkramıyeli '7o 5 933 22,10 

ZAl""I 

lstanbul Emniyet MUdUrlllğilnden 
a1dığm1 20/ 11/941 gün ve 381/10874, 
1570.58 sayılı pa.c;aporlumıı zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan hUkınU yoktur. 

Antalya Umumi !1.'akllyat T. A. Ş. 
Nusret Akbil. 

ZAl'I O('.;LE 
12 30 Pre ..... am ve saat ayarı, 

12.33 Hl zzam makımından şar
kılar, 12.45 Ajans haberleri, 13.00 
.Şarkı \'e türkU!er. 

c gımız mes'ul yet p yl rı bu. Ane: l\ artı · - Llımlse. 5 -
labllır z, Bu milleti elb 'rliğlle yük-1 Erimek; Bere. 6 - Bravo; An. 
seltmcnln yolu: «Neml'liızrm, bana 7 - Delı; Ner (Ren); MI. 8 _ 

mı kaldı? o gıbl sozler~. unutmak, l Eleke (ekele); LAkln. 9 _ Reel; 

Beşıktaş Askerlik ~ubes ııdcn: 
1339 doğumlu ve bu dogumlu. 

larla muameleye tfıbl erlerin ilk 
ve sen yoklamal-ırrna ağustos 942 
sonuna kadar devam edilcce~I ev· 
velce ilfın edllm şt r. Bu defa gö. 

·ıı ı.. bi 20 a):,tıst 1 Vakfıkebir ilk okulundan 937 /938 rt en uzuma nnen ı:; os . 
942 .. .. ı l ı hitam b ı ı yılında aldığım dlplonıamı koybettım. 

AKŞAM 

lS.00 Program ve saat ayarı, 
18.03 Türküler, 18.15 Fasıl heye
ti, 19.00 Konuşma, 19 15 Dans 
müziği (Pi.), .9.30 Saat ayarı ve 
ajans haberleri, 19 15 Yurt~:ır.• 
sesler, Zi>.15 Radyo Gazetesi, 
20 45 Saz eserleri, 21 00 Zıraat 
tak\•ımı, 21 10 Şarkı ve türk'ller, 
21.SO Kon.ışmıı, 2l 45 Sen!onık 

program (Pi.), 22.::ıo Saat ayarı, 
Ajans haberlerı ve borsalar, 2:? 45 
Yarınki program ve kapanış. 

vurdu bepımsemek, yukselmes ne sı 10 Et·mln ıı D b 
ı · ne. - - · - ' re· heyecanla çalışmağr vazife ed.n. • · 

kt d Em!. me e r. 
Ahmet Eınin YAI.MAN --------------

r '\ 
I VAT AN GAZETESi 

İLAN FİYATLARI 

Abono Ücreti 
Türkiye dahlllnde: 
Senelik 6 aylık 

uoo '75' 
s aylı.İl 

4f0 

l!Mi~ me:'llekctJerde: 

Aylık 

150 K. 

Battık '760 ~nellk 8 aylık S aylık Aylık 
1 i.Dci sayfa 500 %'700 1410 8l)O K. yoktw 
% acı > toO I ------
S \bıcll > 160J 1 Gazeteye cöndel".l:>'ll ena« dere 

ı fı 11Acü • 60 1 edilsin tdl!;12eein ıa,1., olWlmaL Zl· 
\..__...,.._ ___________ ··-~ [ yawdaa me.'ullyet kabul edllmez. 

gunu yo;: ama ar u a· 
x. d ·'k il n ·1 sair Yffli!;nl alacağımdan eskisinin hilk. 

ca6ın an mu e e er n , per, 
şembe cuma gürleri saat 9 danı mil yoktur. 
12 ye 'kad·r müracaat etmeleri, !t· 926 ~oğumlu ısmaıı oğlu Hüseyin 

1 1 d k • t k' Ozdt•mır. m yen er hakkın a anunı a ·-
bat yapılacağından şubede kayıtlı ------7.-.-A-n _____ _ 

olanların cc>za görmemeleri için 
behemehqJ 20 ağustos 942 gününe 
kadar. yoklemalarınr yaptırmaları 

ehemmiyetle ilan olunur. 

&AŞIT RIZA TIY ATROStJ 
HalJde Pı'kln beraber 

Harbiyede, Belvtı bahçesinin alaturka 
ku;:r.t."lrla her gece saat (21,80) da 

Bu gece 
«A'ltl'larlclerıo 

komedi s pero .. 
Yazan: Bedia I<'on ';lal 

Bakırköy askerlik l)ubesinden aldı· 
ğım askeri tezkeremi zayi ettim. Ye
nisini çıkaracağımdan eskisinin hük· 
mil yoktur. 

929 Ooğ".ımlu Hilseyin oğlu z. 
Kaba ta~. 

ZAl'J 

19053 ı:ayılı tanınma karnemi zayt 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisi. 
nln hllkmU kalmadığını llAn ede:rim. 

K . M. 
Kemal Okten 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünd•J 
1 - İdarem!z ihtı~"tcı lçlıı nümune ve şartnamesi muelblhct 

10.000.000 (on milycn) adet b ira ktpsülü pazarlıkla. satın alıb"
eaktır. 

2 - Pazarlık 11.8.942 tarlhlr.e rasUıya.o salı günll aaat 11 d&ı 
Kabataşta Levazım şubesindeki alım komisyonunda yapılacakkr. 

3 - Ş<rlıtame:er her eün sözü geçen tubede görilleblUr. 
4 - İt?eklilerln pa;o.arlık için tayin olunaı'll ıün ve saatte yil2" 

de 7,5 güvenme paralarile birlik t.e adı ıeçen koml.sycna ıelmeltd 
ilan olunur. (8314) 

1 lstanbul Vakıflar Direktörlüğü llinlan j 
Kıymeti 

L. K . 

1500 00 

Pey Ml(etı! 
L. K. 

112 50 Unkapanı Haraççı Karame!unet 1118· 
hallesllıde AbduleMl .sokafm~ •ki 
142, yeni 112 No. lu dtlkklnlb ti
mamı (7388) 

tukarıda yazılı dUkklnın müzayedesi on gUn müddetle temdit eclll· 
miştir. ihalesi 10/8/942 pazartes! gUnU saat on beşte icra edilecetindel\ 
isteklilerin Çemberlitaşta letanbul Vakıflar BaşmUdUrlUğtl Mahlaı&t 
kalemine müracaatları. «8'11> 

,,_ VEZNEDAR ARANIYOR 
1 İstanbulda büyük b,r şirkette veznedarlık yapacak ~·e kef!l 

verebilecek bir memur aram> or. 
fstek111erln yazı ile (M.B.) rümuzlyle P. K. 176 ya yazmaları 

Devlet Denizyolları ilanları 
t Z M rT HATTI 

BugUnkU IZMIT postası yapılamıyacaktır. (1422) 

!: 
1'iirkige Cilmhuriyetl 

Ziraat Banka• 
KurulUf ta.rlh.I: 1181. - .. rmayeat: 100.000.000 '1'Qık 11na 

fube n ajana add: 385. 
Slral ve ticari her neTt banka muameltıl.S. 

Para biriktirenlere 21,000 lir~ iltr&mize ftriJor. 

Ziraat Ba:\l(a8ı -ıda kumbu-&b ft lb..,_. twrnlt bo•plantıq 
en u: 50 liraaı bulunanlıra ıenede 4 4efa Ct]dl .. k kur'a De &Mı• 
da.ki pl&.ııa. eöre ikramiye datıt& lM&ldlr. 

' ..sM 1,IOI l1rahk 4,oot Ura ıtt .... .. Unıbk .... .... 
' ıt IOI ıt %,000 » 
' ıt 251 • 1,000 • uo." ....... . 

.. • 111 • .... • llO • • • ... • 

DiKKAT : Heu.pla.rmdaJd paralar bi:• Mile iClrule 150 liradu ..... 
'1 dOfmiy.ııler• ikramiye çıktıtz takdirde "' ıo ı~ v..UecM'1t. 

ra1a.r tıeıı~e 4 clela. 11 mart. 11 ba.alran, 11 qtGI, 
u Biri!ıc!k.lııWMla oeklleoektar. ............................... 

SaWbi ve S e,rtyac. :\IUdUrll : Alubet Emln Y AU4A.."f 
Vatan seınyat Tü.rk L t4. ftL \'atan MatbMM 


