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Başvekil Saracoğlu, gazetecilerle 
uzun bir görüşme yaptı 

r-:-: ............ ..._. w •• , .......... ~ 

s Hükumetle gazeteler arasındaki işbir- f 
liği daha verimli bir şekle sokulacak ı 

Ankara, 8 (Vatan) - Başve- ı !er at'MındB.kJ ı, blrUğlnl, daha 
ı.ıı ŞUkr1l Saraooğlu bugün An. verimli ve faydalı bir tekle koy-
kal'a ve Istanbul gazeteleri Ba.'- mak. gazetelerin htthbar saha 
muharrir ve muhaTrlrlerl Ue ga- ve hl~metıertnJ genı,ıetmeıc mak 

J 
7.et.ec1 mebu8ları kabul ederek sadlle baı;ı dileklerde bulunmu_,-
kendllerlle \."f!klller odasının içt1- lardır. 

ma odasında bt.r buçuk aa.at ali.ren BL'vekll, bu dllelderln çoğunu 

Gazetecller hlildlmetle gazete.. bal t.aavlp eımı,tır. Bir kı!ml bak 

kmda da notlM almış, bu.oları 

tetk.tkten geçlnnekf ve netiee31 
bildirmeyi vi.dotmlştlr. 

Bu konUl!}lllala.r esnasında B•ıt· 

vekilin ortaya koyduğu genL' ve 

yük bir ferahlık ve h<M}nutluk 

dofurmuştur. 

t 

' l t:cÖril."'""' yapmışın. haklı ve faydalı but""" ,.e der-

~..,, c• r• - - ...... e•u ,..., n......., ,,... -wn ·------ - -- o --.J. - ~~w<a 

Hareketli 
muvazene 

Amerikadan buğday 
idlıal edilecek 

Buğdayları nakledecek vapurların 
tesbitine çalışılıyor r---------- __________ , 

kAlet ~tUstt'şarı Cemal Ye,ınin reıs:tğinde al.ı\kadar 
vekAlet'er mUste11arlarından mürekkep bir komisyon 
kurulmuı;tur. Bu komisyon Amerika.dan memleketi
nıize gelecek buğdayları nakledecek vapurlarımızı 1 

Ankara, 6 (Vatan) - Her şeyde bir yıldırım sl\
ratıni prensip edinen Saracoğ' u hilkCUnetı, &l\şveki

lin dün Mecliste okuduğu hUko.met programındaki 
nıeseleleri tahakkuk ettirmek maksadile sUratıe (a._ 

aliyete geçmiş bulunmaktadır. Bu maksatla Başve- (De\amı: Sa. S; SU. 5 te) + 

Ziraatimizin başına 
geçen köylü evlô.dz 

fÜ~Ü;ü-;de geniş, terahiı:fukt;1 .ç n. Çö~U f~e:e:;:~;:·~e'vac:köyC ndJ dogup büyüyen ve k~~;;;:.:;;1 
J d ( 1 . J B. orçıl Mos- >temiz ruha LtJnbulda, Parist?, Berl:nde, Lôyipzikte geçen uzun 1 
J ve mey an ar açı mıştır. DeveyrJ kovada imiş Jlt : h~il se:ıeleri~c'.e loz k~nC:u:-moyon .. Ş~v.k e+. Ra~i.t H~~ip.oğ~u. 

L ti k .. t k ı"' d 1 umumi haya;ırr. 1 zcla \enı çalışma u:u: er.nı:ı bı r mujdec ı sıdır. .J.. 

mu a a gu me azım ır J Rt.:sya ile Af~any_a ---- Yczcn Abmet EmlnYALMAN 
---- -----"" arasında munferıt 

Yazan : Alamet imla YALMAN !ulh şayiaları var B lr millet. tarihinin ayl'ı ay.,-

ra göst:ıre:~~~rü~ı;a~a!~. :::~ Jandarm k 1 ~:~=~~~ hareket, hareketli muva· a o u u 
Büyük hamle ve yorgunlukları · 

takip eden duraklama zamanla.. 20 3 de 
rında herı•Y t.ı:ş lies111r, şekil ve ınezun ver 1 
usul hAkim olur, Aklın sesini du-
yurmak ve basmakalıp !Aflardan 

Dahiliye Vekili, bir nutukla genç 
mezunlara vazifelerini hatırlattı 

Bir teklif olacak 
olursa Almanya 
redC: e :..ecekm:ş 

E'azvert te naUue b!r 
mesai g6rderdl 

Stokholm, 6 (A.A.) Of!: 
Isveç gazetelerinin yazdığına gö

re, Ingiltere Başvekili M. Çörçil, 
Kuybişefe değil Moskovaya gitmiş· ' 
tir. 

Bu faraziyeyi, lngiliz bUytik elçi-

y eni kabinenin okuduğu 

programın tatbikatında C?;1 
mühim vazifel~rden b rl 
Vekiline düşecektir. 

Ziraat 

Hükümetlc halk arrsında ve
rimli bir işbirl ii kuru·m:.sına 

olan ihtiylçtan bcyuna bahsed~ 

yoruz. Bu ihtiyacın en z yadr. 
kendini belli ctt ğ< saha ~se çift 
çil k Alemidir. T&b.at:n muazzam 
kuvvetlerin.e karşı tek başll'rın:ı 

ok atan cesur ve cefakAr Türk 
çiftçilerini daha iyi teçhizatlı 
ruha iyi teşkilatlı, daha fazla 
bilgili bir kuvvet haline getir
mek, istihsali çoğaltmak, maır. 
yetini dünya sevlyesi"e lndlrmEk 

işler senelcrdenberi esaslı hlm 
met bekliyor. Acaba yeni Ziraat 
VfkiH bu vnziien:n beklediğ~ öl. 
çülere uygun mu? Buna çok mc· 
rak duydum. 

Ankaraya geçen get:şlmdc Zt. 
raal Vekilini ziyarete g tmiştim. 
Kenôisin l ilk defa görüyordum 
F:ık t tç rde mııkaddes ateş ta
eıyan, ynpUğı şte benlik arama. 
yan, yah11z ~·urdun iyiliğini ve 
iı f :- 1 ge r ç ekleşmesini is. 
teycn ııev den b:r insan olduğu. 
nu dcrh · 1 sezdim. 

Bu d: !aki gelişte tekrar ziya
rrtir.e g;tum. Kendisine ded'.m 
k'; 

ıbaret cilcllt bir sathın altındaki 

p•slılığı, bozukluğu belli etmok 
isteyenler ortalığı rahatsız ederler, 
mümkün olduğu kadar susturulur
lar. Böyle zımanlarda ideal kıy

met ve alAkf'lar muattal kalır. ben_ 
Lk ihtirasları yürür, gider. Ankara, 6 (A.A.) - Bu yıl .Tan., !örer.de D ahiliye Vekili Fikri 

darına Subay ckulunu b tiren su· THzer aşağıdaki nutku söylemiş
bay ve gediklilere diplomalarının tir: 

sinin Moskovaya gitmiş olması 
teyit etmektedir. 

iç:n yapacak işimiz çoktur. Bu .n. Şevket Rat.tp !t..ı.tipo~-fu (D~vamı Sa. 2, SU. 4 de) 
da ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Muvazenesiz hareket; belkl de 
taş kesilmeden ve durakla.madao 
da fenadır. Her kafıdan bir ses 
çıkar, lhtiraıdar ve hisler hareke
te gelir. Y·kmak çt!gınlığile asıl 

maksatlar kaybolur. B r şlddel 

ld~resinln temelleri zorla kurulur,
1 çünkü ararş;. He istibdat arasında. 

ki analık, evlA.tlık münasebeti in
sanlık kadar eskidir. BunlardRn 
birj hAkim cereyan halini alınca 

mutlaka diter ni yavrular. 

tevzii münasebetile bugün yaptlani tı- Sayı0 davetıllerim, ,------------- ı İçir.de bulunduğumuz bu ı.c1r:s 

Bir Panama gaz 1 ,,-1-

gemis: filomuza 
karıştı 

Üçüı:c-U hal, hareketli muvaze,. 
nedir. Hareketle muvazenenin Dün, gemiye İımirde 
meşru tzdivacr, müsbet ve devam· 
lı m•nasile terakki ve lnk'şafı ya. meras;mle bayrak 
ratır. kld 

Muvazene esastır, çünkU istik· çe i İ 
rarı, emniyeti ve dev.ımlılığr te. fzmir, 6 (A.A.) - l.Tç aya ya,.. 
tnin eder. Hele dünya.r.ın bugünkü kın blr zarnandanbert llmaıumız-

• 

(I>evamı: Sa. S; 'lil. 1 te) -

Alman!ar Kaf
kas toprakla
rında ilerliyor 
Çıkoresk şimendifer 

kavşak noktas: 
işgal edildi 

h 1 · d · h i da bulunmakta olan l"a.naına ban 
a •n e muvazenen n a eng nde.ı Dr. Fikri 'IUzer Bıradealz ile Ra•er de• 

bu h d f' t f d dırah c0. H ~hJpper» adlı petl'ol. • nun a··a e e .er e ra ın a te- müessesesinde tahsi11erinı muvaf- I 
mln ~iliği birlikten, berrak görü. sarnıç geml!ıl Türk ticaret filo- faklyetle bitiren jandarma subay· D ZI &rBllBdakl ffmenclller 
... ü h f k' ı suna katılmı,tır. 
,um zü mu a aza 'm dn arından laının v~ jandarma gedlklı er. kara "OID kesildi 
hi b . f d k • ı k d Bu sabah ,-apura mera.M.mle ' 

ç !r e ~ ar ı e emey z. Şah- başlarının diploma dağıtma löre- Berlin, 6 c A.A.) - Alman ordu_ 
si ihtiras ve men!a~tin türlü tür- Türk ba3·rafı çekllmiştlr. Türk . 
lü kaptanları ve mürettebatı tan- nıne yüksek huzururıuzla JUtfen lan umumi karargllhının tebliği: 

maskeler altında yapabileceği 1 şeref verdi ... inizden dolayı gerek'! Kafkas tonrRklarında Tıd,..hore·•· 
k d k 1 • hl b' fından teııiellüm edilen \"&purun s ~- .... ~ un . a çı ı5a ç '< fırsat vere· ı beni g k ki baca&ına da J)e\~Jet Denb:,}"oll&rı 1 • . er~ . se genç mezunları çok şimendifer kavşak no BSI zapledil-
tney z. GözilmOz dö'"er de bunn sevlnd rdınız. Her birinize ay. nıiş ve şehrin şimal batısında geniş 
Yapa k k t ka b ı t J al'ması takrlmıljtır. r~a ma sa Y o ur, emel rı ayrı teşekkürlE'r eder ve hepi· bir cephe üzerinde ştmendlfer hattı-

(Devamı: Sa. 1 SU, ~: -:'.itı) ~c (D ---------;-;--:.._---_..::::===========::::'.:_ __ ..=_:•.:_:•a::m:•:::.:_S:a.'.:.".3~; ~S~ll.:_"._6~da~) =- na varılmıştır. 
Örfi l:lare Komutanlığının tebliği (Devamı: sa. S; su,'· de),. 

.... ----...--· _.,.____ Avustralyanın 

Askeri mükellefiyet altında şimalinde Japon 

olanlara iş vermek suçtur 
Bu hareket, hazer hükümlerine göre üç aydan 

bir seneye kadar hapis cezasını muciptir 
Orfı Idare Iı.'.:omulanlığından tebliği olanlar vardır. ı kullanacakları şahsın asket1 mlikel-

. u& .. nu \'e ceza~,.ı da Jefiyet altında olup olmadıklarını as-E'dllmiştır: ı Bunun auç old '"· 1 

ı .\skerlık tnllkellefiyeti altında olan icap ettirdiğini kanunen bılmeleri lA· . 
k.mse!erı kul anmak bir suçtur zrm gelen kirruelerin bilgisizlikten 1 kerhk şubeleri tarafından tesbit ve 

Hazer hUkünıletlne göre. üç ayd..:..n dolayı cezaya uğraınaları Komutan •. tevsik ettirmeden bunları işlerine 
h_ır seneye kadar hHpis ceza.sını mu- lığımızı bu noktayı bildirmlye ve ay_ almamalarını rica ederim. 
<:ıp olan hıı suçtan dolayı n1uhtelif dınlatmıya sevketmişlir. 
ıuretıcrlc <.:eza götenleı· \ e .-örmekle 1 I9lerinde adanı kullanan herkes 

Orfi idare Komutanı Korgeııcral 
.Sablı Noyan 

hareketi 
Arafura denizinde üç 

oda işgal edildi 
Toltyo, 6 (A.A.) - lmparatorluk 

umumi karargahının blldiı-diğine gö_ 
re, Japon deniz birliltlerl Avustral
yanın Şimalinde Arafura denizinde 
Kel, Temfler ve Aru adalarının stra
tejik noktalarını Lşgal etmiflerdlr 

Ankara, 6 (Radyo Gazete.si) 
Japonlar işgal ettiklel'J sahalardakJ 
kaynakları tşlelmek için bU;rllk bir 
kongre loplamı~lardır. Bir Stokholm 
haberine göre, demir, petrol, kömür, 
bakır islihsalıne azami b!r hız •ver • 
mek yolunda tedbirler alınacaktır 

Ticaret birlikler· 
18ğvediliyor 

Ticaret Vekili, bu işlerle meşgul 
olmak üzere 1stanbula geliyor 

Ankara, 6 (Vatan) - Ticaret Ve... Vekil ayni zamanda tüccarla da 

kili, lstanbulun i&Jesi ve Ticaret yakından temaslarda bulunacaktır. 

birlikleri mesele.sile uğra.şmak Uzere Yukarda işaret ettiğimiz gibi Ticaret 
yakında. Istanbula. gidecektir. birliklerine artık hiç bir ıuzum olma-

Burada kuvvetle söylendiğine gö- dıjı anl~ılmıf bulunmaktadır. Onun 

re. artık işlemez bir haJe gelen Ti· 

ca.ret birlikleri lAğvedllecektlr. 

Ticaret Veklll Istanbulda belediye.. 

ye devredilen ia.,e işleri Uzerinde tet-

içindir ki Vekilin Istanbuldakl temas_ 

tarından sonra bu birliklerin lA.fvı 

cihetine gidilecektir. 

Ticaret Vekilimiz Behçet Uz Is-

kiklerde bulunacak ve itlerin normal tanbuldı1 etash tetklkler yapacağı 

bir şekle girmesile yakından alA.ka- için bir hafla kalması kuvvetle muh 

dar olacaktır. temeldir. 

1 ,.-----.,. 

f Mihver harbil 
J kazanırsa f 
1 Si' A'ap memleket- ! 
J '.eri federasyonu ( 

J kurulacak f 
Bütün Arap dev- 1 
letleri Alman ltaı-1 

yan hakimiyeti 1 
altına girecekmiş ı 
Londra, 6 (A.A.) - Brltanova. 

Alman ve İtalyan şefleri Berllndc 
bufuşara·k harp mihverin zafer.lt' 
neticelendiği takdirde bir Arap 

(D<wamr: Sa. S, SU. 6; da) L 

Va'i ve Belediye Reisinin beyanatı 
........ ........ .-.... er:u..,.......-......,........_ ........ _......., u .--..... 

İstanbulun iaşe kadrosu 
üçte bire indiriliyor 

lstanbulun kömür ihtigacını temin için 
lkfısat Vekaleti çalışıyor 

Ankara, 6 (Vatan) - Şehrimizde J lstanbulun iaşe teşki!Mı belediye· J Tabii şikAyetıer ve herhangi blt 
buluna.n Istanbul Valisi LO.Ui Kır- ye tamamen geçtikten sonra bugtinkü talep VA.ki olursa JhtikAr mevzuu o
dar, bu akşam Istanbula n1Utevecci- kadronun Uçle biri ile jflcrl görebi- Jabilecek maddelerin murakabesi de 
hen hareket etn1işt1r. Hareketinden lcceğ'iz. Gerek Ticaret odasında, ge· vazifelerimiz meyanındadır. Istanbu
evvel Lütfi Kırdar, bize şu beyanat- rek Ticaret odasına bağlı ve bağla- lUi'l 500 UncU senei devriyesi mUna
ta bulunmuştur: nacak tüccar zümrelerinin mümessil· sebetiie esaslı bir program hazırla-

- Istanbulun gerek kömUr, gerek teri ile teşriki mesai edeceğiz. 
iaşe meselelerini a.lA.kadar vekA.let- ?wlak:sadımız esaslı maddelerle uğ- mak için ahl.kadar vekalet mümeşsU
lerle görüştük. Jstanbulun kıflık kö- raşmaktır. Teferruat ile ve ehemmi- lerinden n1Urerl:kep daimi bir komis
m~r ihtiyacını temin i<:in lktLSat \ 'e-

1 
yetli olmıyan maddelerle uğraşınakj yon yakında çalışmalarına başlaya-

k~:etı A.zami sUratle çalıfrnaktadır. niyetinde de'1'iliz. caktır.> 

• 



• 

f 

Düşman kadirgalan 
Yazan: Zifa Şakir 

Şehir 
,Haberleri 
1 

i Ekmek kalitesi 
düzelecek 

Bu hcfto, ekmekieki 1 

1 - .s~ - ·nt bah de~ı; r.dc.n ne derecede su., ar po 
Amtra gemlsını bo~ lece fade ettlklerınl gostcrml~lerdı. 

mikdarı yarıya 

e le>n Tıı k topları, şımdı de B zanslııar, Haliçteki T"Urk do 1 ın I y 0 r 
c gem ye çcvrllmtşt ... Bu gemı .n n nmasının, kend lcr iç n ne bU~ Toprak mah ullerl of ı günden gU· 
de agır yaralar alnr&k bir tarafa ~Uk bir tehlike olduğunu anladılar ne ekmek k tıtestnı dUzeltme~c ve 
~ tması, blrkuç dnk kadan fazla Ve bu tehlikeyi ne suretle kar:;;ı· ekmcktekı arpa mıktar nı a gart had· 
suı rn"dı. Art,k harp kabılıyetin lamak lazım gcld ğinı der n dcrın de ınd rmıyc çalışmaktadır 
Ka) bede gemi, b tnçıka muhare. di.ışunmeyc mecbur kaldılar ... Fa. h Oğrcndığımıze gore onUmUzdckl 
l;ıe hattırd::ın gcı ı çekild . kat bunun çın, surların iızcrlnden, arta ıçı~dc cl\meğc karıştırılmakta 

Snb ılım yakın olmasın rağmen, gemilere taş fırlatmakta l başk ~an rpa mll\tarı yarıya indirilecek· 

K ranlık henüz devam ed yordu çare bulam dılaı· ır. 
Sürat! dcmır ı ... ldırınış c. an Türk * Ycnı buğday mahı:.ulU elde ed ldlk. 

do anlnasl d • muknbıı tn~rruıa H . d • ten sonra kalitenin daha ztyade dU· ._ arp c nıısınaa, u~man ~cmııe-

g ,.ıyordu. rınl tt b t d k k kl 1 d •
1 
zeleceğı, nlakadarlıı.rca muhakkak 

,, . n mure e a ın an ır ş e addedllmektedır. 
Hııd z he ap ız tü!cklcr, kara· nıze dokülmuş'cr .. yi.ızc yuze ka.

1 
bırıalar. V<: gcmı loplarr patlı)or. raya .. çıktıkları z9 man da, sahıld • Anasının miicevherlerini 
Kar clakı b tar~ aları nteşlerı de kı Turk askerlerın n cllcrı .c geç. 
bunlara tnzrmam eyliyordu. I mışlerdi ... ffatıh). bunların Edlr- çalıp kaçmış 

'.'\luhar be yeri barut dum nla- nekt;pı surları karşısında idamla. 
rınd n s ms yah ke!>ılm• tı. IIano;. rını emretti Bundan 4 a;, kadar cvvc• Ec-
em 1 n do t \ e hansı gemin n o de Hin harp adetlerınc gorc ş ktaşta anası Cemflen n kotü :i ol ı 
ti man olduğunu tayın etmekl usulcn yapılmış olan bu hareket, saptığını llerı sürerek ba"kol rıra 

n fıml,ll"l dcğtld . imparator Kostaırıtln, b.r türlu haz· ı yedırdigını soylcdıgı rnüccvhcrlr· 
İç'crt iştial maddeler le dolu o· medcmedl. Harpten ev\ el şehirde rlnı çalıp, bunların par as le Be). 

a k ) ıklsr, en büyük curctl gös. bulunarak, harp başlar başlnmaz oğlund.:ı. kadınlarla ya~arkcn yn· 
• r yc.rlardı. Dunlnr, içlerirdcki 1 esir addedilen "'UZ altmıs Turk·ü kalan'in, ve hem para ç .. ıınak, hem 

• J ~ ' 

nnddelerl ate:ıl!yerck, Türk sem • elleri arkalarına bağlanmış olarak de anasıııı oovmekt n suçlu ota. 
erin n aralarına saldırıyorlardı _ Fatih'ln knrargtıhının karşısın· rak agırcezn mnhkcmesıne vcrllC'n 

Fak ıt 'fürklcr, mükemmel ter· dak . surıarın ilzcrlnc getirtti Mehmedln duru ma ına diın ıkın· 
b t a mı tardı. Uzun sırıklarla, Orada btrer birer katlettlrdlkt -rı cı ağırcezada bakılmı!itır. 

>U kı.ıçi.ık ka) ıkları itC'rek yanla. sonra, cesetlerini ayaklarından a:s· Bu celsede Tıbbı Adllnın Cemı. 
ırı "ak a t rmıyorlar.. sıçrı,> an tırarnk kale mazg narının aralar.- lenın dövüldui:u hakkı da vcrd•gl 
ıt 1 r de ko :ı~ca sondürüyorlar· na dizdirdi raporla kadının vücudundıı görü· 
lı Bu çırk n mukabele. imparator lm bereler arasında bir münasc- • 

O karı ıklıı:o ve karanlıfa ras- Kostantln!n cercfi"le, çok ağır bir bet olmadığı ıı lac:ıldığından Adlı· 
ı ., Tuı k kad rg Jarı çevik ma· d rbe indlrml!>tlr ve aynı zamanda, ) c t ıbıbi .ın mahkemeye cc\b· hak 
'ra r yapı,>or r duşmnn gc. B izans mcdcn yetının yaldızlı mas. kında bir karar verllmlşt r. Muh • 

l <'r n arn" ıp bulu,> orlar .. gı.i\·cr· ke 1 aıtınd , ile ğrcnç bir ruh kemcnın devamı, Adliye tab.b 
le r ne yağdırdığı ateşlerle, o- mevcut oldugunu da gostermcye dınlrlndıktı:n sonrf aydınlanacak· 

.n açıyorl<lrdL katı gelmlştır. tır. 

Duşmıın kad rgalar. kamUen 20 30 Nisan • 
.ır a mı~ ardı ve rtık hiçbir su· •rurk donanmasının Haliçte yer· 
l e mukavemet lmkunı olmı;dı. lc~ncsı ve b ih:ıssa, (Jakomo) gl. 

ııl, m s 'lrdı Hiç o'mazsa mü· bi namdar b r kumandanın ölü· 
ı etlC'batlarını kurtarmak ıcin. z n- mıle r.etlcelenen büyük bir deniz 

r bulu dugu ç lımana dc.ğru harbin-de muvaffi.lklyet göstermesi, 
~ rı~or1ardı B zanslrlara dehşet verdi. 

Samatyada eşya 
fabrikc:sında infilak 

Samatyada eşya fabrıkasıııda 

b r lnfıl:'lk olmuş, Ali adında bir 

amele agırca yar lan&rak Ermeı 1 
B z n lılar. bu harb n net cesln Donanmasınm elim bir mağl(ı_ 

.,, c anlatıyor! r: bı_yete uğradığını haber alan lll)pa· hastanesine kaldırılmış ve orad.ıl 
Turklcr hezimetımlzden do1.ayı, rator, derhal harp mcelıslni topa- ölmüııtllr. İnfilak hakkında 1ahk·

, z m acı acı ağladısımızı gorme· dı vazı~etl bilyuk bir ehemmiyet· 
'c muvaffak oldular En guzlde le müzakereye beşladı 
. hramanhır, bu m cunı .gecen n Hal ç surları, B zanı; kaleslnı n 
l Uth \ uve\ 'fıları arası ~ bo. en zayıf kısmını tcc:kil ediyordu 
u dul r... Cenabıhak, kaffesıoln Te şmdi bu kısım da, Türk donan-

tak ratını affet in masının pek ciddi surette tehdidi 
B z TUrk'crın, bulun fılomuzu altına glrm• bulunuyordu •.. Türk 
p.ctme Cr nele, korku~or Ve ağ· donar masını mha etmen n VC.} O· 

kata başlanmış, ö1ünun c!.'Sedinln 

def tne Adliye tabıpl ğ nce ruh t 

\'erllmiş~.r. 

Mi·rac gecesi 
İstarbul Müftılislnden: 
9 ağustos 942 pazar ı;:Unu Recep 

ıvorcluk ... Fil hak kn, bızl o dere- hut Haliçten tardeylemenin pek a:pnın yirm altısına ınüsadiC o 
.... d h et tilO etmişti ki. Eğer kolrıv olmadı"ı anlaşılmıc:tı. Şu ha. 

" 6 duğundı.ı 11 al·ş mı (pazartesı gc. 
T ırıdcı o ı::un umumi bir hucuma le nazaran, bu teh'lkc~ e ı-. rşı koy-

111.mıs ol alıırdı. hlç "lİPhes!z ki m<k ıçın nf' vapılacaktı? .. 
kar dan ve de zden şehre gtre· l\Iüzakere. saatkrcC' de\ am etli. 
'el.ler .. ve hcpimlzın Is nl bitire. Bir çok mı.ınaka~alardan scr.ra, ka. 
ekl<'rdl... Fakat Cenabıhak, mu- lede ki en kuvvclll top~:ırın o cep· 
·l!ddes beldemiz n uptını, bu de. heye get r 'erek. Türk donanması
.ı da t bir ettı na en yrıkın bir yere ycrleşt!rılmC'-

5 mor Jakom nun \ e gem st- sıne karar verildi. Bu kar r da. 
ıl dC' ızin d b ne ınmes.nden do. derha: tatbık edildi 
a) ı, Turk ordugahında bti) iik şen· B zans topları, ş mdı ( Ayvs.rsa. 
' klE.• .. yapı dt .. i.-.tc (Hazreti İsa) ray) dediğimiz yere yerleştirilmiş· 

ı d .1 ne karşı dı.ı5manlık yapan ti. Bura~ı. cesim bir müs llcsc ben. 
c.nev zl lcr ih etı yüzünden z yen B.zans surlarının bır kü!!esl· 
"em 'cı ımi:ı bu felakete uğramış. nl te kil ediyordu ve bu kbşcnin 
tı ... • biraz ilerisinde de Tilrklcrın kur. 

cesı) Leyleı 1ı'rac oldusu ılan 

olunur. 

Hariçteki 
vatandaşlarla 

muhabere 
* muş oldukları muvakkat koprü 

B zınslılar ugradık arı bu m ğ· bı.ıluruyordu Kızılay, muhabereyi 
(ıh y t c 20 nı nn ünü kazanmış Ti.ırk donanmasının dcmırl bu· b b · 

olduk rı MuViıffcıkı~ctln şeref nl lunduğu yer IJ(• Avv .. nsaray ara. femi !1 için İ r UrO 0Ç
1
1 

ı-aybctm ~lerd•... Ti rk denizcileri sında. epe.} ec geniş bir mesafe Kızılay h.u·p hallnd~ bulunan de\·· 
•e o rnı.ılıarebedc alını oldukları \•Drdı. 29 n c:nn r?UnUriln akşnmın::ı letlerdekl vatandaşlaıla daimi muha.. 

İsraf dü·mı:ını bir 
~ 

si-e~o yı! dızı 

doğru ateşe ba I) n Bizans top·a· bereyi temin maksadile !Haber alma 
rının mermiler!, Türk donanması. bUrosul ısmt altında b r S('rvıs ihdas 
nın kırk ellı kulaç o ı.ine düşüyor· etmıştır Bllronun bUtU e .s kler ta

r 

bo una dC'nlzc gi:ımu- mamlanmı-ı olduğu d n yanr. ra::ı.1!.. 
( rkn~ı \ar) 1 yete geçecektır 

B !hassa ıhtıraslı anlarında .. 
- Pekı şlmd ne yapacaksınıt? Ben 

Vnlentin ·e ne sbyliye,> im" 
İ!ıte ben ae bunu du::;tır.ı.i)Orum 

YATAN 

Ziraatimizin başına 
geçen köylü evladı 

~elvocıkö:ııünde doQup büyüyen ve k::;;:::;;-r~ 
temiz ruha l!tonbulda, Pariste, Berlinde, Lôyipzikte geçen uzun 1 
tahsil senelerinde toz kondurmayan Şevket Roşit Hatipoğlu, 

umumi hoyahmızda yevıi çalışma usullerinin bir müjdecisidir. 
.ı.. .............. ..,.... -------~.....,..l 

(Başı 1 incide) 

- Neler yapaca~ınıza dair su. 
allcr sormaaa aelmedırn Bunu 
proıramda okuyacağız. sızı, ken· 
dlnlzı sormağa ı;:cldlm. nıına ha
yatınızı anlatır mısınız? 

Şu cevabı verdi: 
- Benim ~ahsl hayatımdan 

ne olrıcak? 'Mesele yapılacak tş· 

tedir. ~apanda dc~lldlr 

Israr ettim: 
- Evet, ama kendi ihtısas ss. 

hanızdakl arkadaşlRr s zl tanıyor. 
halk tenımı.)or. Mademki s yasi 
hayatta bir vazi{(' aldınız. sizi ya· 
kından tanımak, nasıl yetlştığlnl. 
zl, buna göre s zdcn ne bC"klcnc· 
bileceğini lptldadan b.raz bilmek 
milletin hakkıdır. Şahsi tev~zıı 
yüzilndcn vatandaşların böyle 
b r hakkını lrkar edeınezsln.z. 

B u iddiamı haklı buldu, 

gozkri uzeklara dalarak 

Yazan Abmet 
sene Kahire cıv<trınd;k 1 Kuvcy. 
ne kampında, b r seı e lıı.kcndc· 
rlycde kaldım. 

Vatena doııdliğlım wman mem 
lekctlm Yunan işgal! altında tdl 
Polis, işglal altında.ki yerlere git. 
mek çln İzmlr!ılere vesika ver· 
miyordu Tam o sırada Halka.1: 
Zlraate tailcbc alınıyordu .:'lhı"a. 
b::kaya :u-ıp kazandım 1923 te 
Halkalıyı bltırdım İzın r Ziraat 
mekteb ne Zir 1 lktısat mualll 
mı olarak gönderdlicr Da cı ı · 
ve me.) \ acı11k ,:;ub<'"11c d<' mcş. 

gı.ıl o uyordum İk· en bu ,. ı· 
zlfcde kaldım 

Avrupaya zirn l talcbC'sl gbn 
derılmek üzere ınüsabsk nçıl· 

mıştı. Gır·p kazandım. l'rn ı;ıı 

l\Illli Ziraat Enstltllsi.inc günde. 
rlldım. nır sene kadar orada z 
rai iktısat, Sorbund da ktı : 
d rsler·rıi takip ediyordum. 

l\lcrhuın 13. Sabri Zira~ t Ve 
anlatmağa başladı: kil o.unc-.. t"r nsadaki zlrııst ta· 

- Menemenin Helvacı köyi.ln. tcbC's . Alman~·aya nak'edlldt 
de doğdum. Köylu çocuğuyum. Be'1 de Bcrlln Yüksek z r at 
Babam vaktıle İstanbula gitmiş, mektebine y zılarak dört "'Ö· 

YALMAN 
Layıpzig·de tahs !im esnasınd:ı 

, Cenubu şarki Avrupa memlc-1 
kct1er: kt sadi araştırmalar En 
tltilsO n ı> fahri Bsistar: oldum 
Ziraat Politikası ve Ziraat İşlet. 
meler' En~tltüsü~c de devam et· 
Uın Tatillerim hep köylerde, 
çırt. klerdc geçti Şeker Fabrika. 
ar: Anon'ın şirketin n on iki iş· 

1 tıneslnden birinde fahri olarak 
isletme mildi.ır muavinliği et 

tım Buras1 Alman parear z rea· 
tın.,, en kc .. i o!du;;u ;) erde .dl. 
iki tat l'm' de Uılpz•g Ünk•ersı
tc ş'ctmeslnde o;:eçird'ın. S k· 
son~ • •·aa kooocratl!ler itti. 
hadında alkt ay kaldım tc.k!IA· 
tı tctk•h ettim 1931 scncsind 
doktcr ımt•har ınıı yaptım. Te. 
7.ım"•1 u \•anı sıı d ı•Zfraııt: Tilr· 
kh e lhtısadlyatıııın t~mell11 

Bu es~r takdir gördU ve şu 

hükiim verildi: • Doktorıı tezin 
den fıızl<> b"rşe~ dfr. dorentllk 
lç•n verilen teze ınuadt:aır , Bu ' 
gibi eserler içi,ı Üniversitenin 
ayırdıgı uç yiiz mark milkılfatı 

aldım. 

Fatıh medresesinde okumu"S. Fa· mestr dC'vam .. lt!m. Sonr L.ı,> •P· 
kat köye döni.lnce hocalıkla me!':- zlg'dc bulunan salah~ etlı hocs C:3} 2 yaşında iken memlekete 

Millet ve hükumet 
e._ aracoğlu! .Ilır mlllet seni bL 

~ J iit.lıi, okuttu, yctlştlrdi " 
bir ı-ok ı,ıer 'ererek seni tecrilbr.l i 
hlr adam h:ıllııe getirdi. Şimdi sen. 
den \Uı.Ue ı U,>ur. ıra enin; ce\°111, 
'er!» ~ozlerllc ~ilk-ek \Jcdanını mll· 
lctinlıı gô:.li ünUne !>eren Sa.) ııı .8."1':· 
'ekli, l'iik~ek )leclls huz.crımdıı o· 
kudutu bir dağ pınarı knliar tr111lı 
'e berrak be,\ an namesinin bir ~ c. 
rinde: 
Karnrterııııızm ~ i ı.l!.rı:ıtanma. 

"' rıhakl bu l<arularrn behc.mchııl 
matlup rıetke~i '"receilinc ılelalct 

ctnıe.r, fakat halkın bunları 13'1 t;;ıır· 

-:-ılaıııa"ı hedefe 'arnıak ırın me, cııt 

ıııü .1'Walın ıniihlııı kısmının orf\l· 
llan knllunıısı demektir. Çlinkil hU. 
J ilk 'e nıllli deuıı.::ır yalnız mıtJetır 
beraber olduğu zamandır ki kolıı3 · 
!ıkla h:tllolııııabiltrler.:ı> diyor. 

nu i:uılcr, hlikfırnetin her ~Uı:lll· 

ğü )r.nebllcceğine en kll\--vetli delil· 
dlr. HUkiımct \ 'C mntet. ltusu .. ııc 
'I Urk hllkflınetı 'e Türk milleti rl. 
ele oltlukç:ı onların önünde ~ırtı ~ere 
gelml3 ecek h.lç bir gilcllik yoktur. 

* cBugunr kadar olduğu ;:ltıl Jaıııı 
ıla a~ nl hlrlll• ~e beraberlik lçlndr 
"ıkıntı,arı'~ \C se\·lrıçlcrde blrhlri· 
ıııl:ıe da.\ anarak ernıılyetle yUrın I'· 

('rğiz» ti!~ en Boo:Yeklle nıllletln <·ı·· 

ubı: «Ilugiiı•e kadar oldutu ı:llıl 

yarın rta a_,nı hirllk \e beraberlik 
l<-lnıle !;ıkıntılardn H' •e\"lnçlrrd · 
blrblrlınl:ıe da3anarak emnl3etle 'u 
rıi,\'e<'l'~i1.» ılen başka bir ~c~ ola. 

mar.. KOR KADl 

Beledi ye mizin 
dikkat nazarına 

gut olmadı, yine ç !ti• c, çubugu· 1ardan st fade maksııdıle oraya :::.'2' döndüm. Yüksek zır at 
na ~rıldı. Ailemiz otcdenb Ti gcçt m Ziraat Enstltümi.ize rck· Enstltüsiıııdc İktı-ad yat Enstitü- Sazende ve honen-
çiftçlllk ve bağcılık! uğra~uş tör gelen proı sor Falkn oradıı sil şefi oldum. Blr tııraftan F J. d ı 
tı idi, kendisinden. kö~·lti 1şleri hak k '·ın Ziraat lktısadı \'e ziraat eter imfihona fôb: 
Beş yaşında bab::ıını, sekiz ya· kınd~ l tblki iktısat d,.rslerl ve- pol tfkası derslerinde as ~tanlık f f j d F k f 

şında annem\ ka)bctttm. Kar. re profesör Vidcnfcld'den, ş'ın cdh·ordum. 1935 tc ckçcntlil> U U U. ı:J O "' 
deşler ın!n, akrabııının yanıncla di Ün'vC'rsltcml:r.dc bulunan }'ro. imtihanını 'Türklycde zirai buh Istanbul beledıycsi bundan ene' 
büyüduın. Koyü~ ilkmektebi. fesör Kesler'dcn çok istifade el ranıı adlı, hem türkçe, hem de vcrdif;ı bir kararla ~lence yerlerim.!<' 
I\lcsruUyctten ~onra .çılan yenı tim. (Oe\amı !'!)a. 3, Su. 7 de) okuyan sazencle ve hanendeleri imt 
nıckt~plerden biriydi. Burny ı _ ____ --------------------, lıanıı. tAbi tuttu Belediye lktıs •• t 
devıım ettim. l\fenemcndc iki se· l ; 1 j nıUdUrliiğü mUme:ısı'i ile Koı:scrvetu-
n~ rü•fycde okudum. Rüştiye , ~~ 1 ,,. v n lı aı vıı.r muallimlerinin önünde bUtUn sa. 

~'.:::.ıı~.~ ,~:;:,::·;:· h .. '~:~m::: ::1/11.!.dt± = ~.>;-ne ::;;!'''. ,., okuyuculO< lmllhon ,, : 

cuğunun yaptıf:ı işlerle ugraş.. - Bu karaıa göre, bu lmUhand.:ı. mu· 

tım. çıfl!C', b .. gıa. şı ile meşgul Balıg'"'a su ~ar ·ı ed ·ı · ·? 'l:affak olaınıyrınların çalışamamaları 
O~OUnl· Severek çalışıyordum. t_ l l l r mı 9 1 ~ m l!yo"dU Fakat öyl an ı'l ılı· 
Sıhhatim yerinde idi. Benden da· yor ki; bu knrar t tblk edılmemckt<' 
ha yaşlılar kadar iş çıkarıyor o" tallada lJJl.iıııo ';>ehrinln po. idare edilen bu otomobil. tana.re ve yine iŞ esldsl gibi devam ed:p g t. 
dum. On dort yaşına kr.dar ha· ll!ilPrl 1929 "'<'ıı~intlenherl her bomhalnril~ ~ ıkılan binaların cnka7t m<'kted\r 
yatım böyle seçti. Aılcm tahsili- JllZ hryaz elh!-.e giJCrlermtş. ı~akat .'anına getirUl~·or 'e altmılıı ı ·aıılı in· DUn akşam Sırkecıdcn geçerken b 1 

me devam etmt'.'me razı değildi, bu "ene yaz i lerlediği halıle hitla kış-1 "'"11 kalına"' nıııhtcmel bulunan ;\ ığın - scvld tes:ıdUfle çalgılı b r eğle cc 
fa.kat ben m içimde okumak ar· lık ,,ı~·aıı elbl,.clt-rinl nıuhalaı.a eıll· l ııtru tat!'tlk edillııee enkar. altında yerlne uğ'radık. Şoyle bir kaç dakik' 
zu ve ihtirası vardı. Bursa Zira . .' orlarnıı~. ltah an ga?.etel('ri lı•nuıı "at 1""'"1': bulunup hulunnıatlığı an· dınledlk, do~usunu söylemek 
at mektebine girdim. Burası !!S· «Yıt:t.l.' eli lı:+-nra» ılıırı Heri gelıtlğlnl ıa-:ılı;\ or "' şa.n~t ''8 r"n hemt'n ora_ zımı;elıı se k•Jlakl:ınmızı'l bir kaç d'I· 
ki usul bir ameli mektepti. Ynrı 3 nıQorlurınış. nııı temi:r.lenıne-.ine lmşlanı~Mımı~. klka olsun pasını s.lmek üzere girdi· 
vaktim'z dersle, yarısı d:ı tarla. On iiç senelik bir ill~·:ulııı hırakıl· Tf)I{ T.\JtAl"LI ~L"HABERt: ğlmlz bu verde kulaklarımız tırma.. 
da ameli surette çalı makla ge· nııısının neılr.n ileri gcldii1;ini hlldlr. 1 n.ıtilfrr<' ilr. Jııpon~a arll"ında ne- landı. 
çiyordu. Buglinkü zir at mek ıni.)C nı> Iiizımı \ar'? o <naziJl'tl he· ttuelenen hlr a.nla'ima~a göre iki ıııcııı BUtUn şarkılar yanlış okunuyor. 
te-plerinlizdc de ameliyat vardır zırıı.» nın lçlndc ~ a-:ayan okurlar, M!-

1
1eket ara..,ında Ru<ıJadan lt"Ct\:lll~ fi. Bu yetmlyomtuş gibi şarkılar arasın

f'akat çerez kabtılndcndlr. Yeni heblni her hBlıte ga7ctelf"rden l'nı·e ?.er• bir ta~~art> .,en~I lhdaı. edile· da {;'Öbek atma fasılları da oluyordu 
şartlara u~ gun olmak şart le zi· anlamışlardır. •'i'kml'i• Ru ~rvl-<in tan·ar«"lcrl. Ja- içlerinde iyi okuyanlar da yok de~" 
rant mckteplerımlzln omeli bir F,,ı:."KI Ş.\H ::-;"tJREDI': ": ııonya•la hulunan tn,ıriliz ~irlerlne Bir kaı:ı mll tesna. eğer diğerler! de 
şekle konulmasına taraftarım. Bir ecnebi mecmuanın yaulıbııa lııgiltere<leki ailelerinden )ıt.7.llan met.: yapılan lrntlha .da muvaffak olmuşlar 

göre eski ıran şahı. Cenup Afrika tupları t~ı~acaknıı~. Aıwak hu nıek· sa, Konservatuvar muallimlerinin )ap 

M ektepte uç sene okuyup hlikfıınetlnln ıni9aflrl olarak Joha.n- tuplar filme ı:ekil«ek " filmler gun- tığı bu ımtıh:ı.na diyecek yok do!!:ru. 
dip or.1 aldığıı-rı sırada nesburg ı:eJırlnde bııhtnu)omıw:. \'ak. ılerileeek .. Jaııorı makamları bunları su .. Bu imtih::ında muvaffak olıımn· 

seferberlik baslamıştı. Beni (hn· ille R . Hltlerin het11~ e ettiği lferı.e- yıka~ ııı ıtlf olduğu e"irlrre , erecek· yıp çalışıyorlarsa. lstanbul beledi~ C· 

sat memuru) sıfatllc Ankaraya ıle marka 3e-:1 ı renlli oto.ı)l)bille ıı'ti':' . sının Yerdiği kararların tatbik cdlllp 
göndc.rd•ler. lrtlhıır eden Reşit gezdiği 7,anıırn halk kendlı.inl tanı)or. Rus~a. ta~ .rnrekrin toııraldarın<lan edilmediğini kontrol etmemesine d 
Bey burada vali idi. Kazaları do. rakat ;yaya dolıt-:tıjı ıanıaıılar kim · A'C\'llle.. .. ıııe ra1.J ·oımu..-:. ta~~ :ır~erl ılıı hayret etmemek elden gelmiyor!. 
kştım, orak ll)tıklncl rinde çalı· 'e tanıını~orınu~. lngtıterl' w Amerika temin edec:ek. Du imtlhrınln1·1 yapan Konservatu. 
şarak hasada yardıın ettim. 1 ~a.srettlıı Hora ıncrhuınıın ckllr· ınl~. ,.ili. muallhııl<'ri şu çıılgılı yerlcrr bl 

Sonra asker oldum. Dokuz oy li"' ıtıbar• Jıkrasınııı hıı...~lrn bir ı:c. \ 'aln11; bu i-, lnı;ilt~rcıkn ~lrlerc uğrıısalar da şu okuyucuları dinlese 
talimgiıhto kaldıktan sonra Sin ı <;idi .. gôııdt'ril~ek mektuplara nıunJı:ı,,.r- lcr. Hcrhalc.lc dinlerlerse onlaı· :ı d 

cephesine gitfm. Gnzze VC' on. llARBIZ" I>OGT.:RlJl'<..l' BiR iCAT dır. ı;~ırlnln mektup yaımıa .. ınot Hı yUzlerl kızaracaktır. 
dıın sonraki h· tlardn dögüştüm. lııglltcrede l>alılllJ c Neı.arettnin ayni tarı da Jııgiltere~e gönderiJnıe
Cephc bozulduğu sıralarda Ce· nılitctıa-."'sları e!I alı<'t clektrikH bir sine Japon~ anın razı <>hnadığ'ı anla. 
nin hastanesınde yaralı olarak iıl et knt etml'jler • .Blr ııtoıııobll ic;lnde ~ıtmaktadır. 
yatıyordum Es r dlı~tilm B r bulunan 'e mı.ıhendi~lı'r tarafından 1 • :;ratlı~ert 

Andre Mawreis Çeviren: Renab A . ...:. YALMAN 

- 47 -

rım yirmi s ne evvel günahkar ve ka· 
bahaUI Jdi. Fekot o kadın ş!md. bambcış. 

ka bir insen oldu Belki de o zaman 
yapmıs olduğu kabahati, işlemiş olduğu 
günahı ş·md! hatırlamıyor bili" .. 

Onu ko\·arsam, bu fena ve mtıı.asız 

harckr.tl ııe için yapmış ol:cağ ıın'.' Si· 
zln ve i ı bilen Lyon'dakl noterin naza. 
rınde r.ııınuslu \ "<' kuvveti bir adam 
olarak söriinmck içın dc~il mi? 

,- TAKVİM~ 
i 
1 

; AGUSTOS 19 t'? 
CU.i\IA 

Al" 8 - Gi'~ 219 - Hızır 94 ' 
RU~Ii 1358 - 'l'Ei\li'll'Z '?G 

1 HiCRİ 1361 - Rt:CEP 24 

V~KİT ZEVAJ.İ EZA~İı 
GUNEŞ 5,56 9.33 
ÖGLE 13, 17 4,54 1 
İKİNDİ 17,11 n 481 
AKŞAM 20,21 l 2.00 
YA'l'SI 22,03 1 ,44 1 
İMSAK 3,56 7,3:'. H ulh 111 tıı ,., lcnıııeler 'e ho~an-

111.ıl ır ı.o~<' k.qımat·a .ırlbl o· 

lıı~ or. 1Jn11 'ıldı:rlıır ı;oııılP.k ıleı;-i':t'

rır ı;ıl ı kı1< \C,\ a karı deitl":tidJnr· 
!ar 

llııln ut çapkınlık fdeınlnln belli 
hı lı bir slııı:ısı ul11n J.ouls Cadhern, ı 
l:f'\·<'nl,.rdı- llkn ( ha.,e'dcn &,\ rılnıı,, 

!u" l.ı il ·~ t llr evlenmı .. tır. 

h~hçcdckl kestane nğaçları· 
r •• r a.tındıı cıoı şırkcn hep buı:u dü iın. 
duın. Colctte çln ve J.ccnd m çin bu ınl· 
•astan vazgrı;mek dah ı temiz bir i o
l ec k Fakat bunun kanunen mi.ımkiin 
olup o}madısın1 bliınlyorum. Sıl:ih ar· 
kada larımd n b r s çok lyı bir a\ u. 
k ttır Bordo chrl n-.rosunun en ktv· 
m tli b r az ıdır. G d•p bu hafto ondan 
akıl danı acagım. 

Umıt ederim ki Co)cttc'c bır ı;e) 
so) cmcml tır 

çabuk unutur. Bana bakınız hnyatın,d;,. 
bir facıa ile k rşılastığım 11 .. ldc bundan 
h ~bir zaman baho:;etmcdiın. Acıc;ı a va· 
boncı kaldım. Şlmdı bu acı~ ı uyandır. 

m!'lk mı lazım'? Val ntine ile benim aram· 
da bu bnhis bır kere ,.,çıltrsa olünclyC' 
kadar devam eder. Niçin bu ıu vapnı •. 
lı? l\lart n b r karıs topr k a'tııı a )a 
h) or. Glı Un birinde bir k.-rr tc.pr .k 
bizi de ... 

- Zannedersem hakkınız var. Fakat 
arada Colette var. Bu çocu~a karşı es· 
kisi gibi muamele edebileceğlnıze emin 
mls1n!z" 

llka < ha""· bo~aıımadaıı bir a.\ son
ra ı,afıtı ırmı koırı,tırırken kutu do· 
IU'll kıırt 'İlli lıt;lmu~. ıi7erlerinıle 
' dl'I e: n l\an f.oui .. ( ll!lhrrn ıflyC 
'.ılılı 01111 htı kRrtlar nefı" ııar~öıne.. 
ı•f'. lllııa le lı:ı-.ılıııı ... "e"Vlemıı ... Hun· 
l.:ı rı ıtıı t; 1 k dıııııı' ı:t.iı;lii r.ızı olıııa
nıı", lılr pııl,rt ~ ıııo.rak e--ki koc•a. 
•ıııııı veni karısına guııdrrml"' \f• hlr 
mektuıı llH\r ederek dcmlı;ı ki': dları, 1 
1 ıııı. ıııııdıı bu kurtları 1 C dl a.t ~ra e Jt _ 
mı~ a ı:oııluııı ruzı olıııallı. 1 mit ede· 
ılın ki uıt.tiıııle elnlle ,a 11 rır H' 'ı • 
nl11• l•1r:ır. "a\et hııııları aldığınız. 

r ıııı.tıı .. j;r. d~ l>o'l nnıı~~aıı11. ı.izılen 
-.uııra J eı-lrıld nlıH ıık kadına ı:oııdrr· 
r,ırniıl tıl\ ,,(~ C' ccll'rinı. 110 , ıe güzel 
tııJ'·ılmı .. parşömr.n kağıtlar )azık ol. 
ıııasın.• "iE&ç ~ 

Gııstyon lhl ) ar kadının gelip yanına 
..turdu 'e daha .. ak n bir tavırla özk· 
rlnc de\ sın tt!: 

- Bu no ıı halled lirse cdils n vn. 
:e tine'den istediğim bİr tek şey var. O 
da bana bu mc cl~en biç b~hsetmemc· 
:id1r. Benimle ber bcr ankı h çbir ş y 
olmamı~ gibi ynşamağcı devam etsın ,.e 
bütun geçenleri unutsun 

- Güzel.. ı:uzel ama s z .. md bir 
cııtt sonra c\·c döııü ee Valentin size 
karşı na ıl b r t vır takınacak? Biz m 
bu meseleyi göriışlugilmüzü b tyor. s . 
zın verece.: nlz kar rı sabırsız ıkl:ı bek· 
lıyor. Kim bılir neler o. ca~ını tahın '1 

edip uzuluyc.r. BC'lki de kcndlnı de kızı-
ı da kovacağınızı sanarak tıtrlyor. Eve 

ı;: der s•tmcz onun !çini rahat etllrecC'k 
bır ~r.j ı.t>r soylemen.z: lazım. 

- Siz çı d rdınız mı? 'Eab 1 b r şey 
ovkmedı .. . 

- O h ide me ele d ha bas t Ben eve 
dönmed n ~\ vel iz kcndısbe t lcfoıı 

Hakikat ~ ynen an'atırsınız. 

çokhınberl b ld1g mi ve affet· 
ti • nı 'C' beni b r gezmeden dünu:. or. 
mu .um "b tabıı bir ş~lldc knrşılama· 
•ını söy crlnız.. m:ıdcmkl yeni o •rcr ıı. 
ınl b ,. hıicl e eleği dlı·. Neden bııına kor· 
kunc bir eldi vermeli Ben çok" u.mRn 
bu mc:.elC'~' dü iinrnuc:Uındlır. Btillrslnlz 
k ben ı:ok 3 urCırfım , e her gür; yıılnız 
bn ıın ormnnltırda dol şırı,.1 . ı:rı za. 
manlarda k ndi hayatımı ve bash•'.llnrı · 
nın ha) ııtlrırını tetkik ederim Bana öy. 

lC' ge1 ı.} or ki ı tırııplarımızı ve mfdnC'vt 
c rı nızı kel rnelC'rie izah cttii,!lın·z z•· 

nıu bunlar srı ki d hR fazlo artariar. 
Kelimeler geçm!ş acıları hem uzatır\'ır, 
hem de muh 'az ederler. fıısanlnr tn 
bıate l'akl!"t.ıkç:ı hayvanill{\r ve ac1'~ 

- Susunuz .. kfıfl.. cgcr L ı sur~•·e 
muhakeme edecek olursanıt Is 11 ıç nd'"l 
çıkılmaz. 

l\Iod 111 de la c!u charderiC' bu .,(izler
le Gaston'un ıcıscr !erine nlh ~et ver· 
ınek lstcmlştı. Çı.lnkU ühimde:n b.ılıse 

dılmesirl hiç ~evmezdi. 
İnsani r kend kendilerı ·Ç·n va· 

:ımalıdır. R~ kalarına hos gortincc,'!ı'm 
\·c kendi'llı \>"ğendlr,..c.cginı d ye h'l•·c
?;ct cdec k olurlarsa ,ı ·yat~a ı tır., pt:m 
b "lta bir !>e,· duymazlar. Mesela yarm 
scvdiğım ve be i seve.n Valent.ne'ı c" -

den k<"vacak olsam ne c:>lur? Belki ka. 

- Adam sen de. ı;ıunlar hep li'ıkır. 

dıdan baret şeylerdir. Zanneder misi· 
n•ı. ki Co!lcue·ın Martin ile herhangi 

bir bagı vardır. Halbuki benimle Colettc 

arasında o kadar kuvvetli bsğlar vardır 
k kim c bunları çözemez. S ze biraz 
cv,·cl anlatmıştım ) ıı .. çocuk hasın iken 
hep beni çağırırdı Yanır.da beni isterdi. 
Oıı:ı ilk duyduğu \ ;e sc,·dıgi mn.alları 

ben nlattın1. Onu bu masallara ben 
agıattıın. Ben güldl\rdüm. On seneden. 
l><'ri her gür.kii hayatını takip edan ve 
günde! k yaptığı her şeyi dinllycn be· 
nim. Daha sğı.ını açmadan söyllyece"ı 

nl anlıyan ve hissed~n yine bc:-im. Bu 
kız benim evladımdır O ihLiyarla ne 
aUıkasr var k ..• Mzrtin gilnün birinde 
bır otelln yemek odasında ona rastlayıp 

(Arkuı ftl') 

Faydalı bilğiler -
~ ııglin oku~ ucularrma her c,· ka

~ clrııının bilme i pek Ca~dalı o· 

lacak olan hllgHerden bulı eıleec"'inı. 

Bu zamaııda hlzınetı:ı. aşı;r kullan· 
ıııak ı·idılcıı giı<'le~U. lfern de uıııı, 

nlaıı allt'lcre ı,eı- te liizunı ~ok, .} "
lll<'kl<'r ılı• ~·ok ha~itle~ti. E' inin ·"' 
ııK'i;iıti hlr iki "aat l<;lml<' J olunu ı, .. . 
~·arak, dini . .\ iiziinii ~ ık.ı~ ıp tU\ alr · 
tini ,,\&fmrak oda:.ınıi ~·ckilı'n hir ba. 
,,\aJl hartıu.la iki defa :mıon~aklı sıı 

il<' ellerini buıl\ o yaµ:ır a hiç bozııl· 

ıııııı '" I~ ~-apnıı~ hissini ' crıııe1 .. 
• E' in hava .. ını değiştirmek l~in a. 

teşc hirn1 ada;:a~ ı Jlc kurumu~ pur· 
takul kııbuğıı alılır:o:ı kapıdan girince 
1'07.CI kokularla karşılıı'lılır. 

EV KADIM 



f - ti • ::J1 ;ı, VATAN • 

~~ker:dZi7~;urum 1ı Askeri nisbetleri 
ao:~~~~es~!~AN 1 kesilen subayların 

Bir Amerikan 
hava generatı 

Rusya da 
Rusyaya yapılacak yar
dım beşer kudre"tinin 
müsaadesi nisbetinde 

H~riç. piyasalara [SiYASTICMAL 
sıpan~er ~asladı 1 e~;~r~!~~~I 

Yaz.an: M. H. Z.ll 

f ::J' oo Df"hrl dlrı.,cğlnde 'e ~mali 
._-:::::JI &afkas;ya topraklarında Rll5-

1orırı <:cııup cepll~ıııi itin \llhi'ln ihti

İdhalat tenzilat 
nı;ı.IJer l'>f"lirmektedir: 

maaşları primlerindeki 
mal idhali imk~n'. a. ı ~ ı arttırdı 

I - Alm&n ordu•u ~latinı<rad U<t " 1 '. loSkO\'aQ, r6ttl(rAl.'.•Q.lCO~kAmer•.l<an 
rin• •• ,," bl• ıaarraza gi•f<mi,tır. Tekoi.ıt maaşlarının verdip ve rı!miyec€ gıne , " 
Uon dir!'!C~indt> st:ılingradıı ka,.,ı c~pı hava kııvvetıerı ~efle:-.ndcn General Tıcaret Va""kciletinin a:dı~ı ;on 48 pl'•m a:makta de' rıı edecek e 
hert('n taarruL edrrktn dl~er bir .\I. dair Başvekôlet f-z'~ e resi Mec'ise gönd.::·rifdi jFoJe;.y Bradle~" kendi bombardLnıan bır kcr

3
r. serbest dövizle bağlı bu- mukabil olarak ihrac~ta prt;n \"c-

ınan kolu Don ilf- '"'al M"h:rk-n ara- t~ça~ı 1e l\lnsl,ovaya. gclmL' ve Sta· lur.duğuınuz memleketler üzerine recektir. Bu usul de bi.itüı1 h .. 
·ındaJJ dU.ı arazkleo dotıJ laltl...ıi.- A!li<a: •· 6 1 'lat.a.ı > - ~manya· lariJe ~!ikert tnc:-:-1nu n11nta.h:ıl~r hak 

1 
ııne .\ırcnkan CUnlhurrelsl Ruzvel- ödenecek ithalat pı~imlerınd_c. yi.tz. ·cat ma.iiar1mtıın İLgıl z pıya~ala· 

ıııetlnde ilerlemektedir. Ç'ln taarru- dan aLınacak bandaılar haklund.ı kındı:ıkı kanuna ek k 1u·1 layıha.~ı,tıl bır mektubunu teYdi etmiştir. Ge_ de lJ n sbetlndc bır tenzilat ka· rına akaceğına açık iJır dclJd r 
ıtHUln geli~me ı, Don nebrlntn a.ı1- TUri<iye iie Romanya arasında. not "·e iı<'yett nuıh$u~a.arc .tskerl ıı.~- nP!".tl 50,:yct!erın şeOcrıle görüş.:nü~- bul ctıniştir_ İki gündcnbcrl tat ihracat mallarım:ııa fiyat"arı 

111
a!'ilC müınkün olabiUr •. ~ncak Don tcatl~ı suretile ''apıla.n anla~nıanın betleri kc:-.llnıiı;; olu;ı ,.e :::~27 S'-lyı;ı ttir 1 Ul" ~diln1cğc baş~anan bu )-eni 18- nın artm_Sl artık onları priınjerı

' t' saı neWrlcrl ara<ı,ında- Urrliyen .\J- tudikı. devlet nıemur-ları aylıkları. af kanununu tevfikH.n ha\.dar<ndak! A.mcrikıı:ı.:ı genL'rali $U b<'yanatta bu 

1 

rlfc tüccarlarınnz aras.tnda ınCffi- korunıa zan1ar. nın geçti,;.( ne dl'ı:,. 
ıuan kolu, zırhlı bir~lerle "\C ha\D nm tezyit ve teadWU hakkındaki ka-' heveti mahsusa k;ı.rarları reffedll- lunmuştuı-: rıuniyet!c karşılanınt) ve hariç p let ctn1ekte ve .sırf taKa.s nıud?nf
ku\\etlt'rlle tok ı:li tak\i)·e edilmiş- --:u~a batlı bir sayılı cetvelin. Milii nıi

0

S bulu.-ı.an suhav ve a keri nıenıur Ruliyaya yap:-ual\.ta. otduğuınuz yar _,·c;:.a lr~ bU~ lı1' s•p r•~lcr ,.t'rilmc. ıe:crllc meşgul olmok üzer h .. c:c\... 
tir. Bu kol, Kana.syadan ı-eJen Kotel- MUdaf~ Vekaleti kara kısınında: !R.ı·ın tekaUt nıaa~lnı·ın:n verilip ve- dımı nıUnıkün olduğu kadar kuvvet_. ğe başlanını~tır kı..il ctml~ bu!unan T2kas L•ınıtrd 
uiko\-!.kl lizerlnden .StaHngrad'a uta- det;i~lkhk yapılnıasr. Ronıa.nyadan rıım:yeceğ niıı tC'fsiren halline dair lendiı·nıel< nıaksa.dlle ge"diın. Biz, Bu karar sırf 1 thalc\tıınıtı art· şlrkct'ni 11 de. bu prln1lcr ort .. _cla:ı 
nan dcınlr.}-olu bo)·unca taarru-ı et· ;:;atın alınacak madeni yağlarla va- Botşvcl<Ct!<'l tezker_r!'l hükCttnet tar'\_ Rtısyaya gönd('rcbllece*ınıi:ıi g-dnde- hrn1ak ve piyasaya bol n1al arıcı. kali..tıkta•ı sonl'a, f:-ıd )·et ni dt! 

1
nektedir. Bu ıne\.kl Don nehrinin :soı zehn ve pa.rafln için yapı an _::ınhıf-

1 
f~:ı.d<ın ~l·~l· t e gOndeı-Jlnliş ve a:a.- riyor ve d:-lha fazla gönQermek i:stl· ınek düşOnccsfie alınrnı~tır van'l cttinnek için ort.<l 1 ç b .. 

·,uoınetre ct"llubundw:hır. Sf\ıtın~rad manın ta.sdıkına. da:r kanun layıha_,kadar encilnıenlerc se\·kediJmi::ıtir yoruz;, Biz. Birleşik Amerikada. har· Dün ak .. :l.rlar ne1dind~ .l'~P sebep c.lnıadıgı:ıa b• de ı: tl·;k J 

,ıuradan I~ kllonletrc kadar~Hi~dinellBlli 1 Og" retmen oku 11 ar I· 1 bin mihrak nokta9ı;ıdayız ve nıüt. tığrmız temsslar ıetices ndc etnı. ktcdir. 
doJtudadır. . Ku."bada bir tefiklcrimize, dostlarınııza beşer kud- kaıarın p:yd.;::':1. 1nızı ~·o'-: f~rJ.hlan. ·rakas L"rnited ~:rkct 5 eııc 

";ilrndl bu me\kl rh·arında • retinHl müsaadesi nisbetlııde yaıdırn- dıracağınt ve l:>u;ü .. ihti~acını h. içi'1 kurulıauş ve bunun 3 ~c· c : 
nıuharebeler ohnaktadır. 1 k h da bulun:ıı.aga hazırız. sctt .~!m\z h:tldc bulanı dığ:mıı. bir b •ın ~ti•·- !k· sene soı ra kendi· 

l>ğcr Ilu,ıar bu Alman taarruzunu na a ınaca para• ava Üssü sürü malların memlekete dcrhd l•ğinde:: dağ,! o•!< o:a., bu I rket, 
·, ıra.ınazlaro;.a. Don dJr.,eğindeki n1ü- B Ç.. · ı lth·I d"Ierck pi) asada bol boi bu- prlın:er ka'.kt~gt ttııkdırdc ınecbu. i 

Jafaa tertibatı 'e Bu• kanetlerl <e· sız yatılı talebeler k ı • Q::"Çı t lunscağ:nı anladık Yalııtı bu k•· t .• [ye yo'ile l·kidc cd.:eccK .. r 
ııuı>tan .\1n1an taarruzuna uğra,)"M'.ak, uru uy or Moskovada imiş rar takas n1uka,·eıc-:ıe b1g:, bu. o~rc:ıd ğimiz~ gôrr İ:·g:Jte c 
"tu ... ıar beJkl de Aµtr "\-'olga. .(f!ri.li. j lu;-:duğun1uz İng: tcı c:- ile a!ak;id r H bat:lı bulundu.gunıuz "'.lllktı,·cıc 
ne ~eltllnıek -ıorunda kahıeaklarchr. (Ba'ı 1 incide) - 1 dcgildir. Cü:ıkü İng!lterc ile y3p· bit~·kten (yani 2 ı-:a unucv\'C 

Ku 'aı:ılet Karka~yanın Rusyadan a.\ Maor:f Vekôleti kayıt Amerika i?e Küba BUkre~. 6 ıA.A.} - orı: tığıınız nıuk ,·eıect._ ılri,11'.c. C'Y- 194~ den ~o•ıra} s~rbcst clö•:!ıle 
·ıJnuı~ı deınektlr. Çörçiliıı halen :l\fo.skovada bu'.un. 

1 
V<'lcc tcsblt ed lınlştlr. :ı:ı::-,·crı.~ ett'.ğlnıiz nı~ın'e;K~~:crh~ 

'!- AJmu.n orı.IU"iU. l}itnali Kafka~- ve kabul şartlarını oras 1nda bir onlcsmo du~u h'lkkında nıih\•er kll:yııakların-1 İngiltere ile ol•ıl muka.,-e:cn1! h:ç b"r pdn1 anl ~ınas uu:ut:mı~ 
~-uda cenuba- doj"ru durnuM:lan Herle- d:-ın yayılan hAbeı·ler. muhtelif hU· 2 ka unu V\"<'~ 1942 ye kad. r ınu yacak ve i~lerl tar.ı.iın etını.:ktı,; o· 
llll'ktedir- ,\,ıl ku,,·etıerile Ro'ıtof • il Ôn ediyor Of UyOr kümet nıerkezlerlnde, /\lm~ı~ya Uej teber c.Idugun~ ~Ör<' burayı. y."1>I. lan T?kl~ Linıiled o:irketiuin l .. ~ 
Bakiı dcınlr~·oıunun iki ta.rafında ta~ Ankara, 6 (.\ .• \.) _ "{aarif \'e- Havana, 6 ıA.ı\.l Bu.;ün bJdi·ISov:'-·etlf'r Rirlı~ ıırasında. bir mün- lacak '.thalattan hüki.ıınet yüzde! fiyes ne b~~ıa acaktır 
arruz etnıektedir. 'C.u:ıtlar X.uıoe,kay& killiğinden bildirilmiş.tir: rlldif;-1ne ı:;Orl'. Ki\b:ıdı-ı y('nidcn bir !erit ~ıılh J"ill.)'iı:ı.."ının c;:ıkınA.sına. se_ 
'o Rit>loı;"lin'\k r<'nuhunda kanlı mu- 1 _ Bu yıl öğretnıen okulJarna büyük hava UF..sUntin inşaatı için B:r_ bc:ı olmuştur. Sa!Ahly,tli Rumen 
harelJrler \f'rdlklerini sö~·Jemekle .ıs oı·ta okullardan iki~er, u~elerden dör- le~lk :\n1erika ile l{tiba ar~ında biri n~al~fi'~<'i"inin _bı.;nunla. al8kilh olar1th 
... uat içind" <'llf"~<'e rıcat etmi_ o1duk- .der ve öğrt'tmen oku:ıarının gündüz_ anla.şn1a:ra Yar lnuştır bıldııdı.~!:ıe gore. Alman ordu?ı:ırının 
tarını anlatnıı,.ıardıl"' .. .\ln1an ordu u ıu talebelerinden ~er talebe para- Pinardcn Rlo f'YRlet r:.dcn San Ju- büt:_ın ctphPlerde ınuza.ffer 'lirette 
Kuhan nehrine bir kaç noktada ,·ar- sız yatılı olarak a-lınacakbr. Muh- Han'd& inff:l edllec'k oia.n bu üs, 11,. ilerlediği anda. Almanya için sulh 
n~11;-tır. , -oro~ilof~k Ye Kropotkin gt_ I teli( okullarla ııstlerin birinci \-e i· dayı kapiıyan ha,·.ı. mcydarıları z:n- mUıakPt elerine baı:;lamak bıt!ı.is ınev
hı nıe\ klltrln f~plJ do#ru ~e-. Alman kinci de,·relerlnden alınacak talebe. cirint tamaıul•yacuktır. zuu olarnaz, ha.tt • .ı. Mo~ko,·a ~u1h tek-
nrdu"lunun bu nehir bze-rJnde bulunan ıerin biri k:z talebe arasından aJTI· T<üba, 6 l:\ .. \:l Kabl:le istifa. e!_ lifinde bulun.sa dahi Bcrllnin bu tek· 

Gandi 

H in disla ;ı 

sine bir 

umumi 

Bir Fi.istin a;ayı 
ku. u:uyor 

f\.ra-.nodar 'e Arına,-Ir gtbl ~hlrlerl ıacaktır. mi~tir. Şimdi bir harp kabinesi leş· iifleri reddC'dr<'cJ?i muhakkaktır. Çtin 
d~ ar t.aınanda ele- gt'ÇlırmesJ nıuftte- 2 ı .. teklilerın ~ şartları ta:;:•ma- kil C'dile4..:ek ve bu kabinedt..' nıuha· kü AlmAn hükCımetinin kRbul ede. niyozıom~ 

y :ı z.:ıc~k ııır-ltJir. ıarı i&zımdrr: lrfet partil(·rine mensup bir kaç na- t bılt'.Ce~i. yc~Ane teklif. k:ıyıtsız şart· 
nu \atlyete ,;ört, Ru .. Jarın ).l&ikop a) Türk oımı:ık.. zır bulunacııktır. sız teslınıdır. Börle bir tel<lit'ln So\'· 

Jlt'"frol hıt\Z&~ını uıun zaman mllda· yet hilkümeti tarAfından yl!ıpılaea~·ı · 
ran ctnıt-lcrl ihtimali bth .. bütlio azal- b)Ulusal duygusunun sa~lamlığı, da C.'.'R"<'ll pl'k a;: n1uhtenH•ld!r. Taıı1 

Nazırınr11 Avan1 karnarasında bil· 
dlrd gi,ıc göre. hükün1ct derhal 
i g:iliz ordusu lçindc bir Fi!i~lln 
elayı tc·~.ı::-1 1n k:.rarll~tırmr~tır 

Bu ala;yd~ birbfr:nden ayrt Arap 
ve Ya!1udi t .. burl3rI bu~unaC"ahtır. 

1111 ~ hulunuyor. Bllbao;;'.'iii& Alman zırhlı karakterinin dUzgilnlU~U, terbiyesi, talebesinden olanlar için pek i~·i al{sine Sovyet hükiınıt'tl nlilcadclc-
mesleğ·c karşı sevgisi, öğretmenıı.ıı-e veya iyi derece l'e geçnıiş bulunınak, 

hlrUklerlııin no~tof - Bakü demir- b ye de\·flma karll:r VC'rmi~ bulunntal<. 

1'1uv1fık cev1p alırsa ye?i 
müzakerelere temel 

~-oııı tarafında \ 'orl)!;lilof. k \f> Arma
' lr bölı;--r-Jt"rlne ulaşmaları, Jt~ların 

Kııh;oı nchrt geri-sinde tutunmaları 

kabiliy.eti ve t!'<itldadı olduğu talebenin (liselerin ikint.:i ,.e ilt;UııcU sınıfla- tadır 
kayıtlı bulunduğu okulun öğ"retmen- rındaıı ö&retnıtn o"kullarına n1uadi1 

Eerlin. 6 fA \) 
ter kurulunca tcsbit ediln1lş olmak, sınıflanr.a glr~cklcr vcrildıklcrl o- ·~ · 

kaynaktan bildiriliyor: 
'Ya:·ı re.sn1I hir 

teşki,' e:/ cek 

c) Ya-t't öA"reltnen okulları talim•t. kullarda nıcslek dcrsleılnden imti-
nık:"\nını dı.L 1..&yLflalmı~tır. - h Gcneı·aı Brand·ey'in Eil"leşik De\"· 

namesinin tesbit etti~ c-,aA-da bu:un- .ana Uı.bi tutulurlar. h.afka.,yada , \tınan orduır;unun ile.;-- &• ,.. Jetler Reisi nuz\·eltin Staline .fah~i 

Bon1bay. 6 ( A.A.) - Gandl. mUn- Yeniden afgari v11 b!n kisinin s. 
ha,.ıran Rf!uteı.· muhr1.blrinc ve:rdl~t lah altına air, acaığı Cmlt edf:mek 
bir nıUlakatta, Hindiıı:tan unıumt va-1 tcd lr. 

ıc.'ı'. 1 "" ,..0·· ........ " ll·rdckl kol Kııban- mı:ı:k (birlnçi .S!nıf Jçin 15. 19. ikinci fi 1911 _ 1912 ders yılında bütü:ı- . h ,.. ,._ ._ .. meSftJtr.ı Hnıil olar;ık :\fo~kO\'&ya 

nuınu urhlrl~rı ara~111da kalan ><aha_ .flfltrf i~in ıe ..... ""'2ft tir:Un(;U lrl.Jlif lıçtrt 1en1eli ve:r '81ı:ıfta ktıhn" olml nak. ·armış hulundttfu lıabeı- vf'rilmektc· 
.' a glnlli':'tlr. Bu kol bira7. daha tler· 17 • 2t) ) 3 Oğrclıncn. ol~u::larına pa.rHSiZ dlr. Reı·llnde fll r-;het belirLlınektc
ler.,(' n.u ... ıarın J\:uhan - Kunıa nehir- d~ B«l~ncr., ruhı;a ha~ta. tlletli. rattlı olar:.ıl< gırmt>l( ~tlycnlerdr.n dlr kf. Eirl<"Ş1k Devletler reiP:inin f&h_ 

lerl e;erl?>olndP bitl~ik \e düz bir mıL sakat ve ku~urlu o:nıanıak. bu ~nrlları ta~ıyHn1arın namzet ~e- ·i nıe11ajları, un1un1iyctlc so:'luıı g-ö-

lislne yazac~ğı n1ektubun bir Ultt. ı Londra. 6 (A.A.) _ Avaın ka
metum mahıyetinde dtğıl. fakat a.n·ı mara:}ında, hüküınetln b r F~listin 
ia .. ma'Zlıktaa kc·rurunaJc i<:"~ı hir nl- a:~~-ı tc.,:k;li hakk=ndaki k•rarııı: 

ya.znanıe ol8ce*ını ~o;vı~mı~ ve mu- a:t dcın!'çte bulunan Harb:)·c N; 
,-,..fık cev01p <ılındı~ı lakdirde cnıPk _ zırı ~ö;ı;lc deınfştir: 

ıl;ır":t hattı .kurmaları da güç ola- e) Ot·ta okullardan pek iyi veya çilinek il:ıt·rc 20 a~ıı~tos 1912 tari-ızilkıneğe ba.11ı~dıgına bir i.şar('ttlr. 
t·t11drr. Ru,IJır, Alnıan ordusunwı da-

tubunı yen müzeKertye bir ttnH~; , _ !ster dünya n"Jikyasuıd , :s:. 1 

hizınctl göreceli.tir dcnılştiı· 1 ter yalrız BüyU!\ Britanyadakj ya. 
iyi derece<le n1ezun olmal·c Lise sı_ hine kadar talebesi buhındukları Ye- Amerika Bh:ı ük ı-;l<;i.,I :'.'fO"ıkın ade 

ha C'rnubu llerle.)-1411 halinde Bakü ,-e 1 nıt:Jarına devan1 edenlerle öğ.retn. len.. ya mezun oldukları okulların n1tidür lx-klt'nl~ or 
Hr&hıınu ınuhafaza etnıck üzerc bti okullart n1eslek ~uııflan gilndüzl?.ı lllklerine nıUral·aa.tlan. Aın5tcrdanı, 6 (A.~"\) D.N.B.: 

hudl'.erden ibaret olsun, hükümct, 

A . "} d b ..., ba<;hba5i:11 Yaht~da~rdc.n b~r ordu 
.rıerı {a 30 ug:lay 1 teıkil projesine muarız ve muh•· dll< K1tfka'i daıtlarının ~itual etekle. 

rinde delanını;l·a 'e kı-,ı geçfrnıi,le 

ı;all::-a-raklardır. 

C•örtilü~or ki Ru~lar J{'fn "\ahinı fh· 
iıHallf'r hellrnıektedlr .. \neak Ru'· 

l:.ır Don dlr~r~ind<' ~ol cenahları nl
ıa~et A~d.J(ı Yolga.ya da~·anıak \t 

!i:ıfka...,Jıu!a. a-' rı bir cephe ffurmak 
-urrt'lr harbe de,·anı ectehillrler. Za_ 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 
Birlcı;ıilı; J\nıcrika Büyük Elçi.sinin 

pt'k yakında ~ıoskovada beklenmek· 
tc oldugunu lngiliz haberler 
bild:rlyor. 

idha] edi ecek l•ftir. iııgiliere t•b iyet:ndc bult1-
nan YahuC:ıler n1r:...:buri dSkerlik 

(Ba~ı 1 incide) + h:zınc~ine t:ibl oldukları gibi b· ,.. 
te.~bitc çalışnıakt.adır. Ayrıce ınilll ka herhsng1 i g l·z teba>l.sı dJ 1'1 

( Başı 1 incide) >~c 1 ruz, gcçırir;:;ck h rC'kctli ınuvaıe_ ı In~iltcre BtiJü.ı.. ı:.;tt:i'i :.'\to ... ko\otJa fabrlkalarınıızda yllz.dc ylrnH nisbe· !~·llz ordusuna göı:üllü olarak va~ 
y·kılır, büliln zahn1et;cr ve ga!'. nenin güzel vc dc\"Hmlı ınah-.uJ!c· 'arilı tinde eksik olarak istihsal l'dılcn ylln zr'ılUlk $erbestislne de malik

0

tlr. 
retler boşa. gider. 1 r•r.i alırız ve dünyada yeni gıaiş-ı '\n;.stc ·Uanı. 6 '·'·~~ l . lr:ı:ril!z lü kumaı;ı ve )ilZde kırk niı-:ıbetinde Bu onlar :ç:n. "''mdiye klidar dü-

F" kat temeli ~ağlan1 tutmak ı lcrin öncülüi;ü şert>fini kazanırız. h. aber,ler ~. r. rvl~ l?. 'n. 'bıldir.diği. ne ~.o.·· ı ckc;lk oıa_n p;lnıuklu kuma..';' tht.iy11. rü tlükle ifa ettikleri bir n1ecbur:· 
eu ~apııcakları da budur. Ru~1ar ~ai I ııt ro 1 U E i b .. k t l 1 1 d t şartile. h:ırckete "eçmek v_e yeni j Fakat bu lmtihAn lafla ~eçırlle· ı "· ı.g- ete '"'' :ı « «;;; ~ ucoun cımıztn apa ı ması ç n c edbırl<'r yet olmuş!ur. 
cop prfrol haY7.a .. ında.kl ku-'-uJarı ~fm

ılltlf'n f<1hrihE' lıazırlannıı~la.rdır .• ~1· 
rnanhır Rıı..,Jarı prtrolden nıahrwn et-

\"C güzel bir bina kurmak 1ç!n de: mez, her vatandaşın krndi saha. ?tfoşkova.:·11- varmıttır. ara~tırılmaktadır. ı --::---:-----------
dün:·a kasır~4tndan ınünas:p fır· ~:nda Se\'gl lle, alfıka ile. !jevk ve Kunıaş buhranının Önilt.e geçmeli Jandarma okulu 
~at olamaz. Çünkü atalet k~nuııu- heyce· ola, kragatır çalışıııast ıa- Almanlar, Kafkas. maksad:ıc istihsalin arttırııma.~ını tc-
r.a d::lyanan. t· ş kes imiş bir düze- zını... d .1 1. l minen bUtUn fabriktlınn bilit fa.s:lR 203 mezun Verdi 
nl düzeltmek ve lnkişaft makbul' lI 1 ya a ! er ıyor ar 
gidb haltne koymak için icap eden e c hu"u~i menfaat ve lc';cb. BM üçer ekiple çalıştırılnıası ça.re·erL a· (.,.,ı l lackle) -

büsü tC'msil eden \·utaııdRşlarI:ı C r ı incide) % ranma.ktad>r. nlzi s vgi ve saygı ile se:Wmlarım. 
hızI. '-C\'k·. alfaka,.·ı. hareket:: !'a, ıı ı p· d k eti ı ı · tti n•an ordularının Bakö Ye Batunıa. Jce... ro er <:ok müh:nıdir. Gcçlnı 111~- ıya e u\·v ("r n n Rerı nıen- Say•n misafirler·m. 

daı lncbileccklcrlnl taJunln etmek i- kin 1 ınanlarda mümkün değil sclcst günün ba.şlıc~ davası oldu: leri c~nuba doğru tleri ha,reketıer!ne Dl~er taraftan yeniden bir pa.- Jandarına Subay okulu, bu yıl 

nı<'k ı .. u-'·orlar: 11on çare olarak Ru~
Jarıı di.l:,f'n ı-, 'ıe ııctro1 ku-' ularını 
h:ıft'-'larra 'e al larc-a açrlaını;raeak 

":-tkllde tahrip f'tmektir. l~a.lnız .\1 -

'.'hı ht•ntiz ,-uklt tok erkendir. Kara. bir '1.\"ClY ~etiremeylz. gu ıı;:;n bunlar arasındaki ~cıki rı.:.h· devam ctnıektedlrl-:'r. H;ıva tahrip muklu f'1.brikası kurulma~ı için tel.. dr., yurdun cınniyet ve asayiş kad. 
--- ı ı ı h h · tc~kil·erl ,·uk~rk irtifad ı t kit~ler yapılmaktadır. YUnlU kum•tı: (f('ı,ıı Hu" doıtanına"lının akıbeti Ba- u arın amo--: ve tıra!>;ı bütün ·, , · an ,." yanı -r rosuna her bakın1cian çok tyı ye-

' Bu~iln Türk mlll ı l i k · 1 ' , v ı ı asına ,, k ı ı ta dokuyan hueusi f&brfkatarın da dev-tuııı tf'hfll'I(' nıaruz: J..aldıktan \Ooraı "' e i umuma~ n1 a:ıeo:~rı f<'·CC uğratabillr Filiıı .. cr yaarc "' aça{ n yap_ t'~tirilmiş 128 jar.de:rma t~ğnı~nl 
f atlar kar <tnd, b l E f l tıK' laı·ı hücııınlaıla zıı·hl k t 1 d let fabrikaları hesabına ra(p•tırılması '>ahi' n1t'Y?uu olabJJlr. ırs · u unuyor. !'l ve a En tüccar açıkgöziiik edip ' 1 ı a ~ra es- . . k 1 1 k u' odT ile 75 jandarma gedik!i erba.sr ka-
•U•el ru"valarını g•r••kl tı'rm k b. , f 1 tckıı·ı· etn1ektc ve bu k t ı d K ıçın arar ar a ınma ur lr. _ . . ııo ... • "" ")'- eş e ırı\aç para az a kazanacak dive. '" 1 a ar a u- tarak vatanı hızn1etine devam ey-

M es' at b 1 r iç'n önünde yeni ufuklar, yenı bütün imtihanı kavbcdeb"l'riz. ba:l ÜZCr'indckl köprU ba~larını ge- Ucretli veya maa,lt olarak de\•let j lcmlşfr .• 
meydanlar açılmıştır. Üzücü bir Bu: hususi ticaret hc~abına I• ti- r.l~"letn~ektcdırler. ,~oroşilo\·sk"un ce_ dait·elerlnde çah~~n memurlara ya. Vekil burada ~ub< y!arın mu. evlenme tecrübe ve :ntikal devre~inden son- 1 har, nıemlC'kct hes'.lbıııa ihanet ve, nubund~ı ecri teşk:rer, Kuban üzerin- prlacak yardım işi de incelenmekte- ,·affakiyctlerici kaydettikten son-

Tr.hlsarla.r umunı rnildtirlilğil. per. ra iş basına gelen Srr&ÇQğlu kab'.- cinayet olur. Buna meydan veri- :lekı ileri hareketleri esnasında Ka.- dir. Diğer taraftan bir başlangıç ol. ra genç m~zunlara vazifC'lerinl ha
uor:.<'l gcn·isi şefi, emektar Ga~atasa- nesi, gençlig n, memlekettek: bü- lemez \'e' verllmlvecckt'r İlk kon radeniz ile Hazcı· denizi arasındaki mak Uzere ~in1dllik memurlara bir 1 tırlatmış \·e sözler:nj ~öyle biı!r· 
ra,·tııaı·d1:1n. B. Ce..-det Balımın oA"lu. tün zinde ve yaptef kuvvetlerin tro! vazifesi, na;ıu:-;lu ,.~ vatan::.e: l:ıiiyük ı;inıendifer milnakal&t yolunu çift aya'kkab:, keza bu memurlara 1 miştir· 
.;cnç ve güzide doktorlarımızdan B. bekled:ğ ı ~özieri röylemlş. hare ver tüccarır.d~r. Ftkat bütün n1il-I kesmişlerdir. ve aıleleıine birer e:•J.~ellk kuma.., •«-- Yolunuz çetın \"C leh!ike 
f-i('ı.Tih Baıı:n·ıa emekll Binbaşı Bay k_~tl·ı· muvazeneye .~( der: yo~ları Jetin gözlerinin kendi üzerler!nde Stalln _şinıa.Jlnde A,1nıan ve Rumen ı meccanen Yerilecektır. Memurlara \'e· ı lerle doludur. L3k!n bu yolun siz: 
~·lJ~h:ıddin k.zı }<~atmanın nikılhları buyuk bir ce-~aretle Pçmı~tır. olduğunu da unutınamalrdırlar ı kıtaları ıll"rlen1ektedırler. Bu kesim- r!lecek kumaş ve ayakkabılar lc_:ln ı lerl nluhakkak şerefe ulaştıraca-
rllin Kadıköy b<"lediyesl:ıde kıvılmış Yurdd.ı taze ve ferahiı bir hava Böyle zamanlarda n"Jeyd<ı boş ka~ dekı m1.1'·a.ffı:ıkıyetıi harekete Rumen barem dereceleri nazarı ltıbara alı· ğından hiç şüphe!n yoktur. 
~-c e\'l~nnıe mer<tsiml Krzıltop~ktakl ı e~iyor. lamaz. GC'niıj tc<:.ebbüs ~mk~nları kıta~a.rı bilhassa kayda şayan bir nacaktır. Yardım görecek memurlar 1iep~n'z;e bütün ömrünüz bo-
kü~l·dcrlnde her lkl ta'."rafln dost \'el • Bütün bir dünyR yflkıp yıkmak-! yaratmak içln k~ldırılan tctkilatın tarzda l.ştirak ttmlşlerdlr. munhasıran kUçllk aylıklı memurlar '-·unca n1uv~ffaklyetler dil . v olacaktır. ~ erım ar. 
, krnbaJ:ırı huzurunda ic-ra edilmi~Ur. 1 .. , medeni kı~·mctıcrl yoketmeklt> ve t<;hd :o erin yeri n1utlaka na.! rı.rosko\•ıt, 6 <.A .A. l - Sovyet öğ. kada.-şlarıtn· • 

Nezih. bir ai.le _toplantısı halinde "\'e mc~gul bulunurken , Türk milletı- 1 muslu tüct"arırı ve bütün milletin le :ebllğı~e ekt~r: ---------------
'"!eşeli hır samırnıyet havası içinde te_ ne: clelc verm~k. çalı~mak, yarat. 1 basiret ve alHkas:ı ... doldurulmalı· Kletskaya bolgesindc kıtalarınnz, ha edilmiş ve 300 Alınan öldUrUI· Mihver harbı" 
~t edilen bu mesut ht\dhıe, gece geç mak. fır:-:atlardı: n istifade etmek 1 dtr dü,man hiıcunılannı pUJkUrtmUşlcı- mllştür. 
a.at.:ıerc kaıiRr de\'am etmiştir. ak!ın ölçü!er!nl. er. temiz ve geV,. Bu,..,iın vurA 1 1 ve me\'zilerlnt muhafaza etmi,lcrdlr. Bielaya G:ina.'nın cenubunda dU•.- kazanırsa 

. . . ~ - uu uınum menfaat ', - .· . . j 
< ... nç evlılt!rl tebrık eder, ker.dı- bır Ttirk t~&llımln n ytlk,ek tut- b'·t· , Blr bırllk nıeskUn bır mahal h;:ın ya- ı· , · · de u un \'atanda·'arın h k k"ı man tank ve pi)·adcsi ile şiddetli çar. (Bıı,ı l lneJde) ı; 

lerıne uzur ve nıesut bır hayat aı-ka· tugu kt.)metlerl hayata h3kim ktl_

1 

' ~· a 1 1 pılan çaı-pıljlma!arda 300 kadar Al- . 
da~lığ tcmennı ederız. mak ımkAnı \·erllmişt r. menfaatlerı de bu çetin davayı eL man ö'dürnıU~tüı·. Bir kesinıdc hti~ pışn1atar de\•an1 etmiş kıtalarımLZ. mcınl.:!kctleri !edarasyonu kurul-

A denCdlktcn !"Onrt B de dent-. bırl:ğlJe halletmemize. herşeyden cun1 arahalarıqıız dU.Şnıan geriıı!ine yeni me,·zllere geı1 çekilmişlerdir. j Jll.G~r iç n r!iinlar hazırlamı_,lardır. 
• ,. •. lecek, elbrtte z ye kadar gitmek evvel tüco:irın südüne ve namusu_ taaı-ı-nz ed~rek bir dil~nıan ia~e ko_ J{uşevskayanın cenubunda tank- su .. ~i.anld~·a __ göre .. Arap memleket...! 

Acıklı bır olum 1 :·olu d~ a("ılacaktır. Yani şekil :p_' na havale edllen bu davadan yü_ lunu tahrip ctn1işlerdir. :lO kadar kam sa,·ar top \"e tilfelt ateşi He dü.şn1a-1 ıe_r 1 ·~·n. buyı,ık b;r kısmı Alınan 

H 
d ~ 1 til8lar1nı.. neticesi -olarsk aklın i zümüzün akı ile- çıkmnmıza b·:ığlı- yon tahrip ediln1I~ ve 300 kadar da. nın 8 tankı, -ı zırhlı otomobil ve 21 hakın1.yeti \"e b.rkaçı. da İta!yttn, 

,·uıuıel{ ~tUhentli ay ar ~ a-
1 

, d · .!\lman öldürliln1U!;iti.ir. kamyonu tahrip edllml.oııtır. hilkim~yeti altına gircccktır. Söy· 

lih 1'ukal'tn karde•I ve Çorlu ı yo unu, ça 1ışman1n hızını. \"e v.erl- ır. . . ' ı ı k ı ~ı la a O'lna'nın e b d hU- k•· ıendig'"!ne rıöre fcd.ras,·ona gı·rccek 
Askeri 1'J< ·ta hanı? t kııla.A:. bu~ m n esen enge lcr bırer b rer llüklımrtin bilşinda bulunanla_ 0 c Y · c nu un a Kubanda başka bir kesimde "' .1 

run ve ho/taz lı"'t•lıkları mtite· k•ldırıl•cakltr. Merhum B•şvekll, rtn hudutsuz enerji ,.c tcşcbbıi, cıım ed•n dU1mnn tanklarlle ve Pl· zaklar. Almaniarln i!gaı ettiği bir olan dcdetlcr Flllstın, İran, Suri. 
A d11., z ~-e kad r bozukluklar oL hazirelcrj yoktur. Asıl ktıvvetlc· yade~ile şiddetli rarpıfmalar ceı·eyan ye, Irak, Süudi Arabistan ve :\1ı-

hassısı tıoktor Binba~r Ziya Gök- dugunu n1illelin yiizür:c karşr ce- rinl b'zin1 alcikaınızd:.n, biziın l'"' etmektedir. So\'yetıcr yeni mevzilere nleskiın n1ahallcye .;ece akını yap~ sırdır. Bu memleketler;n şimdlkl 
ı,l11ln eş! Sıdıka <1ök~ln ev\·elki ~ "' d" ı d C ü ·ı 600 d h··ko t1 · d 11 kf F ı:;:~ce Alnıan hıı tahanesinde ha- s:ııret ve samim'~.-etlc ~öylemekle" ra~atlmizdcn, h<:>pi:nizlıt müsbcl: çckllnıişler ır nuş aT ır. esur ~ varı er en u nıe erı e\·r ece - ır. ._de-
) ta eberJI olar1l\ ~07.lerln t ka- bugünkli <:Rlı~nıa \."e hareket dev_ bir işbirliğlr.e mühey;.-·a bulunn1a-i l\foskova. 6 (A.A.) - • Sovyct teb_ J fazla dtişnıanı kılıçtan geçirmişler- ı:alsyonut~ _şlefligk· ittl1e FBr.ank Fröbc· 

1 
- ;•k t ı t k t · . . d. n us ge :rı ece r. u zat milsli.l 

r ·1 n "' cmP asını urmuş ur nıızdan ;:ılacakla .. dır. l\lüştcrt·k lığıne ek: ır. ~ , . -
parr. ~t 

Ct-nazdl bugtln öğ"leyı nıtitea

k:p Tcşvlkiye camisinde n azı 

kılınarak Aı;rt mezarlığa defne_ 
d:lecekttr. 

Bunu m'nı1cll• y•d·t k ,. ımdt t . •. 
1
. . . . .. . t i . Uh. man oldugu .ddıasında bulur.an 

' .. 'C" me .az r. yur mes uııyc ının her bırlmızeı J(letskaya. bolge.;.;ınde Jı;:talarınuz, Beyaz Rusya çe eci erı, m ını bır: y k . 0 , .• , ,_ 1 , 
"eml•kct'n "encll•t • 'Urd n ··kı d.. ·r 1 · .. , . ı a ın \ ~ · · ş!'lr, ... me:-e .eleri.ıde 
·" "" · ., · 6 \e )'. u yu c ıg vazı t rrı Se\·gı ı.e, h'lzıa dü~manın nıUkerrer hücumları pUs-: denıiı·yolu istasyonuna. muvaffakıyet ' ·ı 1 h bi b. Al 

h'
' rını <'c,·en bu··ıu·· ı d .. · , ,. ı · ·' ı "I ısas sa ı ır nl&ndır. Zev-

' ,J. .. • .; n z n e \"e yspmağa hazırlanm h ve muhitL kurtülmlıŞtUr Bır kesimde tankları-, il bir akın vaparak n1Utea.ddlt polis ,.e - · 5 ı. 'I 'd . .. 1 
l
.d ali•t ku\·\·ctlc go·· 1 · ı · . h ı .. ' - cesının ur )ie· o. ugunu so\· .e-

e r z er;n açma- mızı azır nn1ahyız .. De\'cyi mutla- mız du~n1anın ardlıtrına hücum et-ı asker öldürmüşlerdir. Kara.rgılh ola-· kt d' E 1 Al ' 
l d 1 Bu fırsat bir d•h L .. . . . me e r. vve ce man Yahudi-
1 :r ar· a ge ka gutmellylz \"e ı;üdcceğlı mış ve bir dUşman ıeşe kolunu tah rak kull;;ınılan dört vagonla cephanej 1 · F .. b 1· • 1. d d 

'------------~· ~ imtihanı gcçı·ı·mcg· b · 1 . . . .. - erı ro en us e ma 1 yar ım a bu ~ .__,,.. meı:. c n1cc u- Ahmet Emın "YALMAN rıp eylemıştir. uO kadar kamyon im· dolu 12 für .... onu berhava etmtaıeı:c1• .. 1 kt ld·ı • e "i -· unma cı ı er. 

• 

~ ugi.1nlerde Huttü..,tanda mti 

~ h"inı kararlar \·enlecektı:
GOzler oradan a,yrılan1ıyor. Gori.iutr 
ma.nıara. ~~rın )('in hakkın \f' ihlı· 

~at·ın if·aı.ıarınft u.v~un \e ('Htin bit 
diin~·a i .. ti.' enlere ılınit ,-erec·eı. yol 
da dcğ-ll~Ur. 

Utın,\·ad.ın fertleri kOle et.ı.nt'k .. i .... 
tf"tni ı.aık.ıı!ı gibi ınilletlert e .. ir rt. 
nıeı.. ~ltlrnılnin kalknıa'ıı '' t-nıper

)'ahtntin her \akit için ta~flye.)e u~
ranıa'ııru klın l'ıteınet? 

Fakat Gandl, Jnglllzlerln f-flndl-. 
daudn11 ı;ekilnıe-lnl haklı olarak ı,_ 

l<'ıneklt~ beraber enıpt"r.,ali.tınln dun 
,\ sdftn kıdkına"ııoı teıuin cdeeek ~" 
k;ldr hlreket ttnıi~·or, ('U.ıkli kf'ndi 
aı.•tığı haJrak e'lllJ>er~allın1 hayra
ğulır. henı <!e ınlh\ el' emper)'aliı· 

ıııinclen fark-,ızdır. 

Gandl \t' tanıltarları krndl ha,yat 
"ah!lları olarnk bıitün IUndh,tanr 'e 
dürt -'üz ı -Hlon:ı )Akın fns:.nın ru. 
hunu leott: orlar. (Hindi~üuı) d.i)f' 

eo~ran nıanadan ha.ka hk:b-lr mi'l

na lfad"' ctr.~i,\"f'D hir ;-.iıu UZ.f'rindf" 
dııru~ o-tar. dort ) Ü7: nıilyon •r•.,111 
41:.t. din, dil. hi .. , nıPnfaat, tarihi an,ı 
nr rarl, h~.cını hl\r "aşarak bir 1t-k 
fJint rnillf'tl ;.,tf!-·orlar. Tıpkı .\n1r_ 
ril1.ada ~ a1Hh_1

1*1 Kibi fr;lPr''"'-' on .\·o· 
lulla \e <"ebir \e toler&.n"ila -'Urü.'l'· 
rrk ht'IJı:I c'r bir lfiln bô~·Je bir nılllel 
kurut.ıraktır. fakat bôhın bir Hint 
nılllt•tl ~oktur. llintıil"k, bi1.in1 o .. 
rn:oılılı~l.ı.ıı d.ı. l "ugo-.la\ ınilli rat L 
bı"ıuıdan tla çok ge\,ek bir muha\~ 
·' t>l h'l,tclır. 

Bunun Jçln merke7lJt't uAuJllnu~ 

ifhı .. a u,traına~a nıahkürn olduı.;-t' 

hiı- .\er \ar ... a o cta Hiıuli~tantlır. (;°"" 
di \ e arkad!.l'.<ları bütün dUn-' anı" 
grı;irdlği tN·.-üllf'lt're gü1 .\-U<n3rlar
.. ;ı '" ko-' u 1•1illi:'f'l{lt'r\·f'rUk lh1i. 
r41i"ılarına haıHlıriar">a ha.kiki hir i"· 

tikl<i. 1drn \e <le\anılı inkl-:af ınık:'.·uı
Jarından 111ahrw11 bıraka.C'aklardır. 

-•ıqıon. 1-:ıgalin~ kar .. ı td.fla durul 
n1aı.. A.let tazınıdır. ltlntlUerln jh·tı 
,\·oktur. EJ;er deınokra'!ıl da\8.,ıııoı 

<'iflı1en lnanı)·orJar'R. müC"adt>ltyf' f'n 
J;"f"l olınarna)an 'e kendi j"ılikl:il <'

ınflltrlle bi.i:Hin dÜJl)B~a a1t nıi.H·t\ 

d"'lf" ı-,ını birbirinden a~~rı tutabll 
111elrri hi~ıındır. 

l"ok'a ıo\.nıeri.kat flarlc-l~·f' :\~a7ırı_ 

nın nıbcotakll nıllletler ıı,•ln kurdu~u 

Ol•·ii~ e u~anıaLlar. 

Ziraatimizin başına 
geçen köylü evladı 

(Bao:ı '? JnC'ide) 
Almanca o:ar;,. k basılar. b.r e ... er 
le geçirdim ve Faika çok mcşgu 
olduğu ·çin onun derslerini be"' 
üzerime aldım. 1936 da 1\1ülkiy 
Ankaraya g.çince oraya İktı:::aı 
profesörü oldum. Umumi lk~ı. 

sat, Zıraat politikası ve İçtimai 
iktisat okutuyordum. UmuJT1i 
mür,çkabc heyeti kurulunca bu· 
nun az11ltğına .seçildim ve cnst. 
tüdekl vazifemi bırakmağa me!"' 
bur oldum. 1\fürakıt.be heyetinde 
bir sere kadar reis vek:lligi eı~ 

tim. Afyon n1ebusu oldukta" 
tc.rırıı bir sene kadar hocal:g:ım. 

devam ettim, mebus"!arın mu J
lin1 olamayışına karar verilir.cc 
çekild m. 

1932 den 1939 a kad•r yaz vo 
kış tatillerimin hep:sini yurt lçın . 

dc- \",. b:r plH:-; da ·resinde tetkik 
~eyahatleri yapmakla ~eçirdim 

Urfa, l\i rdin, :i\'laraş, Mugla vc
Denizli hariç olmak üzere bühl'ı 

viliı.yctlcri. dolaştın1, ameli nıe· 

selelerle ıneşgul oldum. Zır"" 

1'1ektepleri l\.lezunları ct'miyt·t,. 

nin dört sene kadar Un1umi Kli 
tipligtn; ettim. bu cemiyetin çı 

kardığı Ziraat gazeetsine y<ı.ıı 

yazdtm. Bir aralık baıı trkadaş 

larla beraber (Dönüm) ur.v· ıl 

bir ziraat mecmuası da çıkard·k 
?\'1ebus olduktan ~onra Parl 

Umumi İdare h'•yeLne ~eç~ dım 
ve lktısa.t Ye maliye işleri:P n1c--
gul olduın. 

İşle hıyahıntn hi\J.yest h\!n 
dan ibarettir. Bugün zor bir ,_.e 
z;(eye getirildım. Memleket hc
nl yctlşt~rmek l~in <:Ok külfet \'~ 
hlnınıet sarfetli. Bunu bt:rdcrı 

~ilnün birinde mukab'1ini Rlm· ~ 
için ysptr. Ben de \"azife nekad::ır 
zor lur~a olsun. yılmıyarak elinı
den zeleni yapacağım.Ti 

! . O led:ğ·m hikı:iye l('imc 

rahlJk ve it~mat \·erdi. Zi 

raat 1şler:mizi ·dare içln seç:J• ı 
bu temiz ruh~u köyJJ. cv13d nı 
tahs:l, n1evki bozmanıı~tı. K r· 
eıında milleti:) ha)rına yaraya_ 
cak büyük miklarda bilgi, tcc· 
rübc. kuv,·ctli bir f:ec:ye, deınlr 
g:bi lı:r azim ve irade ins.an Ş'2k. 

lindc o:arsk duruyordu. 
Ayrdırken, kendi kendinH' 

~öy:e düşü: düın· 

- Tier iş iç n n1evcı t tçinctek 
n ıY ınücehhez, en i~·ı :retıc::m s, 

e:-ı \°Criml insanlar C'C:İl!'C. Js f 
slstemlmlz şuurlu ve taın olarak 
meziyet ve hizmete göre kuru' 
nC' 1yl olacak. ink·~arımı7.ın hırı 
şcvki.ı. verimi nf'kadar art ab :1e· 
cek! 
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BULMACA .ATEŞ TUliLASI""'l,.KüçDk ilanlar-. 

Vapur Ocaklarında... 1!J 

Beşinci haftanın i~~~
a t koşuları 

6 

7 

f 
; 

Sobalarda, Maltızlarda 
En Fenni şekilde imal edilmiş 

REKOR ATEŞ TUiLAll 
Ku.'lan.-mz. Ç Ü N K Ü 

REKOR M k Tem.inattır. Depo adrf!9f: Ttltthl gttmar 8 rö.k Kemerti eokak So. Zl Tel. :U.19'7 

Bu haftanın yarışları, diğer hafta- ,, Soldan sağa: 1 - Emeklilik 

~, ................................ ,., 
lara nisbetle çok heyccanf l olacak :mc:.a; :_-A~;~r~~~zae;~nn~~ g~~ 

sımlar.ır.da.n. 4 - Bir hıtap; Do· 
ğurtan. 5 - Bir kuıi: Bir hayva. 
nın fery~dı. 6 - ş ddetli bir ze 
hlr; İsim. 7 - Az miktar; Bir no. 
ta. 8 - Bir ne;ta: Elbisenin kıstm· 
tarından. 9 - B ir nota: Bununla 
beraber. 10 - Günlük ihtiyaçlar. 
dan; Tokat. 11 - B r bahçıvan 
aletini kull nmak. 

Ba pazar yaprlBcak k011tJlarla ati lJçiilW'ö kota: (Sat.-, koşusu) 
)'&T.lflarınm beşinci haftasına. girmiş Uç yaşında halis kan lngillz erkek 
oluyoruz. ve dili! taylara mahsUstur. Mesafe.>! 

Geçen haftaki yarışlarda Ozdemi· 1400 metre, ikramiyesi 255 liradır. 
riıı kazandığı birincılik bahsi müşte_ Ko~mya kayıtlı taylar şunlardır: 
relıt piyasasını altüst ebnlş ve yarış- ı - oaval~clro 59 kilo, 2 - KU
lara olan a!Akayı da o nlcbette art· çUk E.cıseks 5' ,5 kilo, 3 - Alemdar 
tmnıştir. 51 kilo. 

Bu hafta yapılacak yanşlara her 
koşuya mllsa.v1 kuvveUerde hayvan· 
tann ı.tırakl hiç şüphe yok ki, yarış 
mera.klılannı şaşn-t.acaktır. 

Dördtlnctt k~: 
Uç ve daha ytıkan yaşta halis 'kan 

Jnglllz erkek ve dişi at ve kısrak. 
lara mahsustur. Mesafesi 2000 metre 
ıkramiy~sl 470 liradır. 
Koşuya kayıtlı hayvanlar şunlar· 

dır: 

Yan9}ar üzerindeki tahminlerlmizı 
ikinci yazınuza bırakarak, bu haf· 
takt koşuların programını verelım: 

1 - Ozdemlr 82 kilo, 2 - Gonca 
Blrhld ko,u: 60.5 kilo, 3 - Rcmans 60,.5 kilo, 4 - -
Uç yaş1nda ve hiç koşu kazaıuna- Umacı 60 ki'<>. 5 Hmna Hatun 58.5 

mış hallS kan Arap erkek ve dişı kilo, 6 - Yetiş 58,5 kilo. 7 -- Şen'kız 
taylanna mahcouıı. mesafesı 1600 met 53.5 kılo, 8 - Buket 53,G kilo. 9 -
re, fkramlyesi 255 liradır. 1 Demet 53,5 kll-0, 10 - Çobankızı 53,5 

Koşuya kaydedilen taylar şunlar· ı' kilo. 
dır: 1 Balı~ır, 2 Şahin, 3 Yaman, ~ Betlnr.l Jrotu: 

Yukarıdan apğıya: 1 - Kat· 
lar; Bir p~yga.mber. 2 - (Sabtık) 

suz kullanılmaz: Adet. 3 - Sınrf; 

Bükreşte bulunur. 4 - Kara par
çası: Başına bir harf gelirse bir 
nehir olur; Aydınlatma vasıtala

rından. 5 - Ş!m1. 6 - Lezzet; 
Başına ve sonuna birer harf ı::e. 

1 rse alışılmış olur; Sevda. 7 -
Kapının kısımlarından; Şimdlkı 
zaman. 8 - Temizlik vatııtaların· 

drn; Ek. 9 - Ev; En büyük. 10 -
~assct: Soytarı. 11 - Su; Eme. 
net. 

DÜNl\'.Ü BULMACANIN RALl,f 
Rlnd, 5 Ceyllı.n, 6 Ceyhun, 7 Ferhat, Dört ve daha yukan ya.ı,ta saf kan 
8 K~r. Arap al ve k~rakla.ra maM\lstur. . Soldan sağa: ı - Belçika: Ani. 

Jldn<'J koşu: Mesafeııi 2600 metre, ı.«ramlyesl 300 ~ 2 - Ala~m; Alay. 3 - Baht; Fa
liradır. Koşuya kaydedilen hay~nlar nl. 4 - IIA· Süt. 5 - (A) len (1)· 

iki yaşında \'e hı,. kn<rı• kazanma- ' • 
" - ... - . şunlardır: Ana; Bu. 6 - Ma: Yaş: Rav. 7 -

rnııt 1ıalls kan lngillz Ct"kek ve dışi l - Tuna, 58 kilo, 2 - Sava 58 Ksdıköy. 8 - Boy; Sımetrİ. 9 -
tayıara mahsus, mesafesi 1000 ikra.. kUo 3 Bora 58 kilo 4 - Tomur- A b A'-'- • 10 S 1 . - • ca a; ''"'am. - aray· LA-
miyesi 300 liradır. cuk 58 Kil<> 5 - Bafıtiyar ~,5 kilo ma. 11 - Akala; An. ' 
Koşuya kaydedılen taylar ı:ımtlar· 6 - Tarhan 56 kilo. Yukarıdan aşağıya.: ı _ Babil: 

dır: Ildli bahis birlııcl, ikinci ve dördiln- İbacıa (asabf). 2 _ EIAlem; Ocak. 
1 - Va.radın. 2 - Yıldırım, 3 - cU k~ arasındadır. 3 - Uıhana; Yara. 4 - Çit; Bal. 

Rene, 4 - Vido, 5 - Pınar, 6 - Has- Çifte be.his (l-2), (2-4) k•lar •· 5 - im (mi); Saya sa.yı;. 6 -
,a, 7 - Nilüfer. rasındadır. 1\fiinadl. 7 - Tqrma. s _ AI; 

Piyasa Vaziyeti 
Taze patates bollaştı 

Karadenizden, dün çok mikdarda 
yumurta, pirinç, fasulya ve yağ geldi 

Kehle. 9 - Alan; Rötka (alrlör). 
10 - Nan; Bayrama. ı ı - İyi 
huy; İman. 

Kız:loy Kadıköy 
şu~esi:-i:ı bo1osu 

Kmlay cemtyet.I Kadıköy Kaza. şu. 
be merkezimiz taratmdan ağustosun 
R inci cumartesi gUntı ak,amı Fenf':r
bahçe Belvtı gazinosunda N~vzat A· 
kay ta.rafından konser, tali tecrübe· 
lerl ve mıihtelif numaralardan mü. 
rekkep bir kır balosu tertip edilmlfı. 
tır. 

Yeni neşriva" 

lslam - Türk 
Muhitu:maarifi 

38 inci nfü:hası mühim bahisleri 
lhtiva ederek intişar etmiştir : 

Münaka. at Vekfueti Deviet Limanları 
işletme Umum Müdürlüğanderı 

İdareye mavr.acı ahnacağtndan aşağldaki ~eraitl haiz ola.nltrın 
Galatada idare merıu-z:nde enspektOrliiğe müracaatları. 

1 - .Muval':zaf askerllğinl ve 942 yoklamasını y&pmış olmak. 
2 - 7Abıtaca musadd&k hwııü bal varakası ve liman cüzdanını 

hamil bulunmak. (835%) 

SÜMER BANK 

YERLi MALLAR PAZARLARI 
Müessesesi Müdürlüğünden : 

MAGAZALAR iÇ:N 
Satı' Memurları Alıaac~k 

Istanbul ve ı,taıı.bul harici mağaı:a.lanmızda mUnhal azami 100 iL 

raya kadar ücretli satış memurlukları lçln mağazalarda uzun müddet 
ıı&tı.ş memurluğu yapa.ralc rey-yan idare etmiş bulunanlar alınncakur. 

Askerlik hizmetini ita ebnlş olmak f&Tltır. 
Isteklllt.rin 8'8.fld& ya.zıh ve&tk.a.larla 10 ağustos 942 tarıhlne kıı.

dar Sultanha.mamında Katırcıoğlu hanında. MUCS1'e3e Za.t lşlcri Şefli· 

ğine mtlı'9C&at etmeleri lAzımdır. 
1 - Nilfuıı lrllviyet ct17ıda.n.ı 
2 - Mket1ik vesikası 
3 - Tahs:ll vesikası 
4 - ~t lcAğıdı 
5 - Vesika fotoğT'a.fı lı 

~, .................................. ııaawlJ 

Istanbul Belediyesi ilanları 

Hesap işleri mUdürt1itll kadroııunda münhal bulunan 50 lira licrrtll 
ve lt'i lira maaflı ıııeyya.r memurluklar için 14.8.942 cuma g11n11 ı;11at 14 
de orta mektep mezunu erkekler arasında mtisabaka imtıha.nı yapıla.. 

caktrr. 
A~ağıda. yazılı evsafı haiz olanlarm 13.8.942 perşt'mbe giinll akşa· 

mına kadar l:>e.lediye riyasetine istida ile müracaat ederek Lc;tenilen ve· 
saiki vermelert ve tayin edilen gi1n ve saatte imtihana gelmelert llfin 
o!unur. 

ı - Tilrk olmak; 2 - Orta mektep mezunu olmak; 3 - Askerlikle 
ala.kası bulunmamak; 4 - Otuz yaşından yukan olmamak. 

lstenllen vesaik: l - Hüviyet cüma.nı. 2 - Askerlik vesika.sı, 3 -
mektep şehadetnamesi, 4 - Doğruluk k.A.tıdı. 5 - 6 X 4,5 ebadında 
dört fotôğr8f. (8448) 

r ' 'l'learet Velrlletl t, 'l'lcaNt u ... ftlıllrltiladea: 
TUrkiyede yangın, nakliyat, hayat ve kaza sigorta lşlerl;vle meşgul 

olmak tızere kanuni hükUmler daire5inde tescll edilerek bugUn faaliyet 
halinde bulunan Doğan Sigorta Anonim Şirketi bu kere müracaatla Rur. 
ıa ViUı.yeti mtllld hudutları dahl'ln:1e kAin mahallerin aı:enteliğinc Şlr-
ket namına yangın, nakliyat. .kaza ve hayal ııigorta i~lerlle meşgul ol-

Karadenlzden hmannnıza çok mik.. etrn~tir. Piyasada satılan muhtelif 
ıari!a yiyecek maddesı gelme~e baş- cins pir:lnçleıin fiyatları dUn şu şe. 
Jamıştır. DUn akşam limanımıza ge· kilde idi: Kör Derviş cinsi 100-102, 
~n Tan vapurile, IstanbuUulan ol- Filibe 102·103, Hatay pirinci 90-92, 
dukça sevindirecck kadar, gıda mad_ ikinci sarılı 85..8'7, üçüncü az çnrtlk· 
desi gelmişlır. Ge:-Cn mallar arasında 1U 64-65, Dlyarbalar 100-103, Vlolina 
bilhassa yağ, fasulye, pirinç, yumur- 104-105, ikinci Violina 98.100, Tosya 
ta. :tındık, nohut vesaıre vardır. Tile- 100-102, Dibek Tosya 95-97 kuruş. 

carlar malların çıka.rılması için der- Fasulye fiyatlarına gelince: FasuL 
hal t.eıtebbUse gırişmtşler ve mallar ye tombul 33-34, Çalı 36-40, Derma· 
dtınden ttbaren mavnalara yUkleti- son 40.41, horoz 32·36 kunış. 
!erek gümrUk anbarlarına girmeğe 

Diğer taraftan sebze ve meyva fi. 

yatıan da dllşmeğe başlamıştır. Şeh· 

rmize Tekirdağ ve hava.11.sinden çok 

mak ve bu işlerden doğacak davalarda bütlin mahkeme'erde müddei, 
l - Tasavvuf bakımından aşık. mttddelaleyh ve llçUncll ışahJS ınfatlarıle ha.zır bulunm11k Uzere Hasan 

2 - Halk edebiyatında Aşık. 3 - Barçman'ı tayin ey1ediğini bildirml.şUr. bqlamıştır. 
Aşık edebiyatı. 4 - Aşık edeblya· Bunlar bır ikt gün zarfında piyal!a- Keyfiyet Sigorta Şil"ketlerlnin teruı:ı ve murakabesi hakkındaki 25. 
tının çtimat me~ ve mahiyeti 6 .1927 tarihli kanun hUkUmlerine muvafık görülmüş olmakla l!An 
5 - Aşık Çelebi. 6 - Aşık Ömer. 

ya çıkacaktır. 

Bundan başka, ptya.!tlmızıı. bir kaç miktarda kavun karpuz gelmektedir. 

gilndenberi çok mıldarda taze pata- Kavun fiyatları biraz ytlksek olmak
teıı de gelmeğe başlamıştır. Taze pa- la beraber karpuzlar bUyUk boy ola_ 

tateflin kflosu 20 - 25 e.rasmda pera- rak 15·20 kuruşa kadar dilşmUşUlr. 
kende olarak ııatılmaktadır. Patates 

A 
olunur. 

7 - şık P<şa. 8 - .Aşık Paş9_ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. 
za.cle. 9 - Fıkıh bakımrr.da.n {ışir. :: 

Hatay Nafıa Müdürlüğünd~n : 
... ıu b 1 k tt ok 1v.ı Domates 20·25 arasındadır. Patlıcan 

mıuısu u sene rnem e e e ç .1•· 
dl Bllh Ad t kasın 1 fiyatları da ucuzlamıştır. Baş patlı· 

10 - Şeyhiil slftm Aşir Efendi. 
11 - Aşürane l(lgat ve din tarihi 
bakımından. 12 - islAm Anslklo· 
pedisinde müsteşr k ve mlsyor.e-r. 
ler hakikaUeri nasıl tahrif eder· 
ler? •. Yazanlar: M. Şakir, Mustafa 
Namık. S dettin Nüzhet, Temyiz 
reisi Al Himmet, M. Zeki Pakalın, 
profesör Kamu Mlrat, Ömer Rıza 

r. assa apnznrı mı.n a • canm tanesi 7.9 kuru kadar satıl· 
daki mahsul geçen senelere nazaran ktad şa 
hem kallte, hem d~ miktar bakımın- mA ır. ---------------------------dan bir kaç mlııll UstUndUr. Fıyatıa_ 
nn yakında 10 - 15 kuru":ı kadar 

1 d~eğl söylenmektedir. 
Yumurta flyal1annda da bir dil·' 

şUk!Uk göze çaı-pmıya başlamıştır 

DUn şehrlmlu- büyük motörlerle 
Bandırma \ c F:ge mmtakalarmdan 
da çok mıktarda yumurta gelm~Ur. 

Pirinç fiyatlarında eskı fiyatlara 
nuıı.ran çok fazla bir drğ.şlklik yok
sa da. bir kaç gUndcnbC'n piyasaya 
çıkan pirinçlere fıyatlnra bırnz tesır 

Reı©'Jy©, 
BUGÜN'Ktl PROGRA..'J 

SABAB 

7.30 Program ve memleket sa. 
at avarı, 7,32 Vücudumuzu çalış· 
tıralım. 7,40 Ajans haberleri, 7,55 
Senfonik parç:ılar (Pi.) 8.20 • 8.3:> 
Evın ııaatı. 

öt.LE 
12 ::ıo Program \'e memleket sa. 

at a Y .. '..,:;. ~arkılar. 12.45 A· 
jar '> rlrr 13 • 13,30 Kart'i'tk 
m k mi r1 ş rk !ar. 

AitŞAM 

18,00 Program ve memleket sa_ 
at ayarı, lll,03 F sıl he~·ett, lS,40 
Dans mUztğl (Pi.) 19 CKitapseven· 
ler sa.ati). 19,15 Dan,g mfü:tği pro
gramınır. ikıncl kısmı, 19,30 Mem 
leket saat ayarı ve Ajans haber_ 
leri. 19 45 Klislk Tilrk mUzıği 

p:-ogra.mı, 20,15 Radyo Gazete.Si, 
20.45 Şehnaz buselik makamından 
şarkılar, 21 Ziraat takvıml. 21.10 
Temsil, 22 P.adyo salon otke:,tra
sı, 22.30 Memleket saat ayarı. A· 
janıı haberleri ve borsalar. 2'.?,45. 
22.50 Yarınki program ve kap.ı.nış. _______ _,.) 

Lüksemburg bilardo 
salonundaki hırsızlık 1 Doğrul. 

ı~tanbul C. Mtıdıtehımamlll~lnden: 
Keskin adliyesinde iki adet 15 li

ralık zabıt kAUbl muavinlltf için ta_ 
llpler arasında Keskin Adliye En
ctlmenlnde 17.8.942 tarihinde imtihan 
yapı·acağından orta mektep mezunu 
memurin kan.ınunun e\·ııa!mı haiz ta
liplerin Keskin Adliye EneUmenıne 
müracantıan !Uzumu t!An olunur. 

Bundan bir mi.ıddet evvel Lük. 
scmburg bilardo salc;nunda bir ge· 
ce k mseye göstermeden ,dört ar
kadaş işbirliği ederek palto hırsız· 
lığı yaparlarkcn yıı.kalanmış:ar ve 
muhakemelerine mevkufen bakıl 
mağa b < şlanmıştı. Dün altnıcı ce· 
zad hır~ızlardan İlya ile Enver 
adındaki lklsln.n duruşması ya
pılmış, cürümlerini itiraf etm 1şkr· 
dlr. Hırsızlar bu suçu zaruret do. lstanbut A~liye Blrlll<'l Ticaret 

t • 1-'lahkımıeslrnlen · iM" "'00 layıs le y ptıklarını itiraf e mış· · .,,., 
lerdır Arkad şiarı olan d ğer ıki De\·let Denızyolları işletme umum 
hırsız aranmaktedır. Şahitlerin müdUrlilğtinden almış o'dugıı 14.5.942 
celbı ıçın duruşma başka güne bı- tarih ve T. F. 8<'fer 41.2778 numaralı 
rakılmıştrr. Kiryako Teberi oğlu emrine ikinci 

nüsha olarak verilen konşimentonun 
zayi olduğu Kiryako Tebert oğlu ta· 
rafından istida ile istenmi.f olduğun_ 
dan mezkur konşimentonun kimin 
elinde ise tarihi i!Andan itibaren 4:s 
gı1n içinde mahkemeye lbl'll%ı ve ib
raz edılmedlği takdir& iptaline ka· 
rar verilcceğ'I ra.n olunur. (3759} 

Kurşun hırsızı Uç aya 
mahkOm oldu 

Nuruosmaniyc türbesinin kur
şun borularını geccyarısı sökmek 
ve bu suretle 35 k!lo kurşun aşır· 
mak suçil<' mahkemeye ver len 
Sal°h adınd bir ÇOCUk ÜÇÜneü ES. -----------------------

ZAl'J !iye cezada dün 3 ay hapse mah-
kum edı.mlşttr. Emniyet Sandığ"ından aldığım 60036 

1 ~ yaşrnd8ki hırsız 
13 ~r.ışında Ali adrnda bir çocuk 

ıehrln muhtel I semtlerinde bir 
k~ç gün içındc beş bırsız.lık vak. 
ası yaparak yııkalanmı~tır. 

Diln altıncı asliye cezada dinle· 
1 nen hırs!Z, bu suçları hakkında 

kendisine sorulan suallerin hep 
sine susarak cevap vermektedir. 
Ş. h·tıer suçlunun hırsızlık yap
tığını gördüklerini söyk.mlşlcr, dL 
ğer ş·.hlUer.n celbi için muhakeme 
aşka gilnc bırakılmıştır. 

numaralı kuponu zayi ettlm. Yenisi
ni alacağımdan eskisinin hilkmil yok. 
tur. 

100 
ıoo 

ıoo 

ıoo 

Feride Aksüt 
Heybellada Bahriyeli Şilkı·U 

Bey Aralığı No. 3 

80 RSA 
6 AGUSTO~ 194? 

Sterlin 5,22 
Dolar 130,70 
Pezeta 12,89 
İsviçre frangı 30,70 
İsveç kronu 31 16 

ı _ tsker.derun - Payu yolunun c6 + 750 - 21 + 526• kilometre
leri arasında noksan kalan kısmın şose lnfası kapalı zarf usullle mUna
kaeaya kon11lm11şt11r 

2 - Eksiltme 25 ağustos 942 sa'ı gtınU saat 11 de Antakya Nafıa 
MUdUrlüğil oda.ııında. mUteşekkll komiayonda yapılacaktır. 

3 - Istiyenler husu.si şartname ile pro~ ve evrakı keşflyey] Nafıa 

MUdUrlUğllnde görebilirler. 
4 - Bu işin keşi! bedeli 74223 lira 69 kuruştur. 
5 - Mu\•ak.kat teminat 4962 liradır. 
6 - Tatiplerln ihaleden en az 3 gUn evvel bu işe benzer inşaatı 

~ardıklarına dair e\Takı mUsbitelerlle birlikte vilAyet makamına mü_ 
racaat ederek alaca.klan ehliyet l•es:ikasını 2490 sayılı kanuna uygun o· 
!arak hazrrlıyacakları tekli! mektuplarını ve bun'arla birlikte temınat 
mektup veya makbuzlarını ve ticaret odası vesikasını ihale günU saat 
10 a kadar komisyon riyasetine makbuz mukab!llnde vereceklerdir. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. C 6231) ( 8382 ı 

Nafıa Vekilliğinden: 
Köy kadınları gezici kurslarına öğretmen yetiştirilmek Uzere açllacak 

kurslara Kız EnstltUlerinln muhullf devreler! mezunlarından namzet 
alınacaktır. 

Bu kurslarda başarı gösterenler başlangıçta 50 lira Ucretle köy 
kurslarına öğretmen tayin edileceklerdir. 

Istekll Kız Enstıttl6U mezunlarının doğı-udan doğruya veya bir mek· 
tupla mezun oldukları Kız Enstitüleri müdUrlüklerine mUracaatları. 

(6143 - 8270) 

I' ' 1 Beyotlu Uç.tinrll Sulh Hokuk HA-

z ETE s'I klmHğtaden: (42/1466) 
VAT AN GA I Doktor Istelyanos tarafından Artın 
i As FiYATLARI' ltaraş ve lkametgAhı meçhul Omer alcyh-
L • ı lerlne aı:ılan tzalel şüyu davasının 

muhakemesi için muayyen gllnde 
B&flık 'JH mUddeialPyhlerden Omerfn mahkeme-
1 lıacl a&yta 600 ye gelmemesi hasebile hakkır:da mu-
2 acl » 400 hakemenin gıyaben icrasına ve rnild· 
1 llDcl1 • 

150 deabih Tarlabaşında yeni 62 ve 17 
' liacü • H numaralı gayri menku!Un kabili tak_ 

&AŞIT RIZA TIY A'.l'ROSU 
Halide Pı!Jkln beraber 

Harbiyede, BelvU bahçesl:ıin alaturka 
kısmında her cece saat (21,30) da 

Bu gece 

cAıdudelen 

komedi 3 -perde 

Yıııan: Bedia Fon Ştatz..,. 

sim olup olmadığ'ının anlıışılması için 
.keşfine ve muhakemenin 8 ey!Ql 942 
.salı gt.lnU saat 11 buçuğa bırakılma-
sına karar verilml.ş olduğu gıyap ka· 
rarı tebliği makamına kaim olmak 
Uzere llA.n olunur. 

Sahibi ve Nef!iyat Mtldllt1l 
A~ Emla Y ALXA .. ~ 

Vatan Nqıriyat TUrk Ltd. ŞU. 
V.taa M~lıeMI 

~~ ............... _......--....-- _ ....................................... .. 

Bu sa.'ı gününden başlayarak şimdilik haftada 
bir olmak üzere bir (KÜÇÜK iLANLflR) sütunu 
apyoruz. Dört sattrhk bir i/an elli kuruş, her 

fazh satır on beş kuruştur. 

Satıhk ve kiralık emlak, iş veya işçi aramak, 
eşya satmak vaya mübadele etmek, ders 
vermek veya almak, işinizin adresini az 
masrafla duyurmak gibi maksatlar· için bu 
hrsattan istifade etmenizi tavsiye ederiz. 
H}'e buhra1 zam •n/ınnda KüçJk İ!an sütun
lar.ndan h~r memlekette pek çok istifade 
c.d.'/mektedir. Eşyanm h:=r nevi mahdut olduğullil 
gö. e e:inizdeki lüzumsuz eşyayı ihtiyacımz 
o.'an eşva j,'e m::badele etmenin ç.:ıresini aramak 
aktl ıca bir ha.-eket olur. .. , 4 

Nafıa Vekaletinedn~ 
Eksiltmeye konulan tş: 
1 -- Su IıJleri or. cfördUncU şube mödtırlllğü bfSlg'e91 lı;inde Amık 

&\'a.51 bataklıklarının kunıtulmaııı ve Ası nehri ıslahmm ikmali iı,lerl. 
Tahmin E'di1en keşif bedeli fiyat vahidi esası üzerinden <l.553.182ı. 

llra <79 kuruştur. 

2 Eksıltme 26/ 8/fl42 tarihine rastlayan ça~mba günü &ıat c15> 

de Ankarada Su işleri Reiııllğl binası içinde toplanan Su Eksiltme Ko· 
misyonu odasında kapalı zarf umıllle yapdacıı.ktır. · 

3 U!leklller eksiltme şartnamesi, Mukavt!le proJeııi, Bayındırlık 

işleri genel şartname.si, umumt su işleri fenni şartnamesi ile hususi ve 
fenni şartnameleri ve projeleri c5(h lira 4:.00> kuruş karşuıtında Su 

I.şleri Rei9l!ğlnden R.lıtbiHrler. 

4 - gks!ltmeye girebilmek için isteıkUlerin «M.3~ lira dl}, kU· 
ruşluk muvakkat teminat vermeııl ve eluıfltmenln yapd&cağI gün&-n en 
a:r. Uç glln evvel bir dilekçe ile Nafıa VekAletJne mllracaat ederek bu işe 
mahsus olmak Uzere vesıka a11Jla\an ve bu vesikayı göst~ şarttır .. 

Bıı müddet içinde vesika isteğınde b11Junmıy&Nar eksı1tmeye gire· 

nıezler. 

5 - isteklilerin teldit mektuphLrnu Hdn~I maddede ye.zrlı saatten 
bir saat öncesine kadar Su lşlerl Re!.slijtine makbuz Jc.a.rşılığmda verme_ 
i<'ri IAzımdır. Postada olan geclkm•ler kabul edilmez. «5910> c8070> 

İnhisarlar Umum Müdürlüiünden 
ı - Proje, keşif ve ,artname«t mueibtnce idaremizin Kabatqtakl 

Ba.şmUdUrllUt binuında yaptıracağı tadUlt ışt kapalı zarf usullle ektdlL 
meye konm~tur. 

2 - Keşif becteU «34..484.36> lira % 7,5 mllftkkat teminatı (2887) 

liradır. 

3 - Eksiltme 14/ 8/942 cuma gt.lntı 88.8.t 10.30 da lstanbulda Kaba· 
taşta levazım şubesindeki merkez alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Proje, keşif ve şartname (173) kunış mukabilinde sözU geçen 
şubeden ve Ankara. lzmlr başmüdUrltlklerinden alınabilir. 

5 ~ Eksiltmeye girmek isteyenlerin (15.000) llralık bu kab!J inşa.ıı.

tı muva.!faklyetle yapmış olduklarına dair vesika ibraz ederek ihale gU_ 
nUnden c8> giln evveline kadar Umum MUdtırlük inşaat şubesinden ay
rıca eksiltmeye iştirak veslkaaı almaları IAZimdır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin ml1hUrlU teklif mektuplarını kanunt 
vesalkle % 7,5 güvenme para.sı makbuzu veya Banka teminat mektu
bunu ve şartname.sinin «F> fıkrasında yazılı vesaJki ihtiva edecek olan 
kapalı zarflarını ihale gUnü eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 
mezk1ir komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde venn.eleri J.Azcndır. 
Postada. vukua gelecek gecikmeler kabul olunmaz. «8103> 

iLAN 
Ordu hastabakıcı ve hem~eler okuluna leylt ve meocant talebe alı· 

nacaktır. Isteklilerin en geç 30/8/942 g11n1ine kadar Ankarada Cebeci or· 
du hsstabakıcı okul mUdUr!Uğllne, okul kayıt kabul ı:ıartıarıru havi vesL 
kalarile birlikte mUracaatıan. 

Kayıt ve kabul şartları Ankara Lv. mirliği~ l.&talıbul Lv. A.mlrll· 
ği satın alma komisyonunda görU!llr. c770:i> 

T. İS BANKASI 
K. TASARRUF 

HESAPLARI 
2 lklnelt.eşrln 

KCfideslne ayrıla.ıt 

ikramiyeler: 
1 adet 1000 liralık 
1 > 500 > 
2 > 250 > 

14 > 
10 > 

> 
> 

100 > 
50 > 
25 > 

10 > 


