
Ahmet Emin YALMAN 

- Vataa lwl -

1 
Per~embe 

10 

Catalotlu, Kol:& Fcıaı1 E Y L Ü L 
IOJuılı: IO • 32 

MENF AA TiNiZ ..• 
VATAN'ln. 

lllçlll ııaaıarıaı 
rew. uısa . Teı1• VATA.~ ıaı. 1 9 4 2 Xıl : 3 - Sayı : 694 •00(7RUY A D~RU • ~RIYE EGRfa ' Salı günleri 4 cü sayfamızda okumaktır. 

--· 

;:~·~~::~~:~~~:=~·~:!~l:~lr~:.:~ , ~;~ ::~:::~:::.'.:~.::::~:ı, :::~=~::k~;;~~~::::~: ~= ı tın de V il kının zıyaretı n ı ı ad e ettı 
kll t"k memnun görüniiyordu. Sa· ha sa la'ı'e meııelelerl hakkında lnt·e- flka!tlle blrlıkte e\'lne gltmı,ur. I 

fid~l·~----d-ı Kömür satıs lan l Vilki A~atürkün kabrini ziyaretle 
J N ıye e l . 1 hır çelenk koydu ve 
1 Yeni nakil ı Tevzi için yeni i manevi huzurunda saygı ile eğildi 1 
ı) ve terfih.! r f Ankara, 9 (Vatan muharibin· \~ \ 

J ( k 1 1 d den) -Başvekil Saraçoğlu, Çan· \ ~ 
J 1 arar ar a in 1 kayadaki köşkünde akşam saat • 

Y k ' k 22,30 da Bay Vandel V·lki'yi ka. 

J 
Ü !ek fas::İ e ~ bul etti. Mülakatta Amerika bü· 

l'kf'ı.·on eff'ı yük elçisi Bay Stcinhardt da ha. 

Ş • d · ı · k b b b' t d zır bulundu. Bir saat süren bu 
Ankarn, 9 (Vatan) - Adliye Ve· 1 m 1 1 so a a Ş 1 na 1 r : n an mülakattan sonra Bay Varıdcl 

kaletı kadrosunda yapılan nakil \'e k k Vilki Amerikan sef&.rcthaııesinc 

terfiler ali tasdika llctıran ctmıştır. fa Z 1 a Ö m Ü r yer İ 1 m İye C e dör dü. Yarım saat sonra Başve· 
Terfı cdC"nlcrin is:nııerını blldlııyo. kil Saraçoğlu, yanırda Hususi 

ruır: • 1 Ankara. 9 CA.:ı- · > -:- İktısat Ve· ı nın tanzimi için bazı .r~lllalaı;ın Kalem müdürü olduğu halde A. 
UskUdar asliye mAhkemesi hA.ktm. kA!ctinden blldlrılmlştır: tavzlhlııdc ve yentdeJ1 mutcmlll'm merıka büyük clçll!ginc "lclerek 

lığtne aynı mahkeme hıilcimi Se~ai ı' istanbulda kok kömiirü için va. tedbirler alınmasında zaruret j;Ö· Bav Vandcl Vılki'n, n zıyıtretıni 
Merıç 5 ıncı derece ile ve seksen lıra ki taleplerde görülen büyük artış rülmüştür. iade etti. 
maa.şla. 50 llrıı maa~lı Keşan ceza ve koka karşı müşahede olunan ı - İstanbul halkının 1942 mcv Yllkl'nln beyanatı 
hiklmllğ!ne Gıresun sulh hAklml Ib· tehacüm ve ihtiyacı olmıyanıarın slmı kek kömürü ihtiyacının te- - Ooı;t ve demokrat TUrklyenin 
rahim. GO lıra maa.şlı I<ırklarell hu- da kok beyannamesi vermek ve mini için kok istihsal mahallerin- merkezinde gördllğtlm güzel kabul 
kuk hı'.l.klm'lğ!ne Uşak hukuk hAklm i kok istemek ve almakta ısrar et· den 1 mayıs 1942 tarhinden ajus. benlrı1 için asla blr sUrprlz olmadı. 
Rlfllt, Uşak hukuk Mldınliğine Biga mek suretile hakiki ihtiyacı ttız· tos 1942 sonur.a kadar 54.000 ton Evvelce de söylediğim gibi TUrkl· 
hukuk hAldmi L(ltCI, 40 llı'a maaşlı ..l lk etmeleri muvacehesinde istan· kok kömürü celp \ ' C tevzi edil· ye, Amerika efkarı umumlyeslnln 

(De\-amı: Sa. 1, 811. Z; de) )·( 1 bul halkına kok kömUrO tevzlatı. (Deftmı Sa. 't; SL .,... -• en geniş ıtımad \'C aempatıslnl ka. 

Ticaret Vekaletind~: 

Harp ekonomisi 
bürosu yakında 

faaliyete geçiyor 
Harp sonrası için 
hazırlıklarda bulunacak 

Ankara, 9 (A.A.) - ösrcndığt · I carct Vekilı tarafından verilen şu 
mizc göre eski Derlln atac~si Salt uç esas noktayı lhtıva etmektedir: 
RauC Sarper Bern ticaret ataşcli. 1 - Harp şartları içinde yaban· 
ğlnc tayin cdılmfş ve halen Bcrn· cı m emleketlerin ıktısadi politika· 
ele bulunan ataşe ınuavinı Refık sını ve duı umlarını tetkik ve ta. 
rc~te ataşeligıne muavin olarak kip etmek. 
naklcdıtmışl.r. Bunlaıdan başka 2 - Harp şartları fçınde Türki· 

Jl'll<Slir Cne 1 11111 

zanmı.ş o'an dost ve çok dUrUst 
memlekettir. Vaşlngtonda seyaha. 
time başlamazdan evvel söyledi· 
~im gibi, T,ürl• ııenerile yakından 

temas etmek saadetini elde etmiş 

bulunmakla, ilk tahminimde de 
ulaştığım müsbet netkenln prk US· 
tlinde beni mUtrh~sls etmiştir. 

Çok kıymetli Hariciye Vekllınlz 
B. Numan Menemeııcioğlu'nıın bey. 
nelmilel şahsiyeti. kend!sile yaptı. 
ğım temastan bir k&t daha yl.icel· 
mlş bulunuyor. Pek muhterem 
Şükrü Sarıı.coğlu'nun hakkımda 

gösterdiği yUksek dikkat kendisine 
şahsi bir minnettarlık arzetmeml 
zaruri kılmıştır. Ankaradan çok 
temiz n mUsalt intibalarla ayrılı· 
yorum' Türk gazetecilerinden gör. 
düğüm alllka, Türk e!kı\rı umumi_ 
yesinln Amerika Birleşik devletle· 
rine karşı duymakta olduğu temiz 

hissiyatı bsna bir daha tC"lklıı el. 
miştir. Güzel memleketinizde dııha 
geniş bir ikamet fırsatını elde 
ed!nciye kadar Ankl\.J'ada gBrdll. 
ğOnı sıcak kabulü huretle hatır. 

lıyacağtm. • 
(Dnamı: Şa. S, su. 4; de) 7o 

Vandel Vllkl'nln dl.in Atatürk'ün mu,·akk&t kabrhaI 

''andel \'ilki Medhı relı.lml~ AbdülhalJk Renda ile y-1aaa 

&11....et lntıbaı 

,-_;;;._._.__...., ..... ._ .... ._. .... 

.Japon ya, 
Rusyadan 

ne istemiş? 1 
Bu istekler, harpl 

çıkaracak t 
1 mahiyette imiş 

tayin \'e naklllerın yapılması da yenin lktısadi mrsf''clcrlr.l tetkik 
bcklcruncktcd ır. etmek ve tekliflerde bulunmşk. Joe Lui 

Bu suretle Ticaret VekAletl ya- 3 - Harı> sonrası Türkiycsinln 
banca memleketlerdeki ticaret ata· ıktısadi pol!tlkası için şimdiden . n·· . l, __ ş_a_r __ k __ c __ e_p_lh_e_s ___ n_n_d_e_j 

lıcop ederse J1ponyo 
J yüz sene harp 
1 edecekmiş 1 

şclıklcrlnl tak\•iyc etmek hususun. hazırlık tetkikleri yapmak· unya şampıyon-
da aldığı kararın tatblkına geçmiş Harp Ekonomisi bürosuna Tlca· _ 
IJulunmaktadır. Tlc·arct Vekaletin· ret Vekili tnrafı:- tlan verilen tali- lUğU İÇİO bir erie 
de son olarak kurulan Harp Eko· matta muhtel•! membalardan Ve. 
nomisl biırosu icII doktor Mcc· ıcaıete gelen raporlar, ctüdler ve karşılaşacak 
det Alpkln \'azıfeslnc> başlnmak kitapların bııdrJna biiroda toplana 
Uzerc Bcrllııdrıı ayrılmıştır. cağı bllclirllerck memleketin lklı· Vaşington, 9 (A.A.) - Oı~başı 

Ögl'enlldlğlnc göre yakında~. ~ sadi faalıyetlcrlnde ve fıklr ha. j J?e Louls'yc ağır sıklet dünya §•1111 

Ji\'elc "cçccek olan bu bliroya Ti· I (De,·an11: ı;a. S, Sü. %; de) •• 1 pıyonluğu unvanım erlerden Billy 
· ° Cc.ıı •1'a kar~ı müdafaa etmesi ıçtn 

• • Yine pınnç meselesi 

Canakçalllar durmadan 
pirine topruyorlar 

Ne Hatagda, ne Maraşta 
bir dirhem.pirinç kalmamış 

l\laraş, 6 ( lsrnı '\' C Adrcsı mah. 
fuz blr doktor nkuyuı..-umuzdan) -

Gazclclcrde ismi geçen çanak· 
çalı çeltik fabrike~ınır. 1941 • ılı 

•faaH.)-eU bıl7wı tenkit ve bazan da 
tnkcilrkrle ':'11 ışık olarak dcdıko· 

dıı~u. butün yurQda kul.akı&n lı:.u· 

lağa gitmekte devam cdl.) or. 

Uzun scnelc rdcnberl görmedi. 
ğim ve bllmcdlilm memleketime 
gelince, :nesl<'ki \'&zlyetım her eve 
glrebllmcmı temin ett141 ıçindlr ki 
her şevi .) n kından gdrc biliyorum. 

(Devamı: Sa. ll, Sü. S; de) ·/· 

müsaacie cdılmlştır. 

Maç 12 b!rincil%rinde Nev· 
~ ı;rk'un Yankec sladyomunda ya· 
pılacaktır. Maçın hasılatı tamamı. 
le orduya yardım sandığına veri· 
lccektlr. 

Dr. Rıza Nur, 
dün gömüldü 
F.vvclki gün \'efat ettiğini blldlrdl

ltimiz eski 8iııop mebusu Dr. Rıza 
Nur diln gömll'mUştür. Rıza Nur'un 

· cenazesi t.llin saat ıs,:;o da Beyoğlu 
Belediye hnııt ıhanr.sind"n alınarak 

Teşviklye cnnııslne sötOrUlnıU~. ora_ 
da namazı kılındıktan Sl'>nra tabut 
Harbiyeye kadar eller üzerinde ta· 
ı;ınmıştır. Tabut burada cenaze ara. 
basma. konulmuş ve Merkezefend! 
makbereslne getirilerek ebedi istir•· 
hatgfıhına tevdi cdllml.şUr. 

Kabri başında c.ski konsoloslardan 
Fahreddin Hayrı ile Tıbbiye talebe. 

IDevama: Sa. :S, Sö. I; de) = 

Stalingrat'ta Mintes 
tepeleri işgal edildi 

Vaşington, 9 (A.A.) - Amerl· 
ka Hariciye Nazırı M. Hull, ı•ze. 
teciler kor.fcransmda, bir takım 

suallere ccvı.ıplar vermiştir. 

Ekuatör sahfllı rinde G!liasamo• 
ve Lahgo adalarına P:ınama ka· 
nalının himayesi için Amerikan 
kuvvetlerinin \ arma~ı hakkınd · 

(Dnarnı: Sa. 3, Sü. ı: de) = 

Alman baskısı karşisında, Ruslar 
müdafaa mevzilerine çekildiler 

r~..-ıcw--~~ .... -
V işi' n in 
protestosu Bcrlin, 9 (A.A·) - Alman or. 

duları umumi karargfıhının tebll· 
ği: 

Novrosisk'in cenup doğusuna 

haklın bfi. tepeye yapılan bir ta· 
arruz e~~.asında bind<!ıı faz,u esir 
Alınmı:ı. 27 top. bir zırhlı tren ve 
birçok malzeme zaplı:dilmlştır. 

Karad c ııl~ sahili açıklarında sa· 
vaş uçakları. 500 loıı hacmındc 
bır taşıtı batırmışlardır. 

Terek yakınında beışa giden ta. 
arruzları esnasır:da düşmen 18 
tank kaybetmiştir. 

Stalingrad kalesı keslmlnr.e zırh 
1ı kıtalar, şiddetle müdafaa otu· 
nan düşman mevzilerini yarmış· 

lar ve Stallngrad'ın heıoea batı· 
sında kain bulunan sarp Mınktes 
tepelerini işga 1 etmlfltrdir. 

Dün gece Staliqrad tehrl lle 

[ 

•• Von Bodı 

;;ehrin doğusunda bulunan Sovyet 
uıçak alanları da bombardıman 
edilmiştir. 

Kaluga'nııı cenup bal;sında düş. 
manııi birçok mcvzıi hilcumları 
püskürtülmüştür, savaşın bu k e· 

siminde yok edilen tankların ade· 
di, 11 ağustos lnrllılndenbcri bine 
baliğ olmuştur. 

Rjev ke,,imindc dün büyük mik 

yasta muharelıclcr olmamıştır. 30 

• ağustosla 6 eylül arasında Sovyet· 

Amerika tcr:f.ndon 
reddedildi 

AJmany 1 hesabına 
çalışan fabrikalar 

bombalanacak 
lerin 2126 tankı ordu ile hava Lordra, 9 (A.A.) - lgal altın· 
kuvvetleri tararındn.n yok edilmiş. da bulunan Fransaya k•l'JI Anıe· 
Ur. rikan bo1T?ba uçak'arımo yaptık. 

Lcningrad'ın çember mıntaka· I ları harekfıtı protesto eden Fran· 
sında düşmanın yapmrş o!duğu sız notasını Amerika reddetmiştir. 

mevzii taarruzlar akamete uğra· Yapılan akınlar Almanya lehin 
mııtır. de çalı~an fabrikalara tevcih edU 

(Cevamı: Sa. 1; 8tL ı ••> il mektedlr, denmektedir. 



Ven dikli kumandan 
Yazan: Ziya Şakir 

- fi8 -
l.>ı)c-, bagır r k. korkuda n çıl· 

a rma dereceleı ın e en halka tc· 
iellı \: ernıcJ e çı:ılışıyorl roı. 

Bu le elliden §iI..ı bu arak vata· 
nı va.z:Jelerını hatırlaynnlar, doğ· 

ru~a surlara ko,uyorlar.. Orııdakl 
wnar.danlarda n vazife ı st yorlar· 

dı. 

Surların civarında nek ,dar taş 

\Brso, nuııgalların yanlarımı ta· 
şıtılmı 11. Bunlar, uınıımi huçum· 
da surlara ~akla an 'Turklcrln uzc· 
r ne fırlatılacaktı. 

imparator, durup dınlcnmcden 
surları dola 1) ordu. l\1uvakkatcn 
kapatılmış ol n G d klcrı sıkı lef· 
t ~lcrdc geçlrlJor. Qı ların surlll· 
le takvıyesı için cm rler verı, ordu. 

F ı b \ uk tehlıkc, ('ropkapı) nın 
imal ndckı buyuk ged kte gorulu· 

)'ordu. Surnn burad<ık kısmı, 
Tuı k gu le crm ıı altı da. dümdüz 
olmuştu. Ve hendekler de. enkaz· 
'a dulmu tu ... Fakat (J n Justin· 
~ ını) t:ırafınd n buraya yapılmış 
o an , aro , müdafaayn kcifı goru· 
nil) or .. her iht malc karşı bir kat 

d bılc medet uman ı.avallı İm· 
parator, bu kaçış arın onunc ge· 
çılm ı:»I ıç n emir verdi. 

Eu fırarllerl tcşvlk ede , NtkoJa 
Justınyanl nıınde bir Ccno\ lzdı. 
İmp<:ır tor, bu damın dcrh 1 tcv· 
kıOlc mahkeme~ c ı>C\ ki ıçın emir 
verdi. 

Fttkııl bu kurnnz Cenevız, bU· 
) uk b r yeku • baliğ olan serve· 
tını, mchar tle Galataya kaçırabıl· 
dl Kendi ı de' orada clzlcndi ... 
Halbukı Rumi r bu odamı 1tayri· 
mc~ru b1r surette sen•et sahibi ol· 
mıık ve muh ara'!lln tik zamanla· 
rında, (Rumların hiç bir yardıma 
ıhtı.raçl ıı ) oktur O !arın ımdnt 

fcryaUarına eh mmı~ et \Crmc-yl· 
n z) diye, Vcnedıgc: mektuplar 
vollamak'l itham tme'ı<t lcrdi. 
Eğer onu yakalamaya muvaf!ak 
olsalardı, Koı;tanıın formunda der· 
hal asacaklar. fırarılerc bir ıbrct 
oer>•i vereceklerdi. 

Bl.z:an_lıhır artık tamıımılc şa· 
şırını,şlardı. KC\: d lerlnt felfıl•cte 

surükle.ren hlıdlsattan mısı1 ıntı· 

kam alacaklarını bilmiyorlardı. 
daha taln l)e r.dll rek en k~vvctlı Korkularından şuurlarını kn) • 
b r mıldafaa nokt;ı::.ı vazly tınc ı:c· betmiş olan birı;ok mutaassıplar 
tlrılıyord~. . • 1 şehrin meydanlarında saçlarını ya· 

Venedıkl1 kahraman, bütun Lli· ıuyorlsr: 

tın kuvvetlerini bura) n setlrttl. _ Şımdlye kadar Alla hın eline 
Den) r gömleklileri. en bn afa yer-1 tevd edllmı:ı oıan dunyn bcld~le· 
leştlrdı ... Aldığı mudıfaa tcrtıba· rl in kr llçesı, (putperest) ıerln 
tına. nazaran, artık buradan b r eline seçiyor. Bin cnedcnberi hı· 
tek (~ur~) un b!lc geçemlyecc&I· ı rlstlyanlık meden.ıyctlni temsıl 
r. em nd 

1 
ı eden bu mukaddes b ide, artık 

A)n zamanda Vcnedlk (Ba • 1sevl)yctln dUşmanlıırı tarofından 
)OS) u da, L6tlnler hıtabcn bir vurulan darb altınd eziliyor. 
beyanname ondcrdi. Bu beyan· Diye feryat edl)orl~rdı. 
name, dindarane bir lisanla yazıl· Aynı endişelerle !ıklrlcrl peri· 
mış.. mukaddes beldenin şımdı~e şan olan birçok klmı;clcr ele. kaba· 
kadar vuku bulan mlldafuasırcıa, Jıatı kendilerine buluyorlar.. elle· 
LAtinlcrln gö tcrd klcrı eb··t Vı;; rını scmoyıı. kaldırarak: 
•eeaat takdır e11ım tı. - Yarab! .• Bl4:. gUnahkarıt. A· 

Bu beyanname. şu satırlarla. sıtlnrdonbcrı, şu Bizans surları 
nihayet buluyordu: içinde birbirimizle mUcadclc ettik. 

lEy L tınler!.. Şimdiye k:;ıd.tr Dın namına en şcru küfürleri ve 
.., aptıcımz gll>!, burıdan orıra d clnayetle11ı lrUkAp eyledik... Bu· 
l ine, büyük bir cesarette çarpışı· giln duçıır olduğumuz fcl{ıkct, sc· 
n:z F&knt çarpışmadan evvel mu· nelerden ve asırlardanberı blrtk· 
ı<addes beldenin sıyanctı ' h'tls· ml.I olan 0 küfürlerin ve elnay t· 
tıyanlık iı <'mi fn cref Tç • ltıy· lerln ccz ıdır ... Bizi. s n nffct 
metli h yatlarınızı bil r d ya ha· Dl,>e. lovbc \C t~{ar ediyorlar. 
zırlanınız 1 

GoruHl)or ki Balyos, kendı te· 
baasınd n çok buyük bır !edakAr· 
lık lst, yordu Ve o da, mukaddes 
beldenin mudafaa ııın , İmparetor 
Kostantın kil.dar allik ı g5 terlyor· 
clu. 

Bal) os'un bu beyann.ımesı, an· 
cak surlıırdakl Lütın muharıplerı 

ilıerı de b·r tcs r tcnı ed bllmt&· 
u. Şehırdc d ha bır h yll Latin var. 
dı ki bunlar şimdiye kadar harbe 
şt. rak etmediklcr glbı, akıbeti 

meçhul \C hatt{i tehlıkesl a.şikı'.'ır 
olan bir muharebeye karışmaktcın 

da içllanp e) lem ktclcrdl. 
Hatta bu lıırııı ar ında: 

- Ha)atımızı feda etmek mi? .. 
Aslı . . (Katol k) il~;. 1 tıhfa( eden 
Cortodoks) ların u runda. bir dam 
la kanımııı bile dokmeyız 

O yenler bılc \ardı. Ve bunlar, 
art k Blztın!;ııı son saatleri geldiği· 

bısscttlklcrl için fehri t rk<'dc· 
rck lımandakı L, tın gemılcrıne çe· 
kl'iyorlarcıı. 

Bıuınslılnı-, bu fırarlıcrın arka· 
ı.rınd ın yumruklarını sallıyorlar: 

- Alçak! r . korkaklar! .. Sere· 
lcrce çlmlzdc "a .. ndınıı. Sa yemiz· 

de buyuk para! r kazandınız. B•ze 
v caan borcunuııf" odemC'deıı nere· 
l c gıdı yor unuz? . 

dı .. 
Dindar İmparator da ayni {ık r· 

de idi, Cenabı Hakkın affına ınaz· 
har olmıık lımtdıJe, derhal dınl bır 
alay tcrtlbını emretti. 

Fclfıkct ça.nhırın~, çaldıgı şu 

korkunç saatle, Ortodoks ve ka· 
ıoltl• papashırı ylne blrlc§rnışlerdi 
CKcşlş 1 lcrle (rahtp) l r, yine el· 
el<' vermişlerdi. Şimdiye kadar BI· 
zons surları 1çlnde görulmemış de· 
recede bir alay tertip etmişlerdi 

Bu alayın btlyük bir kı mı: Ctfı· 
r kı dün)a keşişler> den, manas· 
tırlara çcktlınış, <münzevi papııs) 
lardan, ort doks ve kntollk mez· 
heplerlne mensup rahlb lcrdcn, 
muhtelif kili elerln Cyako ) ların· 
dan. lliıhı okuyanlardan. binlerce 
ve binlerce kadınlıırdan, çocuklar· 
dan le kklll ediyordu. Bunların 
nralarındıı b ı ha) it • eli !lAh tut· 
maktan ~c.z · !htlynrlnrla, kendi· 
ıerlnı olil ve aknt çlbl gösteren 
llskcr kaçnkları da bulunuyordu. 

Yine, (Vclı\kerna snrayı) nın 

kilisesindeki bUyuk (l\ler) cm tas· 
virı) çıkıırıldı. Ve bu mukaddes 
tasvir. b r tahtın iic;tünc konularak, 
sokokl rdn dolaştırılmaya bıı la · 
• ıldı 

J\ rkası \1lr 

Şehir 
Haberleri 
Kömür sarfiya· 
tını azaltmak 

• • 
ıçın 

Hovagazı s~rfiyotı ile 

fren ve VJpur sefer

leri tahdit edilec~k 
Dun Vılu~ etle ) , p u, top: ı lı· 

da koınur sarf yatını ı •tm k ) o. 
tunda tı zı kararlar l I nı k ıııcıe 
alakadar mu sı;cı.P•er ve oaı•c er 
mudiırl"'rlnln ı:;tır.•k.ı bır topian· 
tı ;pıpı'dıc;ını blld•rmt~U!t 

ÖGr<: ıdısıınızc sc•rc nrflyıı:ı .a· 
l 'tmak •çın cloktrık ve h:ı\'o:azl 
:ırfıy .. le vapur ve tren seferle· 
.1 n lı.ıhdıdı dü~·~ın.iımckte ve bu. 

ııun ıç n de trtı;ıi;. : rı• başlanmış· 
t r. · 

Amerika ve ingiltereye 
yapılacak siparişler 

lngı tı re ve Amcr: kB,\ a vapı :> 
• k sıpnrl~ler c. · ı J,izumıu ıhraç 
!ısan arının mezkı"11· mc.rrı:cketlC'r· 
den tc nlnl ı koö :v-la ~t • rımık \'C 

.şı hı z m ctnıol( üzt: r ırorıcı~ c 
\ ck~lctlndc bır •. s porı., ~trkeı 
lıcyclı» tcşekkul ctmıştır 

IIer ık! mcınlckcı·prı m • .ı ıth.ıı 
etmek isleyenler. 'J'lcarc.t Vckftlctl 
vas.tasne bu heyete miırncaat et 
mcğe başlamı~lardır. Ancak gctı: 
rllecek mallarııı memlcketlm1zc 
nakline tah ı edil cck vapurların 
bugilnku artlar altınd:ı mahdut 1 
tonojdu olımısı, mallar arnsınd.ı 1 
bır tefrik yapllm ı ve n luzum-1 

lularının dığerıne tercih cdılme.-.• ı' 
ı;ıırurctı hasıl olmu~tur . 

Gerek bu husu un serek malla· 
rın flyat \C :ılr ş:ırUarın kontro. j 
!unu temin etmek üzere ııltıkadıır· 
lar tarafından yııpılııcak müracaat· 
!arın ltJıRlat ve ihracat ElrJlklcri 
Umumi Klıtlpllğl kanalmdan seçı· 
rllmesl hakkında Ticaret Vekile 
tınce ıısııt dıılrelere tcbUgat ynpıl: 
mıştır. 

Kapanan fırmlarm açıl· 
masana müsaade edildi 

t:lcc!lyc tıııımafnumcslrıc aykırı 
han~l~ctlerl tckcrrOr eden 18 fırın 
bundan evvel kaputılmı~tı. Vail 
"Ve Belediye Reisi bu fırınların bu· 
güne kadar gördükleri cezalnrı 
kiifl ı;:orerck açılmalarına mü an. 
de etmlştır. 

ihtikar vak'alar ı 
Dukklınında mevcut eu etiketsiz 

atmakttrn suolu KOçükpazardJ. 
kasap Jıık 1\11111 Korunma mahke· 
mcsınc verilmiştir 

* Tnctr sıfatını haiz oldu[:u 
halde ticaret yerinde sotı~a arıct· 
tlğl malların faturasını almak ve 
lllf'zctmck mecburiyetine riayet· 
sizlik etmekten Biı)lükadada Lco. 
nldas Sakopulo Mllll Korunma 
mahkemesine varllmt~ır. 

* Ömer AblL hanında Luccar 
Alfıeddinc fnzla flyatııı tel sat· 
maktan ve bu suretle 3302 llrıı 
haksız menfaat temin eylemekten 
uçlu N•ko Dnsknlosocıu bir nu· 
maralı Mılll Kortlnm mahkeme· 
s•ncc tevkif edilmiştir. 

* ş,şJlde yuksek fiyatın çimen. 
to satmaktan Artın Deniz Milli 
Korunma mahkemesine verilmiş· 
tir. Suçlu 23 liraya aldığı bir ton 
çimentoyu 90 llroyn atnrk n mcş· 
hut cürümle yakalanmıştır 

Dıl e, basırıyorlardı. 
Nıhayet. bu C rıır ıne elesl, 

rıaratora aksetti Şu unda B•zım 

muhittn<le ·ı t !ardan ve agaçlıır· 

~ Sozlcrınız do ru mu Cliude? dıyc 
sordu. 
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" Deniz kuvvetleri Polise kolaylık 

ra rlki nıe:;-gul oluyordur; fur.t 

le nlınu~~orrta, 11f)lialn _ bir lhtl. 

,\•a t olarak • ı::iııdcn uzak tutm.una· 

veden·z savaşları 
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ı lfızını s-elen noktalardan biri de 
bazı ilılnlardır. Gudeler, t.ahklli 
tmkııııına ınıı.lik olııuulı"ları için, 
hÜlunlann.a h~ıleli ınultabUlnite ıe. 

{lrdlklerl herhııııgl bir fliinrn doğu. 

ral"ağı hallerin mehuUyetinl haldı 

olarak knbııl dnır.zlcr. HalbuJcl lllın 

~ olh le ıle dolandıncılık yaııılablllr. 

Bunun \, nıpada bir ~·nk \'I>. memle· 
krtlnıiıtle • lıatırladığrma ı::ore • 
hlr iki ınl"ali ıoHrıılnıliştUr. ;\fiıse ... 
cl"I rlrınıılarla hil\'lyct , .. adrl'~lrrl 
\arılı ~:ıbı .. ıar tarafınd.tn ı;erllml• 

ilanlar ılı~ındıı kime alt nldu~ H 

11111111) r.11 nıt:ıı1'(ık ilônlera t~adUf 
t:ılllr.bllir. Ru glhllt>rin nıııtlak.n bir 
dolaııılırıı•ı~ a <tll oldu(u öyJl"nr· 
ıı•Pr; rııklll o\·fo olamıytll'ağıııı d:l 
ı.iııl'" ııtılia 'r tahmin f'dt>nıeı. 

H ava ku' vct!erı ile yapıları 

hıırekctler, lnıdl;ı: c kadar 

kııbul cdllmış olan milletler ara ı 

hukukunun butun ka dclerinl kır. 
dı, ıı ıcludunu ~ı!itı · Bu mC'vzuatı 
hıc; tanımadı Muay;ı:en sahaları 
harı;ı mır.tııkası kabtıl etu. Bu sa. 
ha dııhllıııcle bulunacak herhanı:ı 
bir gcmlnırı bahrr1'!cilğı bllcl-irll· 
dl. Bunda ılerl silrillen sebep hu 
vasıtalar ile bır seın ' nin muıı~·e· 
ne inin ıınltôıısızlığı idi. Havn 
kuv\'C•tlcrının denizaltı cm lcriJ 
blrlıktc çalışması ve bu c;aha dı 
hll!ne girecek scmllcr n batırıl • 
cağının btlcllr lmcsl ahlokanın d'l 
bütiın denizlere yayılmasını icap 
ettirdi. 

Q('lılz nblokasının tatb kinde bu 
cıe;ıştklıkler olurken eşyıı ta§ıma 
işinde de ;ı:cnlliklcr sorUlm<' •c 
başladı. İlk zamanlarda ııblokıı c· 
dılm•;5 cılaıı devlet, htlyeçları11: 

yanındaki tarafsız devlet n liman· 
Iarı vasıtasilc elde etme:e mıı · 
vnffak olııbıltrdi. 

E~ya, malıc!lle, tarafş11: devle. 
tin l manlarına gBtUrillür ve hu• 
ralardan yollar ve nch!rler ile ah· 
loka cdllmlş devletin ülkesine 
scvkedllcblllrdı. Nchlrlerın ve de· 
mlryolların ('şya tnşımadıı gcllş. 

meler!, en ağır harp malzemesinin 
bli . ablokayı yııpan devletin bii· 
tOn ve şiddetli kontrolüne rağ· 

men, düşmen memlekete slrmf!si 
ımkı'tnını veriyordu. Me ellı. 914· 
918 harblrde Almanya İngiltere. 
nln bütün dıkkatı önünde b le 
Holandn. Danimarka, İsveç, Nor· 
veç devletlerini kendlnıı arka ka· 
pı olarak kıılJanıııak çaresini bul· 
d11. Kendi ihtiyacını diğer ınem. 
leketlerck-n nlarak bu memlekr-t· 
lt:'r va ıtıısllc Almanyaya sok:ıbi· 

llyordu. 

O u<ıU Almnn)•a Norveç ve 

rf:ınımarkaya yaptrCı ıstnfJ 

A V?upa~ ı ı.ı:a iden t.< miıl etlls. 
faydalar Almanya)ı bu ihtiyaçtan 
muayyen bir zama~ uzak tutabi· 
lecektır. D nız ablokosının rolü 
de diğer bir balomdan, Almanya· 
ııın Avrupayı lşı;ellndcn dolayı 
basltleşmiştır. Alıııanyaya malzc· 
nır. sevkine yar.ıyabilecek yalnız 
bir xııç liman dııhıı \'il r. rıunla r 
da Fr11nsız. i panyll liınHnları ıle 
bu hijrpte tarafsız k;ılmış çll;cr 
memleketlerin karıelhırıdır 

Başka bir imkan da Almaııya· 
nın lıcırp ıliinındıı dcnlı aoırı rnem 
lckctlcrdc bulu· an ticaret filosu· 
ııun eş' n ile Almarıyayıı dôncbll • 
ınclcrldir. İnglltere bunun önüne 
seçmek iı;ln Almanyaya &rdcn de. 
rız yollarını knıvazorlcrden mü· 
rekkcp müfrezeler ile Jrnntrol et• 
mektedlr, 

Bunlar: yakulamıık veya ba. 
!ırmak ıçın lazım olan tedbirler• 
ulmış buluıımakt •dır. Tabii bıı 

g~mllerın bir kısmı dcniı. abloka· 
sırı yararak dönmek ımkfınlıırrnı 
bulabildi. Fakat yakalanan veya 
battrıhınhırın n.derlı kaçanlar;ı 
nazaran pek fazladır. 

Deniz: ablokası ağır bir ı<ıtlr. 

Bır kıta kolaylıkln yokluğa ııG. 

rl\tıl nısz Almanya :şı;al etti:ı 

ınem eketlcrde buldugu n1aızrmc 

lerı kendi cıncllnc \ c ı;oyc•lnı· 

kulil'lıımak sur-ellle h•ı ınuhRs<ı· 

~ ü~man devletin ış;aıı ııl· 

lb::&I tındokı meqıleketler arn· 

sın da eş~ a nakli de bu noktadan 
ınlıhlrndıı Bır memlcketın demir 

· tıarı i.ızcnıc askerl taşımaln · 
rın \'trdlgl asırlık meydıındadır. 

O memleketin nehir ve sahil yol· 
!arından istifade edememesi içın 
bu yol ar uzertıı zararlar vııp· 
mıık bu agırlı~ı arttırır. Rıı yol. 
lardukl tra!i:i bo..ımak d!ışman i. 
çın çok ı;liçHiklerc yol aı:ar. De· 1 
nlzic ırtıb11tınduıı dôlayı lşs ı ,.. j 
<lllmi5 topraklara - tlH:St'lj Nr, r. 
Vl'ç gibi dü manın. tekmil n:ılt ~ 
ll)dtı demzden yapılmnktscıır 1 

Tlrorct gemlJerlnc denlaıltı ge· i 
ınllerl ve tayyareler ile tıııırruz 1 
c dılmck slstcmınln tatbiki bir tu· 
'raflı kaı:namıştır Muhartp rlc\'. 
lctlf'rd,.n bırlı1ln kabul ctn'esi, 
dığerlnin de ıynl usulu lrnl>ııl et· 
ıı~k zarurctınl mcyd.ınıı c:ık:ır· ı 
ınıştır. . 

Deniz müdafaaı.ı 

fR\ eniz kuvvc:tlcrlnın deni~ 
Uı:::!I mudafaıısındııkı rolu dlİŞ· 
maıı molıemesınln del'!lz a~ırı 
memleketi re gıderek crlldakl 
kuvvetlcrm arttırılmasına veya, 
hut muhorıp oldugu devlctlC'rln • 
k ndl topraklarına çıkarmıı yap· I 
masına mfını olmak ve kendi 

1 
memleketıne selecek malı.eme a· ı 
kınlarını mıidafııa ve muhofazn 

ranın tazyiklcrını harif.elct-i:mış· C'lnıcktlr • Bu hususta di.lşn1an111 
'hıırunı ve taıırru7. vrısıtalnrının 1 t ır. 
lok edılnıcı;l müdafaa esasııııP c'' 

'fc.ırafsıl clcvlctler kamılılc Al· 
radıkal ve kati ş<.'klt olduğu <ı şı· 

mıınyayıı yııpıleıı ihr•ratı durdur. kurdır. Jfiıcunı vl" taarı•uz ''a •l •. ı 
mık clc\•lt:tler hukuku kııldelerı ları, t'll büviik bir gemideıı l'!n kiı· 
\'C hilkilııılerlno aykırırlrr ve uy· çiik b1r sandala kadardır. Bunun 

maz. Almanya bu meseleyi ke:ıdı 

hareketleri ile dogurrnu~. mey· 

·~·in ilk du~unülecek nokhı. açık 
denizlerde hulunaıı dü~mıın kuv· 
vctlerldlr, İlk evvel bu kuvvet· 

darıa çctirmiştır Denizaltı emi· )eri yok etmek ıcarı l"dcr. Okya . 
lerlnln hareketleri, mııytn taşıya. nusların nçıklorında ve scnlrllk· 

:;.o~ lı• bir il"ın farıt:ılı>lim: ~ı:n 

klikl~mi na,..ırları bir hafta lçiıııfo 
'c hir dıtlıa olınıınutk Urt>re kökün. 
dı•n J ok t:lııırııiıı ) egıln" llıkı ellm 
ılcılir. '.l'unınmıı; k.imıel~rin ta.krllr. 
ııımır.ll'rl bu hu u ta e_n kıl metli ,.,.. 
.. ıkularıtır. Reş lira nıukahlllndo 

hUtüıı ıınırıin[iu·e nasır denll"n 
ınUıJ~· hrl;ıd,111 kıırfnhırak..,ınır.. F ar,. 
la iLnlınf kin 111,.l(lııba eklı: kurn':' 
otuz nıırulık flO"ta ıııılu lrfrl'fmek 
suretile :ım>rm ııuınıuntı poı;ta ı.ıı· 

ı u.,unıı ıııtinu·aa t hu~ urıılmaıınıt 

Nusırılan ı,:nk ı•f'knıiş, ranı ~an. 

ıııı"I kimsrlcr ıwk ı,:nk nldıı~u glhi 
huıılnrıJ:ın bu nıa.,uııı iHı nı ~oriınc~ 

kui;ıt kalrnıe ır.arılıp 93fl99 nıııııa· 
nılı po,.tu kııfu,una ha-: \lıracaklar 
d· a, değildir. 

rak oçık dclllzlcrde mayin tarlıı· !erinde dolaşıp duran bir deniz 
ncttccsindc bu 1 tifudedcn mnh· lıı.rı _2&pnbılnıek kudreti, tarafı;ız kuvv Uni. haıtıl kocsıın mllf!· j 
rum kalmıştır . Almımyanın bu dcdetlcre bu yolu tttttıırınıısu rlni 8rayıp bulmak kol<ıy b ir iş 

ı;ilındi farı:eltlkl<-rJııılze de\8ııı 
rdr.lim: Posta l.utuo;unun ~hJbi al. 
ıfı~ı ıııel•lııpları mı 1:iJn biriktire· 
ı ·t•lıtlr. <'Hiııcl" onar nıekhıfl h~ uhlle 
,·iıı mektuba nn hlrlnci ~iin ce\ Bil 
Hre~ck, \C yirmi hl'!,inrı birer rrı~ . 
rf'k f11•ıl11 Ilı• o;ıılı ı;-ünii bir J'f'rdr, 
~ lrrnl lıt''iinc uynı ':f'kilde ı•.arşal'lha 
ha':'k:ı hl r ·' rrde, .\ irıııi bP~İn'} pr.r · 
ı;enılıt' ;ı~·rı bir ;\erde. ,\irrnl betin~ 
ılc •·ıınııı ıııııii ılaha a:yn bir Jerde 
ranıle\ u \erecrıktlr, 1'arı~ınııı ~f'J . 

ıncıliğf nı HJ& yıtş tııhtaya batınta· 

ılıı;ıııı, di(;n ,\ a rNnın gofitelrllen 
grrı;rktı·ıı lanııınıış adamların sah. 
tr tulnlirıı:ıııırlrıri kar~ı"ında rıe 

lıllfl lıcllrı.lı utıık işr bir ~u muka· 
lılllnılc hl'şcr llra.~ı cısuladıklarınu 

fa rn~ılrJlııı: 

memleketler va ıtasile temin cttığı sebep olan lımil ve mücssirlerden olamaz. Ec. r bu gemilerin yuva· 
menfaat tnsntcrcnttı istife.desine biri olmuştıır. < Devemı sayfa s de> 

Rır poı.la kutıJ unun ınua,\-yen bir 

111\ıdılrlllk kiraM mukabilinde 2SO 

llrıılık hll ılat \fi rııııırr ... dıı.hn yarar vazı;> ete ırdl Bu dev·,-

lctlcrc alt J;<>mıler de ~cçcn harp· ~ ,- x ı 
tc Almonyanrn mcn{tııı.tinç taşı. a • a -~~!j·ı~ıc· 

Dvlondırılıınlı,udcııı bir kı~mı 

malar ynpıırı.e11 bugün İııı;lllcr.,e;. ...ı..t ; 
nln menfaatine çalışmaktııdır. -·> • - r ı~niiı tbtını•aı w7~4J 

• belkl ıhı ı;ıı~ıı - ınehllıf bÜJ ük ol. 
ıııadıgı 'c , ptak:a. rlolandıfılınıt ol 
""'~ ı uı,:ı~a \ 11rmanıak daha mtin~ 
"lfl olaı·ağı iı;ln şlkfıset etmi.}·etek· 
lrr, ':11,fı,\ et eıleı•rkler de bulunur l 

belki aıtaını l a.Jualın11tk l<abll olmı 

bın ~emici ile 900 il a~an Norveç -

gemileri ve 5 bin gemici ile 500 y,·ne mı· kasap/ k ? 
b n ton tutan Danimarka 'emıJerl 1 l • 
İnglltcrenın cnırindedır 

D
• nslltcrenln bUtun deniz 

kuvvetlerinin kapaynmı· 

) acil(lı 1}\inct ve mühim bir arka 
kapı da Rusya idi. Almanya bu 
büyük i.ılkenln k ndine ııçılmt; 

olan ham madde lcııpılnrını, bu 
memlekete taarruz etmek sure· 
tile elde etliği lüzumlu ınıtddeler 
kanalını ela körletll. G çen hıırp. 
te merkezi devletlere giden se· 
rnılerln kontrolünde çıkan en kuv 
vcth ıniınıa, Aınerlknnın Avru· 
paya yapncağı IJırııcattıı ınudahu· 
leyi kabul etmemekteki ısrıırı idi. 
Fak1tl bu harpte böyle bir ZO.[. 
luga tesadüf edilmr.dl. Amerlkn 
111uharlplerlc ticari miırıasebatı 
derhal kesti, Bu suretle kontrol 
daha az ı;:Uçlükler ile yapılııb1ll· 

y ordu. 
Avrup da çox mlktardıı stok 

bulunma ı göı: onilndc lutulursa 

$ ehriınıze bot miktarda kaı;ap. , tularııl< \c ~ahut da l'\talln,raılııı ,yaeaktır. 
hk hll.f\ an ı;etlrlliyormu,. uwtı ~-akın \'C ınuhak"ak görülerek l'olis, hıı ı:-lhi ilanlarla • 5ırf hit 

Artık bıktık bh' dibJ,ye «kn~aphk» 1 hlrlnl'İ şıkta. hlr maı:eret, lklnl'I k~ş~a ilıti.)at te~hirt olarak encldeu '' 
h&)\'tınlıırdan: Şu ı•llaııa biraz d.ı hlr kudrf't ıfıute..;,ine yol a~·ınak ıı;ııı uı.aktan. llı;-llene<•ek olurııa ya tanı 
c.mü terllik» ha3 \an C'ıirı.e! ynııılnı~·. ulahlllr. ?\e olnr"a ohun, dı~ı hlr "ima ile kar,ılıı~acak, yahut 

111<; KORKMA iN! a .. kerllı:-ı ııır. ltkllkten tıkarıp :;aııat ılıt oıımdıuı hlr ,ık6~et \Ukuundt 
Son giinlerde trann ay ldaretılnde haline getirıııl:- bir milletten höyle 

1 

kimi ıınmıııl• lfırnn ı::-elccc;-inl det. 
bllet~ı \ 'C utnıan blJhranı ba", rö . lılr tıı"dl~ kaı:ınm~k hlr lı:tır. Doğ. terinı" yaımı .. hulunacaktır. 
termı,. O~ araha, !ı(lnra da biletçi ru.,un~ n)lenıek lar.ıın ı:-ellr e, Ruc; KÖRKADJ 
\C \'atman bulıranı karşıı.ında kahan mllletı de hunu hak etınlştlr. 1------~-------
trıun\ft~· ldarC'blnln ınaruı kalııııyn. OJtAUA l>ı\ F.l('IJ<;K KAJ,'\I ~J>I Zabıta vak'aları 
<·ağı ~ eııtne buhran, -'oku huhrıtnı· Roman~ ada Yalıudill"riıı ekıııl'k i"-l 
<hr. tihkakı ~ ıi7.ıJe 20 ııl betinde ekıılltlli· 

!lit: OLUJl.~A Ol .... U~... yormu~. Arlık Yııhudller: «Bit<' Ro· 
~' \ elki ı;-e('C ,\lmım rıııl;\ -..:ıııııda Dl"lll aıl:ı 

ıtskeri duruınu l11t·f!ll)en bir stiı~:ü, 3 rrlıllr , 
nıı,ların inatl,,'I ıııuk&\P.tn~tinden f. 

el,nıek kalıııııılı » de'ıeln 

tal i~lc bıı.h~etnıi-: . :-.rhı.e llalindt>! bir kahLınıalııı iıl. 
Ru..,lar Alnıanlarılan hu ita.) i':i dhı~ına görl", ccee u3·urken du,arda 

koparabilmek l!;'in bir ) ılılaıı fnd:ı 1 ıtNılı <·f'ketlııin ı·etıinden Sl lira) ı e.er. 
hir uııuı.n uğroı:tılnr, Fakat ıcw Hı l "ı h kı;l~i aı:ırnu-:. 
~ii~· gt"lcn hu ... ıta)·i~, ~a stalln,;rodın • Rrlkl, bekleme ücreti almı~tır! .. 
alınıı.ıııanıası ihtimali goıöniınıtn tu· Tatlı ert 

Devlet Dcmiryollarındıı hamal 
lık eden namazan, va;:ondan sırtı. 

nıı ıı.ldıg ı snnclrklarm altında ltala 
rak ııtıır mette yaralanmış, Cer· 
rahpaşa hastanesine kaldırılmı~· 

tır * Tahtakaledc Telefon :;okar,ı 
l 7 numarada oturan Ma:ıato, so. 
kaktnn geçerken birdenbire ağ· 

zından kanlar boşar.arak yere düş· 
mllş. kaldırılarıık hastaneye ıön· 

dcrılmlstlr. * Cihangirde Kadirler sokağın. 
dn 21 numornda oturan Yorfimano 
blndtt;:ı atı ldnre edememiş, cadde• 
'erde süratlc koşan attan F'iruza· 
ğodn kaldırım Uııtüne cliişmck su· 
ı etllc yar lanı\ark hastııneyc kal. 
dırılmıştır. * Beykozrl;ı Kavakrlere 162 

1 
1 
1 

- Evet Gladys. çok do~ru. Sız Jı(ıliı 
gU.zelsiı iz. Buna şüphe yok. Fakat size 
baktıf:ınl zllrnan b ııa yabancı gelı. n bır 
lıalınıı: \ar S zl tanımı urnm§um gib• 
gclıyor Bıı katarının kıılbindc hala hay. 
l'll ,lık \'C ıırıu uyBndırablllrslniz. Fakat 
benim lçın sevmış olLluıı:um kadının bir 
J~ayalı gıbtsınlz Artık teslrınlzden kur· 
tuldum. Mes'udum, serbestim. ÇünkU ar· 
tık sizi sevmiyorum. Ben bir yaz gecesi 
Lo drad bır bcılodn bqnz elbiseli. ııltıı 

l'.ıııan: lrcue NuııJrın,.ı.:y - 2H - Çe\·lren: R.eucın A. ıı.:. l 'ALXAN 

- Ne yapalım yavrum çok :fena bir 
annen var, Havai ve sürtük. lllç e\'dc o· 
lurmuyor, hep ge;.dyor. Fnkat biraz sab, 
r t. lhtiyıırhıdıgını zaman artık bir yere 
gitmem otururum. O zaınıııı da sen a:;cııı; 
11c güzel olacaksın, dans etmek, e.:leıı· 
mek. :ezmek sırası senin olacak. nen sc· 
nı evde bckllycccğlın. Çok gezdiğin ir;in 
sana sitem <'dccc~tm. Sana eve döndUğün 
zaman: 

numarııda oturan teneke atelye. 
sinde çıılışan Ferit kolunu nıaki· 

ne!YC kııptırıJU.5, kolu kesilerek 
hastaneye kaldırılmıştır. 

7 os·r '"'vvel kalorifer ı 

M o"ko\ kııdcını .. ı t\liınlcrin· 

,ırn rnut ckl<il bit he~ t 

(l 1 U4 • l 2~i l ) ıllarıııdu, ~ani hundun 
700 sr.m• C\ '.~ı ~aşanıı~ olan Cen~1ı; 
ttıoın nıerlöcd olan U\Ur ~ehrl ha. 
rahekrindc \.ıptıkl rı tetklkı~Uan 

~onra ha.} rcı 'Pm ı te ı atn te.,.ıdiH 

t"hnlt;lerdır. 

nunlara oıe <.englı. ilanın sııra· 

~ ında merkNI tt hin lı.tP.ınl \Brnıı 

'e hu t~lsnt ııınuuıınııula en ıııo· 

dern "' lerdr kullaııılaıı kalorifl'rlf'r~ 
tııın7h orınus. \ u lnıı. hııııunl:! kals.a 
1.) ı. 8) 111 ı.amıınıfa loskO\ alı 8.i!mfer 
topraı. altuırta ııl hıımh;alıırı, kil9ük 1 
baruUu toplar tıulııtıı"lı"· 

Bu ,ıhı t hı t, \' ruııalıların da 
iUrat eWkleri lbi, onlll.rda asırlınca 
ı<eura kullaaılnuttu· 1 

Sf'~!: 1 

. .,ç:ı bir enç kız sevnı.~Um . O gece be· 
nım ıılu~ etti 'c benden kaçtı. 

- Çok fazla alay ctmcmı tı. sız: bu 
harekeunııı ı tıkamını fazla, ılc alıyorsu. 
nuz 

- Yaplıgıın ozdır br>.... 
- Ne kadar lrnlnsın4. 
~ Biraz .. . Çok dt:ıgıl 

Bır nr ~ ınc sustuLr. Gladys biraz sôn. 
ra ytne soı.c başll'ı.Jı: 

B ına hıncını.t var Claude. Ha~ a· 
tınıda ç k bUyiık . çok muhtm bır rol oy· 
nam!i oldı.ıt.unıııtı oylcrS('m memnun 
n ur mueuntı~., Sızc hiç b•r zaman asık ol· 
madım. Ft.kat bir an bil~ 0 1.sa slzı unu· 
tıımaciım . O ıı.:ııan çok masum ve ll'mıı 
b.r ço<:uktum Bar..a ilk dda hıvvctımı 
hı -ettır&n siz uldJnuz. i&tcmiyc:-ek hAt· 
tQ bılmıyerek bana hı i oı ıll\) ar•k ha. 
)tıhmı zchır'edbi~· O illd& binıı balkon. 

dıı ynkluştıgınız anda hıssettığım gururu yordu. Fakat gozl.erlnden ve titreyen du· 
\'C zafer hl s.nı hayahmdn bir defa daha daklarından çok sinirli oldugu anlaşılı· 
duyamııdım. Bu çeşit bir zevk al:nadım. yordu. Marlc 'J'herf!se, biraz sonra ı:cldl . 
~lıln lı 1 hıı <-'•nıı var. llalbukı benim C'liıude ile konuşuyorlardı, Ghıdys, oııtnrı 
ızc olma ı lazım. Bu sozlerlınc gülmcyı· dınli)'ordu. 1''akat bu sesler onıı uzak ve 

nl.ı:... yah:ıncı geliyordu. Kendi kendine: 
- Sıı de bunlurı söylerken .E:ıılüyor· - Ne kadar ıstırııp çekiyorum. Fa};at 

unuı. boyle devam edemez. Bu kadar acıya ben 
Gladys, heyecan .çınde konuşmasına öayıınamam, dıyc diı~ürıüyordu 

devam ettı: \'il 
- Haydi, ha;ı:dı. dcd. Bunların hep 1 Bcauchamııs gitti. Gladys, bır müddet 

geçmişe karışmıştır. Uzun· bir zamanda uzıtkla~ım arabanın '1in l dlnledı. Sonra 
benı bir Silo i>pmıık istemiştiniz. Fakat b:ılkonun ışıklarını sondfırdii. Sıcak bir 
bunu yııpac.:ık cesareti sıöstcrcmemlştirıiz gece Jdı. Deniz vo ~·~ek kokuları f'traf· 
Alacaldısmız Hayrlı şimdi öpünüz de bor. ı;ııı yayılıyr,rdu. Gladys oturdu \'P. haşrnı 
cunnı ödeyeyim ılık taş parmaklığa d!lyadı. O aralık 

Bırbırlerlnln göılcrının ıçınc ı~l dlİ§· Marlc 'rhercse de yanına geldi. İkisi de 
man gıbı bakıyorlardı. Glşdys yavuş ya· konuınıuyorhırdı. R!r11z onra g .. r.ı; kır.· 
vu bn ını onUnc e;;dı Bıraz sonra· L mbaları yakııyım :nı? ıii'•e sor· 

- Marlc Thcre;oc 1 gormek istıyor mu du 
ım:ıuı? dcdı. 

- Evet. 
Glaa)·s zllı ı;alrlı VP. çocuğu cagırdı. ffıç 

ko.nuşmııyorl:irdı Glarlvs s~ın gcirunu. 

Hayır, hayır yavrum. Git yat. ben 
ı;ok yorgunum biriz oturacağtm. 

- Anneciğim .ne olur. Ben de otura. 
yım. S1!nı o kadar at g<!rüyorum ki~ 

- Nuıı ıyı .cğlcndın mı kızım? dıyc 
soraı:ağım. yahut ta ihtiyarlayınca aksi 
bir cadı olurum du s na: 

- Baloya z:idılır mı? .Bu kadar dans 
edilir mi? Sevmek nedir şankl? Hayatta 
böyle şeylere ehcnımlyet vermek olur 
mu? diH akı;IJll:lcr ederim, kim bilir? -

Bu sözler! süyledik\cn sonra acı acı 
giıldıı 

- Ne olur yavrucu6um. Günün bfrın· 
de çok •htlyarladıgım ıaınan beni uyur. 
ken öldl.ır olur nm? dedi. Sonra h&yretle 
yııır.ıır,c bııkaıı kızının el!.$11 tuttu ve söı· 
lcrıne d vamla: 

Beni dlllrıııı teselli eden, bana bakan, 
benimle m~şı;ul oıan b'rl!;I !Azını. Kc§kl 
hen de Lily glhi C1l~cıın, sadece sevmek 
bıına dıı kafi gelse ... Halbuki ben sev· 
mekten ziyade sevılmek ıstıyorum . Dal· 
ma yanımda beni koruyan kuvvetli biri. 
sinin butunmJ1$ı Jfızım. Ben onun kollıırı 
arasında zayıf v• küçücük kalmak iste· 
rlm· Arkası var 

* 'Uskiidarda Tııbak sokak 25 
numarada Qturen ve Mebmutpa· 
şada 99 numarada marangozluk 
yapan Serkiş, dukkiında çalııırken 
balta le dini kesmiş, Cerrahpeıa 
ha::.l nesine kaldırılmııtır. 

r- TAKVİM 
10 E\:J,OL 19tZ 
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ÖGLE 13.J O 5,46 
İKİNDİ 16,H 9,20 
AKŞAM 19,24 t.2,00 
YATSI 20,59 1,33 
İMSAK 4.66 9,30 
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Vilkiyi kabul etti 

Saz aaemlnde SiYASTiCMAl 
Askeri durum 
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Mısır cephesinde: 

M ihuır ordufl1Jnun rlcatl ııona 

ermf, \e bir haft..ı kııdor Ü• 

ren muhsrebdP.rdf'n onra, oııbalıur • 
lııttını1anhert lkiıı<ıl iıkfınr.t dc.n r 1 
lıa~lanw:trr. KuJılre ~ e L<ındradan 

~elen habcrlnı:ı ırorc crplıf'ııln cenup 
kı!ointtnda lam hlr iikfin hOJrnnı t.ilr. 

Şerburg 
açıklarında 

lngiliz harp 
gemileri 

Alman 

ferine 

--
t!coret 

hCcum 
gemi
etti!er 

Havr limanı 
bombalandı 

-·----
G irit adastndo Sud :syo 

do h::cum edildi 
IAındra, 9 (A.A.) - Ingllız ha\'a 

kuvvetıcrınc mensup Baston bomba 
ur.akları dUn Le Havıc lımanın(ln 

doklara taarı-uz ctmlştf'rd ı. Başka 
ıııcl.tedlr. Yalnız ı,lmalde \ c merkez· b. bo b k ıptı d '"'h 

Londrıı, 9 (A.A.) _ ın:ılız b:ılırl. ır m a uça gurı a ... er. 
clıs ilerde bulunan m:ıhdııt kıtal:ırın - hU t ı t 

(Başı 1 lıw.i«) ~ 
.\okua, 9 (Yatan) - JJu •lı.'!ltm 

Arncr.tkın ııefa.retheneşhtile Vıtkl 
~ı-rı-nne bir Li.~-afd ,-ertlmt~. ba zJ. 
Jaff"'fl~ Markiye \'f'k»i rle Jlark-1. 
~ e erkltıtı dı\ hul11nmu~tardtr. 

:\Ji.,.ler ' ' ilki J ıırın sabfth T•lı· 
ran tarlkllt: Rıı ... yıt,va \e ııradan rta 
.,lln'P. ltttrf'!kf't 1!4fe<>,.ktlr. 

Arıl<ıara. !I (''afaııl - ~ı~trr 

\'ilki hu sahalı ~•t Hl 611 Alattir. 
kUn nmHıkk11! kııbriftf' hlr ı~en'I( 
ko~·mmttıır. Am•rlkan effrl de 
kPnılblne refakı.t "tnı~kft: tıll. 

Ruı-iın ö*I!\ Üt.l'ri ınırıııı todarf'. 
tinde \ 'ilk! ~rrdiııf': ili ki~lllk hu. 
"'ll'"İ hlr 'Ti:,·l\ff't 'rrilılli';'tir. 811 2İ· 
~ arf'ttr. Amf"rika '"f'firlndf'n ha~ka le nazırl•ğıııı,1 ll'blı.-;I; b<>ıırg'()akı doklara eum " nı !il ır. 

nıeHli f&aJiJetlrrl \&rclır. Huıılar da ~ 1 k t 1 llahlli,\r. 'f' 'rlrıtrcl ' '"klllf"rl hu. 
Dlln sabah erkenden hafif 1n,,.ıliz ki uı;nğınuz uyıp ı · 

ıııuhare"cttin yrnldcn ha~lı,\ıtrat";ıııa 1 "' lnnmıı~l11 rdır. 
•11'1:\ll'I etmht'n ke,.ır \e r-mnı~-et Jıa. harp gemilerinden nıOrekk,.p bir de,·. Vo"ln~ton. 9 ( A.A.) - Amcrıkıın Diın ak>;ııuıı Hıtrlı ·l~-e y,.Jilllnln 

k 11 rl ,1 • • • rJy" Cherbourg'dan bir mil mesafede uçal<luı Gırld adıısındı Suda'yı 1Jid· 
fi' r e ı r. • 7i,\·11 fl"flnıff" olılrıi?u ,:-thı ltıı ıi) atf'I. 

1 

ııılahlı balıkçı gcmll,.rtnın ve hUc:um- dctte boınbsı-dıman ctmişlerdır. Gentı, 1,. ,1,. ~li .. tf"r v•ıkı 'l'Ur\\ ıle\'l,.t 
Runs nıukabll ham kuHetlerl ara- botlarının himayesinde .. ldr.n bır diiş. yangınlar •;ıkarılmıtılır. 
d h b ı d ı kt dl "' ııt!ıımlıırilr. Amerika ili' Thrki,\'r.\·I 

Mn a mu ıırr e rr r.\Uın e ll1f' " r. man kafilesini önlf'ıniştır. Şiddetli hlr Btrlın, fi ıA.A.) - As)<ert bır l<ıt"· 
rak111 hıı ınııhıırrhdrr dnha z.lyaılf', çarpı"m'.I olnıus \' b d"· ,, alakadar t'ılf"n m""'"lrlrr etrafında 

1 ' • e una u.cımım sa. mı.ltlıın tııldıı-llcliı;lne gl.irc dün gece .\f"nlıte ıı gôriı ... nırll'r ·' aıımak rırııa • 
ıı_mharrhıı llH'.\ıianın.tıuı unıktu nan ı hıl bataryaları da ıııtıt0 k 'etııııştır. ki 

ti . .. Ingillz bomba uça orı Alnıonyuıın 1 ını hıılrnn';'hır. 
u,ıere, nıu,as.'lla kollıırınıı, ıt"'"' ere Fakat harp "'emilerlml"' •-Rrru"'u 'va. 

o .. ... .. ,, batısına tahrip \ "C yangın bombaları 1'ııl:'iin ö~IP.dt'ıı sonra Mlı.tr.r ' 'il· 
kar~ı .\ıtıuınıakt.adır. kın ınesafclf'rc kadar t?ötUrmU~ler, atarak nı!itcaddlt m .. "nlı .. -ıe l''a. 

n , ... , ""' " ki, rrf.tlutllndr. rıırrlkıt efiri '\'9 
~f ih\ er nNtusu tol. lits~ 111 'crınl se, düşman gemilerin<' mlltea(ldlt Isa bet- m~tgıih nıahallclertne nıaddl Jıa ı·. ı , 1 k lı'drh.at umum ıııüılürii ı .. mıll 

<'~itil ııyuu _)eni bir faarrur. lın7.ırh. 1 kr kaydetmi !er ve hiç değilse bir ıar ,·ermışlcrdır. :; bomba uça~ı dU· Ha&.kı nlıluğ'ıı l•ıılıle Hıı .. 11 nııklan 
~lyJe ~çJrm~I ' '" lnı;lll7: ordt~unun la!!C gemisine b r tor..,ıl ı. nbet cttır· ... ıruıınü~tür. Di"'er tarnftan A 'man 

" o;ou , t- •' kliy f'nııtltii~iinh ?İJartt etml":"tlr. 
ıJa müdafaa nıakı.rulllrı tekrar hazır- mıvlı>rchr. .,.,"'"' u"akları dUn "'CCC ın .. tlt•rcnln , .11•. tal 

.,.. ..., ~ ., "' ~- 1'i f'-!ıen ln o~l,.dlit Jı.tlklal 

Bir yazımn saz ilemin
de yapliğı tesir 

Hüsnüniyetle yazılan 
yazının yalniŞ f.: fsiri 

• • • • • • 
laban<Ja' ı1a 

bir 

• • • • • • 
lanması nıııhtf',mrldir. Zaten tıyJCllün l\lnnş bo azınd Fransa sahUlerinc nı,.rke.zlndc ''r. doıı..·..,ınd l•ı u ke"i 

d "'""'' • .. u marşını ı\'nltn , yar4'an ı,ıerJııı 
iki net hı.fta"'ı hıı ,ı:ınııo;tır. lli r or u., ya tun bir yerde yine himaye altında tc:nslcrl bombalarnıı~lardır. ~ akmdıuı alikaıtar nlnın~. tıtlP.be.\ 1 v e tan • utunlnrmda scce lı 'm ll) ctı ' c gerek c yıllarca sıiren 
4·01 artları ıtlndr :: • S hafta zarfın· ,.;den bir d110m11.n i•><•~ kafı'lcrınc ha. 1 'j 1 .:ı l hayatı "C lıer birısıne karın 

... '4V ..... " gı te e d y . t iş başındıt g'fırmü~. df"mlr atiılyf". !erini yazmak vazife. •il• : a • ~ 
da bü~ ilk taarrudllre hftl':ırlananıu. fı( hıup "'Cm ilerimi" taarruz etml•. n r en un an .s an l b ah:ıda «ost~rdıg· l 1·arde<:li'" his 

" ., "indeki çıı lıı,rnaları ~akınıloıı takip {izcrlıııe :ılırken, :ırkadaşlnrımı'l U S o ' " " " 
~ . d !erdir. Jkı dn•mnn ktnıa'"C ,.cmısine d l 1 ı· 'il t 1 1 d ı 1 t d"I ı ı np Dogu cephesın e ...., J ., yar lm f' ın ı; ır ..• " "r ' ' 111<1 ııunııan "nn· d!ı.:Linccıerı hiltıtıııa da olsa tam er e ama ıurml' c ı mcı; l' 

müteaddit isabetler olmu11lur. UçUn· ı ,. · k 
v rıL llasanoğları kö~ilnıi cı11 ~1'7.f"rf'k bir sr.rbestı ile yazılarımın gır('ce. eden ytıksck sanatkura ·arfiı mu· 

::>unu ı>(İ~ ll)ehiUrlı, ki l'itallnlirad, 1 cO bır himaye genıiııının de tnpları Londra, O 1 A.A. l - Lordrııdaki köyliil~rlf' ı;-f\riitımiişttir. Vllki kri· ği ~oziin!i de ıılınıştını. sıl<I rtıhu,ı !1 dası olarak kab1ıl 
"'"'n\'ro'li~k ,.ıı l\10-.. ıık mıntal\alarınds .susturulmuştur. Gcınllenmızdcn hl. Yunan htikümetı Yıınanistana. ,_.i. ı-
.. ~ "" • ,,., J ,\' •

11 ne zaman kıırıılıtugıınu "nr. Bir ı;ünnet ~eccslnck-, Sl'ı'c'cı·· çdilrlı~lne ı;orc ruhlıırımıza gıda 
tıü;\·iik hir deJlşlkllk ~ol<tur. P( <"f'J'. rinde ikı kışı hııfifçe yaralanmıştır. yccek ınıuldelerl göndr.rınc ışıne nım;, kf'ndt ... ıne: dtnberi g~rek yilk~ck sanat kabl· verecek bir ruh taşıması lazım ;e. 
lı - .. eki Htıl.•r.t l!o~·le hulasa rdllebi· Ha.ur da çok hııfıf ve sathi olmuştur. 1.849.160 ın ... IJiı: Jırası tııhe~ elmiş· l'üıl 1 h 
"'' ·' • - • - l'r<'e !liı>ne r.H" • "''"°a r liycti ve biraz dA zcklıslle kıyıne· !enlerin ruhsuzluklarını gösteren 

ltr: M "'\\ f'k ki lır. '"rilmlştlr. tloden hiç bir şey kaybetmC'yen o çlrklıı harekeli yapmaları beni 
1 - ~taıınırad hatı .. ıoda Alnın ll e 1 uça arı, Rus ÇEtel ri, Norveç Matbuat C:n1un1 )füıluru "'"tim ve yenilikler yaratan :;es yıldızı. pek çok üzmüş ve o yazıyı yaz· 

mükrrrer taarruz.o biraz Inklo:af f!t· Akden:zde b:r Mihv~ r - !':ırprr. Amr.rikan gaıeter.lJerı ile mız Bayun Saflyeye karşı, belki dırmıştır. 
ıni ' nu lar ti hiıı Alman kun·etıeri tlpraldarına gir\iiler Türk :\lathuat miinıe"""'"" ~trl"fi. de bıı sahoda çok zamanı ır el:e· Eger yazımın mevzuunu bu çir· 
önünde yeni nıiidııfaa hatlarına tC- kafil0$;09 hücum etf "" Ankııra l'ala .. ta bir KokteylpJ.r- rinrlrn tutup yardım etllgt arkn· k n lıfıdlsc lC' kll etmlycrek sanat 
kllmiflerdlr. Fakat dallngradııı ~i. Senı, 9 (A.A.) - Brıtanova: tJ ,·crnı!şttr. Ru 'ılyafrft~ Ba~lf'kl\· duşlarının aPutk~r nıhll kabili kıum tlerlri o'r•nck yo'una n t 

l{ahlrc, O CA .A.) - Uç bUyük gernı R ~I · N topraklarına ., " " "' 
mal hatı ında. ı·enuıl batı ında Al- il 1 U t to us ÇI' f'rı • orvcç lrt ınfüıtr'jıı rıııdan h1111ka Hınlcl.l e le lir olmayRll hareket!erınden de· m ~ olsaydım, tfı uzaklardan bü. 

fln 1 1 e iki ktıçUk gem Ye c; orpı muh .. irrnltler \ 'e nğır hll8ar vukua setir. k. b" T ' ı 
ınanların t:ıarruıu ha eın ş '\C • "'" ribl d il kke bir Mihv k f'1 • • er ıı nı, ~•·ne 1 \C tirk A'll:ı:f"hıd e. layı duyduğum teec:sürle b'r ynr- ) Uk bir alfıkn gö<;tercrt!k teessur 
dilik ılıırnm .. tnr. n en m re r er a 1 e- mişJcrdir. ri de hulunmu,tıırdır. ~f'llru Sarper 1 

· slnt mOttefık torpil ve bomba U"a.k. ya. zmış Vl' bu harel;etln çırklnJlğl. ç;ncic mektup l Bzan okuyucunıu 
1 1 Ti •· ı ı~ • ile M11föuat Unımn Müılıirliifü ~r. 1 19 1 a~şa nı.ııten .. nnun "' ma ·~n ları Libya kıyısında bulunan .A npo· I nı c e t~bıı. riı r. ettırmc0c ça ışmış· 1 uzrnez. h•ç şüphe yok ki açık bir 
1 ~ k 1 1 t 1 k'· " I .. Dr Rıza Nur dün go··mrldU kı'lnı mi ... lflrleri memnun etnıl .. lf"r ~-ar ı.,ı " 111 11 JJ aarruz ıa .. ınua. loniıı.'nın 40 mil ~imal dnğusıındı ta. • , :ot " ı tını şekilde ben dC' cnun düşündügü 
· hl ,... t kt Bı Kıın}u H l ı~r: vaklte kadar l''l hlr rece Jenı r ma nnıa Jn · ur. 1

" .. 8JTUZ etmı.,ıerdlr. Bu kafile cenııp (R• .. ı t incide) = " • Yük!'ek ~es sıınatkfırımızın tak· g bl inkar edilmez bir hakikati 
1ı b R ı b 1 b k .,_, l'r.ı:lrilnılıttlr. Bıı mllnaı.ehetıe TUrJ< 1 
na "'r, Uti arın " ı·ena 1 

M 1"'· l!llkıımetlndıı gltmektr ıt!I . Taarnız sinden bir ren" birer nutuk .soy!~- dirkı'ır ve pereslişkarlarır.dan ol. 1 ortaya koynrdım Fııkal yukarıdn 
lı kil hl k'M ı d k ı e .. 'f' Amtrlkıtn ıa,f'!t~iJf'rl iki mP.n1- 1 na 11 re r ~ 1 

" ı ıwanı r. ~çe • pazarteııı recesi yapılnıışür. Elde mlRlerdir. duğu ~·azısından arla"ılnn n leclk. I d11 ışarı t clllğim gibi o yıızııian ı 
1 i 1 1 t{ ı h k dl ıt " lf".1'etl alikaılıtr rılrn nıt'!•Pltler ı 
l"r" ıl' ' 11

7. ·'" 
1 a 11 çn ı ze • ı edile.11 nf'Ucelf'rf tesblt etmf'k _.jlç Merasimde Vail Dr. LQtfl Kırd1-r, il bır okuyucumdan bir mektup rrnye, do{;rudıın cloğruyıı o çıl')dn 

w. ki tahnıl edl,·o "' hekkınıta •amlmi foril,nıl'lf"r .}"iP· 
m•"" a\..-:a.ca ımnı . n " • idi. ı.•akal bomb11 uçak pl!oUarından Rlya!Ptlcilmhur yavrrlr.rinden Cev. • aldım. Bu sa:ısc,·"r arkada" bizim hfırlised .ıı duydugum tcessilrU l!a· 

mışlardır. 1 " rum. 1 bırl bir torrlto muhrlblrıe Uç veya det. nasın birliği letanbul ınınt.al<ll!!ı ele btiyük teefsilr c:uydusumııı: bu de ırll. .. .,... Kuılü ... il ( Rıtd~ n ı - 'flnıf'!:. ıa. 
:! - Nn\ rotıl k nıınf.ı.kuıııda na~ dört isabet keydf"ttltini lddhı clmi"· re!f;i H~kı Tarık Us. c:ıkı MUnaka· hadiseden dola"·ı ııcılarını ifade Yıllarca bu saz iılemindc as 

., ırtı-~inln Ankara 1111Jlıahlrlnln MI· " 
.muka\ emf't Mrn llU!i kıtaları urdır. tir. Aynı pilot Ucaret "'emilcrlnden ıat wkili Ce,•det Kerim ıncctıayı, ederken, senelerin verd1rtl tecrübe clarak kalmak. mıitemadl takdır 

ı ı " ıllrdl~ln" gıirr, Amerlkıt ı·ılmhur. 0 

Alman kU\ \etleri hunları tr.nı z eml'. dumanlann yUkseldlğini gördUgUnU TUrk Kültür birliği Azaları, dostları 1 ,.c kendisine has okuyuş tarzllc loplomak elbette ki kolay blrşcy 1 
,... , d,..,. I '"' ı Runelt'lıt ~ııhı-i milnıe. .... ııı 1 

)«! nı ı>ahJI boyun<'• ,. uıı.p~ 3e ""'ru söylemıştlı·. ''e akrıa.bıtla.rı hazır bulunnı~tur. saz fılemırdc bir .. ıg~ır armış ses dct:ildlr. Bunu ancak. sarıatkfırda· 
1 

1 
W. Wllkle'njo Ankare.yı zl3 aretl "' '" 

3°1 •ı:mt1.fa ı:alı"ıyor ar. O , l d • il Cenazeve bir "Ok relenlt rrönderll. ·vıldızımızh dah:ı bu sahııda pek ki yüksek sanat kabllıyetl temin I lV e Smıryo 8fl " .. '" 0 Tiirk ~ Aıneril.:ıı.rı mlin"-•ehr:tl.-rl· J 
:J - ~.arkta 'cirorny ı~trol ha\Lası "' • mi11tır. yeni olan bir snnntkfırın mukayese etmiştir. 

1 
" nln lnkl,afı hskımındaıı iin~mll hlr ı 

tehlikl'dedlr. l\laamııflh nu .. ıar Terek meslek OkUIU _,,aydır. .si üıcrindc durr uk baı a ;ıçk:tn Bı:n bu yazımı da yanlış tefsir· 
nrhrl crnuburıa S'~"n Alnıarı ıotala. Japonya Rusyadan Oahlli r>İ.)a!if'tlnd Rtır.\f•lt'e hıt. ı:atıyor. lere ~·ol ar.mamak ve hü:mOnlyr.t. 
rına karııı c•opheden \C cenup cenah· Anl<ara, 9 (A . .ı\.) - Devlet Demir. ııını nllln l\ llkle'nln dinıhurrclııl ı-:vvclü bu ~ıızı-l•ver ı:.ku~·urumıı 1 l azılnn blr yaztda suiniyet a· 
ta" Mr imha muharebe ine glrlıtml~· ı yo'hı.rı id:ırc&I ihtisıu; şul)elcrl iı;ln neler istem lŞ? .Ruz.Hlt'e ıniirahf'ret odrrck e)a· şunu anlatınıık isterim ki. o sünnet ranmamns1 için yazmak mecburi· 
lf"rdir. Hıı ıııulıarcbeııln netlre5lni memur yctlftırmck llzere bu d"r~ yı. ltate ~·ıknıası Türk efkArıntlıı et~- gecesinin bende bıraktısı tesirle yctınde kaldım. 
hıı,;tln rnrın oğrf'nct'ef°lz. lında Anknra'da Dtmlryolu Mesl.-k (ffa ,ı ı incide) - rln ak!" bırııı-mıı:tır . ~ azılan c1 yazıda iki sanatkiır ıırıı· I Yazımı bıtlrlrken bu sa~cvcr 

''lll,~:u ... uQla r, a nı ıııuhareb" Oltulu• atmaktadır Mektep yatılı \'e 11·1 · Ilull. bt•nıın· a kt>rl mııhlvcttc 1 k n o·· •l"'mek islerim .. .,... " ~ ' ~, • " sındR bir mukayc:::ı' yap111ak clhc· 0 uyuc·uınıt şu 11 s ~ " 

- '=:=::• 

iki nutuk ve dü-
şünülen taarruz 
0
11 kf b yuk dcmokras.lnln ıkl btl. 

yük ada1111, biri Oc.'1ktıa~nda . 

biri .\ıam kamarasında konn~tıılar . 
lkı nutkun birbirine yapı';'ıl.: ol· 

dıığu bir nekla \llrdır lıı;! o dal, Al 
manJıtnın 'ıı dolal •"ile :ı.ııı" erin 
~ @nllme!iil için iki ay l"H rl JngTltc_ 
reci<' pek l'traf1ı karı:rlıır alındığı 

\D hıı kararlunn tatbikine durma. 
dan ha:ı:ırlanıldığtdır. 8 . Chnrchill 
' 'e hele ft. UooseHılt hu har;rlıklar 
ti"'tıındr çC'.'k Unıltll olarıık durm11k· 
tudırlRr. 

i ki ııııtkuıı tn rık Jll'lr!,:alarını da 
blrtıirlne cklf'.) lal!~ ıınlı.) onız kl, iki 
11,\ ' "\\ rl lııgllterede en MlahJ~·etJI 
miimcs..,ll ter ' e asl<erler • raı1rmh 
Alrnaıı a~ a taarruz pTlnlan uz:a!I 

uzadı~ a ln~lenmlı: 'e sonunda Jn. 
ı;lllert• 'c Amerika cıra:>ında tam 
hlr ııııl:tşınA~ıt l&rılnu~tır. 'Iaarrnz 
pi ıılıırının lncrll kalınlı go%(fjen gr • 
~lrllerek en eJ\erl'!lt Dlmı~anın hllf" 
ihmal <'dilmediği «Alman~-al'll taar. 
ruz edllr.hllecek en a:ı: on iki nnktt!ııı 

hulunmm: olmn ınc\nıı anlaşılmak· 
ta(lır. 

!;ilmdl nutuklara gbrr. bu t.a.arrur. 
nıl"sc!C!Jlnlrı mantıki ~yrinl taklr 
edelim: Bulunan on lkl nn\\hulaıı 

hlrcten turrau ~ek Jhttmalı 
f'(!k ıa~·ı f ol11cııl:111B göro ~ a 1ı bir 
\ 'eya bir kıtı; nokta ü tıirw'le kırar 

kılıımıı,tır. J•'akat ~n ı;ıılAhiJelll 

hir l<aı; ki ldf'ıt lıaşka..,ınıı;ı bilmedi· 
ğl unıa,ı lan hu noktalarda taarro..:P 
geçmek irin mıihlm har:ırhklıtr.1 
lhtl_,.aç 'ardır \C bu da az çok hh 
zamana bağlıdır. 1-11\Jlmkl Rusya fi.'l. 

bır.;ır.lannıakta \'e ~lkJ de. hıor tUr. 
Ilı t.f'rıılnnta rağmen lngllurc ' c 
Amerikanın gerçekten taarru:r.a gf" 
ç1ıbllcceklerlne pek gth:eıuneme'l(te · 

dlr. itte R. lturrhlll'ln MMko\a ae. 
yatıatl mutabık kalınan pliınlan n. 
~t.alln'e ba, baM anlatmak, har:.ır. 

lıklıtrın ,eklini hllıllrm~k \f' Ru"· 
ya'nın gü\'eniııl tımıla ebnek lı;ln 

yapılmı tır. l'llteklııı lngiıterc ba'· 
'rklllnin nıJtkıında bu nnkta~·• nr. 
pek uçık \ f' ne cfıı pek kapıılı olma. 
malı llıerf" tl'mttıı edilmiş Hı ~in" 

nıılka 1'İİrC llll!IJB'nın guHni temin 
r.dilmlştlr. 

iter! vr. kalan nokta. hıuırlanılan 
taarruzun ne 1..ıunan yapılace,i'ıdır . 
Kı':ııı yaklaı:ma ı dolJt~·ı ile bunun 
Hl4:i l' kalıu·ajtı kımaatl umıımldtr. 

Fak.at lıu uınumi kana.ııt hiliilına 

hu tearruz11n kış eşna ında yarıı1. 
ma"ı hlc; de a3 l.ır1 nlmıyatıllir. Kı~. 
A\'rtıp:ınırı g-arbludıı, A'·ru~nın 
oarkındaklnln Bkblne olarak, mf.ick• 
rııerdr.n zl~ adc mUkarnz.lara eh·e.. 
ri,lldJr. 

s~ - ırt 

ÖLCM 
ımn ta kalıt rınılıı ı·~ liıl ayını trOf>lrcrf'. 

J• Mnılyorlar. Bu onlar için faydalı 
olac11lıtır. 

~~r~asız olup tuhs 1 muddl:'lı Uç s!'ne·ı b r mrselc olduı;1ınıı ve lıahrl~c J? Ömür :~h ,.• ~-:ı tine ı.:friilmcınlş \'c yazıda da hliy, 'ı ki, mustcrllı o~su~. Biıtüıı sazsc· 
E vcyıı harbiye nıızırlıkltfrı llC' ınu· le bir krl •nw de kullanılnınınıştır. vrr halk kfl!ndıslnın de pC"ı sllşk{!rı Şchrımız maruf sabun fabrlkıılor-

u moktl'p mezunları nınaş ve as. tabık kıılınııdan birşcy ~iivlıycmı· (Rıı~ı ı inddel «-• . ve takdlrkiırı bulundugu sanatkO· lcrlnden Vf' Girid Clirofırıdan ve şch· 

Şark cephesi 
{Ba'ı l lnelde) // 

LondrH , 9 (A.A.) - I>Unkil çar· 
pışmala r hakkında Sovyet yüksek 
kumandanlı~ı şu ta{şlUıU vermek. 
tcdir: 

keti mUkf'lleflvet bak d 11 • . • • Tekı-ar edcyım kı, yaıı111ın ıncv· • ı ı 1 tü 1 d IJfl · 
J ımın an se ( vı:ceCh11 bildirmiş ancak iki hlıku. mlştır. c .. ec;an ~enenin nyııi mııddc·' d d 

1 
~ Md. 1 rın pcre tl~kfır ve takdlrkarıdır. r m z çuva Cl'Or arın an 1111 

mezunlarının haklarına sahip 01acalt· ~1et arasında dostça bir anlaşma l tinde tcvzı cdılmiıı olan kok kö· ' zuu~u ogru an c og:uya 0 1 e I Nural, sabun fabrlkatorlcrinden Meh. 
lardır. Mekteb~ en az 0 ta kt .. .. tcşkıl ctnıektc ger • < sanal kıı'bl· Gece Gezen d Ali N 1 B "'k il . it 1 r rııe ep 1 yapılmadan bu slbi terlbirlcrln a· nıııru 30.000 to11dnn ıbarct bulut 1 ' me • ura, r~\-ı • nıvers (:! 

mczunl:ınndon ınUsabak;ı ile talebe lmamıyacağının muhııkkak bulun• mu~tıı . istanbula 1942 mevsimi Yine pirinç meselesi mezunlarından Dr. kimyager l:lüse· 
alınacaktır. dutunu ilave etmiştir. için mürettep kok miktarının ta· yin Xural, ZUrıh üniversitesi mcıun. 

Almanyanın Dakaı-'a ask r ı;on· mamlanması için tedbirler alınmış ç J 1 f d d larından yUksck mühendis Süleyma.n 
Ticaret V~ ka1etinde dermek için Franşız hük(ımctl bulunmaktadır. Bu itibarla kok anai<ÇaRı .. ar urma an Nural, ve ZOrlh Unıvcrsit~ı yilksell 

t ı t k k '· d makine mtlhendısl llhan Nural'ın ha (8a.'ı t lnride) <:$ üzerinde b&.\lkl yaptığı hakkındokl C\'Z 8 1 ema ·.,:ı ev. nı edecek 
1 haberlere tomas eden ;\l. Hull Al. ancak dagıtma bundan böyle a§a: p;rı•nç topluyorlar baları 

Y tında :>er a mıB olan vatandaı:la· ğ d 1 ı ti d hll d .ı RJP\'Al" Z.\Dt.; AIL'IET • ·URA~ Stelln;radın batısında bir kc· rın yardımlarından istlfad ı;dll ıııan hilkümetlnln böyle bir teşeb· 1 8 < şar ar ıı ın e "Crcyan 
o;tmdc Ru tar sıkı Almaı~ baskısı 

1 
mesl b lhııssa tavsiye olu~me~ta: btisünden haberi olmıı.dısını söyle· edecektir. (Jla.~ı t incide) ·/- 11an fıyatıarla hesap edilirse Ca· D 9 !142 çarşamba ~nU Gbztcıpedcld 

tnrşısında ~eni mudafaa movıılc· •dır. mi lir. 2 - Şlmdıyc kadıır parası nlı· Pırtııç ıncnılcketi olan Maraşta 'nnkçnlı biraderler büiiin masraf. :koşklcrlnde uzun bir hastalığı mUtc· 
rlnc çckllmlı;:lcrdlı·. Stall.Tıgrad~ ~ Hundan b ku kanun, kıırarnam~ .r:ıpoııyıı11ın Rusyadan batı ıs· mm.ık satış ordiııosuııa hıığlanmı~ hastalara bir çorbalık pirinç bu· ı l•rı dnh•I plrindn bir kısmını 28 aklp rahmeti rahmana kavu,muıtur. 
k-rşısında yeni nıUdafna mcvzıl • ve tallınotnnme gibi mıihl t' • l"klcrde buluıırluğu ve bunların ı.;Jıııı l'V sob~larınıı iıİt kok kömür lıınanıaınası buraya her yc-ni se· bir kmnıııı 30 ve bir kısmıııı da Ccnaze.c;i lıııgUnkti perşembe ıtınu 
r lne çekılml§lerdir. Stalingradm :erin kafi ~eklini almada: b:e~~- iki memlekcl ara~ıııda ani bir harp lcrl bl rlncitc~rlıı 194 :? sonuna kıı: len vatanda~ı şa~ırtmaktıı ve di'ı·; 32 • 33 • 42 kuru5tan satt.ıkhırı Uöztepcde Tepcgöı: sokağında 21 
cenup batısında dilşmnn hilcumla. ro tarafından gonilnı<'si usul fiti· çıkarabilecek mahiyette oldıığııııa dar ve ordinolarında yaıılı tnr1h· şündfirmcktedlr. İşlltiklcrime inan. ta.kdırde ncrınal bir kar tcınin et· numaralı Jcöşkiinden kaldır,lıırak Öğ. 
rı gc-ri atılmıştır. No\•ro:;tsk varos- haz edllml•tır d:ıh· Çunklns'den gelen haberler lcrdc teslim cdllccc~ ve mıcıık bu mıyarak ilk kurulan c:eltik rabrl· j miş olabilirler. Halbuki Çıınakçalı le namazını müteakip Gözlepe camii 

" coba kokla d bir l .. ( · k 1,'Crifindc Ctnnze nantBZI kılındıklıtn Jarında şiddetlı ı;arpı.malar de· hakkında da :\t. Huli şuyl(' demiş. • rır. . nn < nuan ıız· ı ka..:ıııa giderek icap edenlerle hem biraderler bunrı kanaot etmıyere 
\ n.rı etmektedir. Adi 'yede nakı"I t :r: ·~sının .. tesltmı H)/lkn~arl•rın ta le. görüştüm ve hem de tvnlarla pi·: baznn C\bcnlm lllrlncim ancak mu. soıırıı Sahrayı eediddeki makberi 

Mozdı.>k ke iminde bir nehri ve 11- Bu mesele hak kır.da blrşeY eınr gorc yıı blrlnclknnun 1942 ye ı ı·incln yiiklcrcrek nereye sevke· 1 teahhldc yetecek kadardır diye· mahsusuna defnedilecektir. 

tayl"nf er söylivcmiveccğlm. çnnkü evvela tehır olunaeak ''eyn bıı kısma alt dlldlg-ını öı;·ı~nmck istcd•m. Et. rek sakladığı p1rinçlcrl 95 kuruşs. l<adıkö)\ Hııydarpaşaya vapur 
ıeı;m~sc muvaf!nk olnıı Alrra:'l " " hl 1 1 d ıı 10 dadır 

bu da askeri mahiyettedir, sonra para sa P e_rıre a c edilecektir. l rnftıın içini çek~n yolculardan ve piyasaya sürcceğıni sö~ leyince bıı • ' • · 
~uvvetlerinl Ruslar pUı;kilrimüş· (Ra~ı ı incide) ).( bu şayiaları teyit edecek mıılumat ~ Alelumum te<>hln \"D!ıtası şoförlerden ~unlart dinledim: harekeUnln takdirle karşılanması -M----. ------,-.f-.--. -. 
lr.r ve dıi"mı.na agır kayıplar ver, Terııytz rnportôr!UğUne Bolu S\Jlh almadım.~ clarak kullan•lm•_k üzere köıniirc 1 - lstanbula Çanakçıılı blrnclcr· bizi olduğu kadar bu işi ynkındn.r. I emurın konperatı 1 ıçın 
dlrmişlerdır. h!klral HayrOnnl:ıa, S5 lira ma&flı I l\l. Uull. J panya kabinesindeki ihtiyacı olu~ da şııııdlye kadar be· 1 ıcre... Hem çeltik ohmık dc,ı:il, bilenleri hayrete düşurınu~tür. yapılan IC p lantı 

Londra, O (AA.) - Moskova Bolu hfıklnı muavinliğine Savur M. I de#lşlkllldeor ve bu memleketin si· yıınıınnıelcrını vtrmemlş ohııılarırı 1 en{ pirinç olarak gönderiyoruz. ce· Ne acıdır ki, bu havııllnln pirinç· 
radyosu bu sabah erken dcmıştır kını muavini Fethi, 35 lira nıaayıı yasi durumu hakkında cin hıç bir beyannameleri ancak eyli'ıl 1942 , vnbllc karşılaştım. !eri <>on habbe.ine kadar vagonla· DUn Bcledıyede Memurltı koo· 
ki: Istanbul hüklnı muavlnllğlnc Aksa. şey söylcmeok iı;tt'..mcmlştlr. sor:una kadar kabul edilecektir. i şte bu çeltik ve pirinç davasını ra yüklenip sevkedillrl>cn b r tas ~r tlfi haline gctirllen Belediye 

Novroslsk miıdafa.aeıları düşmo 
n~n ştddctll taarruzhırına lr.ıdla 

.rııuka vcmcl ediyorlar. Blrllkierl· 
m1z dilfman kuvvetlerini yıprat· 
nııkta ve ani kar§ı taarruzlarla 
agır kayıplar verdirmektedir. Bir 
koç defa e lden ele geçen bir nok. 
ta için yapılmakta olan muharebe 
buGlin uçür.cil ı:Unüııdedlr. Al· 
manlar bu noktayı pok ngır ka
~ ıplar paha ına alma~a muvarcak 
olmuşlardı. Fakat t'ı·tesl ı:Unu er· 
kendcn Karadeniz bıhrlyc piyade· 
sinden bir birlik karşı taarruzda 
buhı ~arak Alnıııııları buradıın at· 
nıış ve pek çok sııyıd11 Alman su· 
'.Jay ve crı öldilrmilştür. Alman· 
lnr ihtiyatlar &: tırerclt Y~nldcn 
tııarruz ctınışlerdır. Bu kc imde 
şıddcth muharebeler devam cdi. 
vor. 
Mo~ kO\'il· 9 (A.A.) - Pravda 

;azctes:nın ct'phcdek~ muhablrı 
bir Sovyct birliğinin Brlansk cep· 
he inde Stratej•k öncmckı iki tc· 
l'CYI ışgal <'ttls,;lnı hnbcı vcrm k· 
tedır. Birçok {esirler ıılırun.İşlf r. 
Aımanların bu tepeleri seri almak 
için 7 do!a yaptıkları teşebbu a. 
kım kalm•=tır. Ayni cephenin b 
ka bir kesiminde 350 Alman ol· 
dUri.ılmuEtür. 

ray hlıklm mua,·ını SUlcynın.n, 35 11· Ankara, n <Radyo Gazetesi) - 4 - Evvelce beyannnıııelerlni şimdi dahıı ziyoc!e incelemiş ve öö çorba iı;in pirinç bulama) an has. kooperatifınln {aallyctl hakkı~d ı 
ra mntı.şlı Arapgir sorgu hAkiınllğlnc Japon sözcüsü Nahic;yc llaı:i, di.iş· Vt'r":'lş olmakla .beraber talepleri renmiş bulunuyorum. talarımız dilşlinülmenıls ve pirinç görüştılmek uzcre bir toplııntı ya· 
Konya Ereg-ıısı sorgu ?ıaklml Yabri manların yaptıAı harp hazırlıkla· lıcnuz satış ordınosı~.nn baglunınıı· l\fiilga Ofıs teşıtlliılı tıırofından tücC'aı·ları da vlcdun azA bı duyma· pılınıştır . 
3~ lira moıı~lı Nt\'Şehlr müddeıumu· rından bahsederek icap ederse .Ta. mı~ olanlar~a UçUııcu mndde ıııu· gerek Hatay ve ger~k~c Mara ınışlardır Va)! ve Belediye neisl bütun 
m1 muavinliğine Hakkari mllddehı. panyanın ) iiz sene de çarpı acagıııı cıbınc·c beytı-•.ııhııc ver .. ccklerlll; gibi memleketlerdeki el konmuş Çnnak!.'alı biraderler imkan ve dairelere bir tamim ı;ondercrek 
muml muavini Musa, s:; Jlrn mııe.şlı :;öylemlştir. SözcilYl' göre bir tek hcyanııamel.erdc Y.azılı talepı<'r be • • saf pirinçlerin kllo!'una. 27 kuruş ,-~:;ait bulRrak durmadan pirinç memurlara kolaylık olmak üzere 
tı:IAzıg sorgu hAklnıtıtıne Boyahad muharebe ile kı.ıt'i netice almak yaıın ımclerın verıllş .~•rasııı.ı .-c fiyat takdir r.dlllnce Çanak~alı bl· sevklyatı yaparlarken, istanbulda tıu kooperatıre i~tlrAkl:rinln temi. 
sorsıı hllklml Sa-1Ahaddlı\, 3G lira ma. ı lmklını yoktur \'C Amerika bu kot'! yapılııcRk .tetkikata go~c lklııclteş· raderlcr derhal faaliyet~ geçerek, salış yııpım Pişkinler firması altın· .nlnl istemişti. Yalnız daırcler ara· 
aşlı Söke haklnı nıua,·lnlıg-tne Nev·, harbi isterse .Japonya bu harbı rln 1 IH~ 1?.tidasınden ıtlbarr.n ge· pirinci Ofis mürakab.sinden kur. dald !\laraşlı plrlnç komisyoncusu! nnda al'lla:ııtmıyan bir s~beplc 
şehir mUddcı:.ımumı mu ı\'lnı Ali Rıza.' derhal kabul edecektir. lccok koın~~ıc:.dcn karşılaı:at'aktır, tararak vasi salahiyet veslkalarllc olducu halde vesait bulamadığın· Gümrük Muhafaza Te5kılfıt1 Bas· 
35 lira nuıa!llı Çankırı ı\za mua,•in· 1 Sözdl. Japonyanııı Amerikanın Bunların komur bedelı tahs:ı olu· beraber. henüz çeltik halinde bu· dan l\laraı:flı tuccarlar ellerindeki nıUdOrG bu tek!lfı reddetmış ve 
llğlne T rflbolu hAklm muavini Kevni, aldıgı tedbirleri aşa('ak surette ha· narak $&tı~ ordi~osııııa n~ znmrın luııan pirinci de on dorl kuruştan plrınçlNI yok pahasına çanaJ,çn ı j Muhafaza memurlar:ııın iştirak 
as lira nınn,Jı Şa' tat nıUddeiumunn zırlanaı:aı;ını ve harp Ç('lk uzun lıa,ı:lanac~l:· a; r c! btl~ırılccc~tır.. toplamaı;a baslıımtşl<Ardır. On dört biraderlere tcslım elmcğı- mechur edemi) eecğlnl bıldırmışt,r. 
mun\inliğine Şavşat hlıldnı mua\lın 1 

sürse bile Japorı)•anın z&ff!rc inan· 5 - - 9 6 ı94 .. tarıhll Resını kuruştan topladıkları l'Cltlklcrl bir kalmış!nrdır. Bu esrar pt'rdesl d Dl{;cr taraftan e kldcm koopera 
Hamdi, 30 lırıı mtıaşlı Urla ııorgu hll.. dığmı, harbin ancak iki taraftım Gazetede nC'Şrl'dilnıl~ olan kGmilr tarnftan scvkcdericrkcn. diğer ta· acaba ne zaman Çi>Zuleecktlr? tı!te hls~dnr olanların tckrıır ııı,,: 
kimliğine Aı·apglr sorgu hAklmi sa. birinin tamamllc maı;:lüp cclilmesl· sa tış ve tevzi talımııtnarr.e,.,ı nlıı rRftan itırazları önlemek için bir Dahası var .. Yıne ı~ıttiğlme gö. se almaları hususundaki karar iyi 
leymnn lı.)iıı ve nakledllmiı.ılcrdir. le nclicelencceğını ııöyleml§tlr. muaddel 17 . .r.cl nuıdde~I mucıbin. kısmını 16 ve blr kı mını da 17 - kar~ılanmamış ve şiküyctlerı mu 

c~. b'.: ~oba. ıçln vcrllebılccek kok 18 hatta 21 kuruştan toplayarak re, Çanakçah kard•~~lerdcn bir i cip olmnktndır, 
1941 • 4Z Sinema 1nevslmlnln son rırogrnmr 111 

- (TÜRKÇE) Dağlar Krah 
l'r~fnn ..-uııtl'r tarafından 

2-C~z Fırt111~~' 
t 'RU> ASTAİRE - PAULETTE GODDARI> 

Buı;Un .Matinelerden ltiba.ren 

L A L E Sinemasında 
DIKKAT: Hattaya sinemRmız yeni meVŞımlne ha.zırlık için 

"••••••••••kapanacaktır•••••••••-1' 

komu:u m•ktarı ~n. çok bir ton. uu havalınin bi.itiin mah:.ıılünü a. şimdi Maraşta bulunmaktndı.r. Bu -:::--:--:-.::----------
dur. ikinci soba ıçın ila\•etc·n en lı götiirınüı;lcrdir. fi': c ziraatçının serbest buhmmıı-· TUrk Hava Kurumuna 
c;nk ) arım ton kok köınürü v~rlllı'. p ç:.<lllk llc~retıle meşgul agızlo,·· 'ıııdan istifade cd rek fiyatları 
Soba adedi ne olursa clsıı n wrlle· dan işittiğime göre; burada topta· yükseltmiş ve yirmi beş kuruşu \eberriiler 
rek kok mlkiarı iki tonu ~·"ı:enıeı. bıılmu~tur. Yeni sene ınahsuluın\ 
Bu madde htikmlİ evvelce beyan· kAlr.tinin )·azılı mfü:aadesl alınmak de daha ~imdiden tarlada iken ton 
name vererek taleplerini satış or. ı;ı:rın başkıısma. d<'\'rl > aı:aktır hesabilc peylC'mektedlr. Bu suret· 
dinosuna bağlatrrııB ve fakat kö· 811 nıecburly~t ve yasağa alô· le hiç kimsenin elinde pirinç bırak· 
nıurlerJııl hrnilz almamı~ clanlera Jc11darlarııı bir defa daha dikkat mıvıırak nr bir nıutcahhlt ve ne de 
ela şamildır. 11azıırtarının çekilme ı ve buna bir. tüccarı ortada bıra.kmıyacak 

6 - Tevzi olurıan kömUrlerlr. Qyktrı hareketlerin vaki olup ol· ve lstedii:t gibi ~eomleketin pirinç 
atan tarafından bizzat \ 'C hang! madığınr te5bil lçÜı icap ctt;kçe piyasasını tanzim ederek ve belki 
ihtiyaç için alınmışsa o ihtiyacın Mi!U Korunma hükümlerınc tcv· de yine bol bol takdirnameler top. 
karşılanmB.$1 fçln kullanılması mcc 1 fıkan aramalar yapılacağının ha- larkcıı bizler de inim inim inlıyc· 
burl ve bu kömürlerin İktısat Ve- tırlat.ılması lüzumlu görUlmü§ltır. ceilz. 

• Şark Deri Türk Anonim ~ırl<ell na 
mına B. Ahmet Kara 15.000. Fabrı· 
kalör Aleko Dulo 10 000, Anıranı bı. 
raderler ıı.ooo. Sotorıyadls bınıderlcr 
7500, lsı:nlnj 'liUmek tstcmıyen b.r 
zat 7000, Knmhl biraderler 5000, Da. 
non 5000. Altı parmak 5000. Vam\•o 
kopolos 5000. Leyaco ve Dand 2500, 
Barukas 1500, YekCn teberrüat 
(72.000) liradır. 



' 

Mernleket haberleri 
Biraz da Samsun
dan bahSedelim 

Samsunda herşey af~ş pahası 
ve ihtikar almış yürümüş 

Samsun (Hususı muhabirimizden) 
- Bir bakkal falan malı tesblt cdı
len fiyattan beş kuruş fazlasına. bir 
tüccar •u kadara satılması icap eden 
bir manifatura eşyasını Cahlş fiyatla 
sattı ve bir kunduracı 11 liraya mal 
olan bir iskarpini 21 liraya \'erdi di
ye milli korunma kanununa tevfil,an 
rezaland~~ıyor, mağazaFf ka~ıtılı

yor veya hapse ntılıyor. 

Yarıdan fazla pamuk ynğıyle ka. 
rıştırılnıı~ uytınyngı 150, bevaz pey
nir 200, kaşar 240 lrnruşa satılıyor. 

Hayat şartları Samsunda her glin 
biraz daha ğırlaşmakta ve her tilrlU 
eşya ve yıyccck fiyatları mütemadi
yen artmal,tndır. Bu hal karşısında 

ise a'Akadar makamlar hiçbir tedbir 
almamakla ve hl'r ~eye adeta Jakayt 
kalnınktadırlar. Son aylar içinde halk 
\'C hllhssn fak!r halk bJylik bir eı. 
kıntıya düşmll•tllr. llgtli makamla. 
rın dikkat nazarını çekeriz. 

Deniz kuvvetleri 

..___.___._...._... ........ .__... 

Siy~sal bilgiler 
okulu 

Kayıt 

lor! nı 

ve kabul şort. 

bildiriyoruz 
Bu sene Siyasal B lfliler okul~· 

na glrınek istlyecck olan Jisc mc· 
wnlnrına hir kolaylık c1nıak UıL· 
re oku'ıın kayıt ve kabul şnrt\armı 
aynen aşagıya alıyoruz: 

S iyasal B lgiler Okulu, yiıksek 
derecede bir meslek ve lhtısas mu. 
esse .. esldir ve tahs l müddeti rlort 
yıldır. So'l rı:ııfta tıılebe ldni·i. ı;ı· 
yasi V.? mali şı·belere ayrılır. 

Girme şartlı>,.ı: 

Mektebe gerek leyli, gerek ne· 
hari girebılmck için seçme lmtıha· 
nını kazanmış olmak lazımdır. Nam 
zetlcr seçme imtihanı nctıccsind" 
kazandıkları dereceye göre leyli ve 
ya nehari olarak ahnırlar. Yüksek 
dcrec,..dc muvaffak olmuş namzet 
vnrkıın aşağı derecede yek(ın tut. 
luranlardan leyli talebe alınmnz. 
İmtihana ı:;lrmemiş veya muvaffak 
c.lmam ış bulul"anlar leyli vC"ya re· 
hari olarak mektebe alınmıyac&•i!ı 
gibi ücretli talebe de kabul ~dil· 

Bu kabil ynzı'ara lstanbul gazete. 
lerinıfo sık sık tesadüf ediyoruz Ken
di kendıme dUşilndUm: acaba, Tiirkl
yede lhtlkı'lr yalnız Istanbuldn mı ya_ 
pılıyor? Yurdun diğer yerlerinde lh· 
tlkılr denen şey yok mudur'.' Nasıl 

yok ... Var, hem de ı tıınbuldaklne tu 
çıkartacak bir şekilde. Size bunun 
bir kaç misalini anlatı\·ereyim: 

d . 1 mez. 

Ve eniz Sa VaS.arl Seçme imtlhıınına girmek iç"n a· 
şağ•dekı şartları halı.: olmak lazım. 
dır: 

A) Yaşı 25 ten büyük olmamak, 
B) Lise mezunu olmıık ve olgun 

luk lmtıhanır.ı vermiş bulunmak, 
C) Sıhhatın·n tahsile ve m"Cb'lri 

h
1
zm<'le müsıılt bulunduğu idarenin 

göstereceği bir hastane raporu ılc 1 
sabit olmak. 

D) 1942 yılı nıezunu olmıvan
lar için ıı~cdcn çıktııttan s~nrcı 

VATAN 

41wwı 

(uy TAN,. GAZETECİLİK ve 
MATBAACILIK 

TÖRK ANONİM ŞiRKETİ) , 
Müessisi eri Heyetinden: 

Gaı.:ctc, Mecmua, Kitap vesair malbuala.r r.cljri, her türlü ter· 
tip ve tabı ışlerı, Kagıt, Mürekkrp ve her turlu matbaa !ev ll· 
mının °ı thal ve satışı ile aliıkalı muamelat ile iştigal ve D9 sene 
mı.iddetle devam etmek üzere behcrı elli lira kıymetinde :woo 
adet nama muharrer ve JOOO adet hamilıııe muharrer olmıık 

üzere cem'an 3000 hisseye munkascnı 150.000 (Yüz elli b r) 
!ıra sermayelı 

( "VAT A N,, GC!zetecilik ve Mctboccılık 

Türk Anonim Şirketi) 
adıle bir anonim şirketi teşkili için Yüksek icra Vek:llcri Heye· 
tının 15 71942 tarih ve ~/1 84:!3 sayılı kararına nııistenıden Tıca· 
ret Vckaletinın 8 8 / 1942 tarıh ve 5999 sayılı vesikası ile mczu· 
n yet ıstıhsaı cdilmış oldugu ve bu Şirketin hasıltttı saf.ycslndcn 
c;;. 5 ihtiyat akçcı;lnc ve 'i~ 70 i itfa edilmemiş olan h sse scnel· 
lcrinln bedeller nin tesviyesine ve 'ıc 5 nln ınücssislcre, ~;, Hi nin 
Meclisi İdare Azasına jt, 5 nln Meclisi İdnrer.l ıı lesb.t edecrgl 

• ·r ı şekilde kraın1ye clnrak memurine muhassas bulundugu ve es s 
Umumi Heyetınln serınayeı şirketin tamamının tnahlıtit ve 
~o 25 n.•n tcdlycsl.ııden sonra 10 gün zarfında gazetelerle ııs~
len yapılacak ılanda gösterilecek güıı ve saatte İstanbul Csğnlog
.unda Vatan Gazetesi İdarehanesinde toplanacağı ve bu içtımnda 
::.ermayenin Uıakal nısfı temsil edılıncdikçe muzakerelere başla.
namıyaeağı ve her hisse sah bin n bir reye sah:p ve ancak uır , 
şahsın hısse mıktarı ne olursa olsun azami 10 reye malik ofnca[:ı 
ye kıırarların mevcut hissedarların çc,ğunluğu ile vcrileccğ ve 
sermaye! ş rkete ı tirak arzusunda olanların 1l 9 l !)42 tar !ılı 
Cuma gününden itibaren 20/11 1942 tarih1 Cuma giınu akııaını· 
na kadar Ankarada Türk T icaret Bankası İdar~ l\!crke 
zlne, ı stnnbulda Bahçekapıda Tdrk T cııret Ba kası İ s i nbu' 
Şubesı· e mtiracaatııı tki nüsha lştırak tanhl-ıü tnaınesln! usulu 
daires rde tanz m ve imza ve tııahhUtlerinııı '' 2;.ı miktar ııd, 
ki bedel ni de derhal p şlr.erı ôdeınclcrı lüzumunu mLibryy., 
l<:bu Şirket Esas l\1ukavelcsl huli'isasınırı R. D, 1 1 ve Ticaret I< 
nununun 281, 283, 287 ve 288 ırıcı maddelerı hükiimlcrıre tu 
fıkan ilan olunur. 

s~rmunda dört beş aydır bUvük 
bir içki ihtlk!rı hUl:llm slirmelctedir. 
Muhtekirl,.r bu işte meydanı boş buJ. 
duk'arı için lst.edıklerl gibi ve gııyet 
serbeSt hııreket etmektedirler Mcse. 
lfı: S'i kunı"a verilme!!! lAzımgelen 

hlr kUçllk şişe rakı Samsunda 150 -
li.5, Bafraoa 175 • 200 ve yine 3351 
kuruşa satılması icap <'den bir kilo. 
hık rakı 700 ve bir şişe KulUp rakısı 
da ıtno ile 500 kuruş arasında satıl
maktadır. 

Bafra. normal umanlarda ayda 17 

on eeklz bin liralık içki istihlak eden 
bir kazamızdır Burada son aylar zar
fında rakıya otuz, kırk bin verlldilti 
söylc.'lmektcdlr. Dernek oluyor ki bu 
miktarın a.,"lağı yukan yarısından fo.z. 
}8$J muhtekirlerin gayrlme<ıru kArı 

olarak halkın kelleslnden çıkıyor. Vr 
vlne buralarda bir şişe bira.. 60 ku
ruşa satılmaktadır. Bu satışlar bu 
madıielerln lnhlfıarlarca t,.sbit edi'mlş 
resmi fiyatları imiş J;ibi serbestçe 
yapılm•ktaoır. Bıına mukabil Inhl· I 
sarlar başmUdUrlll,ıtU bu halin önUne 
gec;mek için en kOc;Uk hlr tedbir lttl. 
haz etmemekte ve kendilerine yapı
lan şlkAyeUere: 

(Başı :? incJde) 

!andığı yerleri zaptetmek. bom. 
bnrdıman etmek mümkün olabi
lirse bu husus müdafaanın en 
tesiri, şeklini kazandırır. Levazım 
deposu için kclaylıkları bulunan 
ve büyük mikyasta teçhizatı ala
bilecek olan bir limana sahip ol
maksızın böyle kuvvetli düşman 
üslerine karşı hareketin kolay ve 
ameli bir şey olamıyaeağını arıla. 
mak fazla tetkıkc lüzum göster· 
mez. Dlğ r bir bakımdan müta
lfıa edıldiğl takdirde bu gibi li· 
ma.r.lara karşı cıvarda bulunan 
ayni memleket sahillerine çıkar. 
ma yaparak karad n bu üslerı 

işgal etmek için harekete gcçılc· 
bilir. 

ne işle meşgul olduğunu bi!diren ~~~~~~~~~~~~:!!~~~~~~~~~~~~~~~~(; 
resmi vesika ve J!seden çıktıkhın ~ 
sonraki hareketlerinin dürüstlüğü· l 

- "Ne yapalım. bunu önlemek bi
zim elimizde değildir. Şeklinde cevap 
vermektedirler. 

Bu halin s brbl !!lltl<'ılara sorul u. 
~nda; onlar da idarenin mal verme
diğini \"e ımtmakta oldukları rakıları, 
farkı fh·at vermek suretll e ve bl n 
mfişkü:..ıtıa Slvastan. Konyadan ge
tirtmekte olduk'arını bir maz~et 
olarak ileri sürmektedirler Halbuki 
InhlsarlRr idaresinin ~amo;undakl de. 
polarında yllzlerce ve binlerce sandık I 
rakı ve bıra bulunm11ktadır. O halde 
hu lhtlkAr r>e oluyor Bıı mıırar niçin 1 
piyasaya verilip çol< fe'la bir şekilde 
devam eden bu halın ö:ıUne ~eçilml· 
yor? 

Bu sene ve bilhassa son aylarrla 
kundura fiyatlarr tUrlU bahane
lerle dört beş misli arttırılmış bu. 1 
lunmal<tııdır. Bu hat karşısında halk 
ne y9 pacağını şaışırm•ştr. 8 liralık bir 1 
kundura 35. 12 liralık bir iskarpin 
45 liraya. cıatılmaktadır. S!ze iki se
ne evvel beli liraya ıı'ınabllen bir ço. 
cuk Pyakkabıııının 20 • 25 liraya sa. 
tılmakta olduğunu 'löylersem şa,ma
yınız. 

ne daır. bulunduğu yerin re"mi me 
karolarından vcrllmls bir hüsnühnı 
yarakası a1mış bulunmak. 

Müracaat zamanı: 
Mf ktebe grmek için namzet kav. 

dı l Eylülde başlar ve 5 Birıncı
Tabli duşman bu üsse denizden teşrin sabahıra kadnr devam eder. 

yardım edecek kuvvette olmn· 
l'tliiraf'aat olunacak yer: dığır.dan takviye kıtaları gönde-
Ankarada Siyesnl Bllg ter Okulu renıcı.: ve biraz zaman sonra bu 

]. bl b 1 t 1 i Müdilrlüğii. f slnnbuldıı Yüksek ö~-ıman r mcc ur ye net ces o 
· retmen okulu mUdurli.ığü. l\Hiracaat !arak elde €dilebilir. 

: bir istida ile o!ur. Bu istidada nam 

Ş ıırki Afrlkndakl ve Kızıl- zetler ilerde mali, idari ve siyasi 
denizdeki rtalyan üsleri., şubelerden hang sine girmek ıstiye_ 

Slngapur Ossu bu şekildeki hare· ı ceklerlni yazacaklardır. Namzetler 
ketlcre güzel bir misaldir. Afrl- aşağıdaki evrekı lstidalarına ekliye
kndakı ltalyan limanları zapte. ı cek'f'rdır. 
dildiktcn sorra bu sulara daya- Bıtlrme ve c.lgunluk dlplomala
nacak Y<'rl<:'ri kalmıynn ıtalynn 1 rının ve nlıfus hUvıyet cu.ldanları · 

deniz vasıtalarının kendilerini ba- nın asılları. 
tırmak zorunda kaldıklarırı gö· 6 tane 4,5 X 6 boyunda fotoğraf. 
rüyoruz. 914 - 918 harbinde Al. Aşı kfığıdı. 
man müstemlekclerin!n Ingıllzle· Seç ne lıntıh·ınının y:ıpılnc;ığl 
rin eline geçmesinden sorra Al· yer ve ıaman ve derı;ler: 
man korsan gemllcrlnln faaliyeti Seçme imtihanı ayni zamanda 
sena ermiştir. Alman der.iz mu· Ankarada S yasal Bilgiler Okulun 
harrirlerınln b!r ı;o:u Alman kru. da ve İstanbulda Yiık~<'k Öğr~t: 
vazör muharebesinin muvaffakr· men Okulunda yapılacaktır. İnıtl· 
yetslzllğe uğramammn en büyük hanlar aşağıdaki günlerde olacaktır: 
fımillnl, bu limanların İngilizler e. 5. l O 942 pa~arıesl saat 8,30 da: 
llne geçme•lne atfetmektedir. Tı.irkçe kompozisyon ve edebiyat. 
Çünkü açık denizlere açılmış olan 5-10 942 pazartesi saat 14,JO da: 
korsan kruvazorlerlnln tnmırlerl, Hayvan ve Nebat fizyolcjlsl, 6.10. 
teçh zlerl. lhU~ açları yapılama-ı 94:! scılı saat 8.30 da: Riyaziye (J..i. 
mış ve bu yüzden kru,·azörler sc cdcb yat kolu mezunlarır.ın bll· 
harp vasıflarından pek çoğunu mesi Hlzım gelen bahislerden), 6 
kaybederek Inglliz gemilerinin 10.942 saat 14,30 da: Yabancı dil. 
kar~ısında za\lf kaldıklarından 7 10.942 çar"amba 8,30 da: TUr. 
yok edılmi lerd r. kiye, komşu memleketler ve bü· 

tliis:ını•tUn tiLSEI, yük devletler coğrafynsı ve istan· 
bulun felhir den bugüne kadar olan 

[ L1 L r-' /. C .~ 

J. ıı:: BA~KASI 

K. TARARRUF 
HES.\.PLARI 
2 Ikincltetrln 

Keşldesine ayrılan 

ikramiyeler: 
1 adet 1000 liralık 
1 > 500 > 

2 > 250 > 

10 
40 
co 

> 
> 
> 

100 > 

25 > 
10 > 

Eminönü halkevir.dc .. 
Halbuki Samsunda kundura işçile. 

rinln llcretlcrl pek az farklıd r. Dülç_ 
kAn icarları \"esalre mıısarır t~ hemen l 
hemen harptrn cvvclkındeıı az fark

Türk•ye tarihi ve Fransıı.: inkılabın 
dsn sonra Avrupa tarihi Felsl'fc 
ve ictlına!vat CLlc;e !en kolu mezun 
!arının bılmesı lciı.ıın gelen bahis: 
lerdcr.). 

imt handa muvaffak olanlar im· 
tlhanın yapıldığı nıücssr'c;elcrdc ha· 
zır bulundurularak taatıhi.itrıame ve 
kefaletname suretini ve bevanna 
melerlrl alıp bunların nıuam~leslnİ 
yaptırmı:ğa mecburdurlar. Taahhüt 
name ve k falctname muanwlcsl 

rasım sargısı 

ıdır. Yani bu derece artmayı leııp J ı--4--+-fl:lıa"!-.,...'t--t"..,.. 
!ttlrecck hiçbir hal yoktur. O halde 't ı--ı....ı.-4...ı-+--+--t--r 
bu fivıttlar ne oluyor. 51-_,.....__._,_t-...,r-r-
Samsıın pıyasasında d :ter eşva t i- , 

yatları da bu şekilde bUylik farklar ._ .... ,,,...,...--ı-._ 

~ö,.termektedır Istanbuldnn ve hattA 
ehrlmlzdeki Yerli Malin Pazarların. 

dan 7 _ B 1 rava alınan bır kumaş 

;ıiraz 15ted~ bir kumaş ma)!"azasında 
J4 - 16 llrava satı'mak istenmekte
dir. Bir kıcıım halk şehrimizdeki Yer_ 
ıı .M ll:ır Pazarından maalesef clbl. 
'>f'lik ktılnRŞ alamıımaktn ve bu yüz
den sıkıntı .. a dlif!mektrdır. Pazııra 

csaııcn ıız miktarda gelf'n b•ı kabil 
mııllıır tıır ı;Un içinde satı"ıp tlikeni
\"C'rmcktrd r. Ar dan bir kaç @n gc_ 
çlncf' hu lrnınaşlardıı.n bir çoğunu şc. 
hlrd,.ki d ğer ma.~azıılarda bulmak 
kııh 1 olıl\·or. Fakat h r misli fiyııtlıt. 

Nııcı ı Cl'uvnr. ne olu ·or, kimsenin 
h•ı"rl1' h • l'lev 'lnlndıf,ı yoktur. 

H ı .. • 11 uz mııl ,·ermek ve halkı 
m:ıhte~i ı .. r n elinden kurtarmak 
ınakf'adılc tl'Şkil l'd lmlş ola., ti"ar<.'t 
bırliklerınde ise gct rtııe, c~yanın en 
ıyııerl hls.cıcdarlar 'c daıre müdUranı 
arasında tRkslme u~rayıverıyor. Halk 
maalesef bundıın da lııtıfadı- edemiyor. 
Takyıdc tı\bl o duğu hKldc dün 85 

kuruşa. sntılnn pırinç bugUn serbe;t 
hırak•ldr~ı lc;ln daha uruı.a satılacağı 
beklenirken maııfeqef Şanısıındıı lf30, 
B3fr da 150 kuru a lll\tılnıa~a b:ı.şlan
mıştır. Yok da ondan mı? Hayır .. 
Ge~el< S 1msunda ve gerekse Bafrada 
yllzlt'ı ce çuval pırinç bakkalların. 

toptancıların. mnğazalsrında yığın 

ha indedir. O ha.ide artışa sebep ne? 
Bu sualı b r kelime Ue ce\•aplandır

mak ıc p eder. lhtıkCir, sadece lhtı_ 
ldlr ... 

yapılmııdıkça kayıt ve kabul için (11) den (18) ze kadar aç.l<tır. Giriş 
mt'ktcbe müracaat edilemez. serbe">ttir. 

2 12 ıı::~·lül Hl12 cuınarte"i ak· 
ZA\'I " 

• şamı saat ( 21) de E\'lmiz <.:az orke. _ 
Nlşantaşı F.rkek Ortadan aldığım t aI d oa onumuzda bır 

1..,.., N ı d ı ı trası ar ın an 
w,. o. u ıp omamı zayi ettim. \'erilccektır. Gel:nrk arzu 

Solda .-ağa: 1 - Lak n; Et. Ycnıslnı çıkarııcag-ımdıın erklslnin l konser. . k tl ını büronıu7. 
cdcıılerın gıriş ·ar ar ... 2 _ Kuş; Bir soru. 3 - Nıiınune; 1 hlikmü yoktur. . 

1 
ı- ıı· 

Uçurum 4 - Cerrah; Uzak işa. Halım Alkaya 
reli. 5 - Hırsız. 6 - B'r uz.vu · 
nıuz: Altın aksi; Kcclci. 7 - Ter· 
si: Avrupa f•lın kumpanyaların· 

dan biri; Fıyaka. 8 - Dır gıda 
maddesi: Tersi: Bembeyaz bır 

madde D - D p; Cennet. l O -
Bcdnrn ele grç ~ıı n şey; Hı.lzgar. 

ı ı - Ncfe:s darlığı. 

Yuk~rıd n aşP. •ıya: 1 - Fllmc 
çckllmesc <''verışlı olan. 2 - Bir 
bağ. 3 - Hc~van ycmlerirdcn: 
T'llık ed lml!:. 4 - Su; Nefes. 5 -
G<izctlcmc; Ay k. ti - Lezzet. 
7 - Bir içki: Pazar. S .:.. Bir 
renk; K'tapçık. !l - E ... ası cıva 

c.lan bır mııdde. 10 - Dediğim 

rirrilk dcıııc; Tf'rsi: açıklık; Tersi : 
sııhip. ıı - 'l'orcn; Sarp. 

ZA\'I 

lstnnbul m•nlakn I.Jman rlyssel ıı
den almış olduğum 041/2181 slcıl 
No. Ilı Lime!'! ctizôanımı zayi ettim. 
Yenıslnl alac ğınıdan eskisinin hük. 
mu yoktur 

l\lustnfn Sarı 

r 
VAT AN G.A.ZETESi 
ILA:S FİYATLARI 

naşlık 

ı l..ocl .. yta 
2 ncJ • 

3 Wıcil • 
( ııncıı ~ 

Kuruş 

750 

600 
400 

ot'NKU 8ULJ\1ACANJN HALLI ! .J 

dan alınal<trı rıca o ıı " · 

r R@<9V© 1 
Rl'GC!\"KÜ rROG:tAM 

SABAH 
7.SO Progr m \"C saat ayan. 

i.3Z Vucudumuzu çıdıştıratım, 
7 ıo AJans h.lbcrıcri, 7.55 H: ırı. 

ılt pı ogrıım (Pi. l 

OG l,F. 
12 30 Proı;rnm ve saat ayarı, 

12.33 !"arı ıl< progıam (Pi.), 
12 4;; Aja ıs haherleıl, 13.00 Şn!'· 
kı:ar. 

AKŞAM 

18.00 Program ve s at al·arı, 
ıı:: .o·ı çırte fasıl, Hl.llO Koı111şma, 

Hl.lio Daııs mtizıği <Pi. 1. 19.:;o 

Saat ayarı ,.e ajans· haberleri, 
H>. l

0
"i Oda nıiiziği, 20.15 Radyo 

Gazetesi, 20.45 GUzt'l e. erlPl' <PI.ı 
21.00 Konu,ma, 21.15 MUztk oh
betıeri, 21.45 Radyo senfoni or. 
kestrası, 22 30 Sast nyarı, ajan.cı 

haberleri \'e borsalar. 22.45 Ya_ 

Soldan sağcı: l - Şamata; Ge_ ~~~~~~~~~~~~~~ 
zl, 2 Ara ; La; (A) dan (a). Arafor. 2 - Ari; Et: Meda (A-
3 _ Dıklş; Ara. 4 - Aslan. 5 - dem). 3 - Mak: Tarak. 4 - Asi
Egemen. 6 - At; İbo; in. 7 - de. 5 - Mımoza. 6 - Al; Ebe; 
l\'lez.~cl. 8 Amado {odamn). 9 - Fa. 7 - Abancz. 8 - Emare. 9 -
Fer·, Badem. 10 - Oda; AC; Rica. Edalı; Dik. 10 - Zara CAraz}; 

· rı>ıkl pro:;ram ve kapanış. ıı - Rak; Az eken. {Ş) ıı (r); Ece. 11 - inanan; A- ;,__ ____________ _ 

Yukarıdan n ağ.~ a: 1 Şadi; man. 

lıakıım giil.elliğlıı en 
birim·! şartıdır. 

Her e<'ıaıırfüı satılır. 

Zı\ l ' I 

Nışaııtaşı crkel< ort;ı nlmluııdan 

almış o'duğum 477 numaralı t dik. I 
nameyi zayı ettim. Yenisini alaca-

' ğını<.lan eskisinin hUkrnll yoktur 

Ihsan Ceylan 

DOK l'OI. Em!ICll 

c R FANİ D: -~ 
Cıld ve ZUJıre\1 rrıUtrhassısı 

Beyoğlu fıute~ıı.zt ~okak No. 5 
;'o;ıl apartıma:: :! ci kat Tel 43731 

Veni Ncş-iyat: 

Cebir 1ardımcı t!tabı 

Orta okul 3 Uncu sınır için Mate· 

mntik öğretmeni Ali Hıza Beygo ta. 

rafından yazılan bu kitap bir ı;ok 

J çözülmüş Problemlerle beraber Çığ r 
kıt be\'i tarafından 40 kuruş lı.} atla l 
çıkarılmıştı!', ta\Sıye ederiz. 

ıo _ 9 - H2 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakü!t{:si Dekanlığından: 
Ankara Dil ve Tarıh _ Coğrafsa fakilltesinc talebe kaydına ey· 

lüli.ın 15 inci gunil başlanacak ve blrınciteşr.n soı:unda nihayet ve. 
r•lecektir. 

Fakültede tedrıs olunan zümre 1<'r şunlardır· 
Tiirk dıli \'C edebıyatı Felsefe 
Fransız dili ve cdcb yatı Arkeoloji 
İngıliz dili ve edeb yalı Sumeroloji 
Alınan dilı ve edebiyatı Hıtltolojı 

Arap dilı ve edeb•)&lı Sinc,loji 
}'ars dili ve edebıyatı Hindoloji 
Rus dllı ve edebıyatı Ilur garoloj l 
Klas k fılolc.ji Antropolojı ve Etnoloji 
'l'arıh Cografya 
istekt terin bir dilekç• ile lise ve ~gunluk diplomaıarmr, a,r ve 

sıhhat raporlarını bağlıyarak salı ve cuma günleri saat 9,30 dan 17 
:> e kadar fakülte miıdiırluğune müracaat etmeler! lAzımdır. 

(7366 - 9422) 

~--- il.fi - ORTA - LiSE 

ı; :~ ~: k ~s~9 lb 1 Lisesi Yatrııız: 

Y&blı 

Talebe kaydı için her gUn müracaat edılebilir. E.~kı talebe kayıd

lııl'ının ycııılenıııcsi!ıc lO cyiılle kanar dc\'am edilecektir. 

ŞEllZADEBA!)I, l'OUS KARAKOLU ARKAS.ı 

~ ~i1UGllk"t:ı:x:ı:Fs::ı:tt4 T e 1 c t o ıı : 2.?:SS l 

1 

--
1.\:;ta:ya O:n:ai: Çevirge Müdürlüğünden: 

. 1 Antalya vi Ayeünin Alanya kazası dahilinde huduUarı şartna. 
mt'de yazılı Kunısckı de\'lct orı\ıatıındaıı kuru ve devrık 871 metre ml
kı'\p gayri mamul katran ağacı b:r sene lçers!ndc çıkarılmak Uzcre 31/ 
8 042 tarihıııdcn itibaren 20 gün mUddetJc arttırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma 21 9 !H:? tarıhlne mUsadlf pazartesi gilnil saat 15 de 
Antal~a Oı man MildUrltiğU binasmda yapılacaktır.~ 

3 Beher gayri mamul metrekpUn muhammen bedeli 780 kuruştur 
Muvakkat teminat 50!1 lira 54 kunıştur. 

5 - Şartname ve mukavelename projeleri Ankarada Orman Umum 
~ı ıidUrl!lğU Ye Antalya Ornıan Çevlrge MUdUrlUğünde görUlebilir. 

6 - Teklif mektuplı.ırının :?1/9/9 ı 2 gUnü saat 11 de kadar kom is_ 
yon re!sliğine vcrilıııesl lazımdır. 

7 - Istek'llerin Ticaret Odası vesikasllc birlikte bellı edilen glin ve 
saatte ihale koıııisyonuno. müracaatları. c97:JO> 

BURSA PAZARI 
Hasan Hüsnü Sipahioglu 

SULTA:SllA'MA'.\f CAD. 4. Tel '.!062S 

Yatı mci<teplerlne gıdccek çocuklarınızın yatak, yorgan, battaniye 

çar~ar, ha\·lu, pike örlUsQ, çamaşır ve bilumum tuhaf!ye eiyasını 

ehven fiatlarla ma~zamızda bulabilirsiniz. 

HIGH SCHOOL 
İNGİLİZ ERKEK MEKTEBi: Nişantaşı 

Leyli Yerlerimiz Dolmuştur. 
:'\lektep '!3/9/91'? Ç.arşamba gbnü ~ılacaktır. T't'nl talebelerin lmtt

hanı 16/9/912 iJaat D.30, ikmal imtihanları 16, 17, 18 E.) liıl 101~ de. 

'l"cleton: 81078 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu~ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 T1lrk lira.sı 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zira! ve Ucarl her nevlbanka muameleler!. 

Para bir!ktirenlere .;s,ooo lira ikramiye venyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarmd• 
en az 50 Jırası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile af&gı
dakı pıtma göre ikramiye da~ılılncaktır. 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 100 adt>t 60 liralık 5,000 lira 
' • 500 • 2,000 ... 
' • 230 • 1,000 • 120 • 40 4,800 • 

40 » 1()0 » 4,000 » 100 » 20 • 8,200 • 

DIKKAT : Hes:ıplarındaki paralar bir ,;ene ıçinde 50 liradan atıa
ğı dUşmıyenlere !krıuniye çıktığı takdırde % 20 fazla.sile venlecektır. 

Kuralar senede 4 defa, 11 marl, 11 hazıran, 11 eylül, 
11 Birincıktınunda çekilecektir, 

•www • 
:Saııihl \·e Xcşrl~;.ı.t l\lıiılürü: Ahınet Emin YALMA.'i 

\ "atan ı\e~rlyat Turk J, tel. Ştl. \'atan .\fatb.ıasl 


