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MENF AA TiNiZ ... 

VATAN'Dn 
Klçlk llAalarını 

Salı günleri 4 cü sayfamızda okum!2kfır. 

B. Vi ki, Hariciye Vekilimizi, öğleden sonra Meclis 
Reisiyle Genel Kurmay Asbaşkanını ziyaret etti 

Hariciye Vekili, Vilki şerefine bir ziyafet ve~di 

f-M;;t~--~~~o;-11 Milli Sel 
l lzmirin kurtuluşu 1 Trakyadan şeh-

I:ımlr, 8 (Vatan) - Yarın (Bug;in) 17.mirln kurtulu~ bayramı, ( ri mi ze dön d Ü 1 er 
büyÜk t~ahüratıa kutıanauktır. ~l'hlr ba.rram milna!K'bctlle fel·kalit. C ı 

t !ttanbul, 8 (A.A.) - Rel,lcümhur 
de kalabalıkla.!fmı,tır. Trenler. eh·ar k_öy \'e . ka .. ah<ılardan gt"lt'n halkı 
zor ta,ıyor. \arın (Bugün) ı;ehltler ııbldc.,i, Kı.,ıa nıe~danı "e Ata-
türk heykeli önünde muazzam geçit rc.'llmlerı yaııılauı.tır. Gece fe· ( 
ner ala), tertJp edilecektir. C 

)filli Şef l'>met lnönli retakafü:rlnde 

i\laarlf \'ekili Hasan Ali YUcel 'e 
Grup reis vekilleri Hasan Saka n 1 

Hilmi Uran oldukları halde saat 23 de ı 
Edirne Ye Kırklareli ı.t>yahatıerlnden 

f Bu arada Atatıirk'iin annesinin Karı:ıyakactakl kabri ziyaret (. 
t edilecek ".e ~·elenkler konulacaktır. 1 
)ı........_......._._.w......--ww--- - -ee --.l.. I!->tanbula. a,,·det buyurmu,ıardır. ............,.........,.......<JUF"""""U' ar·__........ 

W< O ' 

Ankara, 8 (Vatan) - \'anılr.l \'ilki bu .. ahah o;aat 10,:W da Harlı'l.\·e 
\ 'ekili Nwnan )lenrnı<"ncloğlıı'nu zi~·a.ret t>lmhtlr. \'ilkl'y <' .\ınerlkıı 

büyük elçı .. ı Stelnhardt refakat etml'l \t> hu krınn';omada llaril'i~e \'e_ 
kflleti katibi umumlı.l mua\·Jni ı-·erlılun Cemal de huluıınıu':'lur. \ ' llitl 
öğlt'den 1-0nra &&at 16.SO da Buy·ük Mllll't l\fedi~inde rei" Abd'ilholll< 
Renda'yı, ı;aat 1'7,30 da da Genelkurma)· A ·ba';'kanı J{orgennal A~ım 
Gilnditt'U ziyaret totmi~tlr. 

Vllkl yarın ~bah Ata.tUrk'ün muukkat kabrine ~iderek hir l,'elenk 
koyacakt.r. 

KOKTEYi, PAR1'1 \'E SliARE 

Ankara, 8 (A.A.) - Bugün Amerika bii) ük el-;ili~lnılc fl. \'anıld \'iL 
kl '}ereflne bir kokteyl parti le ak.,am ela Marmara koo;kilncle Jlnrki· 
ye \'eklll Xuman ;\lenemen<'loğlu tarafından bir ak<;-am :ı:i.\ arctı 'eril· 
mı,tır. 

HARİCİYE VF.KİLİl\tİZİN ZİYAFETİ 
Ankara, 8 (\"atan) Bu ak,am ::\larıuara koşkünde llıırl<'i.'e Vrklli 

:Suma.n l\fenemen<'loklu tarafından :'\ll<ıter \'ilki ı;<'rf'firıc bir re•mi ka. 
bul terUp edllmiı:tlr. Resmi kabulde Amerika \'C ıns-l•tl're 'l'firlerl, ılc· 
mokrat de' Jetler .sefiri eri ,-e refikaları bulunınu)larclı r. Btınrlıııı ha~lm 

Dahlli)e, AdliJe, :Safıa, Tiı•aret, )lilli :'\liidafaa 'e :uaıı~ e Vekilleri ıl<' 

(Oel·amı Sa, S Siı, 7 de) W 

Ocak başı sohbeti 
Almanyayı 12 yerde vurabiliriz. 

U. \'aııdcl \ 'ilki Har ki) e \'eklilml~ B. Numan l'ıfent"mendo_::ıu ile birlik!~ ---, 
Başvekil 

Neticeleri düşman da görecektir An karaya 
dönüyor 

Almanlar, Rus cephesinde acı ve şiddetli 
birkışdahageçirmeğemahkumgörünügor 

Ankara, 8 (Yatar.) - Başvekil 

yarın (b\Jgün) akşam 21.30 da şeh. 
rlmizde beklenmektedir. Vılkl'nin 

hareketinin de cumaya kalacağı 

anlaşılmaktadır. Bu sureti.. Yılki 

ile sıraçoslunun görü~cceklcrı an·: 
laşılmaktadır. 1 

\'aşlngton, 8 (A.A.) - Ciimhurrebi Roo'tPl'l'lt pa· 
zartc 1 ak~aıııı radJo ile ne-:redllen ctOcakbaşı oh. 
betio nele harbin Birleşik Amt>rlkaya 1913 de 100 mil. 
yar dolara mal nlacağ'tnı llÖylemlı:tir. R0011e"-e-at harp 
'ukııatını bahis rnt"H'.UIJ ederek demiştir ki: 

i\t;ı~onlarC"a Alman, Ru .. <'CtJhe,lnıte acı lC ,ıııcıetıı 

bir kış daha geı;lımeğe mahkum gibi gorünü~ or. Ru'i· 
~·a u~ra~'Bbilrı·eıti herhangi idbara r,ağmcn muı.a, e
mPt ccleeek ,-e ıniittf'fiklerin yardımı lir. nihayet top. 
raklarınılan hiitün :Sazileri çıkaraı·aktır. 

Gümüı:anc, B (A.A-' - Gecik· 
mlştir: 

Trabzondıın gelıııckte olan Baş· 

vekil Sııraçcğlu V!' rcCakatlndcki 
zevat saat 13 de ~ehrlmlzc gelmiş. 
!erdir. 

Başvekıl öglc y<:meğini Gümü· 
şane mebusu Hasan Fehmi Otaçın 
cvınde ~·emişler ve bir mi.iddct Is· 
tirahat ettikten sonra ı:aat 15 de 
Eayburta hareket cylcmi~lerdlr. 

Bayburt, 8 (,\,A.) - Trabzon· 

Son d)(•Jtkha~ı ohbetlı> nde Almanyaya kati taarruz 

Roo~e,rlt sö:r.Jerlne drrnnı edert"k şö~·lıo: cteıni~tir: 
ısalomon nılalarmdaki nıu,·alfıtkiyetıerimll:ln önt>mi. 

nı ~·o~um'lantamalıyıı. Fakat a~ nı ı:amanda .'liıh'ay 

arlıt.,ınılakl zaferi aumı:.amak l\'in l\ehep )'oktur. Ora
rla hli~ iik ö~üde bir Japon taarruzunu durdurduk. 
AJ\clenizde \·e Orta':'arkte maruı bulundutum111 tf'hll· 
kt>y 1 idrak efti;rnruz. Fakat netlted.,n ı;-ok iımıtliyll. 

Anupa bolı;-eslndeki h~finıiz Almanya)'a kar~ı ta. 
arruıdıır. Taarruzlar yapılabafl«'ek en ar. 12 nokta 
,·ardır. Bu gay·e için burada \e Rü~ük Britanyada ha. 
zarlıklar y·aı•ıldıtına emin olabillr!.lniı;. Almanyanın 

kunetı A\·rupa harp •aha.,ında kırılmalıdır. Ameri· 
kan mllletı dört büyük harp &ahaMndan hiçbirini lh· 
mal etmlyec·efimlıe emin olablllr. Hayati önemcle b•zı 

Uçan kaleler 
Roterdamı 
bombaiadı 

hazırlıkların dan ha hı.eden B. Roosc\ elL (Devamı Sa. 2, Sii. 4 de) «-• 

Doktor Rıza 
Nur vefat etti B. Churchill 

Avam Kanıarasında 
dokuz haftalık 

harp olaylarını anlattı 

Londra. 8 (A.A.) - Amerikan 
ordusunun Avrupa harekat saha· 
stndakl umumi karargahı 1Jc Havn 
Nazırlığı tarafından neşredilen bir 
teblisde bilhassa şöyle denilmekte. 
dir: 

Amerikan ordusu hava kuvvet· 
lcrine mensup 17 No. Tlpl r d E ki 
uçarkaleler Rottcrdam'dakl Şehl· 

edeman J?eml tezgahlarını ve Ut. 
rechtc'dakl dcmlryclu depolar:nı 

bombardıman etrnlşlerdlr İngiliz 
\'e dominyonJar hava kııvvetlcrlne 
mensup av filoları !le müttefik nv { 

i\lalta'nın muka,·emt'tı nzun ayla.r için temin edllnıl11tlr - Gemi uçakları uçarkalelerc refakat et· 
inşaatı, torplll~nme &RYH•m• kati olarak A'l'C:mi<ıtlr .'..._ Almanya tikleri gibi devriye hareketleri ve 
ı;-eçl'n eneden çok faıla bombalanınr':'tır. Uo;an kaleler yeni im. şaşırtma uçuşları da ~·apınışlardır. 
kanlar açmıştır - ~ll!or'da 8 lııq ordu gerçekten her zaman- Düşman işgali altında bulunan top-

! ldnden dMlıa kunetlldir - Rus~a, "'onuna kadar Hitlerlzmle raklar üzerinde uçtukları sırada 
~~arpı'}mak azmlndedJr - AHupa'da kurtulu!} aau çaldığı şiddetli bir mukavemetle kar~ıla. 

1
1 

zaman l'eza ~ti de çalnu, olaeaktır. ~an avcılarımız 
1
12 Bdüşkman avcısı· 

'- _J nı düşürmi.işlerd r. aş a av uçak· 
1 --------------------------- !arının tahrip edllıniş veya hasara 

n. \'il kl'nln gozetecllerle ı;örllşmet1lnılen intibalar 
(Soldaki Uç gazeteci arkadnşıınız, Matbuat umum mlldUrlUğU mlldürlerınden Şeklp Englncrl; Anka. 
raya gönderd!~lınlz Faruk Fenik ve Ankara muhariblrinılz Raif Mcto'dur) 

·' 

Almanlar Novrosiskde 6758 esir aldıklarını: 
Rusiar bu şehiı- iç~n çarpışıldığını bildiriyorlar 

1 Londra, 8 (A.A.) - Başvekil ,şeyleri benim yaptı~ım gibi, yapa· uğratılmış elması da muhtemeld~r. 

Mrrhum Rıza Nur ı::~d~o~~~pb~,!~~e~v~~kı~~ı;a~~~ bilec(:e,~~ı:n;~,k;~ ;~.c~~l~e~l~f: .Bi[o!~a::ı~~~ı~. ~~:ıf;tı~~) o "ta rngra da ş•ıdd t il çarpışmalar oluyor 
Eski saylavlardan mll\'errlh ve edip nutuk soylemlşUr. \) 

11 
Rıza Nur·un ölUm haberini oğrcndık. Ayağa kalktığı vakit mebuslar 1M"IrAM11 d 1 h . '1 • -
DUn gece saat 24 de li.nl b!r krlz ge· tarafından alkışlarla karşılanan 1 1 u a aa ta vı erı 1 Berlin, S (A.A.) - Almban ordu· - • çlreıı Rıza !-:ur'a fe'ç gelmış ve bir., Başvekil itimatsızlık takriri hak- ' ları ba.şkumandnnlığ'ının tebliği: f r~.,......~'-:~......___...__..._...... _____ __..._......, 
denbltt> ö!Um!inc S<'bep olmuştuı·. kında demeçte bulunduğu sün. 1 Hem kara hem de deniz istihkamı 1 ı 

B~y<>ğlu Zlıkur hastahanesine kal. dcnberl dokuz harta g,.çınlş oldu· olan Novrns!sk'ln zaptı için yapılan T ı ı k t • ı • ) 
dırıları nıerhumun ccnııuııl hu~ln, gunu hatırlattıktan sonra ' sö:.ı;üne muhare~elerde 6.7::i8 esir nlınnııştı~. u r g a z e e c 1 e r 1 > 
ikıııdı ııaııı ızını mlitcakıp mezkür şciyle devam etml tir: d Şıındıye kadar alınan raporları>. go. ) J 
hatıtahancclcn kaldırılacaktır. ,_ Avnm kamarasında o vakit 15 Eyi Ol e saflca çıkarılıyor re. ll zırhlı tank, her çaptan 90 top. J > 

t\lerhuınun ha~·l'tr \e e5erlerl gostermlş olduğu itim ttan dolayı ~ bir zırhlı tren ve bir çok gemi znp· ı • ıt H • • J t~ hb t 1 
Rıza Nur 1879 da Sinopta doğdu. mlnr.ettarlığımı bir kere daha te:c· ' Ankara. 8 (A.A.) - Haber al. lahvlllerln Caizi yüzde 5 tir. İkra· tedllmişllr DgJ ere arlCIYC Ve S - ara 

Aııkcrf Tıbbiyede okudu. Tıbbiyeden rar ederim. Mllletln azm!nl göste- dığımıza göre hasılatı tamamen miyeler içinde kırk bin, on beş bin :-.;ovrosisk çevresinde hA1a ltcndıl<.'. k b } 
ll!lkert yllzbnşılıkla çıktı. Bir mllddet ren bu ı;:ıb! deliller hBrp zamanın. milli müdafaa ihtiyaçlarını karşı· ve beş bın ilralık büyük ikramiye. rlnl şiddetle mlld:ıfaa etmekte olanıl Nazır:arı tarafından a u edildi 
lstanbul fnkUltcsindc munlllmlık et· da bır hükumet re!sıne en çok yar lamak üzere ihraç edilecek olan !er vardır. İhramiycler senede iki düşman gurupıarıy·e savaşlar yapıl-, 
ti. 1908 lnkıl!ıbından sonra mebu.s dır,1 edecek fımıllndendır. Bir' Milli Müdafaa tahvilleri ı:; eylül. defa çekilecektir. maktadır. Tahrip tayyareleri Sovyet I..ondra, 8 (A.A.) - Tilrk gazete. kabul edilmişlerdir. 
ı:eçlldi. Eır arn.ltk Hürriyet ve Itıltır 

1 

Eaş.,,.k:ı a:ıcak kcndıslle bP.raber den 30 <'ylüle kadar satışa çıkart. Halkımızın istikraza geniş mık- kollRı'ının şrhrln c:enup doğusundaki elleri diln de bir çok yerleri gezmlş· Resmi mnhflllerin belirttiğine gör< 
ırllaMQ4a çalıştı. mi.ıtt ·'lİ' , c S' nimi kabine arka· ıac:ıkur. tarda iştirakini temin için tahvil· sahil yolu Uzerlnde bulunan taşıtları., !erdir. Buglln öğle yemeğinde !stl.h. haı:iciy? naz'.rı TUrk gazeteciler.le 

IstlklAI savaşından sonra da n r.a cıaşları b lur •c pı:damentDnun Bu tahviller faizli ve ikramiyeli lerln mühim bir kısmı 20 llra•ık nı bombardıman etmiştir. barnt nazırı B. Brandan Srncken in 1 göı üşlüğ'U !çın çok memnun olmuş. 
Nur'un mebu.'I seçıldığlnı gorUyon.z. ezıcı ...,.. eksc:-ıj~d\e kuvvetlendi- olmak üzere iki revldlr. Faizli tah- kupürler halinde ıhrac cdileccktir. ı Düşmanın 100 tayynrcslnden 65 i i da\•ctllsl olarak bulunduktan sonra tur. ÇUnkU bu dost gazeteciler E 

(DcHuoı: Sa. S, su. 6; da) u i rilml;;; olursa harbin icap cttırdi:ı villerin faizi yüzde 7, lkra'lliycli (Devam.ı: Sa. S; tfü. ı de) fi (De\·aını: Sa. 3, ;::,ıi. S; de) = hariciye nazırı B. Eden tarafından (Dc,·amı: ·a, 3. :su. 2; de) )-( 



, .• \ TA N 

ANADOLU DAN SES 

Ekmek 
fiyat arı 

Yeşil Kağızm~n 
• • Yczon Behçet Kemal ÇAGLAR 

1 son emn 
Yazan: kir 

Belediye İktıs:t Mü
dürlüğ~ 20 para z :lm 
. ek' fj-.j mnt ·d '·ı/ du 

SABAH SABAH ÇİOf.K MEY \'A SIRASI 
Yım•!\' OLSA KA(HZMANI:\ DERESİ 
nım.sı~: CEN:\T1' :-ııiniR. rıı;ı; RE BURASI? 
GONLUNDE Bltt Bt J,B. L OT ER DF. GEÇER. 

flya -.. 
0..4" arslan 80 kilometre otcdc, - o. - 1 inde (umumi hücum) a karar ve· Bundan h r mUJdct (V\'cl c rır:cı. f?' 

bunıarın bir kısmı ,,açlarını ve sa· rilmcs n ve bu kararın da der· : r ara. ınd:ı ı . •len b r heyet. Bele. 300 - 400 metre daha ıı· 
kaltarını tırn eder k ha.k ar :sın:ı h:.ıl tatbakı a geçıld·s•nı. \ kıt kay- d ye lK.ısat mUdllrlUğU ıc mlıraeaat sagıda , etc{!ınl Aras nehr'nln kıv. 
hartştılar. B r kısmı da, hiıcra ko- l betmcden kaleye bıldırme e mu· lı ederek go tcrd.kleM bazı sl'hepler ra. a kıvrana öpup gcçt'ğl bir 
,ı;elerdcki mıı astırlara çekilerek, vaHak olmuşlar. ilzerınc ekmek rıvntlaı ıtıdn 20 para düzhıkte. t€!pesı kurlı dağlar ve 
utradıkları !elıiketc gece sundiız Turk karargahında, hucum ha. Z'm ynpıimasını ı. tcnılşkrd.. içi ~eşil dcı·clcr ortasında: 1000 
gôı yaşları dokcrek yaşadılar ve zırlıklnrı göru'urken, bi.ıtün Bi· Belcdıye Iktısat nıUdilrtU&U fırın· evlı. 4000 nüfuslu· b r muhay~ el 
gece :;ünduz (L{ıt.n} lere lanet 

1 

zaı s surlar le koca (Kostııntaıı ye) cıların bu kklırıni tetkik ctnıış ve biiyiik "elırln ~akın sııyfıyesinl 
okudular. şehrinin blrder.blrc aldığı şekil ve makul bulmuştur. ar:c~ ran ycş' Kağızman vıırd:r. 
ş mdi .. bir, bu vaziyeti gozönüne manzaraya bakılırsa, Bızans mü· üğrcndlğlnı:.ze goı e. IJclediye en- Benli Ahmet ovasından sonra, 

getirelim. Bir de, (Fatıh) ın \'e verrihlcrlnin sözlerıne nanmak cilmcııinln pek yakında \ <'rcceği kn. gittikçe bozuk düzen, gltt kçc I· 
Turk ordusunun Bluınsa girişi ile, lfızım gcllr. Çünkü Turk knrargiı· ra~la ekmek fıyatları 20 para yUk.. nişli. çıkışlı yol, Ka ızmanın dl· 
bu glrışten sonra cereyan eden ha- hında hareket başlar ba~lamaz. bü· seleccktir. binde, Aras üslündekı bir köprii. 

disatı takip edelim. tün Bizans muhiti de, ateşli bir fa· Ncl1ut ve Fasulya elen ntlayarak sizi ClEklcrl kır· * nllyete geçm•ftir. mızı ve tepeleri beyaz dağlara 
29 nisan 1453 Fakat bu faaliyet, pek mütttiştı . fiyatları yttkS01İy· Or doğru göturürken, blrbirlle ko· 

20 Cem L )elcvvcl 857 salı Koca şehır birdenbire, arıları ur· \'alamaca oycayan kuçük sular 
(Fatıh), umumi hücum pl~nını kütOlen bir kovan hal ne geldi. Son gtlnlcrdc plyasad.ı dı~er mad· tistlinden \'C yollara taş n mey. 

0 kad:ı.r mUkemmel tasarlam ş ve İmparatordan en sufli dilene~ c delerde olduğu gıbı nohut ve 1'nsulya va bahçeleri anıs:ndan g<'çırlr. 
hazırlamıştı ki, bu plAn en kuçuk kadar herkes, çıldırtıcı bir buhran fıy tl.ırı da Yüktıc. lnıc:\'f' başlamıııtır. Arasa inen bir kilç deren ıı or-
blr karrştklıga meydan \'erılmeden, ıçlnde idi. ı Al ıkadarJ.ır ne1.dlnde yapt,ğım•z tasında. üç koşcll, kiiçük. şiri" 
bu)'ük bır sukOnctlc tatb k edıldı Şchlrck. her korkulu zamanlar· tahktkatn göre, bu maddcterın !ıyııt· bır yayla vardır ki. asıl kasab. 

Buyilk kumandan, yukarıda ar- da gön.ilen vaz.yet, şimdt de fo· l:ırının ytlksclm<'sıne sebep. mUstah. _ dNcnln ubür tarafındaki )l:ır· 
zettığımız emir ve na thatıtrı bi- kerrur ediyordu ... Fnkat bu gece Rilın mezkOr nı.ıddcleıl tok etme ı. mızı ıcpel rrln dıb ne ve blitnn u. 
tlrdlkten sonra kumandanlarına B zansın ruhu. büyUk bir dehşet· dir. zunluı;:uncR derenin .çinc kurııl· 
son emrlnı verdi: le ürpererek cidden acınacak bir M'IJ muş. ktiı;iık ve clcre nı:ılıallclcri 

- Şimdi, sı.ıratle karargahları· surette inim ınlm inliyordu. 1 i korunma mahke- mıistcsna - bu fıç köşe cliizlük· 
nııa avdet ediniz. Askcrlerlntzın Ttirk karargnlıır.dakı hazırlıkla- mesine Verilen'ıer tc, bir ucu kızll yahut yeşil bir 

Ar.haralı 

ele seçen her çeşit mnl birden 
satılır. Her flıikkfının önünde bir 
söğüt bey atmaktadır. 

IE3) üyük derer in tçl yem) eşil, 

lf3J dır. Baharın hakkını taın 
veren kat kıtt bır y şlllih; lı · 
rincl katında çayırların, ikincide 
~·itlerin, üçilnciidc ldrazlarlu vi~

ııc!er .ı , ' dördUn<·udc nrmullarla 
clınalarm. besiııc!dc ccvızlcrin ve 
altıncıda ka\•akların yeşilliği yer 
:ılnıı altı kat bir bahar ve tabiııt 

apartmanı.. Boy bO)', çeştt çeşit. 

hare har~ .reş il ik ... Bu y<>sllli( 
lerln arasından ve altından beyaz 
köpüklcrilc ,.-anki erirken ren~I· ~ 
bırakmamış kar sularmdnn pey· 
dahlıınan b ir eo -kll"ı derecik gc· 
çer. Bu •forcyc h<'r kademeden 
ve her semtim bir kuçlik su ka. 
rışır. Dere ıçındrk bcs dcglrme· 
ni . ııca~ ıp ugultuJarla dem cekcn 
lıüyük İshzk kuşlarının -yeş llık· 
lcre ı;:ömiıli.i yııv<ıları sanırsı • ız. 
f1ilml"111, hu r!C'~ ir!T'ı'nlcrln i.iıı;Uttii. 
ı.:O tınlar ~·rşll drğ. l ele h{ı 1 ıi h e · 
yaz mıdır? 

Bu ) • ull klf'r memlckC'tlndc derhal yntıp uyuyarak istirahat et- ra vakıf otan hukumet, tehllkevi tepe ile nıhııyctlrn<'n ve öbür u. 
melerı için m r veriniz ... Harp halka bildirmek ıçın her tarafta Tahtakale c.addeslııdc 12 _ ı.ı nu· cu kopriiyc kad:ır nen cenış yol· e"yada bile b 1raz Tıis vıtrdır: Sıı 
boruları ve kosler çalınmıya başla- tellal ar bağırtmaya. badamı tı. Bu marado çlvı tllccarı Jak. malik oldu· lnrın arasınd:ı. toprak duv;ırlı topragın b"trrına g•rınrk lı•ln fır-
) ınca h rkes kalkacak sılahlana- tellallar: ğu ";321 paket b !ur Çl\İ ılc yl1w 5..ı ı!'.iimnit bııhç Jrr ortn,,ında çoğu ııt ıırar. sokulur, kıvranır, par. 
cak ve benden g('lCc<'k emirlere - Ey ahalı! .. Turklerln buvuk sandık diğ r bir bakır Çl\ı)j muhtc- tek katlı evlerden meydana GPI· 

1 .. ça anır; toprıık ta her fırsatta fu· muntazır bulunacak. Benim emrim hücumu ba tıyor ... Met !l olunuz. lıf naklıyııt anbar arınıı saklıynrak mcdır. 
olmadıkça. hıçblr kıta yerinden kı- Kaleyi a lanlar gibi müdafaa ede· j mevcut malını s tıı.llın kaçırm3k su. Yakın daglardan taş getirmek 
mıldanııyncak ... Dlkkıı.t edınlz. E- eck olan askerlerin imdatlarına çiyle Mılli korunma mahkcmcsınc suretile \·eya bclcdiycec vapıl . 
nıirlerlmln hil{ıfır: ı hareketten le- koşunuz ... Cenabı Hak, Hazrctı ,.crilmlştır. cak b'r tughı fırını aycslnde kcr· 
tınap eyleyiniz ve bcnd n baska, M<"rvcm ve blltun azizler bizim· * Beyoğlunda Kolomblya mağa- p'ç duvarlorı tn!;a \ cya tıı~laya 
htç kımscnln sözlcrmln tesiri altı· ledı;. ' zası sahıbl Manıeı Blumental \ c He. j çevirmek ınıkanı vt• rdır sarıırını. 

a girmeyiniz. ı Diye bağırıyorlardı. beka Dcnsıı m llyctı 75 kuruşa o'an J\htnlnr. Gczgczler ve Mııın;ıkcır 
Dedi... Acab:ı (Fatih) in son Erkek kadın. htiyar ve çocuk, kol Eaıı.tı k },şl~rını 150 kunışa sat. d<'tlt'" tcp<>lcr<' doğru il!'rliyen yol 

sozlcrl, buyuk bır zan ve şuphe bütun halk okaklara fırl mı !ar· mak sur!'tıle lhlıklır yapmııl~llın sıı•;. lıırd;ın b rı'lin yanıbıışındn, yrııi 
altında bulunan (sadrazam Rahi dı K"l 1 • d f 0 d k 1 lu olarnk M.ııı korunma ınahkcmr~ı· _\'apılmı.; bır kı.ic;lik Anıt - Kabir . .. er mu a a c ece • o an 

1 
ti 

pnşa) nm yaptırması muhtemel o. askerlerin imdadına dcl;ıl _ ezeli 

1 
ne veri m Ş r. ı göze çarpar. nıırarla, eski kışla. 

n b r propagandanın onbnc geç· bır alışk •nlıkla _ Ylll" klllselcrc * Mahmudiye l"adclCllindl' Pl nu. J::ırdan birini, bır cliiemap iş~alin· 
~k için mı ıdl? .. Yoksa, Turkl<"rlc koşuyorlardı. maıada.. Nıko V skallosoğlu \'c Nal· de, tek başımı koruyan ıı!lmış yn-
Bızar. lılar araSlnda dalma ıkl yuz-ı kur SS kuruştan fatur \erdikleri hal şınd:ı .i\lahmut B:ıbenın yrnl tn. 
lu bır ihanet ebckesi te!;kll eden Herkes dehset içindeydi. Sokak· ,de 2GO kuruştan bedC''.ni almak sınmış kemıklcr &'>mıılüdur. 
(Cine\ z) lllcr n errl den, kendi ları. caddeleri ve meydanları dol· suretıle ;ıOOO lıra ı:-tb fnzla bir kılr. Çarşı. yC'ni pıırkıu yanıb:ışında, 
ackerlcrlnl kaz mııksadllc ml ld? duran halkın çoğu. gecelik elblsc· ıı:ı. kafes teli atmı" olmaktan \C fa· uç tarafını dlı tkl!nlarııı çc-vrel -
Bu hu m;ta kati b .. hukfim ver· lerinl bll<' dt'fıt tırmcmi terdi. Yarı turasın kest t'ı bu malın ııat• ını d•ğı dört knşl' l)lr ml'ydonclır: 
m k milmkıtn d ildir. Ancak mu- çıplak kadınların, pcrlsan sa tarı saklam k uretııe dolandırıcılık yııp. la\•ansrz ve toprak do cmclı bl r 

havalanarak: kt _, 1 k '1 il k f ha kak olan b r ey varsa. (Fatih) ma · an su,.u 0 ara '' ı 1 orunma açık hava halını andırır. Yenı, tek 
aynı özleri so~·lemek luzum ve - Ey Meryem.. en bızc merha- mahkeme me vcı ılmıştır. katlı, vassı drımlı dukkarların hc-

mC'eburlyetlnı h ss ylemışUr. met et... Pı'yasaya yeni şeker 1 men heps.ınd.e k~Za).·a.sclebılcn. \'e. 
(Fatih) knra ordusu kumırnd rı- D ~e haykıra haykıra, deli ı;ıbi _ 

ıarrna son emrini verip onları ka· ora.dan craya koştukları gorülu· gelmektJdir Kömür ıstıhlaktnın l<: hdıd ı 
rargAhlarınıı çönderdlkten sonra, yordu ... Bu vaziyet. en metın in· b' 1 
dcrh t (Am ral Humza bey) ede sanların ble lr.Jrlerlnl harap cdl· 5 Eyliıl cumartesı gunkü nüsh1· İÇİO ır tep tntı 
bir emirname yolladı. Bu emlrna· yordu. mızda, pıyasada hlr mudfictleııbc· Diin oğlcdeıı sonrıı vilA.veltc vali 
mede - takriben - şu ımtırl:ır vardı: Kilise çnnlnrı, h ç durmadan ça· rl devam eden şeker buhranından muaviııı .\hıııct K.ınığııı rıyasetiııtl" 

(Ev\elce de vcrdlı:,: m tollmıı.t lınıyordu Blıtun kilısekrden, ha· bahsetmiş \'C bunun da ııakli)at- Dcnızyo'ları. Llnııınlar \ ' e Sulnr ich_ 
mııcıblnce kalenin deniz taraCın· zın ve ;;ıcıklı dua sesleri taşıyor· sızlık yüzlindcn meydana geldıg . resi, Bcledıyc Iktısat mUd lrlli~U. 

ya doğru kı-ymaktan kendını a

lamaz. Armut ve dmn, kiraz ve 

vişne dalları birb rlcrinc kendl'lk. 
terinden a~ılanacak slb! y;ıklaşır, 
sürluniir. sıırılırhır ... Burari:ı kıı 

\'aklar, nebati minareler glh·rlir. 
Yama<'ların Y1'5il kubbı•IC'ri üstuıı. 
drn nı:ıvi go'c doi!!'rıı 111.anırlnr. 
Tabialln mabrdiıtdr renktPn cz3n. 
lıırın· hlr sabah hlra.ı dahıı yıı· 
karıya ı!.!,aştırırla,. ve nwyvaln· 
rının holluguyla ~·Ne sarkl!n <iı.1. 
lar. sıınki bu <'Zanla bf'I bilk{ıp 
varııtıcı toprağ: ımml~ e hRLırla

nırlnr ... 

M <';:,va acatları arasındaki 
ı;a.) ır1drda otlayan ıı z;u tı 

boylu . uzun bo~ unlu bir tay CM· 
diim ve hükmcttım ki: Buralar. 
dıı hep boyle başı boş, meyvn 

Denizlerde 

mevsim ne kndnr kalırsa zürafa· 
l:ışıp dallara uzanacak ve ot u bı 

rakıp mcy\'a ile.: gcçinmıyc bn lı 

yacaktır. 

Kiraz. vişne. ceviz, badem. nı 

mut erik ... Kağızman. nıcyvala 
diyarıdır. Fakat en makbulü, en 
ç1.ok çeşltlıs elma· Kıslıgı · Y~z 
lıgı, K,alın • ince kabuklusu. Sa 
rısı - Kırmız.ısı. Tatlısı . Ekşisi 
Çr.klrdt•klıc:ı · Çekirdeksizi.. he 
c• n 1 \·ar ... Hemen her bahçcd 
göze çarpan genç meyvn agaçlar ı 
yctl5lirmc mcr~kıııın güzel ınli • 

de !eridir. Fakat eski ağaçların 

kışları odun fazla para ediyor dl. 
ye, yaza mc,vva vermesi muhak· 
kııkken. kc.:ll!p kuru odun niye· 
t'ııc satıld•ğı oluyormuş. Bunur 
oniiııü almak için nıeyva ıığacı 

odunu satmayı menetmek l{ızım . 

AgaçlardA hac:talık gfö:c çarpmı. 

yor, :fRkat esaslı bir bakım ve dU· 
zcn de var denilemez. Bahç<'krl. 
buda mıı, :ışı. rilfın ~ormcdlklerl 
ar la«ılı) or ... 

~ irin kv2dıı, hiç b'r çeı.lt 

~ içki bulundurulmaması, 
mcyvıılar ve ı;ıçcklc.-. yeşillikler 
ve golı;ellklcr ortasında yeni 
11 1 \' yaınhır n türcmecın' ô-:leıne'/ 

iç n olacak d yc>lim: sı~arırnın dıı 

hulunıııadıgını üğr. nlp ~afınnııı· 

ı mc-ycln knlınaz. HemC'n yakın. 

cıa . doğııııun en zengin tuz ycrlcrı, 

kıı) alıklar. hatta dal;l ıklnr halın· 

de uzRvıp c:idC'n Knğızmanda tuz 
buhıı,madıgı ı da duyacaksınız· 

dır. 1sta nhulda ı::eçen kışın kıırlı 
b r gtınıındc neşredilen bir kari. 
kalUru hatırlar \·e acı acı güler· 
ın.2: 

- Bıı karlar yullarrlan nasıl 

kalk!arak? 

- nıı :;:ec.-e hUkümct el koysun 
yıır1111"- bır şe>r k:ilnıaz! 

U;ıJkına di.ınya şevki cfaha rok 
nşıl nır. ~üze! kan .. atslzllk adet 
ııaı ınc g"lir ve hnyal hacmi ge
nısl('tıl • rı;<>, yeş'I Kagızınan, b ir 
gü~ Doğunun scbıc ve ıneyva 

bal•çe:.i sayılma) ı daha çok hnk 
ed ceklir. 

Behçet Kemal Çağlar 

r Bıı yazı ik iay C\'VCl yazıl· 

mış, ak.:.i bir tesadüf escrı o· 
Jarak kag:tlar arasına ka· 
rışarak ncşrı tec!kmıştır. ı 

hakimiyet 
ŞEh. t;R, MAHSUi, MUDUR~ 

dak surlarını ku at. Kara harbi du. ili yazm: tık. Elektrik, Hıwııgıtzı şırketlerı mumcıı. A lıııa.ıı h.a:;k11111. andanlığının hll· 1 
baslar b:ı 'amaz, sen de taarruza İradeler r:e hfıkim olamayan bB· Dun afak dar maknmlar nez- illeri ıır, knmUr ıstıhlak clien nılies· 

"'\l ı.ıı~ı l)ır lehlıı:ln" •orc JnriJ. «Hal,.-rn Hml rnah.,IJI nkert 1 I •u 'la la. Marmara c.-ıhct ı gozden zı ın anlar adeta cinnet eserleri dinde tekrar yaptığımız tahkık.ıt.ı seselcr mlldUrlerinlıı dl' iştıraltilc bir .. " • ~ n 1 ~ ... 
t 1 tııre 111· srııı-llk harıı ıınidıletl içindi' aya ~·ı:.arıl()lğıııı bildiri.' or. Olllııılz-k ç rMama !cızım geldığını, sakın gose r ~or ar· gorc, cvvclkı ı,:un Esklşehlrdcn toplantı yapılmıştır. 

unutma. 1 - Ey\'ah. o buyilk olüm saati şehrimize 10, dun de k<'sme \ e Bu top'antıda taıı köınUrO sar!ıya- Jı,Lrı• gf'ınllcrlnıtekl ka~·ıplarlıı, df'nlt_ ılr. mah .. ul kelim~ı. eı:cr &on 1am ıı.. 
ge . toz olmak üzere 2:? \'agon şeker tını tahdıl ıçın alınması llızım gt> en ~· * idi 1 lcrde tut.tugu hirlndlikten U"iınriılli. , tarı.hl m."rnl'"t df'jti-;medi ise, ekim 

Bizans mü\Crr1hlcrinln rlva) et· D ) e bağırıyorlardı ... Halkı tes· grlmlljtır. Bu vazıyet muvacehe· tcdtıiı·ler tP.Sbit «!ilmiş Yl' Vekiller it•• dıı,mıiş. ·'"" ·le f<'ı•mktan alınan ~e~ ler için 
1 ti 1 h ı kt Oıdu ,;u bir Bu Ö\IC\lc,. '"orr. , ıhetin >;ırndi 1 kullanıl.ır: Rıığday nrnh,ulu; ııant":ır 'er ne nazaran, Turk ordusu da. I·in etmek için kdb rlcr dbşlinC'n sinde pı) asada bol m ktarda şc· heye n •ı azıı ama b • • • • ., • • • • 

l"Cnd lcr nl mcharetle gizleyen bir fmpııratorur emrılc de me)dan· ker bulmak kabil olacaktır. G kararn hazırlık te~k l edrn mezkflr 
1 
~'J le olıııası il'ap f'4il': I - Rlr1~ik mah~uııı ~ıbl. 

!ıa) il Rus e u u varmış. Bunlar. 1 rda papa lar nuhıkhr söylüyor· len sekerlerln bir kısmı şekc;~; toplantının netıcc"ı Dahıli:rc \'ekfı. i .'\nwrlkıı; 2 - .Japonya; 3 - lngi lterf'. Şeker nıahsoı df'~il, mımıııldıır. ıra. 
1 Birle!'o,ik Amerikl\ 'e ln•lltr.re ınht_ kııt mıımul kAlin1~1· dı'lı·m· d ı ı~h ordugAhta ccrcy n eden ahvali öğ- ar ve gazozculara tc\Zı erhlmıştlr. ı !etine blldinlmlştır. "' · • ~ • ır e ı " -

rcnıp kuçük kağıt p rçaları uzerle Telaş ctmC'ylnlz. beyhude Dlccr taraftan Belcdıye iktı!ial idik ol<luklarma gi>re denillcrdı• bl- ı.uı kadar kullıtnı-:lr olınııdığı için 
rine )Rııyorlnr. geceleri muayyen yere. kendin zı i.lzmeylniz... İlıti- mudiırlügü, elinde şeker oldulfu 1 İlk sıhhat kuru'.u rinrill~in ~·ine Angloı.ak .. onhHdl\. 01- «J<'llİ )ll(lılan ~··kt-r» dı>n1ek Ji:'i.folir. 
_\erlerden, oklarla kaleye atıyor· malkt dil mrınlarımız, şehre gire· halde plya ayn çıkarmak istem!- Eeledıye reis muıı..vinl Lut!i Akıcıy, ıhıı:u anlaşılı)or. l".\JIUDI HF.SADI 
larm:ş. 'ceklcrdlr. Ve hatta (Knstanlln yen tiıccarlar hakkıncl ı tcık'bat dUn Barbaıos ttirbesi etrafınd.tki ZAFırn, .St; '.l,,Uf.\.S ~ Ç'M ) olı dl)f'n iki l"wlıudinin 

11111
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İk ndi zamanırıdan itibaren (Fa- 1 !orm) una kadar ileri yebilecck· yapmak çın liızumlu o an teib ı·-, sahayı gezmiş Ur. Sıhhat l•uruıu dcı~~- (l~on Po .. ı u da hlr hın·aııı .. haslı· ğaıa-.ıııda tam J:?199 ııaliel ~·hı hu. 
t h) harekete ı::eçer g!'çmez. bu lerdir. (1) O zaman semadan bir lerj almıştır ~len yerlerden ~ikini_ t~kll eden .Mu-1 gı: ~Gıda nıaddelel'I fi~ atlarını arttır -ı hııınm'!. 
cnsuslar d rlerha f ııl yete başla· melek inecek. El ndekl ateşten kı· Bundan sonra hıç bir sekil de şe· ı hPndis mekt,.bı öntinUn ağRçlandırıl_ I ınak için el altından ı:alı~anlar 'ar- 811 iki Yııhudi !.'hı )'ok dlJ ehilmr.k 
mışlar. (Otağı humayur) da t-Op· lıçla, düşmanlarımızı yine surlar ker buhranına meydan \'<'rılml) c.: mn işini görnıiiştllr. Unkapanı - S~- llll'f"· için l:!HI!> rakkamınr ,ö_ylc bir he~a-
lanan fcv.Ka de meclis!, bu mec· harıetne t ı:,dcdeccktlr. e<'ğı cıbı. muvazaa sureti le şck<'r' raçhanc nrıı.c;ı Gazi buh•arı 1;Umhurı- f:ııla maddl'lf'!ri !i~atıar1111 indirmek ha tabi tutınuş olat·akları•ır: _ ı + 
liste cerc)'an eden hararetı muza· \l'b!iı ur fıyatlarını arttırmak lst yen muh· yet bayramına kadar t nıaınlanmış için ı-1 ii ... tıınılen ~alı'.'a"ıar. ~u fi at. :! - ı + 9 _ 9 =o 
lcC'releri, bu müzakerelerin netice- tekir tüccarların dn harcketlerıre olacak ve cUmhurıyct bayramında 

1 
ları :ırttırmllk için ti alhndan çalı. Y•h•Jı1! hetiabı bu! 

(l) Çembcr?rt... ıııddctlc mani ohınacaktır. merasını le açılacaktır. ~anları mıığlur eıtemı,, l'<'f'kl .. r nıi ~· 

Ncmuslu sohtekôr 
~ n C\',\Orkda Jacl,; l\lorrl~OO nr!ın· 

O~ da gene lıir ııdııın lıa~atııır 
cok s-arlp IJir tnrzdıı kazanmaktadır. 
'.'\forrl..;on'un el ~ 7.ılıırını taklld et. 
mek hu"t' unda fc, kail.de bir l"tiıta_ 
dr 'nrdır \(' bıı onuıı artık bir anatı 

haline gelnılı;;tır. 'iz ek teslim edM'
.. ıniz ki bo işin kın\ rtll bir durt1 .. tJu. 
i;I' da) anmııı;;ı ı:u ııııtlır, zlra Morıi_, 

son bir ;oahteJ< • .rlık yııpııınklndır. ı-·ıı._ 

kat onun hu r<aht<'kürlığı r~111idir, 

hiıkClmetçe kabul r.dilıııl~tir. 
Illitu n ıı tlerl dolu olıı n hliyiik I~ 

!!Ahlplerl. kendilerinden el .raııları 

i;;tenen \Ildız 'e im uradR X"''·'·oıi< 
lıcle•Ji.) f' r<'ı..i l..a Guarcliıı ~ihi rlr\ Jet 
nrlıımlıvı hütıin m!'ktııJll<ll'ı 11111.ala
nıaı.: için tH1lıı ıııe.'iı::ııı olurlar. Rina: 
rnıılc~ h '.\lo1Ti.-on Pi ~ a11ııırıııı kolay_ 
• a taklıı1 OO"hilf·n, lthnnda lfı,l ık nıı_ 

nııı .. ııı hlr ı:-enı.: olup kar11ııı;ınıta d:ı 

r+•kfthrt "''~ hir kimse hulıınmadı
ıfından hayatını kolayrn kar.aıımak

tadır. 

Glad) s duı·madan soruyordu: 
- Yınc İsvıçrc) c mi uoneceksınıı? 

Evet HcP. oradn yaşamak ıstiyo-
rum. 

Bır daha buraltıra gelm.yecck mi
slnlz? 

Ktııı bilir belki de gelmem. Bunrı 
nlçlr hayret cdıyorsunuz Gladys'' 

_ Hn'•kınız var. Zavallı Tess cildiik· 
ten ve Olideı· de Par sc yerleş'llktcn 
onra çok )'alnız kaldınız. 

lsvlçre) ı çok scvı,>orum. 
Gladys gülümse:} erek: 
- Grırıp b:r adııınsınıı Claude, ded . 

Ynkın akrabam olduğunuz hıılde sizi he· 
men hemen hıç tanımıyorum glb bir 
şey.. Duşuncelcrınıze ve duygularınıza 
tamamlle yabancıyım. Nasıl oluyor da 
lsvlçren r kilçticük bir kasıtbnsında yap
~ alnız yaşamakta'l zevk alıyorsunuz? 

Sonra korku ve nefretle tekrar etti: 
- Yalnız .. Yapy lnız knlmak ne feci! 
- Yalnızlıktan nckndar korkuyorsu· 

nuz Gladys Siz de h 'ç değişmemişsiniz . 

- Degi~mek ne demek? Kadınlar hiç 
dcğ•smez kı. 

Claude dikkatle yüzune baktı ve 'ı-s 
çıkarmadı. Gladys karşısında oturuyor· 
du. Bacını hafifçe one eğmls. beyaz ve 
ınce boynunu süsleyen inci gerdanlıkla 
zar f hareketlerle oynuyordu. HlılA çok 
ı;:ilzeldi. Fokat bu endi eli, üzüntülü ve 
heyecanlı bır guzclllktl Bu kadın adeta 

ı, , Z. A O E: L: 
tt-14~ !o~At ~ 

Yazan: lrene Nrmiro\!1.ky 
- ııü -

' aktıle SC\ mis oldugu kadının bir göl· mny:nız. Çür.kii ne.kadar büyümüş olrlu. 
~cı;I s•bı olmustu. O zamnndanbcrl bir funu duşunmck bile istemiyorum. 
knç sene fasıla ile Clııude onu gornıüştiı. Bu sozlerl Sô)'lerken ellcrj titriyordu. 
F kat hiç b r d fıısında Gladys onunla Hemen bunun farkına \"ardı. Ve sımsıkı 
me_gul olmamıştı. Dalma ycnı bir S<'\'· birbirine kavuşturuu. Claude bu halin 
aa pcşlrdt!, suslcnmek. gezmek ve eg- farkına varmamış gibi devamla: 
lenmcktcn başka blrşcy düşünmeml5t - Ana kız nasılsınız? İyi arkada~ mı· 
Halbuk bu defa kendini beğendlrmegc sınız? 
uğra~an. bunun merak ve endlşcsile ktv· - Evet .. C<ık iyiyiz. 
ranan bır hali \•ardı. Uzun ıaman katb· Zorla glılilmslyerek sözüne devam 
de gizli kalan bir nek zamanla acı hallre etti: 
gelir. Adeta bozulur, çeşnisi degişlr -..;c 
buruklaş·r. 

Clnt1dc ,b) le duşiindü: 

- Artık tcs'rir.clcn kurtulduğumu an
Jnvorum. Çok şUkur artık onu şcvmlyo· 
rum. Baht yarım. 

Sonra Gladvs'c sordu: 

- Marlc Thcresc nerede? Görmek Is· 
terdim. 

- Biraz sonra gelecek. 
Kaç yaşında oldu? 

- Aman Claude bc:na ~ hlç sor-

- Yavrucak beni çok sever. Çok tatlı 
bir ı;ocııktur. Çok genç ve tecrübesiz 
olcluğu Jıııldc hazan öyle uslu akıllı hal· 
1.rrl var ki .. adeta bazaıı bana akıl öğretir. 
Tecrlıbelj gün görmüş b!r Jı;edrn gibi be. 
nl tenkil eder. Glydigim elbiselere. tak. 
d:ğım elmaslara karışır. 

- Demek ki anne rolünü oynayan 
o .. 

Claude'un bu sözlerindeki ince alayı 
!ezen Gl dys omuzlarını silkti ve: 

Benimle eğlendtfinlzi farkodlyo· 

ıratlısert 

rum. Fakııt ne yapalım. Kızım beni deli 
t:lbl seviyor. Hem cvlat hem de hima
ye etmek isteyen ana hisler! birbirine 
Jrnrışıyorsa ben ne yapayım? Bir gbn 
bana ne dedi hlliy!'lr musunuz? 

- Zavallı annc-ciglm. Hayatı hcniiz 
taııımı.vorsun. 

Rıı sözleri cluyıı:-ca gözlerim ya~ardı. 
Tuhaf ıieğll mi? 

- Evet, ~nk tuhaf. 
Sustular. Gladys biraz sonra yine ko· 

nuşmaga baş1aciı. 

- sızı gordbgümc çok memnun 
oldum. Ya ı:lz? E-=kiden benden hep ka· 
çardınız değil ml? Nıçin? 

- Gladys nekadar halncesinc k1tdın
ııınız .. 

- Neden? 
- Sezdiğfniz ecylcr size kafi g<'lıni· 

~ or. Yınc ı:-orup anlamak fstıyorsun·.ız. 

Yirmi sene size bir~cy sordum 
mu? 

Gladys eier şimdi sorarsijnız fena 
qlur. Ç~nkü cevaplarım ka!btnizl kıl'a· 
caktır. Sizi vaktile deli gibi sevdiğimi 
blliyor.ı:unu;ı:. Fakat hala bu~üıı o çılgın 
hislerim var mı diye soracnk olursanız, 
siıl' hayır derneğe mecbur kalırım. E\·ct .. 
artık bitti. Sizi sevmiyorum. Dünyada 
ebedi olan his var mı ki:' 

Gladys gülümsfiyordu faknt knlbınl 

cicrln bir acı kaplamıştı. 
Arkası \'ar 

D • 9 - 90 

Bir düzüne 
hücum yeri 

/Rı.. ntt':rika ~hur""9l B. R•m 

~ velt Amerika bıtthHta luta. 

hen ~·uııtıı:;ı meşhur •Lttt'DI< bllŞı ıııoh. 

hctleriıı ndeo sononcusıındH ~le 

ıli~·or: 

«A\•ruııa lııuıı büfgf'.Biııde gaye· 
nı11;. Alııı.my"~'& ~ruz etmelıtlr. 

\lmau~u~a hil<'mwa ~yabılece· 
ğiml;r bir ıliiı.liuc JP.r •ardır. Ba ta_ 
anuz l!"fıı kap eden havrrlıklal'm 

~11111lmııktıı &hlu~undan emin ola. 
hlll r;,Jnizıı. 

,\\ nıpa kıtı»anöa Alrnanyaya hü
ı·uın edilenk on iki ~·er Bere!ti olıı.

lılliı'': Kıla harrta-;mı ~zdıen geçir_ 
dlm; ~le on iki yer bftldbm: 

ı - :\'orvoç: lkinC'I Hphe DWlllL 

le:>i hahl" ıne\ zuu oldukça, lııir tıek • 
&.'>keri )az.arlar !lio"eçıia t>u ı,& ea , 
mlı"'ııit yer olııC'ağını ileri !!Ünfüle.r. 

'.! - Daıılmarka: Danl,,..,k91tm 
garıı kıyı"ı aklıa gelebillr aıM& bo 
ınenılrJ<etı lota~ a bağlıya. ar ber
uh kolay l>lr miıdafaa hattı .ta
ınaı mı! 

3 - Holanitıı; Holanıtamn soya 
'"'#ulnıa ı kararlan ~lenlere kal'fl 
para etmediğine göre dcnfu\en &'~
lec<"klcre de etmeme<a '\'al'itJıUr. 

1 - Belçika: Relı;ikıı kıydur a. 
ımınıl.) etle plfı j olduğu ~n Htraç 
lı;lıı eheri"li olahil!r. 

~ - 1·'rıııısa (işgal altmdakJ kı· 
-.ıın): Gencrı&I rll' Gol bu ltarbin katt 
ı;afh:ı-.ının ) lnf' Fransada olacatını 
bİ>Jleıııl'ıll mi'! 

6 - J"ran,;a (l~al atbntta. omn· 
.ra.n kısıın): ::->ahilleri _,abllml''k 
'jllrttle lteriıle belki ~ardımcı bir 
•h il km' et ıle hulunatıilir. 

7 - rransa <Al<denn klyllarrı: 

Runıı yııpııbilmck ~in Ltbyayı U
ıniıli.\ ehilmck pek önemlidir. 

8 - ıtalyR: Afrika tamamile ele 
alınahllir"e Akclcniı: ha.vıa'lrnda 

mııl lr.flkler bC'lkl buMU>ını en miı_ 

salt ~er olarak dü~üneblllrler. 

!I - Yunııııı..lnn: Burada l"elanik 
en f'hori<:ll ;1rr olabilir ama adalar 
\e Glrirl uıüttdlklerin eUade ol· 
sa~ ılı. 

10 - l'•ıgo .. lın~·a: Aoıker Ye mal
ıeıııc nııkliyatını ı;emllerle detll, 
rn11a11nnı tıı,ıt uı;aklarlle yapmayı 

t~ı;arladığı bir aralık ileri sürıilmiı':' 
olan Amerika. acaba Karadajl'ıla 
hıt.7ır' kurulmıı'Z GenOJ'al l\lihallo\. i_ 
ı;ln Uç ~ ııı hin kl~llik mukavf'.met 
cephe51nl l.;u\ vt-tlcnd!!rnıt';\ 1 ve ge. 
nl~letmcyı dü~Hnmf'mlş midlr'r 

ı ı - Kafkııı;ya: Rusları ~e Rus
ların Karauenlz: filosunu guç c1ıı· 

rumlnr•lıtn kurtarmak için bura-.ı 

aklıı gelebilir; et.R!ll'n geçenlerde 
ileri ıle üriilmli9'tii. 

J:! - Alınanya: ~on ıif're.-.e ü-ıliin 

\e 11ıuazz:t11n U\cı, bonıbıtrıtıman 'e 
tıı':ıl uça!.. ntolnrllc dnğro;lan dog_ 
ru) n ı.ıın:uıyn. 

n. nuı.' clt sozlcrlne şöyle de\Bnı 
ediyor: 

cıAlmnn~ rınııı kudreti A\Tupaıla 

kırılmalıclır. Bu hu usta a8kerf \ e 
ı~ a i mahiyette milhlnı kararlar 

\C'rdlk. Zamanı gl'Jlnce, bu kararla_ 
rın !lf' olıltıı::ıınu .. ;ı. tlc ö~rcneeek· 

"lnlı, ılıı-:mıın da ... ıı 
Ben aldR gel bllct•ek bir •lıırnnn 

tıııc•ıın .\erini ';'h~ let•ı• gö7.ıll'n J:'f'ı;lr· 

ıtıın. R. nuı.' eltlıı ı.ö)·leıliği hücum 
:ı:aınanıııı hekl!'ıne&. de artık Amc_ 
rik<1 haJl,ın:ı ıJii~iı~·nr. 

KÖRKADl 

TAt<VİM 
!> EYLiJL 19'2 

,-
~'ARŞAi\IBA 

Al" !l - Gt'S 252 - Hızır 127 
RUl\11 13::i8 - AGUSTOS 27 
HİCIU l :lGI - ŞABAN 27 
Vı\KİT JffALİ EZA~İ 
GÜNEŞ 6.35 11,04 
ÖGLE 13.ll 5 41 
İKİNDİ 16,47 9.18 
AKSAM 19,30 12.00 
YATSI 21,0:l 1,34 
İ~ISAK 4,51 rı.21 

Pa t'.ıconfı bulgur p:lôvı 
I?:!!:!. &) et I~ 1 hlr bulgur elime gt'~ 

~ ti. Çoktanherl Jilııinü ıör. 
medlğlmiı. fçln hulunca .,t'\'lndjın. 

Hemen pil;h· yapmayı ditşiiııdtim, 

hem de patlwanlı )apınıya kanır \er_ 
dlm. Bir !dlo bulguru 8) ıklıyarak lyi
<'f'. yıkıtdım. iki kilo ı;;uyuıı I<;ine tuz 
!'tarak kaynattım. Ba')ka tar:ıtta iıı,; 

büJiik ılonıat~l tloğradıuı. Bir ı..a':ık 
)'ıığcfa cı!'rek ııi.,iı •tim. Patlu·anlıırı 

olıı.k parçalara dv~radıın \C ı.eytiıı· 

'ağında luı.ıu-ltını. lyiC"e ı.üı:diirıı. 

Domak..,ln için" kaı~~tırdmı. Yence. 
redl."ki "U kaJnııını'jlı. Bul,;;tmı içino 
ıtttım. Blrar suyunu çekrıwih: lla';>lll. 
;) ıııca domntes 'e ııatlıt'.anl:ırı ilı.eri· 

ne ıloktünı ,-e bir kert! k11.rı~tırarak 

hafi! a~c ~.ektim. Bıı pili,• li.)le ı~t 
olmuştu ki leu.•Jtine do~·om olmadı. 

EV &Al>INI 



» - 9 - 9i2 

Askeri durum 
( 

1 ' .1 

Yazan: 
lbıan BORAN 

Doğu cephesinde 

M ar~al TimO(lenkonun, Stalin. 

ı;rad m•·~ do.n nıuhareheslnı 

kazanmak ınaı.sadlle şimalden geleıı 
taze kuvvetk'rlt! \e hanı fllolarlle 
bir yan taarruzuna. gtrl~tlği ,.e ı'\ta

linı:"r:ıdın şlnıal hatı ... ında Alman so1 
(•cnaJııuı ıoen attığı tanıaınifo anla· 
'ıhnaktadır. YalnıT. Alman tebliği, 

hu R~ tavruzunu «şa~ıırtnıa taarru_ 
tUD tti3e \lltiın:ındırıJor. Biz buna 
<"<'nnlı 'c3 a yan taarruı.u dlyt'blllriz. 
Alman ordu ... unu, ı;olrıı.al halı ıııda ta. 
nrruzdan mlklafaaya J:eçme;1-·e mec
bur ctmı,tir. Ru ;. ıuı taarru7.u Ruslar 
i ~·l ıı bayati ehenınıl~ eti haizdir. ÇUn· 
kü ııtrate.llk btr düştin<"e ile girl~ilen 
hu taarruzu ı.llratle besle~lp 3Urııte. 

nıt'zlel'!le Stalingrudı kurtarmaları 

nıümkUn olmı3a<·aktır. Stratejik dU. 
-:Uncedf', Alman ol cenahındaki mu. 
ılaf:ın koıtutunu yarmak \ e .Stalln· 
ltradu taarruz oocn asıl Alman kU\'. 
,·etlerini "enup batı tstıkanıetlnde 

rlt'ate me.cbur etmektir. Eğer Raıılar 
Uoıı dirstflnl şimalden c~nuba dof. 
m r;~lr nerlemeye mu,·affak olur
la1'98t Alman ordu"u talingrad 5niln· 
de artık duramaz. 

Almanlar ':iınahlc beliren bu Ruı. 

tehdidinden korkmuyorlar: korkma. 
clıkları da Stallngraıl garblnde \C 

c-rnup hatı~ınıla ı:chrc tıtBrru:ı:;1. df'. 
\am t.tmelt.rhıdcn aıılıt';'ılm:ıktadır. 

Ru~lar ';'lıııdl~ c kadar "traU.jlk ım· 
hadıt blıJ ilk bir taarru1: yapamam1ş

la.r, yap .. alar da mu\affuk olamamı,. 
!ardır. Ru kanaatle Rusların lıu e_ 

, ftı.t' de hlr ~ hec:ercnılyc~lerlne 

hiikmdnıek, çok ciirctkllrane hlr du
':'ıin<·e olur. Almıın ordu~;u epe~ı·~ yo
rulmo' H! hırpalanmıştır. Ruı;;lar :şl_ 

Ticaret ataşeliklerimiz 
takviye edilecek 

Ankara, 8 (Vatan) - Son gün-1 :n ız Hariciye Vekaletine bağlı ola· 
terde yapılan bazı nesrlyat üz.erı-1 rak teşkil edllen Tieart mukave· 
r.e Ticaret Vckflldinden öğrendi·! leler dairesi reisi yabancı memle· 
ğlmlze göre lfığvından bahsedllt>n ı ketlerle yapılacak olan ticaret mil. 
ticaret mümessillikleri adında Ti. zakereler!nde t icart ~yetimizin 
card \Tekiıletıne bağlı bir miiessı:· ı da~i suretti? reisli{;! vazlfcsln' 
se yoktur. Yalnız Vekalete bağlı görecektır. 

ve yab!lncı memleketlerde hizmet Bundan bask;ı T carct Vekfı.lctl 
gormektc olan ticaret atn5elıklcrl 1 kendisine lazım olan memurları 
vardır. Bu ataş Jiklcrln de IAgvı barem kanunu dahllinde temin et· 
değil. takviyeleri kararlaştırılmı~· menin mü~kiilAtını görmi.J~ oldu· 
tır. Bu hususta hazırlanan b r ka· ğundlln Meclisten salahiyet isteye· 
nun Iiıylhası Mccllsc ~evkcdllınl~. rck ı;c~ls mikyasta miitchassts me. 
tir. Dığer tarnftan şimdiye kadar . 
olduğu gibi bundan sonrn da tica· mur kadrosu kullanmak arzusun· 
ret pcılitlknmız T•carrt Vekaleti dadır. Bu suretle de b!r layiha 
tarafından tedvin edilt'cektlr. Yal- hazırlanarak Meclise sunulacııktır. 

VAT AH 

Başvekil Ankarilya 
dönüyor 

11a"n d"ö~eıo:teöıaö BiıvekTI Şük •• j 
rü Saraçotlu ve beraberlerinde 
bulunan zevat saat 17 de ı.;ehriml? 

ze ıelmı§lerdlr. B."l.svckıtln gelr.ce· 
ğl.nl duyan halk şchlı· mcthlllind~ 

kendilerini karşılamış ve alkışla· 
mıştır. 

Bir mi.Jddct Hıılkcvlndc kalarak 
Bayburtlularla görü~n Başvekil 
Kayserlye gllmek üzere halkın 

ayı:ı ve sevgi tezahüratı arasında 
~ehrimlzden ayrılm~lardır. 

Aşkale, 8 (A.A.) - Trabzona 
kadar bir seyahat yapmrş olan 
Başvekil Saraçoğlu. buraya ~I· 

mtş v~ Kayserlye doğru seyahat. 
!erine devam etmek üzere saat 22 
de hareket eylemişlerdir. ÜçUncU 
U. 'l'\lüfettiı; Xaz!f Ergün. Erzurum 
vali vekili, Belediye reisi. müfettiş· 
ilk erkanı taraCından uğurlıınmış· 
lardır. 

Batı çölünde B P •f•k Erzincan, 8 (A.A.) - Sayııı Baş 
atı ası } te v.ckıiimiz Şükrü Saraçoğlu, bugün 

saat 8,25 de buraya muvasalat bu· 
Londra, 8 (A.A.) - natı çölün· 'Melbourııc, 8 (A.A.) - l'a.slfik yurmuşlar ve istasyonda vall, meb. 

de pek az kara faaliyeti olmu::tur. ' batı cenubu müttefik umumi ka· uslar, ınulkl ve askeri erkan tal'a· 
İng:liz seyyar kolları çekilmekte rargahı neşrettiği tebliğde czcUm· fıncian istikbal edilmişlerdir. Baş· 
olan Alman kuvvcUerlnin serne. le diyor ki: \'ckJimlz .seyahatleri esnasında 
rlr:I hırpalnmaktadırlar. Kokoda vc Miyo1a kesiminde yaptıGı temaslardan çok memnun. 

Artık mihver kuvvetlerl eski .Yeni G ine- düşman gerek cephe· sıhhat ve neşe içindeydiler. 
mevz!Jcrlnc dönmüş bulunuyorlar. den gerek yandan hücumlarla ba· Saat 8 ,40 da vali ve mebus Ab· 

A •k Küba zı ileri hareketleri yaparak mütte· dullah Fırarı da rc:Cakat'krine ala. 
mert a - flk kıtalarını ileri çevreye çekil· rak Keınah'a hareket etmişlerdir. 

anlaşması meğe mecbur etmiş ve burada mü. l\lünaıkalit Vekili 
da!aa mcvziler!Je temasa gelmiş· :\tersin, 8 (A.A.) - Kayseri, Sı· 

Vaşington, 8 (A.A.) ....L Hariciye tir. Japonlarn verdirilen kayıp· vas Ye 1\Talatyada tetkiklerde bu-
nazırlığy Kuba lle bir anlıışma im:ıa. lar binden fazla tahmin edilmek lunduktan sonra bura) a gekn Mü. 
ladığını bildirmiştir. Bu anlaşma Bir- ttdir. Port l\Toresby'ye 2'5 def~ nakalat Vı>kili Amiral Fahri En· 
leşll< devletlerle KUbanın mUştrrckcn hava hücumu yııpı lrnıştır. ~l ..... )·eni bir kanunla Devlet de· 
harbi ldameleri hususunu altıkudar Al R nıiryollarına devrC'dilen Mersin li. 
eden ~ok şümuııu askeri bir nnlaş. ı manya - omanya man işletmesi ve tnhmil • tahliye 

madır. arasında işleri üzerinde tetkiklerde bulun· 
Hnvana'da Birlr.şik Devletler elçisi V muştur. Amiral Fahri Engin tel 

ile Kyba harıcıye nazırı arasında ını- . işi, S {A.A.) - Bill<reşden ıılınan klkatta buhınmıık üzere bu akşam' 
znlanan bu anlaşma askeri ''e bnhrl bır habere gure, Almanya ''c Ruman 

1 
cchrlmizden İskCT'dcruna harckcl 

b:r işbirliği temin edecektir. Anlaş- ia ~rasında mUhım iktisadi anlaşma- ~tmiştlr. 
manın hUkUm'erl emniyet dllşUncc- ar ım:ıalanmıştır. Kemah. 8 (A.A.) - Baş,·ekihmiz. 

A D L 1 Y E ve P O L 1 S 

t;Jsküdar Y erlimallar pazarı 
suiistimalcileri 

Milli Korunma mahkemesi suçluları muhtelif 
hapis cezolorıno mah'..um etti 

Usküdar Yeril Mallar Pazannda 1 dolaşırkrn Ayşe adında bir kadına 
sııtış şubesi şefi Mehmet Anne, sa- sataşmıştır. Ayşe, bu adamın te· 
tış memurlarından Ali, pazardan ka- cavüzünii ve takibini şerefine kar· 
çıNlıkları kumaşları dır;:arda. satışa 1 bir leke addederek. kendisini 
çıkarmaktan suçlu olarak ııdllycye r:ıhat bırakmasını ı;öylemışse de 
veıilmişlr.rdi. 1 dellkar.Jı ısrarında devam etmış, 

Bu satışa yardım ~den dığer suç. nıhayet Ayşe yerden kaptığı bir 
luların da Usküdar ?ılill i korunma 

1 
taşı bu adamın kafasına indirmiş. 

mahkemeslııde davalarına bakılmak.. tir. 
ta idi, evvelsi ı;Un bu drtvıı bıtirllmlş. 1 Yaralı ifade vcremiyeeek bir 
tir. Şef Mehmet Arifle. satış mcnıu- halde hastaneye kaldırılmıştır. 
ru Ali dörder ı;ene, ' 'e suç ortakla. ! Atır yaralandı 
rından Reşat ilç senr. satıcı Yorgi. ı Şlrketlhayriyenln 26 numaralı 

tUccar ~ri!, satıcı Halil ile Perihan 
1

1 vapuru Büyükdcredc Kibrit fab· 
''e Habibe adında. iki kadın Ilı;er ay rlkasının iskelesine· yanaşırken ~c· 
milddetle hapis cezasına mahkfıın mlcllerden Sükrü. kaptan köpril· 
edilmişlerdir. siinden iskeleye dü~crck ağır su. 

Kadma s&taşmca rette yaralanmış, Beyoğlu hastane
sine kaldırılmı!)tır. 

E\'vclki gece Eyiiptc bir kadın Kolunu m3 kin eye kaptırdı 
ecrcf!nc tecavüz ettiğini söylediği Feriköy Arnnvut caddesinde o· 
bir adamı ta~a ba~ından ağır su· tur"n Şişli Sürat mensucat fabrl· 
rette yaralamıştır. kasında çalışan lşçilerdcn Erol, ko. 

F atihte Nişanca caddesinde otu· !unu makineye kaptırmış. kolu kı· 
ran Hayrettin ndında bir genç, geç 1 rılnrak Şlşlı hastırr.e:.ine kııldırıl· 
vakit sarhoş bir halde sokaklarda' mıştır. 

TicaretVekilliğinindövizi<açak 
çı!ığını önlemel< için tedbirleri 

Ticaret Vck~lctl. dö\'iz kaçakı:ı· l ra çıkllran ve mıılı bu şekilde la· 
lığına mani olmnk ıçin yeni bir hl§ :Cıyatla satmak isteyen lilcc&r· 
lcdbır almış ve kcyfıyeti şehrimiz lar hakkında da şiddetle takibat 
İlhalfıtçı Vf~ İhracatçı Birliı;I Umu· ı yapılncaktır. 
mi Kiıtipliğıne bıJdırmlştir. 

SiYASilCMAL 
• ::s:: w 

Fakirleşen 
Avrupa 

A lman,raaın kı' g-elmeGen ısa. 

c:e Ru<ı topraklarının ura.at 
\'C hanı madde bakımındBn en ,.~ 
rfmll ıu-.unlarını ele gerlrmek l~lıı 

hü,,·ilk fcdnkUrlıkl&ra ks.tlanma,.,: 

yalnt7. &l'keri B\nntalar temin et· 
ınek mıı.k~adilc <l~ğlldlr. Bu hUcıı. 
lin iktı .. adi bakımdan dıı büyük bir 
7.llruret oldu'ru UphllS'i.ı;dJr. 

19~ )'llında Auupa, diınya 71· 
rnl lsUh!iallnln ylııdc 47 sini. ,;ıd:ı 

maddeleri ı .. tıhS3linin yuzde .&9,6 <>ı

nı, bam m:ıddeleriıı yiizde 37 sini, 
etin ~ilzıle 49 nu. sebz.e 'e me~-..c· 
nın l üzde 69 unu, dokuma iplikleri
nin ~·Uzdf' .23 riııl. l;ertt1U-nin ~ iiz.ıl' 
l>3 ıiıııl, yakıtların ~ üzde 10,f nıı, 

madenler in yüz.dl' •Z.9 unu, nıafü 

ıı i olmryan toprak ıt.ltı zengüılikl <". 

rinln ~ iiZ<le M,4 iinö veriyordu. 
lf\' senelik hıtrp lç..lıtde Auup". 

hir !Ok sebepler ~ llriinden, bu , r
riııılerlnde çok faklri~t,tir \ 'C 

dnha da fakirJ~ektJr. HatUi bnı 
maıldclerde yukarıdaki nisbdlerlı• 

ifade t.'<foccği ~·Nı.Cınlar liurlndrn 
J Uıde doksana kadar varan bir ek· 
&lime görülmektedir. 
Dl~c·r dort kıtaya kı_ftllla ~ a:;ı·•. 

dan raı.1r sayılacak olan Anuın 

kıtasrn ın ı:ittlkço artan lhtlya~Jarı 
nr, öteki dört kıtadan hayır olm~
dıı:ıoa ı;-Urr. az ı;ok hafiflet.ebilcı1Clc 
uneaı. Ru tc>praklarındakl zenı;lıı. 
liklerıllr. 

Rıınu ıı !~indir ki Mlh\erln Ru~· 
yaılıtkl lstkali. a"<keri ohluğu kadar 
ıktı<iaıli zururctlcrc da~anmakta. 

ılır. 

Sa- ip 

::\"or,·ec;te iılamlar bıı sabah şehrlmiz:e gı-lmişl~r ve iıı· 

St kh 1 S 1 
tasyonda ka.ı.a halkı tarafından kar. 

o. 1) nı, (A.A.) - O~lodan 1 d 

ınaıtten taze ku\\etler yctl~tirmektcı siyle gizli tutulacaktır. 
de\am ederlt."51', hıı yan taarruzunda l\"c' n•rkta le\ klflcr 

Hariciye Vekilinin 
ziyafeti Vekaletin verdiği karara gore, I Talc-Oe ddkrluinTh ya~ına 

bundan sonra mal getirecek olnn bll~landı 
ithal8tçıl:ır, ithal ettikleri rnalın K{ıgıt lthnliı.tçıları Blrllğınln (Başı 1 lnclde) '' 

<!aletliler arasında idilt'r. Resmi ka. 
nev'inl, menşeini bırliklero bildire. kontrolu altında, önüıniizdekl derı. mınaffak olmaları ınüml.-iindllr. 1 B Al- 8 (A A ) N uenos rcs. . . ev. 

nUBlar ~nnosl,.k'in duı:tlillınü he. yorkt.an haber vcrıldtğtnc gore Mih· 
resn h'ld. ıı:ı· 1 ö b k şılanmış ıır ır. Istasvonda etrafını lf'n ı ır < ığ nt'' ı; re. aşve il 1 . . 
K " 1 .. t . i r ti raran halkın dılcklerınl dlnllyrn Eaş-

ıs ıng ın ayın g ın <•lan 21 şubat.! vekil, varını saat trvaklrnftan sonra 
<:ekler ve mallarını İthaliıtı;ı Birl!· I yılı için talebelere lüzumlu olan hul tı,.,ıın-.ında MI t~r '1lkl hütUn de' · 

ltıl udııııılanmı7.la tanı;mak \e go_ 
ğlııln fiyat kontrolurdan geçirdik· defterlerin imaline ba~lanmı~tır. nuı ~J ld etmeınl~lcrsc ıle reni ıne\'• ~ver tebaasıııdan 142 kişi daha te\'kff 

Tilere ~klldlklerinl itiraf etmekte. , edilmiş ve bu suretle harbin haşın 
ılirll'r. Şar1'ta. Tcr.-k nehri c·f'nubundıı danbcri Nevyorktıı tevkif edilen ltal: 
<:idcletll muharehf>l<-r ı•lnıakhtrlır: AJ. I yan ve Almanların sayı. ı ı SO:! ye 
man zırhlı tiinıl'.nlcrl hu nehri cena. k t 

t.a yapılan sıııkast!cre l~tirıılderlııder. 11 • d t 
1 

dl yo arına ~\·am e mış er r. 
ve 21 a~ıstost;i Jpscn sokıı.~ındekl 
poli:; dairesi binas111n kı\rŞt yapılan Dh'rik, 8 1 :-.A,) - B:ıŞ'\·ekiliınlz 
suikastlerde dr alhkııder bulunan 8 1 bu,ı::"iln saııt bııde kazııınıZH grimi~. 
Non·eçli cezalarının affı iı.;lıı Y"'Pılan' Jrrdlr. Istasvondıı. kl'ıtdilerinI karşı
mUracaatlerlnin r~declllmesl 1lzı•rine- l ııyan halk ile ihtiyaçları cttafında 
pa.zartcııl sabahı ldl!m edılmı;ılcrdlr. ! konuşan Il~\'ekil, !lRat on hcştf' hııl. 

. • rü"nı"I' fı~tını bulmu .. tur. ~ml 
ten sonra !iatabılcceklcrdir. l\Jc.zkur birlik. defter imalinde · , 

_ .. . kahul çok h 1 hlr lta\·a. içtnde geç \'D· 
Diger taraftan birlik tuccarııı kullanılmak uzcrc kullivetli mık 1 kit k d :. 1 • ' . • c a ar nf'\ am f\hn <itlr. 

ıvı.rlçtcn sctırcc~ği malın, normal tarda lıirınci hamur kasıt ayırmış· • 
ithal fi.>atlarının fevkinde oldu~ıı- tır. ViLKİ ANKARA KÖYLERİ!lı'İ 

• çı mış ır. 
ba. g4'!;'m" oldnklarından Artık Groz. nu tcsbil cttigi takdirde mcmlckc. Defterler imal cdiltr edilmez vi· GEZECEK 
ny petrol uhalarını ı tlli etme~.rt Ye 

RUl'll&rı Hazer cknl:ı:l nhlline ooğru 
ndnn IM'lmı rleat41 mttbur t':tnıelerl 

muhtemeldir. Bu ihtimale karşı Rıı~
lıır PJallKon;k <'cnubuııdakl dağ etek. 
terinde nıukabll taarruı.a g~mıı:ıer 

H ,ımdlllk hlr nıcskün )eri geri al. 
mı~lanhr. Yani :ıto.ıar. vrnı;ny .,etroı 
h11ua.~ınıt do.tru ilerlemek lstJJen 
Alman ku\ \'etlf'!rlnln cenup yanına 
ka"ı müHisir olmaı.. böJ lelikle AJ_ 
manlann şarka dnğrn ileri hart.keUnl 
ılurdurmak l!\t~ktedlrler. 

Mısır cephesinde: 
!'flh\ er nrdu unun rerı Q<"kllmesl 

de\-am ediyor. Aoc.ak Mar<'şal Rom· 
mf'l'ln ı ·f!nur c:""ahta ilerde bir ttl. 
111en bıraktıfı H! me.rkezde yapılan 

ln«Jllz taarruzunu d'a art1:ı ku\ H't ... 
lt-rlle karşıladığı anla~ılmaktadır. in· 
Kiliz orduım bu T&ı.h etten istifade 
f'dertlk bütün ku' 'f'tlle llerı atılma· 
mı~ 'e Mlh,·er kun r.tlerlııln toputu. 
na yap"mamıştır. Bir aııkP.rt muha.. 
bir yaı:ııırnda.. ~llh\~r ri\.'lltlnin boı:· 

guna ufratılınlMiı lmklnı oldutunu, 
rakat hunun yapılmadıtını yana lH· 
kıla anlatıyordu. 

Ortaprk kumandanlıJının •trate. 
. tısı. şlmdJUk eaıuı lt1barlle mildafaa
dır. Fakat bundan \'a7.geçerek taar
ruı.u kabul etme,ııl zamanı da Kelebi· 
llr. MlhH!r rkatınln lılr tuzak oldu. 

tiınlze ithaline nıiıni olsc:ıktır. lfıyC'tlcre tevzi edilecektir. Ant,~ra, 8 (\'atan ) - Miste~ \'ilki 
yarın ofleden sonra .Ankara eı\.·arıı>. 1 kın coşkun ·te.zahtiralı arasında yol· 

Amerika i~ ha~·ramT 

Nevyork. 8 (A.A.) - Anıenkada 

dün lş bayramı idi . .Ameı1k&lı işçiler 
eskı bir anane olarak ış ba.)Tnmı gU 
nll çalışmazlardı. Halbuki tezı;{ıhlar 

ve harp 1mald.tı fabrikaları dün de 
bUtlln verimleri ile çalışını~lardır. 

DUnktl gün '174 g-emt ııuya imürllmıf 
ve 19 geminin de tekne!! tczgfıhlara 
konulmu~tur. 

Aınl'rlkanın ~ .-ni tM.lrrl ı ıarınn devam et.nılşlerdlr. 

Va.,<ı!ngton, 8 (A.A.) - Eku -ı tor Çetınkaya. S ( A.A.) - BaşvekilL 
hUkOmetlnin mü!aadeııJ:e Amerikalı- mlz l~ de buraya gelmişler ve lstas· 
ların Galapa.gos adalarında üsler te. j yl'lndn. Sl\·11s ''alisi ''" Sıvas mebus. 
sis ettiklerini Cordel Hull bugün hıl· hırı terafmdan kar41lanmışlardır. 
dlrmiftir. Ba.şvekJlimlz yarım 38.St leYakktıt'· 

Bu arada öğrcndı&imizc nazaran 
getirilen malın hakiki değerinden 

fazla fiyatı ihtiva eden sahte fatu· mc•k şartilc yapılacaktır. sefarellndt'. Ingiliz kral ailesinin ma. 

Te."zıot, vlliıyetlcrd<'ki mektep ı da H' lıöylt'rlnde bir &'ezinti yapacak· 
adcclı vr talebe kc.safctf hesap edil· ı tır. A ·rıcn ~1trın ö~le liıerl Jnıiıtero 

------------------- temi dolll.} ı ile, hu8usi olarak \ 'ilki· c hu r c h i 11 Avam Kamara Sin da nlıı ~crenne hlr 7.l~afet Hrile<:ekttr. 

Quito, 8 (A.A.) - Eırleşlk .Ame. tan sonra yollarına devam ct.nılşler_ 

rtka kuvvetlerinin Galapagos adala· dlr. 
---------------1 rlle Saint Helene adasını işgal etlik. 

Dr. Fıınl< )lıu,arb.tanda 

9 haftalık harp olaylarını anlath EULMACA 

(Ba~ı ı indde) ·/- ki c;arpışma, sarih ~urettc mcm· Türk gazeteci!er !Hini dlln akşam mıııı müdafaa na· 
zırı Carlo Cut'rrcro bılrlırmlşUı-. Malta'ya. son gemi kafilesinin ııunlyt't vermeyici bir mahiyette ,ı-.;--ı-.+--P'-ı.....ıf-., 

Budape,şle. 8 CA.A.) - Amiral b k l d il 1 11 (Ratı 1 lnclde) ).( \•arması, u ·ahraman ka e Adanın eğ dlr. Cesarete yenı se şmclcr 
Eden'ın ıtııhsen dalma. bUyük bir alık. Saatte bir ı~ml batırıhn.ış Horty. bu sabah Alman ticaret nazı· hayatını ve mukavemetini uzun beklenebilir. 
ka gösterdiği hır memleketten gelml~ Vişi. 8 (A.A.) _ Berlindcn bil· rt B . Fun<'k'u kabul C'tml,tir. aylar için temin etmişlir. Elde Amerikan uçarkalelcrl hava 
bulunmaktadır. dırlldlgine göre snn 24 satıl zarfııı· AJ:manya~·a giden Fran ız lıııçll<'rl edilen netıcelf'!re göre. donanma. harbinde ycnı ıınkanlar açmıştir. 

lngiliz hariciye na.ıırı ile Tilrk ga· da Alman silfıhları 24 cli.J~man ge· nın \ erdlgi kayrplar fazlu olma· , Moskovada ben VP l\I. Harrimnn, 
zetccilerl ııra.sındakl görüı:ıme B. misini batrrmışlardır. Vişi. 8 (A.A.) - Porisln !Pmal mıştır. reis Stal.n'e Molotof ile her şeyi 
Eden'e Türkiye hatıralarını yeniden garından 500 kl<jilik yeni bir l~çi F.agle tRyyare gcmisılc iki kru· açıkça ve tam bir samimiyetle 
canlandımıa.k fırımtını ''ermlşUr. Ş k Cephesinde kafılc.sj Almanyaya hareket dmi§· ,·n.ı;ör ve bir destroyer batmııı ve tetkik ettik. Rus zimamdarlarına 

Oğll'den sonra hava nazırlığına gL ar tir. dlger bazıları da hasar gi.ırmüitür. kavrplara ve !edakArlıklara bak· ıo 
den Tilrk mlsaflrJ,.ri Ingillz hava (B&'fı 1 llK'ide) = Ayni muharebe esnasında 8 pus madan mümkün olduğu kadar sür. ıı'ı--ı-_.., .... 
k1Jvvetıerıne men6up bir çok yUkııek Terek üztrindc yapmış olduğu neU· Q k b hb luk toplarla miıcehhcz bir, 6 pus· ı:tle Rııı:yanın yardımına koşmok 
rüt~lı subnylnrla görUşmüşl,.rdir. cesiz bır kal'fılık taarruzu esnasında Ca aşı 50 eti ltık toplarla mücehhez hlr dlğ r hususur:daki düriist azmimiz hak· 
Türk gazetecileri bundan başka her yok ~ilmi,tır. (Ba~ı ı Jnt'ld~) «-'» İtalyan kruv~zörO tarafımızdan kındn itimat telkin ettlrdlk. Mos· 
gUn Almanyayı ve işgal Rltındakl Stalingrad kal,.si bö1g~lnde Al. ka•rlar nriJmlı:tir. 811 kararların torpillenerek ağıı surette ha~ara kovayı ziyaretimden sonra zıhnlm· 
memleketleri bombardımana giden man kıtaları dllşmanın inadtı hlr mu- M: olılutunu zamanında öğrtnec-ek"I. uğratıldığı gibi •kt dlışman deniz. de belirmiş olarak kalan kcyfıyet. 
av ,.e bomba uçak! rı pilotları ne de kavemcUne rağmen tepeler Uzerln. n17., dü,man cta ôirenccl'ktlr. Şimdi altısı da batırılmıştır. Rusyanın sonuna kadar Hltlerlzm. 
konuşmuşlardır. Pilotlar hava hare- d"ki bir çolt mevzılerl elde etmlşler- di)'t>billrlm ki hllfiln bu kurarlar tn. ~6 mihver tayyaresi muhakkak le çarpışmak bahsindeki sarsılmaz 
ketleri hakkında şahsi intibalarını 1 dir. Şehrin <'Cnubunda Volga nehri arruzu hedl"f tutmaktaılır. Pl'rl Har· olarak tahrip edilmiş, 15 tar esinin nzmldir .• 
anlatmışlardır. llz~rinde bulıınan köprUler ge:·eıı g11n. I hm"dan tam dokuz a~· '>onra bu«ün de tahrip edilmiş olması ihtımal Çörçil, nihayet şu sözlerle de· 

Soldan Gurılltü; Sc· 

TUrk heyeti cunıa g-UnU Doı,ı\Tes'c 
1 
düzlll bombardıman Mllmlştır. Doğıı 1 dt>ni7 a'ırı göndPrdlginıiı aıııkr.rlr.rln dahilinde bıılunmıı ştıı r. Bu;nd qn 

1 
nıcclne son VC'rmlştır:. 

gılmt!ltir. G zetecller Fransız uhll cephesinin orta kesiminde yalnız l ""Y'"• Cihan harbinin ilk dokuz ayı başka 16 düşman tayyaresi de «- l\I. Ruzvelt, mi.lstakbr.I ne· 
funa artık ihtimal , erilemez. l\larl'. ~ ilk 

1 
il • ı mevzii Sa\·a~lar olmuştur. zarfınıla Fraııı.aya n11klcttıklmb. as- :!\'Ialta'dan kalkan Spltfıre'ler tara· slllcre unutulmaz bir ibret olmak 

Jeıi karE;ısındakl ng ız müdafaa ı ı d b , h · d dil 1 • .. • •• • .. ı,ıal Konunel onbaharın hlrfn"I fa"'lı· . ..ıen nı;ra çem er cer e.sın c f · kerlerın il\' ml!ilidlr. 811 harp ı.onunda fından dfışürülmu~tiir. UZPre naz! milcrımlcrınin :Cccayıın 

,abat 2 - Bır Nehir; Bir nota , 
Bir şchrımlLın ortası. 3 - Umumı· 

yctle kadınlara vergi ~şlcrden biri; 
Fasıla. 4 - Bır hayvan. 5 - H."ı. 

kim. 6 - Bır hayvan; Bir rrkck 
adının kısa şeklı; Ufak mağara. 

7 - İçki çerezi satan. 8 - Tcrc:ı: 
cdn kısımlarından bana alt olanı· 
na. 9 - Parlaklık; Bır yemiş. ıo -
Evin kısımlarından bırl; Uağı5la· 
ma: Yalvarma. l 1 - Bir içki; 
Zer'lyatı ka111 olan. nı umdufu gibi a~amamııJtır. Bu ilk hattını da ge2mlşkrdır. Türk müıa- ı manın yapnıı~ olduğu lıır çok taar., düı.manlarımrıa kal".'!ı hareket l"hnek 1 . k k vapıldrğı memleketlerde mahke· . . • • Dıeppc a mı, harp uzadı ça sa· · 

ınatfObiyC'tl, J f'.nl taarruı harekf'Jlerl. !ırlcr Dounts'df' hayatın şaşılacak rm:lar piıskUrtillnıli~tür. tf' olan Blrlesmı., milletltr ıcunetle- t k . h 1 1 melcrf' sevkedileeeginl rcsm<:"n söy . • yısı ar aca çetın Ye va ş çarpış· . • 
le hl~ lndlnnek ıstıyec·cJlnt', hu mak- derecede nomıal olduğunu ı;örınü,_ ı 6 ve 7 f'ylOI tarihlerinde Sovyetı rfnln h&klmlretı ile kaıanılan1'tır. la da bi 1 1 1 t B' n I lemiştlr. Jnglliz hiikfünetf bu söz· 
satla l'f'lll taarruzlar t~rtlp edeceği. 1 ı dtr hava kuvvetleri ha \'a muharebelerln-ı Roo!>eu•lt muhtelif cephf'lerdekl ;;19 

r ~ -· r 
5 0 ~u~ ur. 1 ıı~U: lerc ştlrak ctmcktcdr. Avrupada 

ııe 1f8;he edllemez. Jnglllı.ll'r de. ta. I er · de 125 uçak kaybet.nıltlerdlr. Bu mu. harp harf'kf'tlerlnf' ~cçerck demMlr l h epk~t ucunkıundud. a~ gb?n Sh kurtulu~ saati çaldrgı lllman • ki 
har b ı Il 1 . H t M I • are ·a ın mu a cmesı ır are. 

arruz ~in bilmem daha 131 rır"at bu· Uça~ kaleler Roter- . c e ere a Ja_n. ın·a ve. llt'ar ki : ket gibi telakki cd orum. bıı saat muhakkak surette çala· 
labllet'ricler mi': Runu k~ırmua- ~~ a\ uçakları da ıftlrak etmışlcrdlr. I Jlltler Ru!>~·ıula henüz harbi kazan- y . caktır • ayni zamanda ceza saati 
!ardı, mu,,ffaldyetıerı daha büyük 1 dam. ı bombala J_,

1 
Ecş tayyaremlz kayıptır. 1. nıak iktidarında de~lldlr. Bundan he· ı Bi.rleşmlş mllletlc~ln yenı U~aret de çalını~ olacaktır.11 

olurdu. 1 • Ru11 tebll,tl men hcnwn bir yrl önl'r haber ,·erdi. gemısl ~n:ıaatı, torpıllenme mı~tn· 
(Baı:ı ı indde) •• Londra, 8 (A.A.) - Sovyet yük·; tı l'Lic-i muı.arrrrl~r.tı kazanabllect>k rını kat 1 ol~rak geçmiştir. Dcnızde Doktor Rıza Nur 

Milli Müdafaa 
tahvilleri 

(Rafı 1 lndde) / / 
Bu ltupi.ırlerdcn ba&ka 100, 200. 
500 ve JOOO liralık kupürler de 
Vardır. 

Yeni tahvlllcrııı lhr ıç fıyatı yüz:. 
ı.Jc 95 dir. Meselfı 20 liralık bir 
tahvil 11} llrayn sıı tılncaktır. Yeni ı 

tahvlllrr umunıi ve hususi idare· 
lcri V<' belr.dı~ clcrcc yapılacak art· 
tırma ve <"kstlt.me ve mukaveleıet". 
de tl'!ıninııt olarak ve milli emlak 
satışlarında satış bedeli olarak 
ilzerlnclc ~az:ılı kıymetle kabul 
edıJecektir. 

Bu trı.twlllcre alt fa iz ve tkraml· 
\'elcrlc ıtfn. bedelleri h r t!lrlU ver· 

Almanyaya alon sek kıımandanlıfı dUnkU mııhar.-be.1 kııdreti ;\·oktur. Ruflyanın önemll bir kayıplar dıı ı~a ~·ok nğırd1 :· .:a~at 
Londra. 8 (A.A.) - ingllıı Ha. ]f'r hakkında l;IU taf,;;ilatı vermekte.,' parı;a'<I 7.llptf'dUml41ttr. l>'akat Hltler temmuıdıı. agustos \'C eylulun ılk vefat etti 

dir: Kızıl ordu\ 11 mRh,·edem8nl"tlr. Ru!t haftasında bundan evvelki aylara (Ba'ı 1 lrt<"ldfl) ... 
va Nazırlığının tcbllgl: . · . • - 1 b ti bl ı ıı . ... 

fnglllz honıbıı tayyareleri diin St.alırıgradın batısında şıddeUi çıır. 1 ııtr dıtha. fazla Alman öldürüyorlar, n s e e r yı k vard.r. Rıı aııtdıı Sıhhiye Vekili oldu. Aynı 
sabah Emdcn ve nremcrhavcr. ılr pışmalar olmaktadır. Bir Rııs ctizll I daha razla tayyal'fl , .e tank tahrip Brezilyanın müfü fil: nıi.lletlerin zamanda Hariciyeyi de ',;!!k~Jeten ida_ 

b t Al d dl h 
,;ı,-rı 

1
• ı.lort Alman taarruzunu tardelmiş vt? edhorJar. yanı bll§ında harbe girişini ıvl kar· re etti. 

a ı manya a ger eueı er 

1 

l · 1 · 
hl bl k bn 1i k b ba sonra da çarpışarak yeni mevzilere Roo-.e,·eıt 9öı·le df'\'am tıtını,tır· şılıyoruz. Bunu en faydalı ve ce· 1921 de Moskova, 1922 de Uknv. 

ç r ay ubrama sızın om · . . . • • 1 " 
1 1 d 

çekılmıştır. ı Bir Japon taarruzu durdurulmu'· sarct ver el bir hAdise saymak ye, na ile Hnrkova muahedelerinln ya.. 
amış ar ır. . . • ~ 

ı Stalıngradın cenup batısında AL tur. ""•kat döıunan büyük bir J<uue- rinde ve degerinc!c olur ... alkışları; pılmasında murahhaslık etti. Loza.n 
Ne,·yorkta alirın teeriihesl mıınlar bUyUk kU\'\"etlerle taarruz te ~ahlpHr ,.;, üıtlinlllğii muhafaza Temmuz sonunda. İnglltcre ile sulh muahedesinde ikinci murahhas 

Nrvyork, 8 (A.A.) - Canavar etmışler fakat ağır kayıplara uğrıy8 • ~dlr daha kun·ptle \Urmafa ~ahır. Bırleşlk Devletler arasında harp olarak bulundu. 
düdukleri milyonlarca ınsanı dün rak geri atılnu,..lardır. Taarruza işti. ynr. siyaseti ve harp planları üzerinde nua Nur 1924 den sonra slyMt 
sabah erkenden yataklarından fır. rak eden 30 tanktan 8 ı IŞf' yaramaz Kararlar JnıUterede ,erUdl tam bir anlaşma yapılmıştır. I hayaUa alAkMını keserek Parlae gtt. 
!atmıştır. Bütün seyri.lscfor durdu· bir ha.le gctlrllnılştlr. Vaşington, 8 (A.A.) - Bugiln Be.. Haziran ayı ile eylfıliln ilk haf· ti. Orada durmadan lsrih ve edebL 
rulmuş ve pasif milafaa servisi fa· Karadeniz limanı Nonoslsk için yaz Saraydan hildlrildlğlne gBrc, Av- tasında İnglllz hava kuv\•ctlcrl Al· yat tetklklerile uğraştı. Tilrklyeye 
nliycte geçmiştir. Büyük projektör çarpışmalar devam ediyor. I>Un, Al· rupada ikinci hlr rephc açılması ıçln manya üzerine, geçen ~ılın ayni döndllkten sonra bazı küçilk kitaplar 
lcr ş hrl gündüz ı;:lbl aydın latmış- man kU\'\'etlerlnln bir Rııs müdafaa zanırt olan ve B. Roosenlt'ln dUnkU 

1 
dcvreslrde atılan bombaların bir nc.şrctU. En son olarak da (Tanrı 

tır. hattında bir rahne açtıklarını Ruslar nutkunda mevzuu bahsedilen krar· misli do.ha fazlasını atmıstır. Dağıl adlı llnıt. edebi, tilrkçtl mecmu-
Nevyork belediye reisi l\·T. La. bildirınlşlerdır. ıar. temmıız ayında Londrada yüksek Mısrrdakl bnşkomutnnlıktı.ı r:ıdi. nyı çıkarmeğa başladı. 

guardla bu ilk tccrilbcnln memnu· Grozny petrol sahaları i!ltıkametln. InglJlz ye Aerikan şahsiyetlerinin flk. kal del:işikllkler yapılması ve or Rıza Nur, );lze yakııı eserin mil. 

Yukarıdan aşağıya: l - Ke• · 
bett)cl.ınız k!ı)•metlı artistlerden 
biri; Bele~. 2 - Çıplak; Bir ı:ıd:ı 
maddesi; Tersi: ilk insan. 3 -
Masdar edatı, Tuvalet vasıtolnrm. 
dan 4 - Bir yemek. 5 B r çı· 

çek. 6 - Blr renk; Doğurtan: Bir 
not.a. 7 - Sert bir ağaç. 8 - De· 
uı. !l - CilvcJI; Sarp. ıo - Ters 
btr hastahğı.11 a!iımetleri; Silrin 
ortası; Kraliçe. lJ - Kanı olan 
Bir nida. 
DÜNKÜ BULMA.CANI~ BALt.1 

Soldan sağa: l - K<?rlme; A· 
da. 2 - Amele; :\rnka. 3 - Lir. 
Yenik. 4 - Ar; Maraza. 5 - 1\1<.'; 
Arka. 6 -- Keke; Ok. 7 - Tokacı: 
Pala 8 - Ameliye; Yel. 9 - Ar. 
10 - A'lemanıa; An. 11 - D:ıl; 
Avans. 
Yukarıdan aşağıy:ı: J - Kaia. 

mata; Ad. 2 - Emir<.'; Omcı::e. 
3 - Rcf; IKe (ek); Li. 4 - İl ; Kal· 
fa. 5 Meyanecl: l\Ia . 6 - Er; 
Kıy; Av. 7 - Ana; Eima. 8 -
Ariza: An. 9 - Dakar; A)a. ıo -
Ak: Kolera. ll - Aksakal; Ne. 

E ORSA 
;:iden muaftır. niyet verici bir şekilde cereyan et· dl', Terek ,·adisındc ller\l'mekle olan detmiş olduk ları konfl're nslıı..rdıı. alın. duva yeni bir hareket ııokt.as: ve clllfldtr. 

t l1il ~ 8 EYLtiL l !H'> 
Bu tahvllJer, fı:ırıızn 20 liralıklar .:. nı söylemiştir. Alman kuv\·etleri bir mesken nıa. nıı,tır. Bu konferans, on gün devanı ~·eni bir lider verllmesl IC'ap cttll!i On iki ciltlik Ttirk tarihi va Mısır· '" 

1 i 1 ~terllr 5 "2 
hraç fıyatları olan 19 liraya ş e, halden geri atılmışlnrdır. 13 tank etmi~ ve toplantılarında harbin ısc\'k açıktı . Ben bugünkü tertipten mcm da neşrettiği Namık Kemal adlı eser • ,w 

ıoo Dolar 13" .,o 
tnlş faizleri de wmmedilmek su· ını& olan tasarruf bonolarını da tahrip edllmiı,tlr. ve idaresine müteıUJlk bütlln mesele· nıınum. General Auchınleek kendi j <le bunlar arasındadır. . 

100 
İsvl"rc "'" 

retlle ve ) alnız 10 kuruş komts· verebilirler. Karadt"tllz Ru!I donanma"' ler miizakere edilmlftlr. talebi üzerine m~zunlyet almı§tır.l Merhum Slnoptakl bilytik \'e klrıır " Crangı 30,365 
Yon muknbllınde Zlrmıt Bankası Yanı tahvlller1n bütiln bcınka. Roma. 8 (A.A.) - Novrosisk'in Taarruzlar ~ele<ıek yıl mı yaı)ılacak': sonradan hlzmetlerindcn istifa.de iki bölliklü c\•lnl de maarife bırak· 100 Pczcta 12.89 
Şubeleri tarafından her zaman hA. lardar. tedarlkt kabildir. teslim olmasından biraz evnl kaı,:an Vaşington, 8 (A.A.) - Cümhurre· edecdimlz ümidlntleyim. 8 inci nuştı. Bu evin bir bölllğünde kütlip. 100 İsveç kronu 30.7.2 
l'nlllnde n satın alınabllccektlr. Halkımızın. hasılatı tamamen Karedeniz Rus donanm&Bı şimdi Ba- isinin ayrı &)Tı 12 noktada yapılacak ordu, şimdi hakikaten hr.r zaman·! hanesi vardır. Otekl bö!Uğil de gü- ESHAM ve TAHVİLAT 

Yeni tahv111erl satın alanlar, Is· ordumuza tahsis edilecek olan bu tum açıklarında dolavnaktadır. Çiln. büyUk m!ltteflk hücumu hakkındaki kinden daha kuvvetl'dlr. Aldığı tUphaııeııin vakfı olarak kiraya ve- İkramiyeli '11 5 933 Ergani 21,80 
tedıklerl takdirde, bu tahvlller rr \istikraza, d<ıvletln dlfer lstlkrazla· kü küçük ve tesl11leri az olan Batum sözleri bu hUcumun bu sene değil !a. takviyeler 0 kadar biıyük olmuıı· ~ rilmektedir. Srvas • Erzurum 20.00 
kabilinde nak!d yerine amortisman rında olduğu ~lbl, büyük rağbet llmanıne bu donanmanın bütUn ı:cnıf. kat relecek sene )'&pılacatına dair tur k i bu ordu, külll kısmı itibarı.! Merhuma Tı:ınrıd.a~ rahmet dller, j 941 Demir~ olu II 19,70 
Undıtmca şimdiye kadar çıkarıl· göstercce.lilnden eminiz. lerl sığmamaktadır. kuv\·e.tli tahminlere yol açmaktadır. le yeni bir ordudur. Geçen hafta· aıı"slne taziyclerlmızı sunanz. İstanbul Su ~irkeU 5,30 



EksLtme ilanı 
Eskişehir su işleri 9 uncu 

şube müdürlüğünden 
1 - E ldşehlr 9 uncu şube mUdllrlliğU mıntakası dahilinde bulunan 

KUtahyadn K apan ve Sarı dere'erln ıslahı muhıtmmen kcşıf bedeli 
J2.230 lıra 99 kuruştur. 

2 - Ekslllme 2S 9 912 tarihine rastlayan cuma gUnU saat 15 de 
Eskışehlr su 1'1erı de.lresindc kapalı zıırf usulile yaptlscaktır. 

3 - Ietekliler eltslltme şartnamesı ile buna mliteferrl diğer evra
kı Eskişehir su 1,ıerl !) uncu şube mlidUrlUgil ile KUtahya Nafıa mU-
1ilrlllğ11n<le görebilirler. 

4 - Elu!ntmeye girebilmek için isteklilerin 2117 lira 32 kuruşluk 
muvakkat temlno.t vermesi ,.e eksiltmenin yapı a.cağı günJen en az uç 
c11n evvel ellerinde bulunan vesikalarla birl!kte bir dilekçe ile Eskişe
hir vlldyetine müracaat ederek bu i~ mahsus olmak üzere vesika al
maları ve bu veslka1an ibraz etmelert şarttır. Bu mUddet lçındc vesika 
talebinde bulunmıyanler eksiltmeye ışUrak edemezler. 

5 - lsteklılerln teklif mektuplarını 2 ncı maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar su lş ! erl 9 uncu şube mUdUrlU~e makbuz mu
kabilınde vermeleri 10.zımdır. P ostada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(9411) 

Istanbul Belediye Riyasetinden: 
Belediye şubelerinden ruhsatları alınmış \'c halen dc\'am etmekte 

...ılunmuş olan inşaat \'e tamirat a ıuzumlu çimento için yapı ve tamir 

cıablplerinln dılekçelcrlne ilişık ve fenni mesuliyetl deruhte elmiş mUhen_ 

di.s \'eya mimarlar tarafından tanzinı kılınan çimento ınıktarını '°ö.sterir 

mU!redatlı bir keşı! ile alt oldukları kaza kaymakam ve belediye şu~

lerl mUdUr!Uklerine mUracaat eylemeleri !Uzumu i'An olunur. (9812) 

KIZ I L y al' ---~~ 
H EM ŞIRELE~ OKU LU 

Dİr.EKTÖRLiiCÜ!\DEN: 

Kayıtlar 15 Eyhile kadar devam edecektir. O rta mekteb i 
bitirmiş, 18 • 25 yaş arası, sıhhntı tam c.lan taliplerin Aksa rav 

H aseki Caddesi Hemşireler okuluna milraca tları. • 
Telefon: 24483 

., n ~ ... ... 

~·~mmmııcgJillEııımıımımmamaiDBBSEDBI~--~ 

TAN,, GAZ TECi;. i 
MATSA CJLIK 

TOBK ANONİM Şi KETİ) 

Müess!sleri Heyetinden: 
Gazete, i\lc<'mua, K itap vesalr matbualar r.cşri, her türlü ter

tip v.: tabı ı~Icrl , Kfıgıt, l\1ilrckk p ve her ttirlü matbaa lcvnzı· 
mmın .thal ve .satışı ile al[ikah munme1ai ile iştigal ve 99 sene 
mudaetle devam etmek üzere beher. elli l ira kıymetinde 2000 
adet nama muharrer ve 1000 adet hamiline muharrer olmak 
üzere cem'an 3000 hisseye munkasrın 150.000 (Yul. elli b r. ) 

~ ıra seI"ma} eli 

( "V A T A N,, Gazetecil ik ve f"~c t: cccı hk 
Türk Anor. im Şirke{i ) 

adile bir anonim şirketi te~klll için YUl{sck icra VckUlcrJ Heye· 
tının Hi 7 942 tarih ve 2118423 sa~"llı kararına müstcn.dcn Tlca· 
ret VekfılcUr.ln 8 8 1942 tnrih ve 599!) sayılı \esikos1 ile m ezu
n yet lstıhsal edilmiş olduğu ve bu Şi rketin hasıltıtı se.f) esinden 
'c 5 ihti~ at akçesine ve c;ô 70 ı itfa edilmemiş olan h "sse senet
lerinin bcdeller·nln tesviyesine ve "' 5 nin muesslslerc, fo 15 n !n 
:\tccllsl ldare Azasına, r;, 5 nln Meclisi İdıırc r.in tcsb.t edeceği 
şekilde kraınlye c.larak mem urine muhassas bulundu&u ve Tesis 
Umumi H eyetinin scrmayci ş.rkctin tamamının tnahlıUl ve 
',c 25 n n tcdlyesuıden sonra 1 O gün zarfında gıı1.elclcr'c um· 
len yapılacak iliindn gösterilecek g{in ve saatte İstanbul Cağa!og· 

~ lunda Vatan Gazetesı İdnrehanes~rıde toplanacagı ve bu lçttmacta 
sermayenin laakal nısfı temsil edilmedikçe müzakerelere bnşla

namıyacağı ve her hisse sah bhin bir reye sahip ve ancak bir 
~ahsın hisse miktarı ne olursa olsun azami 10 reye malik olacağı 
ve kararların mevcut his cdarların çc.~unluğu ile vcrilcceğ , ve 
sermaye! şirkete iştirak arzusunda olanların 11 9 1942" tar hll 
Cuma gününden itibaren 20 111 1042 tarıhl Cııma g(,nü akşamı· 

na kadar Ankarııda Türk Tlcnrct Bankası İdare Mcrke· 
r.:ne, İstnnbulda Bahçekapıda Türk T carcı B:ır. kası İstanbul 
Şubeslr.e müracaatla iki nüsha lşllrak taahhütnamcsını usulü 
dairesinde tanz m ve imza ve taahhütlerinin , . 25 ıniktarıncla · 1 

kı bcdcllni de derhal p ştren ödemeleri lüzumunu mübcyyln 
işbu Şirket Esas Mukavelesi hulasasınm 8 , 9, 11 \ e 'l'ıcarct K ı· 
mınunun 281, 283, 287 ve 288 ıncl maddeleri hüklimlcrlne Lev· 
fikan ılan olunur. 

lstanbulda Li5e~er .A1 lım Satım 
I<omisyonu Reisliğinden: 

Miktan llk temin :ıtı 

J 

-

Baş, diş, nezle, gr~p, romatiz a 
Nevralji, kırıkhk ve büfün ağrılan derhal keser 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Tek.1ik Okulu Sa:i ::a!m~ I< om"; ·o; u Başkanlığınıdan: 

CIN S I 

Ic:pana\ 
P trasa 
Lahana 
Havuç 
K('revlz K 
Domates Dolmalık 

Bezciye Taze 
Taze Bakla 
Çalı rasu yesı 

Fasulye Ayşe 
Fasulye Barbunya. 
B.bcr dolmalık 
Taze Yaprak 
Yer E l ması 

Taze Bamya 
.seınizrı tu 

T.? ze kabak 
Kıımıhıı.har 

Marul 
Patlıcan Baş 

Yeşil salata 
Enginar Ba~ 
Hıyar 

ı ı.imon 

Dereotu 
Taze sot,an 
Maydanoz 
Ynpr k Salamura 
Balkaba~ı 

Nane 
ı S~ı-nmsak Kunı 

Ebegfımcci 

[ı(IM I~ılo 

ıoncn • 
501\0 > 

~;:;oo > 

2000 > 
5000 > 

5nn 
:.ıono ,, 
ınoo • 
2oon s 

:.ooo > 

ıoon • 
40'1 > 
500 > 

5fl0 > 

·10M > 
:;ooo > 
100!1 > 
5000 Arlet 

20(101) Ade t 
:nooo > 

t)Qf!(l > 

:ıooo • 
z;:;ooo • 

r,olln > 
10000 Deme 
ı ..,00'.1 

1000 Ki'o 
1000 
woo Aoc 

:!00 h. ı h. 

500 > 

":AJDil!\" BE DE l.I /l..u Çoğa 

AZl 
Kuru; 

18 
12 

18 
1(1 

16 
li 
1~ 

28 
::?O 
21\ 
16 
40 
10 
18 
::?O 
5 
6 
3 

10 
4 
5 

3 
:ı 

16 
3 

6:::i 
20 

Tnhmiıı Beılcll .r.A 

(OGU Tutarı 

Kuru') J.tra Kr,. 

25 
21 
20 
20 
2.'l 
2:-. 
19 

:;5 
35 
25 
23 
22 
45 
18 
'!O 
23 

6 
8 .. 
v 

lO 
5 
fi 
2 
3 
3 

40 

70 
25 

000 00 
1200 00 

[10() 00 
2.;o oo 
320 00 
850 00 

90 00 
410 OG 
2.,0 00 
610 00 
840 00 
200 00 
80 00 
so 0() 
2rıo oo 
400 00 
540 00 
200 00 
:!.'iO 00 

1200 Ol! 
300 Ol 
600 ı(l• 

l~O OG 
1250 00 

100 00 
300 00 
450 00 
~(h) 00 

160 00 
60 00 

130 00 
100 00 

13700 00 

Ta hmln Bedel 
Tutarı 

Lira. Kr,. 

1250 00 
z.ıon oo 
1000 00 
500 00 
500 00 

1250 00 
!l5 00 

500 00 
250 00 
'i'OO 00 

t050 00 
250 00 
100 00 
110 00 
223 00 
720 00 
600 00 
250 00 
300 00 
1600 00 
300 00 
600 00 
150 00 
:250 00 
100 00 
300 01. 
450 00 
400 Ot 
200 00 
60 00 

140 00 
125 00 

1.8725 00 
ftldtzda o•ılunan Trhnil< Okııl u n uıı 1012 Malt yılı ihıı , .H:ı cııup yukRrıd ,1 cins ve mlkdarile t ahmin be.. 

deli yazılı 32 kalem yaş s rbzc ~artıınmrslne som 21 / 9 fl12 Perışembc ı; ı: nu saat H tc GUmUşsuyunda YUksek 
Miihcndis Me~lebi Mııhıı.rcbeslııde tep anııcak kom isyonda ihalesi yapılmak lı7.lre kapalı zuf usulile eksilt· 
meye konıı!nıuştur. Ilk teminat 140 t ı . rRriır. lsteı:Iilerın şartnamesini görmek ve ilk teminatı yatırmak Uze. 
re bir gUn C\'\•ellne kadar Ytldız'dakı okulumuza ve eksiltme günU Gilmüşsuyunda.kl YUk.sek Milhend l.s 
Mektebı Muhaı:ebeslnc gelmc!crl 

Teklif mektupları eltslltmedcn bir saat evveline kadar makbuz muknbllindc verilmesi lAzımdır. P ostada Şartname 

bmlııll 1 C1nsl Beher kilo T. vlı.k! gecikmeler kabul edilmez (9567) 

Fiyatı Kilo I.ira K r. j /~~~~iiii~u~,~=--~..:V=-~. Qii~m.:i"ı-~~-~~~~~~~~~~~~-:--~~ 

E kmek adedi 

Toz şeker 
Kesme şeker 

Pirinç 

16 570000 5810 

110 
130 

110 

83500 
23000 

56500 4357,50 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sabun birinci nevi 

Karpuz 
Kll\' Ull CKırkıığat) 

uzum (Çavuş) 

Mangal kcimUrU 

85 

13 
18 
45 

10,50 

13800 879~5 

57000 
57000 
29;>00 

34000 

2321 

26i ,80 

456 

609 

311 

Komisyonumuza bağlı 6 yatılı lisenin 1912 malt :vılı ihtiyaçları 
olan ve teferruatı yukarıda göst erilen yiyecek \'e yakacakları kapalı 

za r! usuıııe eksiltmeye konmuştur. E ksiltme lOIIX/19~:? perşe:nbc 
gUnü saat 15 de Bcyoğlunda Lise er Satın alma komi!lvor.unda yapıla 
caktır. l &tcklllcr t eminat makbuzu, 1942 yılı ticaret odı.ı.sı \'cslkası ve 
tekliflerini havı kapalı zarflarını sözU geçen saatten bir saat evveline 
kadar komisyon reısliğine makbuz mukabllınde vermeleri. P ostada 
olacak gecikme!Pr kabul edi:mez. Teminat yatırmak ve şartnamelerl 

almak isteyenlerın Galatasaray lısesınde konıi.syon katiplığine müra. 
caat etmeleri. c8941> 

TÜRKi YE CUMHURiYETi 

z·RA T B A 1 
Kurulu? tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 T llrk lira. 

Şube ve a jans adedi : 265. 
Zira! ve Ucarı her nevlbankıı. muameleler i. 

Para blrikUr enleu 28,000 Ura ikramiye veriyor. 

O R f · A N İ D i :::, 
Cild \ "e ZU..'ırevt Mllteh&3sısı 

Beyoğlu Sutcrazı «oka:t ~o. :; 
~·ıı apart:n:an :! ci kat Te! -t::73l 

f<itarıhııl asll)·c !) ıı n c•u hukuk 
klın li;tiuı1cn: 

BeyoglundR Aynallçcşme'dc Ilacı 

Falıad mahalle-sinde Aşıklar cadde
sinde 6 ~o. d~ nııık lnı Fatma Nnzırc 
tarafından aynı yerde mukim kocası 
Nazım Ibrahim Şekerci aleyhine aç
tığı boşanma dO.vasının yapılmakla 

o!Rn muhakemesi sırasınoa M. a)('y_ 
hin ikametgahı meçhul olduğundan 

da\'etiye ve d{n·a arzuhali mahkeme 
divanhanesine talik Ye gazete ile de 
i lAn ed. lı:liği halde gelmerli~inden mu. 

hakemenin gıyaben lcrasınıı ve gıyap ' ll.l~~~~B;~~~~i 
kararına yirmi gün milddetle ilflrvıt 1 
icrasına ve tebliğ tarihinden itibaren, 
beş giiıı içinde itiraz etmediği takdir-

1 -~~~~~ 
de blr da ha mahkemeye kabul edil· ~~~~!i~~~~~ 
ıniycceği ve mahkeıne gUnll ol .n ~ 
21/9/942 saat 10 a talik edıldıği gı_ 

yap kararı makam tna kaim 
1 üzere ilan olunuı'. 

T. i:, BANKA~I 
.K. TASARRUF 

JIESAPLAJU 
% Iklnclteı,rtn 

Ke,ideslne ayrılan 

1 

l 

,.BASiR KO 
ve MOBİLYA1'1ZLA DIŞBU
D,\K A~ACINDAN BAHÇE 

KOLTUKLARINIZI 
Her yerden ucuz 

htanbul Rızapaşıı yokuşunda 
66 No. 

AHMED FE\'Zİ'nin 

.&asi MO&[LYA 

ikramiyeler: 
1 adet 1000 lıraltk 

1 > 500 > 
2 > 250 > 

14 > 
10 > 
40 > 
60 > 

100 > 
50 • 
25 > 
10 > 

Radyo, 
BUGÖNX.t.t PROGRAM 

SABAH 

Futbol L 'k n:açları 1 
ı~tanbul l!'utbol Ajanlığından : 

- Mı:ğazasından 

ZAYi 

l sta.nbul pımta..ka liman riyasetin_ 
' "aen.,"B ldığım 281 sicil numaralı liman 
cüzdanımı zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmU yoktur. 

Nişantaşı Kız Enstitüsü Müdürlüğünden; 

i.30 P rogram \'e saat aya.rı, 

7.32 Vücudumuzu çalıştıralım, 

7.!10 Ajans haberleri, i.55 P..adyo 
salon orkcstr~ı. 

OGLE 

13 Eyl{I) 9i2 P azar gi.inU yapılacak 

Lig maçları. 

Fener ~tn,lı: 

10 Hılil - Haliç, hakemleri: Nihat, 
Hayri, Ne,ct . 

12 F ener • SU!eymanlyc, hakemle· 
12.30 P rogram ve saat ayarı, rı A Ad M : . cm, uhtar, MUeyyct. 

12.33 Karışık prognm (Pl.), 
12.15 Ajans haberleri, 13.00 Ka- ' 14 Ga.latasaray • Davutpaşa, ha. 
rışık makamlard an şarkılar. kemleri: Şcklp, Fazıl, Münür . 

AKSA:\I 
18.00 Program ve saat ayarı. 

18.03 Fasıl heyeti, 18.45 Radyo 
dans orkestrssı, 19.30 Saat aya. 
rı \'e ajans haberleri, 19.45 Yurt. 
tan sesler, 20.15 Radyo Gazetesi, 
20.45 Bir mar,ş !:iğreniyoruz, 21.0Q 
Konuşma, 21.15 MUzlk (P i.) 21.30 
Temsil, 21.50 RlyasetlcUmhur 
bandosu. 2:!.30 Saat ayarı, ajans 
haberleri ve borsalar, 22.45 Ya· 
rınk l program ve kapanış. 

1 
16 Beykoz • Ist. Spor, haltemleri: 

Muza.Her. Dr. Nurettin, Sadık . 

'ı Serf'f 'lta<lı: 
ı o Doğu • Istıklal, hakemleri: s e. 

1 

ldmi, Sabahat tin, Zıya. 
12 Beyoğlu • E )ilp. hakemleri: Bü-

lent. Zeki, SaJt. ı 
16 Vefa - Altıntuf, hakemleri: 

Re.şat, Hayatı, H . Uzer. 
Hakem idmanları ha.5lad1 

Futbol hakemleri geçen sene oldu_ 
ğu glbı çarşamba günleri saat 18 de 
Beyoğlu Halkcvinde çalışmağ"a bıış

lamışlardır. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapl.a.rınd1. 
en az 50 lirası bulunanlara ıcnede 4 defa çekilecek kur'a ne ~ı
dakl pJA.na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

' adet 1,000 liralık 4,000 Ura 100 adet :so IJralık 15,000 Ura 
' > 500 » 2,000 » 
' » 250 > 1,000 > 120 > 40 > 4,800 > 

.. » 100 » 4,000 > 100 > 20 » 3,200 > 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene iı;inde 50 liradan aşa
l'l dUşmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde ey., 20 fazlaslle verilecekUr. 

Kı.;ralar senede 4 dera, 11 mart, 11 hazıran, ıı eyltU, 
11 BlrlnclkAnunda çekllecekt.iz;, ., ................................ . 

Mustafa Sarı 

aa.ıd Rıza Ti,atreeo 
Hallde Pl,ıtln beraber 

Her ak'am sa.at 21 buçukta Harbi
yede, BELVU bahçesinde alaturka 

kısmında bu geee 

HABİBE TEYZE 
Vodvil - 1 - Perde 

Yeni Neşriyat : 

Dl~l KCŞ 

Kocanızı naRII muhafaza edebıllr· 
s iniz ? Yeni çıktı. Fiyatı 35. 

Arif Bolal Kita bevi 

Sahibi ve Neı;ırlyat MildUrU 
Ahmet Emin YAL.'\IA."'IJ 

Vatan Neşrıyat TUrk L td. ŞtL 
\."atu Matb&ası 

~e\''l \.'a rı Miktarı 

Dovme bakır t encere 
> 
> 

> 
> 

> 
> 

> > > 
Yu,•arlak tepsi 
Kesme bakır tepsi mUstatll 

22 S Kutr 
us > 
25 s > 
36 s > 
30 s > 
24 XSOX~ 

30 

30 
60 
30 

Dömıe bakır çukur sahan 20 S Kutru 180 
1 - Yukarıda miktar \'C nsıfları yru:ılı bakır kaplar açık eksilt_ 

mrye konulmuı:ıtur. 

2 - Ih~e :.6 Ey!Ql 1942 çarşamba ,unu saat H de Yüksek Mektep. 
ler muhasıplloı binasında toplanacak olan komısyon tuafından yapıla 
caktır. 

3 - Muhammen bedri 1580 muvakkat teminatı 119 liradır. 
4 - Şartname okul ldaresinde görülebilir. 
5 - l~tekli1crin ehliyet, teminat makbuzu ve T icaret Odas11ıın yeni yıı 

\'esikası ıle birlikte belli gün ve saatte komisy,:ma gelmeleri. (DH3) 

I 
---·------

st. Lv. Amirliğinden: 
72 lik Har ison tipi mllceddet veya nıUstamel çorap makinesi ahnll 

caktır. Bu makin eleri satmak arzu edenlerin mufassal teklif ffif'lttupla. 
rını bir hafta zarfında Toph anede Ist . Le~·azım Amirliğine Vl'rmelPrl. 

(9G33) 


