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Vatan köşesinden: 

Ziraat Vekiline 
§açık mektup§ 

Erzurumda ! •• 

Baıvekil Erzurum Aç kavmi doyurdu. 
Çıplak kavmi giydirdi. 
Susuz kavme su verdi. 
Neşesiz kavnıe neşe getirdi 

dan Aıkaleye ş d 
ş.~.:~:!;.~~:.:~~g:~:'.·;~: e f e m ı n n et n ı şan es ı ı r 
l .saat 10 da, refakatlerinde Orgeneral 

Orbay, Umumi Milfl'ttlŞ. Kars valisi, 
komutanlar oldu~ı halde Karsdan 
hareket etmişlerdir. Yolda ba. 
zı köylerde tetkiklerde bulunan ve 
köylU'erle k<1n11şan Ba.şHkılimiz sa
at 13 de Sarıkamışa gelmişlerdir. Or
due\inde bır müddrt istirahattaıı Mn 
ra öğle yemeğini orta okulda yemiş. 
ler ,.e 14.30 da Vali, Komutanlar ve 
Beledıye Reisine \•eda ederek yolla·, 

· · " Orhon Kitobeleri:'lden 

-============================================' 
Yazan : revzl Lttll BARAOSMA.NOiLU 

M uhter: ~'ekil, \[-- • 

Senlnle Vckıl olduğun ı;:lin

dcı bcrı kunuşmağı, sana bazı 

şeylerı söylcmeğı düşilnüyordum 

ve bu düşünce bana oldukça he· 
·yecau verlyc.rdu. Sen hükumet 
ve millet ldnreslne karışmış, bii· 
yük nı.s'uliyetlere ortak olmuş 

bir meslekdaş, ben de basit biri 
vııtandaş, basit bir çiftçi ve mes· 
lckdHŞ olarak bu koııuşmağı yapa-J 
caktık. Fakat ı:cdensc şlmdıye ka· 
dar bu arwma eremedim Şimdi l 
Türk milletinin zafer \'e kurtuluş ı 
gliııleriııc rastlayan bu haftalarda., 
senin ve benim köylulmlzln kur· 
tulduğu, butuıı vatanın !,,tlklale 
kavuştuğu o mühcyyıç ve u 1"·l 
günlerin yıldonumürde seninle \ 
yukarıkı kllabenın serin manevi 
havası içinde aklımın erdıği ka· ı 
dıı.r koyden ve zirsatten bahset
mek bana ayrıca şevk ve heyecan 
v~riyor. Fakat öyle bir dekor lç.n· 
de konuşalım kl hakikatler, rCEmi 
cihaz \"c şekillere bürünerek ken· 
dilcrlni saklamak zorunda kalma· 
sınlar. İstersen sen köyünden kalk, 
Menemen o\·asından Gedızın yar.ı. 

sıra boğaza doğru ilerl . ben de 
Manisııdan o boğazı doğru gele· 
yim, crada, boğazın ortasır da de· 
mlryolu ile Ged1z arasındaki bü· 
yük çınarın altında sade ve eski 
iki arkadaş olarak buluşalım, otu
rup konuşalım. Öyle konuşuyo· 
ruz .... 

K ral l<'arulr \ 'andel Vlllü 

Vilki Kra!F aru!r ı 
ile görüştü 

Vilki, gazetecilere harbin 
çabuk bi.tmigeceğini söyledi 

rınıı de\·anı etmi~lerdiı·. Rftşveldlimlz i 
saat 18 de Hasanka·eye gelmişler ve\1 

burada Erzurum Valı vekili. Beledi· 
ye reisı \'e halk tarafından karşılan_ 
mışlardır. Şeh r bahçesinde bir mild· 
det istirahat ettikten ve kııphcaları 

gezdi:<ten ve halkın dileklerini dınle· 
dıkten sonra saat 19 da alkış·ar ara_ 
sında Erzuruma hareket et·nlşler· 

dir Sayın nılsafirlcı imiz ıo;aat :.ıo de 
Erzurunıa gelmişlrr ve dol:Tul'll mü· 
fettişlik C\'iııe gıdernk akşam yenıı•

ğini orıı.da yedikkn .sonra gece ya· 
rısı Aşkaleye hareket etnıışlerdir. 

Libya da 
v·aziyet 

lngilizler hü
cuma geçt~ler 

Rommel'in ümit;eri 
eskisi kodor 

parlak deq,I 
Kahıre, 4 (A.A.l - Reuter ajan· 

sının Sekizinci ordu neZdındeki hu· 
susi muhabirınden: 

Rt"<tlmlf"r \'alimiz! nutkunu -.iı~·lerkcn, ;\laarir \'ekillmi.r.l de kurdeleyi ke5erken g-Bı.termektedir 

Va!!, bir nutukla lstanbulun F.:;.__~ 
bahtiyarlığım belirttt 1f ispanya 

Açı,tan ııonra da , etıller geıi~·i ıezlyorlar 

1 kabinesi 1 
f Dahiliye ve Harbiye J nazı r lan do değişti 

J 
ı 
1 

F" alan j paıfisi 1 
siyasi konseyi > 

reisliğini Franko J 
üzerine aldı J 

Madrlt, 4 (A.A.) - Resmen ha· 
ber verıldl:ıne göre, kabinede şu 
değişiklikler ) :ıpılmıştır: 

Evvc~ şunu söyllyeylm; Türk 
vatnnır.ın refahını ve büyük jstık· 

ballnl çiftçiden beklediğimiz ve 
bu hakikati lamamilc yerinde ola· 
rak anladığımız gUnkrde iş başı. 

na geçtin \'C kendir.den çok şey· 

lcr ümit ettirerek işe başladın: 

Londra, 4 <Radyo) - Bir Ka· ı ve uçak imall tasarlanan. planları 
hlre telgrafına göre Ruzveltin şah· gec;U. Amerikan uçakları yakında 

Rommel soluk almıya çalışıyor. Çar 
şamba - Perşembe gecesi hUcuın kı_ 
taları doğu ıstikmetlnde bir daire çiz 
dikten sonra cenuba ve batıya gel· 
miş!erdir. Rommel ElAlemeynl mUda-.a 
faa eden orduya karşı yaptığı ikinci Başta bu eEerı yaratan Valimiz fe bağlılığımızı ifade eden şu nut· 

'1\1. Suncr'in yerlne Hariciye 
Nazırlığına General Jordana ta· 
yın ed.lınlşUr. Gtncral Jordana 31 
sonkAnun 1938 deki ilk hükümelin 
Franko tarafından teşkılı sırasın· 

da bu mevkii işgal etmişti. 

si mümcssllı B. W. Wilkle Mısır (De\·amı: sa. I ; M. '- 4•) " 
(Devamı : Sa. 3, 8ü. 7 ; de) o/o "('.ldugu halde İstanbul halkı diin ku ~l\ylcdl: 

en mes'ut günlerinden blri r. I yaşa· c- Azız ve muhterem dınleyi· 

Şeflerin, mcslekdaşların ve bütün 
çiftçiler: o İşle bilen, yapacak olan 
t;ayretll, canlı bir adam!o dediler. 
Bu, -;enin muvaffaklyctin iç n bl· 
rlncl şarttı. Bu zartı buldun, lna· 
ır.ıldın \'e inanılıyorsun. Ne yap
mak? istediğini bilmiyorum, ne 
yapılmak lhım gcldlğınl de elra· 
file bllelck mevkide ve bilgide de· 
ğillm. Yalnız toprağı, zlraatl ken
dine fş edinmiş, onunla haşır ve 
oıcşlr olan, ömrünü köyde geçiren 
ve fırsat buldukça da bu işleri dü
§Ünmcğe çalışan bir adamım. Sür· 
dfrAlim bu ömlir içinde edindiğim 
bazı teerübclerlm ve lntıbalarım 
var. Anc;ık bunları müteferrik o· 
larak söyllyebilirlm. Şunu itiraf 

Kralı Majeste Faruk'a Bay Ruz· 
veltln şahsi bir mesajını takdım 
etmiştir. 

Londra. 4 CA.A.) - Slallne R uz 
veltin mesajır.ı götürecek ve ora· 
dan da Çine gidip Çan-Kay·Şek'i 
görecek olan Vilkı'ye gazeteciler 
Kahlrede sualler sormuşlar ve 0 

da cevap vererek demlştır ki: 

Türk gazetecileri 

«- Harbin çabuk blkeıcğlnl 
zannetmiyorum, çiırkü Alman ge· 
rileme hareketi belki uzayabilir. 
Amerikan halkı lkincl cephenin 
açılmasını arzu etmektedir, fakat 
bu teknik bir meseledir ve onurla 
ancak askeri makamlar uğraşıı.bl· 
lir .• 

Londranın harap 
yerlerini geziyorlar 

Amerikan lstihsallnden bahse· 

Londra, 4 (A.A.) - BTitanova: kontrolorUnc ve :kcndllertne refakat 
Türk gazetecileri Londranın bağ· etmekte olan Türk a~cmlllterlııe 

söylemişlerdir. 
den Vilkl demlşllr ki: rında açılmış olan yaraları tam&ml- ı B E k dA"la ·· ay • smcı ar a ...., rı namına soz 

(Devamı: Sa. S, Sil. 2; de) .t. 

«- Ge1,en ay. Alman denizaltı· 
!arının batırdıkları ı;em1 sayısın· 

den fazla teknemiz vardı. Tank 

le görmUşlcr ve bu ya.rııların çarça· ı al k d · ti k'ı• . ara emı~ r . 
buk sarılmış ve kurutulmu~ o.dutu· <Biz çekilmiş ıstırapları, uğranıl_ 
nu uçak sa\'ar bataryaların çevre mış felaket \'e harabllerı görıiük. :fa· 

----------~~~~~~~~--~---------------------------------------------~----

Ticaret Odası ve Zahire Borsasında 

Yaptığımız tenkitlerin 
müsbet neticesi 

Satışları serbest bırakılan mad· 
delerin kontrolu işini üzerine al· 
nıış bulunan İı;tanbul Ticaret O· 
ciaı;ılC', T carC't ve Zahire Borsası· 
nın bu işi başaramadığını yazmış 

\ e .,llı.dC'n güne yilkselcn gıda 
madch lcrı fıyıı.llarını göstererek, 
im ıe,..ckkıillcrlıı bu vazifeyi yapa· 
llıf)tıl' ki rıı ı belırtmiştlk. 

L>ı.ıı nı1.:mnunlyP.t!e haber aldı· 

Ticaret ve s~nayi Odalara 'i '.e T.caret ve 
Zahire Borsaları~tn bugünkü ihtiyaçl arı 
korşılayoc Jk bir ıekil a!m Jla :-ı ıçın bir 

kanuı lôyihası hazırla:ııyo!" 
• 

~ınıııa J:•ıı c Tıc ırl.'t Vekaleti yap· l gı.inkü ihtiyaçları karşılayacak şc· yet kararile görüşülecektir. 
••ı; lllll bu \'Ok yenode neşriyat'a 1 kilde bir kanun lfı) !hası hazırlan· Tıcarct Vekaletlı:ln neşriyatı· 
1 1. k ıdıır l))nıu \e 1st11nbUI rıca· dığır.ı bildırmlştir. mızla alakadar olarak T'caret O· 
1 : o 1 srı•a b'r ı urılm ~öndererck, l llazırlanan yeni kanun layihası dasına ve Borsaya yenı vazifeler 
'l '"rC't vr Sancıyı Odalarilc Tica· ) akında Meclıse sevkedllecek ve I verece{:i tahmin olunmakta.dır. 
'l't \'e Zahıre Borıoaları için bu· Mecllsın ilk içtımaında müstac.11·, O>ttvama: ~ a: ~ti. .. ıte) ll 

kat ayni zamanda lngillzlerln yenil· 
mez cesaretlerinin ve sarsılmaz az.im. 
lerinln delillerini de mtişahade ettik. 
Uğranı·an hasarların ehemmiyet ve 
genişlifi karşısındaki hayretimiz da

(Devamı : Sa. a. sn. 6; da) l 

Perşgmbe günü 
güneş tuıu · acak 
lstanbııl \i:ıivcrsilcsı rasathancsın. 

den bildlrildi~ine göre, ön\imllzdcki 
pcrı:oembe giinU meııılekctinıl7.Jıı batı 

bölgelerinde blr gliııeş tululmasınııı 

h&.\llııngıcı görU!cccktir Tutulma. ı;-li· 
neş batmadan biraz önce başlıyııcak 

ve gtineş kısmeti' tutulmuş \'aıııycttl' 

iken batacaktır. 

Tutulma Ankaıacla yıız saati ile 
18 i 59 dakika geçe, lslanbu 0 da sa· 
at 18 i 57 dakıka geçe, ızmlıdc .sa_ 
at 19 u 4 dakika geçe bs.şlıyacaktır. 

GQnc..' Ankarada l'aat 19 u :i da· 
kika ge;e. lstanbulda saat 19 u 2:: 
dakika geçe ve Izmirde saat 19 u 28 
dakika geçe batacaktır. Tutulma. 
A \'rupanın diğer nıemlekctlcı imle de 
görüleccktır. 

dı. Mılli Şef İnönü'ye r,lan bağlı· er er; 
lıklarını ifade eden, minnet nişane·! Geçen asırların karanlığı lı;lnclc 
si İnönü gczisı büyük mera:slmle müselsel bir şan \'e şerci ş:mşcğl 
açıldı. halinde çakan Türk tarihi. zaman 

Saat 17,30 da dııvetlller gez!yi zaman eşsiz: kahramanl:klar. hi· 
doldurmuştu. Maarif Vekili Hasan yüklükler. ulvi \'e kutsi hanınsc 

Au Yücel, Gümrük ve İnhisarlar levhaları göstermekle beraber yer 
Vekili Raif Karadeniı, İstanbulda yer şükran \'f' minnC'lle karş:la":· 
bulunan mebuslar, Örfi İdare Ko· ı ması lazım gelen talih hfıdls~lrri 
mutanı Korgen<'ral Sabit No)·an, de kaydeder; nitekim Cumhur He· 
Parti idare h~yeti reisi Suat Hay· lsimlz, Milli Şefimiz, büyiik ve 
rl tirı;i.ıplü. matbuat erkı'.lnı ve kahraman İsmet İnönü, millet ve 
daha blrc;ok tanınmış zevat vaıı. memleketimiz için talihi!! mü~t<'.s· 
nin d:ıvctlileri arıısında idi. na lütuflarından biridir. Tu:k 

VaİI \'l' Belediye Reisi, Milli Şe· (lff\'&mı: 5a. s, su. :5; del -!-

İspanyol Fası eski yüksek ko 
mlseri olan ve 1941 ırıayısınclıın 

beri ordu genel kurmay b'!şkanl ı· 

ğında bulunan Ger eral Asendo , 
Geııernı Vnrcla'pın yerin e Hnrb·~ e 
Nazırlığına ı;ctlrilmlşlir. 

Yüksek şüra nzasır dan Blaspc· 
rcı, alb y Gallarzan'ın yerlne Da· 
hiUyc Nazırlığına tayin ed imiştir 
Bunlardan başka General Frarkc 
buı;One kadar M. Suner'ın fcı::a 

etmekte olduğu Falanj parti ı sf 
(De, aını: ~a. S. ~ıi. 7 de) -

Stalingrat düşüyor mu ? 
Alman kıt'aları, 
varoşlarına 

şehrin 
girdil 

batı 
er 

Bcrlin. 4 (A.A . l Askeri bir kay· Stalıngradlt yapılan taarruz şeh·I Londra, 4 <A.A, - So\•yct gece 
naktan öğrcni'dlğine gbrc, Stallngra_ rin garp mahallelerine !:.adar gblU- 1 yarı ı teblıg"ine yapılan bir ek şu taf. 
da taaı nız etmekte olan Alınan kı· rlilınUştUr. (Ue\lun ::::.u. ~. :::ııl • .l de) •§• 
taları. şehrtn batı varoşlarına var· i 

mı~~a:ı~~~·., (A.A.) Alnııı.n orduları Bı!il r Japon kruvazo" ru" 
Başkıımandanlığının tehi ığı: 

\'C ~:: ,.;Y~~~~et~:ı~f e ~~lt~;:.ıı~~ş~!·~:~: 1 

~;:ı~~~t~~ed:~ı:;i' h~ıı::~:~c~~~lıl ~:: i d a h a b a t ı r ı I d 1 
\'anı ederek ı<:crı;; boğH:tını geçınış· 

ıe~dir. Bu kıtalar dlişmanın inatlı bir 
mukavemetine rıığınen sahl'dekl ınn_ 
dafaa hatlarını yararak .Ecri bir iler- Vaşington, 4 (A.A.) - Bahriye Na. ı petrol gcmısl batmlmıştır. Ort bt 
leylşlc dUn şarktan dllşmana hUcunı zırlığı teb"lğl: ! yüldUkte bir ~Uk gemisi tiasara U~· 
eden Rumen kıtalarıle lrtıbatı tesis 1 Uzakşark: Blrleşık Amerıka deniz-' rntılmış ve muhtemel olarak batırıL 
etmişlerdir. Teman yarım adasında altı scnıileri Uzakşark sul:ırındo düş_ I nuştır. 
bulunan dUşman kıtalarlle çaı·pışmıı- mana karşı yapılan harckctlcrın ne·! Yukardıı zikredilen bu hareltctle· 
!ara devam edilmektedir. tlcelerlnl ~ağıdaki şckıldc bıldırrnış. rln Salomon adalarınl\aki son hare-

Nonosisk'ln şimali garbislnde baş. !erdir: ketlerle silik sı yokt 1:-. 
ka hir sıra tepe· er Uzcıindckl mUs· Hır hafif Japon kruvuzorU, iki kü_ ''aşıngtoıı, 4 (AA. l - Bahrıye 
tahkem mc\•kller alınmıştır. j çük yUk gemisi, orta bUytlk!Ukte bir J (Dc,·amı :,a, 3 fu, 7 ıle) W 
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Zağnos P şanm mem uniyef i 
Yazan: Ziya Şakir 

- GI - ıı ıın a~kcderin ~arkılarından, ç 
Zcı r.o r-a nın aldığı cc\ap ar, gı. rınd n, )uk ek dalıır-,ı konu 

il ukcmnıl ıd .. Onun sade \ e mc- m.Llarıııda ı h:ı 1 ol!ı. • slcrdı 
tın b r ıfadc le' so) ledt 1 ozlcr Hazırlıkları ilerlediğini ve e• 
etr::ıt uz; r nd o kadar bil) uk le· mu hım harp levazımının p ~ ıoc 
sır er yaptı k • koca ordugnh bir· ., perlerJ ı.:crlsinc depo cdıldi •ini ı,;o 
cicnblrc ayakl:ındı, harekC'tC' el. ren askerler, birdenbire fcvkııl{ıdc 
dı... Her tar flan, t kblr sesleri ne§'Clcnmişler, pıuar günlın<' tclrnd 
~ uk eldi. düm l.'dcn gcc<', muhtC'llf kı•rarg.ıtı 

Z ğno. Pa lh i.ık b r memnu· ıardn, cğlcncelcr krtıp l'tmi~ C>rd . 
n yctlc Pat hı neldme R'\dcl edl· O gece o kndıı r fnz;la ntc'j yak. 
yordu. Arka rodan )Cll çerı z,ıbH- mşlıal'd ki, sema kıpkızıl bir rC'ıık 
!erinden murckkcp b r hey t ye· lllmı7tı 

t.5t1. İçlertndcn en yrış'ı ı: Blzan:slılar. c\'\ clıı ne oldugunu 
- Ş vket ü efcnd mı.ı:dcn b r 1:-ı· anhı)nm mı~lnr. 'l'ilrk ordug~hın· 

t ı hamımız 'rır. da ) angın çıktıgıı ı za"lnederek 
Dedi. bU) i.ık bır meserretle surlara kos-
Zasno Paşa, muhalif bir tcklıf maya bıı lamışlardı. Fakat da~ul. 

kar ısınd:ı kalac l; r,ı zannetti. B r zurna, şarkı 'c rıfıra cskrlnl du· 
dcnblr<' rk ldl. ) unca haklkatı anlamışlar, bUyuk 

- N dır? bir mt>yusi) ete kapılmışlardı. 
Dedikten onrn, zab t erı dinledi. Bızanslılar, Turklcrln bu co~ku, 

Bu lıır, Balta Of;lunun felakete uğ_ şcnlıklerl karşısında o kadar aşır. 
radıl,lı t;:Cın Fatlhln gazabınn uğ· mışlardı ki - muhtelif Bizans mU· 
rıl) arak h P cdilın Ş olan bahriye verrihlcrlnın rh.·ıı~ ctlt>rlndcn anla_ 
ı•bltlcrinln affcdllmelerlnı i l•rham 

1 

şıldısıı~a goı·e - surlar Ozcrlndc 
etmeklelerd .öylece konuşuyorlardı: 

Bir koç saat sonra burada, mül· ı - Bu bilyuk nıeı;crretc ne mil· 
h 3 bir ölum kasırga ı c ecektl . .na vcrılcbllir? 
Bö) le bir zıımanda bu zabitlerin sL (Arlcaııı var) 
flh arkada ları .J dilşunm lerl, Znğ 
ne Paş l ı heyecana getirdi. Goz 
'aşlarını zaptcdemcdl. Bu civan· 
mert ~en çcrı zab tlcrı e: 

Şeker yokluğa 

Haberleri 
Mahrukat ofisi / 
odun satışına 

baş:ıyor 

Prensip i~iborile evvelô 

~emurloro sat:ş 

yar: 1'oc -k 
Mahrukat Ofı odun .... ıtı;ıı ı~ n 

hcrturlu hazırlıklarını ıknıal el· 
rnlş 'e kıllliyetıl miktarda udu 
,,,toku ~ npmıştır. 

Ofis ııreıısıp ltıb. rllı· l' Vvrla o· 
dun ~atışıııı memurlara tnhsıs ct·ı 

mlştir. MPmurJera yapıl.ıcak s11tı~· 
tnn sonrn clıı elde kal n stok snk· 
lanactık ve kı~ı ı oduncuh•r halk· 
tan odun gizlemek ve yokluktan · 
istifade suretllı: flyalları )'ilksclt· 
mL ) oluna s decek olurlar a bu 
stok odunlar pi) snda ndzım rolü· 
nU oyna) acaktır. 

Eylül ayı içi rde iE f iş 
• 

tor:n fırınJor 
Belediye mufctı IC"rl tarafından 

fırınlar geçen ay çok sıkı bir kor.· 
trola tabi tutulmuştur. 1 tanbul, 
rırılllll rının bu aylık tefl şınde lef· 
Us adedinin ) Uksckltğı o scınt rı-ı 
rıohırından §lküycllcrln derecesini 
gbstcrmcktedir. ı 

- Söz -veriyorum. Efcncilmlzln 
huluruna girer girmez, istirhamı· 
nı>ı arzcdcrlm ve o ları affctt rc
ceğıme de cmınım. 

Yapılan teftiş bılılnçoı;uıııı gore.

1 ŞchrcınlJ•l, Karogum i.ık ve Beya· 
zıt fırınları 183. Be)cı:lu 87, 8C'· 
şlktaş 229, Taksim, Şişli, Hasköy 

Piye. s :ıdo neden şeker 203, Kııdıköy 73, 'Üsküdar llO. 

ı 
Kumkapı, Sıımııtya 135. E.) up 

Diye, tem nat v rdi. 
Fatih, büyiık btr salf rsızlıkla 

Za nos Pa ayı bcklı~ordu. Pa a, 
çadıra glrN g rnıcz: 

Ne odu, Zasno ? 
Dıye sordu 
Za ı os Pa~a, gulümsedl. Elllc, 

çadırın dı arısını t;ö~tcrd : 
- Dınlc padl ahım• Asker kul· 

l ırın meserret içinde. hücum em· 
r nı, b r mujdc o arak bckll)orlıır. 
HattA, sabırsızlık go~tcri) orlar 

Diye <:C\llP v rdi . 

bulunamıyor ? Ki.ıçlikpazar 266 defa teftiş gör· 

Son gılnlcrde plyas.ıda, kesme şe_ mli~ ve bunlardan 18 tanesi de Be· 
ker buhınamıy cak kadar azalmış· kdtyc talimatnamesi c aykırı ha 
tır. Alakadarlar ııczdınde yaptığımız ı ckctlcrı tekcrrur cttısındcn lw· 
tahkikata gorc, me:ı:kıir buhrana. şe- patılmışlardır. 

kcr şirketi emrine vagon tahsis e- B' r • ek ka ak 
dflmemesl ve bu yUzdcn J<: kişehiı· • l ip Ç ÇISJ 
şeker fabıikıı.sındakl stok şekcrlcı in y, kaland 1 
Şehrimize SClirilcıncmcsl cbcp Ol· 

maktadır. Cehil Hey hanıncfa :ı numarada 
Esklşehirdcn Haydarp 11aya pO.'lta ipek tüccarı Vartenın ipek kaçak· ı 

treni ile S s l gibi kısa bir müddeti çılığı yaptığı ihbı:ır edilmiş, maga· 
~ rfıııdıı. şeker nakletmek kabil oldu· znsında zabıta mcmurlıırının yaptı· 

ğu hnldt. şehrimize gelecek olan şe_ 1 ğı araştırmada 21 kllo kaçak ipek 
kerter marşandiz yUklctilmckle ve ~akalanarak suçlu VııTta ı Mılli 
mıır,~(llz tr nl lae ancak lkl ,g\lndc Korunmn mnhk me in v rilml:· 
Haydarpaşayn v~sıl olmaktndır. tir. 

Dlğel' tarıı.ftan dürı Esk~ehırdcn 

şehrlmlzc bir va~on kcmne şeker gel· 
mlşUr. 

Son bir karar 
dolayısıyle 

İthalat eşyası faturalarını tasdik 
edecek ataşeler hakkmda ... 

fe... ağuslc..- tarihli Vrıtarı'<la 

;;;;;!) ınıt .. f;jı dııılş olıııı bıı· y,ı
zımda meınlckctımh:c ithııl cc'lılc· 

cek cıntca fıyaUHrının ınU t.ıhsil 

nıcmlckellcrdcki rıyallfll'l:ı kon· 
lrol edılınc. ının dahili piyasaları· 
mızdak• f yol yül<!icllşlcr! üzerin
de ınuhlın tesirler hr ulc gelire· 
cq; ınl l b:.ınlı <'lUrmc)c çalııı 
m ştım. Son günlerde Tıcarct 
Vekaletınln \ermiş oldu u im· 
rıırlar meyanında bu1unnn bu el· 
lıct. r cşr1l atımızın nazarı clikka · 
ı, alındığını \ c leni Vekil Dr. 
Behçet Uıla T•l'tırcl Vckiıtctı 
J\lustr~11rı Cah t Kn m Z ım:ııı· 
s ıln hıı husu~ıa tetk iki ı ~ 11p·ı· 

rak nlaknuar ınııkam anı bundan 
böyle mcmlcketıınlzc ithal !'dılı-· 

rck ııınllıırn ait fcıturııların ccnc· 
bı nıemlckctlcrdt. ki ticaret ata· 
şclcrlmlzcc ınahıılli f•yııtlora uy· 
guı• oldugu trısdlk olunduktan 
scnra memlekete ithal edilebile 
ccgi kararlastırılnıış ve bu cihet 
bilünmm tlcııri ve iktısadi ma· 
kamlarıı bir tamimle tcbli~ edil· 
ınış olduı;;ı: u ~ilbcr aldık lınun 
bu karar çok yerlnd\• olmııklQ 

beraber tatbıkalta birçok mü~· 

külatla kar~ıla~ılacaktır. Çünkü. 
t carct ataşelcrı,nlzııı hemen ek· 
s rlsl mektepten mctıın \Jlur ol· 
maz derhHl bir ıtlaşellk elde eclc· 
rck r.t·nebl mı'nılekctlcrdcn biri· 
nr gitmişler ve orada tanı nıııoş· 

la tekaüt gibi yaşı•ınııyu başla· 

mışlıırdır. 

Harp başlunıadaıı evvel lüe· 
carlar ar.ısındcı bir l'ckabcl oldu· 
su için meml .. kcte Hhıı.I edılcn 

cmtcanın fiyal1. rında bıi~ ük k{ır 
hnddl bulunmıısına lmkfln yc:k· 
hı. I.'\ıııacnolcyh ticaret 1ıh15clerı· 
nin de İ§ gorup ı,:ormedlklcrl ııa· 
zarı dikkati celbclınezdl. Ancak 
harbin başlıınııısı ve m"ınlckclc 
ithalı l{iz:umlu olan malların zor· 
lııkla temini mevzuu bahsoluncn 
ecnebi ıııcınlekellerdcki nl ı şclc· 

Yazan : ~!tlmtaz -f AVA:JJCIOÖ; u 
rıml,dn hem n chscı· ı lıı lc lıi~· bir 
tlcarri lıil.t!l.'cc sahip ulımıdıklıırı· 
nı ınaıııc~ef gördük. Bir aıı lı; l n 

şliylc clüşiiııelfm. Hnrbln d~irclıin· 

Cii scrcsinc sirrlik, bu dcirl ~ene 
zarfında aı·aba ticaret ata~elcri· 

mlz memleketimize ne gibi mad· 
delerin ithalini tc>ınin cdebllınlş-

1,erdır" Buna nıaaie cf bız CC\"OP 

'erecek b•r durumda dcsııız. Ti · 
carct Vekalt>tl :\Histe ıırınm nr~

rlyatınıızı razarı dikkate alarak 
nıemlckctç Uhal ccll)ecck mall:ırn 
ıı 1 fııtııral rın :•ta elcrimlz 
rafındun tasdık edllm sı husu ·ıı· 
mı karar ıı ı tınn a lnııı~ı hcrh::ılclc 

bulun Vıltanclıı<ılıırı ıtwmrtun C'dc 
ccktlı 

~ cılr z bu :.•n:ııııızla Tıeıırct 

Tf Vrkiii nı. lll'l•çcl Uılu 
Mustcı;ıırıııın l.ıazı noktalara na· 
zarı dikkatini celbetmck isteriz. 
Mıılüm oldugu uzerc birçok mal· 
lnr menşe llnıaıılaı ıııdcır. yul:l. ne
rck memlckctlmi:ı:e yııkııı ecnebi 
{ilkelere gt>tlrllınckte ve orad:ııı 
el ıklnc .}'anı " ·irmc folur.ıl:ır 
tıınııın1 ~urct lr 'l'lirkly('.) ıthal 

olunmcıktadır. İşte bu gibi halle· 
rln önüne gcçcbılınek iı;lı• Mısır. 

Bnt;dat. Rükr•'Ş, Pcştı.: (ve lc:ıp 

t>dcrst' Sofyadıı ycnıdcn bir ata· 
şct1k teşkil ederek) ı:;lbi ıncmlc· 

k tlcrdekl ile.arcı ntwıclcrimlıln 

hcr~('ydcn evvel tirari bilgi ve 
kabiliyet sahibi •c bulur.dukları 

memleket•n ticari morııl VC' plya· 

a ını tııklp edip ithal edccd;l· 
mı nıııddclcrin fıyallılrmı giınU 
gününe mahalleri dc tetkik ede· 
rC'k şişirmc fatur:ı taııılmiııi iin· 
lt>yN'ek kimse erden scçilmcs 
J,ı.:ıındır. Yokso tüccar tıırafln· 

Cfan lanzını olunan he fatura 
muhtevi~ atıpı pir usul diy.~ tas· 
a k edecek olurbrsa. ınotliıp ıw· 
tice elde cdllcmıyccc;;ı gıbi, dev· 
lct dC' bundan manen mutazarrır 
olacı:ıktır. 

~ ugiınc kadrır gcrrk bırlik· 

~ lcr \'(' serC'ksc doğı udun 

clGı:ruyn alakad;ır vllaycil ree 
mutemet tnyln edilerek lcvzlnt· 
tun muı nlarnk il; Anarlolııy:ı gc· 
t •rcn kimseler, bırllkll'rcll'n \ cya 
sair devletin resmi teşekküllerin· 
den aldıkları malları '; l 00 hnt· 
ta ı:;o bır farkı (l>;ıllıı sr•trnı!I· 

lurdır. D 0gcr tora(tar j~e, şiddetle 
ihtiyacı ol::ın baz1 'hracatcı tile· 
cıırlarınıız da yük.:ck fiyatla ka· 
rn bor ar- ın çuv.ıl, ıp ve k:ına· 

'''l:C' lbl ambalaj malzeme.ini 1 
temin cd h·lmlşlcrdir. Bu suretle 
1ıraı; ınııddclcrlnıi7.lı ri~·nıinrı 

ela tııb ı ı ol:ır •I, ''iik clmckledır. 

O 
a thııl l.'mlcasının fiyaU.ırı •• 

dnki ~ ukscl in c1ı:cr bir 

sebl'bi dr. mlılenıedıyı•ıı m.LVluıı· 

!arın yüksclmeı;ındcr ileri gclı· 
~ or. Ticaret Vekaletinin bu clhc· 
ti de nazarı dikkate olacu~ını 
ümıt <dcr(z. Pıyasamızdıı dolaşan 
şayialara nazaran mc\•cut motôr· 
lcri klrnlayan bazı mUes~eseler 

ı tanbuldıııı Durı;az vey Varnıı· 
"a ihraç edilecek malın tonunu 
20 • 30 liı'ayn scvkf!dcrlerkC'n y ı_ 
J e 3.) nl limanlıırdan ıncmlck"tl· 
miıe setir lccek olan mnlhırııı 

tonunu 80 · 100 hm itıcriııden 

hcsa p etmektedirler. Bu suretle 
lthalfılçılnrımızın ıııemlckctc gc
tlrrlıkleri ınnllarııı mııllyı't flynt· 
ları yiiksclmış oluyor. BütUn bu 
wrluklarr hallcdcbllınck için hıı· 

rlctc bulunan ticaret ata~ellkleı+ 1 
ne ticaret hayatında esaslı b.lgi 
edinmiş, fani ve ticari teamülleri 1 
cok iyi bilen kimselerin· tıırın 

cdılmesilc kabil olac.ıgı kenaa
tır.dcyız. Yc.ksa Yekfıleun lnlsnu 
nı.> etle alacaf'ı kurarları tatbık 

caecck ataı;cler mevcut olmadık· 
ça vcrılcn kararle r<lu il meınlekt>t 
hesabına hayırlı nciicclcr bekle· 
m~k yersiz olur. 

:m.imtaz Kavalcıoglu 

Fatıh h C'ttıgı scvıncln heyce -
nına k p lar k çııd:rm kapısına k • 
dar erledi. Bütün knrarı;fih'.ardan 
l-Uksclen tckb r, ilahi ve harp sar· 
k lıırının eo~kun seslerini, derin de.. 
rın dinledi Bu umumi nc.;c karşı· 
sında, adeta kendinden cectı ve 
sonra geri don rek, A)akda dıvan 
duran Zağnos Pa~anm yanına gel· 
dı 

A!Akadar makamlar naldıye mese
le!!! hollolundukUın sonra ply ıımya 
her giln bol mlktardn şeker gctlrL 
lcceğinl söylrntcktedirler. 

Bazı fırmleırda dün 
yine yüzlerce eksik 

ekmek bulundu 
DUn ııııb h Jı~mnıycl Altıncı ı,ıubc iki QÜZ01 kadın saf İki 1 

- Ordu bir . ate kndar hazır 
olacak. Yar n, A'Jahın ızn· ile, be. 
ht>rneh~ ka'c) e ı; recc:;ı~. emrını 

vcrd 

Tahtakalede kantı bir 
boğuşma 

mc.murları şehrımiz:ın muhtelit semt- tüccarı ı• asıl soydular? 1 
lcrınde 'c bil ha a Boğıızlçl muhltlıı- ı 
de bulıınan fınnlardakl ek k v~"ı 1 Bursadan v~ Kııracal~yden lırarl'l 1 mc ...., n_ k d'l · 1 i il lerınl kontrol tmı !erdir. Bu meyan- nııı !ıı ı e ~ehrımıı:e ge en lk t cı;ıır 
da BDyUkdeı e \C Saı 1~ crdt' A bbasa ı evH•I ki ;::ece Ecynğlııııdıı .soyulın uı:ı
alt. iki fırınd 11 147, Bllyllkdercde Ne- lıırdır. f!ügük cesaret zıı ğ o P• , ıı.. el ı ı - çapı ast· Ev' etki ı;ec , 'fahtıı.kalede iki genç 

, nr omuzlar na koyarak, yerle- 1 ar ındıı. hiç yUzU den kanlı bıçaklı 
rc kadar c;; dı· 1 blr ka\ga olmuş, her iki& de tchlkcll 

- Gazal' mUb rl'k olsun sulta- surette yaralonmı !ardır. 
nım' Ali h cümlemizi muva!Ci.ık Azız ad.nda b r rınneı çırağı muh-

sımın fırınında o ,e lstınycdc 81_ B:.ırsalı Hıırıılt, nrk11da ı Arif ya-
Jftlln fırınında 27 ckmrğln vezinleri nın a o .u"'u a c cyo,, una çı -d ld ....,, h ld B ıı.ı k A lıııan 'ilah ları uç """"ilk harıı 

ııok a.n bulunmuş, clmırklcr mUsadc- nu<ılar. Vıyıınn. ot.elinde Fatma ve A_ ıııtiıMetlnde ;!0290000 tonluk 
re cdılcıck bu fırınlora lCZU. ke ılml~· rıre Rdında iki kadınla tıınışınak lı;· nıiıttdl1' ı~nıM hııtırnıı .. ıu. «Alman 
ur. ki Alemine koyulmuşla.l'dır. ilahları » cıı~·e tııo;rih cdildlflne "o· 

ri~ r. durmadan nıalzcnuı &röndı>rıııl~·ıı 

df' il, deniı.Jnde dola~n111~a <'csarC't 
l"tııwl!!rl tıllA hıı~ ıık fedakıirhktır ' e 
bıJ :fodakarlık nr, kadn r laliı.li r eılihc c{ rı d ) C' muk b le ctt . telıf ycı·lcrde içip 1~1ee sarh~ ol· * duktıın sonra T hlekaleyc de uğra 

Türk ord ,,.'.!hından , uk~cl~ co~· mış vo burad ı şarapçı HUsnUde de 
kun sadıı'ar "c blrck:-nblre bac:lı· lçmrk lstcmıştır. Be 1koz cinayetinin 

faili aranıyor 

Ttlccarlar, şrhrin muhtcllf semtle· rf', lıu rakkantıı ttalyun \C .Japon i_ azdır. 
rinde gezip f!ğlrndlktM sonr:ı kadııı_ lahlarıııın hafırılııi:ı ı:rmllf'r tonııjı· C'JXA YE'rı !lt· KA'J IJ,J 

ıataıın ayrılmuıca ceplerlndckı pıra. 1110 dahil olnıama~11 ıazıııı .ı:rlir. onıı 
nm Y•!rınde Yl\ll!!r esllğlnl <lehı;etle . . ) an kay na.,malnr B zııns muhithı_ Hu nllnUn, kendlsının de rhoş ol_ 

de- yeni bir C'nd ş~ ve telaş husul<' duğunıı ıı;ki 'erecek bır halde bu· 
etlrd lunmadığını söyleme ı lizcrıne Aziz. 1 Geçenlerde Il<'ykozdıı. bir tarla-

E S arkı cebındc b•ıltı.n il b.cıı."'ını çr.ke· 
1 

da kıırsunla oldurıılmllş blr nrlıını 

görnıUşler, vıı.kadan zabıtayı haber- da llU\'e etmek kahil oı-.a Jekun, .... 
daı· <'tmi!'llerdlı·. dere :mllthlş kellm!!'>llf' '11-.ıflanıltrı. 

ll11lwr, Hı•,\ liOJ: <'lııs~rfin in katfli 
)"Rkolaııdı , ıli.' or. Ciııa.' etlerin üidıı _ 

rblnır~e haşlaına1:ıı Cali ha~ ırdır; lıı · 
ı:oal111h iılıliirüle öldüriilC' .'·aı..111 hir 
zımııuıdı ortada l'lna,\ f't kalıuıır-

dıırıden (y. , m..ı~ r a· t> .. . ı ' d • r 1 f.tlıilir. 'tapı aıı Rraştırmu sc•nıııı ı •• rı c 
~ 1 • 27 ne! P zar gününden) be· rck tezgahta bulunıın meyhıtne<"l):e bulunmuştu Ne stırL•lle "!durul· 
r B zan: J,r bll~Uk bır korku \C hticum etmiş \C )aralanuştır. Boğuş. diığü anlaşılamıyan bu udamın 
hC') ,.c g ('lrtnekk,erdı. Çlit"ku ma her iki tnrnfın lddctli \'c şuıır· kııtıli ::ıra ıyordu. 

l (J(} Of,'.\IAZıo\A ... 
yal<alannuştır. Dığer "Uçlu r'alma. a. \'ııkal'4takt rak k0tııı ı":aı:; ı ~ ukım. 
rıı.nmaktad•r. j Jnfrllleffnin harbe hlltoladıt:ı uın:ın 

ellnılıı ıııeHııt ti"ıtrrt fllo,.ıı tnıua jııhr. (i~fr1ı·lndı· okııdıığuı•ı:ı ı;n11', pi· 

Adliyenin yaz tati '. i nıiıı~ı>ıırn "" 1ııi~ıik tkıırı>t rııo .. ıı ın- ~'ll'"''·l ~i\i 1>nua~nııı:. J\oınllr ı.uıu. Fatlh.n artık umumi h ıeum hazır. suz nıUcadelesıle tclıhkcli bir v ziyet- Beykoz: zabıta on ı,:ünl.,rdc 
ltklarına buydk b r ch<'mm yC't ver te b r mUddct dc\'anı ettikten sonra M('hmet adında bir adamdan şup· 
dıs t kC"nd c u<;I rınd n h:ıb r a' her ıklsl de ynralanmışlardır. Mille- he ederek katil zannile l akala· 
d•kları hl ıı::url rı tırmıınmak ı;ln envlz olan \zlz, \akanın C'hcmıniyetin ınıştır. Mehmet, kendıslnc isnat 
y , rı n mcrd vcnlcrl ,e hesap den tirklip k çaıken dındc kanlı bı· cdılcn curmU ink r clnı<-'kt<' ı"<' de 
sız ok demetlerin n pi) nde s.pcrle. a~ı 1111 ) aka! nmı ve adliyeye, tes· hakkındaki deli !er 'kuvvet:lldir. 

b b ·ı· gilillerılr oldui:un.- giirc ıff'nl:ı:ln dl· nıunııılrt;ı hakkında ileri Mirülen ~1-
UgÜll 1 ıyor hine gönrlcrlien oo~lf' bir ~ıekiınun kft~etltr kan:ı'lllHla hu lıahf'r Jlf'k Ö· 

Adliyenin yaz tllllll bugilıı M>na. er. ımıt.tdlk.lc.rJ hala ~1ldıru.111amıo: ol_ ntnıllrtır. Kı~m hlı; nlnıar,.~ ı;hl krs_ 

1 rka ına d il cd 'd g nl sur· hm edılmlşt r. Tnhklkata devam olunmaktadır. 

mekt~ir'. A~liyc lanı t"!lküAt.ile tıa- nııı"ı lıa~ ret eıJllt:t't'~ ı:r..J dir. 1 rn,.k hıtlıu~ından "ıkıntı~ u dıı~mi) e-
zartcsı gtlntindcn ıtlbaren ı,:alı,mıya Rolle muazzaııı hır ka~·ıııtan 'on- reğlmlıe bır ı,arettlr. 
ba.şlayacsktır. t ra ınlittcfllilerin deniı.Jerde öteyr. he- 'J'A'l'LI ım1· 

!arın Uzcrtnd n - gozlcrile sor· 
mU rdL 

Pakat o lara a ıl dc"l el 'erer 
s nlrlerlnl har p eden ~ey, gece
n ıı z fırı zı• ::nellt'l'i içinde Turk or· 
duglıhında öbek öbek 'ıın n ate<:.. 

eri topla· 

Londrodo çıkan Çin 
gazetesi 

0 oadrada Pcnn' field tnahaJle_ 

~ sinde ;arlıı bir s-azctc ~ık- 1 

maktadır. Bu· nı.ıh.ılll.'nhı aklnlr-ri 1 
)&lnız Cinli 1 ı.;ilcrdir •.• mg - ı;;ung 

cıdında bir C ınli h• r ı;ihı çim r bir ga_ 
:r.ete ~azırıaldndır. Dlkkat l'dibln: 
YJ:ı,.nıakt dcfö:ll, ~ Ut.tnııktaclır. 

Uu ı;'ll7.efodp (in - tfı\IHIR harbine 
alt !!ion lı:ıbNkr 'e Şt>ng- • 5unrun 
çın :nihai zafc>rlne Jrı nnn makaleleri 1 
bulunmaktadır. 

c.azck bir tel• ntı .. hu olıırak tık

makb 'c eldım rlt' dola" ırak mahal_ 
ıeddcl butüıı inliler tarafından o-
1.unmakt~ıdn. 

tmkfı.n yoktu. Hayatı ne kadar parlak il· 

ltırsıı olsun o korkunç senelerin gölgesini 
o:ııın..ı etrafında lmtş gibi duyu)ordu. 

Kocası nıdıard dıı olınıistiı. 
Glndys çın vnk t çok ç<ıbuk gcçıyor· 

du. ller gU arkaci 5larllc bulu5u)or. gc 
zl.>or, terıllerr s dıyor. Ku.> unıculaı ı do· 
1 ı~ı) ordu. Akşam oldu mu gıyııılp susle
nl) or 'c bir tarafa dan etmek uzcre lek· 
r.ır s dı.> orlard• Guzc1 olmak. sevilmek 
'<' bcğenllınc:k . f5te hayatının hcdrfı 
sade bu idi. Bu artık nlelfıde b•r arzu pa· 
1 ndcn çıkmış. ı..clcta atc~li bir ıhfr~ aç, bır 
ptı'a olnıu tu 'rıpkr erkcklcrın kalbırc 

dolan altın 'e ~erer hır ı ;ıbl o ıda da do~ 
mı) an, bıkmıyan bır bcı;enllnl'Ek hırsı 
,ardı. 

M r c rht're <' t r;ok e\ ı.> ordu Çocu· 
tunun sitzcl ve taı.<; yOzüru öperken iç• 
t trcrd. Genç kız da a ııır~ ne cok düş· 
1<undu. Dnlınn yuşındnn kliçük olarak gö
rurmcı;i içın çocuğa h p kısa etekli elbi· 
. eler, okçeslz pnbuçlaı· glydlı.,rdl. :\laric 
'l'hl're e ın ince vücudu, nltın sa~ları, 
pembe ve cff f bir teni \'arcıı 

llcnUz t m miınasllc bir genç kız hal • 
ne gelmemiş, çocukça tavır1arda.n ve ha· 
rcketlerden kurtu.amamı"tı. Gladys, on 
~fkatıe bakarak: 

- Hcnitz çocuk di~c duşundü. K•taıı· 
larm.. kopeklcrinl tft?r şeyden çok sevi· 
lor. Vahıii vc sıkılgan bir çocuk .•. B·r ki 
sene sonra, d "lsetnıese. eğlcnnıeğe ba~· 
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h)acak. O ;t, •narı kr.nr~sllc daha f,tzla 
mc~gul olmam lıiz;ım ı:;eleccktlr. Ben öyle, 
soğuk 'e s rt bir nnne olmıyacafım, Kı· 
zıının nrkadıı ı olat>nğım, bana he-:r der· 
dini soyllye<:ck, benimi açıkç<ı kı..ruş·ı 
cıık. Meımt olmasını ıstı)orum. Fakat he 
nuz; çocuk ... Oyundan, koşup .;;ezmekten 
ho~lnnıyor. Biraz de.ha bUyiivüncc, benim 
glbı sade zevki.' ve süse dlışktin olmama· 
.. ına dikkat etmek IBzım. 

Mnrıc Theresc'e daima şöyle söylC'rdl: 

Sı~arıı lı;ııı boyanan, ) a§lr kadınları 
tı<kl l eden o kustah kızlardan olsaydın 
seni htç sevmezdim. Halbuki sen ne . a
dc ne· temiz bir çocuk uıı. 

Meri 'fhcresc, ıınnesinln ne demrk 
istedlgıni anlr~oı·. fakat anlamamazlıktan 
g!'hyordu. Glad)s'ln yıı .. Jannınkta~ ne ka· 
d11r korktusıınu biliyor Vf" ona acı~ ordu. 
J<ilçUk sorunmektcıı, hattiı çocuk mua· 
mclc!lı gormektcn sıkılmıyordu. Önünde 
uzar.an hnyat yo:u uzundu. Acele etme· 
ı:c ne lüzum vardı. Nasılsa bliyüyeeck, 

ne ıl. ıı h"r ~C;) 1 tadacıık dcgll roı id ~ 
Ann<'slnc ~okularak onu opıJyor ve ya· 
v~şça· 

. Hrnını gıu:rJ annem! Ca nı ııııll(lm .. 

Ne 1'adar ;uz 1 bir c:lblsen vnr. Sana ne 
kadar yakı§mı~. Perilerden bi1e ı:;Uzels1n 

nn ec!ğlm. 

nerdı. Glııdys, ~·ocuıı;unun bıı sôılcrını 

duydugu zaman iftihar ed('rdl. Mesut o· 

!urdu· Ona çok kisiler bii~~e ~özler söy· 

lı·nti~tı. On beş, J irmi sencdenb<:ı i lırı 

gittiği ) erde böyle iltıfatlar !şitınişl . F'a· 
kat gi.ızr 1 ve tatlı söılerdc.r hiı; bıkılır 
ını? Bir akşaın Cannes'rla ;\lidlelon'larıı 
da.vclli ldl. İçerı girdiği ~aman herkes o· 
na baktı. Kadınlar hasetle. erkekler ar· 
zu ile bakıyorlardı. KOçOcük giizcl baş!· 
le hl"rk('ı;I sclıil'\ıhıdı. 

Yaşlı kadınlara acıyarak baktı. Bun· 
ların porslimijş boyur.lnrında elmaslar 
parlıyordu. Güzel clblsclerl de vardr. Fa. 
kat bütUn bunlar onları gUzelleı:tlrcme· 

ntl§tl. O akşam sevg1\isl Mark Forbcs de 
orada idi. Yanında karısı rla Vürdı. La<ly 
l"rırbcs. çok n.sil •c zrngiıı bir ailcnLn tek 
kızı idi. $ahd büyiı k serveti ile kocası· 
ııın mevki yı•pmasınıı yardım l'lmi,ştı. 

1\Iark'ın Gladys il" <ılaıı ıııiimısebetin ı hl· 

hyor, bundan muicc ır oluyordu. Mlınl 

olınak için elinden gel er 1 yapıyor. En 

ırıühlnı ııılah olrırak w ııyrılııcasmı so~ • 
lıyerek kocasını tehdit ediyordu. Bütün 

servet kadının oldugu için l\Iark böyle 

bir tclıdıt kRrşısır.da kalınca tılrıyordıı . 

Mark, karısı ılc Gladys'ın arasında kııt· 

mış, şıı§k ınn donmüştil. ::Vlesut degıld • 

Hele son zamanhırda Gledys'~ karsı ı;o· 

ı:uk da\'rıııınıagu bnşlıımış cskj bııglılığı, 
c. ki muhabbeti kalmamrşlı. O akşam da 
G lııdl s'l görüı· gôrıneY. koşup yanına ı;cl· 
rııcdi. Au ı;o!!ıık tavrı Glady~'ı sl111rlcn· 
dırdı; 

- K afa tuluyor. Den ona sonra gö;,· 
lerl.riın, diye dOsündii. 

Heııırıı drafını nlrlılar. Hcrkf'.s dıınsıı 

davet ediyor vr. her rrkek eıı evvel ken· 
di le dıırs etmesi için ısrar ediyordu. 

C \ ır.r Jlcauehanıp da bunların ara· 
ı;ındn idi. Olivlf!r'nln a nnrsi Teresıt, bir 
n11idnet cvvl"I olmti tü. Babası Clıude du 
İsvlçrcde idi. Gladys genç O llvicr'yl eve 
yemeğe davel etli ve: 
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A_ mt>rilrnlı bir kor~P.neral, tert 

#=-~ kııbil ıyrt \ ~ 7-CkB"ınm. rlhlr. 

li~lk ıırıılnıa"ı liıım C''!'leıı harrte 
hile ne hıi.',ıl> \ e IO.' ınetll l~lrr ba· 
':'ıırılı~rnn rn ı:-iiıel bir örnrk diye 
,.,,.,frrilrbilir. 811 korg11ner111ln bir 
Amf"rika mccınua:smda okuduğııııı 

hayatının mufassal hfklyesinl bir· 
ime atırla a~al:'ı,> a nakledJ.' ıırum. 

nu ıııt. ı:rçım Bil~ uk Harrtr A. 
ıııerlka ord11,11nda fayyarıı .ımbltl o
lıırak kı3 metli hlz.ınttler görmüş Hı 
harpten "onra cta a:-krrlikten lııtlfa 

rd .. rı•k ~h il tıty,\Ar('f'lli~e reçml~. 

K<'rııll ~ <'ti';tlrditl ı.hll pilotlıırla 

hlrllkte nnr111 'rrıllitl nolda, "" hıır
ılıı tet,.rrııat i\"tiınılf' ~·:dııarıık u. 
_}arlı (*l ııçu-:lar ~ıırınıakmı,. ;\fc. 
selft bıı ta_n·arpı·i , ... arkadatları aı. 
t ı ı ıı.n 111'1',\ i lnı·ı· ~ı"lnılerle birbiri. 
llt' hajilı~ orlar, lıı•ıı birlikte hıL\'ala• 
nı~orlar. lwp hirllkte R)"Di hareket; 
ini lDJn.)'orlıı r, ;) ine :hep birllktfl ~ "
Ti'! ini.Hırlarınış; 1abli te~yarclrrf 

hlrh!rlıır hıığlı,> an ~l<-lmlerin hiç bi· 
• ' knıınuıııııık :.ırtlle ... 

Rıı ıutııı ,-c :'leti<:tJrılli;:J pilotlarııı 

en ııfok ııukt:ılar ü,fündf';J)aıan jtİlD 

lnrc, lıaftalar<"a çalıt-malan sh il 
t&Jyarcl<:rhı iınallnde olduğu .kadar 
... h il pilotlukta da bii~ iik tr,ral..kllcr 
ka~ ılt'<lllııw.,iııP lın kit ıı 'l'rntl';'. 

ııı:n .' ılınıla .J ıııııınya Çine :;:ılclı· 

rııwn bıı .r.at, ha:ı:ı Amerika pilotla. 
rllc hirllkte <;"indi'! bir göntıllü lA~ • 
\ ıtrı· filo,ıı 1111·~ ıfaıı:ı gclirınl";'. ,\ . 
ııwrlka n z;1ınan hıırh" ı;-irınemi'j 

hırhındufu için <indeki Amerika t;ıy 
~ urcC'llrri ~ıiııiilliı olma!< illere malı. 
dut bir .. ayıda imiş. 

ı\mı•rilia harbe ~rlnı:r.yr. kadar 
hu ııılıınıııı lıa\U ıııuharcbelerile Çin· 
lllt>rc ~ttııtıjtı )'Ardım pek hil}ill•
ınıı';'. J:ı ııoıı tu~ ~·arclrrini en • iııı-n 
rıoı..talarırıa kıulıır l~tklk cılcr, hıııı_ 

la rırı kıt\\elli "~ zayıf tarnfiarını 

hir !tir tı•shit r(lernıi~. Kı>mll hıy

·' ıırl'lrriııiıı de kU\\l'IJi le 'IJJır nok-
1şlıırıııı .' iM bir bir ta~·iıı ettikten 

1111ru IH•ıırll tayyarelf'rinin kuvvetli 
tnrıallarını .Jııpoıı ta.narrlerlnln za. 
~ ıt turıı fi<• rııı;ı l•.ır~ı kullanır 'e 
arkaıl·ı~l11r111;1 dıı. hii~J~ ,''llplırı rnıı,. 

Bu surrtl" ıııc'"l'l:'ı otu.r. Jnpun tay ya
rr .. ltır 1 ıır-:ı hıtHtlarııın l>e:- gönülliİ 
pilt•I kı•nıli tıı.' ~ ıırl'leri hiç tılr l.ll· 

nırıt ııirırnıuılıııı ılii,man la.'~arclr. 
rlıııJrıı he~ ııll ı 1111 dli,iirih erirler· 
ıtıi'j. ' 

\ııırrikn h11rbr glrdll..lrn ~tınrıı. 

Çine • nı rlka a'ikı-rı pllotıarı gön· 
ıl••rilıııiş \c Mnıl.ık; Anıerlka ka\a 
ı..ıı, 'ı•tlPrl ı, .. r~rrll'ral rütbe i \rrl. 
11.'n hu adaıııııı JdarC'slne hırakılnıı::. 

'.:'lnııli ele, ı\ıııerlkıı tayJ·arclerinin 
kıı\\ctıı tanıflarını dü,ınan tay,'l'I· 

rl'lf'rlıılıı rayıf tarufl;\rına kar~• kul· 
l1111111ak ı;l .. ırııılnl bıitlın la.'~ aredk_ 
rı- iıli. n•t nırlı Ulrre (.'ind"kl \'azlfr· 
siıukn ıılııııırak ,\nı crikU,)11 davet c 
ılllıııl';'. 

nıı korgl'ıır.r·ı llıı rltınl aıla rı•cvcut 

hlitıiıı ta' :'ıırelrriıı canlı bir am;lklo 
ıırıli"I oldu~ıı lemin cdillyor. 

'KÖR KADI 

< •) cPrcclslon ııçuşlıı rı> karşılı~· 

olnraı, kullandım. 

Vepurun 2mbarrna 
düşerek yaralandı 

Ortakovdc korı\Ur dcposunu1 
öntındc d~ıran bir vapurun' cllr ~i· 
ne sar lan l\luhiltiıı adında bir o 
d·ıııı, ınııvazcncsiıı i kııybcdcrck 
vapurun ıımbarına dii~n11iş, aı;ır 

suretle ynralanar;ık hustuncyc kal · 
dır~lmfJıtı r. 

TAKVİM 
;; Cl'LÜJ, 1942 

C.:U. lARTESJ 
Al' 9 - G ÜN 247 - Hızır 1.!3 
RUMİ 1368 - AGU TOS 23 
Hİ<:ıti 136 1 - ~ABAN 23 
\''RiT ZEVAT t !!ZASI 
GUNEŞ 6,31 10,54 
ÖGLE 13,13 5,36 
iKiNDİ 16,51 V,15 
AKŞAM 19,3fl 12,0CJ 
YATSI 21,13 1,35 
tMSAK 4,46 ıl,Oll 

Be·{koz kebabı 

B ııt tarafından kl\ır('tk etinl 

parça parça doğrayarak ren

dclrıımi~ soğıın, tu' \l' bihcr ilr. ı~:eo 
o\ ala•lıııı. tı;iııl' bııl domııı.-... , .rarıın 

kaşık ·' ai: kcıJ clıını. Tencer-rnln ai(ıını 
kaııa~ uıık tıarır tıte-ıtr. ı•l'!•rdim. Beş 

:.alt 1 ı•atlll'lllll ıUllnı ıtlllnı kt•SCM'K 

IJh•e ~ ıkadıııı ' " ı.Ut.ülnıcsı i~·ı n de· 
likll ke\'ı;-lrılr. bir haat bıraktım. 1.·e. 
miı bir bezlıı kurula~ arak kızg-ııt 

yıağıl,ı blruı.. k11:ırıtıın. Etl«ır rl'.'iııc·e 

t.enı·crC"nin ort~ıııa topladım. Patlı· 

can ditiııılcriııı ctrıtfıne \e iıurine 

dltdim. Bir \'e.' rck ıoaat kaJ nadıkt:ıu 
sonra tcnr.nı'eJ 1 .' U\'ıtrlak bir tatıağa 
~\lrdlm \C 'myunu Uı:erlrıe ıeı.dlr· 
dlın. (,"ok lc:ıiı, mükı-mmcl bir yenıek 
ohtu. Herke tıı l>C\C ~'c yedi. 

EV JL\DL"il 
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Askeri durum 
\ 

1 

Yazdrı: 

ibsaa &OHAN 
Uzak Doğuda 

Ç in ordııJnrı, duğıı 'ili.\-' etlerin 

ı:ıırk <·eııhe inde taarruza de
,·anı cdi~ orlıır. Çııııgkhıgdeıı gı•lrıı h 

ite rler, bir <,,in ordmıunnn Kanton il. 

Ticaret ve Ziraat Vek81et'eri 
işbirliği yapı yorlar 

Yapı lacak işbi rliğinde k ırtasiye
cilik ortadan kaldırılacak 

nıanına !!5 kilometre mesafe;ı. e gel- . 
dlğlnl bildlrıııcktecllr. Al nl zamanıla Ankara, 4 (Vatan). - Ticaret 1 dlr. Memleketin gerek z~raı, gcrek 
i\J arl'şlıl Ç.aııs: Kal ş k, Ra) Çörçllc 1 Ve!tlıletlle Zlrııat Vekaleti arasın- ticart kalkınması gozo_nıınde tutu· 
ı;onderdlği tel.ı;rarto, ~ lnhı sa\~· da ıoıkı bir ışbırlıi:ı kuracak bir larak yapılacak uu 1 bırliı:;lndc her 
m:tk tan ıÇekinmı.,eceğlnl bt·~aıı ('tnıl':'- pro;;:ramın hazırlanmıısına ~alışıl· nn·f kırtasiyecilik .or~adan ka.ldrrı· 
tir. Loııdraıtan gf'lcn habt'rl('rde dl', I mnktadır Öğrendiğimize ~öre bu lacak ve her iki "\ ckalct alacakla
(,'lrıı· ruıa ıniktarila uçak , c nıall.c· pro~ramın esasını ôni.imiızdcki sc· rı kararlardan birbirlerini derhal 
me giınılt!rildiğini öğrcni;\oruı.. ne yapılacak işler tcşkll etmekte· haberdar edeceklerdir. 

\ •ATAN 

Çinliler 
ilerliyor 

lnönü gezisi 
<Bımıta 1 ~) -!. lnif oldutu ilUnci mUhım, ~erefıl "\il 

milletinin en kaca ıünlerinde Ebe· tarilıI Jr.aran tatbik sah&aın& koymak 
di Şdbtılı w büyiık kurtarıcımız yolundaki te~bbüsllmü.z tamamlandı· 
Atatürk ~erclli ~urtulu~ Savaııına ğı gün hi8acdece#im. Bu karar. bll.. 
,ırdi'1 zııman ve bu savoı~n bütiin gün üurinde bulMduğumuz a::ı.hayı 
devamı müddetıncc yanınd ı lsmcl Milli Şefinıizl.n :;Uzel ve sanatkarane 

B• h• d h İni:ınu'yli bulmuııtu ; İ stlktfı~ ve 1s· blr heykeli ile aili;lemck ve ı:~rln Jr şe Jr a al tlhlas harbırı1 muvııffakı~ct;: g1,;tü· Mıllı Şef•• ole.n minnet. şiıkran ve bağ 
ron voli:ı~dn onu daimıı ..:n ön s:.ıf lılığını bir kere de bu suretle izhar 

geri alındı ta üstün 7..ka rn idaresi, bitip hi· etmek kanrıdır. H('ykel ihale edıl· 
kcnmck btlmıycn cnerjı.ı, yılrr.:ıı mı.ttır. Uzun etüdler yapılmı.ı;;llr 

l 
aı;ml, cbcdt b ir hayat ve kuvvet Mlllcth-r ara ı şöhret . ahlbt bir Sil.· 

J 1 d L k. membaı olan taptaze ruhu ve lma· natkAr. Türk sanatk!rlarl!e beraber 
JpOn ar a on 1 nllc vuruşur, çalışır. kumanda çahşmnktadır Bu ehemmlyetlı sanat 1 ~ehr i ni geri aldılar r.der ve millet ,.e memleketi folfı· cserı tamamlanıp buraya konulduğu 

~ ketlerden, zorlukla.rdıı.n ve dlş· gün lstanbul en kıymetli iıbldelerlr:-
Çungking, 4 (A.A.) - Gece den blrınl kazanmış olacaktır. 8ehrin 

to Ü man çizmeleri altında çiğnenmek 
neşredilen Çin tcbllJi Kan n ze· imarı yolunda karar ve vazife almış 
rinc doğru llerllycıı Çin kıtaları- ten kurtarırken gördük. nlnn ıırn ,.c Şehir ~edisi a,Zası arka-
nın Nlpao'yu geri aldıklazını bil· Aziz ve muhterem dlnle~i<-U11r, daş'nrım da hizmetlerimizin ınUkA· 

Aııı;ln :-;akson - ~·ııı ıniişterıık strn 

trjl.,lnlıı bir c·e ııhesl ile Jııpoı ı ndAlR· 

rıııdaki a<ıkf'ri amı3'11 hala. ltomhar. 

ıhman1arlle tahrl11 etmektir. Mal"t"-fal 

diriyor. Klngvıı. dohıylarında şid· Tabiat ve tarıhın taç giydirdiği ls· fabnı bu suretle g-örüp te:sem ve ııa. 

Y~ bancı b·r d evls- ' Fakı·r halka drtlı bir muharebe yapılrııııkta ol· tırnbıılda elbette her zamah insan ti'- adel hıssedcce.ği~. Bllyllk lnönii adını 
w dugu tcbligdc ılavc ediliyor. kfL~r. f~n bi!rtsl ve el cıııc:ı sarfile bu geziye vermek şıır,.tilc candan mln 

V~i, 4 (A.A ) - Çıını;klııaden vUcude getır!lecek pek çok i~ler lıu- ı net, hHğiılığım.zı göst~rn~ek fırsatını 

<.ıanı; Kay ~k'iıı doğu 'llılyeUerinl ı 
tekrar rlr gı•ı,iruıt!k btcnırslnlıı mil· 

blnı hlr eltehl dr., buralarda Japon 

te h'zmet eden k alınan bir habere göre, Çin }tuv· lunaeaklır. Bir kaı;ı yıldanberl şehri bulduğum.uz Millı Şt'lımızc uzun O• 

1 parasız yeme \etlerı Kantona :!5 kılometre ynk· imar etmek yolund:ıkl naçiz lılzm,.. mUr dilcrlz. Onun hayatta ve sıhhat-

b • t d la~mışJardır. llmlzc daima yardtnıcı ve h:ımi olıın t olnıaııı Türk milletinin, refah, sa.. 
ı r va an aş Çuııı:king, 4 (A.A.) - Çın tcblı- lslıınbul belediye meclisi bu imarı adet Ve ternkkl yolunda olnıası dc-

ği: hamlesi içinde bir yandan şehri gtı- nıektlr. 
hanı ıı .. ıeriııi l:;ıı;nl etmek, bu saye- Aşhane !er lkinc i fe~rin- Takviye kıtaa tı alıntlj olan Jn· zelleştirmc~e <"alrştrken bir yandan Toplantımıza şcrrf verditlnlz lı;ıln 
de Japon adalarıııa ha\a akınları ya. Bu hareketinden do- ponlar bir karşı taauuı netlces:ıı· da meıiyeUerinl nutkumuzun başın. de heplnıze ayrı R~Tı ttı,ekkUr eder. 
pıbilmektir. f f d I kf da foo İiyefe geçiyor de Kinhwa'mn 20 kilometre kadar da. tazim ve iftihar ııe 6aydıtımız aygılar sun&rını.~ 

r•ın rl'!iiınİ ı.Uzı•l\'ill, rın ordularının ayı va on aş 1 on şimal batısında bulunan Lanki şeh Mılli Şef lnönl\yc şehrin bllytlk BCV• Valinin nutkunu nıUteakıp kordele-') ~ k ld Ankara, 4 (Vatan) - Kıı;lay · ı i l l d çı •· t • Lf ·u kili 1 kesll G zl bllttln Rlrman~a~ıı taarrıu.a ltat.ır oldukl&· ÇI Q rl 1 rın ,er a mı ar ır. n ,-uvve" G"I ve bağlılı~mı bır kcro el ha göıo• yı J\,anr •C ın Z • C 

1 
tnrafıpdan !akit· halka parasız o· Icri yeniden hucuma kalknıışlar ve tl'rmek i tedı ve ehomrniyctli, şerefti da\etlller tarafından gczfldı .. Vali, rını .,ö.' lemi'!'fir. t: .. Asen Çlndııkl ~\- Ankara. !( (Vatan) _ 'Eu::-uıı neı;-

1 ıııerlkaıı tn.''.Htrrleri, .Ran"'on Jlınanı. ~edilen b - • larak dagıtılacak ~·emekler lçln ~ hr~n varo~larına varmışlardır. ve tarihi iki karar verdi. Bunlardan Milli Şcfın hl'ykeli ve yeni yapılaca' 
.. .. lr kararname !le Adil Sen. h 1 d"' k d h h k'- d --• ıza"at ,erdi· nı sık sıl;; boıııhalaınaktadırlur. ;t,ğcr ger isminde biri yapılan \htarıaıa ı·ağ hazırlıklar ikmal cdılııwk i.izerc.dlr. Bu ~c r 11 uı;mcsi ya ın ır. biri Taltsimdc Millı ~efin namını ta. svuz a Klll a g .... uş •ı • 

rll C'i ·· ..,........._._..._......___........._.._.. ~ıya.::ak bir e-ezı \•ilcudıt "Climlekti. Bahı;enln bir k~Şl·slnde hazır'ananl l llndhtaııdakl l nglllz kıın etle ı• • ıı men ynb.:ıncı bir devlet hızınetini ifa.- Oğrendlginıizc glirc Aııkıırıı, 1s· 1 ' ~ " 
hf .... 1 1 ı lstanbul Btıle<Uyo ~ır.clisinin ~ehir hal biifıod•• do\•etl ler izaz ve ikram edil. o rdula rı ıııli~t<'rek r taarruz nar<'· da devam ctU(:'lnrlen, vat.andnşlığımız• tan bul, İımlr gibi bıı' Uk ııc:h(rle- ı A ı b• ~ 

kr.tine glri .. r.cr.k kudretli} l~le.r • .JıY dan çıkartlmıştır 1 i 1 d 1 s 1 s 1 z J r kını lem111!ıon, ittifak ile \ e lkışlıu·-ı diler 1 
ponların Rİrıııan.ra~·· mUılıı raa ctm('_ • • • • • • l r nı z _e . açı acak olan bu aııhanc· ı la verdiği bu kararı oldukçn uzun ve Tııkııını Bcl••dıye gazinosu clo, ~n-
Jl'rl gıiçll..,ı"r. En nıii~it la:t.l)ette Ja- ı lnhısarlar ıdaresınm ya• ı Jcrın ıkınciteşrlnin ilk günlerinde , yoruru bir mt>SlUdrn ı;onra hıı;:n_ın tnt. Z<'tccller Ş"rt"fıne mlikellt't' bir zJya· 

ııon,\a_,a l~ i lıir ılarbe indirmek blf'· a a"" e , dd ler iaahye.te geçnıcsı i~·iıı ı;alıııılmakta· ) şa y•ı a m 
1 
" hik sahasına koyabllmt-k Şt-rtfı be.\ fet tertip <'lnılı,tl. Gr.ç raktc kadar 

'1 1~. BlrmarıJ a giiı.cl bir hedefllr.

1 

P C gı y Ol ma 8 I dır. Aşhaneler tercihan fakir hal· ı fi nim için pek bUyUk bir haz teşkil e·, bugUnlln h:ıhtıyarlı~ı içinde e~lenUdl 
Rö~ le bir t('~ebhib, 11ynl ~.amanda ilin A nkara 4 (Vatan )- İnhlsıırlar kın otu d g ti d la k 1 diyor. Huzurunuzda lnönU gczlsinın \'(' bu uretl<' de töı"ene nihayet \'e. 
dl~tanın !!111111~ rıtni rnğaltır. Blrınan. id3 rc!lnın' inhisar dışındn olarıı~ , r u u sem {'~. c açı ca • J açıllf mcrasimlnt yapma.k ftrııatını rlldı. 
...... .. ha\ a \e. iklim e•Jidden llQJU'& b d it h la' sası' ı t.r. Aşhanelerde hcrgun sıcak ~o· kazandığını !çın kendımı mt'.sut nd- Yınc tt'krar cdc'im ki, başta Vail· ·' ... • ,, uz, gazoz, so a, ma u , J 
lı ...... [" 'tt' mck d""'ltılacaır.ı rwı·b· haftad .. bir "'PO 1 'k' . r· dcdıvorum. P e-kat aziz ve muhterem !llıZ olmak llzere lstanbul halkı hu are .... ta m ıu, .r. asit. karbon!k ve kolonya ~apıp ..... 0 .. 1 " "' n!Cr, 1 1 gız 1 " 

satmasına hiıkumctçe h:ln veril· defa v~ bayram gi.ınlerlr.dc tallı , •
1

,,,. h b 
1 

I ı dinleyiciler, hayatımın a.sıl bUyUk sıı_ eseri verdiğinden dn!ayı cidden bah· 
Mıs1r cephesinde. mi Ur. da verilecektir. > Si Q U ımuş ar J adcUnı l<;t.anbul ı;;ehir Mecltsının \'Cr- Uyıiıdır. 
Mı,.ır ceııhıı"'Jnı.'lc karada nisbl dar- u mazn: !?!E z J ( 

~~:~ıkkıı~~~~~~~i lıl~~c:ı~n~~!' fa~~ı~:! BAŞMAKALEDEN DEVAM ıs~risi uzaktanidareı Tf caret Odası ve 
ıoııtnmt'ktedlr. l ııJ:"IJiz Ortaşark ku· ) edilen uçak c 
mandanlı~· iki gündenbe..rl re!nıi blr <Bat· 1 incide) .1. llendlrmek ve aramak zoruııdayıt? 

1 
Zah~re Borsasında tehll~ nf'-:rctıncmlştlr. Mlh\ er tehliğ. f .!J 

l<"rlndı·n hHklkf rııulıarebe l&dycUnı edelim ki mıııı mücadclcnıız \'C Bunu hcsııp etmek ve oradan icap ··kıncı 1 d eç ( 
ötrenınf'k tc kahil değildir. Biz.im an- lnkılı\bımı:ı başladığı ı::ür.d n şlnı· eden prensiplere vnrnıak, davayı S 8 m • 1 (Ba.,. 1 incide) XX kıırardaıı dolnyı tcbrık ederken 
Jıuh~ınııza göre, bu nishi durgunluk d iye kadar ziraat ve koy işlerılc b•r ststcmc buğlamcık screktlr. bDJ. bir ., ... mıcı.. Dıiıı Ticaret Odasıııa gonderllen kararır val•1ıı; nazariyatta kalma· 

tam manasllc ve esnslı olarak &la- Jıı( D 

s 

SiYASfiCMAl 
Pi anı 

değiştirdiler mi? 
H arbin se\•k 'e ldaresı hak 

kında Amerlkada c. 
Hoo:.evclt ve B· Churchıll' ın hıı. 

zurlarıie yapılan kon!cranslara, 
mticadcic ku,·veUnın Almanyaya 
lC'\'C h c d·lmesj ve Almanya mağ 
llıp edıldikten sonra dıier m1h· 
\•er ortaklarının kolayca ) en'le· 
bllcceklerı dUşfü ecsinın hakim 
olduğu znnıanınd~ h her vcrıt
nı.şti. Bir bakıma, bu beşap dog
ru ıdı. Zira Pcarl Harbour bas· 
kını ve onu takip eden yenilıilc
muvaıencyı Japonyn lehlnc boz 
muııtıı Böyle olur.ca da muvaze 
ııeyı kkrar kurmak ve önce Ja. 
pon işini halle kalkışmak vnkit 
kayhctmt:klcn başka bir§eY de· 
gildi. füılbuld, :VIcn·an denizi ve 
Mldvay mulıarebelcrlle bunları 
tal.ip eden had eler durumu bir 
hayli degtştirdi ve kurulması 
uzun süreceği tahmin edilen mu· 
vazcnl'yi, tıimamile değilse b ı 
kısmen, umul:ındon dnha evvel 
temin cttı. 

Avrupada bir mOttefiklcr ha· 
rcketl, Churchlll'ın '&lhiredek 
görlişmelcrlndcn ve kumandan
lıkJarda yRpılan dcgışikliktrn 
,sonra Şimal AfrikasındJ bir İn
giliz taarruzu beklerken hcrhar:· 
gl oncmll bir hareket &ikcmcdı · 
sımlz çib., A!rikada da aksine 
olarak mihverın taarruza ıert'
ğlnl görüyoruz. Buna mukabil, 
Paslfıkt~ gı:rek AmcrıkalıJarm 
\'C gerek Çinlilerin koyulaıan bir 
hareket gostcrd klerlne şahıt olu
l o ruz. 

Bu durum k~rşısında altla ıca· 
ba mutte!ıkler •önce Almanyı:a 
plı'.ınlarını ı::cri bırakıp uöııce Ja
ponyaıı pllnıııa mı geçlller? dll. 
şiınccsi geliyor. 

f htlınal mlittcfikler yenj du· 
rumlar ö ünde bu işi dı\ha 'ko
lay, daha faydalı ve belki dt' 
Ru;;yaye yardım bakımından da 
ha. verimli 'bulıılufil&rdır. 

Acaba? .. 
Sa-ip 

ispanya k arinesi 
f)lnla"'a ıwrek. ı'lihH•.r f)rduı>u, bir i n· , tebiıt:dc <le bu ~eni vazlfclerd!'T masını, tatbikatı; da 11:çllme ini 
Jtifü ıı;aı.rlr.!il .ıskf'rı muhahlrhıln u:r_ kQ~ar olunma~ıştır Slva::;t içti· Yalnız varac:ıgımız prcı qplcn .Ankara, 4 < Rlidyo (;ıızetcsl) -· ı bnhsolıınmnktn \' İstanbul Ticn · ı nı.ırııkun kılmal.ırını bekleriz. (Ba~ı 1 incide) -
dii'I habere göre, lııglllz asıl muha- m~ı. mı Ilı lnkıla~lar ı;cçıı en 'I'tirk 1 ve ba{:lanacaı;ımız sl::;temder; ev- Bır M~car sazctcslnlıı bir Alman ' ret ve Sanayi Oda:. nın bu husu:.· Hoı :.a idare hcyetı tarafından a• ynsi konseyi rcısıtaını şahsan uh
rebe hattı önllndekl aıe., barajını mıllctlnin lktısadıyatının aı a dire- \'el bırşeyi daha bilmemiz lazım· ~azctcsı~_den lktıbas ederek yaz·; ta bir prcjc. hnurlayarak Vekalete ı Jıı'an bu karnr diindcn IUbnrcn pi· desine almıştır. Palanj parlisj reis' 
t anklarla gccııılo: 'c lııglllı tıınk ıııe\ gl olıın zıraat~e ne bir ıııkılfıp ham- dır. Acıdır, fakat hakikattır. Ti.ır· dıl~ıh'la gorci' Japonlar lkı·ı yeni gl~li bildirme' lrtenıneklcd•r. va ada tesirini göslt'rmlş ve 70 kıı· 'ekili Joze Luna nın yerine Falan· 
~ilerinde mııharcbc tcınıısıııa gclmi~- lcst, ne de hıç olınazı.a ?ır ıs~.a~~l ki.)c ziraatı yıldıın yıla, rcjinldcn sı ı.ı a sah ptır ve bun arın l~hrıp l Bu projc'11n en muhlm larnfı, ;uşa kadcır Yllk elen yaılı tohum· j ın mılli kcn.eyl aza ından Ma· 
tir. Runa nazaran. nl .. hi dıırı:-unıu_ gayreti gostcrdık. Vakıa bu.) uk n •jimc ılcrlcmck şöyle dursu:n. kıu~e~Aik ~~rku~çtuı dllBırıbn~I bugüne kadar f.stıı.nbul '.I'icıı.rcl O· Jarm fi) atı .64 kuruşa kadar duş· nuel Mora f'ığteroa ı::etlrllml_ştir 
tıın a\'dctlııc lhtlnıııl \erilemez. De- Ataturkun ınlllet zlı·a tlı:e ve koy bırçok nc.ktalardn gerllemlıtır. g z sı uza ın are e en r dnslle. 'J'icnret ve Zahire Borsııoıı· mu,:;t(ir Madrlt, 4 (A.A.) - Yeni nazır· 
mck iki tarafın tank blrllklerl hu· inkılabına urnck olabilecek bazı Bugüı. topraklarımızdan, hiç bir uçaktır .• laponyıı bu uçaklarla dl· rır';, atak.ndıır oldu'u hiç bir mcv· la!" ycmııı Lttlklen sonra yeııl ts 
run tıurıına ~rlıııhJ '"' ate, muh!U'e. ç~lli~ ve ç~rtçılık numunclerhı~ şartı değiştirmede~ dahi 'erebıl· ı:~r Japon uçakları_nı.n hıırb!ıı b~- zuatın naıarı ıtibar:ı alınmarnas 1 T •• • l panyol kabı,.ecl perşembe a.Jc§amı 
beı>IM tu~muıJtur. \ e.}a a kert mu· gorduk, Millı Ş fiıı paınuk eklmlnıı mest lazım geldiğinden daha az şındanbcrı elde cttıgı muvaffakı·ı ve bugurkii ihtlyacları IA:yıkllr. Ufk gazeteCl eri derhal içtima etmiştir. Yemin tlS 
lıahlr, ııuıh un!tt olsun ıll) ~ böyle yaz- ele alarak yer :yer büh.ir vatanda 1 mahsul alıyol'uz, hiç bir usulu dr· I :\eti kı:;R bır zamanda başaracak· karşılayacak ~ckılde bir kar&ı·ı" (Bafı ı i~lde> /. reni Pardo sarayında toplantıya 'ş· 
ıı ııı;ıtır. Fakıtt hö' ,., ~a1ın1t"'ı da mlh. Turk pamukçuluğu uslüPde gay· giştirmrdeıı fekat volnız topra[:ın ı lardır. ~~ nnıasıd;... ha a?. vlnıadı Maruz ka1rtığrnrz hü· tırak cdl'.'n General Frankor un hu· 
\er ordu .. ıııııııı hlr ımt\aftııkı~t-tlne retler sarCcdllmc ı ıçııı sezdıgl gi.iıı· imarına H' ı~ı;ıllgi~ıc ıınca~ eski! Dlgerı meçhul bir ışıktır. Bu ı~ık Tı<·ıırct Odası Tıcarct Vckı'ılcti cıımıa,. kaı·şısınde ıösletmış oldufu. zunında yapılmı~ır. 
df'l:"tlc-t <'tıı ıf'ktedlr. Zira, h3ıırlanmı. lerl ~·apdık, şurnda burada su iş- nesil çiftçileri. kadar dikkat ('tlf · ı iı san c!ımag ve heynıııl tahrip et· tarafından kendisin!' tebJıj; edilen nnz ııynı ı.:esarctle, ayni maharetle L • b d • 
hlr rıı r\1.iın iiniinılekt lllllJİn l C alf''1 lerlnın tanzınılııc çalışıldığına şa· ğlnıiz gün daha nıak"] '·!r \ erin1 mck ve moiörleri durdurmak kud· Londrnlılal' lçln daha "'ÜZel, daha za- 1 ya a Vazıyet 

i l r k 1 .. u u · 1 bu bıJdlril:i aldıktan sonra dün öı;· .. t<ıı lıa~ırıı rcı.ııırk kolay bir is degUdir. 1 h t 0 uyoruz. a at bun ar esas aJabilirız Eski ı,·ı{lçinln, ".ski ko·v. 1"<' ne s_ahıpt r. O_nzcte3'e ;öl'c bu rır ıneskenl"r ln~a edeceMnızı Unııt {~ı l i.ıtride) o,ı. · ı kl ı d t t ' ,, .. ı 1 1 1 1 leden sonra Dorduııctı Vukıf 1)11 ''" l ııglllı ha\a ku\\·etıerlniıı ı.iddetli fa. oma·. an .z )il c cfcrrua~ ı~: Ar· liıntın sıkı, stirt'kli ve düzg(ın ıne· ~t ):enı gıı I sı.~ ıııı kullıınıl.~nası nında Ticaret Odası Ticarl"'l ve ediyoruz Buı;iin YJPınış oldu~unıuz hllcurııun dordUncU r;finU bundan Qç 
llli~t'llne bakılın,1a, ırılh\ er or<lu .. u. f tık Türkl.) c zlraau.~ı ~okundC'n sa.isi buglin yoktur. Tarla imıırı h~rbııı netices, uıerlnde muhlnı Zahire Borsası idare' heyeti azala· sabah gczintı..1111 sla unu~mıyaca· ay e\'\ el ilk taarı·u;:unu yaptıtı sa. 
1 nıclliz ıııı• , 1ilniıır doğru ııarekı•t ı:, . h:ıllcdceek. Turk koyünun ına· birrok muhitlerde ihılı,"l cdllıltlı;, bır rol oynayacaktır. 

1 
g-ız nıa.n ne durumda lse .ıı.şa,tı yukarı yi-

ff h ı l ~ " • G l ı ı~. Oda rıyaset divanı \ c kfltıb · ı:nıtcdir. <;unku ıngillı tanarrlcrl, :11ur, mur~ e . h r lııh• g~ mest, oncuk lesaduflcrln ve bazı un ur· cer bu haber er ı;:cr<;ekten umumılcrl :-itıraklerllc fovkal{ıdcı TUrk ;azet.ecılcrı c\'\'clfı Saınt ne o durumdıı bulunmaktadır. Rom· 
h"ıı ınuhıtrel.M' nıo~ daııırıdakl heıler. l'ürk kol lusü ıun lok. ı;ıylml~. ısr'" yardımınd:ın medet ıımulınak doa:ru ise askeri sırlardan ad dedi· blr toplantı yaparak Vckfılete go Paııı ve G~lldhall dol.aylarındaki ma. nıelin Sekizinci orduyu maııap etmek 
lere lılkııın etırılşlerdlr. Anlaşılı~ or mes'ut. kazanır. düzenli ve ileri mevkiıne dıı"i.ilmü,ı;tur. Babalıtrı· len bu ~ibl buluşların meydana d 

11 
k . . b ' • hallclerl zıvaret etmı~lerdl. olan başı.er. hedefınc vnrmak husu. 

b' 1 k ı 11 k 1 ı 1 .. ı. ı el 1 i er ece proJenın ır avan proJe· • · · d u 1 1 ki, l nıiliı ııılh\cr ordu unun ~aha r san ı •ı;ıııa so u ması ç n ınız, 0 de\·lrlerln nıilli ı;allclerl a- çı,.• • ma an cvvc nl'şr ;ı.alının 
1 

i . 
1 

dl Bav Sertel, Brltano\•a muhabır!ne sun nkı m teri eski:;! kadar parlak 
lııi3 llk hi r t anrruzd11 tmluıınıa ını bt•k luıını S<-'ll'll usullcrlıı bulunması, rasında dahi kendi karakterinde l apılnıa-;ı blraı ;arlp goriilmektc· sın C :ımı~ er r. şu beyanatta. bulunmuştur: degildir 

1 k 1 1 h tatbik dil ı ı 1 1 dır. Dün geç vakte kadar ı;urcıı bu i ' Londra ot (AA ) u ...... ıı~ orlar: hunu kıırı:ı anıa · ç n ala e mc ve ana pr.cn::; P er ıı köy tımrıınına, toprak imarına 
1 1 

d h i 1 1 Ut h Gu ldhall 1 en şaşaalı zamanır:d • · . - ,ouıoı~ mu-
Jı .. ı · ı ·· .... t a "a en hamleli bl nizanı halınd o ta çt ma 8 şe r m z n m assıs ö u tU şı dl k &l d h:ırebe dunnustur. Bunlın se'"-bi Al· ııruın lll"l fi Olll'ntl'll )tprn mıt} ... • < r c r • chlınmiyet verirdi. Eski 'filrk kö· v·ık· K 1 F ki 1 k k ' kt f 1 d 1 g rm ş m. m onu en l.Z tına ' -

) n }\ d 1 d J 1 J ,. -.. aru a \U U ru YC ı ısa ÇI fi rı n \!l!.11' .. J -ad ki lı':ıJ·orlıu. nıı uıi~f'ttçn hunu anı· ) oı ma:;ı cnp (' <'O ı::un er f'·' l ü jçınden ~• dı~mclan kendi ça· • • ~ 1 . ~ormekJc müteessirim. Böyle bir sa· nıa.n nrır, ut,. ı. arı çok !azla tıınk 
,oruı. Bakalıııı hıı ıı!-.. bı dıırırıınluğun ) ı;: •• halliı seç kaldık. pında daha maınurdu. Bir şehir· görüştü lıulıırmı.ış ve· yeni vıızif_<> er yuk· nnt f'sr.nnı acaba kım tahlll etti?> kayıpları olduğu aşıkıirdır. Bu hüküm 
ark11sınılan ne ~ıı.ıu·ak 'l J Kcndı bün~ esinde en ılcrı mil· 

1 
den l.Hr ı,chlre, bir köyden bir kö· leııccek olHn bu foşekküllerııı pi Dıy Da\ er sozc karışıtı ak demış· Iııgllizlertn eline dUşen csırlerın ifa. 

Jet ccvhcrinı laı;ıy un. askerlik· ı ye giclfld!wı z:ınıaı. ı etrafla ki tarl.ı · (B&fı \ btl'lde) " yasan n ııas ıl hakkından çele bile· Ur kı l d• lcrın<len çıkıu·ılıyor. 
D y h · .J 0 b · k ı• ı d o ıa k h rcğlP~· dııir fikirl<'ı lı.ı söylemişler· · Knhirc 4 IA \ 1 1 r-ıJ • ogu cep e('ınue : tc, devlet kurıııacta, en ılerl içti· !ar nadas cdlimi" "Örülürdll ve me· uyu m" ar a r ş~r · mu a· Munzzııııı enkazı nasıl olup ta ç:ır · ·' - nb ız senar 

· k • ı " " r"h" s:.ıha ı ••rlfte •ki d dlı-. . ko'la11 nıı"lı\• k ti · · mnı ll tlap ar:ı inlıbakta en SÜ· scla lOI ustiinde her konaktn rlı?· '" ' s na 0 '.c er ır... çabu!c ortarlan kaldırdınız, buna hny.ı er uvvc erının cenı&p 
Stallnr:raılla .l\"nuosl!tk 11 •nının zc~ ve yi.ıkı;ck vasıflara sahıp olanı ğıl hntta lıerneıı hı,or kı u nıerha· Vllkl devam ederek dcınlsllr 1<1: Elu proje birkaç güıı içerisinde ı·et ediyorum. Hnrp içinde, hem de 1 yanına flC'rl hır hlleumda bulunmuş· 

likıltf'tlı!rl glt~lıle kar.ırnıuktadır. A ı. Turk ko;ı. lıısunıın toprak, SHpan, lede kınn unıranına dcl{ılr.l ~den " •• Birleşmiş mi:lellerin gali· tam tefl'rruatilc hazırlanarak An· harp!('rln <'n nıiılhl~lr.in cereyan t:t-1 ~rdır. Düşman haUarmm içerisinde 
nı:ın orılu .. ıı stnlingraılın <"cııuıı h:ı· hnyva ' ağaç \ c maddi mant"'vi temi" ve akar bir ~cşınc, beyaz biy<.'llnin muhakkıık ı;,lduı.:unu gCıs- kara) u gonderılecckllr. nıclttr olduğu bir sırad bu kadar ir llıl.lyaıı ıa~e ko'u imha edllmil'ltlr. 
tıı-ı nıta taır. lhtl~ııt kunetlcrinl ınu- kalkınma da\•asında da ı::u terile· badanalı bir durak bir gdlselik lcren hakiki ol11ylnrı ve lıakıki ra· Borsa harekete ı;eçtı i~lcrı gömıck cııerjisml ~ö.slermeniz 1ng1Uz kU\'\iethıri çolde llerlıyerek dl-
hıt rel>t,\ c Urııtle burmf'k sa3e iııdf' c k duzgun )Ola dcrhnl girmeme· \'ard•. Bugiın bunl;rın harabeleri· kamları ortnya utmak için bura- Bundan başka istanbul Tıcarct ve buna zanıan bulm3nız ka plcrc ğcr bir Italyan l:ışc koluna taarruz 
ıııü teııııull en llerlrıııekte , .. Ru,,ıa. Fi \'(' ('I bil~ uk ~amlcler !çın nı•i· ne rastla)oruz. Tarlalar ~·lpll , <;eş· d:ı bulunuyorum.. ve Zahire Borsa~ı da son giınlcrd1.: omniyct \'ereed< bir Md!sccnr ctm şlcr \°l! dUşmıınn ağır Juıyıplar 
rın açıluıı g,.dlklrrl k"ııatnıa,.ına ma- h d<'hasını kegdınc rehber ~ap· meler susuz, duraklar çökük ve l..ondra, 4 (AA) Reis nuı· yaptığımız h:ıklı neşriyatla alfı\:ıı Bombardımanlara karşı tahaffuz \'Crdlrmlşlcrdır. Bu hareketler Rom. 
ıı i u lıııaktadır. ı\3 ol zamanda ~tal'n· maması ımkılnı yoktu~-. Yeter ki ınsanlar pcjmılrdedlr. Turk köyü· vcltln -.ahsi mumc:.silı Vandel Vil· dar olmuş ve birı.-ok tilccıırlara ka· mcrkezlcnniıı en mühimlerinden olan melin takviye kıtaatı beklemek ıçl ı 
cradın ~imal tıahııında da Almanlar ba kn ışler .. dc olduğu_ gıbl bu l~e ne bu ihmal, bu liıkaydl V" Allah ki bu~iin Ankarr.dn beklenmekte· rn borsa"'ı meydan vermem deri Slepney'dc belediY<' reı'!i tarafınd:uı ı fnallyeUnl kestiği sırada olmuftur 
ilerlemi.)c bıı!ilanw;lardır: yiik ek bir d ı ü " dir "' 

de onun onunc. u-şu s n. Ordu ne \erdi ise, tıo varsa az "avretlC' · kin teblıgatta bulunmııctur. kabul cdıl<-n TUrk g-azetccUcri akın-
~ a~ lu~ ı alılıklıırıııılnıı. ıırr('ıtc~-ı.l' \ol. k "' "' Kul ı 4 (A A ) l\I Va ı ı " " 

' · ıçındc en ıyı, •en u~ nnı • en inzı· hemen to,.,layJp "C"mek • cvdası ı r<', ' . . ne e Borsaııııı 28 81 04~) tarı"hll idare !ar c~mıı,,ındıı ha\·n müdafaa batıır_ ga~a ıı lıt-ıll('a,dıır \e ~·,.mbcri nehrin k k · r ., " Vilk! ı ı· tli 1 ikta d A -
ballı, en cesur ve yu sc gonuııu nereden "eldi bllmlyorunı. "'akat • t ıemrn ye n r a • ynlannın ne şeklide faaliyette bulun. 

1 "' .c 'k kl k d heyeti kararile aldığı ve 3 eyl(ll 

Bir Japon kruvazö ... 
rü d'-ha batırıldı gıır rı kenarıııa da) a,rıt(•aklarıtır. Bun. 

d a n ha~ka Alınanl ar Klets!Qa'dakl 
ltıı ... l ııarrıı ııı ıııı da durılurımnıtar ve 
h a ita tııarrıııa geç ıııiş lndlr. Ru!tlar. 
hu ıııı f'Ü"klirt tüklcrinl şii~ liı) urlar. 

bir asker olan T. ürk kby Ü ilnün ııu muhakkak ki köyu··n bakınısı'" merı -ar ııc:a arının ya ın 11 Mı· dukları ve taşını vasıtalarının bom-.. ı -· ı ı ... ı ı 1942 tarihlle tuel'arlara blldlrdlğı di.in~auın en lyi çıftçısi olması mu· lığında, kırın, ovııııııı \'e d""ıı• ı:n· sıra gc cct•gın b ı .. ırm ~t r. ba valh..1111·ıarı ullıııda ne sun•Uc J!'I (Başı 1 lnclcloJ \\ 
1 "<> - 'I \'ık · t tebligatı aynen aşağıya alıyoruz: · b" ,. 

kadderdır. Birlıırıne c .)a.kın ki hlpıılzliglndc şehl'ln \'c •ehirllnln '' · 1 ı. agııı; 0~ rıymdn Aıııe· !edikleri hakkında ına!Cını~t \ 'C ıza-1 Nazırlığı bıld rıynr: 
şey olan askerlikle ~·ıftc.,lll'ın blr1· fü:entl, sun'i \ e kol oy ın~vaf!aki· rlkada 5 bin uçak yapılmıştır de· <(- Borsaya dahil ıncvad alı hat ıılmışlıırJır. Tllrk gazetecileri, Jaronıar Salomon adalarının ~ima. 

i b 11 n t mi ·Ur vcri~lerinln gününde Borsaya ka· r tinde muhlelıf nok'-''r osk k ni bıı kAdnr iy yapan ır U suru • ) e h,.vcslcrlntn hıssC'S( de vardır. ~ • bundan sonra tıliıkelzedekrln iau. ı wu .. a .... er çı &r· 
ı;;i ı•ıdl ılıt ha kııli ı>larak ısöylhebl· 

llrll.: Eğer Uu lar, ..,tallngrada 3a. 
dlgeı tııdc de en buyuk ccvlle.rl~rc Şehrin JJe~.heves ve d" vanıksız R yıl ve tescil ~ttir!Jcrck Borsa h · ralınUerlne tııhsis edllmll'I olan bır mıflıı.rsa. da GuadaJkarıal ve Tuları·. 

1 k .. ,, Al"'an US harbı· rlciudc muame!Ata ve binnetlce .. d ki A Jk il ı •·--sahip olmaması \'C geri ka mast ısmı kôyluyc fena misal olmak· .u ı • çevreyi ziyaret etmişlerdir. Türk ga. e ~ıer an me~z e:r mun..-. 
kından hucııınll ha-ılı3aıı Alnıan or- kabul edilemez. Kaldı kı orun bir tadır. Onun irlıı ko"ylın nıaddı· nl"· (...,. ı iltMde) M• tcahhiırata meydan verilmemesi zetccllcrl bu \;<'\'renin samını! ı;n•-. man ıı<.ah ve tak\ıye edılmektedlı 

1 "' "' :1 lkl17:a ctmekledır. Bu ahkam ve •"""' du~uııun :.Jınııl .}&nına kU\\CUI bir de bunycsllc bcıabcr ha111UI' ol- ne\• ıımranını, ziraatın lnki.,ııfıııı sıliıtı vcnııektı:diı·: retlne hayran olduklarını söylı-mfşl<'r 
• k " mukarreratın taınamllc tatbikını d lan t••rru:ıu ,apaına:ı.lana -.-'- rf kur muş mustc na bır aklı ı;chml \ e yıı.c oylünuıı kendi eline fakat Stalitı_gradın şinıal batısında şıd· ve ora a anaları, babaları, uzaklıı.ı -- "' .,.,,., .. _ ı t h d 1 d temln için Borsa idareı;lnln, bUhas- eki 1 rt hakıkatpcrcstıı.:ı. sonsuz bir taham· """' e sa Bbct ve nezareti altındıı etli b r muharebe evam etmekte.. da n e toplnmağa yardım eden 

lu rınala rı bir muclzeoye hatlıdır. 1\fa- Ok 1 d' 1 1 b d t sa son kararlar nıueıblncc teevlt t k 
r~ı Tlm~nkonuıı son ıtnda hö~ ı<' 

b ir yan taarruzunu denenı-.t nıuhte. 

hlP.ldlr ; bunu l·erheden mukabil taar. 

ruı.la deNteklf'tnL>sl de \Hritttr. l~te 

hu harf'ket Ruslar için soıı k1.tı. ota. 

t'ıtktır. Ak .. ı takdirde A'!Jlğ'ı \'olga, 

ı;c•rısınc ı:ek ll ıııek dıı lı:ı ha~ ı rlul ı r. 

mulu ve dcryn gıbi bir teYekkiilii büy • ve mı il bir Prensip rer•,e· ır. A man ar ura an ank ve piya· bir a ım çocuklaı 1 görmUşlrrdır. 
ı d k ~ ' d •· 1 1 11 t ederek alışveriı: beyannnmelerlnln B ki \ ıırdır. O halde clımızde esa cıı.n· \'<'" ı çın c ·öylilrıun eline bırak· c ... uvvct er e aarrtıza geçnıışler· " u çocu ara ıkincı dd"a olarnk Pud. 

11 uıı .. ur. muvaffakı~ et şartlarırıııı 1 mak lazımdır <l.r. Rus tankları nıuk11bclc et.mış ve vaktinde Borı;a.ya tevdı \'e tescili ding vcrilıyordu. Euıılardan blrlsl kcn 
l 1 ki · ı l,.in icap eden tedbirleri derha! dili"! d Ba temel taşı olan ın an unsuru en * A mıın ar es nıe\'Zl erıne atılmıştır. " o n en y Esmere bir k8.fık tatlı 

hariku1fıdc vasıClnrllc mevcut de· 400 Alman ö!dUrUlmUştUr. Alma.nlar almanızı ve zinhar bir ı:;Oııa teah· ikram etmiş, 0 da ytızUndc okunan 
nıektir. Bunu böyle• blldlkten son· KGy >nKıliıbı ve TUrki~ e zıraa yt·nlden taarruza geçmişler ve nw:_ hürala meydan \'erilmemesini ve bir n'f(!mnuniyeU~ pastayı ZC\'klc tat-

t . ""- lıhat d ııı iki ı l · t re ,_ ı esasen bu suı·etıe hareket muba· ı 11 bu un lll'Ull ve v hın toplarıle ınuc ıs er. ce ı.;c~ soz arı gerı a nııya. ıııuva ıı.- o muşlar· • mış ve çocuğu okşamı,tır. 
·· ı ı ak l"zımdır· d r yaacıların vatiielerl cumleslndcn havasınır., suyunun huylarını bi· oı une 8 m ., · 1 • Ttirk gazetecileri 18 bin kf4inln il-

i 1 ~ .,.,a«ku hı'r ''eslı ıd' Al ı hl olup i .. sbu ahkam ve mukarrcra· lcrek ne i tıyoruz? Neyi gerç k· 1 - Derhal )npı ııı:ısı :ızım ·:c 0 ·ı " " ' c mırn ar r Uca etmiş olduğu bir sığınak ı;ör. 
~ ı db' ı nıdıniıı l•.·fııdc ınilhinı mik' "rdu .... nk tıı nıu!ı.ılif harckı•tlf'fl'l takip V{' len :sey, 'ani .ıc 1 le ır "r ve ıııa· • "" .. "' nııışıc....ılı. Bu sı""ınakta Ustu"0 tc .koı1 

Evlenme 
Bay Şevketin oğlu Klmyager Zey. 

yat G\lrpcrln ile Kinıya;-cr Ba~a.ı 

Belk ı Sayıııer'ın nıkfih tdrenleri dUı 
Beyoğlu e\•Jenme d fresınde ıcra kı· 

lınmışt.ır. Tarafeyne sa.adeUer dileriz. 

muı,ı yatak! r. bakkal dlıkkflnları, ha 
va filtreleri bulunuyordu. 

Bugiln Jstfhb&rat Nezaretinde bir 
ça.y z!ya!ı-tı 'erilecek ''c yaıın DoU\·· 
reıı ile ea.nterbury zıyu.ret eclllecektlr. 

• J teczı.ve ~dilec~~inl 28 8/fl42 gunlil '"' • ıı " • kalarlıı lst!lısall bugiinkı.iudcn da ve piyade k.u\•veıı lOPllllııışlar, flil<at e. 
BU SUoiE~IN El'\ GÜZEi, Z t' i L"Mi BİRDEN -. llıısların bomba.rdımıınına maruz ka- ıdare hcycli kararilc bildiririz. --..... --------------------------ha makul ve faz.in hadde çıkar 

1 
2 

K L E o p A TR A (Türkçe) 

KADIN HAKibtlYETi(Re rı kli) 
8 U G Ü N 

L A L E Sinemasında 

ınnk. lan bu noktadll da Almıı.ıı!ar ağır ka_ K:itbl umum! ve reısln imzala· 
yıplarn uğrıı.nuşlıırdır. rı.11 

2 - f~i muayyen, makul \ c ~u- ts .. .. Kle itaya kesımlnde Ruslar bırçok Borsa ıdare heyetinin aJdı(:ı bu 
rekl!. ·nizamlara bailayıp iwyun 1 Alman taBl"ruzJarını geri atnıışlardır. karar n<'şrlyatımızın şek ve şüp· 
ve zıraatın jstlkballnl te":1ln, tan· Stallngradın cenup batısında, şeh- he götürnıiyccek şekilde doı:ru ol· 
zlm etmek ve inkılabı kö.)c k~d·ır rln müda!11a sahuma ııUfuz etıniye du~unu ve spekülasyoncuların mu 
sc.kmak. muvaffak olan dlişmanın Rus tank ameleleri aiinii gUnune Borsaya 

Gelecek yazılarda b u meselclerı ve piyadesi çarpı~mıştır. lfü keslnı- knydcttlrmiycrek' kara borsayı 
birer birer lıaha çıılışacalıı. de Ruslar 3 Alman hUcwnunu pili. idare ettıklerlnı göstermektedir. 

Fevzi Lıl&fi KaıaOfllD&DOi'la klrt.mllıflerdir. Borsa idare h eyetini aldığı bu 

ı tıo I-~yl:ım 

l 75 TekiıUt 
11-,·e daha yukarı eytam 
76-,,. daha yukarı tekaüt. 

7.tı.91:! 

8.9.942 
g.9.942 

10.9.B42 

Pazartcs1 
Salı 

Çn.rşanıba 
Perşembe 

Vakıflar idarelerinden m~ alan mUtckaidin eytam Uç aylıklar yu. 

karda yazılı tarihlerde hizalarında sıra numaralarına göre verileceği U&n 
olunur. t9600l 



• VATAN 8.0-MZ 

INH.SARLAR 

. 
~~~~~~~~~'~KUILAYCEMIYETI~,ı~~~~~~~~~~~~~~ 

ı Umumi Merkezinden : ~ 

UMUM MDDORLOGONDEN 

Sofra Şarabı 

" " 
" " 
" Misket ,, 
" " 

Şişe 
'ıacmi 

CL 

35 
70 

200 
340 
70 

200 

l Şişenin 
satış fiatı 

Kuruş S. 

43.50 
67 

160 
244 

87 
200 

5 Ey/uf 942 den itibaren İdaremiz mamulatı 
şarapların yeni satış fiat!arı yukarıda gösteril
miştir. Bu fiatlara müdafaa vergisi ve ŞJ$e 

D<!poz tası dahi/dır. 

Em ı1:yat Sandığı Müdürlüğünden: 
imtihanla Memur Alınacak 

).Jtles'(!seınozdc n1ünhal bulunan 7j - 100 Jıra. maaşlı muhtelit V&· 
zıfelere nıemur sec;mek maksadile 3659 No. 1ı kanunun 4. UncU maddesi 
mucibtnce bır mli5abaka imtihanı açılmıştır. Imtihan 3 Teşrinievvel 912 
tarihine mü~adif salı gUnU yapılacaktır. lmtlhan taliplerin defter tut· 
ma ve bankacıhk mesleğile ilgili hesap usullerine ait bilgilerini ve u_ 

mum1 kültUrlerıni ve ifade kudret!erinl yoklayacak mevzular Uzerinde 
icra edilecektir. ~{üsabakaya gıreceklerir: 

ı - En az lise mezunu olmaları, 

2 - (30) yaşından büyük olmamaıart, 
3 - Fiıh askerlik hızmetini yapmış ve haltn &.!kertik ile ilgili bulun· 

m;tnH~ olmaları, 

4 - Sıhhat ve hüsnU hal şehadetnamesini, nUfus cilzdanı ve askerlik 
ver-ıikaı=anı hAmlt bulunmaları şarttır. 

Talıplerin gerekli vesaiki en çok 25 Ey!Ol 942 tarihinde MUdüriye
timize vermelert ıcap eder. 

lmtihanda kazananlara yukarda.ki zikri geçen kanunun 5 inci rnad. 
desi mucibınce maaş verılecek ve bunlardan bir sene sonra yapılacak 
mesleki imtihanda ehHyetlerıni gosterenlere ftf muavini namzedi mua
melut yapılacaktır. (9:>07) 

Eksiltme ilanı 
"Eskişehir su işleri 9 uncu 

şube müdürlüğünden 
ı - • Eski,~hir 9 uncu fUbe mUdUrlüğü mıntakuı dahilınde bulunan 

KUt.ahyada Kapan ve Sarı dere:eri.n ıslahı muhammen kefıl bedeU 
32.230 lira 99 kuruştur. 

2 - Eksiltme 25/9/942 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de 
Eskişehir su işleri daıresinde kapalı zart usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme şartnaınesi ne buna mUteferr1 diğer evra
kı Eskişehır su işleri 9 uncu şube müdürlüğü ıle Kütahya Nafıa mü· 
1tirlüğ11nde gerebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebılmek lçın isteklilerin 2417 lira 32 kuruşluk 

muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapı;acağl gUnJen en az lıç 

gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birllkte bir dilekçe lle Eskişe· 
hir vilayetine müracaat ederek bu ı_,e mahsus olmak Uzere vesika al
maları ve bu vesika:arı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika. 
la.lehinde bulunmıyanlar eksiltmeye i..ştlra.k edemezler. 

~ - lsteklilerin teklif mektuplarını 2 nci maddede yazılı saatten 
bır saat evveline kadar su ı~ı:eri 9 uncu !1Ube müdürlüğüne makbuz mu
kabilinde vermeleri ıAzımdır. Postada olan gecikmelt;.r kabul edilmez. 

(9{11) 

A TEBRIN SATIŞI 
ı.tenbulda Depomu:ıd& Mlılmakta olan A~rhıleriu .-Jaj ııe

klllerlle fiy..tları aııaiıda p.terilml8tlr: 
Lira llr, 

o. 10 x u 
O, 10 X 300 

Alebrin komprlm08t ,.,..,, 
Atebrln komprime&! ,ışeol 

1 10 
:n -

ı r.== 

ıı ~~~J~~,~ ... ~~~~~ 
iı••• ~ıhhat \e lnzlbatile yakından Jlgileemektlr. Tel: 4'1139 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonund:ın 
Cinsi "tlktar1 Tahmin rJ.Tahmln bede.il tutarı 

Kuru' Lira. Kuruş 
ilk lenıt.aat 

Lira 

Patates 12000 Kilo 
Kuru sot"an 10000 > 

Zeytin 
Sabun 

1200 • 
1800 • 

38 
2:; 

77 
88 

4560 0() 
2500 00 

7060 00 
924 00 

1584 00 

2508 00 

312 

Y&ldız'da bulunan Teknik okulunun 1942 mali vıil lhtiy .. ~. olan yu.. 
karıda cins ve miktarUe tahmin bedelleri ve ilk teminatı yazılı 4 kalem 
kuru eruk lki ayrı şartnamesine göre 7 /9/942 pazartesi günü patates, 
kuru soğan kapalı zart usulile saat 14 te; zeytin, sabun açık eksiltme 
ile saat 14.30 da GUmUşsuyun'da YUksek Mühendis Mektebl Muhasebe· 
sınde toplanacak komisyonda ihalesi yapılmak Uzere eksiltmeye konul
muştur. lsteklilerin şartnameleri görmek ve ilk teminatı yatırmak Uze· 
re bir gün evveline kadar okulumuza ve eksiltme günU CilmUşsuyunda 

YUksek 'AIUhendls Mektebi Muhasebesine gelmeleri. 
Teklif mektupları eksiltmeden bir saat evveline kadar makbuz mu. 

kabilinde verılmesı Jlzundır. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
(8938) 

iNHiSARLAR 
UfY'.UM MODORLOGONDEN: 

Jnhlsarlar mamuli.tr şl.,ell \'e fıtılı her ne,·i ,arabın beher kllo!!lo· 
na 10 kuru!J zam yapllmıştır. Bütün satıeılar ellerinde me"·cut ş.ara. 
btn ,l,,e hac·mı öz.erinden mJktannı gösterir birer beyanname Ue (5 
Eylfll) bugün saat ıs e kadar en yakın lnhJsarlar Jdareslne bildir· 
melerl ilin olunur. 

lstanbulda Liseler Alım Satım 
Komisyonu Reisliğinden: 

CiMi 

Ekmek adedi 

Toz ~ker 
Kesme şeker 

PJrinç 

Sabun birıncl nevi 

Karpuz 
Kavun (Kırkağaç) 

uzum (Çavuıı 
Mangal kömürü 

Beher kllo T. 
Fiyata 

16 

110 
130 

110 

85 

13 
18 
{5 

10.50 

Mlktarı ltk t.emlnatı 

Kilo 

570000 

83500 
23000 

~6500 

13800 

57000 
5700-0 
29500 

34000 

Lira 

5810 

7337,50 

4357,50 

879,7S 

2321 

267,80 

Şartname 

bedeli 
Kr. 

{56 

609 

311 

155 

Komisyonumuza bağlı 6 yatılı lisenin 1942 mail yıh ihtiyaçları 
olan ve teferruatı yukarıda göeterllen yiyecek ve yakacakları kapalı 

zart usulile eksiltmeye korunuttur. Eksiltme 10/IX/1942 perşembe 
gUnU saat ı~ de Beyoğlunda. Li5eler Satın alma komisyonunda yapıla~ " 
caktır. lstekliler teminat makbuzu, 1942 yılı ticaret odası vesikası ve 
tekliflerini havı kapalı zarflarını sözU geçen saatten bir saat evvelin~ 
kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermelerı. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. Teminat yatırmak ve ~rtnamelerl 
almak isteyenlerin Galatasaray lisesinde komisyon kAtipliğine mUra.. 
caat etmeleri. c8941, 

1 

1 
i 

! 

1 

1 ı 

--- -

Bu üç harf: \•Üt~ dünyada baş harflrrilt tanı· 
ftaft ve hüyük bir lngiliz kımya sanayıı itııhadı olan: 
IMHlllAL C~MICAL INOUSTRlt:S'ln rümuzudur .. 

flRUNNER MONO, NOBEL"S EXPLOSIVES. UNlrED ALKALi 

çı, THE BRITISH DYESTUffS CORPORATION µ:ilıi hi r kaç lll<"Ş• 

hur fimıan"ın birleşmesi ilP 1926 !'enesinde' tPşekkıil 
eden J. C. 1, Büyük Britanya adalarında bir çok fabrikalar 
işleten vı- binlerce işçi kullanan bir teşPkkıildür. Yalnız 
sıliih altına alınan 1. C. 1 müstahdemini adedi. bugür 

11.00Cl i geçmektedir. 1. C. 1 nin bütün düııyaya' ~amil 
bir satış teşkilatı vardır. 

1. C. 1 bütün dünyada ağır krmyevi maddeler, 
kimyevi gübreler ve haşarat mücadele ilaçları isıih· 
sal eden firmaların belki de en büyüğlidür. f Boy3 
ve uzvi kimya maddelt>ri imali husu,unda dahi 1. C. 1 
en !Jüyük üç trşrkküldcn lıiri olup. demirden gayrı 
madenlerin isıihsdli ~alı:ı"nda ıse bütün dünyada eı . 
başlarda gelir. [. C 1 mii,tahzaratının miktarı_ yüzle: 
rı !Julur. 1. C. 1 nın l<'nni araştırrıı&lara ıahsıs etıığı 

mrlılfığ senede 700 000 ln~ilıt lir.ısı ııibi _yü ksek lıir 
yekündır. Bu rnkkam, lt'~kılaıın_ımn dJını~ • .. rakıp• 
!erinden daha ıleridc olu~ıııııı ırrııın eden, büı uk ke· 
şif\ere yol açan ve senıcrdt'rini ancak uzun vade ile 
veren derin fenni ara~lırı11;ılarnı lıüınmalı surette ta· 
kibi hususunda 1. C. 1 ııırı hiç bir 7.alırrıet ve masraf• 
tan çekinnıedi~ine en lınriz bir delildir. Bu rakkam, 
laboratuarlarda do~a11 en yül..sek icat fikri ile ihfisa• 
sırı, fa!Jrikalarda lnı::iliz i~c;iliğine. has . . ustalıkla imıızaç, 
ettiğinin lıir garanıısH.lır. 

1. C. J alameti forika,ına her nerede rasf grTfn 
senı1, bu rünıuzların kimya şanayiinin istihsal edelıİ• 
leceği en ıyı maddeleri. teıusil etıiğine. eıııın. olabilir. 
siniz. 

' 

IMPE~IAL CHEMICAL INDUSTRIES LiMiTED. 
l,,ondon, $ . W. '· 

-

' 

Yeni Neşriyat: Nafıa Vekaletinden 
İslôm. Türk 

ansiklopedisi 

Eksiltnıeye konulan iş: 
1 - su I~leri Sekizinci Şube MUdUr!Uğti bölgesi içinde bulunaı. 

Amasya bahçelerinin sulanması için yapılacak kanal ve imalAtı sınaiya 
1nşaatt tahmin edilen kefil bedeli fiyat vahidl esası üzerinden cl.044.666> 
lira c81:) kuruştur. 

2 - Eksiltme 22 9/942 tarihine rasUayan sah gUnU saat 15 de An· 
karada Su I~leri Reisliği binası içinde toplanan su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

Türkiye Cümhuriyet 
29 AÖUSTOS 1942 VAZIYET/ 

Merkez Bankas1 

39 uncu nüshası mühim yaı.rtarıa 

dolu olarak lnti'ar etmiştir. Profesör 
Kamu Miralın AfO.r'a. hakkında ha
dis, fıkıh, hılifiyat ba.kımlsrından 

mühim tetkikleri vardır. Bu husus. 

ta mevzu hadisler de gôsterilmiştir. 

M. Şakir Ulküta.ş:ır hulkiyat bakımın· 

dan A.şüra hakkındaki halk anane· 

ıerine, Efdalettin, sarayda AşOra te\•zi 

merasimi ve l'O:ra goygoycuların& 

dair kıymetli tetkiklerde bulunmu'J. 

ıardır. Ateş maddesinde Profesör Is-

3 - isteklileri eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Baytndırlık 
ı.,ıeri genel şartnamesi umumi su iotleri fenni şartnamesi ile hususi ve 
fenni şartnameleri ve projeleri c50• lira cQO, kuruş karşılığında Su İf· 
teri Reisliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltm€!ye girebilmek lçin isteklilerin c.45.090.1> lira c-00• ku· 
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en 
az Uç gün evvel bir dilekçe i'e Nafıa VekAletlne müracaat ederek bu işe 
mahsu" olm!l.k llzere vesika almaları ve bu vesikayı göstermeleri şarttır 
Bu müddet içinde vesika isteğinde bulunmıyanlar eksiltmeye glremezle.ı 

A K T 1 F 
&asa: 

Altın: san Kilogram 74,518,(75 
Bar.knot 
Ufaklık 

·················-····-··········---
···········-------

>ahildekl lluhabirler: 

Türk Lira.31 ······-·····-·----
llariçtekJ ~luhablrler: 

Altın : san KJ!ogram 23,948.013 
Altına tahvili kabil .aerbest dövizler 

D•ğer dovızıer ve Bo.rçlu kllriııg 

bakıyeleri •. ··················-·-····-···-·4 
dazin.e Tahvilleri:. 

Deruhte edi. evrakı na.kdiye karttlıfı 

Kanunun 6-8 lncı maddelerine tevfi
kan hazıne tara.!mdan vlki ted.ty&t 

-enedat CiJzdanı: 

Tıc&ri Senetler ..................... 
Eıibam 'e Tah,ilAt Cüzdanı: 

1 Uı?ruhte edilen evrakı nakd.1-

A - :,·l ı ı 1.arrılıtı eıham ve tah· 

l v! . .ll otıb.Jr\ kıymetle) ..... . 

B - Serbest eıham ve ta.hvi!At .. . 

&lanAlar: 

Altın ve döviz Uzer ine avan& ....... .. 
Ta.bvilAt üzerine avans ..... , ........... . 
Ha.zineye kusa vadeli &van.a ........... , 

Hazineye 3850 No. lu Kanuna göre 
açJan altın karşılığı avans ........ . 

HJsaedarlar: -·--·-·· 

Lira ----

ıot,901,043,09 

7,537,;)89,-
212,083,81 

11>8,922,36 

33.681.796.38 

-.-
::>1,'114,806,47 

158.H8.563,-

21,221.621,-

347.187,031,39 

{i.927,379 93 

10.506. lt3.45 

o,096,31 
5.906,6.Jl,47 

-.-
250.000.000.-

, llluhtelil: -·· .. ·-··-··-·-··-··-.. --···-··-·-··-··-·-.. ·----

.lekllıı 

Lira 

112,703,715.90 

456,922,36 

88,099,602,8::. 

134.526.942.-

34 7 ,187,031,39 

:;.;, 133,8:!3,38 

255,909,747,iS 

4,500,00-0.-
12.856.St2.33 

1.011,674,627,99 

PAS 1 F Lira Lira 

Sermaye: ...................................... __ ..................................... _, 

lbtiyat Akçeol: 

mail Hakkı lzmirll ve Omer Rızl. 
16,000,000,-

taratlarından lisan, kuran ve din ta-

Adi ve !evk&llde .............. ~-··-----
liu.-:ust ........................... _____ _ 

Tednilldeld Banknotları 

9,412,135,73 
6,000.000.-

. rihl bakımlarından çok mUhim tet. 

kikler yapılmı.ştır. ?tfUsteşrtk ve mıs-
151412•135'73 yoner zihniyeti ile hakiki ilim zihni-

158, i-18,563,-

24.221.521.-

Dert.hte edılen evrakı na.>tdıye ...... 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tevtt- 1 
kan hazıne tarafından ı•lki tediyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye ba· ------I 
kiyesı ..... . .......................... ·-··· 
Karşulğı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen ....... . . 

Rttakont mukabıll ilaveten teda.vWe 

\·azedilen ···································-···· _ 
Ha.2.ineye yapılan altın k&rfılıfı &• 

vans mukabtU 3902 No. 1ı ka.nun mu.
cibince i1Aveten tedavüle vazed.ı.leıı 

Mevduat: 

Türk Lirası ···················-·-· .. -·-·-.. ·-
Altın: San Kilo~am 877 .t22 

3850 No. lı kanuna gdre llazlııe7e 
açılan avans mtıkablu te•dı olunu 
al tanlar: 

Satıl KJJograr· 

Dôl-·lz Taalıhüdat.: 
5J,G41,930 

Altına tahvili kabıJ döviZJer 
Diğer dbvizler ve alacaklı ·kii;~~ 

134.526.942.-

40,000,000,-

288,500,00-0,-

lj2,JOO.OOO,- 61.1,.326,912,-

117.G~6.073,8J 

1.2J4.1.S4.0J 118,790,239,!)0 

78,124.167,90 78,121.167,90 

-,-

yeti hakkında da Eşref Edip, lsmail 

Habibe cevap vermiştir 

( Öksürük ve Bronsit l 
IKon~!!i~h~e>~ Her 

eczanede kutusu 35 kitruştur 

ltafld Rna Tl7ah'osu 
HaJide Pltkln beraber 

Her a.ktım Ea.a.t 21 buçukta Harbi· 
yede, BELVU bahçesinde alaturka 

kısmında bu gece 

ONLAR F.RMİ~ ~IURADINA 
VodvU • 3 - Perde 

ZAH 

UÇAK nan1 ronıorkörUn 2181 nu· 
nıaralı muayene şahadctnaıncRinl za_ 
yi ettim. Ycni.!lni çıkardığımd:"ın hUk 
mu yoktur. 

Cemil ARJSK.\:\' 
bakiyeleri ................................... ___ ·-···· 27.284,101,42 27,281,101,42 -------------

Muhtelif: ··-··-···----·--··-··-·-·----··--- 141,537,011,01 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren 

lıkonto haddJ % 4- Altın üzerine A.vaııı ~ S 

ZAYi 

Yüksek Mühendis :hlektcbindcn al
dığım 941 - 912 ye ait ı•nsonıu zayi 
ettim. Yenisini çıkara~ağır-ıtlan hUk· 
mO yoktur. 

No. 49 Niyazı Dun1an 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü 
A.!unet Emin l' AL.'lAN 

Vatan Ne,riyat Türk Ltd. ŞU. 
Vat30 Mf'!baası 

5 - lsteklilerln teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatteı 

bu şaat öncesine kadar Su ı.ş : eri Relsliğine makbuz ka.rşılığmda vermt 
Jeri ıazımdır 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c6910.> t:9062, 

Ankara Universitesi Dil ve Tarih -
Coğrafya Fakültesi Dekanlığından: 
Ankara Dil ve Tarih _ Coğrafya fakültesine talebe kaydına ey 

hilün 15 inci günü başlanacak ve blrincltcşr in soounda nıhayct ve 
rllecektir. 

Fakültede tedris- olunan zümrc'cr llUnlardır: 
'Iürk dili ve edebiyatı Felsefe 
Fransız dili ve edeb:yatı Arkeoloj i 
İngiliz dili ve edebiyatı SumerQ!ojl 
Alman dili ve edebiyatı Hititoloji 
Arap dili ve edebiyatı Sinoloji 
F•rs dili 'c edebıyatı Hindoloji 
Rus dili ve edeblyalı Hur:garoloji 
Klas:k filoloji Antropoloji ve EtnoloJı 
Tarih Coğrafya 

İslckl'lerin bir dilek-;? ile lise ve olgunluk diplonıalarınt, ışı V( 

sıhhat raporlarını bağlıyarak salr ve cuma günleri saat 9,30 dan 17 
ye kadar f:ıkültc müdürlüğüne nıüracaat etmeleri 13.zımdır. 

(7366 - 9422) 

Nişa'- t ::; ş ı Kız Ensftüsü Müdürlüğünden: 
Sev'I 

Dövme bal:'ır tenceJ'e 

• 
• 

> 

• 
> 
> 

• > > 
Yuvarlak tepsi 
Kesme bakır tepsi milslauı 

\'a~h 

22 S Kutrıı 
24 s > 
28 s > 
36 s > 
30 s > 
24X30X5 

l\Uktan 

30 
30 
30 
30 
60 
30 

Dövme bakır çukur sahan 20 S Kutru 180 

1 - Yukarıda rniktsr ve vasıfları yazılı bakır kıtp!ar aı;:rJc tkailt 
nıeye konulmuştur. 

2 -- ihale 16 Ey!QI 1942 çarşamba gUnU saat H de Yüksek Mektep 
Jcr muhasl!Jliği binasında t<.ıpianaca.k olan kon1lsyon tY.rafından yapıla.• 
caktır . 

3 - Jıluhammen bedel 1580 muvakkat teminatı 119 liradır. 
4 - Şartname okul fdi'r~9lnde görülebilir. 
il - isteklilerin ehlıyet, tcnıinat makhuzu ve Tical'et Odasının yeni yıl 

vesikası ile bir!iktr belli gUr. ve saatte komisyona geln1elcd. (9·143) 
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