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Ekmek madrabazları 
nihayet yakalandı 

Ekmeğe bakla unu karıştı
ranlar mahkenıeye verildi 

r ' Ayakapıda Fırıncı Mehmet Emine ait bir değirmende 
60,000 kilo bakla, 6000 kilo f as.ulya' 4000 kilo kaplıca 

ve yüzlerce çuval nohut unu bulundu 
'--~~~~~~~~~~~~--~-~----~~~~-J 

.. Milli Sel 
Ankara. lS (\ •atan) - Cümhurrelııl l nonü, dJleılen ,onra i n'!•· 

at \'!ita okulunu ziyaret etml"!'tlr. Cı.imhurreblmiz'e hugün 'jeh· 
rlınlze r;clen .'\laarif \ ·ekili Ha!>an Ali l"üet>I de refakat etmekte 
idi. l nönii, öğretmen ,.e okurlarla konuşmuş. okurların yaptığı 

e,ıtrı ı;öı.dcn ı;eçlrt>rek memnuniJetler ln.I blldlrmı,ıerdır. 

- , Son günlerde muhtelıf fırınlarda 
çıkarılan ekmeklcrın ~~blrındcn 

1 
fark!• olduğu ve bnzı eknı E klerdc 

fazla miktarda bakla unu. fasulyn 
'"illi 11 unu ve diğer maddeler bulunduğu 

görülmüş, tahkikilta başlanmıştır 

Be!edıyc Teftiş heyeti rtislisının 

1 
yaptığı takıbat sonunda ekmek un_ 
!arına karıştırılmak üzere Ayaka

l pıda Abdülezelpaşa caddeslr:de 
: 226 • 228 numarada Mehmet 
: Emıne aıt dcğlrm~ndc bakla, fasuı. 

\..

1 

_________________________ .. ,,..... 1 (De,·amı: sa. S, iolil. 5; del ·/· 

Londradaki gazetecilerimiz 

Yakmda Amerikaya gidiyorlar 
Üç ay kalacakları Amerikada B. Ruzveltle 
görijşecekler ve bütün memleketi gezecekler 
Londra, 15 (A.A.) - Halihazırda ŞUltrU Esmer, yakında tayyare ile !erdir. TUrk suctccılerı mUtcakiben 

lnglltereyı zıyarct. etmekte olan Türk Amerlka·ya gldcccklcrdır. Amerlkaya i Uç ay mUddct bUtUn memleketi geze. 
gezct~llerl erkanından B. HUsc~•ln vardıklarından biraz sonra rclsicUm-

1 
ceklcr. harp fabrlkalannı. askeri 

Cahid Yalçın, Zekeriya Sertel, Abl· hur B. Roosevelt Ue harıcıye nazırı kampları ve bahri tezı;Ahları zıyarct 
d n Davc~ l\htnı!t EmiTi Y-a ma.rr~e, B. luH arafındaıı kalNl edHeeett- 'c!deeddCTdl 

G~zeceklerı şehirler 11.rasında şun· 

ln~terc tıa,l·eknı lnı;ııtere nı .. narehl'"lnin en telıllkı-li <ıafha ını tıı.klıı tıllyor _ ..\ aııı,a'nın ı.,.r taraı.nıi .. ı-, ı;'otmrgt> na::ıaıoı-: hıılıınan Amrrikn 
'>uınbardıman u\•akları, eyır h!lllnde ı;-orunmektedlr. 

Ha~bin seyrini değiştiren gün 
r ~ 

75 Ey/ül 7940 da /ngiltere muharebesinin 
hararetli safhasmda İngilizler 25 e karşı 
düşman uçağı düşürerek Büyük Britanya 

lannm isti/asma mimi oldular 

en 
785 

ada· 

' ' l 
1 

ltmcrika Ordusu Hava Kuvvetleri Kumandam. ı 
İngil:z tayy:ırecilcrinin 15 Ey.'ul 7940 da harbin 
talihini değiştirdiklerini. yakmda elde edilecek J 

z:ıferi mümkün kJ/dıklannt bildirmekted r 

~ ........... ~@~~---~~:.....:_----__:.,;-------.-....J"------~--~~~~----~~--~--
Şimdi, akınlar Bükreş ve Sof yaya geçti Memurlara ucuz 

gıda verilecek 

tar vındır: !\'evyork. Şıkago, nonver, 
Seattle, San 1''ranslsko. ı.o.s Angeıos. 

Bir çok organizasyonlar, Tlirk gaze· 
tecilerln muvasalatını sabırsızlık la 
beklemekte ,.e opları hararetle kar· . Londra . 15 (A.A.) - I g tli z.'e. 1Sil1 düşürmüşlerd ir. 1 Rus tayyarelcrt RomanyadR r \ 
şılamak ıçın hazırlanmaktadırlar. rın 25 uçak kaybetmclcrınc karşı Tııyyarccilcrln on ı;ün yapmış ı Bukrcş \ 'e Plucstı (petrol sahası ı Amerika denizden 

. Almanların 185 uçak ka,·bctmışı' oldukları sefer. harbın talihıııı de- mcrkcıı) ve, Alınanyada Königs_ l .:ıı 
. u ı n,.. eı e mu 1arc csının g şllrm ı ş, nazılerın dun yayı zaptet. berg'e taarruz ctm şlerdır. Biıkrc~- ge l\let;hul A<ıkf'r abı deı.ine çelenk 1 old kla ·ı t rrılt . 1 b . 1 . . • ı ' 5CIGO mi 

Ankara. lfi (Vatan) - De\'let çift. takdirde blllıaıssa Baremin kUı:Uk de· LOndra, 15 IR~dyol - TUrk gaze- ı ı ıncı 1 ı oo;umhu muıı:ı~cbctı e mck ümıtlerıre nihayet vermiş ve te 33 yangın çıkarıl~t!J, beşi ş!d. I k Ur taraca k ko\dular ·k· ld" .. ·· . 1 1 

1 
harp pı otlarınn ıtııbcn bir nutuk birleşik mıllellerın yakında elde detlt olmak üzere bırçc.k patıama-

llklcrlnde ıstihsal olunan fasulya. recclcrtnde bulunan maaş veya Uc- tecılerı bu sabah Londrada Meçhul 1 •• 
nohut. pirinç ve saıre gibi belli başlı 1 retli memurlar bundan faydaıı{na· asker abidesine bır çelenk koymu~· ırad eden hava l\Jare"'a ı Do\\ dıng, cckceklerı zaferi milmkiin kılmış. lar olmuştur. Bombalar bilhassa \'a~i'lgton, l,') (A.A.) - J9JO 

Hurricane'larla Spltfirc'lerln Al. tır Hür imanlar, htirrlvct ve zn. kışla, topha r. e ve Harbiye .:\azırlı. 
gıda maddelerinin maliyet fıyatlan cak ve alacakları muavyen mıktar· !ardır. Çelenk defne yapl'&klarından '·la ı d . .. ld 1 

d t an 
• A man av uça" r r an ustıın o u. fer ıçın havatlarını feda etmı~ 0 _ ğı üı.erıne at ılmıştır . 

üzerinden bUvük şehirler c o ur 1 yapılmıştı ve ortasında seı .. m kelı· j " v 

danherl batınıı, kara~·a oturnıu' 

\eya l<f'ndl kendini batırmı"l ytlz· 
devlet mcmu;ıarına ucuzca verilebll· daki gıda madde'erınln bedeli daire mest yazılı tdl. Meraeimde Amiral- ğullu ve Almanlar, uçaklarının lan bu t&yyarecılenn hatıralarını Pluestl'de 6 büyuk yangın çık. 
mcsi imkanı araştırılmaktadır. Yııpı- mutemctlcrt tarafından maaşların- lik, harbiye, hava nezaretı men'Jupla· mües~irıvetlnı ve teslıh;:ıtını ıs ah tebcil için da:ma ve her yerde bu- mıştır. Şehir alevler ıçı ndedlr. Kö
lan tetkikler mUsbct netice verdiği 1 dan ke.sllecektlr. (Devamı : ı:ia. S; Sü. 4 de) u ve ikmal surctile arııdıı kl farkı b'r gUnü kutlayacaklıı.rdır. a nl~sberg'dc <le 3 yan~ın çıkmışt:r. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ miktar iıale etm~lcrse de lngU~ Mareşal Pc.r~l. verm~ olduğu : V~h~ 13 (A.A.) _ Sofyadan 

cevapla şciyle demiştir : blldirlhyor: . uçakl«rının daima usttinliiğü mu- 1 

ren. tamir !'den, <:eklini dr~ı,u. 

ren 'e sder .rıqıaı·ak hale getı. 

ren Rlrleşlk .\nı('rlka denir ter.· 

şark cephesinde 

Almanlar, Stalingradın en büyük ganm aldı 
Ruslar, var kuvvetle Grosniyi 

müdafaaya hazırlanıyorlar 
Beri in, ı:; (A.A.) - A:skerl kayl Novoslsk'ııı cenubu şarklslnde şiddetli mukabil taarruzları kırıl. 

rıaklardan bgrcr.lldlslne göre sta.1 ıstlhk~m sisteminde kurulmuş o. mıştır. 
ltngradın en büyük garı şimdi Al- ' lan b!r fabrikalar bölgesi dUşma. HB\'a te~killcrinln yardım ile Al. 
manlann cllr.dc bulunmaktadır. 1 r.ın inatlı mukavemetınc rağmen nıan kıtalnrının Stalıngrada yap. 

BerHn, 15 (A.A.) - Alınan or- zaptedllmıştır. tıkları hucum vc .. ı arazı kazanç. 
rluları bıışkumandanlıl.!ının tebll~l: 1 Terek nehri Lizc!'indc di.ışmanın 1 (Deumı Sa. S, S ii. t ıM > «"• 

t-ılıııı;r.•<l sı.ı ı.!nılıııle ,\ Jnıırn :ı .. kf'rlcrl atr~e \Nıliklf'ri bir i.,ta"J"nu ıa ııtcderll'rJ;rn 

hafaza etmekte olduklarını sbyle. 
ft- Amerikan ordusu tayyare Hüdyetl bellı olmayan tnyynre-miştlr. ı:-iıhları ıtmıli "f"ncdc ;) hin gemi~ ı 

ftlll'arını memlcketlerlnıızdc gör •• lcr BulgarL~tan üzerinde uçmuş, ı 
İngiltere muharcbt>c:I haclı~cleri. meklc müftehlrız. Bu filo?ıır, daha bombalar atmıştır. Halk arasında ılenlr.ıl<'n lrnrtarıtl i':lf'tmck lire· 

ne telmih eden Dowdln~. ı.:ozlerıne şhndıdeıı yapıhın harekatta tcının. I yaralılar ,·ardır, re de' ll'tle miiıo:akere halindedir· 
~u suretle dC\'ltın elmışt ır : :ı ii:- ctmi~lerd•r Onların bı?.im kuv . Londra. 15 ( A.A ,) - Rus ha,:ı:ı Mih' t>rdlerln lrr. 

• - İngılız tayytırc:<'rı, rlli.::nnıı vclhnlz'c Ru:ıyanın kuvvctlerlnr kuvvetleri Avrupa şehirlerine kar 
hava te:;;kılleri in buluıırlukları iıız manı <'dcrnk clüşmaıılarımtı.ı şı taarruzlarına devam etmekte. 
noktayı tayin ve cnları takip et. ezecek olan satvetine hayranlıkln 1 cilrler. Bükre~e taarruz edilmiş ve 
mek ve dost uçııkia ~ı cllilimaıı bakmı> ktayız. ,, bu şrhırde tam 30 yansın çıkarıl. 
uçaklardan nyırdetınck usu1lcrl Moskcva, 15 CA.A.) - ncsıııcn ı mıştır. Ployişti'de buluran petrol 
bakımından kara Avnıpadnkl bü- blldırılıyor : (De,·amı Sa, 3 Sıi, '7 de) W 
tün hava kuvvetlcrl r c fa'ktlr.» 

Londra, 15 (A.A.) - İng.llterc f 
muhareb<'slnlıı en hn,.arctıl safha- ı 
sının yıldör ümi.i münascbetlle A
merıka ordusu hava kuvvetleri ku 
mandam General Arno\d, lng1llz 
hava kuvvetlerı kurmay bnşknnı . 

hava Mareşalı Pc.rtel bir mcc:aj 
gör.dermiştır. Bu mesajda şoyle 

denilmektedir: 

Tobruk'a baskın 
teşebbüsün mühim 

o~k: r ve gemi koyı p~ariyle akamete 
uğ:-o'.ıld . ğ nı bildiriyor lar 

bu Almanlar, 

halırılıkları 

krnılllcrine ait 81 ı>eını dcnir.d!.'n 
kurtarılnw:tır. 

·n;:~;ı GE'.\111.ER 
\'a':'inı;-ton, l;i (A.A.) - Hıikiı· 

m,.t, «el eniz üı.hinde o~ nar» 'ıir 

neli ~ı.ik geınllf'ri ln'ja edert>ktlr. 
~liıtf!ha,.sı!lların 'oyledlklerıne 

bakılırsa bu ne' i ı:-emllt>re torpıl 

i'-abct eılemi~ eccktir. 

Demiryo!u Me slek 
Mektebine talebe 

alınıyor 
«- İngılterc harbindeki ı> ırlak 

muzafferlyctl<.'rının ikıncl yıldönii. I J.ondra, ı ,; (A.,\ . l - r>o~u A kılenlıılf'kl lnglliz filo"u ba'!kO· Devlet Demlryolları idurcsı Anka.ra· 
mü münascbdılc Aınerlka ı orclu. nıııt anı Amiral Harwooıl blldlrlyor: de yeni kurulan Dcmıryol Meslek Q. 

~unun tayymccllerl ns ınına İngıllı 1 :ı E;, liıl grı·r..,t, hafif deni:ı k un·ellrr lmh: n- kiiı;iik kara bir· kuluna talebe kabulUnc başlamıştır 
ıayyarecılerlne tebı·!kl<'rlııı l arzc- lil\lf'rinıiı, , miihlm ha'a kun etlcrlml:tle ıo:hlrll~ı halinde, denl1.ılc ı Bu husustakı şartlıı r dördUncU sayfa. 
derim. 

15 
eylül 

1 
!1

40 
tar ihinde do. 'fohruk'n !lir akın ~ nıımı<:larılır. Dıi-ımaıı müd~~aaMnın şiddeti 1 mızdlikl 1darcnln filnında izah edil· 

kar~ı.,ında beklemesi gerektiği gıhl kunetlerımı:ıın geri alınma- l "lle!.t ...... ır. 
r.anmanın i.:tirııkl kara bataryn~11.

1 
(Denmı: sa. 3, Sli. S; de) J -;;;;;;;;;;;;;--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

rının endahtı ile dcı;teklen<'n in. • 

~iliz u<:akları. diışmnnın 185 uça. '--------------------------
----------------------------------------------------------~ 

lktısat Vekilinin 
Vatan'a beyanatı 
İ !.ti :-. 1 € kn c~ tmosı yüzü rı de~. kômür 
sorf i yo tı ::ı d üzeiı'f:mek ve ihtiycçlo r ı 

s:r.:I~ m:k za ru :-et i::de ?:aldık 

inhisarlar Müskirat 
Müdürü nerede ? 
Umum Müdür: ' ' mecburi 
ver ildiği doğru deği l di r ,, 

riıez Jniyet 

d:ycr; biz 
arıyor arıyor yerirıde bulomı~·oruz 

s.rkııç ~tindeııbcrı şchr1mlzdeı Adliyeye aksetmiş davaların ne Gazetemizin dUnkü nilshasındaı B . Ekrem Nccmıy.e yanlış rapo, 
?ulunan İktı .. at .. Vekilı sırrı Day safhada olduğunu sormuş ve bu 1 «inhisarlar idaresinin ~ar~.datında tanzım ettiğinden dolayı ~ecbur· 
lstanbulun komur dcrdlle me~gul hususta Milddclumum•dcn izahat 5 mılyon liralık bir dilşukluk var» mezun.yet vcrıldlğı blldlrlhyordu. 
olmaktadır. almı tır. başlığı altında bir yazı çıkmıştı. inhisarlar Umum Müdürlilği 

İktısnt Vckllı dil. Milli Korun. Vekil bundan sonra Cumhuriyet Du yazıda inhisarlar ldarc:.lnln va. dUnkU r.Ushamızda çıkıı.n bu hava. 
ma ·Müdd lıımumısı B. Nurlyı ça. Halk Partisi blnasır a gidPrek ora. r'datındaki noksanlık tebarüz etli. dtsl tekz•p cdrc('k nıah ıyt-l!c baz 
-::ırt·:rak. k5mür ışlerlndeıı dolayı (Denlmı Sa. 4, Sü. :? de) = 1 rıliyor ve l\1uckirat İşlcrı müdürü lDr,·ıımı ~11 t, Stı. ı •> )-( 



ı 

Ölüm yok, zat er var ! 
Yazan: Ziya 'aldr 

- 6' - cum eden arkadaşlarının yakları 
li'atıh) teftiş.nl b tırdıktcn son- altında eztlı}orlardı . 

·a Karaca Be.} c hUcum noktasını A kcrllk gormcm ı c \'C •md ye 
o terdi Bura ı , mU\ kknt ıst h- kadar hiç bir harbe iştirak etme

k :ımla mud:ı.fan ed 'en buyuk gc. m!ş olan Makedonya ve Trakya 
dıktl. hır stfyanları. fona halde kork. 

Karac Bey, askerı ı bu gcdlğın muşlardı.. . Bir kısmı, ayak.::ır nl
karşısına kadar ilerletti Tam ora- tında ezllmemek için geri dönerek 
~ a gelince, oı dunun cephe inı ge- kendli'Tinl tekrar hendeklere at
dl'e çcvırdı Surlara, bı r ok men. mışlar .. dığer kı mı da. hendekle. 
ılı kalıncııyn kad r ağır acır te- rin - Türkler tarafınd:ıkı - duv:ır. 

karrUp etti. Okçuları, snpancıları, !arına tırmanıp çıkarak kararı;:lıh. 

tufekçilerl hendeğin kenarına sı- larınıı doğru kaçmaya başlamıs
ralandı. Bu yakın mcs feden. (şa. lardı. 

Şehir 
Haberleri 

Yiyecek 
fiyatları 

yükseliyor 

Ne Ticoref Odası n~ 
Ticaret Müdürl : ğj ne 
de Belediye bu yükse

lişe môni olamıyor 
S.ıtr,farı lnm:ımcn serbest bıra. 

kılan gıdJ maddelcrınin Cıyat:arı 
gün t;cçtıkçc artmaktadır. Pirinç 
fiyatları 180 kuruşa kadar çık
mıştır. Son gunlerdc plycıs da pi. 
rlnç bul:na~a bile lmka kalma. 
rnıştır. Fasulya, nohut merclmC'k 
ve saire gıda maddclerlnın fiyatla
rında da enormal denılcbıl cck 
nısbette bir ) ukselış göı.c çarp
m ktadır 

rampol) un _ y ni, gcdi(:i kapayan (Fatıh). vnzl.} etin böyle bir şck
muvakkat istihkamın ~ üz rlne :c gırcbılcceğ inl tahmin etm ştf. 
ok. ta~ ve kur u ya~dırmayıı baş. Ve hUcum kolunun rıcat hattına, 
.-dı birkaç böluk Ycnıçer ı yerleşti r. Alakadarlar bu nevi gıda mad. 

Bu ölum yağmuru devam eder- miştl... Bu rical başlar baştJmaz. delcrının fiyatlarının artmasına se. 
ken, b r kısım efrat dn mcrdıvcn- Yeniçeri bölUkl<!ri derh 1 hareke- b~p olarak, bunların unundan isti. 
er ve b0) uk kalasları oraya taşı. te gcçfı. Kaçanları, ktlmllcn kılıç. fade edıldlğııı l ve birçok fırıncıla. 
mışlar. hücum kolunun kolayca tan gcçırdi. rın bu gıbı gıda maddelcrının unu. 
hendeği geçeb lmesı ıçın hazırlık Ş\mdl Trak)alılarla Makedonya. nu ekmeklere karıştırarak buC:day 
'ııpı.}orlardı. Jılnr, fkl ölüm arasmda kalmışlar. ununu arttırdıkları iç n d iğer gıda 

Ou mıntakayı mudafaa eden La- dı. Kıt'a kumandanları: madd t>lerfnden stok ynptıklarrn-
tınler, tehlieknlo pek yaklaşmış - İleride öli.ım yok, zaJ~r var ... dan ı'crl g ld'ğlnl sdylcmcktcdlrler. 
c.lduğunu anlamı tardı. Şimdi on. ileri!... Zeytinyağ fıyatlıırı do yuko;el. 
.ar da hOcum kolunun bulunduğu Diye, bnğırıyorlardı... Hendek. mekte devam ediyor. Zeytinyağla. 
mevkle ok, taş ve kurşun yağdırı. lere kadar inenler. tekrar ~eri dö. rın bir iki gündenberl lıtrcsl ı 60 
'orlarclı. nerck. şarampolun siperleri üzeri- kuruşa satılmaya başl:ınmıştır. 

H8siode • • 
yırmıncı 

• ve 

asır insanları 

H esiodc eskf Yur.anisbnda 
ya amış koylu ve dns:ı 

bır fılosortur. Bu adam şiirler 
yazmış ve hep ine ahlaki dUşün. 
cclcr karıştırmı tır. Yunan ede. 
b l ntıle faz\ u~raşanlar. "İş'cr 
\ c Guıılerıt adı altında toplan. 
mış olan Heslodevarl ştırlerl pek. 
alfı bilirler. 

İnsan bo şltrlcrı okuyunca. 
ycryuzündc fnsan'arın dıişfinma 
itiyatlarını nckadar bUyUk gliç
lilklcrlc ''e binlerce sene içlrdc 
n kadar az ve ağır değlştlrebil
dtklcrini görür ve insanlığın bu 
erllığlnc şaşar kalır. 

H~stode bir şiirinde, demir 
devri insanları hakkında, şunları 
soylemlştlr: 

-Allah vere de bcştnci gobek 
insanların arasmda b r daha yn. 
şamayayım. h&yırlıslle erken olc
ytm veya bir dahn geç doğayım 
Zira şlmdı sıra demir dcvrının 

ın nnlarındadır Onlar gündüzleri 
yorgunluk ve yoksulluk ıçıııde 

ve geceleri de ilahların gondcr. 
dıklerı derin ııcılarla yürek tUkc
leccklerdır. Fenalıltlarmıı katılan 
bazı iyilikler göreceklerdir. Fa. 

Yazan : İHSAN BORA~ 
'kat Zeus'un or.ları mahvedeccsı 
saat de b ı r gün gclecektır. Bu 
saat. onların beyaz şakaklarla 
dogacaklar1 anc raslıı.~·acaktır. O 
zamıın, baba çocuklarına ve ço. 
cuklar da babalarınn arttk bcn
zcmlyccekler: artık mısafır mı. 

safirin!. dost d osfu,.u. karde~ 
kardeşi ni _ ı;eçmlş gurılC'rde ol
duğu gibi • azı.ı: hllıniy ccckt ı r . Bu 
kötü insanlar. ann ve bab:ılnrı 
nck.ıdar ihtiyar olurı. ı• olsıı nl a r. 
onları hakir görcct' k ler. o ıılarclnıı 

şlk~yct lçııı ~crt ve acı süzlcrl 
ko:ıuşaca klardır. Hele Allah kor
kusunu hiç tıınımıyacaklardır. 

Kenclıirrlnı beslemiş ol n ihtiyar. 
!ara. rızık vcrmlyeeeklcrdlr. Ar
tık yemine. doğruya ve iyiye 
kı) mel vcrılın ıyeccktlr. 

Or lıır sevgilerini ve saygılnrını 
o nııydler fent edene \'C tama
mllc haris olan insana sunacak. 
lardır. Kuvvet bıriclk hak ola. 
cak. vicdandan eser kalmRyacak. 
Ur. Alçak olan. içine ynlnr. b ir 
yemin kıır•ştın1m• lo rkutucıı 
sözlerle mert olana. hucum <'de. 
cektir. Feııalıldan ho~lanan kıs. 

kıınçlık acı bir dllle ve ha~ blr 
yüzle btitun sefil sUrülerlnln a. 

dımlarına bağlanacaktır. 

işte o zaman, güzel viicutları. 
nı beF•Z tüller altında saklnyar. 
v icdan ve h icap, Olimpe donmek 
!çın yolları geniş olan arzı tttkc. 
clerck lıısanl.:ırı yuzüstiı bıraka

calı;l~r ve ebedilere dr ğru çıka
caklnrdır. Fa . ılerc v.ılnıı hazin 
ıstırapla r kalacaktır ... 

11 nsan elını vicdOJnının fü:. 

O tunr kor <in diinyaya ve 
bırbırını bogazlrıyıı :ı insanl&rm 
ha 'i nc bir bakarsa, Ilt's!orlc"n hak 
verir ve yurcğı sıılar. İ ş te onun 
yuzlcrcc sc ne evvel. derin bir 
dlıı:ilnce ılc tasavvur ettığı yC'n l 
dünya ve yenı insanlık hula bu
dur ve bu derekedcdlr. 

I~ransız muharrirlerinden MI. 
chclct bunu daha açık söylem iş. 
ti : 

•Ortada bir hakıkat vıır k i as
lJ ci rtbl' rd ılcmcz. Bu kadar te. 
rııkk l orasında h'erşey buyuyor. 
hcriCY il rliyor: fakat yalnıl bıı· 
şc~· küçiiluyor: Ruh.n 

nunl,1 rı düşünınck bir facıa . 
d iışu rmcnıck i. e daha biiyuk b ı r 
Iucla .. 

ih.,an Boran 
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Fakirin kaderi 
JN,._ taiarımmn. ı;ok yerinde bıı 
~ ~otu ,;.ırdır: 

Zcnı;in aralıa!lın dağdım aşırll'. 

Fakir 1 r. diıulr. .) nlun !)ll':ırı.r. 

na~ Wllklıı'ııin ta.)yaresi Alnt>rl· 
J,adan kalkar, hlr k~ ı;ün lı;inde 

J\lısır'a, orarlan 'J"ürki~·e)r. Tilrkl 
~c'dcn de 'J"ıtlıra.n'a bir kaç ~Un 
içinde ııta'ıır. Çünkli kcnıJi-.j tlc.ğil<t& 

lıllf', rrı .. ıı·linıhıırun huııusı ınlin1ô.'!

~illiğ"ini ~·nptı~ı ınillP.t IA'nglndlr. O 
nıfllt't kl milyarları, bir yeni 1:engi 
nlıı ~ııııarık çocııl'una 'erdJl'J rep 
ha rı;lıgı ı;itıi sağa "ola "Crpınektc
ılir. 

Ba.\ Churı·hilf hi~ ı:'ün liiıam &'Ö· 
rUr. t:"·':ırc"lnr. biner, ~fo-.ko,a';\·a. 

kaıl:ır ı:-ittikten -.onra bir ka,ı: ı:ün 

lt:indr blıtıin 1"11kınşark'ı dola~ır. 

<"uhrrhlll ii) le hlr lmparatorlur;on 
lıa-:nkllldf r ki. o ;mparatorluğon 

anlyt-ılı• ... arrettığl f H Jngil~ lira· 
ı.ının bir ~ ılda ııe edeceğini hesaplı· 

.\ ahılnıl'k bir marifettir • 

Zlflrı karanlık, her iki taratın ne atılmaya mecbur Oluyorlardı. Tıearct Veklıletı tarafından pL s ·ı· .. ··ıd·· k t'I F 1 f' ati a 1 Bu"gr'ay sata ke 
<ls hedeflerini görmek'rlnc mlını Gecenin zulmeUcıi iç nde, dört yasanın kontrol 1 t kendilerine bı- eyg; ISIOI Q Uran a 1 az a 1y a y ZI r 0 gıinde ılünyayı dolıı'lır. takat Kör 
olusordu. Ve her iki tarar da si. yüz metrelik bir cephe üzerinde. rakılan fstıınbul Ticaret ve Sana. aşık 15 seneye makinesi S 3tıyortarmış yakalandı Kadı'nın mektulıu Brez.llya'ya ~edi 

<;eı gelıılfnı Kor Kadı'~ a. Btı:ar• 
ıhmlıı _yolunu ~~ıran bir faklrdlt 
Rir nııina .. ehctle ~·ine bu sütunlar 
ılıı Brı·Lilya'cfa bir mektep arkada· 
,ım bulunclu~tmdan hah--etmi,tlm. 
Bu ar'-adıı~a 19\0 l~rinlenelindc 
hlr ınt'k1ııp .}SJ'.mışhm. Bu mekhı· 
tıa dnn l'e,1111 alclım. Benim mektu
lı•mı .'erli il\ tlıı gltınl'i. Brezl1)"3.'da· 
ki arkaılAşın tan are ile ı;önderdiğl 
he ıın"uk üç 'eJa dört &lıla etimi' 
uht~h. Zengin Amerika'nm \Yil · 
kie'.,i Ü•; gtinde lfı .. ır'a ~eldi, Lord
lar memleketinin Cur<'hlll'I bir ka.,• 

lahlarmı. gel şl Uzel kullanıyor- kaynsşan, bo:usan. bağıran, hay. yi Odası, Belediye lktısat mOdUr. l a~da giıler , e "evabı - tayyare ile -
du. Ancak L{ltlnlcr. il r mpol si. kır n, bu binlerce in anın boğaz. 'üğü. ve Mıntakn Ticaret mudur. mahkU 1\ 0ldU Be) ogıu ıdo hurdıı makineler Beyof;lunda Sahne sokaCında 25 iıı; <lort ayda gelir. 
perlcrlnln ustu de ve hcndekl<T<' lnşması. tüyler ürperten bir sah ıc lUğü p.yasndakl f iyat tcza ·Odilnü satmakta olan Emin Nail. Ht'to ve numarada bakkal Alcksar.dr. sa- Mek'4ıhuınıı cehinıe koy .. aydım, 
ha"kfm t..ır mevkide butundukl•ırı t kil .....ıı d v b tesblt etmekten başkn b r$C" yap. Bundan bı r nnıdd t evvel s.ııv. Jan fazla fıyatin yazr mak!n!'c;I I 

1;1 • eıı ' '"'yor u. <ı u sııhneden "' tıcı .... asak '- lan bundavı satışa ar. ı tantıtıl'cla hareket et e,·din• bıi mnmııktadırJar. rldc bir aşık kıskançlık vtızwıdcn saıma ktnn suçlu olrak filli Kc- y " 
0 

" n . " 
ç in attıkları oklar, taşlar ve kur- yükselen korkunc velvele. surla. 1 t kt ı 1 k 1\111"' K 

Al:'ıkacl a rlnr, son gunlerdc '-'lİk- mctrlc lnı OldUrmckten suçlu ola- runma mahkemesine vcrtl ınışler. zc ınc en ~uç u 0 aıa · ~ ı o. hm "' rııı•a'~ ı dolaştıktan -.onra Poı şunlar hucum kolunu tehdit cdL rın gerisine nkscdcrek Bizanslılara "' 1 hk ı ti 
~ordu. çıldırtıcı dch tlcr verıyordu. 

selen pirinç cryatlnrının \ cnı m h- rıı k mahkemeye ver ımı,tı d ır nınm.ı ınıt eme~•ne v~rı mış r. 

Fakat bu vaziyet. uzun sürme. Şehirde. herkes yat;ıklarından sul, gelınce düşeceğini ~oylemekte Dun lkıncf ağırct!znda bu dD\'•1·116 V~grm toz Ş~ker geldi 
dl. Hendeği g('çme hazırJıkları b!. fırlamıştı. ise.er de. bazı spektiH'ıtörkrln ~;e. ya baktln11ş ve karar vcrllm ı ştlr . 
ter bit.......,,,, Karftcft Bey·. dakı·- ııi mahsule daha lstlh!nl m rkez- Arif adındaki A<ık. kcndts ını kur Ogreııdıgımıze goı c dun \'C ev. 

''"'"' " " ...-.. HUcum bi• tadı... Son ~ iki ·• "'··k· hl Al 11 ı· b 
- Hilcum!. .. kalarımız yaklaştı. IC'rlnde el koymıı.hırr bu lddiııl a rr tulması gayrlkabıl bır hastnlıga "~ gur; .;,:; ışe r \'e Pli u 8 

Emrftlf \ıcrdf. ..... Diye Ccryat diyorlardı. da cürUtmckt-Oc:Ur. ınuptelfl oldu~unu, muhakkak lHc- rık:ılarından şchrlm lıc l6 vagon 
O zaman, he deklcrln kenarın- Bütün kllfselerln çanları, kırıla . Gıda maddelerini kontrol ctnwk ccğinl dtişüncrck. öldUktcn sonra loz ~cl:a r gelm iştir. 

dan, tnOthlş bir velvele yükselme. cak gibi çalınıyordu. Bu tannan ve u:zcre tUccnr tarafından teşkil edl- evgillslnln başka elle.re gltnı sıre Gelen şekerler lhtıyaç . sah.bl 

Fazla f yr tla çivi 
sataı;ken y-kaland1 

Balıkpaıarındıı bıı.kkal Ahmet 
Ö.ı:yazaıı lnzla flyotla çivi !'atmak-

tan suçlu chır:ık :'l·Iilli Koruıınıa 

mahkemc:.ınc vcrll mıştir. ye b 1 dı. BUtOn drat yerlerin. matemi slt'r, heyecanı husbütun lcı. kontrol heyetleri artık Ticaret 1 dayanamadığından cv"ııtsınl da- liiccarl:ıra tevzi ed!Jmektcclır. 
dC'n sıçru·orak ileri atıldı. Yiizlcr- artırıyordu. Odasının davetine bile cht'ınmlyet ıma: •Ben oldükten sonra .en kim ------------------------------

kklr.'ı· ,-.r .. ayılıın, Portcklz'dc ml'k· 

tıılıumu bir o;andıllt·ı_ya \er eydim, 

..and:ılı:ı ahe"ltc heııtc kürrğlnl t;rke 

ı;ekl' BrcT.ff~·a'ya J'lt!ieldi mektubum 
arkaıla')ıına daha çabuk uıa.,ır, <'I'· 

' ıhı ıla mutlak ılaha çabuk gelirıli. 
/,r.n_ıtın ıırahıt'<lll dağdan a.,rrır 

Fakir ise ıluzde yolun ,:ı,ırır. 

KÖR KADI 
cc mcrdıvcn hendeklerin duvarla. İmparator Kôstant!n, hucum baş- vermemekte ve azadan her blr1sl, bfllr ne haltlar karıştıracaksın?ıı ~ 1 x 1 
rına. dılyandt. EfradM\ bır krsmı. lar başlamaz prampolun gerlslıle muhtm bir işim var d\ycrek komi- diye tehdit ctmektcdır CI • a ew Ziraat. Bankasının ikra-
bu vasıta ile he dcklerl ~cçmcye gclmlatl. Ve vaz.ly \in vcharnC'tini le içtima hırını b $lnrınclan Va.k'.a cc klz\n evine glclt'!n •' fi •• 

1 '- b k dl k msktadrrlar. ı: • ...J.,.. ~ .+.~\\:ı.~''I: ~~"-"\"'''"' ....... ___ • • • k 1 çalrsıl or ardı. B r kısmı da, yı ... r_ görür görmez r an en nl ay. {ı~ık. gramofonu kurup. so rayı - ·-·--·m,. mıyeSPll azan an ar 
ııı.n surla ın hendekleri dolduran betti. Ellerini semaya kaldırarak: Bir döviz kaçakçısı hazırlattıktnn sonra b ir mOddl'l I • ' 
cnkAzmdan lstla o(dıyorlardı. - Yarab! .. Bu buyilk fcl{ıket sevgilisi ile eğlenmiş ve maktul ı Akşam, Cumhııriget ve Ankara. 15 (Vatan) - Tiırkiyt 

flk hamlede, üç binden fazla as. karşıstr:da bizi muhefııza etmek yakalandı Saflyedcn duvardaki mavzeri lstc-ı Cuınhur~ycil Zı;r;ıat Bankası~'!' 
kcr. ı;erampola yaklaştı. Bunlar. içın, ~enden ve silahlarımızdan Dördüncii Vakır h nın asma ka .. mişllr. Kadın mavzeri Arife ver. Hazı·etı• makas c-111 lira \"C daho ıl)adc mcvduntı 
kalkanlarını başlarmın üzerine bsşka gUvcnccek hiç bir ~cyımiı tında 71 numarada tahvilfıt ve mlş ve kıskanç adam dolu olan bulunan tcısnrruf hesabı sahipleri 
tutarak kılıç ve n\tzraklarla hil. yok borsa acentahğı yapnn lshakın clö- tüfeğini metresinin gırtlağına da.1 orasında her üç ayda bjr tevzi cl-
eum rdtyorlar .. şarampolun siper. Diye söylendi. Ve sonra LA tin.! vl7. kaçakçılığı yııphğı znbıtaca yayarak şöyle ı;üylcmıştir· ' /A. ı..,am. arkada';ınııt ı ı t'~liıl kınılal•I ~ıız ı~ ı Fran. u:ların Tl'ınp!t ' nıckte oldu&u ikramiye kur·n~ 
!erini .aşmay çalışıyorlardı •.. Fa- lerc hıtap ederek: j haber alınmış. Uiccar kıyafetine - Ben öleccgıml Sen de öl de ~ ııa.ıarteti '<a 'ı!->ında :\tillı !:;-r· ı.:-aıctt•.,lnrll'n tc:n·üııw cdrrek afmış. 15 H l!l42 tarih lndt! bıtnka mcr. 
knt karşıları'lfüı. (Jan Scbastlya. - (Sen Mark) ın sancatını bu giren iki emniyet memuru hana azabından kurtulayım! dlyeı·ek l riıuiı. hat.kında ccnelli ~a.ı:delrrılrn Fakııl • ln~an hata!'<ıı; olmaz ~a • kezinde l k lncı r.oter ile diğer a15. 
"'1) nln demir gömleklilerin! bulu- surlar üzerinde bir dakika dnha 1 cltmiş, İshaktan. kendilerine dolar kur5unları gC'llÇ kadının bogazınt1 l htrindf' ~ıkan '!lta~·i~li hfr ~·awıııı l Teııııh J;'~lLete ... inden aldım di~·eceğine 1 kaclnrlor huıuı-unda çekilm iştir. 
rorlardı !azlıı tutabilmek için, kılıçlarınızı temin etmesini istemişler, İshak, sıl<mıştır t~r1·üme,tni nc':'rrlt i. i 'l'lnıes ı;-t1.ıet~indcıı aldım d<'mi'i· 1 Kendilerine ikramiye ısa bel eden 
Şımdi burad · bo:az boğaza bir daha kuvvetle kullcınınız. tüccar sandı{iı mcmurlnro. her bir Katil geı;cn celsede verdiği ifa- \.ıueklerfıı nıuhtelir ka' 11akl11rı Bıı lnl·üınl·Ji. <. unıhuri) etin la 1 lerclcn Ilc,yabatta Ayşe Torun bin. 

mücadele başlam~tı. Şnramp lun Dl.ve seslendi. dolar irin ı 85 ktıruş fo.rkı f iuat oMufu gibi rııuhtı-llf ınuh&l"l'
0

İrlerl de 1 C.} liıl "alı ':I) 1' 111d3 aynt'n ~urıiyo- ı u.,akta Haydar Tomas beş yüz 
.. ., dede kendini şöyl~ müdaf;ııı et. ... k t .... flkl ı ı 13nu, edctn bir mal1§Cr halini al. Jan Sebastiyar.l'nln demir gom- verılmes1 lazım geldl/!lnl söylemiş. \arıtır. Bu muharrirlerden hirı H' hel· ruz. ··a ·'il_.'' ':9111 re . 1111~ t•n nıa.- 1 Sıroırc:dn Mustafa İlhan 250, A 

mı"tı. Herkes ba/!ırı~or, çaf ırıyor, lekltlerl, hakikaten ea11la, başla cıı- tir. mlştl: ki de hıt~lıt'&."' 41h81.reti nınknıı» dır. ka .. ladıJ{ı ır;ln ° da a~ "' hata, 1 tek- d:ıpazıırınd:ı ,\! Somay, Antalya. 
nAraler atı' or · her il andan 1 itı. lı3ıyorlardı. Hücum kohınun dur. Bu suretle kendisine mcıshut - Ben Safiycyc benimle bcra- Yf'rll, ~-ahanc·ı herhanıtl hir gıtreteılc rurlı~arak 1'4'ınr''d" t;ıktrtını ' 0) 11- ı cin Tiirkiın Akbaş. Bandırmada 
len kufürler ve ôvmeler, birbirine madnn devam eden sa\·lctle'l'i kar. cürüm tertip edilen İshak yakalan bcr yaşaınasmı rlco. ettlmt O da ıllkkate defter bir 3an ı:urdül< mil .H·ı·ck ~enle 'l"inıe!>'de t;ıl.!•tını "°'" 1 Jlusnü, lstanbulda Nlzamcttln Ta. 
>;arıyordu. şısında yılmadan ve yorulmadan mış ve dolabında bulunan 050 do- scnın gıbi hıtstalıkh bir adamı ben ıı ıııka., l';'lctir, ~~uı~ı ı.e.,er, !.endi 'U· ıu~or. l'aııi, hunu doğ-rudan doğnı.~11 j nak. İzm lrd<.> HUseyln Yılmaz<'r. 

Latinler. takdire sayan ct>sarct kılıç ~allıyorlardı. lar musadere edilmiştir. tıınlarım ı7.1ı naktcdf'rlz.. At.şaın ıırl-:a<la-:ımııda,n nldı~ııır .ı:ık-1 Kili t~ Ahmet Eklrci, Kırıkhn nda 
"'" l 1 d M dl 1 1 d 1 1 k ne ynpayım dedi, ben de kızdım, . rrtnır!;ı• lh"ıııı gormt'den Tiıııc,'d<·n I< l 0·· k· K ki ı · d .._. . ._., er yor nr ı . er \'C" er. a- He · değ n enarına kadar gele. B' h I .., uıur(' l ı rııaı.:ı..,tan hiriıwı tlt'roct•de . . cmıı z. aıı. ır nre ın e L" cv z 

11nd kları l rlerden yakalayarak r"'k ôradan hücum kıt'alarını blz. 1r ama agır ne yaptığımı bilmiyorum. demişti. . 1 terrltııw rtrm-: roltındc ~urıııılı~·or. Hııal yüze lirn kazıınmışlardır 
" idare muchırıı ıııenınundıır. (, ılnkıı . . r 

ı.lzt~lertndekllcrlc beraber, yere zat idare eden (Karac~ Bey), blr surette yaralandı :\lahkcnıe. diinkü celı;cdr kara- .\k':':ıııı ark:ula~ınırz çok 111111ktır: ı Bunlardan ba ka muhtellr mahıı l. 
.ievırlyorlıırdı . Şarampolun sıper-ı an blle fasıla vermeden bUlUn (eU- rmı verııılş ve katil! 11 ıscnc h:ıp. hıızrt'ti ınakaıı hf'ıla\lı bir ıııuh.ırrlr· lr> t:~·JCıl ,;alı "a.' Nnd:ı, < unıhıırf· lerclekı dnks:ın beş hesap sahibine 
!erine ~ıl:may muvııf!nk olnnları zL\tam) !arını ileri sfirııyordu. Ve Ka.:lıçcşmc İskele sokıığında 0 _ se m11hkCım etmiştir ıl ır. Hartıtbn<:ı C<'lıliı:i .ıaman _ itlare l ;l f' te hirllir l111:•da ,,. ı.ı ir;Mr ı~apf:t 

1 

de 20 lıra ile 5o lira ari:lşındı lkro. 
da. ellerinclck• ağır kılıçların dar. bu mütemadi insan cııılgas1 ile a. turan MRlalyalı hamal Hüseyin, T' t V k. I . T k' I. 

1 

nııı~lurıınıı~1 kn11J1•111a tık ııı. rchp ıı:ı· bulunııııulan ,uılet·e: aUunku nu~lıa· l ınıyeler ısa bet clın lştır 
heleri ı:ı'tında öldilrlıyorlardı . 1 rampolun ö Jerl. artık bir mahşer ı::ırtında yük ta ırkcn iskeleden n ICare 0 a eti eş 1 at• rıı ı"tf'nı~gf' k:ılkınar. :O-onra, harrctl ın11.da, 1 raıı.,acla çıkan Temp'> ı;·ıııe- 1 ---------------Ştırampolun uzcrı den. mütema.

1

1 saııncsın benziyordu. şağı yuvarlanmış. ağır surette va.: la d a U Mud·· .. nıat.a!' nıır uıııurııi~f'lır ı~ı bir ~·ı ,~ı te. ... iniıı 'J iırı. i~e~ı· gumıl'rıti~i muhar. _ T A K V 
1
. M _'""' 

1 yen bm uk taşlar yuvarlıın:yor- Jan S~ha tlyvnl, demir gömlek. ral f 1arak Ycdlku• hastanesine n t rm mum uru j kııl~_\C:l tedarik eder. rlrfnln hlr ın .• kalı•sini ılcrc·rtnıfştU.. ı r . 1 
du. Bunlsrıl" her biri sekiz on ki. illerinden bir kı(mını, slperlcrln kaldırılmıştır. sehr;mizrle Ri>~·fr. olıııal.la herııher . .ı;'Hıelt'<'i· Ru ınal.alrılt• gıu<>tenln i"nıi tt'rttıı JG l:l'J,ÜL 194:.! 
s yl dev rl;>or harp haricine çıka. üzcrlcrlr. dlıml u. Bunlar, uzun * Gala.tada Tatarın sokakta 31 • likto hir u~ııltinı ıiJ'. 'arıtır. flaaetl h11tı\.,.1 olarak Times ı:ö-.terllmlştir. <,',\R!',:i A:\lHt\ 
rı ·ordu mızraklarını, hücum kıt'alarının numaradn 14 yaşındn Salt, ceviz Tıcarel VekcileU Tcı;kılAtlandır. ınakll!<ın rhPnııniyelll ~ aı&larını, ne Ta~hih eder '" fü.ür ılilt'rln cleıııek- A ı· !I - .G Iİ S :!59 - ll•zı r ı :ı ı 

Gerek yaralanarok ve r;cr(:k a. üzc.rlnc ÇC\ trmlşlt'rdi. Bir kısım ağacından düşerek basından tehll- ma Umum Mi.iduriı, Vekalete aıt 1 olıır nr.. 1 >lnıaı., kaynak zlkreduek le iktifa ediyor. -:-,·,, :rııııa' ım, hen RCMİ 1358 - t:l'J.f'L :ı 
ııklnrı kayarak .}ere dilşenler. demir ,gömlekliler de mıızııallar. keli bir surette yaralanmıı:. Bey. işlerle meşgul olmak üzere d\in naı.lcılem. Ak~ın kaılar naılk olaımuhın. özür llJCRİ 1:!61 - RA~l.\Z.\N 5 

lilUn'ldcn kurtulamı)Orl ırdı O zl. Arka, ,.ar oğlu hastanesine kaldırılmıştır. Ankarııdan c;chrımizc ı;clm•etır. Akşam arkada ımrl Mfllı Şef hak·dllcrlm. 'Iatlıscrt \'AKJ1' Zt:Yı\t,ı t:ZANİ 
r ri karnr lıktan bir dcnız dalgası GÜNEŞ 6.4::? 11,23 
"tlbl mütcmadl~en arompola hü- ÖGI.,E 13,0!l 3,50 

fUtün mü? 
n....J1 olanda dl~rr memleketle· 
lr'13 rln al<!ilnc ol rak b:ız.ı iki cfn 

naddr l~ln nıll~trrek karn" 'armış 
e bunlardan birini ermek !>Crhe~t- ı 

mi,. ~eker 'l' tiltün de hCJ~ leyınlş. 

Holandadıı. erkeklerin ~arı mll<tarın· 
ıtıı tUtUn Mlhl. k edl"n kadınlar da-1 
ha ı•ok seker! trrclh edi~ cırların ı,. 

1-'Rkııt 2.2.:>0.000 ll ollandalı ı.adından 

~11lnıı: O.l0.000 1 şekl'r olı~ ormu-:. Clı

ğerlcrl i"'e lıııklııtırıı tıltiın lılnlak için 
J.:ol'ala rın:ı terkr.ıli~ urlarıııt';i. 1 

s.ooo.noo hıtıııı ertieklt'rln ııncınk 

J00.000 ı "ckerl tercih c<li.' orlarnıış, 
grrl kalan kısmı tlitün kin ller feda
kürlığn ~lrınh c ruıymı-:. ;'\t' kadar 
tlryıtki olurı.:ı obun bir ln!ilnnın k • 
ru !>ıkı tlumaıır hu tailı g-ıdn mad
ır .. ıne tl'rdh ctnı"sl akla sığmı)Or· 1 

da, dt.rtlerJnl unutmak ı .. tıycn 
flolandalıların, etra fı bir dunıırn pcr· 
r ı altından ı:ürmek 1 tcdlklerı an· j 
a.dılor. ERÇE 

KadırJar gUç unuturlar fakat unuttukla- kac; opuşmedcn başka blrı;c-y yok kf.. fKİNDt l 6.40 !l.21 

rı Zllnt n tamomll~ ve mutlnk bir şekil- dl E', Z'/, "'~ u~~ G'ı Lı Bunları unutmak gUç olmayacaktır. Gö. • AK~Al\I 10.18 1!!.00 
de hatıralarından ayrılabıllrlcr. '/ rcc ksın dah1t sonra tam ma.nasıle kadı YATSI 20,52 1.32 

O lvicr'yi de unutmuş clbl)dl l\luha. olduğun zaman asıl nşkı tadacaksın. İ:\'TSAK .'i .00 {l,41 ı 
re-be yeni bıı ledığı z.aman Mar!e Thı?- Gördün mü rıvlcı1mcnizc ınfınl oldum ' ============== 
rest> anncsllc evlcnmcsir.e dair konuş- /.ı '1 ur~' Y .J . ~ da re iyi ettim. Ya o zaman yalvarınala. :! (Y (Ôj~~T~·'""·: 
mak ıstemtş, fakat Gladys bu .ıözlcre ce. W "[//,. 7\..aDM1, rınıza gözyaşlarınıza acısaydım dıı razı 
vap bile vermemi ti. Parlsten <Deau- olsaydım ne olttcaktr. insan ilk sevgilisi. 
vllle) e ı;ıitmtşlerdı. O aralık OIMcr'yl ı·uan: lreno ~·emlro\ ıo.ky - 3S - ç~, !ren: n~ıwı A. E. l'AL.1\IA.~ nl çabuk unutur. Halbuki kocan olsay. = . , 
de askere almı laroı. yOziı çok manalı ldı. GUzcl saçlarını ar. tur .. Ollvıer zavallı çocuk muhıtrebede dı. 

Antı kız btr•bcr yeşaınokla beraber tık b şına topluyor, topuz yapıyordu. ölmu§· Marle Thercse d11yanamadı ve: 
blrblrlcrıle uzak ve yabancı idıler. G!o_ Tcşrınıcvvcldc Glai) s Beauchıı.mp'da n l\Tarle Ther~e tc.>k bir söz söylf!medı. - Yalvarırım sıana ıı.:ınc beni bırak! 
d)s dıılma tatlı ii>zler. musf!k hareket. bır mcklup .:ı c!t.. Glaudc bu mcktu. Gozi.ındcn bir tek damla yaş akınaclı. Artık blrşey söyleme-.. diye sözünü kes. 
!erle l\larle 'rhere e'c hıtap ederdi. Fa- bundn o:ıu Olıvıcr'nln cephede öldi.ığu. Anncsının uzattıgı mektubu aldı. Okudu. ti. 
kat yUzünc baktığı zaman bt'e onu sor. ıli.ı haber veriyordu. Mektup geldısı za. sonra htç ses çıkarmadan uzandığı yerde - Seni bu halde nasıl bırakayım ço. 
mcz bir halı v:ı.rdı Yalnız kendisi 'e man Gladys yalnızdı. Balkonda otunı- kıvranmaga başladı. Tırnaklarır.ı avucu- cuğum. Bak nckadar üzgünS'un. Ağla dn 
)'t'ni sevglllsl Cann1ng'lc mcsguldü. yordu. Elinde mektup bir mUdcll't horc. na takmıştı. ince parmaklarının altından 

Gladys kızını scıverdi, hem de çok se- ketsiz kaldı. Sakin ve rüzı;fırsız bir o.k- k.ınlar akıyordu. Ba~ırmamak· lçın, ko-
,·erdi. Fak t bu sevgisi havai. hoppa, şamrlı. Ycrınclcn kalktı, kızının odasına ııu~mamak için büyUk bir kuvvet sarfc. 
ncalp bir _e,·gı idi. B zan giınlerce h iç gitti. kapıyı vurdu. İçeri gırdl. ;\farle diyordu. Gladys ylivaş sesle onu tcsclll
kızllc meşgul olmıız. baznn da iıstüne Theresc yatıyordu. Gladys vanına yak- ~ c ~·alışıyordu: 
ciüı:er, adeta muhabbetlle- onu rahatsız laştı ve elkrilc saçlarını okşadı: - Canım yavrucağım. Güzel yüzün 
ederdi. Ollvler'dcıı hiç bıılısetıncdiği vo Uyuyor muydun c ıııım Neden ben sarıırdr. Çok üz.üldi..ıği.in{i anlayorum. FD-
evlenme bahs!r.I nçmaclığı için memnun kapıyı vurunca ışıgı sôndürdUn? kat unutursun, emin ol ki unutursun 
'c müteşekkirdı. - Bayır. U) umuyordum. Ve bu kederlı geçer. İnsana ilk aşkı 

Zaman geçtikçe Marlc Therese dcği-:. Genç kız l altıf:ı yerden doğr~lmus. ~'Ok derinmiş glhl gelir. Fakat tn çabuk 
mı U. Adeta ol~un ve güzel bir kadın dıklı:atle annes ne bakıyordu. Elllc yilıü. unutulan d odur. Hıslerınl anlamadığı. 
olmuıtu. Bunu yalnız Gladys farketmi. ne doki.ılen saçlarını geriye dogru itti. mı sanıyor un. Fakat emin ol ki duyduk-
yor ve hep ona çocuk nauırlle bakıyor- - Cnn.ım yavrucağım. Sana blrsey !arını çok 1yl ar:layorum ve sana acıyo-
du Genç kızın vücudu zayıf ve r;arlndl. .oyl.yecc~ım . Belki \\'ela kederin çok rum. Olivler'yl scvcOğıne eminim. Fakat 
Fakat çok biçimli idi. Gözlerindeki ço. bilyUk \ e derin ohıcak Fakat geçecek. ondan başka.ların1 da seversin. Sen he. 
cuk b kı ları dcğl~mlşti. GQı. görmO~. tır. Buna emtn ol. Göreceksin kt unutul- ntiz a~kın ne olduğunu bllmlyorsun. OlL 
tecrübeli bir hıvrı v•rdı Rengi solı;-un, mamı kcdt'r yoktur İnsan her~eyi unu. \•icr ile ııranııda tatlı sözlerden ve bir. 

bırnz açıl... Beni dinle yavrum. Unu. 
tursur., sana yemin cderlm ki tahmin 

ettiğinden dah çabuk unutursun. Bana 

ınan. Senden çok yaşamış tecrı.ibell bir 
ınsan.ım. 

l\tarlc There.sc'c- yakla~tr. Ve yanağın. 

dan oprnek istedi. Genç kız sararmış. 

Adeta baygın halde idi. 

- Yavrum, bana bak .. beni dinle .. 

Marıc Thcresc yavaşça ba~ını kaldır. 

dı ve annesine: 

- Ben Ollvler'nln metresiydim 
Yakında da çocui:um olacak! 

Dedi. 

anne! 

Arka ı \'Br 

Ekşili patlıcan 

B a&iinJe"de d..~ ,.afmvla.r

dan ııonra ha\a bayatı Mirin-· 
ledl. :Rl.ılm de unımız 111cacık hir 
~orha çekti, bol tlomate.'ili bir plrinı: 

t;orba..ı ~·nııar11k bir tle ek~IJI patlıC'lln 
yaptım. \Ilı tane iri. 11iyah ç.eklr· 
dek ... iı patlı('lltl altiım. Dilim dilim 
doğraılırn. Kırjt'ın ıe~tinrağda harir 
kızarttım, clı>likli kr.' glrdc bir saat 
hırak,ım, domateJ>leri doğrayara k 

hlr kii~uı. tencerenin i~ine lc:o~·dum . 

Uurinc ku:arıııı~ patlıc·anları )erle~

tlrerek gene hir kat domates koydum 
Bir ffn<'an ıoirke, be.'1 altı parça ~e· 

kert biraz ııuda c-riterek iizcrlne ıcı. 
dlrdlm. Tatıli tuL da ko,,·dmn. Hatır 

ateşfo ilik gibi rlşird!ıJ?· Bir taha~a 
re' lrerek ıoj"uduktan ıoııra sofraya 
\"CfdJrn, 
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Mili! M~dafaa Ticaret Vekili Konyada SİYASllCMAL 
tahvıllerı sabşa - .. = • == = !> 

Askeri durum 

' Yazan: ·y Tren tarifelerinde 
değişiklik 

çıkarıldı Dr. Behçet Uz, Ulukışla' Ereğli ve Amerika yardımı 
Karamanda tetkiklerde bulundu 

1 İllsan BORAN 1 

·-.oğu cephesinde 
e! tallnınd !lirJıri ltlr a\·a ~akın 

~ ı.ııren ıııııl\aH'IJlrlten .. unra 

"'on ı;Unlerinl ~aşı~or. :\Jo .. km1', nıu· 
lıııretıcnlıı !:'<"hrln kııııılanndl cert'J .ın 
e1Utlni \r. Mlh\t'r lmnr.tlcrinln gft. 
tlkçı> c;t>ğaldıj;.,nı kııbQI c1111,.ktedlr. 

Buııdan ba~ka Rus tclıligi, lınım 

ııoı cenahına knrı;ı J apılan Ru., mu· 
kabil taarruzlarından hlı; hahsrtnıl'!· 
ıııek1e dl'\am Nil;l·or. Rundıııı da. 
:O.tallngrad ~imalinilr. 'ol~a ilr. Jlon 
ar,uında bıdunan ,\iman ıııııdııraa 

l\o)tupnon ~lıııaldr.n gt"lPcı Ru" ta· 
arru1la rıııı mın arrakiycllcı kıt rı;oılaılı
ib anlaşılnıaktarlır. Ruıııııı ıır.ti<·f'.,i, 

\imanlar ~lırln hRtı \C ceııuıı hııtı 

kesimlerinde Rmılııra kıır~ı knhlr lıir 
üır.ttiYılük temin "'tnıı,ı<'r \<' Ruo; mÜ· 

tiaflli .. mı c;okcrtmcyc mu\ıtffak ol· 

Torosun hareket saatleri değiştirildi, 
ile Erzurum ve Diyarbakır 

yeni bir sefer ih:'.as o'undu 

Haydarpaşa 

orosındo 
Ankara, 15 (A.A) - C~nuptan ı Konya • Adana • Malatya - Diyar. 

memleketimize gelen Toros sur'ıııt bakır arasında olmak üzere ve 
katarı son zamanlards. hemen da. j yahıız izinli erlere mah..,us kıtrııı. 
ima buyi.ık gecikmelerle gcldığln, lıklı ikı katarın sc(crc konması 
dem bu katarla se~&hat edecek kararla5m1>;lır. 
yolcuların karştla!itrkları giiçliik- Erzuruma gıden katar ayni za. 
kri yenmek i.ızcrc, Adana • Hııv. mancla Çctinkayadlll~ '.:\tcı.latyaya da 
darpaşR kısmı üzerinde dc,ışlkİik ırtibat \'Crct·cktir. 
yapmak lüzumu hll5ıl olmu tur. Erzurum irtibatını temın eden 

Sözü geçen katar 20 9/942 gü. katar her cumartesi t;unü saat 
nünden itibaren Adanııdan pozar, 19,30 da, Diyarbakır munasrt>ctlnı 
çarşamba günleri saat 20,35 il'. temin eden katar dn keza her cu. 
Ulukı~ladan paz rtcsl, perşembe mıırtcsi gitnü saat 11.15 de Hey. 

ıııuı:ıardır. günleri sant l de. Karseriden ayni darpaşadan hareket edecektir. 

Milli Müdofoo tahvil
lerine halk büyük bir 
roğ :Jet ç_österiyor 

AnkııN. lG r A.A.) - 15 Eylfıl !a
bahınden itibaren teda\·Ulc çıkarılan 
ve satıo:ı 30 cylOlde sona erecek olan 
40 mılyonluk blr:neı tertip Milli :'.10· 
da!ııa isUkrazı tthvlllerinın satış va
ziyeti etrafında lrtkadar makam ve 
mllesscselerden aldığ'ml1Z ma1ümıı.t, 

ilk .ı;lın olmasına. rağmen halkımızın 

bu tah\•!Jlere büy'!lk bır alaka gös· 
termiş olduğunu anlatmaktad.r. 

llgilı mahfiller, bu rağbdın va tan. 
dışlıırın ırtilli mUdafaa iş!erıntiekl fe. 
d.ı.kaı-lık hislerini ve h11lk ım17.ın Cüm
lıuriyet rnaliy .. ~inc kartı olan ıtıma
dını ı;ostermeltte olması bakımından 
bUyUk bir ehemmiyeti haiz olduğunu 
bUhassa tebarüz cttirmt'ktedırler. 

Şark ceph~sinde 
Aca4'a staliııcl'aıf'ın bu \al.İ.\cttc ı;:ür.lcr sc;at 4.42 de hareketle An Dönüşte bu katarlar Erzurum. 

kqrta.nlması lınkAııı \"ıtr 1111 ,)ole mo'l karaya saat 14,47 de gelecek v~ dan her salı günü saat 21 de keza ları temin ctmıştır. Bu muharcbr. 
Blı~ kalı~a hiHa \"ltr. Bu lmki'ın, şl· Ankaradan 15,20 de kalkarak Hay D.yarbakırdan her salı gilnü saat lcr esn .ında 20 dU~mıın tankı tah. 
ırıaldt" tnplaıtal'ak bh .. ük ku\\ctlerlc dhrpaşaya sair ve cuma ı;iınleri 22.30 da hareket cdcccklerdır. 1 1 . 1 

( Batı 1 i 11('.Jde) cO. 

~ r p edı mısı r. 
ı·enuıı ı .. tıı.amrtinde taınruı. ctınc'k· saat 8.10 da varacaktır. Çetinkaya • Malatya lrtıbatı pa. R 1 ~ jcv' n ,.,.malındc dü~man ye. 
ten ibarettir. Onun l"lndlr ki :O:taHn· Ankara. 15 (A.A.) - Yolcu ka. zartesl "ilnlcrınc ve Malatya • Çe. · 1 d ~· 0 nıden taarruz arda bulur.muşsa a 

Konya, 15 ( A .A ) - Kayseridcn Konyaya gelmlstlr. Konyada Vekil 
hareket eden Tıcaret Vekili Dr. h· Ik ve esnafla temas etmiş, Top. 
Dcb~et Uz. Ulukışla, Ereğli, Kara. rak Mahsulleri Oflslnın sılosunu. 
man ve Çumra lsta:syonlarında ambarını ve dcstrmcnleri gormU" 
kaymakam ve bcledı)-c rcfslerıte 

1 

l'artı salonunda tiıccar ve e:.nafln 
mu lahsil ve Toprak l\lahsulleri konu muştur. Yekıl bu sab:ıh Af. 
Oft:.I memurlarilc ı;:örü~erck dlln yona hareket edecektir. 

Milli Piyangonun 
kazanan numaraları 

Mlllt p.yanboı1un 11 ıncı tertip 1 1110 lirıı ikraıni;ı·e kazıınan 
~ ncl çcklli~l dün Ankıırada J'!l m11. numaralar 
yı steoındtı ~~at 15 le çckilnıı~I S<ın üç rakamı (801 >. {!Hi) ile 
ve çekil Işı kRlııbalık h'r hlillk kul- bııc ı 800 bilet 
l~si lııkip ctmış!lr. ,'iO hı a ikramiye kuıtnan 

Bu çcklllstc tkramıyc knlaıııın num•nılar 

numaraları Rşeğıya yuıycruı: Son üç rak:ımı (848 ). {!l52) ıle 
:?5.Hll lfra lkrıtmi ·e koıı;nnaıı biten 800 bılet 

ınınıara :?O lira ikramıye k1'1anan 
25US9 numaralar 

Hl,tH lira ikraırıı e kaıanıın I Son Uç rakamı (057). ( 098). 
nunıRıl\lar (~3.t). (642) <830) i!e bıtcn 2000 

l7:i09\ 383516 34!117S bılct. 
5,Hfl Jlra ikrAml\ e \<azHRan 10 lir;;ı ikrami)~ kazanan 

nuınHralar ,.rad dti•,"r. rle. 0 mınlolrn<lıı hü.,;ik tarlarınd son zamanhırda görülen tlnka.va irtibatı da çarşamba "iln. 1 f " 0 ıcr tara ta kanlı kayıplarla gcrı 
ınuhar,.helerin ılc,ımı cdecer..ı kana· Cevkal~e izdihamı önlem<?k mak. !erine rasUamakt.adır. 1 a•.ı~ı-, o• atılmıştır. Sovyctlerın bir zırh ı .,,. v 

'tilıd~yir~ sadilc, mevcut yolcu katarlarından llk katarlar Haynı.rpaşadan ın ' trenı bır bomba taarruzu netıcc-

numaralar 
05i6i9 195i53 

273099 
260751 Son ıkı rakamı cmL (';t) ile: 

bit n 81)00 bilet 
ShHnı-rad Rlınıfı~t takılirılt', Al· ba ka biri Haydarpıış:ı • Ankara • ı 9 942 cumartesi sunu, Erzurum ı:indc tahrip cdılmiştir. 

man ordu unun kı,lıımak mal.:sa•llle Kayseri • Sıvas • Erzurum, diğeri ve DlyarbRkırdan da 22 !lr 942 sa. Volkof cephesinde mevzlt bir 
!.1100 lfr:\ ik ramiJe kıı l1tnan 3 lırıı ikramiye ka~ıınıın 

.. ~ Haydarpaşa • Eskı chlr • Afyon • lı .. "ünü hareket edeceklerdir. o 3 .. urauırı '<' h11r<'k11tıt nlhnyct ,·ere· ic~~bbils netıccsindc bırçok kamp ı. 580 
f'<'ğl kahtıl ,.,ııJemez. Aksine olarak, tesisleri tahrıp edllmlşilr. 110469 

hlr taraftan F.jdf'rhan c-lntrına -;ark- Af 1 . k o· b k Ladoga golıi üzeri de muhar h<' 21!H54 
"na ı, dltıor tarartan \'olı;a garp cıa- antı fe ıyep as ını tııyy<ırclerimlz bir şllcpl batrrmış. ~Oi138 
~ili 1ıo~111M.ıa ~in1a~ doğru llerllyerck lar ve uç \'apuru hıasara u:ratmı -ı 363972 
Saratov'a kadar uz.anması k•~" etle lardır 1 .ırno 
'l'llltttnncldir. Dun ~ece muharebe tıı;yyarf'lc-

nunıarıılar nunı:.ır.,.lıtr 

056946 087901 0904Bi Son rakamı CO). (9) ile biten 
1751:?5 18~248 21:?10{• 80.000 hl'C't ikramhe ıılırlar. j 
219flf~~ 2~4:rn2 264027 25 ooo 1 ra b11y11k lkr:ımlye kil. 
30iQ99 322538 361!•')1 'l"lln ' 250159 numaralı bilet sı. 

3i2i47 3i8993 380679 '11a ~ııtılını.;tır. 

tirn t\<Tamh,. kltr~nıtn } 0 QQrJ lıra ık ramiye ka7an11n bl. 
nuınat"ILlar lctlcrdcn ı 755{)9 ı numarnlı hllct 

A nıerlka , kiralama ,.e ödünr 

\ rrınE' kıt ııunu nıuı ibiqcc har

bin ha)ıııdaııhr.rt ~:ırırttiğl 8 mil.\ ar 
doların &'}&ğı ~ ukarı üçte birini in · 
glllrrr'' <', ıirll' blrinı r.u .. ~ a·~ a "" 
U.•tc hlrinl Yakın">ark'a 'crıni hu
lunnıaktnrlır. Ru lu• fnrt, rc"n~i lıı'-
3 ıtnıttlıt -bittlr. 

lli{;l'r taraft n ı\mrrlka'nın .. aıj. 
hl~t"ltar dc\IC"t adıtnıları bundan hlr 
IJ.ı ın ('\ \ clkl dl'nıerlerlnde h:ırbl 

" rnrlstıın'a, ıı .. ıııan~a·~ a , r Rııl 
garl:-flln'n gotümwkle bu )fjhu•r 
J><'3 klt!rlııi rculandıracaklıırını bil. 
dl rıni') it•rıll. 

Son glinlt"rde l'eşte'nln. Bükre~'fo, 
::O-of~·a'nııı tıı~Jarl' akın! rilr. bom
tıalanmaM, ~ ııı..arıılaki ı.ııtırlarla 

t.ıkı ~ıkı~a llgtlidir. 

Ru!>.lar, lt«"Cn "Cn~ llfar:arbtan'a, 
Roın•ıı;\ıt'ya , .. Bul~rlstan'a dah:ı 
;\'akın toı•rııklar l~al ethkerl bal· 
de hıı merrılckctlrr hına akınlal'ına 
utramımı~tı. Rıı ~tnı-. So,·yet kıla
Jarı bıı üç memleketten çok uzak
lara crkllmek nıecburi~ctindc kaJ. 
ılıkları. huııılıın tıa."""a '-enıll ba • 

Jarının \~r<''-fn" hııkınak uruqa 
dıı::tUklcri h:.ılıfr. Macarl~tan. Ro· 
ınanyR H' Rıılprbtaıı'ın ha\a bom. 
harclınıanlıırına maruz kalması A· 
merlkanın Jtu-.,n\a yardımındıın 

haşı.. hic-hır ~r~ le tff.,ir edllemeı. 

Amerlı..aııııı Rus:r».ra uıuıı nlMB· 

fo tl'l~·.nırclı-r! ıendcrdlitl açık~a 
nnhııtıl111ıtktıu,ır. Ru. yalnn iıç ~tıh
\Cr ııeykl için d~kll Alman~·· IÇ!q 
dl' hö~ lı-dlr. :\"ltt'klm J:e~en ;111 &1· 
ııııun •')lt hl<-hlr ha\a akını yapll•'lr
.Hln Ru~ıar hıı ~ıl Berlln'I, Koni • 
oorg'I \C dlter şarki AlmanJa şe

hJrJer'lnl bombalamıı.kt311ırlu. 

Rüttiıı hunlar, Amerika mılz.cme 
Rwtarm da yap:M'afı iş. bir taraf· Alman denizaltıları Kanadalılar, bu rımlz Murmansk ıle bu ııchrln e ., 0012°6 

t&1t aşağı \'olga ,ark !iahlllııde mü- varındaki hava meydıınlarına ar:ır 1 Ol 140 

00438'.! 006i:l8 0095251 isı nbuldıı, 333516 numaralı bilet 
015253 Cıl5840 01897i Ccbellbcrck~ttr. 349115 numaralı .\ardıınının ınutl~flkler lt'hlnc clt-

1afaaya dflvam r.tmek, diler taraftan 122 bin tonluk baskın da 3350 ölü çapta bombalar atmışlardır. O'.i0912 

'"olı'a - Don kanalr ,imalinde ~eni 19 . b d 12 ile 14 eyhil arasmda 227 Sovı 057740 
kun·etter toplıya~k Alman or<lll'IU· gemı atır 1 ve yaralı vermişler :-ı•et ta~yaresı dü~rülnıuşhir Ayn! 11939'.il 

na tıt«rru7. etmekten ibarettir. Ru~- Berlin. 15 (A.A.) _ Hususi bir Ottawa, 15 (A.A) _ l\lılll l\1u. müdd l ıçınde şark c-cpheslnde 23 ı 119446 

:H- lm taa~nız ctphe!!'inl ~taı'..ng-~~ l lcblısde kaydcdilmfş olduğu gı~i dafan Nazırlığı Oıepp taarruzunda tayyaremlz kayl>olınuııtur 15!\~22 
.hnall~ 'otı;a kenarından ta \o Alman dcnlznllılaı·ı 9 eylü!de şı. Kanadalı kayıplarının 3350 ölu. Dil:' münferit inııilıı bomba 13)' 17:1445 
roMJÇ şf'fnint' kadar u1atablllrler. mıı.ı·ı Atlantık denlzı'ılın ortasıııa 1 ya releri şimali A l111anya üzerinde 2 l 0932 yara ı ve kayıptan ibaret olduı;unu 
Ct'i'bMln AMtora t'n yakın bulunan İngllteredcn kuvvetli bir himaye b!ldirmcktedlr. uçmuı:lardır. Düşen miinfcr.t lnCı. 224028 
kıMtınila.n c-enup batı i~tlknmetlnıle altında gelen bir kafileye tesadüf 'ak bombaları btııalarda pek az 246137 
ya1tl A7.ak ctenizlM doğru ;\·aııılat~k ..ı.mtşlcrdır Büvilk bir kılimını Madagaskar luısarlar hu,ule getlrmlşl<'rdır :!6.\1:11 
laM'nl~Jar, R.-ı haşlrnmanc1anlıtı için ;nçler teşkil eden denizaltıların Dün gece İngiliz tııy,rarelcd şı. 32gn7G 
hayatt ~~ti h.tzctır. Ru•lsr, bütün mürettebatı kafıleyi fasılasıı: harekatı m:-ıli Almanya sahiline taarruz: ct., '346055 
~eıttıın ~ ~tof'a. kadar uıanıır.11 de,·am eden çetin muharebelerle - mi•lerdlr. Halk ara ı:-da kayıpiar 376550 
.\fmaa çıkndtıtnu nt: ~kllı1t: ınatlOp b ··n k da t kf _._ k h 1 Vıchy, l.> CA A.) - Resmen v;;ırdır. Wllhemshafcn schrln r. ıka. 50(1 · ugu c a r a • p eucrc - cps • 

0'344~6 036319 051-103 bı et Rı7.c-dc sat·lmı,.tır. tll\ı;o arttıtını ı;o~tcreo emareler· 
063096 076689 0824"48 5 000 ı:ra ıkrıtmi~·c kazıınan 'bl. .ılir. 
100561 108502 ıoı:ısıo 1 1ct1crdcn bir tımc.ı Bolda.., bir t. 
13''1!13:? 1 M255 ı 5488~ ne ı Mın s . Yozaat. Olyarb kır 
153118 160805 17:?650 \e Ankoradıı satılmıştır. 
191062 200897 205659 2 000 ı r:ı tkramıyt' kaıAnan h l. 
218771 21!1178 219908 icUcrden G toıncs1 İstnnbul. 2 ta. c. 

Sa - ip 

Hindİstanda 
225924 2264!H :!28583

1
, ,\nkı:ı~a })lr ıancsl Erzurum. ,\. Eonıbny, 15 {A .\) - Madrıuı ııa· 

252148 2549().\ 262290 r:ııpa7ıı ı ·ı. Bur:-;<ı, D<-nlzli. oııdny, hık ba~wkli Şaıiıır. Cı1pps'ln teklif· 
26!'258 2937~1 t 29!'1 oı; ı)ıwı•. •rrabz:o!ı, Orhsnlye z 1yıı .. 1 ıı. lerlnln kongı e komitesi t.ıınfındıın 
329820 336723 339732 ci.ık. Turgutlu. 2 a.-cs: cie Kay e- r<ddcdllnı ne Onndl'nln sebep ol· 
347956 357987 361256 rld!' ~tılnrn;tır duğu hakkındıı. ~ır Stapford Crlppsln 
381349 381704 384674 t.000 er lira ikramı>·(' kazanan ,\\•am knmnrnsıı da ileri sürdUğU id· 

etttk&ertnt dııhna lıatırftyac~aklnr 'e 122 hın tonluk 19 g:emi ile kafileyi bıldırildigirc gört' fnglllzlcr. 13 ınctgah olan m hallclcrındc yan. 
hı. A1rnAfl çıkıntı!lının ~imdi Jlizler· himaye edcll ?ki .muhribi \'C blJ cyluldc 40 tan fazla u~akla Mıı- ~ınlar çıkmış. maddi zararlar kay, 

lira ikrami) e kazanan bil 11erlıı l 5 tancsı 1 taı,bu'!- 4 tı.ı., dl:ıları ~olantnn;ı~ ve demiştir ki: 
numaralar nesi Ankara. 4 tanesı tzmır. d eıcı-. litıle:l h3p ııtc b ılur.an Gtınd!, bu 

Son dorl rakamı: (49R7), (5784), lcrl de vurdumu:ıun muhlcllf şe. esassız m .ı'ı ynlanlıyacak dunır.ı1a 
(D.Jll)) ile b·tcn 120 bılct h r , k s•b~larında ~atılmı,ltr ı bulıı'lmtı)or. BUtUn mUzıkcrelere i''" 

"" ~:_. ~fk • 11'!."'tlk \'ol~ndya korveti batırmıflıırdır. Bundan jouns·a arşı taarruza gırı11mış. dcdllmlş ve binalar hasar.a u#ra. 
'~ c~pta na a11~-. ,,,. ameH f' 1 • mıştır. Gcc ' avcılarımızla hıı,·a ba. 
u·- .a..t t~,~caklardır başka 6 gemi de torp Herle ai;ır lerdlr. tngıllzlcr. kara\Cı mühim tan.·alrırımız tııarruz ~d~n •ııvvar". 

t.ral( ctnılş b rt!!I '<Jt'BtJlc bc:ı katı 

o.arak unu .söyt•yebıllrlm ki o: n bl 
tenden Gand me'!ul değıldır. .... nuı "" unu""· • hasarlara u·rstılmı tır. Ancak ka. · '" .,, ._ Ek k d b 

'RaM111 içindir ki Almanlann sırf f l 
1 

gl ş . l mıktarda malzeme çıkarmışl rdır. leri'cn 4 ürii dOşUrmüşlcrdlr me ma ra azlar'ı 

1 

ı en r. pnrçn anmış küçük kısım a R 
1'1.,,..._ k•.r~cllfı şimale cfoKı"n ta- rı kurtulabılmı t r. · Fransız \"c yerli askerlerin sonuna 11

" tebll~ Crlpps'in bu hu~ustn bir .satılt fık 
arrm.a. 11e,·am t"deer.klerını ,.c Rus ş kQdar yapın ıs oldukları mukave. Mosko\"a. 1:> '.\ .A.) - So,•yc:t tcb· h rı m<'\Cuttur Herhalde birici Cr'ııP· 
rııı-~nl \e Dontc;. Klrbkaya ara- Iskenderiye yoluna h~nin ekinde $0\'Vr.t kıtalarının nı· ay.· t yakalandı s'ı kt\fa~ıns bu fikri oknıuştur 
"ıfHhl Don nehri ~ark sahillerinden ıneti müt~akıp l\lnevatanane, tah-1 Staltng-rad'ın garb!nde müdafaa rııu· • Cı ıpps C!lmd! b r ttlr!U bunu zlllıılıı· 
l:'frl atnta.k l~H~'eklt'rlaıi t.hmin akın hye edllmış ve İngıllılerln chnc 1 hnrPl>elerı yapmakta O'dnklar. kay-1 (Ba~ı 1 incide) ·/- 1 Çar~ıkapıdakı fırınlarda kullanıl. den çıkar•p atamıyor. 
f'l'li~·or11r4 duşmilştür. dec:lllmektedır ya \"t• l.ap1ıca unu hazırlandığı ha- dıgı anlaı;ılmı~tır ı Kalklll , ır; rA.A.l EengA'c \":t· 

Stıtlingraıf'dan !ionra ıtilo:m('! l moh- Berlin, 15 <A A ) - o. N. B. v· ık. . h . Bır kesimde cttı-ımanın hOcumu ber alınmı~ ve burada dUn ant bir o Clrmcn1r. bakliyat t;ı:Nlle u"- ıısı. lk. teşri[ nlC<'llSın yapmış oıctulc· 
temeı gtiriilfın ,ehlr Kafkaı.;\·a'da pe~ ajansmın oğrcndiÇinc gore hnflf 1 1010 Seya atı pUskllrtUlmtls, iki Alınan tankı leh· ara~tırma y&p:.mıştır, taşnıak icln müsaade "'almadığı da ları mli~terek bir toplantıda bcyil· 
tol sahaıtımın merkezi olan Groın~·- Alman sava uçakları diln müte-1 Bağdat, 15 (A.A.) - M Vılk i, rlp edilmiş ve ıoo Alman öldUrUI· Bu sırada değirmende 80.000 anlaşılmı-. değirmeni:~ ve fırı la. natta bulumrrak htlkCımetm Hint aa-
c'llr. Rnı;lar hu ~hrin 80 kilometre add t çtefal:ır iskendcrlvc yolu ti Tahrana hareketinden bir gün ev. mUştUr Olilkr 11 rasınd ... ~abltler de ı kılo bakla, 6000 kilo fıısulya, 4000 rın kapatılması v~ Mehmet ı-:mı. h!llcrl boyunca kabotaj yapan lnşe 
garblnde buhınan Mozaok böl~csln· ı 

1 
d İ 

111 
k • t · vel İııgılterc Harlcıye Naz:ırı :\l ''ardır kılo kaplıca ve yüzlerce çuval no. I nln Milli Korunına mahke:nes

1
ne ve ikmal taşıt \e kergolaı ınm Jrıpor.-

~ l~'i rnuka,·t:met etmı,ıerdir. Fa- zer 11 c ng z as ·er ve aşıt top. ' · cuBm~laşrkın tabr!rd"kt1tesıc:mim1şde,.,.d~şınanın hll- hut uru bulunmu•tur. 1 \"erilmesi kararlac;tırılmıştır Jnr tarafından yakıı.'anmıı.sınn mlınl 
ı. luluklarınn hücum ctmı .. ıcrdır Al Edcn"den bir telgraf alınıc:tır. Na. " ~ .., A'n1an ı "' .. at dıidıa. şerkta Grozn3 'nln tıır.m şl· ~ · • " 0 • B d b k G ı d N ti olmak için gemııc~lı' hnrckiı tını bazı -

1 
,, 

1 
b ı ı.. f d 

11 11 0 
dUrlllmllc:,tOr. Dctırmcnin ticari defterlcrı tel- un an aş ·a za ata a ecn • 

1'1alhtfl du,en mıntakaı1a Almı'" km·· ı;aktan bırakı a.n ae.ır çapta bom- z r u c .,ra ın ıı muma ey l r- be dd i d R k k b!SIA"elcrde hu U'"I b!r takım nlzanı-Staıın~rad'ın C"cnubu ,..arblslnde kık olunmuş ,.c buraya şlmdıyc Y ea ~s r c a a. ma armı 
\·etlt:rhll 1'erck nt'hrlnl <·enuba ~- balar bu kamplarda birçok yan .. ır, taşnrkta yapmış olduğu muvaffn. - ., ,, d 54 88., k ı r 1 fabrlkB!:Inda hsatna al n a larıı tO.b tutnıe., karar ,-crmb oı. 

cıu unu s3ylcmı~ur. Barı malıııllcı n 
ahali«! tahliye edl mı .. \•c muhtrm(' 1 

bir tstllfL tehlllteslne maruz bulunan 
ycrlcrdekı lhtıynt erzal< memleket 
dah ıın na.,ıoıu., .. , ı tur. 

~ ., hlieunı «ien Alman tankları Sovyet .-a ar • v ·ı o asu ya. 80,545 ~ ru mc ı m • 
ntekteo ve ilerkııırkten menede e· çıkıırmıştır. Çölde El.Hima mev. klyetli sc:rnhatten dolay1 tebrik bataryaları tarafı.ıdan tahı ip olun- kılo bnkln ,.e 20 678 kılo kaplıca dan bakl!yat unu tmaline ba!;len. 
ını,ıf'rdlr. f"ııkat Rm•lar ormanlık ara· klınln şimalinde de hafif sa\'Siı clmckte ve avzlfeslnln bundan son gırdı ı anla ıl ı tı B d ba dı~ı haber Alınmış, burada 15 ı;u. 
7ldt:n tııtıfadr. edf'rl'k Alman taarru· muşlıır. lkl nomrr. pıyadc Oölll"'ti k dı; t ,.. ım ş kr. 1 un an ş; ,·al ve 2,5 .;.ndık fasul.vo. bir "U· 
rnnu kırablllr~r. Almanların tıu şch· uçakları İngiliz molörııl grupları. rakı kısmını da muvaffaklyetlr yok t':dilmıştir. ·n cg rmenc <' çı arı an 261 çuvaı " 

ba a ı ı h a ıı· t ı ~r d · bakla unu, 588 "Uval rasuh'n unu \'a! fasulya ur:u 4.5 çu\'al r.ohut 
ti blrar. da kı';;IRıııak ııııık .. 11 dilı' e-ıile na hijcum c~m slerdır. Ş rma:.ı ç n ar re ı emenıı • i• crkez ceph .. ııın e :SO\ .:>et kıUıle rı .. " 1 •·t " leı-ck? bulunmaktadır. diişmanı mUstahlH!m bir rne\'klden \'e 38 t;u\·al kaplıca ununun mev. 1 unu bu unmu'ltur. 

ıhı d ı e ms a en "ıkaımııılardır. Y:ıkınlarda yanılan hum şahıslarıı satı~ yapılmı~ ola. t'abrlkırnın bunları harice !a\ıı. f'tmek hıtedlkll'rf anın,ılnıa .. &uır. 1 v·ıh 1 h f 
'Rafi ııtepll'rlnde ya:r.ın un ~ •· l f d b b " ' ,. fdan tnrl"11k ,imdi yafan yağmur b iverpU Q İr OrOj bir çurpışmada t,000 dUşnmı ınak·ı rAk göstcrıldlği tesblt olunmuştur. medıgı l'lnlaşılmış, fabrıka sahıbl 

h 1 t 
Ombalandt tul dllıımU•,tUr . Eır rok "anlmet elde Bu unların miihim bir kısmının hakkında ruhsatsız tedilflt y;ıptı. 

,., ılü~'f'k karlıtrla batak a e I;". balonu du" c.t u"• . .. o ltıf'k iiıereclir. Rusların bir giirnnili· J.ondra, 15 (A.A.) _ Hava Na. y cdilın!ştlr. 1\Tchınct Emin tıırafındıın lşlchlen i;ından dolayı lBkibata başla mış. 
tı d.: arazinin sonbaharla \C :ı.ı, ııe zıı•!ıgı tebliı;I: Lh·crpooı, 15 (AA.) - Bu sabah ::\fozdok çevresınde Alman tanlclıırı 

1 
Kıiçükpazar, Fener. Nışa .ıa~ı ve tır. 

•lacatı şekildir. Dlln gece bomba uçaklarımıı:dan bır baraj balonu ipml kopararak mcskOn bir ınııhallc tıkın etnıı,ıerdır. ' 
Difcr taraftan Almanların Kaf· mürekkep oncmıı bır teşkil W!l. aşa~ı dUşınUş ve Llvcrpool'dı:-kl C\'· ~ovyet kıtaları bunlıırı imha etmeye " 

hcım havcn'e hilcum Atmıştır. Ta~· !erin damı üzerinde patlamıştır. 20 çalışmaktadır 

iPEK Sineması kaı.yadakl ku\\ etleri tnk\1~ t: ederek "" h ~· ı ( ) yarclcrimız ayrıldıkları sırada bil. ev a.ı;ara ueoranıış \'C blr çol• k msc· Mosko,•a. 15 A.A. - Rus'arın 
J\atunı 'e Rakiı')e kadar uzanmala

rı ihtimali \'ok hafiftir. EfP-r J\u'" or· 

chıları \'oronrj • Stııllıı~ad ara,.ında 

I>on nehri ho\ unılıın 11arka 'e şimale 
do~ru dah:ı e:,eı atıl~ıış ohıa)dı, Af. I 

hassa doklar çevresinde birçok bii. ler kazadan nasılsa kurtulabilmiştir. ~ııerlııde mrvcut hUllin kuvvetlcnn 
.) ük yııngınlar göruimü"tür Sır kaç kişi hafıfçe yaraJanmıftır. Grosny çe' N'.Slnın himaye ı için tah-

Uçaklarımızdan tklsı nok andır. şlt edilmiş oldu~ habrı· verilmekte· 

T b k
' dlr. Çfınkll bu çevrenin petrol istlh· 

Bulgaristanda o ru a baskın salfıtı bakımından Sovyetler için M-
. ı (Baliı ı locldf':) _ yati bir ehemmiyeti vardır. Her gün 

nıarıJarııı .. uratle Batuııı ve Bakf:ı'~e Sofya, 15 (AA.) - Bu gar Ha• •;ı ka,· r; , . k ' 1 1 ti K- . Rusların şiddetli topçu ııtc~llc ve 
· · . . • biye Nazırı General Mltl'>f 192·' · ıı•ı.ı u ua l{e mrnı ': r. m • , , , . : ~ lırumrlerl ııııunklin olabilırdl. 'aıl - ı 

1 
. . 

19
., 1 , rtlerinıir kar'tıla"tıJ\la rı '<hlıti'tll ınu uçakların fa.Ş.11.) eti; lr destekll'ncn 1 

sınıfı ile orta tahsilin bttıren -4 ' · • h'' ı · kta ld ki l td ı 1 ~ ı-t huıünkll gibi oldukc,:a Roı.tof ile . ..ı t ka\ enıetc rağnırn karı&nt ı;ılmu .. ı:ı.r ı ıırum ar 3 apma o u arı ıı ır . 
' sınıfı .ı::ençlerınl siUih aJtınq ·Javc , • · . • t li ·or. 

lloıı araıııııda bulunan P.tı kı"a f!ltnca.. eden kararname} 1 neşretını~·. r. " geri ~t-kllıııı>df'n cn·cı dü':nıana :, . . 1 1 ~ · kaJıplar , e hasar , erıllrını~ırrılir rıUşmanın ~ertk nsan gerek ına • 

Yarın Akşan1 Yeni Mevsime Başlıyor 
ilk program: TURKÇE SOZLU mUthlş ve muazzam bir fllm 

CEZANI 
ÇEKECEKSiN 

ıııeı ı.tra•~Jık eı-emmı)etını ıkı tarar 4 0
.. I Af .k d . · · 1 zenıe ıubarııe ağır zayıııta u~ranuş 

iı:in de muhafau edecf'ktlr. I ogO ri 8 a Rt'rlm. 1 ~ CA.A.l - .\lnıaıı orılu· oldukları rivayet r.<lilmekledlr. ' --------------! Xudus, 15 (lladyo) _ Bcyrut. ları ha~koıııutanlıjtının t~blii(i: 1 Stalingradın zaptı için yapılan ~•••••••••••••••••••••••••••••·-~ 

otlunu kendi gıbl glll'I ~ttr yetı11tirmck isteyen miithlş hir cann varın 
orl<unç maceraları 

M••tt fkle • Af • . tsn taaare ile hareket eden Ge- 1t cy~OI gecesı ha\a 'f: denlı. ku\· ımuharebe esnasında Almanhırm Va· 
U e 1 rın rı neral Do~ol Afrıka Fransız Hattı. \Ctl~rlnın 'ardınıltr, Tobruk ı·harın• roş hatlarına girmiş oldukları ooy· 

k d k • hazlrhkları istiva ına varmıştır. da karaya çıkarılıtn ln ~ıııc kıtalıtrı, lenmektedir. Blitün fabrlkıılHr ,.e 
a a 1 G 1 s ÇP.tlll \C' kısa tılr nıüı·adctcılı•n Mnra mı•skenler, kale ve tııbye haline ~!.'· 

Londra, 15 CA A.) _ oaıly enera mUtS .\Ok eılllnıi-: \e~a esir alınını::tır. Hu i tirilmiş ve tel nrı:illli manialarla mtl· 1 

Expı·e.s gazete irin Nevyork mu- Preloria. 15 (A.A l - Buı;Un bu- ıırada üç ıııulıriıılc bir kaı:- korHt ,.e 1 cehhcz tank tuzakları kUrulınş ve! 
habırınln bir telgrılfına göre Ame- Tada bir nutuk söyllycn cenubi Af· bir !;Ok ihrıt~· rnııurları lıahrılııııştır. mayin tarlaları \'ilcude getirılmiştlr. 
tıkan slya.i mahfıllcrlndc mutte. , rfka başvckıll B. Smut.s, şöyle demiş- Bundan .. onrıı ~ark l;;tıkıınu-linde Rusların ba.şlıca şaşırtma taarruzları. 
flklerın bu sene Şimali Afrlkada lir: gl'ri dünm denir. lıirliklerl Itııl~an .. ~ l Volga boyunca Almanların ı;lrmi" 
ınih\'erc karşı şıdd•!llı bır taarruza Tobruk'dakl ikinci fırkamızın za· ,\iman ha,·a hirllklrriııln taarru.ı;uııa oldukları nokta.lar.ı tc\•clh edilmiştir. 
t:eçcccklcri lemin edilmektedir. yfatı, şimdiden tellin edilmiş bulun· u.i;ranw:larclır. Ru tıınrruı netkı· .. ın. B•ı taarruzlarda tankların bUyük fa-
UUyıik bir silratlc hazırlıklar ya. dr ılü~manın iki kru\&ıöriı hlr ıle!t· aliyell görUlml\ş ve bunlar uçak km .. 

maktadır. Filhakika son defa yap. ı nılnıııktadır. Çat bôlgcsınde nıu. tro~·~rı vt' bir llaı,: motörm torıııtn~u vrtıerı tarafından destekleıımlştiı . 
h·,r il Fransı1l:ırı:ı dn Ronımel'e mış oldu~umuz celp ve kayıd mua- balmı•/ır. Ba~ka kiklik hirllkkr •le 1 
taarruz edcc,.klerl hesaplanmak. melesi memnuniyet bahşedecek neti· ağır hasarlara utratıınm:tır. Gazetecilerim1z 
hıdır H.zırlanarı projeye sorc cclcr ''ermltıtır. Kadın ve erkek ola· Alıııan farıı_l ıc·r ıeıııileri 'rohrıık (Ba~ı 1 !Mide) «» 
ı.,:w .. rc!lf-r Mısırdan ve Lıbyadan rak hemen hemen on bin asker top· llnıanm;t iı,:lnıfc ı ı i r. ır bulunan .. eri rı da hazır bulunurorlardı 
kc ~u~k .AlmRnl~ın Ortaşark ladık. bir lnı;lliı;• ho~.tınu getirnıl-: lerdir. 9 GUzlde TUrk gazetecilerinin bu 

Bu 
Akşam MELEK Sineması 

Yeni Sinema Mevsimine Başlıyor. 
=--erıs bır komedi ... Zevkine doyulanııyacak sa.hnel~rle 

GECE GÜNEŞi 
(Rl',HU lılt>r) Ba';' roUrcde: 

SONIA HENIE 
RAY MILLAND-ROBERT CUMMINGS 

• tJ11 "-J~ria blrlcşm k üml- ılü~ınan homha ta~yarl'."i •lıi-:Uruı -1 je!otı Britanya halk: tarafından tak-
• ;c~ktir. Ayni zamıwıd:ı müt Alm:ınyada gıda maddeleri artıyor miıttür. :176 !'tilr alınıııı~tır. Rundı&n dırlc karşılanmıştır. Film,. ıll\'c olarak: Herkesin beğeneceği bır sUrprfz ve Istanbul'da 
""ftlr1- -. .-erle Avrupanın ıs. Berlln, 15 (Radyo) _ Bugün ba~ka diışman çok miktarda. olıi Hr· Türk ~azetecllerl Öğ!C'den Sönra ı Zafer Bayramı, lrıonO Gezislnın Maarif Vekıllmfzin hu:ıuriyle açılış 
' :_ ıe. • iyi ve en müsait yol M•re~I Gôring et ve ekmek lstlh. mı,tır. )föblm miktarda harıı malrt· Londra Halkevin• gltmlşlel'dlr. töreni ve Valimizin nutku. 

•• twJa yı>lunu açmış olacak- kakının artması için bir karar ne~ mesl elimize ge!,;ml,tlr. Ka)'ıplarımıı 1 Ha.lkevlnde g•zeteciler şerefine hlr 

1 

DiKKAT: ~umarah koltuklar !'rkenden aklırılmalıdır. Tel: 4e868 
::ırdrr. retmiştir. 1 mahduttur. 1 merasim yapılmı~tır. 

Vali. hıılkı aı 1arınd:ı.ki lhtl!Aflnr• 
unut.aı ıık znfer ve lıllrrl) et için mti'I 
terrk dUşmnna kıırşı blrlcşmcğe ı1 ı· 

'el etmiş Ur. 

Almanyaya giden 
Fra~sız işçi~eri 

Parts. 15 (A.A ) - P r!stckl :-·ev 
nıi gnzetelt'rdc çnlışıın lş~llerdcn m 1· 
r~kkep ilk ka!ılc dUn Alman;>·aya Jı;ı • 
rckel etmiştir. 

Norveç çete'eri 
Lorıdra. lr> (A.A.) - Resmi b.r 

teblığde den!ldığlnc g!Sre, Nıı.n ik ÇC\ 

res!ndc Nvn·eç çeteleri bir ,\im n 
birliğinin karargahını tahrip etmiş

lerdir. Bu birliğe mensup ~ subay ol· 
dUrlllmUş, toplaı \'e b şkn s11 .. 1ıı ı 

ele gıçlrilml tır. 

Çörçil bir nutuk 
söylevecek 

Londra. 15 ı A .A.l - Siya.! mıh· 
il fıllerderı 1.a ınedld tine gorı\ ('hur· 

chill ~akınd:ıı. Jıııı P durumu mı d J r 
millete radyo ile blr hıtabc ır. d c le 

csktır. 

Harbin seyrini 
değiştire~ gün 

~ (Ba'ı 1 lnrldfl) \\ 

j 1aı:;flyehanclr.rl de ııgır hasara uğ. 

1 

ratılmı~tır. Ayrıc Köcnlgshrr~ 

sehrlnc de bir hava akını yapı . 

1 
ını.,tır Dır tek S1.\·~ el ııç ıf:ı k 
yıptır. 

Londra, 15 (A.A.) - Bon >3 

layyarelerJnden mürekkep bu:ı uk 
bir teskll diln gece wı ht:lm. h3. 
vcn'a, ta rruz ctmıstır. ingllıt tay. 

yarelerlnden ik1$1 dönmemlşt r. 



' VATAN 
16 • 9 • 91! 

HASAN BUZ KO·LONY A Si 
..,p, Z\'u1t, Romatı7.ma H! "nğuktan ten~llüt eden ha tahklar1 bir günde iyi edeıı hayret efuı bir kelon,adır. Kalb ii7.erlne bir ııarça sUrmtkle heye<'anı teskJn eder. Ba, ağrı'lı "e bllhaıı~a neılede çehreye ,-e kulakların içine \.C dı,ına sürmekle en!ieyl 'H 

taçları uı;u,turmakla 'e lyke koklamakla kııt·ı~·en iyi eder. Romathma olan yeri ma.'lftJ etmelidir. Sotuk alma neticesi ha ... talıklarda \'il<'udun her tarafını uğu,ıurmak çok fayclalıchr. ~l~e,ı 73. 1/4 kilo 250 kuru-:tur. Ha an Depoııu 'e ~ubeleri. 

Adliye Vekaletinin 
tamimi ve Temyiz 

Vekaletin tamimi ile Temyizin 
kararı arasında aykırılık yokmuş 

BULMACA 

manlarırdan; Tersi: sadası; 5 -
Bir nevi süs; Ü<: kere hayret; G 
rittc bir tepe, 6 - Bir nevi doku. 
madan bir nevi gomlek. 7 - Evir; 
kısımlarından; Yüksek m~nı; Bı!'. 

denblre, 8 - Tersi: uınu; Ters : 
tekrar, 9 - Şubatı 29 çekmiycr. 
yıl, 10 - Su: Güzel sanatlardaıı 

blrlle uğra!'an kadın; Bir gıda nııır! 
desi, 11 - Rezalet. 

Dlln blr akşam gazetesinde cAdlt Ur. Bu bakıından el koyma ve bazı " 
';>ir hlı.dise> ba.,lığı altımda, Adliye 1 maddelerin azami satı~ fiyatlarının 
\'ekllinln verdi~! kararda yRnlışlık 1 n.ısbetı glbı hilkOı~et kararlarının it· 
mı var? sualiyle çıkan bir yazıda tıhazı ve merlyetı Uzerıne kanunun 
!ZCUmlc şöyle deniyordu: Gıda mad· U Uncü \'e 31 inci mıı.ddeleri hüküm· 
·eıerl üzerindeki el koyma hüküm· lerl ,.e bu hüküm'eıin ceza! mUeyyl
ıerflc azami satış fıyaUarı kaldırıl· deleri cereyana başlamışken yeni 
m~ olduğU cihetle Ad'lye Veklll bu kararnamelerle bu tedbirlerin ilgası 
hükllmlcre muhalefetten suçlu ki~-, o hükümleıin ve ceza mllcyyldelerl
seler hakkında evvelce hükmedılmış nln tatbik edllmcmes!nı mucıp bulun

Soldan sağa: 1 - İçtenlik ve oı. 
denlık, 2 - Bir hrtap; Bilglnlt!r; 
3 - Bir balık; 4 - Mıı.o;al kahra-

olan cezaların takibine mahal olma· ı muştur. 
dıl,a:ıı cumhuriyet müddeı.:mumilk-ı Bu ıtıbarla Adliye Veka'etlnin ti\· 
lerlne bir tamimle bildirmiştir. Fakat mim ettiği hususta asla bir yanlışlık 
Temyiz mahkeı.ıcsi, Vekflletın bu ta- yoktur. BllAkls gerek te~kll!tı esasi· 
mlmine rağmen gıda maddelerı hak· ye prensipleri gerek kanunsuz ceza 
lundaki e.,kl hlikilmle~e göre v~rilen yoktur, ana kaidesi bakımından do~· 
bir mahktım!yeti tasdık etmlştır. 1 ruluğu aşikardır. 

Bu \'aka dolayıslle b.r muharrirl
mlzi ala.kadar makamlarla temas et· Yıne yaptırdığımız tHhkık~ta r;~:e 
tirdik. Aldığımız maltımata göre Ad· Temyiz mahkemesinin tasdık ettı.,i 

11 V kılını d b
. , 

1 
k mahktımluk kararında azami fıyata 

ye e n emnn e ır yan ış ı 1 b' 1 
kt Çilnku 

, •. 
111 

k k muhalefet hal! yoktur ve hiç ıdıı 
yo ur. ,,.ı orunma anu· 
nu fe\'kallı.de haller dolayıslle hU· olmaksızın yUk~ek fklyatıe sattıştdalnk 

1 dolayı \'erilen ceza ararını ıu; 
kUmlerlnde fcvkaltl.de salA.hlyetle ta- 1 nınmış. ve TUrk teşkllatı esasiye ka-1 etmıştır. 
nununun ana kaıdelcr!le 0 salı'l.hlyet· ı .Mılll korunma müddelumumlllği· 
Itri telif için bu kaide hükümlerinin nin temyizleri de o cillvalarda mevcut 
kUI halınde değil, lhtıyaç nisbetlnde malı satıştan imtina halinin de bulu· 
tatbikine seçilmesini esas olarak ka-1 namamasından ve b ~illin suç olmak. 
bul etm•ıtır. Nitekim Milli korunma! ta devam etmcslndedır. 
kanununun merıyete konulmasına Bir refikimizin dlln yaptığı neşri· 
dair 19 .şubat 940 tarih ve 2/128i7 yatın bu ımret!e yanlış telakkilere 
ıayılı icra Vekilleri heyetı karama· 1 yol açtığı ve mUba!Ağalı oldu~ ala· 
mesinde bu cihet tebarllz ettirilmiş· 

1 
kadar makamlarda söylenmektedir. 

inhisarlar 
Müdürü 

Müskirat 
nerede? 

(Ba -:ı ı incide) )-( ı dar B. Ekrcmln mezun olduCunu 
a'~ıiı sa~ttlcrlnc malClmat ver.- sbylcdllcr. Bu mezuniyet, scnellk 

Yukardan aşağıya: 1 - Bır hay, 
van; 2 - İçtlklerimlzden; Eller; 
Bir renk. 3 - Taharri ctmeml·, 
4 - Uysal; Ümidin, duanın, emeiin 
\'e pi.,manlığın başı, 5 - Bir edat; 
Mihver: T ersi: bayağı, 6 - insaf. 
sız. 7 - İzmlrln üç harf, Raci: 
Dc.ğurtan; 8 - Bir rum adı; Orta
sına bir .. g. gelirse mani olur. !l
İstanbulun eski adlarından bırl, 
10 - Uzak ı~areti: Alçaklar; Ya. 
ma; 11 - Adamlık . 

Dt"NK Ü BULMACANJN RALLİ 
Soldan sağa: 1 - Birahane; Eh. 

2 - İde: Ukalaca, 3 - Lama; V. 
s. 4 - ihtiyaten. 5 - Al: Fa; 6-
Al; Aşina; 7 - Sia, (M) akine. 
8 - İ!:rar: Dik. 9 - Tela; iadeli, 
10 - Alafrar.ga, 11 - Ani. ic. 

Yukardan a5ağıya: 1 - BilavB
sıta. 2 - İda: L ise. 3 - Remiz; 
Arlan, 4 - Ah: (M)aali, 5 - Hu: 
Taşar. 6 - Aksilik: İfa. 7 - Na: 
Nigar, 8 - Elbasar.; Dam, 9 -
Aden; 10 - Ecvcf: İlgi, 11 - Gü
zel: Akias (saika). 

Yeni Neşriyat: 

Ah met 
mi~ ve bizim ,·erdiğimiz haberi ya
lanlamaya çalı mıştır. 

İnhisarlar ldarcsı, İnhlsarlara alt 
havadUerı tekzipten sayrt birşey 
yapmadığından ve gazete!ere in. 
hisar kanalile gelen havadl..,lcr tek. 
zlptcn başka blrşcy olmadığından. 
buna hiç ehemmiyet vermiyecek 
ve geçecektik. 

bir mezuniyet değlldlr. Bu mezu- Ata Halli Yonca'nın kaleme aldığı 
niyet doğrudan doğruya İnhisarlar bu eser atı~a çıl<arılmıştır. c Ahnrct> 
Umum Müdürü tarafında~ veril- bir memleket çocuğunun binbir tür· 
mlş mecburi bir mezuniycttır. Bu 1U mıtcera ile dolu olan hayatını can. 
mezuniyet anladığımıza göre B. I !andıran ve okuyucuyu ba~tan sonu· 
Ekrcme aylığ le mütenasip bır iş na kadu merakla sUrUkliycn millt 
bulununcıya kadar devam da ede-ı bır eserdir. Fiyatı 50 kuruı:ıtur. Oku· 
cektlr. yucularımıza tavsiye ederiz. 

Fakat dün Haber gazetesine be

yanat veren sayın İrhlsarlar U

mum Mildilrü Adnan Halet Taş-

pınar: 

•- B'5ylc blrşey yoktur. Ne 
müdür değiştirildi. Ne de yerine 
başkası getirildi. Ş'mdt yazıyorlar. 

İ ktısat Ve ki 1 inin 
Vatan' a beyanatı 

Vaziyeti aydınlatacak yazıyı gazc-1 (Ba'ı 1 1nclde) = bileceğimiz kok kömürünün yarı. 
tclere göndcreccı;ız . .., dediğinden l da yapılan bUyiık bir toplantıya sını iranbul halkır:a ayırmış bulu-
dolayı hAdlsenln üzcr'nde dı.:rmak riyaset etmiştir. nuyoruz. 
necburlyctlnl hissetti~. ı Tı;>plant:da Vali muıwlnl, Bcledı- 60 blQ ton maden komüru de 

İnhlsıırlardan dün, inhisarlar U. I ye lktısat müdi.ırü, Oe\'let Deniz. ayrıca Yine ayni mevzua ayrılmak 
,num l\füdilrlUğü başlıklı bir k:"ı~ıt yolları Umum :'>lüdUrü, E:cktrik, tadır. Buna ra(:mcn kok kömürü 
Uzertndr., çazetcmlz Yazı İşleri Mü Tramvay İdaresi Umum ı Hldürü. yakmagı itiyat etmiş bulur.anların 
dürlüğline hıtabcn yazılmış bir ka-ı Havagazl şirketi müdi.ırU. Şirketi- yanında cdun ve odun kömürü 
tıt aldık: hayrlye Umum l\lüdürü. şilep sa- yakmağa alışmış hattii yakım va. 

Bu klığıttR deniliyor ki, İnhisar- hipleri. Şeker şirketi müdürü, in- sıtalarını bunıı göre tertiplemiş 0 • 

tar idaresinin içki satı!!ları normal hisarlar Umum MüdUrü. fabr~kalar tanların dahi ısrarla kok kömürü 
t,.zaylidü göstcrmcktcd~r. Bu iti. ve sanayi müesseseleri sahip ve lstcm:ktc olmaları haki~! • lhtlyaçı 
barla müskirat varldatında 5 . 6 mild!lrlcrı. Türk Armatorlcr Birli- sahiplerini ayırdetmekte te~kllatı 
milyon Ura değil hiç bir tcntzzül ğl mümessili hnzır bulunmuşlar. mızı mOşkülfıta uğratmakt; v~ 
yoktur. dır. hilkumctl:ı birçok fedakarlıklarla 

Müskirat İşleri kısım müdürü İki buçuk saat sUrrn toplartı- aldığı bu S bl faydalı tedbirlerin 
Ekrem Necmi t~eı de \'&Zifeslnd~n dan sonra Vekil, bır muharrirlml- tam semere \'ermesini zorlaştır. 

ayrılmıw; dcğ1 !dlr.n 

Fenni 
Sünnetçi Emin Fidan 

• Evlerde sünnet yapılma~ıı mU!alt olmıyanlarla 

ta.-;radRn bilhassa sUnnet için gelen ve gayri· 
mlls!imlerden bu ameliyeye ihtiyacı o'an yaşları 
büyük, küçük olsun ameliyatları muayeneha· 
nemde yapılır ve istirahatleri temin olunur. 
KABJ:-;E: Beşiktaş Erip Apartımanı, Tel. 44395 
E\·1: Suadiye, istasyon arka.sı, No. li, Tel. 81773 

BOGAZiÇI LİSESi 
lllı Bılllll l •tlirdmesılliladeD : 

Bütün sınıfların ikmal imtihanları 18 Eyltıl cuma günli ııaat 10 
yapılacaktır. 

Devlet Demiryolları Meslek 
Okuluna Talebe Alınacaktır. 

Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden: 
Devlet Demlryollannın muhtt'llf lhtJsu ~ubelerl için memur yetıştiril 

nıek üzcı·e Ankarada blr cDemlryol Meslek Okulu> tesis edilmiştir. :Mek 
tt'p yatılı olup tedrUö müddeti Uç senedir. Taiebenin her türlti elbise, yi 
yecek, yatacak ve tedris malzemesi ldare<:e parasız temin edilir. 

Işbu mektep mezunları Devlet Demiryollarında lise mezunlarına 
mahsus maaş ve haklara Sdhip oJuı Jar. Askerlik milke!leCiyetlerlnde kısa 
hizmete tabi tutulurla.r. 

Demiryol meslek okulunu iyi derecelerde de bitirenler arasından veo 
y11hut me,<;lek hayatında yüksek ehlıyet gösterenlerınden ecnebi mem· 
lcketlerdc ıdare hesabına yilkı;el< tahsil \'e ıhtlsas yaptırılntak üzen her 
sene aynca talebe \'e memur S<'Çiıcceklir. 

KAYIT ~·e KABUL ŞATLAR!: 

1 - Tiirk olmak, l 2 - idaremiz hekimleri tarnfından yarılıı.<':ık 111hhat 'l"e P'ikoteknik , 
muayenelerinde !tıhhatte oldu.tu anla ,ılmak, 

T. İŞ BANKASI 
K. TASARRUF 

HESAPLARI 
% lklnclte,rlo 

KC11ides1ne ayrılan 

ikramiyeler: 

S - it J&c;ını doldurmu~ 'e 18 Ja~ını bitirmemi' olmak, 
t - A~ıla<'ak mü-.abaka imtfüanındıı kazanmak, dmtibanlar tıirkte, 

matt>matll< \e tabiat hilJCl'>lnden yapılııccktır.ıt 
:; - t:n a7. oria okul mezunu olmak, «Tahı.il Sf'\'llC"I ortadan :ı·üksek 

olanlardan me.,lek okulunun birln;·i .,ınıfına kabul olunu;lar.:ıt 
.'.\tUSABAKA l;\ITillA!'\LARI: 

Ankara, lstanbu", ~Haydarpaşa \'e Slrkecldu Eskişehir, Balıkesir. 
Afyon, Izmir, KayFerl. Adana, Malatya, Erzurum, şehirlerinde işletme 
mUdUrlilklerlnde ı Bırıııcıteşnn 912 perşembe gUnü yapılacaktır. 

'falıpler nihayet 30 Eyl<ti !H2 tarihine kadar imtihan olmak istedik· 
lrı i ııehirlerdcki Dcmiryolları işletme mUdUrltiklerine birer dilekçe ilı 
rııilı acaat ctnıelidirler. 

Dilekçelere ıliştirilecek vesikıtlar şunlardır: 

1 - Istck inııı bugiinkU haline uygun fotoğrafı ta..,ıyıın nüfus hUvi
yet c!izdanı. 

2 - Mektep diploması ,.e yahut tasdiknamesi <Bunlara yapıftı1'ılar 
foto~raflar da talebenin bugUnkU halini gösterecektir.• 

3 - lyi huy .kdğıdı, 
1 - Aşı klk)'tıdı. 

işletme merkezlerinde bulunan istekliler ;:ı.-ukarda ı:ö~terilen dllekc;:e 
\'C \·e~ıkalarını biz.zat ışletme nılldUr!Uklcrine götürerek bir kayıt numa
rıısı alacaklardır. 

Diğer yerlerden gelecek isteklıler, 20 den 28 Eyltıle kadar en yakın 
dem!ryol ista.<;yonuna gcleı·ek işbu dilekçe ve vesikalarını istasyon ~~~i
ne gösterecek ve dilekçelerini kayıt ettirdikten ve istasyon mUhürile mU· 
hllrlettikten sonra seyahat edecekleri, trenin, tarih, numara ve saatini 
yazdınıcaklıır ve bu vesika ve dilekçe ile trende ikinci mevkide parasız 
sey:ıhat edeC'eklerdir. 

l.-:;bu islekliler müracaat ettikleri ıstasyona göre en yakın iııletme 
~,.,_1.;o;,:- 1 merkezine giderek orada imtıhan olmağa mecburdurlar. 

;.~!E~ Ancak müracaat tarıhlerindeki tren vaziyetine ;öre gidecekleri en ya.. 

1 adet 1000 liralık 
1 > MO > 
2 > 250 > 

H 
10 

> 
> 
> 

100 
~o 

2~ 

> 
) 

> 

Antalya Orınan Çevirge Müdürliiğünden : 
1 - Antalya vl'Ayetlnin Alanya kazası dah1llnde hudutları ~artna. 

mede yazılı Kıımsekl devlet ormanından kuru \'e devrik 871 metre ntl· 
kAp gayri mamul katran A~acı b;r sene !<;ersinde çıkarılmak Uzcrc 31/ 
8/912 tarihinden itibaren 20 :;:Un müddetle arttırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma 21/9/ 912 tarihine nıüsadlf pazartesi gUııU saat ı:; de 
Antalya Orman )1UdUr!UğU b!nasın::la yapılacaktır. 

3 - Beher gayri mamul metre küpün muhammen bedeli 780 kuru,tur. 
4 - Mu\'akl<at teminat G09 lira 54 kuruştur.' 
5 - Şart.name \'C mukavelenanı'! projeleri Ankarada Orman Umum 

MüdUrlliğli ve Antalya Onnan Çe\'irge MUdUrlll~llnde görUleblllr. 
6 - Tekli! nıektuplcrının 21 / !l/942 gUnU saat 14 de kadar komls. 

yon reisliğine verilmesi IAzımdıı·. 

7 - istek ilerin Tıcaret Odası veslkas!le b!rllkte belli edilen gün ve 
saatte ihale komisyonuna mUracaatları. cD730• 

Üniv ~ rsite Rektörlüğünden 
Edebiyat Fa ~a\ltcslndc Arap \ c Fars f!lolofsı doçenti il;! açıktır. Dil 
imtıhanları ı ı.11.942 cumartesl günü yapılacaktır. Namzetlerin bu 
tar\httn bir harta ev,·cı tezlerini vermiş olma~ı lazımdıı·. İsteklilerin • 
sıhhat rapcru. niıfus k~ğıdr örneği ile ilmi hüvlyetıni giisterir fiş 
ı<fişlcr tedris ışlerl kaleminden istenccektıı·n ve 5 rotosrafı ile 9. ı ı . 
942 tarihine kadar Rektörlüğe başvurmaları. (9934) 

113 KİRALIK •I\' -" 
~!~e~~ta!~~ A!!ı~J~c- 1 ~ !!. Jb!Si~k!v~ndc il 

drniı \'e karıt için blr Dik Dizel 
rtnde çamlar içinde, denlz kena· 

nıotörü bir kompl,. ~~lektrojen 
rında plajlı, henllz inşa edilmek· 
te olan bir vıllı'I. bir ''eya birkaç motörll, bir itfaiye motopompu . 

DiKKAT: :-;o~uk Solu"~ on, Şır· 
sene için kiralıktır. Cıı.ddebos-

kın işletme merkezine 30 eylfü 9'12 tarihinden evvel yeti~emedikler! tak
dirde bu tarihten e\'\'el yetı~"'b.Jecekle.ri diğer işletme merkezlerinden en 
yakınına giderek orada imtihana g-irebileceklerdir. Talebe yolda. kon· 
tıol esnasında Uzerlerlnde bulunduracakları işbu vesikaları katar me· 
murlarına gostere<:.cklerdlr. 

lsta.ııyonlardan bu ~urellc ı~ıetme merkezlerine gelen talebe derhal ı,. 
!etme mUdllrlfiklerine müracaat ederek yanlarındaki vesikaları yukarda 
yazıldığı jribi bizzat alakadar işletmeye verecek ve kayıt numarası ala
caklardır. Istasyonlıı.rıı. mUracıı.at edeceklerin. gerek trenleri beklemek Ü· 

zere, ,·a.ldt kaybetmemek ve rahatsız olmamak ve gerek yukıı.rdakl la· 
rihlerde i!)letme merkezlerine yetlşebılmek için tren vaziyetlerini evvel· 
den tahkik etmeleri menfaatleri icnbındandrr. 

lsteklilerin işletme merkezlerine mUracaıı.t tarihlerine göre mUsaba. 
kadan ev,·eı ve yahut müsabakadan sonra i:;ılctme mudlirlUklerlnce tes· 
bit edilecek tarih ve saatlerde sıhhat heyetlerınce tesbit edilecek tarih 
ve sııetıerde sıhhat heyetlerince muayeneleıi yapılacaktır. 

MU.~abaka imtihanından ,.e muayeneden :;onra lstck111er, neticeyi 
beklemeksizin i~letnıe mUd!lrlllklerinden alacakları paras:z seyahat mllsa
adenamelerile geldikleri istasyona döneceklerdir. Bunların arasında neti· 
ceyl imtihan yapılan şehiflerde almak !stiyenler buiunur:.ıa bu arzula· 
rını \'e oradaki adreslerini dilekçelerinin altına yazdırmalıdtrlar. 

Ancak bunlar mektebe kabul edilmezlerse dö:ıecekleri yeriere parl!.l!ı:t 

seyahat hakkını gaybederler. Sıhhat muayenesinde ve müsabaka lmtl· 
hanında kazananlann adre.slerine tebligat yapılır ve Ankaraya kadar pa· 
rasız ı;ehayatleri ayrıca temin olunur. 

işbu meslek okulundıt tahsil edenler beş senelik mecbur! hizmete tllbi 
tutulacaklarından mektebe girerken getirecekleri noterden musnddak 
tal\hhüt senedinin numunesini tı;ılctme müdUr!Uklerlnden tedarik edccck
lerd!r. (7822 - 99i:i) 

# ................................... , 

TÜRKiYE COMHURIYETI 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermıtyesl: 100.000.000 Türk lirUJ 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirıı.l ve tica.r1 her nev1bank& muameleleri. 

Para bırikt!renlere 28,000 lira ıkramlye veriyor. 

ze şu beyanatta bulunmuştur: 1 maktadır. 

inhlsarlara alt havadislerde da. •- Memleketin en mühim !h~~- Bu zorluklarla mücadele için ay-
ima kar :taştığımız tekzip, dünkü )'açlarından biri olan maden ko- rıca tedbirlere başvurmoJ;a mec. l 
havııdlstc de kcndis!ni göstermlf- mürü m"vzuunda hükumetçe ~a. bur c.lacağımızı ı;örüyorum. 

den kömi.irii istihsalinin rmnıyet B 1 rl ;ı; 

tanı iskelesinde lrnmcu Bay Cc· lak 'e ldrol!k fir<'n ~ ağlarım11. 
ı;elmi~tir. 

IAl'e ml\racnat. :\iüracaat Karaköy Izmlrii· 
oğlu hanı altındR No. 9 Alı Rıza 
Gebzeli Tel: 49191. !lr. Fakat buna t"kz!p dahi diye. d u un u~ıımuz şartların her sa 

i 
altına al:nnıasır a ve ayni zaman a .., • 

ınlyf'ccğız. Çıinkii nhls11rlar idare- hada ço.,alnıası tabii olan zorluk. 
maden kömürünUn yetişmediği mc 

si bi7t' ~öııdcrdlğl bıı yaı;sındn c:afclc-rdc kullanılacak linyit iı;tlh- larınn ancıık hükiımct organlarile 
hır hlr ldarftnl"' o;ln1dlye kadar hRlkın \'e halk t"şkll.'\tının 8h"nkli 

" ' o; ı;alinln artırılmasına ve ileri s:.-re- Jt. "' .. "' 
lacmpdJ7o! bariz bir hata ... •a diiş \'e f• ta"'atll çafı.,malarllc co\i•~p 

• '" "' • lerdc lstlhcal! yiikscltecck tedbir- "' .., '· 
0 

ml .. 1~ ,,e 'm~ft•ız bir ka· "'ıt r:<önckr- ''ermek mccburh·etlnde oldu1i'umı ~ '·" 6 "' lere tevrssül olunmaktadır. Ancak, • ., 
1 

mek liilihalillğlle 1nhlcsr ic:t~rinln bulunduğumuz şartlar lcindc ,.~ :r.u vatani borç clarak her birimiz 
nr crkl!dC' lf;ı cdlld ğinl acı}tça Is- her an hatırlamak Ve her hareke. 

'lııt rlnı'"t'r 

S:tyın lJmum l\lüdıirün bütün 
srar.F · rağm<'n kendisine şurıı. 
.;ını tl'kr r hatırl<ıtırız ki: İnhh:ıır. 
lar Umum Miidıırlul!Ü 1\füskirat 
işleri mudürü Bay Ekrem Nl'cml 
Cnele. yanlış rapor \'erdiğinden 
dolesı bu ay kart çıkarılmamış. 
ve kendı~ı mccburt mezunlyctll 

istihsal tempolara uymayan bir 
hızla lstlhliıklr. artma<;ı muvacehe. timiz! buna uydurmak. bu vazıfc

Yi birbirimize hatırlaımak borcun
c:ln~c kö~~r s~rfiyatın~ tekrtlple. dayız. Cumhuriyet Hıılk Partisinin 
mc tlved hayıaııç arlı sıra ama . dzl a. Vlll!n~t f cıarf! hC'yetı re! lifinde a-
rurc e C' c muş \le şim ve . , 1 
k d U kü 1 1 t 

• l l;ıka·ı 11rkadaş arımızla yapıta 11 bu 
a ar m m n o an \'apı mış ır. _ . 1 t . · 
Eı1 mühim lstıhlak. mcrkczlerL gıırkii tor an ımu;da kôınfır ıstih-
1 d lan i t b 1 1 lakinin ıpm·lml lşlC'ri Ozcrlnde fay-

m z en o san u un.gen ş sarıı.-ı tı k .. 
\'I ihtiyaçları kadar halk' ihti,·ac- dalı olab ece·. ~utaH\oJnrını d'ı . 
İıırı da ön prnnda tntulmnkt;dır. lcdlkt dbBııı dcllıc:ıbınlcclcfrln alacası. 

1 b! 
mız e ır er e zc aydalt olaca 

Bu sebep e r tııraf1ıın maden ve • d. d 1 • 
B. Arlnon Halrt Ta~pınar, c~r kok komüri.i ihtiyacı için tedbırh:r ğr ümi ın ey m .,. 

arlr!Pdllmtş~lr. 

D:vet 
vaziyetten haberdar dt>ğil~e. da. allr:ırkcn, diğer taraftan da Vila. 
ıresinln c;cık yakınındaki bir cd?da. yctçe odun ve odun kömürü temL 
•\•ve'ce çalışmakta olnn R. E~rcml nine çalışılmaktadır. İhtiyacı sı-
n'~ olmazsa telefonla ara~ınlar. ralamak ınevıuunda bilvasıta veya c. H. r . Geılikpa,a ~nıt ocağı rl· 

Biz, İnhisarlar ıdarcsl ·I dünkü 

1 

doğrudan dcğruyn kömür sarf'- ~·a etinden: 
Haber ve Son Telgraf gazetelerin. vatını azaltacak bazı tedbirlerin Ocağımızın 942 yılı ıc;tımaı, Çarşı. 
le "·aotığı nc~rlyat üzcrinr dün de alınması zarureti karşısındayız~ kapıda tramvay caddesinde Merzifon 
muhtclıf c:aatlerdc, İnhisarlar U. Diğer memleketler bu tahcliıil lu Kara Mustafa pa~a medresesindP 
num Mudilrlilği.ınc arkadaş gon. ağır tedbirleri çoktan almış bulu., Ç. C. E. S. K. çocuk dispanserinin 
Jerdlk, t!lhklk cttirdık. Telefon et. mııktadırlar. 1 bulunduğu mahalde bu ı;cce saat 21 
tık. Kap•cı arırdan tutun, telefon istıhsallm'zden blitiln yurdun de aktedi ecektlr. BUtUn Azalal"ln gel. 
c::ıntrıılrın hııtı1' m~murlarına ka. \'Rkın htJyPc;larındnn t11h ı ede. mclerlnl rica cdcrtz. 

' 
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BC'GtlNKÜ PROG~AM 

SABAH 
i.:JO Prngranı \'C saat ayarı, 

7.3'.! Vlicııclumuzu ça·ıştnalım, 

7.40 Ajans halıerleri, i.5S Raclyo 
s1lor. orke trası. 

12 30 Program ''<' :ıaat: ayan, 
12.33 Kıırı~ıl< program (Pi'), 

12.~5 AJans hnbcılcrı. 13.00 Şar· 

kı \'C tlirklılcr. 

.'KŞA :\l 

Zi\YI 
nursa NUfu. n ~ınurlıığundıın aldı· 

~:ın nilfııs cüzdanımı ve içinde bulu· 
nan terhıs t<'zkereml zayi ettıııı. Ye· 
nikriııl çıkaral·ağımdan hU!tm!I yok· 
tur. 

ı:ııs dotuınlu Hasan oğlu Mustafa 
Kılıç 

(W:!AW DOI1.1'1.>.f\ nı::+-4 

! E.F AN İL~. 
1 C.ld ,., Zllhre\1 mUteha..r.sı:ı: 

Beyn~;u Suterazı ~okak :-;o. 5 
:\ıl apıtrljnan 2 el k&t Tel 43i3 ! 

60 R SA 
15 EYLÜL 1912 

1 Sterlin 5,24 
100 Dolar . . 132,20 
100 !:vcç fran;;ı 30,70 

Z!raat Banwında kwnbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapl.a.rmd• 
en az f>O lirası bulunarılara stnede • defa çekilecek kur'a ile R.1&~:
daki pli.na gtıre ikramiye dag,tıiacaktır. 

• adet 1,000 liralık •,OOO lira 100 adet SO Ura.hk 6,000 Ura 

' • 600 ıt 2,000 • 
' ıt 250 • 1,000 ıt 

120 • C,800 > 

tO :ıt 100 ıt C,000 :ıt llSO • zo 3.200 • 

oıKKAT : Hesaplarmdakl paralar bir sene ıç.nde 50 !ıradan ~a· 

ğı dU;oıniyenlere ~krıunlye çıktığı takdirde % 20 fazlasUe ver.Jece;(tit. 
Kuralar senede f defa, 11 mart, 11 ha.~ıran, 11 eylQ1, 

11 BirinclkA.nunda çekll~ektir. 

ıs.oo T'roı;rıı.m ve saııt ayarı. 

ıs.o:; Fasıl h .. yeli. 115.'!I~' Radyo 
dans orkestrası. l!l.:10 ı:;aal ayarı 

ve ajans haherlerl, ı !l.15 Yurttan 
ıcsler, 20.15 Hadyo nnzete.si, 
20.1:i Bir halk 1Urkfisl1 öğ'reniyo· 
ruz, 21.00 Konıışına. 21.15 Piya
no soloları ( Pl.), 21.30 Temsil, 
21.50 RlyaseUcünıhur bandoS'u, 

22.30 Saat ayarı. ajMs haber'erl 100 İsv<ç kronu 31.16 <--••••••••••••••••••••••••J6 
'e borsalar, 22.45 Yarınkı prog- J';SHA1'I ,.e TAtl\'ILAT 

1 

100 Pczcta 12.9:375 

ram ve kapanış. ı 
=---------------~tSıvas - Erzurum 2.7 tcrt p Hl,90 · 

Yuzdc 7 ı 941 demir yolu 

Sahibi ,.e Neşrıyat MüdUrü:.. Al>ntPt T.min YAJ,~ 
\ 'atan :-ie,1iyat Tm" Ltd. ~tı. \'atan :'\Iatbaa9a 

.. 


