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beyecaaıı macerası 
Yczan: Balıa TANSEL 

Bugtln 2 lncı s&ylıımızda 

Fırıncılara karşı 
yapılan mücadele 

Almanlar 
garpten 

taşımyorlar 

l[oaDULAB KARŞILIKLI T A ARRUZA GEÇTiLER 1 

Vali 17 f ırma ceza 
verilmiyeceğini 

olarak un 
bildirdi. 

Verilen bir habere 
göra: 

Vali Ye Beledtye ~I~ LftUI Kırdar 

TRAKY ADAN eiR, İKİ NOT: 3 
-, 

Kazandığımız 
bir imtihan 

Seker Şirketinin ça/Jşma tarzı şulf.U ispat etmiştir 
ki, bu memleketteki tınsurlar/a en verimli. en 

parlak devlet i#Mmeleri kurulabilir. ' 

Yazan : Alt• ıt imla \' ALllAN 

Ş elter fiibr1kaıı d*ihııc:e s&-1 
zun\trin onQne ne eeör? .,.._..._._ ........ _... .............. ..,.~ 

Bir tarafından pancar g!rrp diler 
tarafından feker ç*an bir ;,er, de· 
gll mi? 

Fransa 
Amerika ya 
cevap verdi 

Cevabtn ne olduğu 
hentiz belli değ: I 

Yakından görülünce iş pek de 
oy le değil. . . İnsan $Unu anlayor 
ki bir yerin (fabrıka) adım alrn2Sı 
için dışarıdan bir takım makine
ler satın almak, bunları kurmak, 
başına adamlar geçirmek, ham 
madde bulup makineleri işletmek 

kafi değıldlr. Fabrikanın verimli 
çalışması, durmadan çalışması, az 
masrafltı çok mahsul çıkarması lA· 
Umdır. Bunun için de bır çok şey-
leri lptidadan düşunmeğe, haztrla. J Madagaskarrn idaresi 
mağa.' Uirlü turlü Arıza ihtimalle- J hür Fransaya verili 0 
rint ıptidadan önlemeğc ihtiyaç v y r 
vardır. Makineler b~kım ister, ye· .&{dngton, 

14 
(A.A.) - Karaib 

dekterlnın el altında olması lA- d~ızlnde MarUnlk adası meselesine 
lıtn. •. İşleten insanlar hallcrtnden 1 aıt A_merlkan notasının Fransa ya lev 
ho~ul olmalı, yaptıkları işi be· d~ edılmesl Mareşal Pcten ve Ba.\ıve
nlmsemeli, sevmeli çalışırken ken- kıl Lava! arasında bir Ç(lk görUş
~iı rnalıymlf gibi ç~lışmalı, bol ve- m:?iere sebep olmuştur. 
d ~ .. elde etmekten başka btrşey Vlşlden öğrenildiğine göre, V~i 
Uşunmemcll, kendisini düşünmcği hUkQmcli Arnerlkıı.n masiahatgUzarı. 

başkalarının iş edındiğir.dcn emin na bir nota verml~tir. 
bulun.matı .• , Vichy, 14 (.A.A.)- Vlctıy'den şu teb 

Fabrikayı g~n adım adım 
~:~~Yoruz ki lyl b ir f$letmen n bu 

. şartları mükemmel surette 
Yehrı~ getırilmiş, ortada geni.: fe-
re lı . "' 
Pan~ Yaratıcı bır hava esıyor. 

k
i r mevsimi gelmedığl halde 
mse tooıb ı vuşt e tembel, kollarını ka-

kin ~rup _oturmuyor. Yer yer ma. 
e er sokUlm . bü' •• 

gibi "al uş, tun kadro arı 
,.. ışıyor. 

llğ' neşredilmiştir: Amerika hUkQme
U 10 mayısta AnUI vallal Amiral Ro
bert • vaıııtasile J.<'ransa hlikQmctlne 
AnUl lerln idare şeklini değiştırmlye 
matuf teklifte bulunmu~tur. 

Londra, 14 (A.A.) - Londranın 

HUr Fransız mahfıllerlnde Madagas

kar adasında idarenin HUr Fransız

lara geçeceği söylenmektedir. 

Ekmek rşteri üzerindeki takip 
ve teflı;ıler sıkı bır surette de
vam etmektcd ·r. Bu teftişler ne
ticc~inde yolsuzhıkl,. rı görülen 
ı 8 fırının da Belediyece kapatıl
mtsına karar verilmiş bulun
maktadır. 

Vali \'c Belcd ye Reısi doktor 
Lütfı Kırdar ekmek meselcs ı 

üzerinde dün kcndlsllc konuşan 
b .r muharrirlmize şu beyanatta 
bulur.muştur: 

Göring Fransız/an deniz 
inşaat endüstrisinin 
tahliyesi için icba: 

edecekmiş 

Almaaıar garpte 
askeri tedbirler 

aıı1orıar 
«- Ekmek meselt>s üzerinde 

devamlı lak p ve teftlslerim zi Moskova, 14 (A.A.) - Sovyet 
b 'llyorsur.uz. resmi ajansının bildirdiğine göre, 

Şimdiye kadar nıiit<'addit tel. Cenevreden gelen bir haberde Al. 
tfşler görüp de hlç ceza .slmıyan manların l<'ransada, Belçikada \'C 

maalcsel hemen hemen h ç bir Holuıdada işgal ordusu memleketi 
fırın yoktur. Noksan vezinl i ek- tahliye ett i ğ ı takdirde iktısadl ve 
mekler derhal musocicrc edil- stratl'jik menfaatlerini korumak 
mckte, üstU bıçaklanmaksızın ve üzere sivil ve askeri tedbirler al
yekd 'ğerlne bitişik olarak fırın. makta oldukl:.ırı söyleniyor. 
!ara kor.up hamur ekmek çıka- Fransaya gelen Georlng' in Vichy 
ranlar hakkında da muhtelif ce- hükümetini Fra r.sız deniz inşaat 
uılar tatbik ed.lmektedır. endüstr!sinin tahliyesine müteallik 

Belediye Teftiş heyetinin bu bir planı kabule irbar etmeie me
de\'amlı teftişleri neticesinde mü mur kılındığı söylenmektedir. Al
kerrer cezalar aldıkları halde, ma_~ ~ü~ümcti, do~udakl durumun 
mütenebb'h olmıyarak yınc ve· deg ışıklıklcre ugraması ihtimalin. 
zinden ç1"-anlar veya ekmeği ha. den dolayı bu tedbirin çok önemli 
mur çıkararak vezni su ile tut- bır str.atcjik tedbı r teşkll edeceği 
mak suretllc yine bir nevi nok- kanaatındedir. 
san ekmek sürenlerden on yed i Ce~evreden gelCfl haberde, La-

(Deftma: S... I; H. a de)XX va! hukumetine ntsar.da tebliğ cdi· 
len .tahliyeye miltcallik 11k şarUar 

1 
"' '8ımh ediliyor. Ayni uwnanda Pa. u 1 a il ' a r il 1 ris bölgesindeki altı tayy&re fab

rikasmın bazı otomobıl fabrlkala· 
il a r •• ---~ rıl'Kiaki bir kısım makinaların ve 

18 bin rnütıeh2861s Fransız işçisinin 

Hindistanda ı.ahuyesi de iııtenilmektedir. 

J apoa taanaz
lan bekleniyor 

General Vavel nikbin 
gözüküyor 

Yunnan ey11/etinde şiddetli 
çarpışmalar oluyor 

Yeni Delhl, H CA.A.) - Vavel 
Hindistanın mUdafauı hu&u1unda 
eyimserlik gÖIJtermektedir. Vavel, 
Japonların Bırnıanyada. yalnız 5 fır
kaları, olduğunu ve takviye kıtaatı 
getlremi:receklerini ııöyıemı.ur. 
. Halbuki lnglllzler Hindistan cephe

sınde taze kuvvetler ile çarpıfR!ıya 
hazırlanmı~lardır. Blrmanyada.ki kuv 
vc~rin de mflneviyatı yerindedir. 

Tokyo. 14 CA.A.) - J aponlar Yun
nan eyaletine karıtı yeniden t a
arru?.a geçmişlerdir. 40 kilometre ka
dar ilerledikleri söylenmektedir. 

Çunking, 14 (A.A.) - Dün gece 
neşredilen Çin teblitlnde, Yunan e
yaJetınde flddeUi muharebelerin de
vam ettiği söylenmektedir. 

Japonlar Blrmanya yolu istikame
tinde yeni bir cephe açm~ardır. 

Yeni Dethl, H (A.A.) - Mihver 
r~yo istasyonları FraMız Hındiçlnl· 
sınde Hanoy ıtehrlnin Amerikalılar 

tarafından b<>mbardıman edildiğini 

bildirmiştir. 

İkinci 
cephe 

Amerikalılar 
darbenin zamanı 
gelmiıtir diyorlar 

Evvelô 
sonra 

A!manya 
Japonya 

Vaı,ıington, H (A.A.) - Kerç ya
rım adasmda. muharebe bütün .ı,ıidde

tıle devam ederken kongre azası a
rasında Almanyaya karşı lklnci bir 
cephe açmak arzuııu yeniden uyan
mıştır. Hariciye encllmenl reisi A
yandan Reynold demiştir ki: 

Amerika ile Ingllterenin blitlin 
ku,-vetlerile Avnıpada bir darbe in
dirmeleri IAzımd«. Bu darbeyi indir
menin zamanı gelmiştir. Hit!er bu i
şin sonu geldiğini anlamıştır. Eğer, 
~lımdl \'uracak olursak mihverin bUn 
yeslnl tahrip edebiliriz. Japonlarla 
da bundan sonra meşgul olabiilriz. 

Şid detli zelzel ~ 

Depoları gezi 
llyoruz ki bl Yoruz .• Heplmlz bi-

r çok lktrs dl ı 1 . darı.darına işli ttı a ş erimız 
pek de bol d~~~İ tı1at payımız 

Y ahga Gali bin • 
cenazesı 

.Istanbul. 14 (A.A. l - Bu sabah 
yaz saati ile beı,ıi 31 dakika 8 Stlftiye 
geçe .ı,ıiddetli bir zelzele ka)'de4lihnU,
tir. Merkez üstü Istanbuld&n 14,fOO 
kilometre 0)8\ığ\l tahmin edUınekte

dir. 
ıön\\le ferah v 

1 
• • • Fakat burası 

erecek b' 1 manzarası "ÖSt ır ııtlsna 
h .. erıyor Pa 

umu, malz.eme ed. ncar to-
0 · Y ek· 

c; sene lc;ın temin edil ' ~n az iki, 
t ımal Jptıdnden dü U mış, her ih. 
lk 11 nlllmlln 

t sene evvel tam fa il '""'' Blr, 
mlndc yapılan biltti a yet me\•sı
ratm"'n mevzii bır : ı htıyaUara 
bunun bir fırtına ,.: ngın çıkınca 
1 

~.-.nasındak h 
r el elcktriktcn geldiğine h ' ~ a-
mck lfızım gelmiş. Fakat u nm~t. 
nasıl? Akla gelen •htlmaller tC:b~t 
edllmi§, mllletlcrıırası mevki ve 
ıö.hre-t sahibi fenni m ' h ues!K!selerle 
~~rtbcrc yol ı,. akıl danışılmış. 

lcşh. rd '•ncc yenı ihtl t 
ledblrlcrl ıılınmış. ya 

Fakat asıl lş i 
nln iyi seçil ' nsan malzemesi· 

mış olmasında B 
fabrikanın yUzlerce · · · u 
h d memur. mU-
~cn bls, usta ve lşç si arasında Türk 

n aşka 6dam 'ok. 
Fakat nasıl Turkler? Tabii 

zıyetlertnı, istidatlarını me
vuıflarını belirtmek v~ 1!'°1 tkft'k 

(O.. ... _ • -. emek 
11191, 09o ı. IML ' te) il 

dün kaldı,.ıldı 

İstiklôl mücadelesi tarihinin 

parçasını topraklara 
conlı 

gömdük 

bir 

l 'ahya Galip ; (Solda) Ya hJ'a Galibin taltutu eller llurlade 

DUn lstlklAI mUcadelesı tarihinin aramızd ld 
c ı b 1 an ayrı ı. an 1 lr parçasını kara t ak SÖIDdÜk, Yahya Gal fi'MISOfllr )ara Uzuoca bir hastalıktan MM& ölen 

ıp surette <....,_.: aa. a; 81. ı .. > X 

Tayyare 

ihtifali 
\ ·u.He uj'raada t\IMlt dü,

hava ~erinin hatıralarını 1 
a mnak için ıııuılln saat ı s de 
Fatih parkıatlakl Tayyare Mtl
dMI meydan1111la ltllytlk mera
• lm yapılacaktır. 

Hazırlanan proırama ıöre, 
aaat ıs de toplanılacak, • era
ıılm ge('l,hte tümen mUzlka•ı, 

bir piyade taburu, bir polı. 
mllfrezeel ve pııra!lı Ut! okulla r 
lt tlrak ecteceklerdlr. 

MerulHl komutanı saat 14 de 
toplantıda n lon&Dl•ra bava te· 
.. tlerbtl MIAmlallUYa davet e-
(Devlımı Sa. I ; 8ö. 1 .. ) (X) 

~l"A?•r · 

• 

. . 

) 

.. 
' 

" 
'· ,. 

Alınan ordqııunun hÜ('uata kalkması lle So\-yt't ordmıu da harekete g~tı 

r Snyet barp l ~il~~========='=' 
te11ıııı il Askeri Durum il 

Tlmoçenko ~ii~~~~~~~;ı 
ordusu Harkofa Alman - Rus harbi 

yürüyor şiddetlendi 
Almanların ilk 

müdafaa hatları 
yarıldı 

Almanlar telôşla geri 
çekiliyorlar 

l eningrad kesiminde de 
şiddetli muharebeler 

başladı 

man taarrudannı karşıl8PHlk Jı;ln 
yvıl tahlyelı>r Jı:ııllanM-aklarını ve bu 
tabl)·elerden birinin de Almanların 
m üdafaa \'adyeUnde kaldık1arı yer
lere taanuz olablloc~inl yazm~t1k. 
A._lar öted.....,.. Harkof t"lvarıa· 
da m ödaf- tert.,.b aJM&kla n-.· 
p ldü. Mar~I nınoc:enko onlultırı 
böttln k"I müddetll1<'.e Jlarkof'u di ' -
müıt \ 'e Alnlaalan buradan atmak 18· 
tfft'tl.,tlr. Buna ratmen Alm•nla.r hu 
me\•k lde tutaıııımak mmrartaluyeUnt 
ptermil}lerdir. 

Kel'( mı>ydan muhar~l henüz 
aeaa ermf!(fen R.u!ltarm Harkof kf'tll
mlndf' büy\W( bir taarru7.a Jt('Çntelf'rl, 
Almanları bir çok mü8htlıkf'l11 mP.\'· 

• kilerden ı>li!lkli~leri, Lenlnır;rlMI 
k fl8inriDd41 dtı: RW'I taarrınrulHln hıw;ı
lam1181, Ra!t ordulannın bütün <-eplte 
boyu11ea taarruza haır.ır bir , .. ztyet
*41 oldutunu ptemtektedlr. Bu da 
bh:lm blrka( aiin f!'Y\·&lkl Jllakalemla
de yazdıtınuzı ~yit eder. 
Tlmo(etıko 0"1aları11111 ,_vaffMı

yeffr. ilerlNReleri Harkor kMllllfpde 
Almanlantt diğer bül&'eJ~ nlı;beUe 
daha az kU\'~e&.l olclağvnt& pterir. 
ş.nc Nlf*ettlndekl bu dmruma na

Ma"1al TinMH:eJtko merker. <'f'PllMI zaraa Ahnanların llkbaıhal' taarroırlı& 
kumandam Oeaerı&I Zukof ile bfıraber 

Leningrodda Sovyet 
yarma taarruzu 

okim kaldı 

Bu kesimde Ruslar 
iki ayda 40 bin 

ölü verdiler 
Berlln, H (A.A.) - Alman ordu

ları ba~kumandanlığının tebliği: 

Kerç y&rım adasında mağlOp edi
l~ dUşmanın takibine fasılasız de
\'am edilmektedir. Kerç Umanı ile 
burada bulunan gemiler muvatfaJu. 
yeUe bombardıman edilmi.\'Ur. 

Donetz cephesınln bir çok yerterin
de kıtalarımrz dUı,ıırnan kuvvetlerinın 

tanklar himayesindeki hücmniaruıa 

ınNkavemel etmişlerdir. 

Mc.>ikova, 14 (A.A.) - Reu~r: 
Mareşal Tim oçenko kıtaları, Har. 
kofa karşı yapılan taarruz esna
sında ilk Alman müdaf a hattın ı 
yarmışlardır. Düşman çok uzak 
bir mesafeye pilskürtülmüştür. 

rının hedf!fl Katkaııya ~·olunu kes
meıkttr. ŞIMlllde Lenhıgrad kesimin-
de .&Yıdann taarr11&a geçınrierlne Ke~te ~ takip edtllyor 
ratmen '"1 höl&ede de ku\·,·etıı hir Berl!n, H (A.A.) - Alman ordu-

(Ben nu: Sa. I ; SiL 2 de) >=< 

Ab11911 taarruzu beldenf'!blllr. ÇUnkU !arı başkumandanhğ'ından verilen 
Alnı&Dtar Kalkuya , .e Murmamık , malümata göre, Kcrç yanın adaaın
yollanDI kf!M'rek ~('rin R1181a j da, Alman yarma hareketinden ııon-

(Devaını Sa. S, Sü. 1 de) ı.-c (Devamı: Sa. S; 8tl. S de) (::a) 

Odun ve kömür 
meselesi 

lstanbulun odun ve kömürsüz 
kalmaması içiri kararlar alındı 

Ankara, H (Telefonla) - Şehrimlze gelen odun Kütahya .\·illty":.lerinden munhasıran Ankaraya 0 _ 

ve kömUr ticareti mUmessilleri ile Ticaret Veklı.l etl dun ,.e komll.r gönderiıecektlr. Ayrıca, yalnız bu 
ıa..,e MUsteşarlığ'ı mUtebas&111lıarı arasında yapılan !lfmeye inahsus olmak Uzere Kırklareli, KocM:lı, 
müzakere netice. _. ... _..._.1111111.-ıı.-1M1111111111 .... 11111ııı1-.ı-.--. .... 1111111.-.-ı11ııı1111 ... ı.1111c11114111·111ı4".-·11114ııııı._ı...,.. Bılccik ,.e Islan
lenmi,, lstanbul I h bul \'ilAyelıerln-
ve Ankaranın o- Kat igat mevsimi aziran de katiyat mevsi-
dun ve kömUrsUz minin ha ziran 80· 

sonuna kadar uzatıldı ~~~,:a:~~~r ~:~~ 
hlm bir karar a- )ı. _ . _ _ . _ . . _ _ _ dalı c•lacağı tNO:-
lmmı~r. Bu ka· ~z>w•ac.~~=• ıw.uzn. bit ed llınlş v · ;.ı 
rara göre, ıstanbul ve Ankaraya odun \'e mangal tıususta bir haramame hazırlanarak Ba.şvokıl~e~ 

kalmamasın ı te
min için çok mU-

k&nUrU göoderE'Cek iskeleler te.ııbit edilmi,Ur. Ko- gönderilmesi karar altına alınmıştır. A vnca katiyat 
caeU vUlyetinin demiryolu ista.ııyonları ile bu vı- plAnlannın teıı.blt ve t&tblki formalit~i de karar-
l~yetin Marmara lakelesinden, Bilecik, Eekiı,ehir ve laşurılacaktır. 



F oeırebeylDk ve l Şe~ir / 
topra~ - "!avaso ~ Haberleri 

Beylerle ağaların tuzağı 

-
Yazan : Cemal BARDAKÇI 

13- mak Bu .şler hilkümele :clare!e>• 
yeptırarak halk ya o ınd a mevki ve 

V al~ntn dlğer bi r vH:iyete ~tibarını y<e-niden yükseltmek. kı
t .. hv il edila.i&i. bugun onun ılan nüfuzunu kuvvetlendirme k. 

Gıda madde
leri 

Vi lôyet 
teneke 

tevziatı 

emrine 3000 
peynir verildi 

oluoa ~en.lerin . onun sozler ı;ı c he·rk~tdn zihninde kö~·ler~n n hak- Toprak Mahsuller~ Ofisi, dün sa. 
Y , 1 0 ayrudıkt .. n son- sız olarak yıkıldığı , htikômet.11 zul bahtan :tibaren rrwtemet bakkal-'"'"'ı.arın yar n · _ . 
r~ çok. kötU akıbetlere c#,rayacak- J müne ufrad ı gı kanaatini hası] et- tara pırinç ve.rmeğe baıılamıştır. 
1 bey1er aleyhinde bu unmus 1 mek , kendine r- cındırmak . ögi.'endığimize göre, bu defa hal-
o~:·aktan pı!J!lln.nhk dı:ııyacNk.lar ı Bu tu-ıağa düşmedık tabii. ka yalnız pirinçle Turyağı verile-
. •A bur~..ıa ktriakuıtu k.ı.!aia fı_ Her n.e ~ c bu kab:1 vHkıalar da- cektir. Mutemet bakkallar, her ek-~ '~ur ..... a •u k . · -ı. 
ı;ıi.de.nma&a başlamıştı. Si,. val.. ima olagelen şeylerdir. Bu 1 ı sm • mek kartı sahibine yarım kilo p :-
d •··rurken zorlayıc bir '-'. E'- beyl~rin ve ağaların aYni zamanda rin"'le ıoo gram Turyafı verecek-urup ~ • . _ . ~ 

bep yokken yerınden katdırı!m:ız: cı.thillik: ve kurnazhkl~ının b ırer lerdir. Dağıtma işine bugünün ~
ya, bu ylayı çt:karanların dayan- t.pık orneğ oldu.ğu . ıçın yazma~a bahından ıUbaren başlanılması 
dıkları, güvendikleri bir nokta &eğer_. buldum. Şımdı asıl bana. bu~ muhtemeldir. Bu defa dalltılacak 
\•ardı eıbet. Acaba neyd. • Bunu yük uzüntü vertn>ş ol~n hAdıseyı pırinç 410 tondur. Turyağının bak 
anlamak ıctn uzunboylu düşUnme- a11latacatım . <Arka."-ı var> kallara verilmesi işi de buıün b :. 
~e. ~klemet:e hacet kalmadı . Me- C. Bardakt'ı tirilecekbr. 

:ıı;er hakkımda on sekiz maddelik Dlğer taraftan halka tahsis edil-
bir ihbarnama tertip edilmiş, hü· Sabun ihtiyacının mek üzere Vilayet emrine 3000 
kUmete sunulmuş. Abdldhl:tmit I teneke peynir verilm l şllr. VilAyet 
devrınde vlctuğtı glbi bu th-barna- ka rşı anması iç in bunun beş bin tenekeye ı bli\ğını 
n1c 11 n derhal tesirin i göstereceğ'. f,ı tedbir ler istemişt i r. Ancak bu 2000 teneke 
l>enim . tahk .k:,iz , tetk.ık.siz , apar- ver:ldlkten sonra karne başına 
lopar vaz ı femden atılacagın1 ve:va HalkJ ... t -~abun ihtıyacının ka~ - 100 gram peynir isabet edebilc-
dej:iı;t i rileceg ım umuımuş. Bu yoL -.üanma...:t i<:in ı~tanbulla sabun is cekt ir. 
dak: şa.)"1alar, [ı~koslar ı,, e bu hhsal mıntakalarından Ankar~ya 

umudun. i rıan-cın maheullerı im i$. J ~gırıla~ sabun yapıcıları v_c Tlca-ı Kcr ı şı :< kahve satışın<ı 

rr.üsaade edil iyor 
Muhterem okuyucular. ihbarna· ı ret Vekalet• tarafından bu ı şe me

•nenin bir~nci maddesın: ö~rcnfnce mur edilm iş olan heyet :trasın~a 

!\D§JP kalacaksınız , be1k de ina r- yapılan temasl ar ncUcele r. mıstır Öğrend i&lmize &:öre, belediye 
.11 1 vaca!<tın:z . Ben o maddt y oku- Bu hususta hazırlan a n ra par. Ve- nizamnamesi mucibince şi md : ye 
dulum zaman gözlerin1e lnanamu- ~aletin . t~sdikına_ arzolunmuştur., kact.ır s..ı.tılrrıası yasak bulunan no- ı 
01 ı~tr 1 • Hayretten h ayrete du · ~ 1 Oerendıj:ım l ze &orc. verHen ka-. hut. arpa ve !'airc g:bt hububatla 
nl ü~ tom . Onun il <' oiab l e-ce~:.n i o- rarla r üzerı nc al ı nacak t.ertlbatla ı· karı~tırrlmı ş kahvelere, bug~ kU 
. uınadan evvel bana ~?rsalardı , yurdda bir sabun sı kı~tısının ~u- vaziyetler ~layrsıle'. ~üsa .. de ed '. 1- ı 

hin :'t'll knla patlatsam Y'f'\e' bula. kuuna ve f ı yatların yukselme~ıne i mcs ı Beledıyece du~unulmektedır . 
mazdrn~ Bu m .. dde a,ncn ~öyl(' kat'iyyen rrıeydan veritm•yecek. Bu i ş üzerinde Bölge İatc- müdlir

ldi ti l üğü ile Be1edıy(' İktı~at müdür-
(Val•mız Cel>efey~ tok meraklı. Şehir Meclisi ôzalarıno lüğü ıar•lından yapılan incelMne· 

·i•r Aranırsa kütüphanesinde- bir lt"r b•tm ş ve kahveyC' ne gibi mad. 
hayli leioefi kıtaplar bulunabı:ir l valinin ziyafeti delerin ne nlsbel _ve milctarlarda 
Gö··dtinü7 m ü bir kere clnayetlf"r 1 _ . . k a rıştırılma$ı nın mu nasıp olacağı 
cın~yE'l . nı , en büyük_ ıünahı, k~~ _St:tur. ~1ec.· ~ aıaların~n 1 . tıhap j \le bu karış_ık kahveler:n fiyatlırı 
b3h., ti ; :'ie denir. böyle düşür.C"n- 1 ınuddetının bıtmesı müno.sebetıle lcsbit edilmıştır. 
ıerc acımaktan cayrı elden ne g~- Vali ve Beled.ye Reı. ı L.ütfı Kır- •• , • • 
'r' Ya d•ğer madd•ler? diyt-cek. da r b>r veda zıyafetı tertıp etmı. O n ıversıtede doçentlık 
ı;Jniz . B·r·nci&Jni gördükt'('"D sonra tır Z ryafet, Onümlizdcki cumartesi . 'h I 
dıt.,,-lorin ı ar.lamek icln bilmem 1 aksamı Ta.ksim Beled ıye gazino- ımfı an arı 
ınsand;,ı •ıtek kalır mı? Es~n. de· ı •unda v~rılf'cektır. Bu vesıle :te l Ünlver.'fiıe doçentlik -mtlh.anla
ri gım glbı, Oll'hır bar.a tiks nti ve öj r_e r.dıjim : ze ıo~e- J~nı at:'larıı;, rına başlanmıttır. Dün de Edebi. 
bulantı vermıştı . Sz de mutlaka "~ç.ı ~. ~uamelesı ey Jul ayı ı çınde ı yal Fakültesinde pedagoji doçent .. 
ğr<-nec-ek. raheteı z ~acaksınız. Bu bLtırılmı~ olacaktır. tik i mtihanı yapı1mıtlır. 

ebept•n onl•rı eecıyorum. Yalnız K 1 fk f·ı· 1 • F Ed b' f 
kadarcık •ovlıyeyım k i 0 ma· !ZI ay ron en 1 ım erı en ve e ıya 

şu . . 1 
tarda r...ıor. carpflar ·atılm". k•- getirtti fakültelerinin inşa tı 
dınlı erkekli toplanlılar, b ılolar ) · · ı 
miiı:;iilme-rel.~r devri henüz açılmış.. K ı zıl ay ml'rke zi, mcmlekettckı 10 ha zı r~r. da Edebıyat ve Fen 
tı . Yar-. bundan e-vvelk ı yazıda a· mevcudu :htiyact karşılamıyacak Fakültesi bınaları : nşaat ı münaka
çı~a vurduğum ~rz vıe _şekilde ih k•dar azaldıgını öe:rcndil: rontken saya c;ıkarılacaktır 
barlar. 'snadlar için ~C1'maye , ip- filmlerinden büyük b:r parti ge. 
t da! madde olabilecek olaylar art. tirtmil)tir . Bunlar iht .yac sahipleri· 
nııstı . , ı.e >allliôcaktır. Satn ba::;lumıştır 

Oniversitenin askeri 

kampları Be rı kaza,ına b•tll Behr:•mkl Milli korunma mahke
n•hiyeslr.ln merkeıi (Tepebara· İstanbul Ür.lversitesi birincl sı· 

van) köyünde de bir (Mag.-ubatı meler ile i aşe m ii dürlÜğÜ 1 nıf talebeleri btr temmuzda ve d:-
geı· alma) komisyonu kurulmuş- ğer sınıClar da 22 temmuzda askc-
ıu. Kom •yona S..vur kaymakamı arasın da ri kamplara başlayacaklardrı-. 
reisi k yapacaktı. Fakat k aym~kam vaı muavin . Ahmet K:nıkın ri· Postacı dükkônbrının 
tT~J.>':) ye gelirkf>n yolda kalp ~k- 1 yaf.ietind~ İa e müdürü Mümtaz 
!~sinden öldü. Ba!;llız kaim'< oian 1 il<'k ve ~hlli Korunma Müddeo· kontrol ü devam ediyor kom isyonu· işltrine" düzen ver- uınu:n:sl Nuri Erenler bir toptanh 
mt"k. azaları vazifeleri hak~ı~da 1 yapmışlardır. Pastacı dükkftnlarında yapılan 
aydrnl;,tmak mak~cıd· i e \fülk ıye Bu toplantıda Milli Korunma ara~tırmalara İaşe n'ı:emıır1arı . ta. 
müfett~ı,l "'.\Iıtat Bf"y Tepeye gitt . l\.lüdde i umuntllıQ:j ve mahkemele. ra!tndan dün ~ dev.am edilmiş· 
Orada .kinci sınıf ~n bir ağa ke~· rHe Fiyat l\Iürakabe komisyonu a- tir- B ir çok dükkAn ve imalAtha· 
d ~ne başvurur .. İıyaııın teııkıll rwundaki müna:-:ebetleri koleylaş· nelerden nümuneler alınmıştır. Bu 
çtn -yapılan &!'lkerı hare-kttler (h, t:;·mak jÇin c:areler aranmıştır. nümurıeler Belediye tahlilhanes. r.. 
nasında . k i kOyunlin- harap oldu- de bakılacak ve bunların hi!ngi 
tunu. ha)·vur.ıaruıın ve r-ı;yasırıın Yüksek m: kte p mezun- nevı ve cıns unlardan yap1tdıt::1 
yok edildtl:~nf, bur.a da Savurlı; 1 d meydana çıkarılacaktır. Dün ya. 
baZI beylerin se~p oiduk: •rını d- arın On ihracat pılao tahliller neticesinde. e\"\'elkl 
da eder Zararlarının bu beylere ı kontro lörü alınacak gün ~ Jınrn nümunelerden bir kıs· 
iıdcttirıimesi n. ister Arzusu yer.- ! mının . kuru meyva unlarından 
ne g/) tırilmedığl .ctn öfkelen:r. 'J';caret VekAleH yüksek mektep pasta ve eın:->aL şeyler yapılması 

'-Htat Bey.n Tepeden evrak cüz- 1 ntezunlarından ihrscat kontrolör-! .çin ai ın~n. müsaad-t den a.ykırı bir 
rlanı k barmış ve \g ırlağmı ş oldu- Jer almak kararını_ ver~:ştir . Bu şekilde ı,;tıf~de edilerek bazt hu· 
• d · 0·· r· ld • ·,. llğın kontrolörlt'r kı.sa b:r mudd<'t Ar. bub t unlarıle yapıldıkları anla_ • una aır r ı are iJlm r e- . .. .. . 
hb d b 1 C · •ı·t t B karada ~taj gordukten sonra Ve~ şılmı,ııı· . Bu numunelerın alındık. ar ıt u unıır uva ·' ı a E>Y , .. 

S be 1 . Is ·r· 1 kc\let('e t a vın edıtec< k ıs:kelelerôc 

1 

ları dukkAn sahipler. ve yapıcıla-avur yer ne m a ır o muş, on- · . 
!ardan epeyce altın lira almı~ ve vazife görecek ve bunlara 170 er rı haklarında icsp eden c~zaı mu-
hu yilzden kendi işine bJ kmamış. llra mcUl$ ver lecektır. amele yapı l acaktır 
Halbuki bir kere kom.syonlar yal-

V.t.TAH 

( 
j Tayyare ihtifali vesilesiyle, Hovocıhk Tarihimizden bir yaprak 

lstanbul .. Kalıire 
uçuşunun 

lıegecanlı macerası 
- - r - -, • - - -- - r- P<M aftSP e-nvr.-,...-·aamn u• ,,..,~- .._, r~= _, ·~v<.U> <U_ -- -· -- -- -- -- --

l 2_7 sene evvel bir Nisan ayında Tıirk tay yarec__ileri ilk ~efa olarak 
( lsiBnbuldiJn Mısıra uçarak gitmişler ve Turk bayragını Mısır l havalarında şan ve şerefle dalgaliJndırmışlardı. 

Yazan: Balla T AN SEL 
41 914 senetnnio ıkincikanun 

U ayı idi. Gazetele.rde oku· 

nan bir haber, Türk ülkesi için
de, bütün gönüllerde tatlı b ir he
yecan uyandırmıştı. Bu müjdeli 
haber şu idi: 

Türk tayyareciler i İstanbul
dan Kahire:ye uçacaklar ve dün
ya yüzünde ilk defa olarak yeni 
ve uzun bir seyahe.t rekorunu kı
rarak Türk bayrağına havalarda 
sonsuz şerefler kazandıracaklar
dı. 

rc.::D u sıralarda orduda. tay_ 
\r;;;;ı yareciler arasında da can-
11 ve nc~cli bir hazırlık göze çar
pıyordu- Bu seyahat için, FTar.
sadan satın aldığımrz tayy ~ relcr
dcn, Blcryo ve Dcpr dö vcs!'-lcn 
tip'.ndc 'ki tayyare lahsls edil
mişti. Birinci tayyareyi genç ve 
glizJdc tayy arccilerim'lzden yüz
başı Fethi. ve diğerini de cesarc
tile tanınmı~ yüzbaşı Nuri Bey
ler kullanacaklardı. Bu seyahatte 
FethJ Beye Harbiye Nezareti ya
verlerinden Sadık Beyin ve Nuri 
Beye de topçu mül~zin1lcrlnden 

İsmail Hakkı Beyin refakat et· 
n1esi kararlaştırılmışt ı ... 

O zaman. tayyarelerin çok 

iptidai ve basit bir durum. 

da bulunduğu bir devirdi. Fazla 
olarak seyahat kış mevsimJnln 
:klncikA.nun ayında yapılacaktı. 

Böyle basit uçuş ~letlerile kışın 

B u ateşli arzu, tayyarecUe. 

rimcıJn Uç sene evvel ken

dil-erinden tJyyareellik Oğrendik
lerı hocaları Fransızların başara
madıkları bir işi başarmak. bu 
suretle .E'ransız bayrağına nasip 
oiarrıcı.y~n b ir şercCi Türk bayra. 
ğrna kaze ndırmak hır::;ından do
ğuyordu. Filhakika evvela bu Mı
sır hava seyahatini ortaya att&n 
ve teşebbüse &"iri.şenler de Fran
sız tayyarecileri idi. Fransızlar 

o sıralarda Parlslen Madr:de ve 
Romaya uçuşlar yaparak o za
man için önemli rekorlar kırmrs
lardı. Bunlar bu muvaf!akiyet
lerden cesaret alarak bu defa da 
Paristen kalkıp fatanbul yolile 
Kah reye kadar havadan uçarak 
(5500) kilometrelik uzun b'r ha
va yolculuğu yapmata teşebbüs 
ettiler. Bu iş için ortaya ahlan 
Fransız tayyarecisi Dokur 1913 
senesinin btrinciteşrin cıyının yJr_ 
mi birinde Paristen hareket et
miş, Viyana, Bc\a:rad, Varna yo
lile (19) gün sonr.a İ.•tanbula ııel
miş ve buradan da tren yolunu 
takip ederek Kah reye doğru ha
valanmıştı. Fakat Toros dağları

nı li!Cçcrkcn, tayyaresi uçurum
lardan birine düşüp parçalandıy
sa da kendisi bir hoş tesadüf o· 
tarak kurtuldu- Kurtuldu ama. 

kendlsile beraber diğer Fransız 

tayyarecileri de bu Jşe bir daha 
girişmemeye tövbe ettıler. 

ne binerek, binlerce Türk vatan· 
deşınln uğurlayıcı alkı~arı ara
sında havalanmışlar ve Kahireye 
doğru seyahatleı-lne başlamışlar
dı. Artık bu tarihten sonra, bü
tün memleket derin b ir heyecan 
ve merak içinde bu ~eyahatı ta
kip etmete koyuldu. Acaba tay
yarecilerimiz bu şerefli işi başa. 

rabtlcctkler miydi? Herkes bunu 
düşünüyor, bunu konuşuyordu ... 
Gazetelerden kah raman tayyare
eHerimlzin muvaffakiyetli seya
hatlerrnc ait yeni yeni haberleri 
ö:rendJkçe mlllet çocuklar ırbi 

seviniyor V3 vatının bu fedakar 
evlAtlarını kulbinin bütün sami. 
ıniyet:ıe a1kışlayordu ... 

il§' ahraman tayyarcciler·mi.z 

~ Torusları aşaı:ak T arsus 

limanına varmışlardır--& 

böyle en fırtınalı bir ayında, bu v eg:ilköy tayyare meydanın-
kadar uzun bir hava seyahatinin dakl h az1rhJcla r artık bit .. 

Telgrafların verd ii:i bu müjde. 
li haber, bu seyahatin en muvar
fak olmu~ bir adımıydı. s .sler, 
fırtınalar. binbtr türlü hava ce
reyanları \çindc çalkanan Torus
lar. göklere sed çekecekmiş gibi 
yükselen muazzam Türk dağları , 

usta Fransıı layyarecilerlne b!lc 
geçit vermeyen bu azametli şs4 

hikalar. nihayet dayanamıyarak 

azlmkAr Türk tayyarecilerinin 
savletleri kıarşısında eğilmişler 

ve onJara yol vermişlerdi. Bir 
müddet sonra Tarsustan kalkan 
Fethi Beyin twyyaı:-esi Beyruta ve 
Nuri Beyin tayyaretıi de Suriye· 
n ;n Humus şehrine selflmeUe var
mışlardı . B u haber de memleket
te b!r bayram !ievinci uyandır. 

mıştı. Artık seyahatin mühim bir 
yolu kıtedilm ' ş ,.e gcr:ye çok 

yapt.lmasına .k.alklfll rna9ı, çlostla.r m~~ı. 1914 senesintn tklnclkanun 
ve düşmanlar arasında yalnız ayının 26 neı ıünü Ttlrk tayya
şüphe deıil , ayni zamanda büyük recileri, Yeşilköydcn tayyareleri
blr hayret uyandırmıştı. Bu işin 

(Devamı 3 ü ncüde) ıc+>ı 

başarılacağına inananlar hakik:a. ,-- . 

~~ni:.:~ ~:d~:=~~a~k~~b:~~: ı t;~.,aı A·ı v~a!!=l~e!::':.'~~t#.!= 
ha kalkmaktan zıya<!<>, Tılrkun ... •"' ..!. ~ •• 

' . - t sarsılmaz ve yılmaz azım ve: ıma.. -
ııın1 hesaba k atara k düşünmek 
ıazımdı. F.;lhaklka evve13 Anado. 
tu nun bir çok ooııeterinin kar Kim okur, kirn dinler ... 
altında bulunmasına ve her ta- ~ apa., ıuuhariplere &nlh ya.pena.
rafta &ökyüzün ün sisler, bulutlar o=-'" lan teklJftnde bulundu. Fakat 
vt.. hrtınalarla ~aplı olmaşına 

r<.ı~rr:en. Toroelard~·1 sonra tuy
yarecilerimiz için bu alır sey.._. 
hr.t şartları deeişecekti. Çünkü 
hundan sonra tayyarelerimi.:: sı. 
rl'.'k bir ülkede, mutedil ve d;,.ır 

;.::lın bir hava içinde uçaC'aki1ıtrdr. 

Şu halde Toro!tlara ka~ır olan 

kötü havalara karşı gelmek, b u 

ı;.eyahati baŞQırma-k için kitti idi. 

Bu zorluk kerşisında i-se, tayya

recile r :m lz kendilerinde kifi de

recede vuku! ve cesaret göril

yorlardı. Fakat bütün bunların 

fevk :nde tayyarecllerimizi her 

ne paha5ıına olursa olf.iun bu kış 
içinde bu uzun seyahati yapmaj:a 
st.irukleyen sönmez bir ruh ateş:. 
kırı1mz:1z h r c.rzu vardı . Acaba 
bu ateş ve bu arzu nereden gelL 

N OfAY!:T? 
Apar bnan klraırı1arının gözlerı ar

dın! Xato-rtft'r h;ı l nlhayet ~on '1f'Klln l 
kl<hı: Oturma., yatına, çahşına oda.-. 

Jan !?G, mutfak, lrorldor, ''Nt1yıer J:S, 
banyo odftll ı 22 der OC'e olarak rııhla.
eak. •• haber blra:t F> ı<"ak mc,·siMf' 
teHMtut ıetU ama. lıı~"r lnltJn bir )·oku
.l}U ofd"ftı Klbl ht'r •ueatın da. bl r 80· 

tulu varıdır. Belediyenin bu karan 
bor"hn kfracıla.rtn yilreklıerlni 1'erlnle
ter.ek, kMJııı •a &1>8rbnanlan•u Hil ı t.a
cak. 

yordu' .. .. 

bu güzel tekıtft, t.op güröltltlıerl ara.
s onda kim ~llttek. Hoş l'&PA da: 

«Şiddetti m~r devam eder
ken yapılan 8UHı tekM:fh6n m1"'.tf&

koyet>Mllkle ne~n4 hll!1o
rnm• dly t>l'f!lk MM•in top 8fttl kader 
ko-vvettt ol.ntadrtını ıttrat etıw.i 8u-
JuMtyor. 

BAŞKA QAJ!.E YOK 
Tra.nıwaylara. arkadan bJn1p öftdeo 

inme mıe-sıeleet yine ortaya atıldı. Fa-

kat Tranın-ay :_\fUdUrll, pek halıılı o-
1 

V.Alt.ITDIR ... 
la rak, bu Ci-izıel nkrin tatbllc kabUJ- YMU l\lallardan 8ıç defa. f!l!Y• alan 
yetıl bulunMadlflnl fiÖy ledl. Naeıl blr ~ftlıJ!ie\"I yaka.Jaıuu ıf. Efıer hu va
buluMun ki, arka. Wta•bktakt bir tan<lll1' görttndükUnden de- kurnaz.sa 
y o-k>u Mle oradan inmek ktlın hhı ıı- töJıle llJÖylem~ı mömkündiir: 
kıntı (lektyor. Tran,.-.·ay1arın ~k· - Her fı ı?.atta yerli nl&lla.ra rat
te n pek fa'&la. olan kAJ a'bahkt M-.:am bet g&tf'"rlhmıE-ıi t.av iye edlll,)"or . Ben 
ett1.k t.;e ya bugUnk\I fnl11 lıı Jnn1e tekli- bu taYsJyeyJ, i\f defa )·ferine cettrdhn • 
ne ka.tlanacatn. yahut ta arabalar-, Bu da. kabahat ınt ? 
da boydan boya kapı yapdmı~ı li.- Olur mu olur ! 

:ıtm gel~kNr. Tatıı~ert: 

1"' 17'. köyluierin mütegallibe aley
h:ndek. müracaat ve 5lkftyetlerini' 
~l'lCelemek , nct:celer.dirn1ek vazıfe

s in i almışlardı. Beylt-rln birb!r ı 
aleyh ,ndekl davalarına bakamaz
iardı. Sonra l\.liU.t Beyde de c - ;_ı 

c:alAhiyetı yoktu . Ağa idd.alarırırl:ı 
haklı olsaydı bile onu dinleyemez l 
dJ. Yapacağı lş ona mahkcıneyc 
basvurmurnı söylemekten ibaret- 1 

SÖNM IYEN ATEŞ 
Bu sualin karşısında üstadın sık ıl"'c'4-

&'ını veyahut da cevap vermek i!temiye
ceğin t ıanned,yorum. Halbuki üstad. çok 
pişkin bir eda ile: Elb ette, diyor ve son
ra ilave ediyor: 

düŞilnen b:r insanım. Ruh um tatminsiz- , 
l·k içinde çırpınırken, onun sevgisl.1i 
kalb.me her gün biraz daha yerleşn,iş 

buluyorum Nizan· .. 
Akşam güneşi, oturduğumuz odanın 

duvarl ar ına, son yaldı1larını serperken 
u"t~d ayaja kalkıyor ve g:tmek is~cdl

iinl söylüyor. Onu, bugün teşyi etmek 
istemiyorum: 

Bu arkadaş her yc:rde her \' l 
kit naınus ve ı [f tlnı muh faza <'t
n ı$, dürı'.Jst bır memurdu. Bu ha l· 
lcrc göre ajan:n ihbar;ı ad i ve ba· 
vağt bir :rt radan ba,ka b:rşey de. 
ı-:'.td . E~a~en bu ağa bu mürac :: a· 
u::,. uç cıe,it maksat gtidUyordu : 
1'cgaULıp sahasında rakipleri olun 
Savurlu beyleri ezmek, zarara sok 

r - TAK V 1 M-
ctı~rA I 

15 .\IAYIS 1 9 ~ 2 
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Tefrika No. 55 

- Boyic- f yle r &Ö) leme Perihan ~. ca
ıllını S•kıyursun Benı aleyht r.d~ hiiltüm 
ıer ver ccrk kad., r hlS! .z mi zanncd iıyor-
.sun. 

- O halde :t('dt'n bu kad:ır cırarh 
hareket cd yor t.nuz• . Ronı ... nırradakı 
ki:hrama r:ı daha sabctli bır ı;;urettc :ya
şatmam için r.edcn bana yardını etml· 
yorsunuz" Kuru ve mi.iccrrcd Likırdı
.;ırdan bıktım Ust <. nl. Romanıma ha

yat , asta ruhuma şif::ı vl!rccek gtlzcl 
sözler şıtmek ist·:rorum . biraz duruyo· 
rum. dü!l:ilnliydru:n ve tekrar ba :;lı~~o-

Ba r. kJ.r bı.. kadar k .. palı Parc
KCl etnıenızde şu Uç sebepten biri,r,i gö
royorun1 . Ya çok acem'sini. ya cok 
kurnazsınız. yahut da baııa karşı h:çbır 

hlss: nız yok . öyle de(: . mı üstadıın., .. 
- Birlr.ci ihtlm 1, h~l>S'nılcıı kuvveti 

Per!han ... 
- Buna Jınkan var mı ust .. dını" .. Bu 

lJ r lht mal drgl b r iddia dahi olsa y ne 
nanm yacağl'm ..• 

Yazan : İsmet zjy A 

Ü.ı:>tadın aa-zını aram•k mak~adile ona 
bazı ı!r.adlarda buiurmak i~tiyorum: 

- İddia cttiglniz kadar pek acemi ve 
pek uslu olm:.dıgınızı bir kaç yerden 
şlttim. Esmer bir scvıilinlzden sık sık 
bahsed:liyor-

Ühtad tuh.a[laşıyor . sözümü ~akaya 
boğmağa c;alışıyor · 

- Sana eksik habf'r verm:şler perL 
han . .. Yalnız esmer değil; bir kumral, 
b.r sz:rışır., bir de çikolata ı~nginde sev
gilim var ... 

Yani dört sevgili öyle mi üstwdım. 
Çok muhtcınel.. ben bu scvgil '. lcre ha
ya.! drğiJ, hakikat nazar: ıe bakıyorun1. 
Sizi tebrik ederim üF:t3dım. 

Heyecan ve asabiyetle söylediğ m bu 
sOı;lerdcn i.ıstad pek hoşlanıyor, gülü
yor, gülüyor, gülüyor ..• Bu iilli.Jşler he· 
yecanlarıma yeni r ateş veriyor, cesa
retimi arttı rıyor. K a!am1 yakan taşkın 
er.dişeler arasında ti.stada soruyorum: 

Beni de o sc\'gil ıJcriniz ~ib: sevip 
yor musunuz üstadım? . 

- Çalışkan bir talebe sevilmez olur 
OlU hiç?., 

Gözlerimi kısarak üstada bakıyorum~ 
- B iz, birb"rimlze hiçbir 9\.l reUe intı

bak cdemiycceğiz üstadım.. ~örüyorum 

k i h:sıerimle hiilci egleniyorsunuz. Maa
mafih çok iyi .. . Kahramanım için bana 
kıy~tlı etüdler kazanclırıyorsunuı. Kat
ramanımı o k5dar hair .. ve k alp&iz gös· 
tereceğlm ki, roman ımı okuyanla r i de .. 
ta ona garez olacaklar ... 

- Güzel reklam . . . Fena değil. .• 
ttstad b'.r muamma Nlza n... . . Bu mu

ammayr çözm ek iç in, z<'kAmı, m uha ke

memi, ha~'asiyetimi ve her şeyimi sefe r
ber hale getird~m. F a k at yine onu a nla
mak imkanını elde edemlyecr-f ime çok 
eminim .. beni çok f;zla üzdilj ü için onu 
hazan kızıyorum. F a kat bu hlddet ! nı kı. 
sa b r zaman sonr a ifl ls ed iyor. O zamıın 
kalbim, ona karş ı takd,r le doluyor. His
lerine hA k im olması ona büsbüt ün baş· 
ka. adeta il~hl b'r sıf•t veriyor. Esasen 
böyle olmasayd ı benim üstadı beğenme
me tmkftn var mıydı ? . Sen de b'liyorsun 
k• küçük yaştanberi sevıi hakkındak i 
telcik kilcr:m kimsenink ine benzen1ez. 
Sevg.Yi ve sevgiJiyi herkesten başka 

- Geld if: n iz zaman be-ni nasıl buldiy_ 
seniz, giderken de öyle bırakı nız üsta. 
dım, d iyorum. 

tletad elim i sı kıyor. Ben, p.yanonun 
baıı na &eçiyorum . Yine aynı melodiyi 
çalm ıya befltyorum. Ci!Alı kapakta k ı ha· 
yal tekrar beliriyor. Uzuyor ve yavaş 
yavaş kayboluyor. Tek rar COfuyorum ve 
tekrar çalıyorum. Yorgunlukta n harap 
b!r hale &'ellnciye kadar çalıyorum. B ir 
a ralık erkamdan Fatoşun ince sesini ışı· 
tiyor um : 

- Küçük hanım ! .• Abcıba,ı gelm ş sı
zinle görüşmek Jstıyor. Yemek odasınd:ı 
bekliyor, diyor. 

KafRm ve Asabım o kadar yorgun ki 
k im se ile bir kelime konuşacak hat.m 
yok.. fa kat. Ahmet ağanın konuşmak 

is te mesi her ha ld e sebepsiz dcıftl. Yemek 
odasma geçiyorum- Ahmet ağayı ayak
ta, beni bekler vaziyette buluyorum: 

- Hayır o.la ahçLbaşı , ne haber? .. 
Ahmet a.t.ı b .r iki yutkunduktan son· 

ra : 
(Arkaaı vv) 
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Köyün camlan 
A l"kada..~tarrma.dan tbsan Bo

rao, .)i.md befj kadar şiiri

n! c-Köyön t'aınlan» adım ta,-ryan 

bir kitapf:ık halinde Jle1rettt. Şiir· 

Jerin f'n ho5uma giden ta.rafı, DMn·

zularmln Türk toprağına, Ttırk kö
yitıı<, Tür'k ıuıkerlne ,.e Türk bü
yUklertne ait otmasıdir. Doğrusu

nu ~y1emrk ıa.zun gellr.;e, yukar
da. ı,a.ydıklarımı me\ .. CU yapan ,alr
ler ı,--on zanıanlarda. parmakla sayı
ıa~ak kadar azd ır . n ele yen( ,alrle
riml-u:len bir ç<>~u nedeme bu mev
zulara. yanaşmryor1ar, yanaşacak

lan ümidini de ,-ennJyorJar. GöoW, 
,a.lr:ertmfı; anHmda, Ihsan a:tran 
gibi Tft rl<U n Ttlrklüğ!I ........., ola
rak !'ie('.ıenlertn çoğalmasını haklı &" 

Jarak tıstl)-"Q r. Türk ve Tttrklük o _ka.. 

da r geniş bir ilham kapnaphr ki 
delil bir veya bir kaıı pir, -
leket1n blltli n şalrierl _, tllkete
mezler. 

«Köyün c.mlan• ıua ba -
yetını kııydctttkiıen IODr& lllWe eıle-
)"lm k~ kllaP<'•ır-. ,U..lerl, - cı. 

bn h.,.,uıılyett ytlztiııde• - -
dum. !)"11rlere &ilzel ~. ldoli 
, .• ıçH bir ifa de; topr&p, .kllyo, kllY 
lüye, kahrıı.men Mebmecle dorin ııı r 

• ... .,ı hAklm. Bunların lıelkl fıolıkl· 

de rn-Jt bir - · -"l 
bira• fazla bir mel:inkoH lıaYUı,ıt' 
~anlm~ oln1a.sıdır. 

* •• Urle<den «l'nı.v ı.şı • 91p<r 
be •• adını t.,,yan btr Qs ' l, o
k urlarrma btr fiki r Yemlek ~,hap .,.. 

!?R ıya nakleimekten k endimi al&'" 

madım: 

Çobanı uturlar yolda ptnV!ar. 
Fatmaya (!11 olur köy!>n ellröell; 
Birine dağ" olur gelen bahaliar, 
Birinjn hudutta gezer turk.USO. 

Biri yolu gözler pınar taşında, 
Zülfüne takamaz gel"in örgii&U; 
Biri ufka bakar aiper başında, 
Tanrının dizıtnde btter türkUsU 

IJePf"lnin ü"'tünde duımıya ,eriıl' 
mü<.alt de(;11, faıka\: 

Ana.. toptı.l ökt!>ılln verglllnl ırerd'~ 
ırıl 

Dam& biraz toprak at; be.ğ"rına ı< S.: 
dUşmtaiP• 

Bllmem nafa.ka.n iıÇin güne bir ~! 
serdin Jtl1 · 

Dua et k t kapıya kara haber !it" ,,,,. 
Dl~·~ ba.~hyan c:\ll!GunekJ~ .:;: 

twl>u• ndan bu kıodarağm ı ol 
kayff~eo ı.:~nlyorum. 

KÖR KA.D~ 

İnönü Ans:klopedisi 
broşürü 

Maarif Vekaleti, İnönü Ans 1l<~~ 
ped~flinın ana haUarını be:lir~ıc 
üzere, An•lklopedi prn{lramı • ]>("' 
bır broşor neşrett;rmışttr. B u ıe 

·1· ! ·· rı•r şürler bu ıı,le ilgı l pro eso a-
ün;versit. Rcktörlüğüoe ıöndef 
miştir. 

Beşiktaş iaşe memur~ 
tevkif ed ildi ~ 

d• Beşiktaş iaşe memurlarll'l~1 ıı 
Nuri özgen, bir numaralı rl~~ 
Korunma mahkemesi tarafıP .,, 
ekmC'k karnesi sstmak suçne ~1'if 
pılan duruşmasc neticesinde te\. 
edilmiştir. 

Mensucat fisleri 
dağıtılıyor ~·' 

Evvelce ufus kftğıtlarıle 1,fl' 
pamuklu mensucat almamı§ ~et' 
lara bu def:ı. verilecek be~r -.;ıt· 
roluk pamuklu mensucat iÇ1111 .• tf' 
1i Mallar Pazarları m üdürliif'l flf'' 
rafından dağıttırılacak olan tJ' 
ü7.erinde müteselsil numpra -vt..,ft' . n•r 
r:hler bulunmaktadır, Fi~ 58 ıı!' 
ri hangi gUn ve hangi ınal'M~· 
müracaat edecejiini yapılsc•~ ıe"". 
la öğrenecek ve bu suretle 

1 
ili 

mahallerinde halkrn btril<tnef 
!imali önlenecektir. ııl' ~ 

Mensucat flı>lcrinln b u ~~-
it: barcn tevziine başlansca~ 

PIKôn.iC' 
Kuzu pC!çası 

1
; 

re u •ablıh "" pl(ıirerrıli"' ~ 
H:dJ nerek ı>e r:w>ere onOJld" !f il, 

yıı;•· ,;· ;,·o rdum. «Kuzu ~uJarı.. ~ . 
yt bir p&('tl<'ı geçiyordu. ()lı 111.,,ı ~
dl:r erek se,·lntH1n ,~e heırneP .,c od • 

• - ıd••ı · " 
A"ırarak ylrm1 ta ne ~,.. Uı ~el" 
n ... ını öf;!• ytm of;in• sov!l>jilfl ...... ıı' 
n~fnl de a.k'am yemeği":.,,1.ı ~, 
pi~lrdlnı. Okl<" y'°ınetıodC" t,a.f "ti~ 
şııuı lkl~r JlDÇa , .e bi r ınJk roı 6'1· :tıt< 
dan ko)·unt'a. h<" rk~n kLl-~('-1' ~ 
Ak,..ım ı~ nohutlu , .{' · ırıfl' _, 
bok•a blr kap yt"mek ol<h1· y~~tf 

. pdt'-" .. lf.P'" ' henı IC'zr.etJJ... Ramaı.11 çotıY'"'"J 

ı>ake-t ,,üllaı•nnı:ı kahnı.,tı· tfO ~.I 
fmdoklı bir gilll~ t.a yaP1";° dıııı!"' t' 
do bö~ltt• g<Çlrdik. Blit~dU~'~-..,r 
yemN.c sıkıntılamu dtı'7 1 ı'll).,e'jııf~ 

Jtlrt ' lup yNUğlrnlz .tYI~"' , ,_jiJ1 
ettik. ı;V 



l:S - G - iM! - · 
ıı1t~ı·l:•ıael!'ı:s='M3!MJJ 
Askeri durum 
r- Yizao· 
1 İlllu BORAN_. 
Alman - Rus harbi 

şiddetlendi 
(n.,ı 1 htclde) -

ra J"apmakta oldukbrı y..-dmll i•~ 
metı: ı,~kt.ecttrler. 

K ınmda Kerç meydan mwtaare-
besJıdrı, Aım.n zaferiJe btt

tıtıne dair AJtnan bmjkum .. daol•lı 
lkln<'I tehlll aeşretti. Be tdıofil'cle R08 
me\'7Jierlne clerJn suret.., gtrOcHtl. 
ı,lmal cenahta ıt.ı ~·etter1nhı •
nlrp Mir edlldltt ve yenMen 1'89 IDD
lannm takalne g....,._. tııHMr-

ITlcktedhe. 

Sabun imalatı 
Vilayetlere muayyen miktarda 

kontenjanı ayrıldı sabun imali 
Ankara, 14 (Tck!!onla) - Şehri· ı varılan neticenin memleket iç n 

mire gelen ve Tıcarct Vekfılcti İaşe nayırlı olmasını temenni etmişt .r. 
Müsteşarlığılc tcmsalardıı bulunan imzalanan protokola gore, Ti
sabun fabrika ve imalfıth:ıne sa- citret Vekaleti, alfikalılarla muta
hıplcrı bu temaslarını bitirmiş bu- bık kalındığı veçhıle vfüiyetleı·e 
iunrnaktad1rlar. muayyen mlkt.arda bir sabw.n ıma-

MYsteşarlrk mütebassıslarile Ve il kontenjanı ayırmıştır. 
k':llet toplantı sakmunda yapılan, ViUiyet dahllındekt fabrikalar, 
müzakerelcrın neticcsınde bir pro· I vllAyetlerine ayrılan kontenjanı 
lokol hazırlanmış ve ımzalamnış-, ııral1'1'ında taksim ederek derhal 
tır. ı sabun yapmaya başlayacaklardır. 

Protokolun ımzasını mül.eakıp ı Sabunlar, daha evvel Ticare. 
Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen VeUleUnce beyana tabi tutula:ı 
sıık>na gelerek, VekAletin da\•etine ve pıyasa<la satışı serbeı;t bırakıl
ic.-ıbet t.'Clen fabrikatör ve imalat- mayan zeytinyağlarından yapıla
hane sahiplerine teşekkür etmiş ve eaktır. 

Yahya Galibin . 
cenazesı 

Fırıncılara karşı 
yapılan mücadele 

VATAN 

BAŞM&J[AT.ICDB'N DSTAll 

Kazandığımız 
bir imtihan 

( n.,ı ı incWe) il 
Cırsatırtı bulmuş Türkler ... 

Üzerlerinde lüzumsuz bat!ıkı ol· 
mayınca, yar.<ctma hazzını yerine 
getirmek lmkAnmı bulunca ~ere 
kadir olduklarını işte burada tsbat 
etnNsler ... 
Dünyanın her yerinde çok fab· 

rika, çok mUessesc gördüm, çok 
insanlurla temys ettım. Alpullu 
şeker fabrikasında rasladığım in. 
san malzemesini hiç birine değ ş· 
mem ..• 

Belli kı hatır ve gönül buranın 
kapılarını kırıp içeri sokulam:.
mış. Bütün unsurlar lkt darlnrına, 
meziyetlerlr. e, işe yararlıklnrır.a 
göre seçılmişler, scçimd<? hata edil. 
mediği ve hizmete alın.anlardan 
çoğundan pek iyi istifade edildiği 
şundan belli ki kadroda bulunan
ların büyük kısmı Şekel' şirketi
nin hizmetinde beş seneden fazla 
bulunmuş .•. 

Hırsızlık mı, suiistimal mi? İn
sana şu kamal gel yor k i bu mik
rop, bu muhitte, bu şartlar iç ndc 
tutunacak yer bulamaz. Kendine 
emanet edilen millet mal veya 

Alman yarrna taaft11H, u:ıu• Wr 
to~u hazın~ ve ~H llM'• 
bomb&m11Rauiarında11 ~ra. Mk'•rt. 
piyade 'e :urhh ltlrltlderle yaptllll•t
t.ır. hk kıtalar Mllieme lılara ,..,yhd 
'e zrrilh belMletdM1e koru•n 3"· 
~et hatlanna ııalıltf'AUIJ'tfl'. 7..aW,W ta
arruz.un btıt.ün _,..fil, nııewJJerin e.. 
nünıte bulwnan ma)lllı •• hneı a.t
ırıak ve ıswtlrkö •tef perdal ._..,. 
dann cettrew atUI ntUharehe utmuı 
glrlnoktı. At.wnlar 8 ma)'lllfa ba.§la
dıklan taarntda Kwı raenıik:rial 6·7 
Ciln Zorlamtflar \'e 11 111&y..ta Jtuıı 
<:epheı;fnı ya"nıya m....,felt elmllll
hırdır. ~uhlH'fbe11tn t'll .._., elan Ult 
!laftııuooı AJManlar llııar ....... rdrr. 
~'linkü R!Mlar, 1'el'ç b(;.;......- iyle 
ınUııtah'kem Wr ı..evkl hal'Arl&MAk i
~·in arttk uklt MllıtMt~· 

(BAfı 1 ktetck) x 
AnKara mebvsu, Milli milcııdclenin 

en nuik bir dakikasında bUyUk hiz· 
m~r etmiştir. Erzurum ve Sıvasta 
yeni bir varlığın mAne\1 temelini kur. 
duktan sonra Ankaraya gelen tem· 
sil heyetine Yahya Galip kuvvetli bir 
del!tek olmuştUt". Ankara defterdarı 
sılatile Umrine tam dakikasında a-

<Bet• 1 lndde) X.'\: menfaatinden hırsızlık eden adamı 

Bu ınuhare«te,.,.-, .- ~tlf!n lkill 
ı•ı Rll!i tebfftl, ·AIMan teMlifne lıar
~ıhk olanak şöy'le dew• P aeıtir: 

<K<'n; ıputıarebeölin Almanlar 
leiıınde blU.ıtiRden. Abna:nlann çok 
lnl-ktarda esir \ICl top aırılklarından 
08.hseden Alman teııııği ya.latld>r. 
Kuvveuerimlz. muntaaam blr şekil
de rleat etmekte ve lkırliyen Alman 
kuvvcUerine ag,r k•yıplar ventir
ınektedlr .> 

ğır mesullyetler almış, Ankara vali 
vekJJljfinde de bllyilk hlzmotlcr et
miftlr. 

Bil" aralıık Yozga vakası çıkıyor, 

fırına bugünden llıbaren un ver· nckadar tel'in etsek azdır. Fnkat 
memeğc karar verdik. Bu fırın- şunu da hatırlamalıyız ki hıç b r 
ların nerelerde ve kimlere alt insan seve seve hırsız olmaz. Hele 
old~klarını size bir lıste halinde 1 Tiirklerin cs"s vasfı mertlik, dil· 
verıyorum. rtistlüktür. Emniyeti suiistimal 

Halkın zaten tahdıt ed•lmtş gı. edenlerden çoğu bunu hcrh!lldc ı 
dası. iizerinde hasis menfaatler 'stem.yerek, tiksinerek yapmışlar
temınlne yclt:m~enlere asla müsa· dır. Her tarafla çalışma ve yaşu· 
maha ctmıyecegiz. ma şartları burad2kı gibı olsa, in· 

Şimdiye kadar yapılan tcftişa- sBnların çoğu namtıslu kalmagn 
tın verdiği bir nettce d<? karne herhalde can atarlar. 
kuponlarının İaşe memurlukla. 
rında sayımı ve hileli bcvanna· 
meler alrnarak Ofisten !a~la un 
alınması suretinde vukua geld'ğl 
göriildüğündcn bu usul üzerin
de de yen! kararlar alınmıştır. 
Sayımlar merkezi bir biiroda 
matbu zamklı kAğıtlar üzerinde 
hileye müsait olmıyacak bir şe. 
kilde yapılacaktır. İlk olarak 
Beyoğlu kazasının fırınlarında 
tatbike bsşlanm.ak üzere olan btı 
usul yakında bütün kazalara da 
teşmil ed leccktir. 

İnsanlar me~dcğil. .• Şeker 
fabrikasında çalışan vatandaşların 
hepsi acaba nedea işlerine bu ka
dar bağlı, neden kend.lerinl değil, 
1şi düşüoorek karınca gıbi çalışı
yorlar? 

Çünkü kendilerınf düşünen var. 
Adım adım dolaştıkça bunun ne 
demek olduğunu görüyoruz. 

lşte bir mektep: Binasını şirket 
yapmış. Kadrosu Maar!!in, fakat 
şirket her yardımı gösteriyor. 

Bnnda11 an~ ki, ~ üııt811 
\iman ta:arnı:u ka~ ıWta ı... 
la duramanu.,Sal', ilk~ W. 
l<arak rer:t ~kl~rdtr ... ~

Çerlc:es Etilem bunu vesile ederek 
muntaam hWcQmet kuvvetlerine 
k3.11ı lnıvvetini dencmıye kalkışıyor. 

Yosgallm Ankara vllAyeUne tAbl ol
dyfunu vesile ederek Yahya Gııhbin 
bu ltiMrla isyandan mesul olduğunu 
illdia ediyor ve asılmak Ubere Yozga. 
da gönderilmesini istiyor. O sıralar
da böyle nazar1 mesullyetlerin hiç 
yeri yok. ARkwa valisini Yozgatta
k1 bir isyandan mesut wtmak hatıra 
bile gelemez, fakat Ethemin maksa
dı yeni mim hükümetin elinden çok 
kıymet verdlğı bir uzvu alarak as-
mak. böylece kendi nt1fuzıınu yilrilt· Dar mürakabc teşkilatımızın 
:mek... AtatUrk, bUyUk nutkunda. bu vazifelerini kolaylaıtırmak için 

Mektep çiçek gibi, her tarafı 
insanın yüzüne gillOyor. G<izlerl 
neşe, z~ka saçan, bu uyanık, anla
yı~lt yavruların hali gönüle ferah 
veriyor. Yalnız bu zekaların; or
tamektebln, !!senin; alAkayı ve öğ
renme merakını kısır hnle getiren, 
kavrayışı körleten usullerde kar· 
şı!.aşınca ne hale ineceğini düşün
dukçe ınsanın içi yanıyor. 

meseleden fBylece bahsediyor: <Yah- muhterem hıılkımızın bu husus. 
ya a.lip ~Y milli teşebbüslerde fev. ta bize yardımlarını beklemekte 

•ne de de\&111 etllM'!ldedlr. 
J.'akat bir AOlrta dMı:katl ~r: 

Rııslann ınöd•laa ettik.len cephe 
2ti - so ıcı~re ~ıthlde wı, 
\e buradan XNÇ Jlmanına olan ıme
!lllfe nUwyet 100 kllooıetPedtr. ıtm 

l'epllfththı ,.,,W.~ aradan 
q aaatuıc ltlr z.aaa l'ef.'ılti Jaalde. 
4'brıaa ~ntllıı \'fi Met6rttl hlrlilılerta 
illı. Kerç ,,-nw. p~ v.. 
Ya kerç batı Jnyılanna ..,......_ 
ları ae ile tuh edlht11Mr~ ş. ı.we, 
llU!ltar ilk mewJleriaden at&Jm.,aar, 
fQkat tanı..,ııe hoztr1111& atramamıt
larcıır. Mub&retHı f!fhıırek -ı.m~rıar 

kalMe hizmet ve fedakarlık göster- delillerile beraber yapenklar; 
mlfti. Bizce hizmeti takdir olunmuş ıhbarlara büyük kıymet vermek
\"e vücudU pek Jüzumlu ve nafi bir tc ve ancak bu suretle müşterek 
zat olduğu malOmdu. Işte Ethem, mesainin fımme hukukunu tam 
böyle bir zatı kendi eline, idam seh- olarak sıyanet edeceğine kani 
paaına vermlye bizi mecbur etmekle -,,Ulunmalı:tay z. 

!<' ~~ .. ~ ' 
K: &kat nereye kadar tfl<Ueblltrter! 

en blyUk nttfus ve tesiri ele gec;;lrc
eeğlnl dt1'UnmüştU. Bittabi Yahya 
Galip Beyi veremezdik ve vermedik.> 

Yahya Galip, ikinci seçimde Kır
~lr, ııonra Ankara mebusu olmuş
tu. BUyUk bir medent cesarete sahip, 
yurda çok bağlı, zarif, ince bir zattı. 
OlUmUyte memleket çok deterli ve 
temiz evlAdından birini kaybetmiştir. 

DUn cenaze namazı F.yllp camlin
de kılınmış ve o civarda defnedilmiş
tir. Merhum için Allahın rahmetini 

"l'f berzalunda nıukanme~ devam 
~in df', Kafkw, kıyılanna çel(Unıek 
için de Alman Heri hardceUnl nlha
~·et ~ kJlometre derinlik içlade d.,.. 
durrnıı.ıarı lAztmdır. Buıtun için kvv
' e~H bir karşılık tsarruzu ister. Eter diler, ailesine teeestlr ve tazlyeleri-:u YapılmM.88, ıtuııların Kerç JMırza- mizl blldlrlrlz. 

Sovyet harp tebliği 
ında tutuamaluı bir mt1elzeye bat· -------------

lı oto gerektir. Bf'nahtan doP.Y& 
~ldildlkçe <·ephe ge11ı,uyer; .,Uplııeıılz 
!uı.ların aleyhinedir. )lüdafu .için 

ha ~k kunete llıt.ıyaç \ar. Ber
:hta bopza doğru derinlik te azal-
ıfından telıllk~ll. ikinci bir AJmaa 

~arrur.u çabuk JllU\;alfak oluna, 
illi$ kun etlerim Kafkas kıyu- ge
<:lrıneıc bile kabil olJRaı:. o ,..... 
lhı"lar t.am bir yf'nllırtye utrarlar. 

1 
llutılsa, Kf'rç meydan muhartlbeııi 

ıenU:r. bltınemlştJr. Bu muh&l'eıbe aa
l'l\k Alınan krt.larının Kerç limanı-
na .... &•nn~I \C'! bola& Juyıl&nM 

~l&'fhlllııı ile nihayet INlaWUr. 
d u nıüınkun oldufu l'Ün, Kttç mey. 
ıtn ınuharebı>sl ikinci defa olarak 

Alınan 7.&ferilc b1"1ılş o!acaktır. 

caa,ı l incide~ <=> 
Jtalar Rarkofa yaklafıyor 

Londra, 14 (A.A.) - Reuter'in 
Moskov:dan bildirdlllne göre, lıta 
reşal Timoçenko kuvvetleri, HRr· 
kof şehrine yaklaşmakta.iır. 

Miiltlm bir mahallin yarısı 
upted:Udl 

Moskova, 14 (A.Ao) - Cenup 
cephes!nde Taganrog'dan Don hsv. 
zasına kadar uzanan bölgelerde 
Sovyet kıtaları stratejik ehemmı
yetl pek büyük olan mcsklın bir 
mahallln yarısını zaptetmlşlerdır 

Almanlar çeklll1orbr 
Moskova. 14 (A.A.) - Rculer: 

Harkof cephesinden son gelen tai 
silAta gorc, Almanlar tellışla gerı 
çekilmektedirler ve toplarını ce· 
panelerlni ve daha baııka maizc· 
meyı kaldıramamışlardır. Harkof 
cephesinin yarılan hattan başkıı 
kesimlerinde ölen düııman ssker. 
lerlnin sayışı daha fazla olmuııtur 
Almanlar muharebeye alelAcele thtı 
yat kuvvetler sürmekte iseler ne 
ilk hareketlerde b ' r çok milstah· 
kem noktıalar ve lstihkfımlar "'l· 

Konferans mış olan Rusları zaptetmele m"'u. 
ıs Mayuı Paı.arte!JI &1l U vaffak olamıyorlar. 

de l!:mlnönU Hıtke\'lnde nutıaaat ıs Leuıacradda h&rekit ~·· 
g-azetecı D k m anir Ve M k ( M ere Petmore larat d 06 ova, 14 A.A.) - Lenin· 
; uaııır Inguız Romanının l~kn. an ırad cephesinden bugün öileden 
ı:. adlı bir k ı ı.şa. aor.;r l h si 1 B P on erans verUecekU a ıe en usu b r telıırafta 
ay etmore <Muasır lngllız rom r. ~uzlara rajmen faal hareketlerin 

~~arn hakkında etUtıer yapan bU~ başladıtı bUdlrllmektedir. Telgraf. 
bası l}<'lir Coventry Petnıore'ın bl 11-ta Sovyet piyade birliklerinin tank 

ografiıılnı ' 'e daha bir çok eserler ya - larla ve hava kuvvetlerlle sıkı el 
; 1f· Bon zamanlarda dl\ ~kan ,.: b rlıil halinde muvatrak!yeUc iler-
akınşark intibalarını anlatan c.Bat ledlklerı kaydediliyor. 

kıtn Coı l'l'llpondent adlı bir klta - AJmaıdaı. 31t0 derece hararet 
"1<'~ı ~tml~Ur. Bir çok edıp ve muh.:. saçan mermUer atıJ"Orlar 
r r ~<>tiştlrını11 bi 11 Moskova ı~ ( lngillz "' r 8 eye mensup ve Le . • '" A.A.) - Reuter: 

mllhlll'Tlrlerlle yakmd&11 ta- t nınırad cephesirdekl ağır Rus 
~ı~aıı Petmore HG Wells D H anklarını durdurmak çaresini a-

awrence. AldOU8 Huxıey, John Ôa1s~ ra~an Almanlar, merm lerlnln tn.. 
wortlıy, Dr. A J Cronlr., Clıarles Mor 1 filakı sırasır.da 3000 santıırad de
gan, gibi mUharrlrlerın hayaUarı v - rece hararet yayan altı pualuk 
eserlerinden bahsedecektir. e' tanksavar topları kullanmaktadır-

Konreranııı mllteakıp TUrJdyede ilk lar. Vorochılov ~mi verilen Rus 
dC'fa olarak kUltUreı fllmler ~t ıi tanklan, ılmdıye kadar bu toplar
lecekUr. e • ı dan bUyük bir kısmını tahrip et

'nlilerdlr. 

Bunu halkımızdan bir memle. 
ket borcu olarak bekıemekteyiz. 

Yap1lan teftişler netkeshıde 

yolsuzlukları görülerek; Beyoğ
lu kazasında, Defterdar yokuşun
da Esnor Bilor, Kalyoncukullu
ğunda Lambo, Galata Necatibey 
caddesinde Yorgi, Kalyoncuda 
Reşit, Aynahçcşmede Yorgi, Ni
şantaşında Mehmet Emin. Ka
sımpaşada Yani, Yenişchlrde Let
ter, Beşiktaş kazasında Hasfırın 
caddesinde Hüseyin, Çarşı cadde. 
sinde Hakkı, Ortaköy Derebo· 
yunda Fbıl, Arnavutköyünde 
FAzıl, Fatih kazasında Samatya
da n- · K .. ~eyın, adıköy kazasındı> 

ÜSoğUtlüçeşmedc Hıristo Kara,,(lz 
sk"d k .. ' u. ar azasındn, Kuzguncuk-

ta Eyüp, Eminönü kazasında, Kfı. 
çilkpazarda Mehmet Emin Vf'.! 

Pelronun fırınları kapatılmıştır. -

Tayyare ihtifali 
( .... 1 J8Cllde) (X) 

dec:ıek ve b111tu tnüteakıp çahaan bo
razaaıa kıtalar, okullar \'e Akylar 
selam vaziyeti alar.aJdarcllr. 

Bu ııırada Fatih partuHa, Be\·aı:ıt
ta ve OaJala kulelerinde bayr"'akıar 
yarıya ındlrllet>.ekMr. 

.. ~üttin genıHer ,.e falırlkalar düdük 
ottüre-cekler ,.e b4MUn Mkll \'&sıta
ları bir dakika ohhlktarı yeme <la
l'M'akla rdı r. 

Ordu, Tirk Hava Kwrmwu, yük8ek 
ok•llar namına hıı.beıerde bulunu-
111<'.ak, bundan "nra da mMeaı .hava
sı çahn&<.'aktır. 

Matcım bavaaı111 ıaüı.kıp Wr ınaa 
P ha,·aya öç dela a.ıe, eMt>f'lc ,.e 
g-e-;ıt retıml yapılarak mer&Nme ni
hayet verHecd<tlr. 

Alman harp tebliği 
(!lafı 1 laekle) <=> 

ra çemberden '.kurtulmıya muvaffak 
olan bolfevlk ku\-Vetierinin takibi de
vam etmcktedtr. Akmonay vadisinin 
temlz'lenmeslnden sonra serbest ka
lan daha blr çok Ahna.n birliklerini 
dll.Jmanın t.aJüblne memur etmek 
mUmkUn olmuftur. 

Berlln, H (A.A.) - Alman Ba4-
komutanlıtının blldrdiğlne göre, do
ğu cepiıeslnln fimal kesiminde, Le
nlngrad etrafındaki Alman c;embe· 
rini delmlye maruf olarak Sovyeti•
rin Volkov'a karfı yaptıkllU'ı taar
ru&lar akim kalmıftır. 

8 M.arttanberl, takriben 2 aydır, 
mu8%Z&.m Sovyet kuvvetleri, Alman 
mevzilerine hücum etml.flerdir. 

Mart ve nisan aylan &artında ~
man. bu kesimde, 40 binden faz.la in
An ve 6t ZU'hlı araba kay >ctml"~r. 

İşte kooperatif mağazası: ç .ft
likte vücuctc ge'Urflen veya har ç
ten tedarik edilen hernevl ihtiyaç 
eşyasını burada makul f yata te
darik edeb!lfrsiniz. İyi bir terzi, 
iyı bir kunduracı, iyi bir berber, 
mükemmel bir eczane sizi şehre 1 
gitmek lüzumundan kurtarıyor. 

Sağlık derseniz memleke tin pek 
az yerindeki insanların sıhhati bu 
kadar iyl korunmuştur. On iki ya
taklık bir hastane var, fakat ront
Keni, bakteriyolojl laboratuarı, dl
~er bütün tertibatı hep yer:nde. .. 
Bu doktoru da muhite tam uygun 
olarak nereden bulmuşlar? Bir 
ebenin ve bir ik! hastab3kıcınrn 
yardımile geniş b r işi hayret ve
recek bir şek.lde tek başına çevi· 
rlyor. İstanbula döndükten sonra 
arkadaşlarından haber aldım: Mek
tepte dahiliye ihtıscsı yapmış, son· 
ra oper.atörlükte ihtısas kazanmış. 
Yalnız fabrika kadrosuna değil, 
cfrar köyler n ve clvnr şehirlerin 
de halkına bakıyor. Poliklin k ga
yet işlek... Bütiin muayenelere 
yalnız başıııa yetişiyor. Fakat has
talara bakmakla kalmıyor. Büti.in 
memurlar ve aileleri, bütiln mek· 
tep talebes: dev.amlı sıhhi muaye. 
nelerden geçiyorlar, hallerinin ta
kip edilmesi, tednvilerlr.e bakılma· 
sı lfızım gelenler·n f.şlerlne renkli 
işaretler yapıştırılmı~. Buralarının 
en hab'.s düşmanı olan sıtma ile 
de eld<?n geldiği ktdar pençeleşlll. 
yor. Doktora sordum: 

- Bu kadar işl bir adam nasıl 
başarabilir? 

Tevazula cevap verdi: 
- Dilnyada kimsem yok. Bu 

işler ·benim zevkim, eğlencemdir. 
fstanbuldm usta bir d 'şçl hafta

da iki, üç gün geHp çalışıyor. Has· 
tanen 'n kadrosunu tamamlıyor. 

Bir tar~ftan da herkese kliçllk 
bahçeli evler verilmlt. herkes bah. 
çea.inde ekim seferberl!gine ~tırak 
etm!ş. Sonra sinema. radyo, arka· 
daşça toplantılar var. 
Kır ortasında bir araya gelen 

bu insanlar, bütün bu haller sa
yesinde mes'ut, raMt, ahenkli bir 
kocaman aile haline geleb imiş. 

Her insan tçın en mühim dn,·a 
olan yarını düşünmek mescles ni 
barem çerçevesi !ç'r:de halletmek 
imkanı bulunmamış, fakat Şeker 
şirketi memurlarının, biriktirdik. 
lerl para ile tenıell kurulan (Do· 
ğan) sigorta şirketi ve ıncmurların 
kendi aralarında kurdukları y 3 r
dım cem ryeti bu maksadı karşılı. 
yor. Bu y2rdım dar bir çerçeve 
içinde de kalmıyor. çocuk esirge· 
mes. gibi içtimai yardım faaliyet
i.ermin Alpullu ludar kes f ve v _ 
rimli bir tekli alabildikleri yerler 
azdır. 

Bu bahse dair soyledıklerlm bl!· 
medı. Çtinkü asıl maksadım, gez 

1 

HükUmet kinine SİYASİ iCMAl 
el koyuyor .. Laval k~t;' .. 

karar~ar 
verebilecek mi? EJJerinde kinin bulunanlar mülkiye ômirliklerine 

beyanname 
Ankara, l4 (Radyo Gazctesi)

Memlcketin sıhhi durumunu a. 
lfıkadar eden YC'n l bir Koordi
nasyon knrarı neşrolunmuştur. 
Karara göre cl!erindc toz ve 
komprime halinde k ' nin bulun· 
duran hakıki \'e hl.ıkmi şahıslar 
bunların miktarını beş gUn ur· 
fında bulundukları mtıh::ıllln en 
yakın mülkiye amirliklerine bi
rer beyanname le bild recckler
dır. 

Ellerinde yüz ~rıımdan :Cazla 
devlet ve Kızı lay kir.in. bulundu
ran ec~ne, ec1.a deposu vcsalr 
tc:ıebbüsler on beş gün znrlır-, da 
bunların rla miktarını b!lrl .rir 
beyannam<- vcreceklerd r . B · 
yannameyc tfıbl tutulan toz ve 
komprime k ııinlcrln değeri Sıh
hat ve İçtimai Muavenet VekAle-

verecekler 
tı tar'lfından satın alınacaktır. j 
Kmın komprimelerintn imali bu
gilnden itibaren menedilmııtJr. 

Beyannameye tlıbi tutmaktan 
makstıt memlekette eczane, ecza 
deposu \'e ! E brlkalarırdn nek~dar 
stok bulundugunu tcsbıt etmek 
ve tçer.slne pek az miktarda k i
nin koyarak hnkiki g bi piyasaya 
sllren firmalaıın hııreketını onle
mektlr 

K nlo bılhassa 1''elemenk Hin. 
dıstanınd r. gelmekteydi. Yokat 
U1akşarkl.u harbin başlaması ve 
Fcleml'lık Hind st<nının Jap~ola
rın cllr.e geçmesi memleketimize 
k in n gelmesin. zorla:ihrmıştır 

Hükômet kl ,,:nc el koyarak 
stok yap c:>k \'<! memleketin sıh- 1 
hl durumu11un s::ırsılmamasını tr . 
mln edecektir. j 

Yazan: M. H. ZAL B · l..ınııJ, bugünlerde MarelJAI 
Görlng ile görilşe<>.f'ktir. Ba

ııun liı<>ı'lne Frnnsanın ya şöyle, ya 
JYjylr. ı1alı ı kııtl bir yol tutmaamı 
heklı~ en?er \ nr. 

Ac;ı!na O,\ le olıur.:ır mi! Acaba 
kııtt hlr ,\"ol tutmak ı..a,-al'fo elinde 
mi'.' 

B. l.:uııı. 1 l'a~aııın en uttı, .tra
ıt 1 en kun etil, ma.1ıı5ada \"annak 

l\'fn ,a,.ıta ı;~ıekte en U>..reddü111Uz 
ı><•lltfkM ılurınılnıı biridir. JlalJe 
mulıtu•· lolr ılau ka,,rsında bir 
mll'<'tln hf'klımıckle bir şey kaza
n:ıııı:ya<':ığıııı , ılrrhal karar \'enı 

yiırılmı•k l ı:r.ını geldlğ'lni dUrıa MSy 
ler. 

Vilayet ve Belediye 
bütceJeri 

Kııgiln kati kararlar \'ennell ve 
,} ll:ell:rırk l<'lıı Lavnl'ln önünde ilk 
hakı ta hl\' engel ~ok gRJi g6~
nl\r. Mar~al Pr.U.n, eskfdea iM-let 
'e hlikQmet rrtııl iken. f1mc11 ya.1-
nı~ de\ ld rel!ıl kalmı,tcr. Laval"ln 
kurduğu kabine, kendi adamların
dan mllrekk<'tl bir hllS9Si kaJemdir. 
R:t'j\ekUln lra4etıl hiç bir makave
metle karşıla,ma ın dlye hep silik 
adamlar ~!imiştir. Maıw;ıal Pete
ne etbette ı-aıı verl~ektlr, fakat 
hona, lfler Olup bttUkten eonra 
,\1lpmak J..ın al'ln elindedir. Darlan 
kara, denir. 'P. ha\ a kuvvetle.rlnln 
umumi lrnınanılanı ıııfaUıle ml\hlm 
bir mc,"kldeıJfr. LAkln slvll ,.e ae
keri km'"\ etler hlı'blrlnden tamaml
le n3 rılmıştır. ı\rad:ı Amiral l'laton 
\&Mta .. ııc tema temin edfhnektedlr. 
IAl\&l'le Darlan blı'blrfnln )olunu 
keı.mlyec-e\< bir fcldk'le bir uzlaıt
nıa )aımıı lardır. LM-al'in kablne

~ 

Şehi:- Meclis-:, _ ü 1 

Beled:ye Umumi meclisi diln ôı;. 
leden sonra saat 15 te Faruk De
relinin başkanlığı altında toplana
rak müzakerelerine devam etm ş· 
tir. 

Ruzramcdc en müh:m madde~ 1 
Belediye, Vilfıyet masraf ve var -
dı; t bütçelerı tcı;kil ed iyorlardı. 

Bütçe encümeninden geçen biıtçc
ye göre Vilüyet varidat biltç.si 
5,902.804 l ra tahmin edllmiştlr. 

Belediye var.dat bütçcs. de 8 mil· 
yon 809,533 liradır. Viifıyet ve Be
lec!lyenin birleşik v.ar 'dat bütçeleri 
de 14,712,337 l·ra kabul ed imiş
tir. 

b · '.çeieri kc'.u' etti 
müdUrünün yınc Lthslsııt talı>bl de 
reddolıınmuştur. Maarif 2.704,914 1 

ı rıı o! rok kabul cd imiştir. Vct<-
r1ner işlerlnın bütçesl 78,850, sıh
hııt lşlerı 166,577 llradır. Bu suret
le Vilf'ıyet masraf bülçcsı de 1 
4,322,089 1 ra olarak kabul ~dil· 
ml!ıtir. 

v ,l{ıyet ışleri adi ve fevkalade 
masraf muhassesaU yek(ınu 5 mil

yon 52,904 liradır. 

lnde llart1'3 P. '" Bahriye Nazın 
yoktur. BittUn :ıı9kor1 ısal:\hlyetler 

})ariana bırakıhnı,tır. Buna kal'fl 
Darlan ıdyaııl lflerden tunamlle el 
ı;'('kml,tır. Bütçenin müzakeresi sırasında 

Kart31 kazası azası Şerefettın Kar 
talda Yenlkcırye köyüne su isale
. ! için yardımda bu1unulınası rica
sında bulunmuş, bUtçt>de muslk

1 

Maarif bütçesinin müzakeresin-
de 'Maarif müdürii Muhsin n :nol tahsili çln gönderllecek talebeye 
yüksek mektep mezunlarına ba· tahsis edilen 1000 lirı&dan 999 111-

ı..ınal, lnglltel"f')·e etlddenberi 
dÜflll&lldır. Eter Almanya galip \C 

hi\klm hlr mıwklde bulunsa. J<~ra11111:r. 
111!11etl Almanyanın ariı:asına katıl
mayı ıctnc yatını& Ye Amerika da 
dhndtk ortada dumı ... Laval'.ln ka
ti kararlar \~rmeel iıft.elı bile de

fildlr. 
rasının ver.lmesini Vali ve Beled -

reme göre zam icrası cap etti#• b l 
cihetle biltçeye ilave yapılmasına ye Reisi teklif ve !Ulfakla ka u 

ve iki d .şçi için senevi 240 lira llA- ed im &tir. 
Fakat lı: l>yle detll"' Demokrasi 

tarah e&IJmem.,tlr. Gün ~e 
<ıan1anıyor. ~ırJar ınokadııe.
ratıanm Almanlarla mtM,tert>k gör
mekt~ uır.akhrtar. Jonıısanın bu
rtinktl idare ~kH, JODtlak ve phst 
olntalda beraber ~ ... in 
~ ve ~ .arlUl
Jemtye llNdıarclur. l.tılhdat va fld
det yel-• tutanı& yaya kalır \"e 

nllllfıtlfl temuı o4* !)&bak ~· 
Dtpr taraftan ortada Aınerlluuaın 
hil&lrı da vardır kl. Laval'lo ba&iin 
Amerika tabUyeUnde olan damadı 
Şambröa, arada c&lllı 1ııir klifdi di
ye duruyor. 

vec;ini de ıstcm'şse d e: blltçedcki Bcs dakikalık bir istirahat ~ev
vaziyel dolayısile buna imkAn 0 1_ 1 resinden sonra ikinci celsede dığ~r 
mndığı ileri sürülerek kabul edil· maddeler müzakere ed•lm ş ve aıt 
memişt!r. 1 oldukları cncUmenle~e havale o· 

ilkmektep iuıdemelerule ....ye.rtle· Junarak toplanhya nıhayet verlT· 
cek ücretler dolayıslle de Maarif mlftlr. 

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

Istanbul - Kahire u~uşu 
(Raşı 2 ıM:lcle) «+• 

birşey kalmamı~tı. 

Bu ,artlar ka"JSında Laval'ln 
kati luw'arlar vennMI ,,. Alman
y1111m arluılluula urbe kadar ııti

rlUdemneıd UnkAmıız ııayılalıelr. 

Laval lıftt idare etnlye ve Yaldt ka
Y.aonuyıı mec"burdıar. 

•'ılkat tı.kalım, Almaaya bana 
1n11yclaa bmakM'.Ak ;11U f Jl"raMIS fa
.W Wderl Doriot'oım Lan'le k•'1' 
tehdit me\·ktıne geçme.81, ı;.ıolı llll
nalı bir hlılllıetllr. 

külerl utrur.da düşüp ölmU:ıler
di. Fakat Türk milleti, ve onun 
sünmez aı.mı yaşıyor ve dipdiri 
ayakta duruyordu. Yere dUşen 
Tilrk bayrağını kaldırmak için 
bütün tayyareciler şahlandılarsa 
dıı bu şerefe kavuşmak, tayyare
ci yüzbaşı Salimle yüzbaııı Ke
male na51p oldu. Onlar Türk bay 
rajını arkadaşlarının elinden a· 
lıp havalandılar, (1914) senes 
ni6anının 26 ncı günü yani kar
deşlerkım &ehadeUnden iki ay 
sonra, Mısır 1.ılkeslnln sıcak ha
va!ıı içine dalarak Kakireye var
dılar, Türkün asil ve şanlı b ay
rağını. Mısırlıların, Tiırklerln ve 
bütün dünyanın hayretli ve tak- ============== ren bu ilk Türk tayyare kahra-
dirl i gözleri önünde ıerefk! dal-galandırdılıır. Nihayet Türkün aı manlarını bairına bastıtı için 
mi burada da galip gelmi~tl . ., kımbHir nekadar mes'ut olmuı-

tur... Bu kahramanlar mezarı 

N ekadaı· yazık ki bu se~·i~ç 
uzun sürmedi, birbırınl 

takip eck>n kara haberler, biitUn 
milleti mateme garkelmiştl. İlk 
kara haber şuydu: Beyrutta bu
lunan Fethi Bey, Humustan kal
kıp Şuma uçac;k olan Nuri Be
yin ta)-yaresile buluşmak üzere, 
f>Ubatın (14) üncü giınü Beyrut
tan hareket etmiş ve havalana
cağı sırada Beyrut halkının sö· 
riılmemiş sevgi ve alkışları ara
sında kendisine büyük tezahürat 
yapılmışu. Fethi Bey hareketın
den b 'r müddet sonra (Tabar!y
ye) golü civarında 300 metrede 
uçarken bir hava boşluğuna gir
miş ve tayyaresi kazaya uğraya
rak yere dü11mliış ve parçalanmış 
ve Tlirk milletinin bu ilk tayya- H avalarda zafer, havalarda 
re kahramanı da arkadaşlle be· ~rel .için ölen bt1 ilk Türk 
raber tayyares nln enkezı altın· tayyare şeh itleri Fethi, Nuri ve 

dünya tarihinde ne parlak blr 
!evhadır. 

Tilrlıl milletinin bütün kıtllr' · 
man tayyare aıhıtler •. ır.e.JU ıarı · 

da can verip cehit olmuşlardı. İsmail Hakkılar, bugiln Şamda ,, nızda mılster.•ı olunuı., çünkü ar 
Bu Ielfıket haberi ilzerlnE.' Hu- Salahattinl EY"Yübi türbesinde kanızdo sfz.n gibi v.:1• 4'"- ve mll-
musta bulunan tayyareci Nuri yatmaktadll'lar. 150 sene evvel Jet ~in döiüımete, fjeref ve fs-
Beye, sahili takip ederek seyaha- doğu ve batı ülkelerine azamet t :k'IAl için ölmele hazır binlerce 
tine devam etmesi emredilmiş, ve ihtlşaMfle ün salan büyük Türk tayyarecileri v.ır. Bunlar 
o du iç yolu tcrkedcrck Ya:Caya Türk hükllmdarı SalAhattlaln ru- da bu mes'ut şeref günlertnl beil-
gelmiş ve oradan deniz üzerin- hu, vatan ve ~ef için can ve- Uyorıar... Baha Tansel 

den Kahlreye dojru uçmağa baş· ----------------------------
lamıştı. N~kadar yazık ki talih,, J 
Türk milletine bu k&hraman· da 1 stanbul Sıhhi M~esseseler Arttırma 
çok gördü. Fethi Beyin ölilmBn- Ek •ı • 
den 02) sun sonra o da 200 ! ve sı tme Komısyonundan: 
metreden tayyaresinin u!rtldıfı Heybella<la Verem Sanatoryomunun 3000 kilo zeytin yatı açık eksilt· 
b :r arıza yüzünden tayyareslle meye konulmuştur. 
beraber denize düştli. Sahilden . 1 - ~ksiltme li.li~ cumarte&l &'ilııU .ııaat 11 de Oağaloğlunda Sıh-
yetlşenler kendisini ve arkadaşı nal ve Içtımal Muavenet .MiWüt.!Utu binuındaki kaml.syonda yapılae&Jttır 
İsma ·1 Hakkt Beyi denizden kur- 2 - Muhammen fiyat beher kilo Mytin Ya.ti için 130 kllnJl}tur. 
tardılarsa da, Nuri Bey yaralı 3 - Muvakkat teminatı 292 lira 50 kuruştur. 
olarak yatırıldığı hastanede .. üç 4 Iııtekliler ...,.tnameyl çalışma günlerinde komi.tıYQnda törebı1!rler. 
saat sonra ölmüş ve ş~nlı .. Turk 6 Isteklller 11M2 yılı Ticaret odası Veeikaailc 2!l90 sayılı k&rıunta 
tayyare şehitlerinin Qçur:cu mer: yuılı veelkalar ne .,u ite yeter muvakkat teminat Makbuz veya llMıkı 
tebc$1ne nail olmuştu. Evet Fcthı mektublle belli s1ln ve saatte komlıayona &'elmeleri. C0069) 

ve Nuri ölmüşlerdi· Fakat asır· ----------------------------
lardanberl karada ve denlzdc 
dünyaya kahramanlık numune
leri gösteren Türk milleti. hava. 
da da yeni yeni nümunclcr gös
termeğe kudir olduğunu bu SU" 

retle parlak bir şeklide isbat et. 
m'ş oluyordu. 

Türk bayrağını havadan Mı ı. 
ra götUrilp d:ılgalandırmak isle
yen bu üç Türk kahramı.nı ül· 

dığlm, begend ğlın b r müesscsey. 
size tanıtmak detildlr. Memleketi
mizde, mem~ket çocukları tara· 
f'ından, memlekete alt vasıta ve 
f kirlerle başarılan bu tecrübeden, 
bu ·mtihandan biltün memleket 
hcs bum bir takım neticeler çıkar
maktır. A.lnnet l'.aııia IALllAN 

Maliye Veka.etindcn : 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkları~ teda· 

vülden kaldırılması hakkında ilan 
&kl nikel 5, 10 ve 20 parahkların yerme dantcllı bir kuruşluk· 

larla bronz on paralıklar darp ve piy,.a.•ya klf' i'-t da , -- ı m a ar çıkarıl· 
ıı:ıı~ olduiundan es"ı .. nlkel 5, 10 ve 20 paralıkların 30,8,1942 ta
rıhınde.n &QW"a teda\·uhlen k:ıldı rılması kararlaştırılmııtır 

Mezkur ufak paralar 1 temmu~ 94- t-.ırihlnd ltiba rt" k ed · ı · k b t ' ht en ren a ı t a-
vu etmıyece ve u arı en iti haren &n""'k b' Udd t1 1 

1 d kı · ı C" h ...., ır senem e e ya 
mz ma .san ı arı e um urıyet ıurerk• B k 1 1 . . - .. z an aıı şube er ne ve 
Cümhurıyet Merkez Bankası fllbesi olmıyan yerlerde Ziraat Ban· 
kuı ıubeleri tarafından kabul •dllebilec kl" 
Ellerinde bu ufak paralardan buluna le ır. bu 1 d . . n arın n arı mal san ılı:· 

larıle Cümhurıyet Merkez Bankası ve z· t B k bel i . . . ıraa an ası ıu er ne 
tebdil etüraelerı llln olunur. (4l2t) (SIOI) 



• VA l AN 

SUMER BANK 

YER Li MALLAR PAZARLARI 
MÜES S E SESi M Ü DÜRLÜGÜNDEN : 

Pamuklu Bezi Kuponlarının 
Dağıtılacağı Hakkında 

Müess~ ma.ğazalannda. halka nüfus cüzdanları mukabilinde yapılmakta olan pamuklu mensucat (Basma, Pati.!tka, Kaput bezi ve
Mtre) sabl;llarından şimdiye kadar lstifade edemiyenleıin de mal alabUmelerini temin için mtıee.seeemlace ihzar olunan teni lnıpanları me
nmrlarnnız vattıtastle evlere dağıtıla.cağından sa.ym ıha.lkın aJ}Bğıda blldrrilen hueusata dikkat ve riayet etmeleri rica okınur. 

iLE SABAH, OGLE ve AKŞAM 
1 - Bu kuponlar, Yerli Mallar Pazarlarından IJimdiye kadar gerek nüfus cüzdanları mukabilinde ve gerek reamt daireler mutemetleri va

sıt.a.sile mal aJamamı.şlara dağıtıMlceğında.n tevzi memurlarımıZd., eYVelce pamuklu mensuca.t alanuyan ve nüfus cüzdanlarmda buna. 
dair ifa.ret bulumnıyanlara aid nüfus cüz.danları gösterilmelidir. 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman d;ş/erinizi fırça/ayınız. 

2 - Memurlarımıza ittfa.z edilecek ~&retsiz beher nüfus cilZde.nı mukalrti.hnde beş mctrdrk pamuklu alnuya. hak veren ve \iz.erinde numara. 
bulunan br kupon veriLecektir. Kartal Malmüdmlüğündcn : 

3 - Kuponlar kaybedllirıte yeni8{ verömiyecefinden iyi sa:k1amnalıdır. Setn\I K aryesi 
• 

Ciast Miktarı Kıymeti Hududu 
4 - Halkın rahatça. mal alabilmeleri iç.in H.~lar Yerli Mallar Pazularının Bahçekapı, Beyoğlu, Kadıköy ve Usklldar metazaJarından 

ba..fka Iatanbulun muh.telif semtJerind.e bu teVS'i.atı yapacak Ucaretaneler (Bayilikler) vurtut)e de yapı:lacağından hangi numaralı 

kuponlarla ne ~mtlerdeki mağa-zalara Ye hangi tarihlerd.e müracaat edileceği kuponıum evlere dağıtılması biter bitmez MUeese&emizce 
ayrıca il~ edilecektir. Bu llAn üzerine kupon- himilleri bUdiriiroek mağazalara nUfus cüadanla.rile beraber müracaat etmelidirler. 

Yakacık Hiili arazi Tamam 9200 metre 
rnurabbaı 

460 lira Şarkan hazineye ait h3U yer, gar 
ban Barbarosun fuzuli i~galindek 

hazine yeri, ş:malen hazineye ai' 
dağ, cenuben Dolayba yolu 5 - Te&bit edilen günlerde ma,tazala.ra milra.caa.t etmiyenler a.ncaJ; satı.;ıların a.rkuı alın<hktan sonra tayin ve ilin e6ilecek t&rihlerde mal 

al&bıleceklerdir. 
Yukarda hudut ve evsafı sairesi yaz.ılı arazi müzayede kaimesinde yazılı şerait dairesinde satı

lıga çıkarılmıştır. Talıpler n yüzde yedl buçuk pey akçesi llc satış günü olan 7.5.942 tarihinden 27.5. 
942 tc.rihir.e kadar Kart.al A1almüdürlüğünc müraciaUarı il3n olunur. (5412) 

" IZILA Y CEMiYETi lstanbul Defterdarlığından: 
Umumi Merkezinden: 

Amerikanın maruf Dupont Fabrikasından geiıirtilen muhtelif 

e~tRaOdNnTKpEeN F 1LMLER1 
satışa çıkarılmıştır. 

Talıp olanların on beş gün zarfında İstanbtılda 1Cızılay Satış de
posu müdürlüğüne, Ankarada Umumi merkezimize miiıracaatları 

18 X 24 Eb 'adında düzünesi 6 Lira 
24 x 30 " " 9 " 30 x 40 " ,, 14 ,, 

Devlet Demiryolları hanları 
Muhammen bedeli (2143) lira. olan 10 adet 150 m/m tık ve 5 adet de 

200 m/m lik tevzi vanası (2515.11942) pazartesi günü saat (14) on dörtte 
Haydarpa.fada Gar bin-aSı dahıli.ndeki komi.Syon ta.ra.fından açık eksiltme 
usulile satın alınacaktır. 

Bu u,e girmek isteyenlerin (180) +ıra (73) kunlfluk muvakkat temi
nat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte ek8tltme günü saatin'! ka
dar komi.Syona müracaatları lAzımdır. 

Bu ışe ait fUtna.meler komisyondan para.,,u; olarak dağıtılmaktadır. 
(5189) 

* ~'1hammen bedel, muvakkat t~minat, ve mWtta.rı&rı ile cinsleri ve 

ek.~Htme gün ve saati a~ağ'ıda ait olduğu listesi hizas1nda yazılı muhtelif 
kereste. her liste muhteviyatı ayrı ayrı ihale edilmek üzere ve kapalı 
zarf usulü i~ Ankarada idare binaJnnda satın alınacaktır. 

Bu i~ girmek istiyenlerin h.3tesi hizasında yazdı Muvakkat teminat 
ıle kanunun tayin ettiki vesika ve tekllfierini ayni g\ln eksiltme saatin· 
den bır aaat evveline kadar komisyon retsiiğine vermeleri l~zımdır. 

Şartnameler 2 lira mukabU1nde Ankarada Merkez ve Haydarp8..fada 
Haydarpa.,a. veznesinde satıtmaktadrr. (5467) 
U~te Miktarı Ciruı:I Moharmnen Mu•akkat FM911ttıne giin 
:"lı·o. :MS 'bedeli teminat Ye saati 

Sıra 

No. 
Sanatı Hesap 

No. 
MaJuılle Sokak :Kaı>ı l\latrah Ka.zaaç Buhran Zam Sene 

l'\o. 

1 Mazhar K. Re56an Randevucu 84 K. Çeşme Serdap 14 126 

14 126 

24 90 
2 • • 84 K. Çeşme Serdap 

3 Cevat Kundura. T. 67 K. Çeş.me Kovacı 

• • 
5 Mustafa 

6 Omer 

7 Süleyman 

8 Kerim 

9 Avni 

10 l'hsan 

11 Bahri 

12 lsta.vri 

13 Saim 

14 Necati 

15 Şevket 

16 Yani 

17 Lefter 

ıs Yordan 

19 Yakup 
20 Nuri 
21 • 
22 Ali 
23 Mustafa 
24 Yaka 

25 Cemal 
26 Hayrettin 
21 Kerem 
28 Mustafa 
29 Mustafa 
30 Said 
31 OSman 
32 Temel 
33 Saadet 
34 Me<:it 
35 Rlza. 
36 Abdurrahman 

• 
Hallaç 

67 K. Çeşme 

58 K. Çe~e 

9 Ş. S.ŞL 

98 Sofular 

Kovacı 24-

Etfaiye 114 

Etfaiye 102 

M. Karde,ler 30 

90 

13,50 

90 

144 
Kalaycı 

Kasap 

Köfteci 

Kahv«:i 

Dmtmecl 

Kahveci 

89 Kara.baş IŞkenbeci 13 

ll·2·2 

i2 

60 

12 H. Uveyis ZülAU 60 

34,30 8 Molla şeref Molla Ş. 

Şiııecl 

17 M.Hatun 

16 M. Pa.,'<a 

Kahveci 9 F. Sultan 

Berber 103 H. Kadın 

Kasap 112 H. Kadftl 

Tenekeci 17 Z. Kapı 

Sakızcı 304 Sarı D. 

> 305 S. Demir 

Depo 402 S. Demir 
Pazarcı ardiyesi 566 S. Demir 

> 566 S. Demir 
Tuhafiyeci 658 S. Demir 

A\'ÇI 381 D. Taş 
Fırçacı 465 D. Ta.!J 

Kebapcı 

'89kkal 
Tuhafıyeci 

Kantarcı 

6 H. G. 
23 H. Kadın 

1040 Oemirtaş 

1233 Demirta~ 

Kant.Arcı 1232 Demirtaş: 

Buzlucam 575 Y. Sinan 
Kömürcü 85 H. Kadın 
Tenekeci • 20 H. G. 

KMteci 556 z. KapL 
Hallac 

Kunduracı 

KömürcU 

27 Kariye 
29 Sofular 
13 Neclişah 

Mevllna K. 

Sünnetçi 

45 18 

5 36 

Topkapı 168 72 

H. Kadın 34/l 27 

H. Kadın 

Z. Kapı 

58. 2 108 

25/ 2 45 

Nohutçuhan 6 60 

Nohut<;uhan 7·8·9 280 

Allpa~ 9·8 36 
Çanakçı 9 90. 
Ç9J1&kÇL 9 90 
Uzunçar~ı 327 67,50 
Uzunçarşı 301 153 
Paçacı 

Atlamat.Aş 

11. Ka.dın 

K. Çeşme 

Kantarcı 

16 90 
• 28 

77 

81 
54/l 

Kantarcı 54/1 
Leblebici 4. ·1 
H. B. Cami 34. 
H. Kadm 67- 67 /l 
Çardak 71 

Salmatomruk 111 
Horhor 93/ 1 
Sarm-a.,ık 5 

72 
54 

.~OK. 

.50 
50 

36 
63 
27 
66 
27 
48 
45 

73,59 

270,84 

22,50 

20,86 

24 

23,29 

42,6.5 

2,83 

12,78 

1~.43 

3.28 

5.63 

15,6{ 

14,17 

13,53 

14,81 

6,77 

49.33 

3,29 
15,99 

11,28 
6,03 

23,89 
1,05 

9.43 
'2,91 

16,50 
5,50 

10,86 
8,98 

18,90 
3,10 
6,72 
3,26 

11.88 
13,50 

11,72 88,31 

43,31 314,18 

3,60 

_\ 
9391 
910 

910 
2,78 3,50 941 

3 941 

3.ll 941 

6,82 940 

00,38 48 941 

1,70 9it 

2,06 9tl 

,H 941 

,75 96 941 

2.09 941 

1,89 942 

l,80 912 

1.97 9tı 

,90 1,15 941 

6.58 8,39 941 

,53 ,57 940 
2.13 5,41 941 

1.50 941 
96 9·10 

3,19 941 
,17 910 

1,51 1,70 940 
4.7 940 

3. 59,00 940 
1, 20, 940 
2.16 42,62 940 
l.«. 1,56 940 
2,52 942 

30 61 940 
90 941 
52 9U 

1.58 9U 
1,80 942 

1 1000 
2 600 
3 550 

GU.rgen dilme ve kalas 
Meşe di1me ve kalas 
Karaağaç, dl,budak, l 
ceviz ve ıhlamur ka- ) 

ı... ) 

65000 L. 
42000 L. 
43125 L. 

4500 L.) 1.6.942 pa 
3150 L.) urteel sa-
3234.38L.) at 15 den 

) den itiba
) ren 

FatKt Maliye şubeai mttkellenerinden yukarda adl ve işi, ticarelgAh adreei yazılt ~ahıslar terki Ucaretlc 
yeni adreslerini bildirmemiş ve tebelluğa sal&.hiyetıi b>r kimse g()stermemi.;ı ve yapılan ar~tırmada. buluna.· 
mamı" olduklarından hizalarında gösterilen yıllara ait kazanç ve buhran vergilerinin ve zamlarını ha.vl ihbar
nameleri b\u:at kendilerine tebliği mUmkUn olamamıştır. 

Asit ,-e kibar atlNerin saloou 

MARKİZ 
PASTANE, ŞEKERLE,IE, 

LOKANTA, ÇAY Salonu 
Beyoğlu L"ltlkJAl cad. No. 362 

BUGCN AÇJLDI 

Keyfiyet 3802 sayılı kanunun 10 uncu maddelerine tevfikan tebliğ yerine geçmek üzere UA.n olunur. 5524 

Cümhuriyet Merkez Bankası 
9 MAYIS 1942 VAZIYET/ 

AK T i F 

72,ts00,213 

Banknot 
Ufal<lılt 

........... ················ ........................ 
102.1:16.H6.84 
10,731,8/ll,-

261,056.53 

Lira 

113,119,354,37 

PAS 1 F Lira 

-
Serm.aye: ···· · ··· · ••• •• ••••••• •••••• ••• •• ••••• •••••••••••• 
İlriiyat AS,eei : 

Adi ve fe•k&lıde 
Huouoı 

9.412.135.73 
6.000.000.-1 

L ir& 

15.412.135. 73 

Taze, imrendirtci ~ekerleme, fon 
dan, pastaları, y-emeklerlnin ne
fuet ve 11ervistnin mükemmeli
yeti, kaYJnın hususiyet ve zen· 
ginliği benzer!'lizdır. 

1 

D::ı.t:_üabir~~: .................. , 
Hariçteki Jılabalrirler: 

208,119,09 208,119,09 

ı'<ularildeki Ba.akAot lar: 
Deruhte edilen e...ıtı nakdiye 

Kanunun 6·8 inci. ma.ddelerine t e'Yfi· 

kan ba&l11e tarafından vtlll tedıi.yat 

Deruhte Milen evrakı naJrchre .._ 

ı 
158.748.563.-

1 
22.5H.628.-

BilhM.sa aile çaylarında ni~n. 
düğün törenlerinde slpa.riş.leri 

kabul. temiz ve titiz bir özenle 

... ttızar ve takdim eder. ,.,, 

,Radyo, 
SABAH 

7.30 Program ve memleket saat 
ayarı, 7.33 Karı'ıl< program (Pl.) 
7,4.5 Ajans haberleri, 8,00 Sen!o· 
nik parçalar (Pl.), 8,15/8,30 Evin 
saati. 

ÖÖLJI: 
12.30 Program, memleket !llU.t 

ayarı, 12.33 Saz eserleri ve oyun 
havaları, 12. t5 Ajans haberleri, 
13,00/13,30 Şarkı ve tUrkUler. 

AKŞAM 
18.00 Program, memleket saat 

ayarı, 18.~3 ~·asıl heyeti, 18,40 
Oda musikisi eserleri CPL) 19,00 
Konu.,ma, ( Kitapaevenler saati), 
19,15 Gitar ve akordeon soloları 

(Pl.) 19,30 Memleket saat ayarı 
ve Ajans haberleri, 19,45 KIAsik 
TUrk müziği, 20,15 Radyo Ga. 
20.45 Şarkı ve türkWer, 21,00 Zi· 
ra.at takvimi, 21,10 Temsil, 22.00 
Radyo salon ork~tra.sı, 22,~0 Mem 
teket saat ayarı, AjanB haberleri, 
borBSlsır, 22.45/22.50 Yartnki prog f 
ram ve kapanış. l 

Altın: ll6C1 Kilogram 23,Hl.531 

Al!Ja& talı?ill k&bil -- -
Dıter döv..Wor n Borçlu ~ 
baldyelon ................. . ..... . 

lluille TU'rilleri: 
Deruhte ..ıı. evralu • ü*,.e _...,. 

Kan\u'un S-8 illet maddeMl'iM t...ıı... 

k.&n kaatt:.e tarafUlU n. n.ki tediya t 

llobaa ... T_.?ilit cna.: 
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Satış ilanı 
lstanbu Dördüncü İcra Memurluğundan: 

Hasan Şökril taTafından Valuf Paralar idaresinden 20663 ikraz No· 
ıeile borç alınan paraya. mukabil nısıf hisseleri birinci derecede ipote)< 
gösterii:nıı:ı olup borcun ödenmemesinden dolayı işbu ipotekli hisselerirt 
ayrı ayrı satılmalarına karar verilen ve tamamına ehli vukuf tara!ındaıt 
449 lira 68 kuruş kıymet takdir edilmfı:ı olan Sultanahmette Nakilbent·rrııı. 
halle.sinin Şeftaliçeşme sokağında eski 36, 10 mükerrer yeni 12, 11 kapı 9 
ada, 173 parsel No. lı tarafları 167, 168, 178 ve 135 harita No. 1ı mahaJler 
önü yeni küşat olunan 10 metrelik Mustafa Paşa sokağile c;evrili 126 met· 
re 48 santimetre murabbaı rniktarmda bir kıta arsanın nısıf hissesi ne 
yine tamamına ehlivuku! tarafından 489 lira kıymet takdir edilmiş oJal"I 
ayni mahalde Tillbentağa çeşmesi sokağında eski 21 milkerrer 10 ytrı1 

12, 14 kapı 9 ada 174 parsel No. 1ı tarafları 188, 19-t, 175 harita No. I• 
mahaller iki tarafıKüçük Ayasofya caddesi ve Gelinlik sokağı ile c;evri1İ 
16& metre muraJ;baı miktarında diğer bir arsanın nısrf hissesi açık art· 
tırmaya konmuştur. 

l - lşbu gayri menkullerin arttırma şıartnam~leri 20.5.942 tarihinden 
ftl-baren 941/217 No. ile Istanbul Dördüncü Icra daire!inln muayyen n°· 
mara.sında herkesin görebilmesi için açıktır. llAnda yaz.ılı olanlardan taı· 
la malOmat almak istiyenler, işbu .,artnarneye ve 941/217 dosya No. silt 
memuıiyetlmize müracaat etmelidir. 

2 - Arttrrmıya iftirak i.çln yukardra yazılı kıymetin yüzde 7,5 ni'!lbc· 

tinde pey akçeei veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edil'" 
cektir. (Madde 124) 

3 - lpotek sahibi alacaklılarla diğer alA.kadn.rların ve irtifak ha.l<:u:ı 
sahiplerinin gayri menkul Uzerindeki haklarını hususile faiz ve rna"rıJ• 
dair olan iddialarını işbu ilA.n tarhinden itbe.ren on beş gün içinde e'-·r•)<.

1 

mUsbitelerile birll-kte memuriyetimiz.e bildirmeleri icap eder. Aksi hıııdt 
hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaı;ımasındaJI JıS· 
riç ka1ITlar. ,. 

4. - Gösterilen günde artt.ırmıya i~tirak edenler arttırma .;ıartnarı"l ·ş 
sini okumuş ve lüzumlu malQmat almış ve bunları tamamen kabul etJ11

1 

ad \"'!: itibar olunurlar. 
5 - Gayri menkul 23.8.912 tarihinde salı günü saat 14. den 18 ys. J<•; 

dar lstanbu1 Dördüncü lcra ){emurluğunda Uç defa bağırıldıktan 5011~11 et• en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen ktY111
1
,. 

yüzde 75 ini bulmaz veya satış istlyenln ala.cağına rüçhanı olan diğer " 9. 
cakhlar bulunup ta bedel bunla.rın bu gayrı menkul ile temin edilıTl.i.;' ~ti 
ca.klarmın mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın ta.a}tll ıı· 
baki kalmak Uzere arttırma on gün daha temdit edilerek 2.7.94.2 tıLri tl~e· 
de perşembe gUnü saat 14 den 16 ya kadar Istanbul Dördüncü Jcrs. ~ti' 
murluğu odasında artt>rma bedeli satış istiy-enln alacağına. rUQharıt 0

' ıı· 
diğer alacaklrtarın bu gayrı menkul ile temin edilmi~ alacakları ıneC~t· 
ıından fazlaya çıkmak Şartile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bır 
del elde edıımezse ihale Yapılmaz ve satış talebi dllşer. ·ıeJ1 

6 - Gayri menkul kendiıııine ihale olunan kimse derhal veya. verıt, .. 
mühlet içinde parayr verme~e ihale kararı fesholunarak kendisinde" ,.'f,l 

vel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmlf oldufu bedelle aım 1Y'" :rt· 
.Jiursa ona, razı olmaz. veya bulunmazsa hemen yedi gUn milcfttetlC 111r1' 
tırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. Iki ihale arasındalcl ,1,r .. d _,. 
ve geçen günler ıçın e yüzde :i den hesap olunacak !aiz ve diğ"er ~ 0ııı· 

ayrıca -hUkme 'hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tab511 

nur. (Madde 133) rcıJ1'' 
7 - A1ıcı arttıf\ma bedeli haricinde olarak yalnız tapu fera# bll 1ee• 

yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermıye i~cJttl 
burdur. Müterakim vergiler, ten"1'lrat ve tanzifat ve telli.Jiye ı·f'~J11 1 ,yıl' 

mütevellit belediye rll.sumu ve müter aklın vakıf icaresi alıcıya. ait _oırı , 1 ır.J1 
0 ste 

arttrrma bedelinden tenzil olunur. Iş.bu gayri menkul yukarda g ges:te· 
t&rihte J9tanbul Dördüncü Icra memurluğu odasında i'bu UA.n ve 
zılen a.rttırma ~artnamesi dairesinde satılacağı ilin olunur. (55~) 


