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Alman yadaki heyetimiz 
Münakalat Vekaleti hesabına bir çok mukave· 

Balkanlara hareket etti Ticaret Vekili, iaşe işlerini 
uzun uzadıya inceledi 

leler yapt.ktan sonra 

1 
~nkara, __ 14 (Vatan) - Öi?ren. I veleler akdettikten sonra Ankar.a· birçok :ksıklerl tamam~ayac2k gc.. 

dlgımlze gore bir müddet evvel ya dönm~k üzere hareket etmıs. rck yeock parça ve gerekse asi 
Almanyaya gitmiş olan Milnaka- fr. Bu heyet bir müddet de Bal- m~dde ıhtlyaç.rırını kapatacak mt· 
!At Vekaleti heyeti, AlmE<nyada kanlarda temsslarda bulunaei.k· ı k~ vclelcr akdettlğ. bildirilmekte 
birçok tem!:s1arda bulunup muka- tır. Heyetin demirycllarımıza alt dlr. 

Parti Genel Sekreterinin lktısat, Ticaret ve Ziraat Vekillerile uzun 
müddet görüşmesinin türlü ziraat ve iaşe işlerile ilgili olduğu söyleniyor 

Milli Şerin rlyasdlerlndc Sııracoğlu kabinesinin lDc toplantısı 

o ava nı n Rom mel vazi- Fransızların · 
14 Temmuz 

milli bayramı 
ana çizgileri yeti düzeltme

......... ~ 
Dünya vaziyetinin muvak
kat ve mevzii saf ha/arma 
ve bir takım hislere ka
pılrrsak yanlış ve zarar/J 

hükümler verebiliriz 
w~ 

Yazan: Ahmet EmJn YAL~IA.."l\l 

fi:::)') usyadakl boğuşmayı bir 
~Alman - Rus çarpışması 

diye karşılayıp ona göre hüküm
lerini verenler çok aldanırlar. 
Dünyayı birbirinden ayıran iki 

esas tez, bugün Rus topraklarında 
çatışmış bulunuyor. Bır tarafta 
mihverin kurmak istediği cihan 
hflk.miyeli, diğer tarafta demok· 
raslnin bura mukavemeti ve dün. 
ya yüzünde devamlı bir emniyet 
ve asayiş kurmak yolundaki emel
leri vardır. 

Bu mücadelevi Rusyanın bulun
duğu tsraf kaz~nırsa ve Almanya 
ezllir~e nealıa emperyalist bir dev
let ve dilaya thtllfı.ltnc alt blr ta. 
kım emellerin kaynağı srfatlle 
Rusya, dünyanın huzurunu tehdL 
de kalkmayacak mı? 

Bu ehlike 'llazarl olarak elbette 
~rdır. Fakat frenleri ve panze
hirrcti. de eksik değıldlr. Rusyada 
büyük ~1'1raler açılmıştır, bunla
rın tamiri zamana muhtaçtır. Ta. 
m r işi Amerika ve İngiltere ıle 
lsbirli 'i olmadan kolay kolay ba. 
şarılamaz, bunlar ise dünya as~
ylşlnln Almanya tarafından tehd.t 
edilmesini önlemek için değil, 
herhangi bir devlet tarafından 
tehdit edılmesl tehlikesini ebedi 
surette ortadan kaldırmak iç n 
ayıı klanmışlar ve silaha sarılmış· 
!ardır. Rusya e~ri bir yola sapar. 
sa hem yardımı esirgeyecekler. 
hem de böyle bir yeni tecavüze 
karsı da ister !stcmez mlişterek 
em~lvetı müdafaa edeceklerdir, 
yoks; m hveri mağlup etmek lçln 
sarfedilen bütün zahmet boşa git
miş olur. 

Diğer taraftan Rusyanın kendi 
menfaatini müşterek emniyette 
araması, tcs mtihe ve karşılıklı 
sEygıya dayanan bir dünya niza
mına ııyak uydurması ve samlmt 
bir ış berııbrrllğine ynnasması 

ümidi he.! 'ilde vardır. 

Su esaslı noktayı dikkatten 
uzak bırııkamayız ki dür.ya mil. 
cadelesinl mihver tarafı kazanırsa 
müstakil millet sıfatile hiç b r mil. 
letc varlık hakkı verilmek isten
mlyecekt r. Bütiın insanlar, bir 
tek hakim mlllet n kendilerine 
vcreeeğı vazifeleri yerlre ı:etirme-

(Devanıı: Sa. 3 Sü, ~; <le) >-c 

ğe çalışıyor 

Harekat geniş
lemeğe başladı 

Morsamotruh bombor. 
dımanmda 700 obüs 

atıldı 
Kahire, 14 (A.A.) Dünkü 

pazartesi günü Elalemeyn batısın· 
da sekizinci ordunun yeni çıkar. 
dığı bir uca karşı yapılan mütea,.d
dit taarruzları püskUrtmek için 
müttefikler tarafından şiddetli 
bir baraj ateşi açılmı~tır. Bu ara
zide Rcmmel, muharebeye mer
kez kesimi tanklarını sürmüştür. 
Bu tanklar büyük bir kısmı İtal. 
yanlardan mürekkep olan ve kam 
yonlarla nakledilen plyndeyl des
teklemek için önden ilerlemişler
dir. Piyade güniln öğleden evvelki 
kısmında 1nglllz uc kuvvetlerine 
kıırşı takriben bir saatlik fasıla
larla taarruza geçmiştir. Cepheden 
gelen haberler, bu taarruzların 
h"ç şüphesiz sık olmakla beraber 
şiddetli diye vnsıilandırılamıyaea. 
ğır.ı bildiriyor. 

Londra, 14 (A.A.) - Reuter 
ajansının askeri m..uhablri bildiri· 
yor: 

Kt.hirede bugün ne~redilen teb 
liğde Tel El İsa'da yapılan İngili~ 
:!eri hareketinin Rommell endişe. 

(Devamı: !'la. 3; Sil. 4 te) -

Macar radyosu 
Londraya 

cevap veriyor 

Fransaya Eden'
in mesajı atıldı 

Hür Fransızların adı 
<ıvluharip Fransa,, oldu 

General de Gaafte 

Londra, 14 (A.A.) - Fransanın 

milli bayramı mUnasebetile htir Fran
sız teşekklitti:~arlp Fransa adını 
alacaktır. Bu tabiri Birilhakimdeki 
Fransızların müdafaası rnUnasebeU!e 
Çörçil kullanmış, General de Gaulle 
de bunu terviç etmiştir. 

t'ransa. yalnız dost değil, müttefiktir 
Londra, 14 (A.A.) - 13/H tem· 

muz gecesi Eden'in Fransa Uzerine 
atılan mesajında Fransız milletine 
yalnız dost değil, aynı zamanda. mUL 
tefik tAbirile hıtap edilmektedir. Me
sajda deniliyor ki: 

Milli bayra.mınız mUnasebetıle ve 
bUtUn Inglllz milleti namına size hı· 
tap ediyorum. Size yalnız dost tAbi· 
rlle değil. aynı zamanda müttefik 
tAbirile hıtap ediyorum. Zira Bor_ 
deaux hlı.dlselerindenberi geçen iki 
yıl zarfında müşterek dllşmana kar· 

Ankara, 14 (Radyo Gazetesi)- şı mücadeleye devam etmek .suretile 
Macar radyosu LGndri radyosu- sadık müttefikler olduğunuzu ispat 
nun yaptığı bir neşriyata cevap ettiniz. 
olarak şunları söylemiştir: Eden, Fransızların bUtUn sahalar-

.Birçok defa tekrar ettiğimiz daki mukavemetini öğdlikten ve ln
gibl Macaristan hiç bir devletin gilizlerin Fransızlar elinden bu top
teşvlkllc veya menfaatini gözete· rakları almayı hiçbir zaman dUşUn. 
rek harbe glrm ş değlld r. l\'laca- mediklerlnl hatırlattıktan sonra, me
rlstan Trlanon muahedesile 20 kü. sajım şöyle bitiriyor: 
sur sene beklemiş ve Mncaristanı 14 temmuz, Fransanın mazideki 
ıhya- etmek için fırsat aramıştır. bUtUn zu!Umlerden kurtuluşu gtinU· 
Nıhayet bu fırsat gelmiş ve Trl- dilr. Bug\ln o tarihi, I<"ransanın haldc
anon muahedes.le kaybedilen top· ki zulUmlerden de kurtulaca~ı Umld 
raklar seri alınmışt1r.ıı (De,·amı: :Sa. 3; ısii. 6 da) -

Ankara, 14 (Vat.an) - Bugün 
Vekaletler arasında canlı bir te· 
mas olmuştur. BÜ temPslar ara· 
!'ında Parti Genel Sekreteri Mem. 
duh Şevket Esenda.I en başta gel
mektedir. Genel Sekreter Başvc· 
kil Şükrü Saraçcğlunu ziyaretten 
sonra öğleden evvel 1ktısat Vcki· 
li Sırrı Day ve Ticaret Vekili 
Behçet Uzu, öğleden sonra da ZI. 
raal Vekilini görmüş \'C kendile
r•le uzun müddet konuşmuştur. 
Ayrıca Adliye Vekili Hasan Me· 
nemencioğlu \'e Gümrük ve İnhi· 
sarlar Vek ili RaJf Karadeniz de 
Ziraat, Ticaret ve İktısat Vekille. 
rinl ziyaret etml~lerdir. Allıkadar
ların bu ziyaretler hakkındaki 
tahminı, Vekillerimizin kabine 
toplantıı:;ına lüzum olmadan bir 
takım meseleleri ualarında • hal· 
l.ctmek istemelerinden ileri geldi
ği merkezindedir. Parti Genel Sek. 
reterinin ziy;ıreti bir tebrik ma
hiyetinde c.lmakla beraber tilrlü 
ziraat ve iaşe işlerine taalluk etti· 
ğini söyliyenler de vardır. Ayrıca 
Ticaret Vekil ' Behcet Uz. bugün 

(Det"amı SA. f, Stı. 2 de) 

Bursa Askeri 
Lisesi 

Mezunlarına dip!o
moları verildi 

Bo1'81l, H (AA.) - Atkert 
ıı .. e ııon sınıf talebelerine mera
~ımıe diplomaları verlbnlştlr. 

Gençlerimiz dün Atatürk hey_ 
keline bir çelenk ko)"1111J11lardır. 
Buglln Ankara'ya hareket ede
ceklerdir. 

l .J 

lskenderiye;. 
deki Fransız 

filosu 
Vişi hükumeti 
Amerika teklif
lerini reddetti 

İngiltere, Fransız ge· 
milerini tahripte 
haklı olacak 

Vaşington, H (A.A.) - Iskende· 
riyede emin bir limanda muattal du
ran Fransız harp gemilerinin devri 
için B. Ruzvelt tarafından yapılan iki 

(De,·amı Sa. •, Sü. 1 de) 

Hint kongre 
partisinin 

verdiği karar 
İngil:z harp gayretleri· 
nin baltalanmayacağı 

do i1ôve ediliyor 
Ankara, 14 (Radyo Gazetesl)

Londra radyosu Hindistan mese· 
lesi hakkında şu neşriyatla bu. 
lunmuştur: 

11Hindistan kongre parUsi İngL 
liz tekliflerini tetkikten sonra 
vardığı neticeyi bildiren muvak· 

(Devama Sa. •· Sö. 1 de) 

Bir Ru'J ka11a.ba-;ına giren Alman tanklan 

Sovyet tebliği 

2000 Alman Voroşilof grada ı komutam ı 

öldürüldü 1 Sto!~m~~<a(~~:~o~lman esir_edildi 1 
Bir hava a1amnda 
113 Alman uçağı 

tahrip edildi 

Bogoşar cenubunda 
/Umanlarlo inatÇI 
savaşlar oluyor 

Moskova, 14 (A.A-) - Sovyet 
tebliğine ek: 

K&linin cephesinde 6 gün süren 
bir muharebede 2000 Alman ol
dürulmüş, :>4 Alman tankı tahrip 
eBılmiştir. 
Başka bir keırimcle Almanlar 3 

piyade taburu ve 42 tankla hücu. 
ma geçtikleri sırada 700 Alman 
yek edilmiştir. Taarruz püskür· 
tülmüştür. Kızılordu askerleri 
meskun bir mahalle ınmeğe sava
şan b!r Alman paraşülçU bi rliğini 
de keza yok etmiş:erdir. Sovyet 
bomba ve av tayy.areleri bir hava 
alanında 113 Alman uçağını tah. 
rip etmişlerdir. 

Moskova. 14 (A.A.) - Öğle 
üzeri neşredilen Sovyet ek tebl!· 
glnde Bogosar cer.ubunda cereyan 
eden muharebe h2kkında şöyle 
denilmektedir: 

Sovyet kıtaları ilerleyen düş
(uev&ma Sa. S, Si. ' de) •§• 

Almanlar dört 
deniz kalesi 
yapıyorlarmış 

Londra, 14 (A.A.) - Londrada
kl Norveç hükumelir:e gelen ha
berler, Almanların Atlantik ve 
Kutup muharebeleri için üs ola. 
rak kullanmak üzere Bergen, 
Trondhjen, Ntrvik ve Tromsö'de 
dört deniz kalesi inşa etmekte ol· 
duklarını bildiriyor. 

General Fronko 
nutuk söyliyecek 

Berlın, 14 (A.A·) - D. N. 
ajan~ının Madritten aldığı bir 
bere göre, General Franco, 
lhtılalin yıldönümü münase 
17 temmuzda mllli konseyde • 
hlm bir nutuk söyliyeccktlr. Siya· 
si mahfiller, bu vesile ile mühim 
kanunlar neşrcdllecc~ıni tahmin 
etmcktedır. 

kıtaları bir sanayi merkezi olan Cenup kesiminde ta· J 
Voroşllofgrad şehrine yaklaşmak· J 
tadır. orruz cephesi cenubol 

Stokholm, 14 (A.A.) - Emin 
bir kaynaktan alınan fakat teyit doğru büyütüldü 
edUmeyen b '.r •habere göre Von 
Bock orduları Kazanskayı geçmiş- • 
ur. Finliler bütün Rus J 

taarruzlaflm püskürt- J 
tük/erini bildiriyorlar 1 

Berlin, 14 (A.A.) - Alman lcb 
!iği: 

Doktor Göbels 
Durumda büyük bir 
iyimserlik bulundu

ğunu söyledi 
Berlin, 14 (A.A.) - Prop~gan

da Nczırı Gobbels, propaganda o. 
!isleri şeflerinin 13 VP. 14 tem
muz tarihlerinde toplandıkları bir 
konferansta söz .alarak askeri ve 
siyasi durumu anlatmış. en evvel 
düşman propagandasının Alman 
.askeri kuvvetlerinin yıkıldığına 

dair olan yalanlarının gitgide ar
tan bir kötümserliğe inkı!Ap etti. 
ğini söylemiştir. 

Goebbcls demi~Ur ki: 
«- Afrlkadaki İngiliz hezimeti 

ve Büyük Britanya ıle Birleşik 
Amerıka iç!n felaketli bir hale 
gelen devamlı gemi kayıpları bu 
kötümserliği artırmıştır. Bu kadar 
gayri müsait askeri durum kar
şısında müttefikler rakamların 
blöflerı~ ve yeni psikolojik cep. 
ho.ler lhdasır.a gittikçe crtan bir 
nisbetle ba.şvuruyorlar.ıı 

(Devamı: Sa. S; Sü. 6 da) «/» 

Dofu cephesinin cenup kesimin
de Alman taarruz cephesi cenuba 
doğru büyütülmiiştür. İnatla mü· 
dafaa edilen düşman mevzileri 
yar1lmıştJ.r'. Motörlı.i kıtalarımız 

düşmanı takip ederken h&reket 
halinde bulunan düşman kıtaları· 

nın lç ne derlnlemesir.e girmişler 
ve geri çekilen her sınırtan düŞ

man kollarını yenml~lerdir. Ricat 
halir.de bulunan düsmana karşı 
hava kuvvetlerimız birbirini takip 
eden dalgalşr halinde imha edici 
hücumlarda bulunmuşlardır. Vo· 
ronej'in şimal batısında zırhlı tes
killer mlz düşman kuvvetlerinden 
mlirekkep bir grupu seri bir hü. 
cumla kuşatmıştır. 

Cephenin orta kesiminde diıii

manın mevzii bir çok hücumları 
püskürtülmüş ve· ~zı hücum ha· 
zırlıkları akamete uğratılmıştır. 

Volkof cebinde yapılan temizle
me harekfıtı esnasında Sovyet 
ıkinci hlicum ordusu kcmutanı 

General Wlassow saklandığı yerde 
ele geçirilmiştir. 

(De\•aını: ısa. S, Sü. 7; de) (::) 

Eski Tünel şirketi üç 
milyon lirahk 

emlakini gizlemiş mi? 
Belediyeye mektupla bir mUracaat 

yapılmış ve bu mektupta eski Tlinel 
şirketinin 3 milyon rl~ğerindeki rnek
tuın binalarının açığa çıkarılacağı 

bildirilmiştir. Bundan ba_,ka bir rnUd
-.ıvel yine Tünel şirketinin 800 

değerindeki binaları saklıya_ 

dewetmedlği ihbar edilmiş ve 
e yüzde yirmi hisse verlldiğ! 

bunların meydana çıkanla· 
ğı 'blldlrllmiştl. lhbarda balısolu

nan blnafat Metro hanı ile onun kar
şısındaki bllyi.lk handır. Ancak bu iki 
bina da UçUn<:il şahısların tahtı ta. 

sarrufunda ııılı1u 
Belediye Uç şahısların bu bi-

naları suiniyetle tasarruf eylediklcrl
nc dair muhb!rden vesika istemiştir. 
Muhbir, vesikaları Yereceğ'ln! fakat 
daha evvel kendislle mukavele ya
pılmasını şart koşmuştur. Halbuki 
umumi meclis kararı olmadan böyle 
bir mukaveleye lmkli.n görtılememl.ş. 
Ur. Nafıa ile sabık şirket arasındaki 
mukavelede ileride bu gibi mektum 
em!Ak zuhur ederse bunların bl!A
kayt ve şart dc\Tedlleceği turih 
cdılmişUr. 



v 

.. .. 

r 
Habe le i 

Ekme le 
karnelerini 

kaybeden ere 

Yazan: Ziya Şakir' Hiç bir suretle yenileri 
verilmiyecek. Bu husus

ta vilayetin tebl:ği 
-16-

İmparator, ık ncı bir em rname 
daha neşretti. Bu da. hmanda bu
ıunan Venedikli, Cınevizll, G r tli 
vesaır tüccar gemilerinin kaptan 
ve tayfalarını, ynrcl,ıma davet ıç.n. 
di. 

Bu cmr.n akabinde, Venediklı· 
!ere ait o n uç büyuk ve iki kü
çük kndh'ga, Sırkccl lskelesın.n 
önünden derhal demir kaldırdılar. 
Suratlc harp hazırlığı yaptılar. Ha. 
lıç sahll nln müdaf nyn en elveriş
i olan Unk .. panı ah lire yaklaşa. 
rak tekrar dem r attılnr. 

Kadlrg ların kapt nları, derhal 
karoya bin efer lk bir s·liıhendaz 
kuvveti ÇJkardılar. Önlerıne ka. 
d rgalarının bayraklarını açtı! r. 
Harp şarkıları soyliyn k İmpara
torun karargAhıno g tt ler. 
- Haşmetmcap.. Kadlrgalarımızın 

mürettebatırdan t şkfl ett ğ miz 
bu cesur kıtaya re emretmek ar
zu buyurulur:'. 

Diye, vazife stediler. 
İmparator, derhal emre şltap 

ed n bu Venedlk goniıllulerinı il_ 
tifata garkettl. Sonra, tec urden 
t treyen bir sc e - bl h .. ssa (Fa
tıh) ima ederek • : 

- Düşmanımız ga.dd r Turkün 
sızı böyle tam bir tizamla gor
mesi.. ve şehirde, klıfi miktarda 
müdafaa kuvvetinin bulundugunu 
anlayeb lme ı lç'n, surların üze
rınde bir geçit rcsmı lcra edin z. 
Keı;d nlz , ona go t rinlz. 

D ye emir verdi. 
Vcnedık gonullülerl, derhal 

urların uzer ne tırmandı.ar. Harp 
şarkıları soyleylp gezerek nUma. 
y şler yaptılar. 

* Bugün, Turkler de boş durm -
dı ur. Saocbtan ak ama kndar tab· 
klmat yaptılar Bılh a (Topka. 
pı) ıle (Edlrn kapısı> arası.eda, 
b r glın evv 1 luızılm olan hen-
1 klC'rln b rk ç yUz adım lerlsln· 
ı • yeniden p r ka.ı:dılar Boy. 
ece, Blı ns surları a b'raz daha 
~ aklaşmı oldular. 

(Fatih) de batar;> l ın mevkL 
!er nı inceden ince> e tcft t n ge
çırdi. Baz.ı bataryaların mevkllerı. 

ı. kaleyi daha mue ir, surette 
bombardımn edecek yerlere de

Bızans ı mar.ını dilşman hücumla. 
rına ktpayan bi.ıyuk zinciri tamir 
ettırmlşti. 

Bu zincir, mustatll şeklınde ka· Vilayetten tebliğ olunmuştur: 
lın dem r halkalardan mürekkep. Ekmek kartlarını zayi eder.lere 
ti Bir ucu, şimdiki {Yalıköşkü) 1 yenilerln·n ver.lmiyeceğl 1 tem· 
dediğimiz yerle Sirkeci iskelesi muz 1942 tarihinde sayın halkı. 
arasında {Sen Öjen) kapısının iis· mıza tebliğ edilmişti. 
tundeki kale bedenine diğer ucu Son günlerde bu gibi müracaat· 
da, Galatada ~mdl (Karantina) lar tevali etmektedir. Ekmek 
binasının bulunduj;u yerdeki {l) karUarını zayı edenlere hiç bir 
b r tas kuleye bağlanmıştı. suretle yeni karne verllmlyeceğtn. 

Tab idir ki bu uzun ve kalın 
zincir, son derecede ağırdı. O sık. 
iet le denize batmemak ve iki ta· 
rafında b ğlanmış olduğu cesim 
halkaları koparmnmak için husu
si bir tertibatı vardı. Orta kısmı, 
demir çengellerle b rblrlne bağ
lanmış olan büyi.ık ağaç kütükle. 
rlne fstinad cd yordu. İki tarafları 
da, icap ettiği zaman geriliyor ve 
gemilerın geçmesi l!\zım geldiği 
vakit de, gevşetillyordu. 

İmparator müdcıfaıı. hazırlıkları 
arasır.da bu zincirin de bazı çü· 
rümi.ış halkalarını derhal değiştırt
m ş.. h ç bir yabancı geminin gc· 
çemlyeceğı şekilde, liman ağzına 

gerdirmişti. 

İmpzralc.run bu hareketi, evvc. 
la bir ihtiyat tedbirmden ibaret
ti. (Fatih) in tehdidi altına girdiği 
günden it barcn yalnız Bizans ka
lesinin karııdan zorlanacağını dü
şünmüş, Turk donanmasına pek 
fazla ehemmiyet vermemişti. 

Fakat, kara muh:sarası başlar 
başlamaz, hareket emri alarak Bi. 
zans kalesinin deniz surlarına sü
runc slininc geçen Türk donan
ın.ası, Bizanslılar üzerinde büyük 
b r dehşet uyandırdığı gibi, İmpa· 
ratorun düşunccslni de altust et. 
meye kAfl geldi. 

Harp safı sefineleri ve büyük 
ki.ıçuk nakliye gemllerlle Bizans· 
lılar tarafından 300 parça olarak 
sayılan bu donanma, B zanslılara 

buyük bir hayret verdi. Çünkiı o 
tarihe kadar Bizans sahillerinde, 
bu kadar büyük ve heybetli bir 
dcnanma gorülmemlştl. 
Güneş Çamlıca sırtlarından 

yiikseldlğı zaman Marmaranın en
gin ufuklarında behren bu aza· 
metll donanma, biltlin Bizans hal. 

den ekmek karnelerini iyi muha
faza etmeleri vatandaslttra ehem. 
mlyetle bir daha tebliğ olunur. 

Üsküdar meydanmdaki 
çeşmenin vaziyeti 

()ğrendiğlmlze .göre Uskl\dıır mey
da.nmın imarı dolayısiyle meydan or
tasında çukurda kalan UçUncü Ah. 
met sebili yukarı kaldırılmak isten
miştir. Fakat! şehir mimarı B. Prost 
sebilin eski harç ile ~apıldığını ve 
eski karcın tekniği bilinmediği için 
dağılacağını ve bir daha tutturula· 
rnıyacağı itlrazılc buna mAnl olmu~
tur. Halbuki bu gibi işlerle ilgili bu. 
lunan bazı kimseler evvelce dördün· 
dl vakıf hanının şimdiki yerinde bu· 
lunan Birinci Hnmlt sebili o zaman 
Müzeler mUdUrü bulunan Halil bey 
tarafından ka.?dınlarak dağılmadan 

GWhane parkı kapısının karşısına 

kaldırılmış olduğıınu ileri sürerek 
bunun kabil olduğunu sö~emekt& 

dirler. 

Toptancı kasaplar 
ve iç yağları 

ğ! t rdı. 
- 9 nisan - kını sahillere koşturmuştu. Hlç 

Karaağaç mezbahasında kesilen 

hayvanlardan çıkarılan iç yağları, 

bir milddct evvel iaşe mUsteşarlığl 

tarafından verilen bir emirle, Tica_ 

ret VekAletı adına yağ imalini Uze
rlne alan Tilrk Margarin yağı fabri
ka.sına verilmek Uzere el konulmuştu. 

Fabrika bu yağları vekAletçe tayın 

olunan 105 kuruş fiyaUıı. almakta idi. 

Son zamanlarda. yağ salılpleri hay

.... an fiyaUarmın arttığını ileri sUre.. 

rek yağlıınnı fabrikaya vermekten 
imtina etmişler ve dUn mezbahada 
yaptıkları :bir toplantıda wrarlarına 
meydan veı ilmemeslnln Ticaret Ve· 
klıletinden temenni edilmesine karar 
vermişlerdir. Diğer taraftan fabrika 
ile yağ sahipleri arasında çıkan bu ih 
tıllıf yilzündcn ortnda kalan iç yağ_ 
larını mezbaha ldarcsl almıştır. Yağ 
sahipleri de mc2':bo.ha ,daresinln bu 
hareketini protesto etmlşlerdır. Mez
daha. idaresi ile belediye reısliğıne 

gönderilen bu protestoların birer SU· 

reli de BaşvekA!et ile Ticaret VekA· 
Jetine takdım cdılmi9tir. 

Ayın 7 ncı ve 8 ı el ı;unlC'ıl, her kimse, Tilrklerin bu kedar kuv
k tarar hnzırhk nra dev Jll et· vcH bir donanmaya malik olabi-

m erdi. Bugün, Bızans umumi leoeglnl ümit etmiyordu. 
knrargahır d • yeni bir telaş baş.. Dor.anma yakla5tıkça, korku ve 

ost rd G t d oturan • hem heyecan da artmaya başlamıştı. 
Tilrkll.'re \e hem de B zar.slılara Turk g mılcri, butun temaşa eden 
ca u luk >apan. c ne\lzlıler, Turk1 lerı ihklerınc kadar titreten bir 
donanmasının l mana hUcum h - mehabcUe geç yorlardı. 
zırhkl r le nıe gul oldu ur.u ha.. Gemilerin gUvertelerlnden, harp 
ber verm 1 rd · arkıları, co.kun 11Aralar, davul 

müdafaa ve trampet sadaları yUkselıyordu. 

11 
k ~unden BU.tün bu gi.ıru!Uiler Bizans sur· 

tlbaren mnnı P mak çln de larına çarpıyor.. Sonra, korkunç 
mUhlm tcdbırlcr amayı hmal et-

1 
bir uğultu halinde, mukaddes bel. 

mcmıştı. Bu cumleden olar k da, 1 1 do"rU yu· ksell 

Çocu: far insafa 
geliyor 

lkag;o ek rın<la kil~Uk bir kıı· 

den n sem arına .. • 
yordu. 

Bizanslılar. bu manzara karşı.. 
sında donakalmışlardı. Kara hü· 
cumlarındıı., beldelerinin her kö. 
şes nl birer ( zlz) ve (nzlze) nin 
himayesine tevdi eden bu batıl iti· 
katlı ve huraiepercst adamlar, 

(Aıkası ur) 

(1) Burada (Lakruva Galata) 
ısm nde bir taş kule vardı. 

Hamamı soyan hırsızlar 
Kemal a~ındakl 'birisi arkadaşı 

Ahmetıe birlikte AlCbıyık hamamına 
gitmişlerdir. Hamamcı Mehmet mllş
terllerile meşgulken, Kemal kanepe· 
n!n altına saklanarak rn~terllerln 

gitmesini beklemiş, hamamcı uyuk. 
!ayınca saklandığı yerden çıkarak 

hamamın kasasını lurnıı.ş \'C içinden 
290 lirasını ve muhtelif mUcevher
lerl çalıı.rı:ık arka kapıdan kaçmı9tır. 
Bu sırada gürUltUyU işiten hamamcı, 
Kemalın arkada.şı Ahmedı yakala· 
mıştır. Tahkfkat yapılmakta, hırsız 

aranmak tadır. 

ab.'lda yaşı~ an Jolın adında 

~<'dl )D~ındA bir oğlan \e l\largot 
adın dil.ki beş ) rısındn kız karclesl bir 
guıı htı": bas:ı. 't'rmı.,ıer '1\ ,, u ı.uale 

hissetm ştl. Öfkesine rağmen susm ğı 
ve Savını c'ı fazla kızdırmamağı mu· 
,·afık gordu. 

f'\ap aramı~lnrdır: 
- Ac:ıba bitim )aşımıı<lnkl ~ocuk-

1 r, de\um edip giden ılnntılı gun
lercte memlekete ıı:ı. ıl fa) d:ılı olabi. 
llriz'l 

C«"\"np su olmıı"turı 

Savınlac dahn yumuşak bir tavırla: 
- Haydi .. hayd ı dcdı, elinizde dogan 

bir ınsaı.la kavga edece!. değilsiniz ya .•• 
Ekseriyet kı;zanamndıgı zaman daima 

idare meclisl rinde ~ Savın ac böyle 
bırdenbire yumuştırdı. 

- Anneniz be im e ~i dostum, ar. l!dlr. 

VATAN 

ANADOLUDAN SES 

o 
Yurda gün hep abnh hep b-.ıhar gelir 
ı:ıe pamuk det:'er, nlına knr gelir. 
Aı;ık Omer! Uir se lensen ynr ı;elir 
Eh'Wl eh·un Jkllm iklim hnsıra. 

Ankaralı A ı-ık Omcr 

.~ rasa doğru kayan arazi· 

.(~ nln yer yer çatlatıp boz-

duğu yollardan Iğdıra ilerlerken 
karşınızdaki dağ 

1 
nCeyhanı 

v dır 
arasında uzayıp yayılıp giden 
b:r geniş ve düz vadi. Bir kena· 
rından sereserpc, dönedolaşş A. 

~ or, diyordu.. o.Sen evlendiğin 

gün düğilnune kalbuı·la su taşı· 

yacağın1D sözü, lğdırda ekalburıı 
ras akıp g!dlyor .. yerine «Çuval» da kullansanız 

Mısırı olabil· 
alay sayılmaz: Kışları sular us. 

mek için Arasın Nilleşmeslni 
lf:dır, doğunun 

bekliyor: Kanaİlar açılacak ve tündeki buı4Iarı çuvallarla taşı· 
sulama yoluna girecektir. Iğdır- yıp evlerinde er terck içme su • 
da her tarla. herhangi bir ma.h- yu yapanlar çoktur ... 

Y 
Sürmeli göz. 

Savaşan Fransa 
fR\ Un, Fransızların milli ba.yra.· 

lb::V miydi. IBtı 'esile ile General 

ele Gıuıllc, geçenlerde B. Chul'("hlll'in 
bir mıtukta öylcdlğt cmuhıırlp 

Fran aı> söztinU alarnk chlir l<'raıı
s::dar» ın adını bu sözle dı>ğlştlrcli. 
Bundan sonra. hlir Fransrrlar cmu
hıırlp Frnn aı> ·diye anılacaktır. 

ıarın üstünde 
bir sivri tepe
cik gözünüze 
çarpar. aGörün 
dil Sıvasın bağ 

azan : - l lerıle ~ğdır, huy· 

Behçet l<..ema/ ÇAGLAR ~~l ~!~~na~;?;~~ 
ayakları dıbındc 

llllr Frnnsa, General de Gaulle'iin 
18 hnzlran 1910 da Lonılra rad~·o
sund' harbe de\'am etmek H;tlyen 
rransızları kendisine iltihaka da_ 
\eti lizerlnc nıe~ dana gelmiştir. 

Prnnsa mağlrııı olup Almanyodan 
miltareke istediği zaman de Gaulle 
bıınıı razı olmamış, 1940 yılının 17 
Jıaı.lrnıımılıı bir loı;lliz tayyarealle 
LoıııJraııın tayyare meydanına in· 
nılştl. O giiıı ôğledım ıronra. B. Chur
chlll ile uzun U1:adıya görüşmiiı, 

crransanın bir muharebe kaybetti· 
ğlnl, fakat lınrbl kaybetmediğini» 

söyll~ erek harbe devam jçln kendi-

!-----------------------------...; suyun belirme. 
Iarh yerine burada. da goründu 
«Tuzlucaıı nın sivrisi.. Ar.astan 
ayrılan yol, ara.sıra döne done, ba 
ta çıka, sizi aTuzluca. ya ulaştı· 
rır. Burası yassı bır tepe üstünde, 
sivri tepelere doğru yer yer uza
nan, 1000 nüfuslu bir bfiyük koy 
halir.dedİr· Tuz blllürları, tuz 
kayaları, tuz dağları .. Çepeçe\•rc 
tuz! 

Mektebini bitirir bitirmez ynl· 
nız büyük şehirlerde iş bulmak 
sevdasına düşen hamervahları 
bu Tuzlucada salamuraya yıttır. 
mak ne güzel bır tedbir olur: 
Burada. va:ı:ifc başında guler· 
yüzle çalışan gençlerim zl gC:·r
mekten, istar.bul modasını bu· 
ralarda da takip etmek şevk ve 
gayretini kaY.bctmeyen kadınla. 
rıın·za raslamaktan surur duy· 

dum .. Yıllardır halk şairleri as. 
zından ruhuma ve sanatimc cgel 
de ·bağrıma basayım o diye ses· 
lencn doğu yaylalarına karşı: 

Ey benJ.m kaybolan koyunum 
diye 

sut yetişti'rmck için su i:;tiyor. 
Sular tarlalara vaktinde ve ye. 
tecek kadar ulaştırılrımıyor; su· 
lamalardan sonra çukur yerlcı·
de bUyük birikintiler peydahla
nıyor; Ağrı eteklerinde şimdi. 
den bir kocaman bataklık var; 
hele anavatan topraklarının de· 
ğil somiırge arazlsinın ziraatı o
lan pirince de fazla yer verildi 
mi durgun sular bilsbütün artı· 

yor ve sıtma alıp yürüyor. Bu. 
ranın en büyük derdi sıtmadır. 
Igdır, şişkin dolaklar memleke· 

tldir. Buralarda yıllardır vazife 
gören bir genç ve idealist öğret-

menin yüzündeki sıtma sarılığı 

banıı. bayrağın allığı kadar say· 

gıya deger görür.dü .. 

O 
gdırda içme suyu yoktur! 

Aras nehrinin bulanık su· 
larını taşlard,.n süzerek içerler. 

Bir Iğdırlı t1Daha hiç bir bUyU-. 

ğilmilze Iğdırın suyundan içmek 

kısmet olmadı dersek, kimse ug· 

ramadı sanmayın; sularını bera. 

sini ve uHacerıı ana yerine 
devlet babanın suya cız.em 

zem! : dur dur!n demcslnı bek· 
llyor . lğdırı kanal ve arteziyen 
kalkıcdıracak .•. 

Pamuk, bu sene ancak 4 _ 5 
dekarlık yere ekllmiş. 1,5 mil· 
yon k11o hasılat .çin kurulmuş 
pamuk birliği, iki senedir 50,000 
kilo bile tutmayan pcmuk lçtn 
bütiın gen'ş teşkilatı ile tam ma. 
aşlı tekatit vaziyetinde .. Bu ıı:Pa· 

muk Blrllgi» nin adına «Iğdır 

pamuk imparatorluğu» diyenle
rin ne kasdettıklerin; herh&lde 
ilgili makemlar tahkik etmişler
dir veya edeceklerdir. 

Iğdır köylülerinin hemen hep. 
s'nln mezhebi Ş!idir. Layiklik 
buralarda l{ıyıkı· veçhUe anlatıl

malı; Allahla kul arasına htikiı
met n değil hiç bir şahsın gir· 
meye hakkı olmadığı, herkesin 
imanında serbest ve milli men. 
!aatte b rleşmlş olduğu güzelce, 
ustaca· ve ısrarla telkin edılrne· 
ildir. ' 

lne yardım edllmeslnl istemişti. 
Ertesı gün Londra radyosunda 

B. Ohurchlll, şöyle söylemlştı: «111· 
glltcre sınıı~ deyam edecektir». 
Jnglltcre bıışveldllnden ı;o11ra da 
de Gaulle ı ransıı.lara kendlsine il
tihak da\ctlnl yapmıştr. 

s~ gönlümü tuza get!l"dln. 
bcrlerindc getir rler de• diye ncı

mısralartnı tekrarlayıp lğdıra acı güldü .. Bir tek öğretmen nr· 
yollandım .. Artık sınır boylBrın. kadaşilc bütün orlaınektcbı çe. 
dayız: Arasın bu kıyısı bizim, viren çalışkan direktör, sıtma· 

B uralarda. ulusal birliğin 

tam gcrçekleşmes • için. 
Şiiliği mezhep olarak kabul et
t kten sonra, köylü Şiilerle elelc 
verip onları yeni diinyanın ay· 
clınlığına çıkaracak önder • öğ· 

retmenlere, önder - memurlara 
ihtiyaç var ... 

Bundan iki ~ ıl önceki H temmur.· 
da Londrııda geçit resmine ı,tırak 
cılen bir tek tabur, bugUnkil «mu
lıarip rransaıı> nın bütün askeri 
kun·etinl teşkil ediyordu. 19U 31· 
lının 26 ai:'ll tosunda General de 
Gaulle, 60.000 askerin genç. gene
raller lclBreslnlle müttefiklerin ya· 
nında harbe de\am etmekte olduk
larını bUdlrml,tl. Bu ku\~etten ay, 
rılaıı bfr tUtncn bilindiği üzere Ge
neral Koenlg'ln kumandasında Bi
rüUıaklm'l çok il tUn motörh.e kuv_ 
\etlere kıırşı on altı gün kahraman
C',a nılldııfaa etmlŞU. Arlete admıta
kl ltal)·an motörlze tümeni Blrül· 
haklm'deki Fransızlar ka~ı ında 
a •ır ı.a.) lata uğrayınca işi Alman. 
lıtr ele almak zorunda kıılmışlartlı. 

«'luhnrip l•"ransa» bugün, 1200 ü 
pilot olmak llı.ere ıooo ta~ yaredyr 
malik bulunmaktadır. Bunlar Jngil 
tere 'e Orta.şurkta ha\'a hareketle 
rlne iştirak etmektedirler. Deni:r.· 
Jcr<le cmuharlp Fransaı> hn~-rağını 
!:ışıyan muhtelif Up 'c büyükllıkte 
ı.,rk lııırp gcmlsilc lll'ıhlı ~Uz tica
ret gemisi, nıUttcflklerin harp gay
retlerine J tırak etmektedir. 

öteki kıyısı Rusların.. Karşılıklı dan halsb:leşen se~ile: 
karakolların yakınlarından geçi· - Tevfik Fikret n ,Ksra taıı. 
yoruz. Fakat asıl nöbeti tutan tan su damla drmla akan mıs· 
karııkollar, dumanlı baŞlarlle sağ. raı burada hiç dilimden düşmü- Behçet Kemal Çağfar 

dn cAğrı•, solda ..:AlagoZD.. ------------------------------
lğdıra: Pamul:!n ve kara, do· l 

ğunun uCeyhanu ına gid yoruz.

1 

Bir cenup elqamt clnde.ylz. 
Renk renk kanetlarile sıcak ik. 
lim kuşları uçusmaya başladı· 
lar.. Ova, bir ana bağrı gibi sı. 
cak ve yumuşak; Ağrı, bır efe 
alnı gibi dik ve ak .•. 

Yol boyunca tek kntlı, gtizel 
yapılı toprak evlerin arasından 

ıgcçtyoruz; pencerelerin birço· 
ğunda iri kırmızı çiçeklerle sar. 
dünya saksıları göze çarpıyor; 

bahçelerdeki ince sırıklara gür 
fasulyalar tırmanıyor; kcnarhır· 
da baygın kokulu genç iğdeler 
var . Göçmenler için kasabanın 

)'Ol ağızlarına yapılmış bu evler
den bir kısmı b<ış duruyor: Ken
dilerine verilen topraklar çok 
uukla kaldıgı ve yaylalardan 
gcUr gelmez ov: nın sıtmasına 
yakalandıkları için evlerini yiiz. 
i.istü bırakıp savuııanlar olmuş ... 

H azlrıının başında v~neye 

ve çilde kavu:ıuyoruz. 

Ynylalara göç bnslamış bile: So· 
kaklardan telli pullu, süvrırl 
Türkmen kadınları ge~·lyor. Tarh 
lardan renk renk güller taşıyor. 
Loş yerlere serili kllimlerın na
kışları bile buğulu havada dnl· 
ğın gözlere yeni açmış ve yerle. 
re serilmiş çiçekler gibi sorünU· 
yor ... 

Iğdır arazisi, Zor ve Mezren 
y yl larile Ağrı, Dorltepe, Pa. 

muk, Tekallı ve Alagör. dağları 

Rekor kırıldı 

ı--arnşaıı Fran a tarafındaki Fraıı
liız.lıır buglln 5 ınllyondan fazladır 

rn mli temlc'kelerlıı Uçte birinden 
fazlası de Gaullc'e iltihak etmiştlr. 

~ ulgar rad~o,,unun \crıliğl hıt· ı di~·or. stadın, semlzotunu lıakir gör-
19) bere bakılır a lng-lllLler Ku. ınek iıtedlğiııl banmıyorwıı. Xitekim. 
hlrtde top Ye tanklnrı .,ara~ıı. ı;c\'lre- flklr nıalı~ıılfıtına emb:otu kadıır 
rek kral Faruk'u tehdld etmişler ,.e kıymet \'erilse fikir alemimb: yeni 
Mısırın harhe glrmtııhlnl istemişler. zenginlerle dolar. 
Bun!\ karşılık olarak Jn·al da sanı~ .'\lUTAD KAZALARDA?\" 

IAnal, anıldık ı;'lbl Mlh,·erle 1-: 
birliği ~aptığı takdirde «UYU~an 
l•'rıtıısaı> )R karşılık «Sll\ltşan I 1"ruo
ı;a,, umuhıırlıı ırran~a» dan daha 
u)·gun bir 1 lın olurdu. 

KÖR KADI 

etrafındaki kunetlerln derhal çekil· Dünkü aba.h gauteJerindeıı htrlncle 
mcslnl, aksi takdirde Mısırın Jngll- ~yle bir hanulls b:lo:lığı ,·ardı: «Şc
tercye Jıarıı Jliın edcc·eğlnl blldlrm1';. kerln teml:ı:llğlne rlllyet etnıl~·cnlerı>. 

• Atina ile Katina 
mahkum oldu 

Kulağı delik ~cıfJ-ıı radyo undan 

başka klm!tenin haber alllll\dığı bu 
olay hakkında, Radyo Gaıetemlr.: 

dhtıyatla telakki «erektir» <11~ or. 
Bana kalırsa yalnrı. dhtlyatıa telı\k. 
ki» değil, bu habere gülmek gerek
tir. ;:;u ıtıbarlll gülmek gerektir ki, 
Mıııır harp ııan etnıe~·ı göze aldıktan 
unra Jnglltt•reye değil, ınUUeflkl bu

luncluğıı Ingllkıreuin dii,.nıımlıtrına 

ha rıı llfın eıter. 
Bana Ö;\ le Gelir ki Bulgar radyosu 

verdiği bu ayakla dıırmu. haberle, 
ağabeylerinin proııaganda aha ında. 
ki rekorunıı kırdı. 

:l"IKIR l\lAHSULATl 'E 

:-\E)llZOTU 

ı;;ımdl de lıu ba.~lığın altındald ha- Bundan bir ml\ddet evvel genç kız· 
vadt'<I oku~ ahm: lan fuhşa teşvik etmek suçlyle mah. 

cDükkiinlarının önlerini temi7le. kemeye verilmiş olan Madam AUnıı 
mlyen, ~ nllnra ÇÖfl atan 72 kişi bele· \'C ortağı Katı nanın muhakemesine 
dl ·e tallmatnamesı hüki.imlerlne göre Tcmyızden gelen nakz karnn tızerlne 
yıkhrnn ceza,.ına s.arpılnııştır.» dUn tekrar 6 ncı asliye ceza mahke· 

•'"ereiJe şt-kerln teınlzllğl ': Anla'}ı· meslnde bakılm~tır. 
lıyor ki işte gene Arap lıarnerlnlo Madam AUnanın evinde çalıştırdı· 
aT.izllği 'ar: «Şehir'ln temlflll(b, «Şe- ğı kadınların evvelce de fahivellk 
kerin temb:llğh> diye okunnıu. "e öy_ yapmakta oldukll\l'ı ve madamın evı-
Je dizilmiş. ne bu leke ile geldıklerl anla-vıldığın. 

ASIL 1\lfJRAKLJ :-.'OK'Ik' dan bu bal, C!!babı muhaffefeden gö· 
lnglllzler l\lı ır c-ephcslııılc ~nı>tık- rUlerek _:\fadam Atina ve orta· 

ları bir hlk:umda o kadar ~.abuk chw-1 ğı KnUna 16 şar uy hapse muhkuır. 
rannıı~lar ki bir ltalJan ıılba~ınıl edllmi~lcrdlr. 
U)ıırkcn esir etml5ler. • 

Bu havadl 1 okuyunca beni merak- ( T A K V 1 M -) 
tan çıldırtan nokta şu oldu: 1 

15 'l'Ei\ll\IUZ 19J2 
Acaba albay o sırada rtl.) a görü. CARŞA lBA 

Bürhan Cahit blr yansında: «Fildr yor miydi, gorüyordlse ne görüyor- AY 
7 

_ ~ÜN 196 _ Dız.ır 71 
mahsulatı na ~ine llallndekl emir.- du <> • 
tu kadar krywıet nrilmenıesi ... » 1 . Tatbscrt RU!'tll 1358 - 1.'El\ll\IUZ 2 

o uicni 1361 - RECEP 1 

nin henüz çok genç yaşta bulunması ve 
tahsilini bitirmemiş olmasıydı. Bundan 
b~kn bir de askerlik meselesi vardı. 

Gaston, çaydan sonra Andrc'yl bir 

VAKİT ZEVALİ EZANİ 
GÜN~ 5,41 9,00 
ÖGLE 13,20 4,30 
iK1ND1 17 ,19 8,39 
AKŞAM 20,40 12,00 
YATSI 22,37 1,58 
İMSA!K 3,28 6,48 

MauTOis Çeviren: Rman A. E. YALMAN 

kenara çekerek yemege davet etti, hat· 
tiı arab'1 ile beraber götilrmel:,rf teklif 
etti. Valentine bu ani misafiri nasıl 

ağırlayacağını dii5ünerek tel~ş etti: 
- Z4-

- :\.naıı>ızın, babamızın söıilnli 

ıllnlem<'kle. onl:ır ıkmtı \erme
ıneklr., onılınllıc ne ,>emek çıkarsa 
rık.,m, aç çocukları h:ı.tırlıyarak so
nuna kHdnr '.'lemek!C'. iki karde'I, kn· 

Jr.ada ımdı Slzınlc kavga etmek h ç is
temem· Sadece § rln v hoş bir kızı sev· 
dlğf iç n oglunuzu mirastan mahrum 
cdeceğloız duyunca fena halde kızmış_ 
tım. 

Canım nuıl olsa her§CY Colctte'm 
degll mi? Ondan başka çocukları yok 
ki. Günun birinde bütün Romllli serve
t! onun el caktır. 

şunecegıni vıı.dcUi. Kentlisinin de Co· 
lette'c h<'rkesi şaeırtacak olan mükcnı. 
mel bir düğun hediyesi vereceğini illıvc 
cttı· • Daha ertesi günü haftalık çay ziyafe-

- Acaba ne yemek var:' Aman Ya. 
rabbl, geç de oldu, bundan sonra bir-şey 
de yapılamaz, dlyc dü:iUndü. 

Fakat sonrsdan hatırladı. Ismarlamış 
olduğu yemekler kfıfl ve mukemmeldl. 
Bir çorba, b r ördek, bir de peynirle 
meyva vardı. Bi.ıtün bunlara bir de roay 
danozlu omlet ilave cdılirse bol bol kfıri 
gelirdi. İçi rahat etti ve arlık üzülme
di. 

rtKôS~Qi 
Zey'inyoğfı b:myo 

le> en dogrusu şlmdiye kadar 
u;,;v u~.) tınyağlı bamya piprme. 

mlştlm. scn~lerce ev,·eı blr komşum 
\'ardı, dalma yapar \'e bana da tav
!'!lyo ederdi, ben tse: cAU etli, kry. 
mıılı bamya durorken uytinyağ11111 

yapılır mı !:ıt c1erdlm \'e bir kere bile 
te<•rilhc etınembjtinı. Bugün sıulr.yaj';' 

ah ııın iki ) Uz çocuğunu bir ara~"n 
gC'tlrerek hlr ocuk klühü kurmuş_ 
llr.,ır. Kll\bc ı;'lrııu ı. için Mı )Cmlnl 
elmf'~ l:i:t.ıındır: Ultlcrlc Japonlar 
ıla) ak .> 1) inci.> e kadar anneme ı

kıntı 'erınlyl'<'e[:'im., .) emek beğen

ıncnıezllk etmly(.'("rt:lm, ünlime ~·ıkau 
her .> rıııc~l . Ukrf'ılı-rck ) i> eec~lm.» 

Klüp tlı.alıl:'lnın U)Oııdırrl,~ı mesu
ııset hl si, hl hcklı;nml)eıı hlr lıa'a 
'.'1-nratı•uşt•r. Bi" oocuk )f'ltılnlul bo_ 
7.Al">ia aııot 1 b'~ ""-ıi c:ıımrruıyor, klup 

l ırr he) r.tlııı• bl\bnr 'rrh or. 
ll:ıftııl,rı, 7.ıtrtlAn :z.arfmd.-. bir tek 

Haat .. izllk \lıka ı olnıu~tor. Beş ya· 
ında bir kucnı;z ~iltlınü itmek 1 te

:nromls 'e dort ı;iln l~ın kJ t n İhrııc 
, c bo.} kot cezıı 1113 çnrptır lmı tır. 

SE1l9E 

- Canım, §aka ettiğimi nlamndınız 

ını? Bu sır iki nlle arasında g zU kıılmak 
"art•'e kabul «lerim. Ben oğlumu bed
baht edecek adam mıyım. Sadece .. · 

MBdam de la Gu charderle Savınlac'ın 
aszından çıkac k olan sözleri daha duy· 
madan anladı. Herhalde maddi bir men. 
r .. at temin etmc!;ı ve bu fırsattan a.z:amt 
ıstifnde etmesı ist yordu. Demek ki bu-

u temin- etmekle mücadele kazanılmıs 
dcnlektl. 

- Sadece bir takım ~rtlar koşaca. 
gım. Romılli kızına çokça bir para ver
melldır. Ne ytparsınız, madamk. başka 
,.eyler eksiktir, bu eksıkleri tamamla
mak tazım ... Evvelce yalnız Brorullac 
şatosllc çlftligıni verecekt. Bu topraga 
ve emlAke bı.raz nakit para ilave etme. 

Sözün aile ve namus mevzuundan 
çıktıf;ını goren Sav.nine tekrar terslcn· 
mcğe baslayordu. 

- Olacaktır, filfın bilmem. (Güniin 
b.rlnde) ise uzak ve muayyen olmayan 
bir zamandır, biz bugüne bakalım .. Diln. 
yanın ucu uzundur, guıı doğmadan ne
ler doğ,.r. Ramili! olcblllr, karısı belki 

evlenir, başka çocukları olur. Hem o 
,aman ben Brcuıl çiftliğim sağlığımda 

ol:lluma vermem, kendim otururum. Sıı· 
vlnlııc ailesinin an'onesl tle budur. Co. 
euklara toprak ancak babaları öldükten 
sonra geçer. ism.mı veriyorum bu ka. 
fl .. İşte bu kadar .. Sizi elçi tayin ettim. 
Bunlnrı kendilerlı:c anlatırsınız. size em· 
nıyctlm var. Herhalde bu • başaraca. 
ğınııa ı;uphem yc,k ... 

Madam de la Gulchardw,ie ıyicc du. 

tınde her iı;l bn.5arıı.b.ldi~lnl fıleme bir 
kere daha. ilan etmek istedi. 

' Elinde bastonu, belinde yelpazesi, boy 
runda tek S2plı gözlilğilc ayakta duru· 
~ordu. Sag kolunn An Snviniac, sol ko. 
luna dn Valent ne Romllli girmişti. Te

Colelte bııbasına minnetle bakarak bu 
davetinden dolayı tc~ekkür etU. Savlni· 
ne çok m.~aell idi, çünkü briçte on frnnk 

nis oynamaga giden Colettc ile Andre· kazanmııstı. ıAnı>, Valentfnc'i tenha olan 
ye bakarak gayet yüksek sesle ve bütün yemek odasının bir köşesine çekti ve 
orada bulunanlara işittirecek §ekllde: boynuna sarılarak optU. 

- Çok glızcl bir çift! dedi. xıv 

İki annenin de süklıtlarının ikrardan Preyssac"da sakin vp tatlı bir akşam 
geldlğlnı Perlgord halkı anladı. Ve bu geçlrd:Ier. Yemekte uzunboylu konu. 
ızdlvacı olmuş gibi telfı.kkt etti. Madam ;>uldu. Dlkkatıı bir dinleyici bu konu~ 
de la Gu chnrderle'nln clll dördüncU madan şu neticeyi çıkarabilircU: Andrc 
çöpçatanlığı idi. bu a'leye henl\ı girer ı_:trmeı: derhal 

Perigord halkı tahmininde yanılmı. Gsston ile anlaşm ş ve bir t.rk k tarııfı 
yordu. Hakikatte çocukların evlenmesi te.P.hesl kurmu:;h Umu..-ni siyasi flkir· 
kat'ilesmi~tl. Bu lai~ tek engeli, Andrc- .,, ,(Azuaı nr) 

1 
kıtlığı gelip ~nbncl\ haydi şunu bir 
tec.•rUbe edeyim diyerek ıtrın yı:ptım. 

Meğer koııı~uınun hakkı \·armış, ııc 

1 leı.ı.etll oluyormuş? Bir kilo bamya, 
1 iki, Uç baş sovan, yarını kilo doma-

tes aldnn. Sovanlan biraz ,zeyttn
yağdn. çe\ lr<llm, domatesleri de ka
nştırdun, üzerine bamyaları dizdim. 
Biraz reak su koyarak pişirdim. 

ojtuduktao onra yedik \'C beğen.. 

1 dik. 
Ev. KADINI 

.. 
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'ATAN 

HAVP.LAhDA 

Ruhr'a taarruz (.8ıp ı !nctdel *§• 
man kttalarlle in~çı sava~larına 

Londra, 14 (A.A.) - Inglltcre ha-, devam etmişlerdir. 

AS k. e r""ı d U· r um 1 A m er' uz A' ŞARKTA va nazırlığı tebliği: Alnl1tnlar zulüm ~·.ap1yorlnnn 
DUnkU paz:ı.rtcsı ~ tı gecesı ln_ Moskova, 14 (A.A.) - Tass a. 

Fransızların 14 
temmuz Milli 

bayramı 
(Başı l incide) -

ve kanaaUle kutluyoruz. 

kauçul{ l•st"hs ~a"t1 Avustralya Müdafaa glliz hava kuvvetlerine mensup bir jansınrn bildirdiğine göre, Beya.z 
Yazan: l bomba teşkili Rhur havzasındaki Rusyadn 'Mlnsk bölgesinde tethı~ 

OR . . Nazırının nutku sınat hedeflere tıı.nrruz etmiştir. U- hilkilm sürmektedir. Burada za-

JB!liyoruz ki, o kurtulus günu 
biz ve Fransa milleti, yeniden s ·
lah arkada5ı olacağız. O zaman~ 

kadar Büyük Brltanya milleti o 
günün gelmesi için dun etmekte. 
dir. 

a Va.şington, 14 (A.A.) lstıhsal I 1 çnklnrımızm lıedeften ayrılışı sırn- rarsız yüz bin Sovyet hemşerlsl 
bllrosu dlrektörU Donald Nelson, Sidney, 14 (A.A.) -dUA\~~stıradyl:l larındn bir çok yangmlar devam eL tecrit kamplarında göz alhna alın-

. mUdafan nazırı Forde, n -.vY e o . . 
Amerikan sunt kauçuk ıstihs:ı.lının t 1 Ud:ıfaa mekte ıdl. mı15lardır. Ah:ıll açlıktan olme~ 

bir nutukta Avus ra yanın m u k1 d b 1 k 'kllr 1 - • 1 h l k ı 
/vf ısır c phesinde: 

ııı nglUz ve Mlhlcr ordularınm me'· 
O ui ,e mahdut taarrozlan, ya_ 

kında bUyük bir çöl muharebesln1n 
tekrar başla:> aca,brına delildir. lih· 
\"er ordu unun EUilf'mln önilne ulaş
tığındanbcrl ilk defa Jnglllz donan
ması bJr rnuhorebe hareketi gö ter_ 
nııştır. ~larsıımatruh'dnkl Mlh,·cr 
Us ü oğır toplnrl:ı bombardıman 

edil mi, tir. 

1943 yılında 338.000 tonu bulııcağı 1 rolU llc iktifa edllmemcsl lüzumunda. ça · arımız an eş c • , tcd r. :oukkan arın eps apa ı-
ve bu rakamın 1944 senes.nde takri- tur. Londra, 14 (A.A.) lnglliz ha\a dır. Vıtebsk'da hl'r tarafta dartı-

1 
ısrarla durmuş kuvvetlerine mensup uçaklar dUn de ğ çları yükselmektedir. Almanlar 

Londra, 14 (A.A.) - Haber ve
rildiğine göre, Fransanın m•lli 
bayramı olan bugün, sabahleyic 
erkc)ıden bombardıman serv.ı..sı 

uçakları Parise, Vichy'ye ve Fran. 
sa şimallndeki sanayi bölges111e 
beş milyon tane beyanname at
mtljlardır. 

Oephenln şimal cenahında mU\'nf· 
fuklyctll Inglllz taarruzu, lngillz ha
\'U. km"\"Ctlerlnln ;Urekll Jıücumlan 
\'e JngUlz: dnnıuuna51nın kara ordu
sunu dcntult'n desteklemeye başln
ıııa ı, General Auchlnlook'ln bUylik 
bir tnarroz yapmak 1 tedlğf fikrini 
uyıındırmaktadır. 

Diğer taraftan l\lnrcşal Rommel 
de, eeph" ine Italynn lrn'"·ctlerlnl 
koymakta '\C asıl Alman Jnta1annı ee 
nup cenahında topl:ımaktadır. Onun 
da büyul< bir taarruu girişmek ve bu 
nu eenuııtan bir ku,:ıtmn eklinde 
başarmak istediği anl:ı,ılmaktadır. 

lkl taraf taarruz niyeti besleyip 
hazırlığa ı;-eçtlğlnc 'e ı.,mdd:ımağa 
lı:.ışladığına göre, çarpışmanın pek 
!:Ctln olması kU\"\'etlo muhtemeldir. 
Acaba hnngl tnraf ku.nnacak'? nu.nu 
ancak ~arpışmıının ilk nfJıası~ı öğ
~ndlkten sonrB tnlmıln eclebihrlz. 

Doğu cephesinde,· 

ben bir mlı!li artacağı tahmin edildi- Nazır şöyle devam elmlştir: Alman hedeflerine taarruz etmişler- ortodoks ve katolik me:z.heblnde 
ğini sôylem~tır. Anıstralya.nın harp teşkllO.tı ta.- dır. Boulogne'da ve Abbevılle'dc gar- olanları idam ed'yorlar. 

Iklncl cephe btcnl~ or marn olmama.kin beraber, öyle sanı-ı lnr bombardıman edılmişUr. li:alinln kesiminde 
Ne\')'Ork, H (A.A.) - Sanayi tc- yorum ki Avustralya topraklarına lngiıtere~c tuna aliım Moskcva, 14 (A.A.) _ Mosko. 

şekkU!lerı kongr&I, nuzvelt'c hıta- çıkacak her dUşman, cenup yarım Londra, 14 (A.A.) DUn bir kaç va radyosu, 1\loskovantn şimal bn-
ben yarım milyon kartpostal dağıL kUresinde şimdiye kadar hiç görUI- Alman bomba. uçağı I gilterenln tısındaki K Jlnin cephesinde Gc
mağn başlamıştır. 250 teşekkUlUn de- memiş bUytlklUkte blı- harp mnklne- cenup kıyısını aşaralt bir noktaya neral Zukof kuvvetlerinin ş:cldet. 
lAletile dağıtılan bu kartlarda hiç sinin doğUş kuclrettlc kaı·şıla.şacak- bombalar atmıştır. Jnsanca zayiat li savaşlarda Almanları mute ddi! 
vakit geçirmeden bir ikinci cepheye tır. Harp tedns ve talimlerinde taar_ aZdır. Maddi hasar hafirtlr. köyden kovduklarını ve onemli 

Ruıwelt'hı m~•Jı 

V114ington, 14 (A.A.) - B. Ruz· 
vclt. Fransız ml11i bayramı mUnase
betlyle neşrettiği bir :mesajda ~Ö)'1e 

diyor: 
ihtiyaç olduğu söylenmektedir. ruz amacı hiçbir vnl<lt gözden uzak ı\lınanların ~eni tn,nnrelerl b "r yotu mütcadc!it nokl:ılard n 

tutulmamıştır. Avustralynnın bliyük Roma. H (A.A.) Popolo dl Roma- kestiklerini bildirmektedir. 
iŞt;I kUUcsi <le hUkflmctie, tarihimiz- nın Slokholm muhablı'inin blldirdı. 

İranda inşact bitirildi de hiçbir zaman görWmemiş bir sa- ğ'inc gore, Almanların Irrglltereye 
mimlllk içinde işbirliği yapmaktadır. yaptıkları akınlar için yeni tipte 

Demokra.rıiyl sevenler için çok bl\
Moskovn, U (A.A.) - Gece ynrı:ıı yUk bir mlLnası olnn bu yıldönUmUndr 

neşredilen Sovyet tebliği: Fransız milletinin pek yakında hllr_ 
Tahran, 14 (A.A.) - Ru~aya 

kadnr lranı başttınbaşa geçen de
miryolu ile,' garlerın, hangarların, 
rıhtımların, atolyelerln ve dcmir
yoluna giden kara yollarnın inşa. 
atı, tamam'le bltirllm:stır. Geçen 
senekine nlsbctlc üç m.sıı fazla 
harp malzemesi hep bu hattan ta-
şınmışhr. Şattillr.rnp uıcrlr.dcki 
Mohommcr limanı gen.~letilmiıı, 
tSlah olunmuş ve büyiık 1§ yaP
makta bulunmuştur. Ş mdl !lir•. 
dlstan milnakalfıtı toplu halde ve 
daha kolaylıkla gelmekte ve Bü
l(ıclstnn hudut yolu ile Quettn üze 
rinden İrana geçlrilmckte<dir. 

Blrman:> aya ha\"a alunı 

Yeni Delhi, 14 (A.A.) - Hava 
tebliği: 

Pazar gUnU Birmanya'nın balı şl· 

malinde Kaleva'dakl Japon nıUfreze_ 
lerine karşı Ingillz hava kuvvetleri 
tarafından yeni taarruzlar yapılmış
tır. Hedef çevresine bombalar abl· 
mıştır. Aşaı;"tdan uçan tayyareler 
binalara. mitralyöz nteşi ııçmak te
şebbUsilndc bulunmuşlar ise de uçak. 
savar topçusunun şiddetli nteşile 

karşılaşmışlardır. 

A nıs1 r:ıl~ adnkl Amerikalılar 

Canbeıra, 11 (A.A.) - Avustral
ya harbiye nazırı B. Forde Avus-

Jt"ockc Wulf 190 uçağı kullandıkları 
Londra'da iddia edilmektedir. 

Rommel vaziyeti 
düzeltmiye çalışıyor 

13 temmuz gecesi kıtalarımız Vo- rlyct, mUsavilik ve kardeşlik pren
roneç çevresinde gedik açan Almnn siplerlne y<?niden kavuşacağı üınl -
ordu grublyle savaşlar yapmıştır. dinde olduğunu blldiririm. 

Boyuçar şehri çevresinde, clUşma- Bu mesnj. .N'e\-york'ds FTansızca 
nın tank ve piyade kuvvctıerlle ştd- olarak çıkan cZafer için> gazetesin· 
detll savaşlar yapılıyor. de çıkmıştır. 

Lisiçanska'nın doğusunda. lutaln. de Gsullc'ıin hıtalıt 
(Başı 1 incide) - rımız yeni mUdafaa mevzilerine çe- 1 Londra. 14 (AA.) _ Dlln akşam 

ye duşürdügU ve l\Iareşalln vazı- klliyorlnr. 1 radyoda Fransayn hıtap eden Gen~ 
yeti dilzeltmek için bilyük bir Cephenin başka kesimlerinde ö- ral de Gnulle bilhassa şöyle demiş-
gayret sarfcltlğl kaydedilmekte- nemli lı lçblr de!lşikllk olmamıştır. tir: 
dlr. Rommel yalnız p.ynde. kıtala. Sov~ et çetelerinin fıınllyetl Yarın . Frans:ı.nın g(ıyn işgal edıl-
rile baıılrıdığı taarruzlara sonrnd~n Moskova, H (A.A.) Cenup cep- mlş bölgesinde. bUtUn evler B'ransız 
tankları da ıştır k et~~rmlştır. 1 h<',gindcki Sovyet çeteclleri 32 k!SyU bayrn~ıyle rlonatıla.caktır. Her şehir 
Çünkü tarafımızdan gosterlle'l I dUşmandan temizlemişlerd ir. Çeted. \"C köyde Fransız erkek ve kadınlıın 
mukavemet cnun tahmininden da- !er, Almanların malzeme geçirdik· tesblt edilmiş yerlerden geçecekler
ha saglam olmuştur. !eri yola mayin dö~emlşler ve mU- dir. Her tarafla gözlcrı yaşla dolu --- 1 tralyadn bulunan Amerikan kıtnları-

P o 1 on yol ı la r arasında nın Avustralya kıtnları gibi talim gö-
'boıı nehrinln S'9rp shOI tı~erlnde Lo d 

14 
(AA ) G 

1 
recclderlnl bildirmiştir. 

hl n ra, . . - cnera 1 bulunan Voroneç 'e Bogusar e r- . . • . Japonlar bir limanı alclılar 

Rommel dün birkaç kere tn. r· hlmmat taşıyan 22 kamyonu havaya halkı11 knlplcrlndcn fışkıran Mnrscy. 
ruz etmiııse de ilerleyememiş ve uçurmuşlardır. yez yllkselceektlr. Bu bayrakların. 
bütün hilcumları geri pllsktlrtül. Son gtınlerde çeteciler. kamyon, 

1 
bu gt>çltlcrin, bu Marseyyezlerln mll

müştür. Hava faallyetlnin artma. tank ve mUhlmmat yUldU iki tren na5! ne olacaktır Once bunlar Fran
sı da hareklıtın umumi surette ge- tahrip etmişler ve ırmak llzerlndeki sa111 yaşamakta de\"am ettiğini, çek-

lrrl eharında pek kanlı muharebeler Sikorski şımalı İrlandndakı ma- Şangay, 14 (A.A.) _ Vançeu. 
olmaktadır. Voroncç'de Ru rnnka- nevralarda bulunduktan sonra ye. yu • işgal eden Japon kuvvet 
venıetl ı.lddctle dc\am ediyor; bn ni Polonya birliklerinin tensık me leri cenuba doğru ilerlemekte devam 
Ru mukaH~metl, Almanların şehir selesi hakkında Pclonyah general- ederek Çungklang hUk(lmetı arazlsl
('enubunda nehir şarkıtna fe~:eı:!~~ lerle görüşmilştür. Bu ı;öril~melc- nln mtlhim bir ıı.manı olan Junn"ın on 
'c taıırrıwı dcwam e me 1 kilometre şimalinde bir mahalle gel
olmaktndır. BUtUn iddialara rağmen ri bitirdikten sonra bir İng llz 11. miŞlerdır. 

nlşled ğine bir işaret sa~ ılablllr de dahll olduğu halde 14 köprUy1.l tl~1 acılar imanının içinde batmadı.. 
i\l:ırs:ı l\Iatruh bombardımanı havaya uçurmuşlardır. ğını ve istııtıyıı ve zulme ı ağm~n dal-
İskendcrlyc, 14 (A.A.) - Mar- Lenln~<l replıe~lnde ma Fransa olarak kaldığ"ını g~tere-

sa Matruh'a yapılan müthiş bom- 'Moskova, 14 (A.A.} - Bugtln Rus cektir. Sonra d~ memleketlmızın ne 
bardıman esnasında do r.anma ve ı haberler ajansına gelen bir telgraf· şnn \ e şere!lerınl, ne de kUçUlmele-

Voron~ , 0 rcnubundıı muhal"<!bc ı manına giden General Sıkorskl o- Çinliler bir 1tdu aldılar 
ıneydnnı bir Jmftadnnbcrl dej;-işmc- rada Polony.a deniz kuvvetleri?! 
ıııl.,Ur. Almanlnr bunuln bir Rus gru- tefti~ etmıştir. Bu kuvvetler çetin 
pıı~u kuşattıklarını ı;oylii:> orlar; Rus_ muharebelere iştirak ctmi;s ve in-

hava 'kuvvetlerinin sllahl:ırı ara. ta şöyle denilmektedir: rinl unulmıtdığmı, dUnyanın, bUtUn 
sında mükemmel bir ahenk ve savaş alartlarında veya idam ı;ehpn_ 
yardım gôrülmüştUr. Sahile yakın Lenlngraıl cephesinde Storı~1ovlk ıarında kendisi için ölen çocuklar 

bi f d d a • uçaklan bir baskın yapmışlar ~ c bir dllşUndUx.n 11n "'Östereceklir. ~ihayet 
r mesa e en oonnınay men- 0 hrl t 6 "' "' 

ların oa buna benzer iddiaları ,·ar. sanca ağır kayıplara uğramıştı. 

Lonc.lra, 14 (A.A.) - Çin lmvveL 
lerl, Mln nehri ağzımla. Futoy ada
sını istirdat etmlşlerdiı·. h [if il 'l ... 00 b"" Mihver tabur knrarg h ını ta p e - bunlar Fransanın Almanların çeki-sup a gem er • mana ı o us ta il ı . · ' 

t 1 d d mlşlerdir. So\'Yet n rarec er a~ nı ıeccl'rl mllttE'fiklerln toprağımıza 
Çıkarılacak netice şudur: Alman-----------------------------

ordusu Voroncç \C cenubunda Don 
nehri şarkına tılr kı ım km"\·etıer gc
çlmılş ise de Rus ımılaı:rnnıetlnl·kı
nıınamıı: 'e tlerl harekete başhyama

ıı mış ar, ayni zaman a onanmn- 11 Ud h u 6 ' • 

11 zamanda Fin 1 t m afaa a nrınn .,..lrece""i hainlerin sUpUrUIUp temız-ya mensup tayyareler manı bir d t "' b • 

rnıştır. 

Bogusar bölgesine gelince, bu me' -
ki Yol"OJllOfgrııd'm 200 - 2 O kilomet
re şimal doğusunda 'e Don nehri 
garp ahili Uzerinde1lir. Mareşal Tl
moçcııko ordularım lmııliıen ku at_ 
mak ı tıycn AJnmn orclu unun sol 
<'enalıı Bugusar'da Uu nıukıweme
llnl \iratlc kırıııağa çalışıyor. Böy
lelikle a-:nğı Doııeç h:l\ z.ıı1'ınılııki Rus 
kU\"\ etlerinin yun 'e geri ini l<es
mek mlinıkiin olacak. 

ı~akat gelen haberlerden anladığı_ 
ınızo gör!\ ::uıırc.,<ınl Timoçenko. mun
taz:am bir şekilde rica t etmekte 'e 
bu rlcat lııır<"ketlııl şlnuıl ynnındakl 
\iman telıdicllnc karşı kU\'\'ctle ört
mektedir. Nıteklın nognsıır'da na -
Jar pek knnlr mnlı.ırcbeler 'ermek
tedir. Ruslnr a ıl kan etleri şıırka 
ı:ckmck için, nogusıır - Kantenılro\· 
ka - ı.ı lçıın k Jınttında rlcatl örL 
ıııe~e ı,;alı ,nn kun etleri feda etnılş 
olablllrler. Bu ltlbnrla Tlmoçenko or
<lnlarının sıırılı ıı imha cdlleceğlnc 
ihtimal ,,erml~oruz.. 

DENİZLERDE 

Amerika Bahriye 
tebliği 

Vaşington, 14 (A.A.) - Bahri. 
ye Nazırlığı cumartesi günü tor
P ilenen vapurların listesini neŞ
rctmlştlr. Bu listede su gemiler 
~ardır: 

Knraytb denizinde batırılan orta. 
büyüklukte bır Amerikan ticaret 
gcm1sl. Bu v purdan kurtulanlar 
bir koyda karaya çıkmaya muvaf
!nk olmuşlardır. 

Atlantik denizinde ü:ırpillencn 
orta biıyilklilkle bir İr.glllz ticaret 
gemisi. Bu semiden kurtulanlar 
da doğu kıyılarında b!r limana. 
çıkmı;stır. 

Cenup Af~ ntikte torplllene.n 
orta bilyilklUktc bir Amerikan va 
puru. Bu vapurdan kurtulanlar da 
karaya çıkmıştır. 

Karayib denizinde batırılan kü
çük bir tıcaret gem si. Bu gemi 
mürettebat1nda.n kurtulabilenler 
bir limana çıkmaya muvaffak ol. 
muslardır. 

V. şington, 14 (AA.) - Bahri
ye Nazırlığının bildirdiğine göre. 
18 hazirandan 30 haz rana kad:ır 
geçen müddet zarfında, Amerikan 
b,ıhriycslnin kayıpları 49 ölü, 7 
yaralı ''e 212 knyıptır. Bu kayıP
lnı·fn en büyuk kısmı, düşmana 
kaqı yapılen bir ta:ırruz hareketi 
esnasında verilmiştir. Kayıplar a. 
rnsır.da, 11 de hastab kıcı vardır. 

Vişl, 14 (A.A.) - Berlln, 9 harp 
\"e tıcnret gemisinin batırıldığını bu 
sabah blldlrm~Ur. Finlandiya kör
fezinde dtn 2 Rus torpito muhribine 
tnıımız cd imi' ve !hasar kaydedil· 
mıştır. 

BAŞMAKALEDEN DEVAM b b t t 1 d 
doğru giden kamyon kollarına a a- lcneceği ve bUtUn mlllııtın dUşmanı 

om a yagmuruna umuş ar ır. zl 1 rd r MUhlmmat \"e 
Tahrip işi b"r çc rek saatte biti- arru ar yapmışa ı . kovmak ve cezalandırmak için kuv-

il . ti G ·1 Y t 1 aslter taşıyan ::o kadar kamyon tah· ı vctlerlnı gizlice toplamakta olduğunu 
r mış r. emı er ve ayyare er rip olunmuştur. .. 

(Başı ı incide) »·« ls t fade etmek ve Amerikanın si- sal"men üsler!İle dmlmüşlerdlr. gosterecektir. 
;;e •·e lAlta kalan bir istiklal için- lfıhlanması neticesinde yarın sele. A·~·..,.....,lyalıların ltalyan Fiyat av uçıı.klarmı kulla· ı---------------
ıı:ı • i.U d ı t "u;)...... süngü nıın Fın pUoUarı taarruz csnasınd:ı 
de ~'1tSUk ve '"'Um i2: • omür ce . ar c ·a Şl n z ' hücunıbn bir aralık glSrUnmllşleı"9e d<f çarpı,_ K O r d j{ f e C Om İ 

1 ~ b edllecekle.rdir ve kudretli bir halde bulunmak-
geç rmeı>c mec ur · Knhlrc, 14 (A.A-) - Reuter a. mada. bunlardan iki Fiyat uçağı dU- 1 Londra. 14 (A.A ) - Cardifrdc 
Eğer Rus orduları ezilirse; dört ur. jansının hususi muhabir. bildiri. şUrUlmUştUr. bir cami inşa edilmesine başlan-

bin kilometre uzunlugunda bir Yeni mihver ya Rusyayı 1942 '-'or· 
cephe Uz.erinde aylarc<>, senelerce de ezecek veya harbi kaybedecek- ., ş·· ld k i i ·o\'·~·etıerln bir tekı'bl mıştır. Gnmiın planları müteveffa 
taarruzu devam ettirmek kudrc tir. Amerika ve İng ltere de; yn d- ım ıı e, ~ s;r ~ İtalyan olun Londrn, 14 (A.A.) - Sovyet ha· Ramsay Mc Donald'ın oğlu Alis-
tlni gösteren m!lyonluk m.ihve; Rusya> ı nyak üstünd~ tutacakl~r 1 t:l~::l~rı Pçı~~r.~~ı a:~t~~f;,~ıe~:. bcrler bllrosu bu sabah husust blr talr l\'lc Donald tarafından tanıim 
orduları binlerce tayyare, bınler- ı veya uzun seneler sUrecek ezıcl 

1 1 
B t> " demeçte bulunmuştur. Bu demeç, Al- edilmiştir. 

ce tank' serbest kalır Asya ve Af- bir mücadelenin neticelerine kat- ı~mıc; ır. u dusman kılnları pcı- mantarın Rjev kesiminde Rus kuv_ 
rlka üzedne saldırarak Japonlar- llinacaklnrdır. zar günü mevzllcrimb:e glrmeğe vetlerinl çevirip imha ettiklerine da.-

muvaffak olmuşsa da Avustral· 1 ım ı h be lerl tekzip et İngilterede mebus la clele verirler. Netice ne olursa r yayı ış 0 nn a r • 
olsun, herh,plde harp sc cılcrce Rusyada; şiddetli bir hır.hı ve yalılar tarafından süngü ile püs- mektedlr. Temmuzun ikisinden, on 
uzor, adeta mUzmin ve devamlı her icd:ıkurlık göze alınarak de. kllrtlilmüşlıeırad~ar.fanıı,·etl ikisine kadar devam eden çarpışma.. 

' • • lardnn sonra Ruslar i;'erl mevzilere bir hastalık ve bclfı şekline girer. vam etmekte olan taarruzlnr'n ve- l{ahire. 14 (A.A.) - Inclllz Bos- 7000 

seçimi isieniyor 

İşte dcmokras ô.lcml bu büyük receğl netle y.rmlncl asrın en çekilmişlerdir. Rus ölU knyıbı • 
-h· k' ı kt ton bomba uçaklannın dUn cephenin kaybolanlar 5000 dlr. Almanların ka-

V şl. 14 (A.A.) - Bazı Londrn 
gazeteleri, JngJtercdc hemen :ı. eni 
b ir mebus seçimi yapılmasını ıste
mcktedirler-

tchllkcyl kavradığı içindir ki har. mu ım va uı 0 aca ır. şimal kesiminde dUşman taşıt toplu- u 
bin akıbeti Rus mukavcmctıle Altı aylık harekat mrvsimlnin ytbı ise 10.000 1 bulmaktadır. D ş-

k 1 ti luklarını muvaffaklyetıe bombaladığı mnn tanlt kaytbı 200 dUr. 
nlıikalı sayılmakta, bunu devam yarısır.a yakın rsmı g<'ç"Tl ~ r. öğrenilmiştir. DUşman, mUttefllt mev-
etUrmek için her gayret sarfed 1- Gelecek Uç, Uç buçuk ayda lnki~af z!lerl tızerlndc amelf olaralc hiçbir 
mekte ve RuSYada devam ~den edecek hadi elerln b rçok millet- hava faaliyeti g~stcrmemlşUr. ıs_ 
kanlı boğu~ma derin bir he>ecan ! lcrin mukaddcratile sıkı alaka~arı kenderiye üzerinde uçan iki Alman 
ve endişe ile takip cdllmcktcd'r. clacaktır. keşif uçağ"ı sUraUe uzaklQŞlırılmış-

Venezüel'.ôda 
beşinci kol 

Batırılan gemiler 
Berlin, 14 (A.A.) - Alman rad· 

yosunun bildirdiğine göre, bir tem. 
muzdan on Uç temmuza kadar Al· 
man deniz \ ' C hava lmvvctlerl topy~· 
kün 640 bin tonllO.toluk dUşman sc
misl batırmışlardır. 

Dcmokrası h· kımındnn dava,~ Çok yakınımızda devam eden tır. 
Rusya biraz daha arazi kaybetse bu mllcndeleleri bizim de heyecan J{ahlre, 1 ı (A.A ) - Ingillz ha.va 
bile Rus cruuınrının imha edilme- ve dikkatle takip etmemiz çok ta- kuvvetlerinin pazar gC<'csl Tobruk'n 
mcsl, muka\·cmctin gelc,·ck kı;ıı ,blidlr. Yalnız bunu yaparken, her karşı yaptığı akına. iştirak eden dört 
kadar dev· m e<tmesi ve Almanla· türlü h_slerden ve mücadelenin motörlUlerle orta bUyUklUktekl In
rın RusyadcL bir kış daha ge<r;l"nt". mevzii ve muvakkat snihn.larilc glllz bomba uçakları Uç saat sUren 
ğe mecbur olmaicırıdır. o.lfıknlı dü~Unce ve olçUlerden ken. nkın esnasında dakikada btr bomba 

Carcas, 14 (A.A.) - Venezücl
la mümessiller meclisi, relsln .n 
teklifi üzer.ne, hükumetin Be<şlncl 
Kol !aal'yetinc kar~ı alacağı bU
tl.ln tedbirlere müzaheret ed.lnıesi 
h kkında bir takriri ltt'!nkla. ka. 
bul cdtlmlştir. 

Doktor Göbbles 
(Başı ı bıclde) «/• 

Mihver bıı.k 'lnır dan dava ise dimlzl korumamız l(ızımdır. D:ı- atmışlardır. 
Rus muka\"C'm<.tini blr an evvel vanın ana çlzgllerinl ve csash ne- Limanda bir gemiye tam iSnbet ol
ezmek, Rusyc.dn lk nci bir kış tlcelerini gozonilnde ıutmagcı da- duğu görill.nllş ve başka Uç gemin!:ı 
harbi geçirmekten kurtulmak, ima gayret etmeliyiz. D·r bir go_ yaldnine 'bir çok bombalar dUşmUş. 
Avrupadıın başka Asya ve Afrl- ru~. herblrimlzi çok yanlış ve za- tur. Aynı zamanda liman tesisleriyle 
kaya hüklm olmak, buradaki in- rarlı fstfkametıere silrükleyeblllr. başka hedeflere de taarruzlar yapıl· 

DUn mccl.ste Besinci Kolun fa
aliyetine dair olarak okunan bir 
rapor memlekette büyük ölı;Ude 
nazı hultilünU göstermekte idi. 
Nazilere ksrşı sevgisi olanlardan 
en büyük grup petrol çevrelerinde 
bulur.maktadır. 

Dr. Goebbels, sö:z.lcrlni bitirir. 
kcn, durumun buyük b ir iyim
serliği lcsp ettirdiğini söylemiş ve 
e.Ne pahasına olursa olsun zafer» 
düsturuı.mn muha(a:z.a edileceğin 

ııave ctml5tlr. san ve malzeme k .. ynaklarından Ahmet Em.in l'ALl\lAN mıştır. 

- Aztzim, inanır mısınız, bir kfıUp 
buldum. Genç, çok güzel bir adam ..• 
Aman böyle Cillerek, mtnnlı manalı 
onüniize bakmaya lüzum yok. Bu gıbl 
ııüzcl adamlarla ülfet b zden geçti, bu. 

Gü •• u E 
u pek iyi bllırsinlz. Yalnız beni lüzum. 

suz dertlerden, sor.suz sıkıntılardan kur
tarıyor. 

BOYOK HiKAYE 
Henri Abot uç hafta g .. yet dürüst ha. 

reket etti. tam vakıtte geldi, çok say
gılı bulundu, ve her meselede Sonıa
nın -em rlerini dikkatle dinledi. 

DôrdUncü hafta, blr gün, öğleye dog. 
ru karısı geldi. Kadın o gün, şaşılacak 
ı~ııdar genç, on altı yasında b1r kız gi
biydi. Üstünde ç-ok sade, gümüşi bır el_ 
blsc vardı. Kırmızı, çapkın saçları sol
gun yuzünün etrafında göz alıcı bi~ gU
zell klc dalgalanıyordu. 

Genç adam, Mis Sonla'nın öğle yeme
ğini tek ba~ına yiyeceğini bil yordu. 
Sofranın bir ki~llk hazırlandığını gbr
müştü. K&rı ve kocayı yemeğe alıkoy_ 
mnmak biraz tuhaf olacaktı. Canı ı te
m.yerck bir defa teklif etti, hemen ka
bul ettiler, fakat ikisi bl'raberkeo pek 
yorucu oluyorduler. Çünkü genç adam 
karısının yanındn çok nz konuşurdu, 
karısı ise ağzını hiç açmazdı. 

Yemekten sonra onları hemen yolla
dı, hiç itiraz etmeden çekildiler. l\tls 
Sonya, öğleden sonra, çarşıdn alı verış 

ederken arllk bu adamları ba~ından 

Yazan: 
Duoı Valpole -6 

dcletmek vnkti geldiğine karar verdı· 
Fakat Hanrl Abot'u kfıtıp olarak kullan. 
manın herhalde zevkli birşey olduğu da 
inkfır edilemezdi. Tebcssfimü, alaylı ve 
çatıcı nükteleri, herkes. kendine kur
bnn eden, ancak Sonya'yı sevdiği için 
koruyan bir ahHiksız çapkın olduğu hnk 
kındaki imaları, bütün bunlar Mis He· 
ıls'i çek.yordu. Kadını endişeye dU:şii· 
J en nokta, bu haftalar z&rfında hiç pa. 
ra istemeyişi, yalnız para degll; hiç hiç 
blroey istemeyişi idi. Hiç şüphe yok ki 
kocaman bir hesap yekünu biriktiriyor, 

ı.afası içinde, kndını feci ve fena surette 
korkutacak bir pUm hazırlayordu. Bu
rada; bu parlak güneş altında, iş hı:yn· 
tının 1:: ı kuvvetli homurtusu içinde b "r 
dakika için hcr5eyl hakiki renglle gör
dil. Kendisin n şnşılncak bir zaafı vıırdı. 
Şişman, kuvvetli vücudu, azmt ve lra. 
desi, kiraz gibi kırmızı yüzU, sür beyaz 
sııçları, hepsı sılındi, ve yerine, duşme-

Çeviren. 
ıbla Ergtıwen 

mek lçın parkın parmı:klıklarına daytt· 
nan korkak gözlü, titrek bacaklı, sar
sak bir ihtiyar kadın belirdi. Ama kor. 
kacak ne vardı? Fenli blrşey yapmıyor
du. Hem pol s eli pJtında değil miydi? 
~undan evvel, hiç bir zaman korkak

lık duymamıştı. Fakat evini Wnlpolc 
Strect'dekl kilçiık, rıı.hat evini bır&k· 

mak, bir yere saklanmak, kendini hiç 
kimsenin bulamıyncağı gizli bir yere 
saklatm:.k lhtlyaclle ev:ne döndU. 

O gece koca, karı ve çocuk Uçiı bir. 
dc.-n geldiler. Üstünde bir sabahlık, elin
de bir kitap, divanda uzanmıştı. Kapı
nın tokmağı y ine vuruldu. Bu defa yine 
tokmağı vuranın onlar olduğunda hiç 
ı;iıphesl yoktu. Kilçük bir grup halinde 
odaya girdikleri vtklt hemen yerinden 
fırladı: 

- İşte beş lira, dedi, bu sor.dur. Eger 
ç nizden biri bir daha bu kapıdan bn
§ını uza.tırs<ı polisi çal!ıracağım. Ve §inl. 

dl, haydı dışarı .• • 
Genç kadın yavaşça i\;lni çektı, ve 

ölii gibi baygın b .r halde yere yuvar
landı. Bu mükemmel ve hakiki l.ılr bay
gınlıktı! Hemen hizmetçiyi çağırdılar. 
Ne ıtızımsa yapıldı. 

Hanrl Abot: 
- KAfl derecede gıda almadığından

dır, diyordu. 

Baygınlık o kadar sürekli ve şlddetlı 
idi ki nıh:ıyd Ada Abot'u yukarı, mi. 
safir yatak odasına çıkarmak zorunda 
kaldılar. Bir doktor çağırmak lazım gel
aı. 

Doktor muı:ıyene.-!en sonra, gıda ve 
istirahate htlyacı olduğunu soylcdi. Bu 
~n, muhakkak ki bülUn maceranın dö· 
nUm noktasıydı. Eğer Sorıya Harris bu 
buhran dnklkasında, tamamile kararlı 
hareket ederek, Abot ailesini, baygtn· 
l:klara ı·aı;:mcn merhametsi:!:ce sokaf:ın 
soğui:iuncı Iırlntmış olsaydı, şimdi kuv. 
'etli v-c sıhhatli bir ihtiyar kadın ola. 
rak dosUnrllc briç oynayacak, ömiır sü· 
l'CCektı. 

Fakat bu dônuın noktasında, kalbin· 
deki nna liefkaU başka her düşünceyi 
yendi. Ve zavallı genç kadıncağızı, bit. 
kın bir hnlde, gözleri kapalı, yı::nakları 
yastık reng:nde, bembeyaz, misafir ya
tağında btraktı. Küçük çocuğu, küçük 
çocukların muhakkak en sakini ol&n o 

(Arkası var) 

Kanadada bir 
•A 

reyıam 
Yu:ur: Jıl. R. ZAJ. 

f1L.? erıdi -eh·ıırımıı.la veya harp 

~ 681ınclcrlle aliıltah olmıyan 
hidi eler dlkltntlmlzJ pek !,)ekmlyor, 
fakat dünyn yUıUndeki mUmıdele 
umuml bir ı.-uı hallr.l aldığı için 
uzaklık, yakınlık farkınm mAna91 
kalmamı::tır. DUoya gldi~l üz:erlne 
t~lrl olabllecelt her hiidlse, her ln
aıı Jrln mühim sııyıJabiWr. 

on :ıamnnlnrdn Knn:ıdada --.. 
yan cde,n bir Mdlse bu lıakımaan 
olfıka ile karşılnnmnğa değer. 

Kanndo, Aınerikadan bile daha 
lnfirntçrdır. Kanadalılar, demokra
si <lıl\ a"ını berılm"emckle beraber 
nıC<'bııri a"kerllk esasını bir türh.' 
kabul etmek 1 tememlşler, bu fikir 
etrafında harbin ba,ındanberı mü
nak:ı-:ıılu rn dC\anı edip durmu5-
lardı. 

l"eııl C'lhıın h:ırbl hızlanmca Ka. 
nnda hfil flmetl, bu mC!!eleyl açık

tan açığa halkın :reyine koymaktan 
başka çnre bıılaınanuı:trr. Yapılan 

reyl dmda 2,267,927 kişi, mecburi 
nıol<erllğl \"'e Kanada askerinin yurd 
hnrkl cephelerde harp etmeslnı ka
bul cimi!!, M7,021 kişi aleJhte bu
lunmuştur. 

Garibi şu ili a ırlardanberl Kebek 
fl)aletlııde 1oplu bir halde ya,ıynn 
'c hırglinl\n in anlarındnn !:i)adc 
on yedinci ao;ır lno;anlarına bent..!. 
} en J"ron .. ızlnr, hemen tamanılle as
kerlll:-in aleyhinde bulunmu-:ıardır. 

nu adamlar için dilnya ~·tiz.ünde yal
nız J"ransız dili, ha tollk klllscsl Hı 
rnlıat 'e s11kln y11ş:ı_rış \'ardır; b:ı.
kn Jılrblr şey umurlnrırıda değildir. 
Jiebek ko) !erindeki rey nlsbetl, elll 
nsl,crllk dll,manına karşı bir tarar. 
tar eklinde çıkınışhr. Kebck teklifi 
reddetmiş, diğer ekiz: Kanada eyıt· 
Jeti kabul etmiştir. 

]{ebek IFransızlannın bu kadar 
elik k:ıfalılık etıneı.lne hu usi lılr 

sehf'p <le mrtlır. ;:ıiıııdlki baş\ ekil 

n. Klng. g~cn intihap mücadeh• 1 
r.sna ınıla şu öı.lerl :.arfetmlştl: 

«Uu mr.nılekettr. mecburi bir asker
lik lılr dııha hlı;bir zaman tatbi1' 
eılllıııi,yccektlr.» 

JLebek J'rnnsızları l~te bu ölı 

enet dl) e dlllerlnc dolaını,ıardır. 

1\lakend ltlng, intihap 2amanında
kl tıuıhlıüdilnlı tutmadığı için kırk 
rrnnsı:ı mebusa muhnlefete geı:mc. 
ğe hazırlanını. hr. 

Kun:ıdadalcl nıliC'.ndele iki şey gih· 
terınlştlr: Fnınsız:turın Aınerlku 

kıtn ındıı da fena ~ol arkadaşı ol
du unu 'c bir de umumiyetle dfl\; 
Jet ııılaınları lı;lıı mutlak !.ÖLler ,er_ 
menin 'e sonra bunlıınn flarlclnr. 
~ıkınak ı.arurctıııde kalm3.!IMI ~ol; 

zararlı bir şey 1ıulıındutunu ... 

rakat a ıl ınilhlm olan noküt, 
Kanaclnııııı da mU('adeleye daha 
:flllı bir surette knnşabllcc:-ek mev
kic geldiğidir. A\UStralyıılılar H 

~·eni Zelandalılar ı;-lbi, I\anadalı as. 
ker de Brltanya Iınııaratorluğunun 
en kt)'lnctll a<ıkerlerı arasında :> u 
nlnınktadrr. 

Almanyoda hurda 
demir ihtiyacı 

llcrl.n, 14 (A.A.) - Bcrlln ga. 

zctcleri Alman silah ve mühim. 

mat nazırının sanayicilere hıtap 

eden bir yazısını neşretmişlerdir. 

Bu yazıda hurda demir toplamak 

surcllle stoklar vucuda gctirılmes 

tavsıye edilmekted r. 

Holandodo balialamo 
hareketleri 

L~ndra, 14 (A.A) - Alman kon. 
trolu altındaki Holanda radyosunun 
blldlrdlğ'lnc göı e Almanlar dUn biı: 

çok yeni tutak hnpsetmişlerdır. Ho
landndakl .Nnz! kuvveUerinc kuman· 
dn eden Alman hava generallerinden 
Chrlstiaıısen, baltalama hareketleı·l 

dc\"am ettiği takdirde bu tutakların 
kurşuna dızlleceğlnl blldlrmlştir. 

Alman tebliği 
(Ba.~ı 1 lncld<') (: :) 

Berlin, 14 (A.A.) - Askeri b r 
k ynaktan oğrenlldlğlne göre Sov
yctler dün 58 uçak kaybetml;ıler
d r . 8 Alman uçağı üslerine don· 
mcm!ı:tir. 

llelstnkl, 14 (A.A.) - Fın teb
lığlnde deniyor ki: 

KarcU be.rzahınc!J echcmmlyetll 
b"r topçu hnzırlıgırdan sonra sun'i 
bir sis perdesi altında dU:sman top 
,·usunun ve mayin kıtalarının yap
tığı htıcum pilskürtiilmü tiir. 

Aunus bcrahır.dn dü~nıanın beş 
hn!i! ve m-vl lnkumu topçu ve 
piyade ate:ıimızle akim bıraktırıl
mıştır. 

Dof u cephesinin cenup 
de topçumuzun müessir 
bir mühimmat depcsu 
uçurulmuştur. 

kesimin
atcşile 

havaya 

Cephenin !}imal kes;minde hır
palama barckt tleri ve kesif faaı:. 
yeti olmuljtur. 
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Tütüncülerin toplantısı 
Tüfün imal tipleri, ambalaj şekil

leri uzun uzadıya görüşüldü 

Ttitün ı~ı~rlnl ~rU~mel(' üure dlin t oplana n müteha""ı!I , .e tarlrler 

Tütun imal tiplerınln tcsbltl mamalarını temin etmek için .alı. 
h. !:k:cdn dün oğlcden sonra Mır.- nacak tedbirlere ait fıkirler ileri 
taka Ticaret mudilrlUgı.indc, Tl- sürülmü§tUr. 
~1 rct, Ziraat, İnhisarlar Vekaleti Toplantı geç vakte kadar dc-
nurahhnslarının başkanlığında ve 1 vam etmiştır. 
·rzmlr E"e Karadeniz bcilgelerl • • "' • Murahhaslar y~rın öğleden son-
tütün tuccarlarının da lşt rakılc 
bir tcplıı.nt.I yapıimı tır. 

Bu topl·ntıda ayrıca milstahsl_ 
. n taliplere hazırlayacakları s.m
balajlıırın nC'! şekilde ohıcağı görü

ra saat 2 de tekrar Mıntaka Tica

ret müdürlüğünde toplar.acaklar 

ve bu dc!a tütün ihraç tipleri üze. 
rinde müzakerelerde bulunacak-

-ülmü§ ve tütünlerin kırılıp bozul ı .. rdır. 

Vali Halk Birliklerini, 
kömür beyannamesi 
tevziatını tetkik etti 

Vali ve Beledlye rclel Dr. L6lfi 
Kırdar, d\ln sabah Kadıköyllne ge. 
çerek kömUr tem mlleeseseslnin ma
hallt şubesi muamelfi.tını ve ~ube ta· 
rRfırıdan bayilere ve b:ıyiler tara.fın
dıın ela halka yapılan beyanname tev_ 
ziatını ve bu arada bazt halk birlik. 
leıinln faallyetınl ~özden geçlrmiş

tıı·. 

Mahkemeye verilen 
kömUrcli 

lbrah!m Çakır adında bir kömUr
cll dün Yenllıapıda kılosu 9 ımruşa 

satılmaııı icap eden kömUrU 11,5 ku
ruşa satarken yakalanmış ve mlllt 
korunma mahkeme ·ine \'el'ılmlştir. 

Doçentlik imtihanmı 
kazananlar 

Du kere dnçentlık imtihanına gi. 
ren Nusret Hızır ve Hamdi imtihan
da muvaf!ak olmuş ve Dil ve Tarih, 
Co~afya fakiiltesl doçentılklerine 

tayin edilmişlerdir. · 

Denizde bir kaza 
SUlcymanlycde oturan Ui yaşında 

AIAcddln, l{umkapıda denize girmiş, 
başını taşa çarparak aldığı yara yU. 
zUnden Şişli çocuk haslahan~ine kal
dırılmıştır. 

Bir gemi inşaat şirketi 
kurutuyor 

VA T A N 

Teknik Okuhı Sabnalma Komisyonu 
Başkanlığından: 

Talıınln~ Ta.bmln l1k .. __ 1_~J MAdarı Mdell fiyatı bedeli tutarı """° ... "" 
Kur°' Lira Kur11' L. Kr. 1 

Sade yağ cUrfu 
Nohut 
Beyaz peynir 
Bulgur ' 
Fasulye çalı ckuru~ 
Fasulye barbunye ckuru> 

3500 Kilo 
2000 > 
1600 > 
2000 > 
4000 > 

2000 > 

210 
40 

110 
40 
3:'i 
35 

7350 00 
800 Ot> 

1760 00 
800 00 

HOO 00 
iOO 00 

12810 00 961 

Yukarıda' bulunan teknik okıılunun 1942 mali yılı ihtiyacı olup yu
karıda cins ve mlktarile tahmin bedeli yazılı sade yağ vesaire erkazın 
9/7 /942 tarihinde yapılan eksiltmesine istekli çıkmadığından pazarlı~a 
konulmu.;tur. Pazarlık 2017/942 pazartesi günü !'la&t 15 de GUmUşsu. 
yundn. Yilksek :Mühendis mektebi muhasebesinde toplanacak komisyon
da yap!lacaktır. Ilk teminatı 961 liradır. Istcklllerln şartnameyi görmek 
,.e ilk teminatı yatırmak Uzcre bir glin evveline kadar Yıldızdaki okulu. 
mu:ı:a \'e eksiltme gUnU GümU'ı;ısuyunda Yüksek Mühendıs mektebi mu-
hasebesine gelmeleri. c7606ı. 
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- Köşk _, 
Sarıyer, Hidayetin bağı nam 

mesire karşısında 87 numaralı 
takriben bir buçuk dönlim çanı, 
manolya. ve yenıi' ağaçlarlle 
bezenmiş bir bahçe içerisinde 
Uç katta yedi oda tkl sofa. Ha
rem selO.mlık gibi iki daire ola
rak kullanılabilir. Ayrı iki ka
pılı. On sekiz temmuz cumartc. 
si saat onbinle Beyoğlu dör
dUncU sıılh hukuk mahkemesi 
tarafından katı ihalesi yııpıhp 
satılacaktır. Muhammen kıyme-

ti sekiz bin liradır . 

Soldan sağa: 1 - Odacılar. 2 -
Tabiat" şartlarından birinden mü· lstıuıbul Aı.llye birlnd ticaret 

tee$slr olmak: Zamanın kısımla-\ ma.hltl'me.,lnden: 

rrndan. 3 - Bir ziraat /ılelinln bir Devlet Denizyolları ışıetme umum 
kısmı. 4 - Baııına b.r harf g~- mUdUrlüğUnc bRğh Izmir vapurunıın 
lirse akan sulardan clur; Tersı: D/7/942 tarihli 5 numaralı seferinde 

l 'ürkiye 1 Ş Bankası 
KUçük tasarruf hesapları 1942 ikramiye planı 

JiEŞIDEl,ER: '? Şuba t, ' Mayn, S ~m
·~ lklncl~ı,rln tıırihlerll:de yapüa 

19!2 IKRA..,UYELEIU 

1 adet 2000 liralık = 2000,- lir& ( O > 100 > = ((l()0,-

3 > 1000 > = 3000,- > 
> 750 > = 1600,- > 50 > 
> ı>OO > = 1500,- > 200 > 

2 
> = 2500,~ 

25 > =~.-3 

> 
it 

> .. Ankarada bir Demifyolu 
Meslek Okulu açılıyor 

Memleketımı1.de şimrlılik 300 - 500 
tonluk motör tekneleri ve muhtelif 
tonlarda mavna ve duba yapmak ve 
ileride lmalAtı daha bllytitmek ll:r.ere 
200 bin lira ııermayell bir anonim 
~!rket kurulmak llzere alt\kalı ma.. 
kamlara bir mUracnat yapılmıştır. 

Sermayesi ilerde bir milyon liraya 
çıkarılacak olan bu şirketin mlle3-
slslcri arasında Yusuf Ziya Onlş. Em
rullah Oktay, Tahir Oktay, Bilrhan 

ı Artunl, Kflmll Ongüt. lbrahlm Kal-

hikaye. 5 - Cambazhanede. 6 -
Adı; Yemek ye. 7 - Nekadar iyi; 
Uzaktaki ev. 8 - Diğer; Salatalı_ 
ğın ortası. 9 - Kilo çeken adam; 
Fasıla ver. 10 - Sonuna bir harf 
gelirse doldurma o~ur; Sebep; 
İsim. 11 - Sahip; Gız. 

10 \'C Jzrnlrden avdeti sırasında. anba_ 
rında zuhur eden yangından dolayı \, 
tanzim cttll:;i raporun alınnııısı mez-

> > = 2500,- > 10 > = 2000,-

kur sU\•arlsl Seyfi Gökmen tarafın-

Lise derecesindeki bu okulda 
tahsil müddeti üç senedir. 

kavan ve Muhterem gibi tanınmış iş 
adamları bulunmaktadır. Şirket ilk 
iş olarak Karndenlz salılllerinln d. 

Yukarıdan aşağıya: 1 - Ker· 
beliı kahramanlarından; Miınevt 

leke. 2 - Eski bir vergi; Sadam. 
3 - Düzle kullanılan bir ön-ek; 
Aylıklı. 4 - Bağırsaklar: Belli be
lirsiz. 5 - Müsbetin aksi; Tersi: 
fırtına. 6 - Başına ve sonuna ay_ 
ni harf gelirse en yüksek derece 
olur; Martın iki harfi. 7 - Çiko
lata imalir.dc kullanılan madde
lerden; Tersi: genişlik. 8 - Sonu
na bir harf gelir5e ev sahibini 
bastırır. 9 - Göğe. 1 O - Bir bö. 
cek; Sigaralarımızdan biri. 11 -
Mağara; Sonuna bir har! gelirse 
dokuma iptidai maddelerinden bi
ri olur; Coğrafya terimlerinden. 

dan istida ile istenilmekle gE>mi ve 
yükle allı.kalı ve bu işten zararlı her
kesin raporun alınacağı 18/i/ 942 cu
martesi gUnl\ saat 10 da mahkemede 
hazır bulunabileceği ilan olunur. 

Anknra, 14 (Vatan} - Ö~ren-ı tahsis edtH?cek, <ıkula orta okul varlarında orman bulunan yerlerinde 
dlf;imıze göre Devlet Demlryolları mezunları müsabQkıı. ile kabul edl. tezgahlar kuracak ve hemen inşaata 
Umum MudUrlüğti Ankarada lise leceklerdlr. Tahsil müddeti 3 sc- b~lıyacaktır. 

ne ve meccani ~yll olacaktır. 

U~üncü Uınumi Mliff'ttll)llk Mali 
Müşavirliği 

c!~recesinde bir dcmiryolu m&;lek 
okulu açmağn karar vermiştir. 
Okulun bu ders yılında faaliyete 
gecme~ı için hazırlıkhırıı başlan-
r.uştır. Ankara, 14 (Va~n) - Van 

Haber vcrlldlğlnc göre halen defterdarı 1small Hakkı, Üçüncü 

D. miryolları Umum MüdUrlüği.i- Umumi 'Müfettişlik ma1i mUeavir-

ıin şgal ett•ğl bina bu okula llğlne tayin edilmiştir. 

İskenderiyedeki 

Fransız filosu 
(Baı,ı l lnclde) 

t ~lifin Vişl hUkQmetince reddedil-
d. ~ini B. Wellcs haber vermiştir. 

Parti G. Sekreteri 
Başvekili ziyaret etti 

(Başı 2 nclde) 

öğleden evvel ve sonra laşe Müs
teşarı Şükrü Sökmensüeri kabul 
ederek memleketin iaşe mesele_ 
leri üzerinde kendisine birçok su
aller sormuıstur. T icaret Vekil'nin 
vardığı neticeler ve aldığı karar
lar pek yakında halka b11dirilecek
tir. 

Başvekilimize 
tebrikler 

Bir tüccar ihtikar suçu 
ile ı evkif edildi 

Galatada Omer Abid hanındaki 
yazıhanesinde bUyllk mikyasta zahi
re komisyonculuğu yapan Abdurrah
man oğlu Necip Hancı ftdında bir 
tacir, tahminen bir ay evvel yuzde 
yilzden fazla kArla nohut satarken 
suç ilsttinde yakalanmış ve yaptığı 
bu katmerli ihtlkllrın hesabını ver
mek üzere evrakı iktncı milli korun. 
ma mahkemesine yollanmıftı. 

Evvelki gün yapılan duruşmada, 

Necip Hancının yazıhanesinde evvel
ce yapılan araştırmada bulunan ve 
mahkemece tetkik ohınıtn defter ~e 
evra.k ara.qındaki yüzlerce ton satıl
mış nohuda alt faturaların bir defa 
da hesap ml\tehassısları tarafından 

incelenmesine \Uzum görülmüştür. 
Suçlu Necip Hancı mUddeiumumlnln 
talebe ile tP.vklf olunmuş ve muhake
menin devamı başka gü.ne bırakıl-

Ruzvelt., bu teklifler kabul edilme

~ ~i takdirde Büyük Britanya'nın 

ı;~milerin snvcyş kanalından çıkma

Sl'll emretmekte haklı olacağını ve 

" :er bu emir yerine getirilmez ise 

·!llyUk Brltanyanın bu gcmlleri talı_ 

ı be keza tamamen haklı olacağını 

•-işi hUkQmetlne ihtar ettiği gene B. 

Welles tarafından blldlnlmlşUr. Ankara, 14 (A.A.) - Şükrü mı.ştır. 

Hint ko:1gre 
part ;sinin verdiği 

karar 
(Ba'ı J incide} 

Saraçoğlunun Başvekilliği ve Ha. Bir odacı kuyuda 
rlclyc Vekaleti vekilliğini üzerine 
almış olması münasebctlle lngilte- boguld~ 
re Hariciye Nazırı Mister Antony 
Eden, milli Çin hükümetl İcra 
komitesi re:sı Mareşal Şankayşek, 

Romanya hükumet reisi Mareşal 

Antoncsco, Romanya Başvekil 

muavini M. Mlhall Antonesco ve 
Irak Başveklll Nuri Pac;a Elsa1t 
taraflarından gönderilen tebrik 
telgraflarına, Başvekil ve Hariciye 
Vek~letl vekili Şükrü Sarac;ooğlu 

teşekkürlerini telgrafla bOdlrmek 
suretile mukabele ctml3lerdlr. 

Vişinin intıbaı 

Istanbul Maarif mUdUrlUğü odacı
larından olup Zinclrllkuyuda Kasap 
sokağında 12 numaralı evde oturan 
318 doğumlu HUseyin, evvelkl gün 
bahçesindeki kuyudan su çekerken. 
ansızın tutulduğu sıtma nöbetinin 
u.slri ile kendini kaybetmiştir. o 81-

radiı. ku~-uya dUşm~ş ve boğulup ol· 
mUştur. Adliye hekimi tarafından 

muayene edilerek gömU!mesine izin 
verilen zavallı odacı dUn gömUlınUş. 
tilr. 

Asit oksalikden gazoz 

D t}NJtÜ B UL!\lACANIN HALLİ 
Soldan sağa: 1 - Amerikan; 

An. 2 - Ve: abit. 3 - CD) lba; 
Ak· 4 - (İ) sta (nbul); Kal; Lep. 
5 - Tan (g} o; Rakam. 6 -
U m aci (ı); Rcçcs (seçer). 7 -
Ralaç (çalar); 1\fü. 8 - (T) aml. 
men; At. 9 - Zarıflcr. 10 - Ya; 
Nema; An. 11 - Aliı: Keklik. 

Yukarıdan a5ağıya: 1 - A
vusıt (u} ralya. 2 - l\!e; Tamam: 
Al. 3 - Analiz. Ra; (K) ocaman. 
5 - İbik; İçerek. 6 - Kibar: Ni_ 
me (emin). 7 - Atalar; Fak. 8 -
Kemal. 9 - Nalaç ite (eti çalan}. 
10 - Kemer; Rak (kar). Na. 

Tehditle para almış 
Antranik adında birisi ağ1tbeysl 

Sebuhun nişanlı olduğu kızın babası 
Aşot'un bu nl~anı bozmasına hiddet
lenerek Beyazıddakı Imalfıthaneslne 
gitmiş ve imalathanenin kııpısını ka
padıktan sonra kolunun altından çı

kardığı bir bıçağı Aşot'un göğsüne 
dayıyarak şöyle demiştir: 

c- Sen benim kardeşimi, sevgili-

sinden ayırımak suretllc bedbaht eL 

tin. Bunun cezasını çekeceksin. Ya 

bana şimdi 25 lira verirsin, yahut se-

c7603> 
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ORF AN İD İ S 
Cild ve Ztttırev1 rrıüt&ha.'lsıııt 

Btyoklu Sut.erazı sokak No. :5 
Nil apartıman 2 ci kat Tel oi3731 

Yeni neşr iyat 

lsam-Trk 
Ansllılopedlsl 

37 nci sayıı;ı mühim tetkiklerı ih. 
.tıva ederek çıkm:ştır. 1 : J<amus 
mütercimi Asım'ın lktısadt cephesi 
ve eserleı;; Hihmet Turhan. 2 : Asım 
bey; Profesör l31Tlail Hakkı Izmlrli. 
3 : Selçukilerde ve Abbasilerde ava
sını eyaleti; Efdalettin. 4 : Arap şa
irlerinden A~alar; Omer Rız.a Doğrul. 
5 : Fıkıh bekımından aşar: Temyiz 
mahkemesi reisi Ali Hlmnıet. 6 : 
Maliye bakımından aşar; 'M. Zeki 
PAkalın. 7 : Lisan, felsefe, tasavvuf, 
kelAm ba!çmlarından {l.şık; Profe
sör Ismall Hakkı lzmlrli. 8 : Sofu. 
!ara göre fışık; Mustafa :Namık. 9 : 
Ibnillemin Mahmut Kemal. 10 : Re
fik Ahmet Sevengil. 

Fırsat düskünü . 
Aksarayda oturan Farukla, Kadı

köyUnde oturan Necmiye, birleşip 
sözleşerek Suadlye plıljına gitmişler
dir. Pifıjcla Jo'aruk denize girince 
Necmiye, Faruk'un elblstterinl ve 
cebinde bulunan 65 lirasını çalarak 
kaçmıştır .. Necmiye aranmaktadır. 
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kat bir rııpur neşretmiştir. Ra

porda Gandirin teklifinden ba. 

h'sle İngilizlerin Hlndistandan çc

klimelerl ıstenllmiş ve yalnız Hint 

lllerlc müsavi hakka rıza göstere

cek İngilizlerin Hir.dıstanda kala

bilcceklerı blldırılmlştir. Bundan 

bıışka İngiliz harp gayretlerini 
baltalnyacak herhanı,ıı bir hareke. 
tin Hlndistandan sadır olaınıyaca
ğ ı da ılave cdllmi~tir. Bu hususta 
Londrada henüz resmi mütalfıa 
yoktur ... 

Vichy, 14 (A.A.) - Hususi mu
habirimizden: 

Piyasadaki gizli ellerle satılmakta ni bıçaklarım.> 1 Sterlin 5,24 

Bt:GÜ~"KÜ l'ROGRA..)t 
SABAH 

7.30 Program ,·e "aat ayarı, 

7.32 Viicuıluıııuz.u ~aJıştıralmı, 

7.40 Ajans lıaberll'rl, 7 .r;:; Rııd~ o 
salon orkestmsı, 8.:?ıl E \ in sal\ il. 

ÖGLE 
IZ"'!O Program Ye saat ııyarı, 

12.:S3 :;;;arkı \C Tilrkliler, t ~.4ii 

. \ jan" lıntıerlcrl, 18.00 ;:.arkı \ 'C 

tiırkülorln de\·ıunı. 

AKŞA:\I 

18.00 Program Hl aat ayarı, 

18.03 I:atlyo dnns orkc.drası , 

1't45 Jncc sıı ı, 19.SO snıı.t Ryan 
\"fi ajıtıı" hallf'rh'rl. 111.-1 .'i "'!'rhl' ... t 
lll ıla!rıl\a, J9.r-.; Hiiu:nııı ıııal\Ji

ııı·ıı.l :ııı ıprkılar, 20. ı j lt&<ll9 Gıı

ıete,.ı. 20. !o nir nınr~ ii~r~nlyn. 

ruı. :!1.00 Zlrrıat tak\İlnl, 21.10 
Karıı:ık ş:ırkılar. 21.80 Konuo:ma, 
21.45 RlyaseU<"Umhur b:ı.ntlosu, 

2!~110 ·aat a~·an, Ajııns ,.c horsa
ı.ı r, '!2..ı&IJ Yannki proıtram ,.~ 

ı.a 1 •1411,,. 

Vichy mahfilleri Saraçoğlunun 

ikt"dar mcvkllne gelmesine kavi 

alaka soslcrmckte iseler de bu 

hususta resmi veya yarırcsmi her 

hanili bir beyanatta bulunmak lü· 
zumunu hlssetrnemckledlrler. Bu_ 
mm sebebi de Vichy hüklımctlnln, 
bugünkU durumu dolayıslle, ken
diri vnz·yct almak mcvklinde gör
mcmcs"dlr. 

Almonyayo gidecek 
gazeteci' erimiz 

Ankara, l'4 (A.A.) - Og-rendlğl

mfZe göre Alman hUkQmetınln dave
ti üzerine Sıvas mebusu ve Akşam 
gazetesi ba.şmuharrlı'(i Necmettin 
Sadak'ın relsllğlndc Çoruh mebusu 
ve Vakıt gazetesı b:ışmuharrlrl Asım 
Us, Cumhuriyet gazetesi bnşmuhar. 
rlrlerlnden :.:acllr Nııdl ve Adn.nada 
Tllrk Sü7.U gazetesi yazı işleri mll· 

1 dUrU Ne\'Zat Gll\•en"dcn müre>kkep 
blr mathuR.t rey•0 ti hu ayın.16 sındCl 
Istnntıurdnn Berıın·c haı eket P.de
cektlr. 
Aynı trenle yine Alman hUkQme

Unln davetlisi olarak, a~Tıca matiıu. 
at umum mlldilrU Selim ~arı'er de 
Berlln'e gidecektir. 

bulunan o.sld oksalkln bazı kimseler Aşot, cebinde bulunan 15 lirayı 100 Dolar 130,70 
tarafından gazoz imalinde kullanıl-

dığı anlaşılmış ve geçenlerde allı.kalı 
vekalet tara!ından, insanı tedrici bir 
surette zehirlemek ilassası olan bu 
mRdde ·ile yapılan gazozlar llzerine 
halkın dikkat gözil açılmıştı. Yapı

lan bu yerinde ikaz Uzerine satışla
rında ehemmiyetli bir durgunluk ha. 
sıl olan gazoz imalcileri, asit oksalik 
~azoz imalinde kullanılmıyacağ'ını ve 
kullanıldığı takdirde gazoz renginin 
bevazıa..-mca~ ve şişe diblndc kum 
gibi teressUbat toplanacağını ileri 
sürerek Sıhhat Veklı.letlne mUraca
atte ve halk üzerinde bırakılan tesi
rin izalesi temennisinde bulundukları 
haber alınmıştır. 

Kadıköy Haıkevi 
Şehrimizdeki Halkevi binaları

nın ihtiyaca kfıfi şekilde tevsilne 
çalışılmaktadır. Bu arada Kadıköy 
nalkevi inşaatının ikmal! için Be
lediye bütçesine 178.200 lira tah. 
s!:;at konmuştur. 

Lastik dağıtılıyor 
Otomobil lfıstık tevziatına bu• gün başlanacaktır. 194 lastik da-

vererek bu tehditten kurtulmak Is- 100 Pezeta 12,89 
temlş ,.e Antranlk parayı alıp ka- 100 İsviçre frangı 30,365 
çınca polise haber \'ererek suçlu~-u 100 lsveç kronu 31,16 

yakalatmıştır. 

Dün ikinci asliye cezacla yapılan 

duruşmasında suçlu, Aşot'tan para 
istemedi~nl; fakat kardeşinin izdL 
vaç ve saadetine mani olduğu için 
hiddetle bir kaç ıar ettiği cevabını 

vermiştir. 

Şııhltleıin celbi. için duruşma baş
ka gilne bırakılmıştır. 

1941 keten mahsulü 
Tıcnret Veklıletl 

keten mahsulünün 
1941 rekoltesi 
mllhUrletilmcsi 

için yağlı tohıımlar tacirlerine 15 
temmuza kadar mUsaade vermlştır. 

Bu milhlct bu[itin bitmiş ve stan
dardizasyon, ihracat başkontroHirlli
g-u 19.U l:eten mahsuıunli mUhUrle. 
miştir. 

Mensucat fabrikatörleri 

ESHAM v e TAHVİLAT 

ikramiyeli o/o 5 933 Er1:ani 22.75 
Merkez Bankası 151,50 

VAT AN GAZETESİ 
İLA~ ı~iYATLARI 

Bııı:hk 
1 inci &ııyfa 

2 nd > 
S ünc il » 
4 üncil > 

Abone Ücreti 
l 'ürklye dahilinde : 
Senelik 6 aylrk 

a oo 760 

s &yhk 
400 

Kuruş 

750 
600 

400 
150 

50 

Aylılı 

130K. 
Iktısat Vekftleti tarafından men- Harir- memleketlerde: 

sucat fabrikaları dUn I~llmaa davet 
olunmuştur. 

Bu toplantıda mezk(ır fabrik1tların 
ıstiMal kabillyellerl hakkında izahat 

Senelik 
2700 

6 aylık 
uıo 

S aylık 
8~K. 

Aylık 

yoldur 

-·------------·-J ı Selim Sarper, bu akşam cks;>rcslc 
Anitaradan ayrıhıcaktır. 

ğıtılacak ve sırası gelml§ olanl<r. 
dan on beş Gün içinde müracaat 
etmiycnlcrin hakkı sakıt olacek
tır. 

alınmış ve mensucat fabrikatbrlenne 1 Gauteye gönder ilen en-ak dere 
kA!i derecede iptidai madde bulup edlkin edilmesin iade ohı.nma.z. zı-
bulamadıkları sorulmuştur. yaaudaa roeı1'ullyet kabal edllmc&. 

lstanbu1 Nafıa Müdürlüğünden: 
23/7/942 per~embe ı::UnU saat (15) tc eksiltme komisyonu odasında 

{5;)47.75) lira keşif bedelli Istanbul CUmrUklerl başmUdUrlilğU binası 
kalorifer ve asansör tesisatı tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Muka_ 
vele, Eksiltme. Bııyındırlık işleri, genel, hwıt.li'i ve fenni .şa.rtnamclcrl. 
proje keşif hulAsıı.siyle buna mUte!erri diğer evrak dıılres!.ndc görllle

cektlr. 
Muvakkat teminat (416) lira (09) k11ruşt11r. 
Iıııteldilerin en az bir teahhlittc (3500) liralık bu işe benzer iş yap

tığına. dair dairelerinden almış olduğu ve&lkalara lı:tinaden Islanbul 
Vilfıyetine mUracııatıa eksiltme tarihinden tatil günleri hariç «3') gUıı 
evvel alınmış ehliyet ve 942 yılına ait Ticaret odası vesikalariyle gel-
meleri. (7221) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Leyli Tıp Talebe Yurdu talebesinin 1942 yılı ihtiyaçları olan 20()(1 
adet kravat lle 6000 çift çorap kapalı zarfla ekslltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 2517/942 cumartesi gUnll saat 11 de Cağaloğlunda 
Sıhhat ve içtimai Muavenet MUdUrlüğO binasında toplanan komisyonda 
yap:lacaktır . 

2 - Muhammen fiyat kravat için clUil kuruş, beher çift çorap için 
de c65• kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat 465 liradır. 
-1 - istekliler şartnamesini çalışma günlerinde komisyonda görebi· 

lirler. 
5 - Istekliler 1942 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanun 

da yazılı ve~ikalar ile bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veyt 
banka mektublle teklifi havi z.arflarını ihale saatinden bir saat evvel 
makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. c7454.> 

1 LAN 
Bu sene lkinclteşrinin birinci gününde Ankıı.rada Harp AkademisJ 

emrinde açılacak heıınp ve muamele memuru okuluna Yd. subaylardan 
100 talebe alınacaktır. Iııteklilerin nihayet 31 Temmuz 942 tarihine kn. 
dar bulundukları yerdeki askerlik şubelerine müracaat etmeleri. 

(491 - 7613) 

~--------------------------!, Tllrkige Ciimhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarih.J: 1888. - Sermayesl: 100.000.000 TUrk Urua 

Şu.be ve ajans adedi: 265. 
Ztraı ve ticari h er nevi banka muameleleri; 

. Pua biriktirenlere 28,000 lira ikro.miI_e veriyor . 

Ziraat Bankaamda. kumbaHlı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 
en az 50 Urau buluna.nJ.u a eene de ( defa çekilecek kur'a ile a.tat'ı· 
dald pa.na cöre ikramiye dqıtılacalctır. 

' &de& 1,000 liralık 

' > 600 > 
' > %60 ıt 

tO > HO > 

"000 Ura 
2,000 > 
1,000 > 
4,000 :. 

120 > 

160 > > 

4,800 > 

DIKKAT : Hesa.planndald paralar b ir ııene içinde 50 llrad&n &fa• 
fı du.,miyeıılerv ikr&nıiye çıktılı t&kd!rde ~ 20 !azlulle verilec•ktir, 

Kuralar eenecle 4 ~!a, 11 mart. 11 haziran, ıı eyltu. 
11 Blrinctunwıda çekilecektir. 

·--------------------------Sahilli , .e Neşriyat Müdiirü : Ahmet Emin YAL:\IA.."J 
\ 'a'6n Ne,riyat T ürk Ltd. şu. \'a tau :'.\latbaaın 

.. 


