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Bu haberleri üçUncU sayfamızda bulacaksınız. 
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sevgr-çmç; güneş a ar güzel ve e -.. zı· 
yüzün gülsün, sağlık ve ifiy tle çalış. 

# 

Çiftçi yurttaş, devletin bu yeni himayesinin 
mahsulü doğru göster, doğru tahmin ve 

kadrini bil, elindeki. 
doğru tesbit ettir. 

İÇİMİZDEKİ 
DÜŞMANLAR 

Bunlan bilmeli, köklerini kurutmak 
için elbirliği ile çalışmal.yız 

Yazan: Alllllet lada YALllAIC 

S araçcJlu kabrncs.I iyi 11i· 1~ ---AV'- -- - -- - _ 
'pLiZd>W'- - _ilLY<zJSP<Sa>llııııf 1 

yetle ve cesaretle işe sarıl. • • ' 

1ı. ı-·ı:kat kabi.~e. dilnyanın .bütan Ruslar Mılerovo-
ıyi niyetine, bütün cesaretine, bü· 
Uin kabiliyetine sahip olsa; halk b k k 
da ayni iyi niyeti, ayni cesareti: yu ıra ma 
ayni alAkayı göstermezse ve aynı 

hizada yürümejie hazır bulunmaz- zorunda kaldılar 
fa hedefler.ne varamaz. 

Halbuki bu hedefler. hükümc· 
ıı kendi kcr.dlne tutturup da 
gerçekleştirmek lstedltt keyfi ve 
nazari b'r program değildir. He. 
plmizin ışimlzdır, hepimizin men· 
faı;tlmlzd.r; her ferdin ve bütün 
milletin varlık ve yokluk davası
dır. 

Umumi hayatta mü~terck men· 
faat duygusunu şuurlu hır suret. 
te uya .dırınak, lşbirlıği havası 
Hratmak için ilk ve esaslı ~dım
İarın elbette hükümet tarafından 
atılması lAzımdır ve hükümet bu 
adımları mutlaka atacaktır. Fakat 
ayni zamanda bizim, her birimizin 
de mUşterek davayı bcr.lmseme
mlz, tizerlmlze düşen vazifeyi yap· 
mnğa hzzırlanmamız lazımdır. -

Voronejde bazı 

1 
esimrerde teşebbüs 

Ru slara geçmi~ 

Alaaalar, Doaetz'dıa 
ı StallDgralla gldıa 
Jd•mll'J•I••• &la llııtllerl 

Londra, l 7 (A.A.) - Rusların 
Mlllerovo'yu bırakmak zorunda 
kaldığını bildiren haberden sonra 
gelen yeni resmi bir habere göre 
bu şehrin doğu cenubunda muha 
rebeler cereyan etmektedir. BI; 
hafta evvel Rosaş'ın, beş gün ev· 
vcl de Lls ş • .r.sk'ın sukutundan 
sonra, evvelce bu iki şehirde bu-

(Devamı: Sa. 3 ; 8tl. 8 da) «/> 

Libyada buyuk 
tank muhare
beleri oluyor 

Tel-el- İ sa tepesi tekrar 
Almanlara geçti 

•• •etloı, ...... Nil 
çllllıld .. .., .. 

tesir •ll•oell 
Londra, 17 (A.A.) - Büyük 

olduğu sanıln.n bir tank muhare. 
besi bütün perşembe günü mer· 
kez kesiminde cereyan etmlttir. 
Düşmanın elinden evvelce alınmış 
olan Tel El İsa tepesi yeniden 
diişman tarafından zaptcdilmlstır. 

Kehirede, bu muharebenin ne
ticesinin bütün batı çölookl vazi
yete tesir edeceği kanaati vardır. 

Vişi, 17 ( A.A.) - Elalcmcyn'ln 
(Utt .... 8a. •• H. . ...... ·ı· Bir milletin umumt hayatı; lyı 

ile köti.i. umumi menfaatle husu. 
si menfaat va ıhtiras arasındaki 
~zeli ve ebedi milcadclenln de· 
,·amit bir sahnesidir. Bu mücade
leyi ekser zaına.n kotu taraf ka· 
zanır, çilnkil her kılığa girer, her 
~oaftan istifade eder, cllAlı bir ta. 
kım h\Cları kendisine maske ya
par, her işi kendi tuafına doğru • 
yontmanın yolunu bulur. 

Nlksplı hususi menfaatler, her 
milli biY.ıyeyl kemiren m•kroplar

dır. 

Harp okulunun su 
sporları bayramı 

Milli bünyenin gıdası da; fert· 
erin mukaddes ateşi. fedakarlığı, 

feragati, kendi nefıslerinden evvel 
yurdu düı;Unmelerl ve yurt hesa. 
bına bır takım yeni kıymetler ya· 
ratmakta haz duyarı;k bu hazları 
gı·çıcı maddi zevklerden yüksek 
tutmalarıdır. 

Ankarada yapılan müsabakalara 
Milli Şefimiz, şeref verdiler 

Ankara, 17 (Vatan) - Bugiln 
Harp okulu talebeleri, Ankara hal_ 
kına muazzam bir su sporu günil ya
şatmıştır. Bu spor mUnasebetile Ka-

radeniz havuzu bayraklarla silsle:ı

mlş ve binlerce seyirci havuzun et. 
rafındaki parkı doldurmuştu. MUsa-

(Devamı: Sa. I; 8ü, L de) "' 

Ticaret Veklllmlz Dr. Be~t Us 

1 - Hububat fıyatl rr. ı--- _ .,......._- - -
:? - Hububat .c.lım satıınL 1 r ...... --....r:v. Ç!l4P~ 

ye~~~:~~~~: !~:k i~:~:~:c hu~~;~: 1 J a p o n 1 a r 
klımct ambarlarına tıı~ımnktır. 1 
tı hep bcr~ber ve pek çabuk hu- J 9 

R 
il 

~~~~u~~;\'i~~yatlsrı - l\IC\'Cul , usyaya yu. 
ı,ububat fiyatlarını bugüniln şart· ) 

::::~~~·. ~~~~i:~.~le~~rz:ın~~g~d~hlhlglan~~~ r u··· ye c ek 1 er m ,. 
sfirdüğiimüz blr ö?çti .. "" 
:ırt~rı·dık. 

Hük(ımet sizden hııbubatınızın 

:ıocak b!r kı,..mını alıyor \'C ıırta· 

nını da lıımamc" s!ze bırakıyor. 

ş zc bın.ıktlan kı-:ım için bir fiyat 
tayin ctm1:·chk. Bunu scrbeslc;e 
tauzlm satışı yıptığım:z yerlerden 
ba~ka ~erlerde satabilirsiniz. 1 

Huküme1, ekmeğ'ni temin etti
ği b~zr Şt"h rJerlmlz ıç1n. buyUk 
cmlu~u iç•n, yeni mahsulden li\· 
zumu kadar stok yap caktır. İşle 
bu stok :çlndir k ", hükumet çifte;!. 
nl11 !lk müştcrL"I olıııaktadır. Ve 
bu maksall:ı da adilane bir prcn· 

1slple 

Japon ordusu 
ı bu hareket için 
>sabırsızlanıyormuş 

Amur nehri boyur. co 
Ruslara hücum 
edeceklermiş 

Londrn, 17 (A.A.) - Ati: 

Japonlar Slberyada So\'yetlere ta 
arruz etmek Uzere mi bulunuyorlar? 

yaL Sovyet • Japon münasebetleri Tok-AnGra, 17 (l~.A.) - Ticaret 1 haberler beklersiniz. Gündelik Küçük çiftçilerden malının 
Vekili Be~c;et Uz bu ak!o:am rad. ekmeie dokuna:ı hubu~at mesele- r.ız yüzde yirmi beşini 
yoda aşagıdakl konuşmayı yap· si en başta gelen lşlmız olmakla Orta çiftçilerden molının yal· 

yonun son zamanlarda ycnileştıril_ 

nıc.~ını istediği bir tarafsızlık rnua
hede'illc tan?.im edilmişse de Çlnde 
\'e Blrmanyıı.da bulıınan JRpon ordu-
1•rınrn mm'llf!akıyetıerlnl :ıuakanan 

Kunntung'dakl Japon ordusu sabır
sızlanmakta ve Siberya aşırı hattı 

veya Amur nehıi uzunluğ'unca Rus. 
lara taarruz etmek istemektedir. 

mıştır: beraber, diğer sahilarda da b r- r.ız yüzde otuz beşini 
«- Sayın vatandaşlarım, ~ok meselelerimiz bulunduğu JÜp· Bil)'Uk ~lftc;llerden de mıılmın 
Hulnitııat meselemiz hakkında heırfzdfr. yalnız yOzde eJltaını iyi bir f yatla 

yeni hükümctlmlztn :sldığı karar. Ben ~imdllik, yalnız hububat s'zlerdcn istemektedir. 
ları evvelki gün ve dlln öğrendi· mevzuu üzerinde kalacağım. Yenı sene mabsulilnden. şimdi. 

nlz. Yslnız bufday hakkındll de. Alınan kararlar, ııu üç mühim ye kadRr verd'ğimlz hububat be· 
ğll, diğer_ işlerim z hakkında da temele dayanır: (Deftnn: Sa. S: SL 5 te) (/) 

Yeni verilecek mühim kararlar 
Başvekilimiz ---:--:--

Halk Partisinde Elk~nmus maddelenn vilayetlerde 
Genel Sekreterle Parti 

meseleleri üzerinde 
görÜ$f Ü 

Ankara, 17 (\ 'atan ) - Bugtla ti&.. 

at 15 de Batvektl Şükrü Haracotfa, 
ctlmhuriyK Halk ParHııl Genel Sek· ı 
~terll~e ~e-rek, Genel Sekreter 
Memduh Şe\·ket FN-ndal ile partiye 
&it meffleler !berinde btr söriişme 
yapmıştır. 

HINDIST ANDA 

Kongre lideri 
Nehru diyor ki 

"Kongre, lngiliz idaresi
nin Hindistandan uzak-
.laşmasmı istemiştir. ,, 

satısına müsaade edilecek mi? 
iaşe Müsteşarlığının merkez teşkilatı 

kadrosunda ıslahat yapılıyor 
Ankara, 17 (Vatan) -Ticaret ve_ son alınan kararlar Uzerine iaşe mUıı ---,---------

klll Behçet Uz, bugününü yine !aa- teşarlığının taşra teşkUA.tına lUzum ' A k d b • 
llyet Jçinde geçirmlştlr. Vekil öğle· kalmamıştır. Binaenaleyh bu teşkilA.t 1 n ara a ır 
den sonra Ia9e müstt"şarını kabul e- llğvedllecektir. Ayrıca şimdiye ka- t b · ı k 
derek çeıpitli lqe lflerlle uğraşmıı,_ dar elde edilen neticeler göz önün- ı o omo J azası 
tır. Keza Ist&nbul Iqe mUdlrlle ko· de tutularak bu mU.stefarlığın mer· 

ltmerikanrn ödünç ve 
kiralama kanunu ltnkar.: 

n\J\'an vekil, Istanbulun iqe ,.azıye· kez kadrosunda da esaslı ıslahat ya_ 

ti hakkında da esuh maltkmat al· pılacaktır. Diğer taraftan, şimdiye 

mıştır. Behçet Uz, bir aralık Toprak kadar el konmuş olan maddelerin bir 
Mahsulleri ofisine de gitm\ftlr. \'llilyetten diğer \'illyete gönderilme- mümessili bir kaza peçirdı 

sine ve serbestçe satışa arzedllme- Amerlltanın kiralama ve ödUnç ver. 
Burada, allkalıların kuvvetle söy_ sine müsaade edileceği umulmakta- me kanununun Ankaradakl mümessi 

lediklerine göre, hUkQmet tarafından dır. j (De,·amı: ısa. S, SU. 5; de) ( .. ) 

Çocuk Esirgeme Kurumunun müsbet çalışmaları Bünye, §U veya bu sebeple z.a,_ [ 
yıf dUımüşse, ııelfşmesl geri kal· 1 
mışsa. fevkalAde bir takım va~zl. va 1 in,· n d U .. n k U .. 
feler yapması, muktvemcUer gus· Çayı lideri Javaharal Nehru perşembe ak-
termesi !Azım geliyorsa; m'krop· famr gazetecilere beyanatta bulu-

Yeni Delhl, 17 (A.A.) - Kongre 

ların tesirini önlemek, milli bün· --------------------------..J narak demiştir ki: 
veve bol manevi gıda vermek işi (De,·amı: Sa. 1, Stl. 7: de) (::) 
elbette d .. ha naz k ve acele bir 
;ekil alır. 

Bugün böyle nazik bir znman. 
da bulundujumuza hiçbir mlzln 
fi.iphemlz yoktur. Fakat yine hcr
blrlm 'z açıkça itiraf etmek zot"un
dayız ki tam bu nazik zama.,..da 
bünyemiz n husu"i menfeRt mik· 
roplarııl'ı mukavemeti çok sarsıl. 
mıı::tır . 

Etrufımıza bakı"'ca göriiyoruz 
ki bllvilk bir cks rl~cı hususi 
mcnr~ııt kayıtusuna füismüştfir. 
Ru g b'ler: hırsızlığı ve şeka\·ctl 
makbul blr~cy cJlvc zanr ettlrmcğc 
,.e bir ncv aç:k~özlOk ve hece· 
r klillk hal ne koymağa çalışıyor

! r. •Devlet malı bir deniz, yeme· 
·.en de muz• fözünil baş iman 
~ .. tı :<a~ ı:rorlar. Gemisini yürüte. ı 
"''r. kRJ>lan olduğuna lnanworlar. 

tDtvuıı: aa. S: ~il. 2 de) coıt 

Vali ,.e Beledl)e Rebi LOUI Kırdar, dlla Ankara Devlet Keaen a
tuan talebelerine '.hkslm Ba1aç.e •iade bir çay vermlt , .e ba çay• 
Maarif V<'klllmlz de baJanmqtur. Yukardakl 1'ellHD Maarif ~eklll De 
l'all~l genç ııaaatlu\rlarımız arasında göetermektedlr. 

Makram Paşa 
neden azled ilm :ş 

Mısır hükumeti, dahilde 
himayeci bir siyaset 

kullanıyormuş 

Hariçte de kararsız bir 
siyaseti varm:ş 

Ankara, 17 (Rad~·o Gazetesl)
Mısır gazeteleri Makram Pa11anın 
Vefd pıortisir.den çıkarılmasının 
sebebini yazmaktadır. Gazetelere 
göre, muhalif mebuslardan ikisi 
hük'limetln dahilde iıi.mayeel bir 

(Dev&m.1: Sa. a , sn. 1: .de) )( 

Çoeak ~ Kanuna, ~~aklannııı:ıa tyi Mr fekDde J'et.ifmeai irta hr sahada biç d11rmaılan t~ı,..,nr. 
Yukardald realm bu mösbet çab9malan11 bir tezahttrll olarak, kurumu Dh·anyohındakl Çocuk ktitüp

llaami~ diba yapdu mllld.fat tevziln.I teebit etmektedir. 



5 güniük umumi bombardıman 
Yazan: Ziya Şakir 

Şehir 
Haberleri 

Ofis, odun 
ve kömür 

stok ediyor 

Ay sonuna doğru 
.. 18 -

1 bı er parçası. müt ı!ş bır gürültü t f b 1 
]J • ·ı r. - • .e yıkılar. k hendeklerin iç ne do. sa ış ara aş anacck 

nugln, Bıµ lıl2rı ~evtndirccek j ıuyor. Yer yer. tez \"C duman bu· 'MahrL kıt of. ı bol miktarda odun 
h r "ıddlse ole! • Fat. , bır tara( ... lutıarı yOkselıyordu. \"e konıUr h::ni. etmi~tir. 18 ;. kömilr, 
tan cesim topların yerlerı .i değiş· Bızar.s uykusuzluk 1 cır:dc çır-. 22 si odun Qlmak üzere O depoya 
d ı k , g ı lk h · 1 'stok yapmı•tır r rne ' me~ u en, e"\uz prnıyordu. Ya nız askerler dcgıl, ., 

-'erı·ııden k• ldırıl • 1 d' ~ d · k h ı Yeni gelecek mahrukat içın depo ~eı. a ınam.ş o an ı. ha ın ve err;;.c. ak d yıkr:an 

ger toplar teşc devıını ediyorchı yerlerın tamirine ko~uyordu ... Se- buluıunadı.ğ1ndan ~tok yapacıık yer 
· aranmaktadır 

Eirdcnb.re mUthis bir tırrak tıir .('inde buluna: bütUn tahta· 
• k l ı Bu ayrın sonuna do,.;....u ofısın octun ı..rLalıgı sarstı. Toplardan bi lnın ,ar. a ac; .<ar, fıçılar, çuvallar, ha- b~ 

• satışına be...'lan1ası muhtemeldir. Y11.-bulunctu:u yeri, korkur.ç bir du- rart.!l'. hattô bütün yün yutaklar, 
1 k pılan tah.minlere $före odunun çekısl man kap! ldı.. Ve onu mli.tcak p sur arın ar ·a tarafrna ta.!'rnmıstı. 

Y · 9 liraya kadar verilebilecektir. havadan, top p .rc;;:;ları. darma da· rk:lan yerlere derhal krılaslat 
. Diğer taraftan odun ve kömilrcU. 

ın oimuş .nsan cesetleri yağnıtya gcrıliyor kirişler diki.liyor .• Bur.. 
1 ter araıında da ay sonuna kadar bir ı 

baş adı. arııı a~ları yün ystakl:ırla, irJ~-
... birlik kurulacaktır. Diln öğleden son 

Cesjm toplsrdan bırı, t>ndahtte:t.rı ! ~ıne taş dolduruln1uş fıçılarla, ra oduncular beledıye iktı.sat nHidU-
onra hcoüz tunıamılc sos:umadan Kum Ye toprak dolu çuval ve ha- rUnUn reı.sliğınde topla.narak bu me-

ikıncı b:r atı_7 yaptığı ic;Jo parçn. rarlarla kapatıhyordu. sele üzerinde görti.';'lnıtl.şlerdir. 
lanmış .• başta mı,hend s Urban Bizanslılar, mermı!erin tesirl0-
cln1ak üzer'"" muhıtlnde r:ckadar rint 'D.zalt~k için. h~r çareye 
n-<:au ve hayvan varsa, hepsinı de n3 ~vuruyorlardı. Yün dösekler 
p:.ırçelamısl halotlarla birbirlerine bağır;orlar .. 

Kaf.:ılsrı hurafc1cr:e dolmuş o- burlarT, burcl2.rdan ve kale beder
Ta·ı B·zansh.a.r. lıu hAdiseyl, mu terinden c:aJlandrrıyorlar .. Üzerleri-
1<:;..ı.ddes beldenin huınisi t:ıra(ın- ne de .eğaç d 3 lları, snrn1a$ıklnr, 
da gOsteri" :.ııış o.ics:) parlak bir tahtalar, kütükler. irili ufaklr taş. 
muc:tzc;>·C? atfctt lc.r. Surl~rın üze. lar, C: 11 den1ctleri. yağlı ve k11li 
rindcr.. nı.ünteklınane kahkah lar topraklar yığarak şarampollar ya.
ve mc.;;erret avazc!eri yükselttiler. pıyorhır · böyll'.'cc kale duvarlar•nı 

Fakat bu sevinç, uzun sfirıncdı. mcrmıler·n tahribatında1 kurtar. 
Dtğer uç topun silratlc mevzi de· maya çalrşıyorlardr 
ı;.tjrerek ateşe devam en.1esl. B Fakat. nisarıın 12 ncj gününden 
zanslıları ç rc;.abuk tkcita kfı.fl 18 ir.:ci gününe kadar, Topkapı 
geldi. He Edirnekapı arasında (L~küs) 

18 nisan mıntakastnda Türk toplarının hlç 
Be:>: gün, yalnız umun-ı.i bon1b r· durmadan devam tden bomb.Jrdı· 

1:nıan ılc geçi ma~ı o kadar büyük rahneler ~ç
Fa•. h, her batnryanın başında ınıştı ki, harici sunın bir kısmı 

bizzat bu.iunara.k. bütün topları 
- 'le dahili surların iki burcu kfımi

Dahiliye Vekili 
şehrimizde 

1'ahiliye Vekıli Doktor Fıkrl Tli· 
zer, dUn sabah Ankaradan şe-hrlmL 

ze gelmiş ve I.stanbuı Vall ve Bele
diye Reisi Doktor Lfltfı Kırdar ve 
diğer vilAyet ve belediye erkanı ta· 
rafından kar9ılanmr,tır. 

Vekil, dün öğleden evvel yanında 
Vall olduğu halde jandarma, öğJe

den ~onra. da polis nıektebinl teftiş 
etmıı-ıur. 

Balkon çökiip bir adamın 
ölümüne sebep oldu 

Fatihte Kirm,ı:;tı mahalle.sinde Tez 
golM;ılar sokağı 56 numarada sarat; 
dUkkA.rnnın balkonu çökerek dUkk8.
nın altında çahşmakt..ı. olan saraç aın atcşın tanzim cttl. Topçu ef· 

r"dl! çarçabuk yeti~ml:;ti. Atrşi r- len yıkılmış, bir harabe 
da, çok büyük muv-•f!aklycller el- gelmfştl. 

haline I 1-IUseyin Hüsnünün üstüne düş.Up CL 
Iümüne sebebiyet vermiştır • 

Adliye doktoru Hikmet Nomer, ö
hlnün defnine nıhsat vermiştir. 

ae ctmektelcrdi. İmparator, bu gcdıti bir an ev. 

Fat:h, askerlik dehasır..ı bilhas- vel kapatmak için çırpınıyordu. 

c-a ta, u;uk.ta gösterdi. Kale du· Fa.kat fasılasız bir şekilde devam 
varltrını paralamak 1~-ln b-;r usul 

eden bombardımandan. o tehlike· 

li mıntakaya yakla~m.:ı.k mün1kün 
'<cıfeıtt. 

Cesim toplarla, ıkt kale burcu

Yeni mens~cat listeleri 
3 gün tehir edildi 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları 
MUdürlUğü .şımd1ye kadar, ne.şrechlen 
tevzi listelerindeki kupon numara.Ja.
rile mensucat istihkakmı alamıyan 

halk.ı.rı., ha.kkmı korumak için, be
finci te\•ziat listesinin ilanını Uç gün 
tehir etmi~tir. 

nu bırblrinc bağlal'an duvar kıta ~ olmuyordu. 
sının tam ortasına ve bılhassa üst Bombardım:ıııt b:zzat !dore eden 
kısmına işan aldırıyordu. Ve he- Fatih, Bizanslıların piyade müda
define Vi!Sıl olan mermı, surun faa tarzını anlamak için b:r ke~i{ 
Uzerind<'ki mazgal kısmını mutla.. hücumu yapmaya knr;r verdi. .. 
ka koparıp yıkıyor .. Hatta. burc- (Aıkuı var) 
J,..rda bUe bUyük çatlaklar açıyor-
du. 

Fatih. orta ve ktıçuk ç•P'la top-
; rın tahr µ kuvvet!erınl Art.ır· 

mak içır- de b.r u~ ul bulmuştur .. 
Ev\'e1d kale bedenleri üıer·nde 1 gözle hHyali bir müseHe;; resmc· 1 
•·~!yor .. ve toplarla, bu hayali mü-
~~ıı<'.sin dıli'lt'rl üzerine ateş &c;-ı· 
larak o k:Iima lsabet eden ta~lar 
gC\"şetil.yor.~ ve nihayet. bütun 
topl~r c mu~ellcs:n tam ortasrna 
ÇC\'r lerek. Ostüste yagdırılan mer 
mllerle kale bedenleri yıkılıp ln· 
d:rıJiyordu. 

(Fatih> 1n bu buluşları, cidden 
tok Js betli d· ... On asır müddet, 
~arfında9 e,., dehşetli muhasaralara 
mukaven1cl etmiş olan Bizans ka-1 
esi, a:t:k TUrk mcrn1llçrinin klr· 

1 

1.!-;1nd:ı bütün kıymet ve ehemmi
""et.nı kaybeylem~şti. 

Soruyorlar: 
Toptan kumaş 

satışları 
.. \nadoludao gelen blr kuınaı;, 

tüccatrı biı.('I yazdı.;r bir mektu: 
bunda dil·or ki: 

t.Kuma., almak i<"tn lı,lanbula 

geldinı. Bir ~y alnıa<.lrnı, dJ,)"e. 
nıen1. Pi~·a-;ada .KaramüNıel ,.e 
)peki";- fabrikalarının ınalları bol.. 
Çc,ıtlerlmi rahat(a. aldını '"·e be· 
deUerJnl fatura. uzerinden öde
dinı. Diğer fabrikalara geJinre 
kendi perakendo mağaz.alan ,·ar, 
glı;ra yalnız orada ~atıyorlar ye 
toptancılık etmiyorlar. Jı'akat ha
ber aldı,E'nna göre ara)·a. bazı ,.o_ 
ısıto.Jar ko;t·arak fatura harici o
larak giıH ~tı-:ıar )·apı)"Orlar-
ıuı<;ı. 

Surlarda ve burçlarda hC'rgün 1 

n .him rah,.cler a('Jlıyor,. B zan 
urltırm üz.erındekl ma2.g21larll 

')l!" kısmı ve bazan da burcların Karan1lir..,tl ilf" It>ekl~ her ha1-
de me-:ru bir kozan~I~ ttahyor. 
1ar. Diğer fabrikalar da bunun

I la lktira ederek bu iki fabrika-

ı .... n .. '."-ö•r•ne•ğ•l•n•e-u•)•'a.l•a•r•o•lı•n•n••-n•ı•ı ·,.· " 

Otur farelerin akıbeti 

Bu vaziyette pamuklu mensucat 
alamıyn.n kimseler, önümüzdeki pa. 
zartesi, salı ve çarşamba günleri 
istediklerini alacaklar, pef;:;iembe gün 
kil gazetelerle de be-~inci tevzi lis
tosi neı;ırolunacaktır. 

Dil;er taraftan yapdan heaaba gö-

1

1 re, bugtine kadar 600 bin vatanda~::ı. 
pamuklu men.sucat dağıtılmıştır. 

1 

Bir yılan hikayesi, tek tip 
ayakkabı meselesi 

BW1dan bir mUddet evvel, Istan
bulda açdan tek tip ayakkabı nltiaa-

' bakasında matlüba muvafık görülen 
iska.rpinleri lktı.sat VekAletine gös
termek için Ankaraya gKlen heyet, 
dUıı sabah ~hrimize dönn1U.~tilr. 

1 
Oğrendiğin1ize göre heyetin di. 

lekleri, vekcl.let tarafından alaka ile 
j dinlenml!!I, kendilerine muhtelif me
seleler üzerinde kolaylrldar gösteril-
mi.-:;tir. 

ı Yapllan müzakerelerde, c\.--velce se
çilen tek tip ayakkabıla.nn imali ve 
deri Ue kÖfielentn hUkO.met elile tev_ 
zil muvafık görülmü.,, bu arada JUks 
kadın ve erkek ayakkabıları gibi 
pahalı deriden kadın çanUuiile, man
tar ayakkabı yapılmamasına karar 

verilmiştir. 

Y ni askerlik 
Amerika ordusu, teşrifat yerine 

işbirliğini geçirmiş-

Çin ve islim 
dünyası 

(f""* inliler ylııe iki şcln'I gul ol. 

V mışlar. Gün gec:Jni~·or ki .la 
JaponJar ÇinlUerJn elindeki bir yeri 
1,fal ~iJrıc inler, yahut ta ÇJnliler 
Japonlann eUne feçmı, bir yrrl ;-e· 
rl alına\ınle.r. Zan1an olmuyor ki 
ya ÇlııHltr Japonları revlrmesln.ler, 
yahut ta Japonlar Çlnlll~ri kuşat
nı::ıliiınlar. Bu be' kii.,.ur yıldır bOYlt' 
de\·a111 t"dlyor, kim bilir daha k~ 
sr-nc de hö)·Je del-•an1 edecektir. 

B ugünkü harpte teşebbü· 

sün. şevkın ve ala.kanın 

büyük bir kıymeti vardır esk: 
Usul teşrifatın ıse kıymet• ' kat 
manııştır. 

Amerikan Genel Kurmayı bu 
noktayı gözönünde tutarak; an· 
layışlı bir fşbirliğin:n csk. usul 
körkörüne itaatten daha verimli 
bir usul olduğuna k~rar vermiş 

ve talim ve terb:yede ona göre 
tadiller yapılmıştır. Eski tahak
küm ruhu ordudan henüz silin
ml'miştir, fe kat epeyce ·azalmış. 
tır. 

Mümkün oldukça her ere, bir 
acemi er yeU.ştirmek mes'uliyeti 
verlLr, bunu ister iyi, ister fena 
yapsın, herhalde epeyce zahn1et 
~eker ve şöyle düşiinür: 

- Subay olup adam yetiştir· 
mek \"e idare etmek meğer san
dığımdan daha güçmüş! 

Bugünkü iyi subayların tuttu· 
ğu yol, daha küçüklere çıkı arak 
kendi ehcmmiyetlerlnl bellrtmek 
değil, küçüklerin itibar ve mev 
kitn: erlere karşı korumaktrr: 
1\1eselfı geçenlerde bir onbaşı, 
yeni bir nevi el bombasının na
sıl kuIJanılacağını erlere tarif 
ediyormuş, birdenbire bir gene
ral yakJaşmış. Onbaşının dtli tu· 
tularak söyliyece,ğinl sıeşırmış. 
Ger.eral bunu görünce demiş ki: 

- Tarif etme, nasıl kuHanJJa. 
ca&:ını fiilen göster. 

Onbaşı, hemen bunu 
ve bu arada da kendini 
rak tarifine serbestçe 
edebilmiş. 

yapmış 

toplaya
devam 

I?!!!!. eneral Ben Lear geçen
'lıı3 !erde bir nöbetçiye yak· 
laşmış ve bt.r askeri sahaya gir_ 
mek istemiş. Parolayı bılmiyor

muş. Nöbetçı demiş ki: 
- Ben ~imdiye kadar böyle 

bir hal karşısında kalmadım. Siz 
bcntm y-er.imdc olsaydınız, ıe

ncralim, ne yapardınız? Büyüğü· 

Yazan: Tllomas M. J oJınıon 

T encsi ınanevralarından ev

vel General Patton bütün 

b r tümeni bir sahada toplaya. 
rak, program ne olduğunu, k-0-

c~rn.an bir harita ba~1nda izah 
elml~Ur. ~tar.evre.dan· sor ra tat. 
i.Jiklit: anlatnıış ve tenkitlcr:ııt 
sıralc.mı~tır. 

Hemen her tümen asker için 
konfererıslar tertip ederek dün· 
ya me:ielelerinin iç-yüıü ne oldu. 
gunu. ne sebeplerden dolayı clö· 
ğüşmek lılzxm geldiğini anlat
maktadır. Bu ::ıayede subaylardan 
ve erlerden her biri niçin döğü
şcceğini, ne gibi bir dava uğuru_ 
na can vereceğini öğrenmekte· 

dir. 

Bu yeni usulün bir sebebi de 
ordunun gerek yedek subayl'.irı 
ve gerek erleri arasında bilgi !l=:e. 
viyeslnin yilkselmiş bulunmaeı
dır. Bu gıbi insanların nlerak ve 
alakalarını uyandırıp kendllerinı 

vazifeye candan bağlam:ık; kör. 
k<Jrünc emır vermekten daha 
:~ı_çdalı ~~~;.;lmaklaaıL· 

,\.;i-~crin scvgisınl celbetn1ek 
:ç ., onun çt'!.;;• ği zah;oet ve sı 

kı~fıyı ayn2n ç-ckmeı1e çok kı~

mcl verilmcıetı~dir. l\1eseltl a~ 

neral Devers iE'çcnlerde kıtala. 
rını tcfti~c çıkmış ve sa ba.h ~ r
kendcn çok soguk bir huvada 
yazlık pamuk üniformalarla ta. 
Hın ettiklerini görmüştür. Kendi
si de derhal çakchnl çıkarmı!} 

ve sekiz bin erlik bır kuvvet ken 
dı ;>nünden tam0ımilc geç:nccye 
ka.dar gömlekle durmu~tur. 

General Grisnod, bir askeri in. 
zıbat çavuşunun kulübesinde so
ba olmadığını ve çavuşun ü.c:ü
d ~i~Unü görünce: ııBenjm odam 
daha mazbut yapılmıştır,, -diye
rek kendi odasJndaki sobayı ça_ 
v11şuo bulunduğu kulübeye nak
lettlrmiştir. 

E skiden şaka diye 

bir söz söylenirdi: 
şöyle 

- Ordudan l'ncmnun değilsen 
sebebini gcnera.Je anJat. 

Şimdi bu şaka hakikat oln1uş. 
tur. Geı"eraller, erlepi odnlarına 

çagırarak oturtınakta ve hizmet· 
le c,l:lkalı i~ler hakkında fikirle. 
rını anlsmaktadırlar. Siv~I elbi· 
se gıynliş gcncraJJcr, ~elişigüzel 

b<-"ş, on er toplayarak bir tarafa 
çekilmekte \"e bölük ve tabur. 
de. ki haller hakkındakı ~ikiityct 
ve tenk!tlerl dinlcınektedırler 

Bir tümen kuınardar.ı. acemi J 

neferlerin vaptıklırı hatalar hak
kında tuha[ b.r piyes tcrtıp et. 1 

tirınl~fir. Bu komedi. oynanırken 
erler kahkahalarla ı;:ülmekte ve 
ne gibi .. ccm"Iiklcrin yapılması 

gülüc ç ol:.- cağını derhal ka\.·ra· 
maktadrrlaı·. Bu s~yede mut'."·
yen bazı hntalar bir gece içinclc 
di.iıeLyor ki eskiden bunları tas· 
hih Jçln ~i.inlerce yorulup talim 
ctn1ek lt.zınıdr. 

Gecen m nevralard2n 
bir çavuş !'ıetir imkanını iyice ~
ran1adan bi~ y~rde~ gecmiştir. 
l\Iümeyyizlf:>r, takımın diiı;;m !n 
atP.şi alt:rda er!diğ.ne hükmede
rek çavue1a srfır numara verm11'
lerdır. 

Bunun Uzerine o sahaya 
ın·,nda eden {:eneral ça\·usa 
L:ı.~atc.k df'mlştir kL 

ku-j 
yak.! 

- Oğlvn1, sen çocukken kom
şunun bahçesinden hl~ cln1a çal
rnadırı mı? Komrunun bahc:.sine 
geç t re.~mlne mahsus adımlarla 

r.ıı gircrdin, yok.sa göril:1:nemek 
için elden geleni ıni yapardın? 

Şur<.:daki çalılık ne güne duru_ 
yor'> 
Çavuş şu cevabr vermiştir: 
- İşi şiındl kavradım, gcr.era. 

rm. bana bir daha fır::ıat vcrır 

('inlilerin Japonlarla. bu nıücalJe· 
ıe .. lui yalnız mllrverle harp halinde 
olan demokra'liler detti, bütün ı,_ 
l.in1 dltn;\·a•u da merak, .heyecan ,., 
takdirle takip ediyor. Bu duyguları 
doğuran ba,lr<>a. iki sebep ,·ardır: 

Biri, Çin<le 50 milyonu bulan bilyük 
blr ("'il:iın kUtle-;i bu1unms.§ı, lkincl<;l 
de yfne bii~·ük sayıda ~lüshima.nın 

ya 1' .... cleınenk JUııdlstanındak:iler gi
bi ya şimdiden nılbver ba,k1sı al
tın& ginnı, bulunmao;ı, yabnt Hin
<tl!l"ıfan ,.e Arap ıtlemlndekller gibi 

nllln·er tebllke!">Jnden endl'e duynıu.' 
cıln1:bıdır. 

Gentlerjnin ço#u ~are,a-1 Çan • 
Kay - Şek'Jn davetine uyarak Ja
JlOnyaya kar'ı harı> eden l>O n1Hyon
Juk Çin J.ı;h"ım canıJasanın, mnn·er 
devletJerlndt>n ıtalya.nın nüfusuna. 
il tün oldufu dü,ünülürse ı,ın ö. 
ncnli meydana çıkar. 

Çinde lslan1 birUğlnJn kurucusu 
Ye Çin genci kurınayınııı a.zası olan 
b•r :\lüsHlnıan, ?\la~al Çan • I<a.r· 
~k'in bağ koludur. Japonlara kar,ı 
nıuht('llf harekatı idare eden gene· 
ralJerdcn ilc;'ü de :\11.~Jlinıandar. 

()t~ki Çlnlllcri ~aba. katmadan 
50 ınllyouluk bir caınJaıun en kötü 
bir he--;apla Ye en a~a~ 5 ınllJon as_ 
ker çıkarac..a.:n li)z önUne getirlllr
<ite ·ıo;ıla.nı dünya.,ının l-e hele Çine 
korn,u olon llindl;>tandakl ;lliislü· 
mantarın Çin • Jnpon harbini no 
derin bir Hgl ile "Ve Çinin kazanma_ 
~mı dlllyerek t.aklp edecekleri ko-
Jayca. anla-zılır. 

°KÖR KADI 

misiniz? Muvaffak olursam eski Sık bir otomobil hırsızı 
fena numar3m1 siler misiniz.? 1 ~ EV\·elki gece, Beyoğlunda Pa.rko. 

General razı olmucı, çavuş bu teli önünde bir hırsızlık vakur ol· 
defa tak:ı~ını setreder~k -~üş· muş, ltalyan sefareti ha.va ve kara 
~~n atcşınden korumaga yuzde al.a41emlliteri Aleksandr VeUse ait 
yuz muvaffak olmuştur. 
(Deramı ~a • .f, ısu. 1 de) 600 plaka numraJı husust otonıobil 

müz oldugunuz için bunu bana,.....__ 

::?a~::~:,.:: ~:~:=~ .:::::: i s .. ·;""~·· a.1 a. X@.' M!!l: 
kaçınlmıştır. Vaka gece!i akşaın sa.
at 23 te, .ş-ık giyinmiş bir şahıs o
telden ~ıktıktan sonra, bir müddet 
durmuş ve bir hamlede otomobile at_ 
lıyarak Taksln1 yolunu tutmuştur. 

I·L\diseyi gören otel kapıcısnın ihba
rı üzeri.ne Beyoğlu Emniyet A.mirliği. 

~ubaya gönderirdim. demiş. 

Nöbetçi ele bunun üzerine: 
- Buyurun öyleyse... cevabı

nı vermiş. 
1 
işe el koymuştur. Yapılan serf ta
kipten kurtulamıyaca.gını hisseden 

~ 0 a.t.a.n (Ahmet Emia Yal.inan): 1 Cwnhurlyet (Yunus !Vadi): Ye.nl şık hırsız otonıobili bırakarak kaç
't// llükfımet hayırlı bir taarru-1 kararın kıymeti • Tt1«lblr, (lftçlohı mıştır. Otomobil sahibine teslim e_ 

za. geçli _ Kar* ıli.)"as&Yf yaratan hakkJnı gUzetnıek bakınıınd.un fC\'· dilmiş ve hUviyeti tc.sbit olunan şık 
kal&d is beUld hır.sıztn yakalanması için hareketli" 

\"C ~tihsal imkAn1a.rını kısırla.~tı.ran c a. lr. 

Son karara medhige 
Yeni terbiye uaulünün ruhu; 

erlere .n~in?,, diye sormak in1. 
kAnını vermek, a1ıiK:~larını uyan· 
dırmak ve meraklarını tatmin 
etmektir. Geçen Karolina n1a. 
nevnl.9rından evvel bütün erle
re; manevradan maksat ne ol
duğu, piyadeye, süvariye, topçu
ya, zırhlı kuvvetlere, layyareye 
ne gibi vazifeler düşece~t hak. 
kında birer risale trvıi olunmuş
tur- Bundan 50nra m;;nevr•lar 
başlayınca erler yorucu işleri ar
tık angarya diye yapn1amışlar, 

merakları ayaklanmış ve buna 
a:t mür.akaşalar her akşam sa
atlerce devam etmişUr. Bu arada 
sık sık subq,yların yanına gidil. 

sebeplere karu allla.yı.<ôlrıh bir ~,·a~ 1 lkd&nl: t•fyasa.da ınemnnRiyet l-'e geçilmi.47tir. 

ba..ıamı•tır. · • • , hıı.zırııkıar. Çu~<olata fiyatları 
Habe;: Kana bonada pirinç. laırul- ikdam (~lamı lnet ı.ecı..,ı: Sa-

ya, p;>b<tes ve ""ıotınyağı flyot!&n racoğlu kabinesinin llk leraatı ır po_ tetkik ediliyor 

miş ve: 
- YUzba~m. bu neden böyle 

yapıldı, şöyle olsa daha fyl ol
maz mıydı? 

Gibi sualler sorulmuştur. Su
baylar bu canlı alakadan çok hoş 
nut .kalmışlar ve suallere seve 
seve cevap vermi,lcrd:r. 

dü1tü. j Uttkaoın <'a.o darna.rına. ba&mak oldu. Çukolata fiyatlarında son günler .. 
Ta8vi ı Etk· · Iktn-iatllya.tta esa Bu danıar buğday başta olma.kılı.ere deki yükselme alt:kalıların dlkkatini 
. r ar. 5 !bubube.C;tır. 

it1l>3rlle en n1ülılnı kaide ahş Ye-rı,ın s l" çekmiştir. Yapılan tık tetkikler bu 
8erbest ol.MMtdır. Ticaret, serbeet a- • on o&ta: Çifl{·i "'"·e tüttar s~lnç yükseli,in gayri tabii old~u neti-

lçlnde i<lela. hayram yapl''Or. 
hJ1 ·\'erJ,, ~r'be~t rekabet sayesinde " cesini vernliı,tir. Incelemelere daha 

Yeni SahAh: (lfli~·ln Cahlt Yal-
geu,ır ve yü:k'tellr. Bu itibarla bOn e$aslı bir şekilde de,·am cdilmekte-
:ıa.man1arda gittikçe arttırı1n1akbı, ç~n): Yeni hüki'Wnet, halkın en f'6ash dır. Tam zamanında. yapılan mtida_ 
doğru ,·eya yanlf4!1 her sahaya. te,mU bır ihtıya<'ını tatmin yolu li'ıerinde halenin fiyatları bir hayll düştirece
cdilme-kle olan takyklattan biraz ol. durnıa.kla bütün nle.tnl"ketin mtıhab- ği de muhakkak görülmektedir. 
&un ril<'u ~dUmeslnJ ziraat i.Ie.nılnln bet ~e takd1rlne liyakat keısbetnli,Ur. /--------------

de, tıca.ret •TemlnJn de genı, bir ne-/ ı,te 'ize hllkilmetln son kararı halı ,- T A K V İ M l 
fes alarak ka..,ılıyaoağın& ,up1ıe lmıda ke11dlml hlr yormadan ı;-üzel I 18 TE~DU:Z 1942 
yoktur. bir methiye ya.ulun. Hayırlı değişik- CUl'-IARTESİ 

\TakJt: YenJ karar umunıi bi:r mun- lifi öven yukarda.ki sat .. rlarda. ınebus AY 7 _GÜN 199 _Hızır 74. 
ıranl:ret uyandırdı. Törk köylllolinü b&'muharrll'lerln l"e sahibi mebus o_ RUMİ 1358 _ TEMMUZ 5 
refaha ka\·u,tur8<'ak ve halka stktn- l3Jı gnz.etPletin ıı.ayı bulunması da. U İCRİ ı=:6l _ RECEP 

4 
tıdan Jrnrt.arac.ak olan bu kararı Jz_ methtyen1n öno."ninl uttınyor. VAKJT ZE"\t ALİ EZANİ 
mir gazetcleri de alkışhyorl:ır. 1 Tatbsert GÜNEŞ 
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kalktı. Arabayı haz.ırl<>dJ ve Andre'yi 
Brenilh'e götürmeğe hazırlandı. Colette 
de babasllc geldi. Akşam serinliğinden 
korkan Valenline onları beklemek üz:e
rc odasına ~"lktJ. 

xv 

ÖGLE 13,20 4,42 
İKİNDi 17,18 8.40 
AKŞAM 20,38 12,00 
YATSI 22,34 1,56 
İMSAK 3,32 6.54 

~ ok(rller ınü~ .. ~~~~ln on bln 

~ • be;laı. fare ti1:t>rinde yaptığı 
h:r tf'("rübf> netft.·".'lenmı,ur. Bu :fa
rc·Jrrd<'n kln1inl' tok gıda, klmlne az 
•.;-ıda. ,·erilerek teslrltrl ta.kJp olun_ 
:nu'}tur. 

cicnbirP :çcrı aca p mektep hocasına 

benzeyen bir adam gırm:~. etrafında da 
Uç yüz kadar çocuk varmış, hemen bah
çedeki ~ıl~klcre hücum etmitler. Etrafı 
lısrman yerine çevlrn1işlcr. Aınan! Ba. 
banın üike~ini. görseydın. O korku ile 
uyandım. Yazan: Andre ManTOls Çeviren: Kazan A. E. YALMAN EylOJ saııuncla Savlnlaç'lar köyden 

indiler. Romilli'ler ayrılığı daha az elem_ 
li ve daha kısa yapn1ak için Colette'i 
Noel yortuları için Parise götürmeğe 
karar verdiler. Andre de paskalya ta
tilinde Breullh'c gelecekli. Blrlııdtcı;rln 
ayı çok ı:üzel geçti. Colettc'le babası 
uıun uzun gezintiler yaptılar. Ormanlar_ 
da dola,ıtılar. Bir çok ağaçlar hala yaz 
lıalini mı.ıhataza etmişti. Fakat çayır. 
ların kenarında yükselen kavak ağaç. 
tarının yaprakarı açık sarı bir renk al· 
mıştı. Bunlar havada b-ir müddet uçuş_ 
tuktan sonra döne döne otların üzerine 
dökülüyordu. Yeşil zemin üstünde bu 
sarı yapraklar altın paralar gibi parlı

yordu. Beyaz göktekı hafif söğüt ağaç
larının dalları da kuruyordu. İnce çiz. 
gill altın yaprakları dökülmcğe başlr. 

:.rordu. Kir;z ağaçları oraya buraya bi
rer kız.rl renk veriyor. Preyssac şatosu_ 
na doğru giden yolun iki tarafında ko. 
yu bakır renkli kestane ağaçları ~ki 51· 
ra.lı birer parmakl1k gibi duruyordu. 
İkineite~rinde donlar ba~ladz ve kasım. 
patları mahvoldu. On iki lkinciteşrln 

Bir fart•nln on l;tinhık ha;yatı, bir 
ın~:ınıl\ bir yıllı1i Jı:ı_yatına müsavi i 
~a:"t·ıhr. Ç-Ok gıda \CrHen (areJer gen"! I 
Jenecek bjr ya,ta ohnü,l".'rdlr. Az 
pılıı \·erilen fareler, '·a..-;ati olarak 
ı 130 ı;:-hn, ·ani ın~n baş atına nl~

hf-tl,.. J t3 .. ene ya.-:amı,ıardır. Bun
ların itan ta1:Jiklf'rl az olmu,. biln
~<'lerinin ra:11i~·ct hızı ,.a,aı kalını" 

fakat dl(f'rlrrind('n (,"ok fa~lo öınür 

.,.ürtnu 1f'rdir. 
Eund~•n \'ıkac ak f\f•Hc:t.., -:u ki, faz. 

l:ı gıda Yliruılu ber;.Jl~·ec·ek .ltrde ze
hir olm:ıktouhr. (°()o(·uklaro. 1.orJa ar., 
LUlı.trındRo fnı.la Jeırıf'I< yellirilnıe .. ı, 
t·0<·uta bir t~Ulk ~~·ıJ.nını., küeük ı 

t;oc·uktar hrnü7. tabii ı .. tldatlarını 
J,a,\ hrhuf'mifı:-ltr<Ur. BuPlnrro fazla 
derf"(.'ede tıcrine yarıJıtl(·a ~·en1ek 

1~.., k.ierlnl ,.e ölçülerini ka 'bediyQt. 
ıar. H~Jt'I ;\"a7.\n t~t:ıfı,ıt ('UC'U~ara. 
;orta haddhıden 1,.-• 'f•nıt"k yedir_ 
111ektea ı,:dd.Jmı ~. ı 1.11111iır. 

'>ERÇE 

Colette kıihkahalarla gülüyordu. An. 
dre; tekrar sarıldr ve öptü. 

Gaston uzaklardan çınhyan bu kah.. 
k; hayı duyunca: 

- Bak nasıl güiüyorlor., Acaba ne 
konu~uyorlar diye sordu. 

- Sevişen gençjer ne konuşur. İstik
bale ait projeler yap.arlar; öpüşürler .. 
her şeyi hoş ve güzel görerek keodileri
ni mesut hissederler. 

- Evet .. ıüphesiz ki böyledir. Fakat 
beni mahzun eden bir tarar var, o da 
Colette'ln bizlerle daima durgun ve ses_ 
!lZ olma'1·· halbuki bak başkalarlle na
ı:ıl g~lüyor. 

Belki de biz iç:ni .s.1kıyOnız. 
- Acaba? Sen de bcnim!e 

mu!un valent:nc? 
- a;r dakıka bile sıkılmadım. 

Seninle başba5..ı. kalacaiız diye 
mahzun olmuyor musun? 

- Bilakis.. sana. b!r şey itira! ede 
yi:n m.? Ben Colelle'i §üpneslz ki çok 
!everim. :\Tademkt bize yakın bir yE-rdc 
de oturacaktır. Evden urrlıp gittiğine 
memnunum. 

- Bunu na~nl söyliyebıliyorsu11 va
lcntine? 

Etrafı bir sükı)t kapladı, kom~u ltöy. 
lerden ık! köpek havlamaga ba~ladı. 

- A .• canım az kalsın unutuyordum. 
Bu sabah Louis Gontran·dan bir mek_ 
tup aldım. Biliyorşun ya şu yedi çocuk
lu baba ... Çocuklarının en büyüğü as
kerden gelecekmiş. bir kücük matbaa 
kurm~k ilitlyormuş, sl?rmayeyc ihtiyacı 

varmış, acaba bir y.ardımda bulunabt_ 
Jır mls'.n? diye soruyor. 

- Ne kadar ~tiyor'! 
- Otuz bin frank! 
- A hayır .. ben bu Goı:ıtran'lardan 

bıktım arlık.. bvş yere sokağa atacak 
otuz bin franktm yok. Jiem Colcttc'in 
evlenmesi bana epey pahalıya mal ola
cak. 

Sana bu puayı muUaka ver diye 
ısrar etmiyorum. Sadece mtkiupta ya
zılan şeyleri anlatıyorum. Şu halde ve. 
remiyeceg:nı yazayım. Bu zamanda 
rnwnkün <lei:il derim, olur biter. • 

- 1.7 -
· Gençler yaklaşıyordu. Romilli'lerln 
oturmuş oldukları tarafa geldiler. Tam 
o sırada uzaktan parlak bir ııcık sörün.. 
dü. Gaston st>zc başladı: 

- Şu ışığı gördünüz mü? Postan.ne
nin önünde bir araba durdu. 

Colette, Andre1nin kolunu ~ktı. Hep 
birden sustular. Söylıyecek ne vardı? 
Colette ile Andre bu sakin ve dümdüz 
köy muhiti içinde me.ııut yaş.ıyaca.kları. 
nı düşündüler. Gaston geçmiş on sene
nin tatlı ve pürüz.süz sa.adetini hatıria· 

dı. Kaç defalar buradan gök kubbedeki 
:ı;ıldızları scyrctmiştı. Bir müddet son. 
rn bu yıldızlar yerlerini değistirecek ve 
kı.5lık vaziyetlerini alacaklardı. Birk<-ıç 

dakika sonra, saat ona doğru, kocaman 
bir gece k:u3u gündelik avından yuvası
na dönecekti. H yatının en mühim der
di olan Colett'ln doium şekli hayatları. 
na giren bu güzel ve genç Andre ile 
halledllnıişti. O da yanında oturan Va
lenti.ne'in kolunu yava,..;a sıktı. Biran 
som·a ı:e<:c ku~u u~tıı. Gı>ton yerindeq (Arkam var) 

İmam bayıldı 
~ün yine bir kap yemek Uzerla· 

U::/I de epeyce dU~indtim. Jla\·a .. 

ların sıcak g1tmet1J 'e i~·ı sadr ya~ 
oJma.ma.sr beni dü,ilndürdü. Nlha;yet 
nklrma. bir inuunba)·ddı )·a.pınak 

cetdı. 

Sokaktan g~en bir sebu<"iyl dur
durdunı, lkl k.Uo ha~ renginde yerU 
'e güzel patlıcan aldım, bir kilo da 

1 

doma.te-.i ihmal etn1edin1. .. 
PaUıcanları gi.izel -0ydun1, blru 

zeytin yağında. hafifte kı:c.ıırthktan 

1ıoonra. bol sogaıı, aı. baharlı, biberli, 
sarınısaklı Ye ~aır.a.lı hnt'\·1a h;1erini 
doldurdw11. t:zerlerine birer pa.rta 
büyüliçe domates ko,yclwn. Bir ten_ 
eere,)·e Jıo.tlf ettiın . .ı\.z su llil\·C8lle ha
fif hafif ka.)'na.ttnn. Tanı kıva..mıııda. 
at~ten lndlrdlnı. Ya.nrna. bir ı.a.lata 

Jle ,.ı.,ne komp08tosu JJ.ı1"·e ctlcreit 
fiinlUk yen1eğl tomamlatlım. 

ı:v KADINI 

,.. 

.. 



l1mi•13f 1J1l!!IZJ=l33!#JI 
Kuruıac~k 1 Kazllcesme deri 
b~:r~:ı~1ri fabrikasına elkondu 

Hükumetçe ikhsof 
Vekô'e ~ine 

sa!ôhiyet verildi 

Fabrika, Sümerbank'ın 
idaresi altında işletilecek 
.Amı:ara, 27 (Vatan) - Milli Ko-

Ankara, l7 (Telefonla) - Milli nınma kanununa müsteniden Ist.:an
lmrunma kanununa istinaden genel 

bulda Kazlrçeşnıedekl Aleko Dülo ve sanayi birliği ve böl:gc sanayi blr· 

sa!resile birlikte hükfımetçe el kon
muştur. 1''abrlka, Sümerbankın ida
resi altında. işletilecektir. Fabrikada_ 
ki ham ınaddc, yarı mamul ve mamul 
maddeler de llüısat Vekaletince sa
tın alınacaktır. 

ilkleri kurulmak tızerc 1ıtik<ımetçe Mahdumlar deri fabrikasuıa, biltlin 
lktrsat VckAletlne salftlılyet verilmiş. blnıı, mü~emHa.t, tesiso.t, makine ve 
tir. Kurulacak bölge birlikleri, hü_ 
l<flmet, halk ve milli mUda!aa il\tl· 
yaçlarını ~ılıyacak şekilde ve ha· 
clmde isti:hsalde buhınmaı;ı için ted· 
birler alınacaktır. 

Birlikler teknik elemanlar "° işçi 
meselelerlle u~aşacak, hUkflmet te 
ı~endilerine kredı verilmesi icap c.. 
den mUessescieri tcsbıt edecek, ham 
madde, yardımcı maddeler ve yedek 
parça. &tokları \'ÜCUde getirecek, mot
rOk, muattal veya natamam sanayi 
mUesseselerinl flıılcr bir ha.le geUrmi
ye çalışacak, saııayf mamullerinin 
nıUstehllkln eline en mf.isalt şarUarla. 
geçmesini temin edecek, ıstihl!k koo
pcratırıe~e ve ltha.lt.tçı birlıklerlle 

işbirliği yapacaktır. Birliğe aza oL 
mak i~ln sanayi erbabından bulun
mak prttır. Ayrıca, nzaların ifllls 
etmemiş olmalan lltzımdır. Aza, bir
liğe dnhll olmak !çın lktısat VekAle
tlnln tayin edeceği bir dUhuliye ve... 
l'ecektir. Genel Sanayi Birliği ise yurt 
sanayiinl ilgilendiren bütün fşl:erdc 

lktısat Vekfı.letinln m~a,•trliğini ya

lstanbul şehrinin 
mahrukat ihtiyacı 

Ofisin 500 bin liralık tahsisatı 
2,5 milyoııa çıkarıldı 

Ankara, 17 (Radyo Gazetesi) - lira tahsisatın i:htiyaca ktı.fi gelme
Istanbul şehrinin mahrukat mtiya- diğı görUlmüş ve bu miktar 2,5 mil

cını temin gayeslle mahrukat ofisi yon liraya ynı.:seltflnıiştlr. Odun ve 

~ mahiyetinde değildir. Odun ve komllr 
faali •etine b1l9lannş ve l<a:rna.klardan 

1 

kömür satıfı tıiç bir hususta in~lsar 

odun ve kömür temini işine glrlşn1!ş. tfiocarlan serbestçe faaliyette bulun· 

tir. ı makta ve vll!yct te kendilerine her 
Bu iş için cwelce ayrılan 000 bin tUrlU kolaylığı g&.Jtermektedlr. 

1 

pacak, yurt sanayllnin inkişafına ça- --------------::>" .... ·-------------
llşncak, bôlgc sanayi birlikleri ara
'iında. L'} birliği temin cdeooktir. AY
ııca bu iki teşckktUU murakabe i~ln 
birlik ve Genel Sanayi Birliği azala

Eski İrak 
Hitlerle 

bo ~·ı· : . _ ıcı 1 

görüştü 

Çinliler dört şehri 
ald:!ar 

rından ve lktısat Vektı.leU milmes-1 Ankara, 17 (Radyo Gazetesi) Çung _ King, 17 {A.A.) - Mlltte
slllndım mUrekkcp bir sıuıayl konse- Irak Başvekili Ral}lt Alı Geylimi, fik bomba ve av tayyarc)erinin hü
}'i de vl\cude getirllecekllr. cumlan Ç'ln piyade krtalarının ma

Alman Devlet Reisi Hltleri umumi · '11C'\'ıyatr Uzerınde bUyUk bir tesir yap 

iskenderiyedeki 
Fransız gemileri 

ka.rargllhında ziyaret etnıiftir. J makta~n·. Bu .h~uı~.1a: Japonlara 
Bu hacfüıeyi ele alan bir Alman kar.şı IJiddetli gögiis S'ötfu:e muhare· 

gaz.etesi şimali Afrikııda mihverln beler veren Çin piyade krtal:ırının 
elde ettiği z:ıtcrle Yakmşark devlet- savaş ruhunu kuvvetıendlrmiyc yarı_ 

yor. Çinliler şu dört ehemmiyetli 
lcrfnln istiklal ga.yreU hız almıştır, şehri geri almı~lat.dıı-: Manşeng, 

Amerika, profe$foyu 
itibara almak 
niyetinde değil 

demektedir. Tsungpen, Şangsu ve Tslngtlen. 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 
Va§lngton, 17 (A.A.) - Salahl· 

yetlı bir kaynaktn öğrcnlldiğlııc 
göre Amerika hükumeti iki Ame· 
rıkı:lı askeri mümessilin hür Fran
sızlnr mılli komitesi nezdlne tayl. 
nl Uzelne Vişi hükumetinin yaptr· 
ğı protestoyu itibara almak ni
yetinde dcğilci!r. ingıllzler İsken
dcriycdekı Fransrz harp gemilerini 
b tırdrf ı takdld~ bu hareketten 
mütcvclllt ağır mcs'uliyetlerln A. 
merlkııyıı tcreltup cdeccgı hrıkkın· 
da Lava! tarafından yapdan ihtara 
cclince Vışl'nin tutacagı yol ne 
olursa olsıJn .l\t ster Ruzvclt bu 
hususta. son söziınü sôylemiı;tir. 

(Ba-; ı l lndde) «O» 

B~ muhitte orta ve aşağr dere· 
cclcrde mcmurlıırd:ın bir kısnıL. 

nın bah~lş nıukııbllinde umumi 
menfaatleri satmasının, vurgun· 
cuiusun, kanun ve niz:ımları «ııer'i 
hileı, sistemlerıle çiğı1<!menln umu. 
mi ve .adeta makbul bir şekil alır 
gibi görilnınesi; içimizdeki dil~

manların gemi nzıya aldrkları ve 
umumi h:ı.yntı zehirlemek imkiı
nınr buldukları ve ayni zamanda 
bilnycde düzelmcğe muhtaç bazı 

noksanlar 'bulunduğu manasi.'na 
~eıır. 

F ilhnklka Amerika devlet reisi ge· Bu neden böyle oluyor:' Hükü
çenlcrdc yaptıı:ı b'r demeçte A- metin müs~maha ve himayesinden 
mcrikan teklifleri Vlşi hükümetin. dolay,ı mı? Hayır, çok şükür böy_ 
cc kabul cd!lınlyecek olursa İngil· le blrşey yoktur. Hüklimet, fena· 
terenin Fransız harp gemi1erine tığın önüne ge~eylm diye çok c;ır
Süvcyş kannhnı geçmek emrini 1 pınmı~tır, fakat asrı ckrtlcri ı,:ör
ve.rmektc hakh olacağını ve bu meğl, t~ı:his ctmeğt bilememiş, 
emre litoat ıedllmcdl~l takdirde mücadcley. yalnız kanuni yasak. 
Buyilk Brltanyanın bu gemileri ıar ve cczalnrla karşıd:ın karşıya 
tahrip etmek hususunda serbest yapmak istemiştir. 
bul~nacağ'lnı açıkça söylenııştir. Ne çare kl düşmanlardan hiçbi
Vaşın~tonda hfıklm olan kanaate ri ortada görünmediği Jçin mertçe 
göre lskenderlyedekl Fr.cınsız harp ·ıal kullanarak bunl~rı yokcl
gemilerinl~ Almanların eltne düş- :ek

1 mkansızdır. l\Ifkrop yatakla
m "mesı lazımdır. rının nasıl teşekkül ettiğini araş. 

Am2rika Finlandiyadaki 
konso losl uklarmı kapattı 

Londra, 17 ıA.A.) - Birle.,ik A_ 
metika Finlandada bulunan bUtün 
konsolosluklarını lmp:ı.tınış ve Fln
landa hUk1lmetine Amerlkada bulu
nan Fin konsolo.sluklanru kapatma
sını blldırmıştlr. 

Makram Paşa neden 
azladildi ? 

(Başı l fDCide) ) ( 

siyaset tak p ettiğini ve h&rlçtc de 
kararsız olduğunu soylly~r<:k isti· 
zah tckllftnde bulunmuştur. 

Nnhas Pıışa cevap vcrmcğc hıı.: 
zır olduğunu soyllycrek teklifi 

kabul etmiyorum, hükümet bir 
ilham karşısındadır, demıştlr. 

'M.akram Paşa tekrar söz almrş 

ve istfıah tcklı!lndc ısrar etmiş· 

Ur. 
Tekrar kiırsüye ~elen Nahas 

Pa§a Makraın Pa~ayı a:dettlalni 

bildirmıştlr. 

Meclis tatil ctmış ve tel.."l'ar top. 
lantısında Nahas Paşanın bu Jca· 
rarını kabul etmiştir. 

tırmak ve işte bunları kurutmak 
lazımdır. 

Herkes görüyor ki bir kart vizıt 
:prfm.l yirmi parn yerine yirmı 
beş par.aya sa.tan ayak satıcısı 
vurguncu dıye yakalanıyor, fakat 
nıil>l nlıır kazanan vurguncular 
bu milyonların serplntllerlnl kal
kan diye kullanarak veya dostlu
ga, hatır ve göniilc, 'çtimat mc\•
k!lerinc srğınarnk kanunun pençe. 
sinden kurtulmanın yolunu bulu
yorlar. Böylece mllyon çalanı ele 
ı;cçlrmek imk~nı buhınamıyor. 

Sonra bahşiş mukabıllnde dev. 
lct menfaatini satanların pek çok 
olduğunu bild ğimiz hnlde hiçbiri
nin yakCMıına sarılamayoruz. 

Demek ki ·çımlzdeki umumi 
menfaat dü:ımanlsrı çok azılıdır 
ve korunma teşkilatımızın elinde. 
ki sllfıh ve vasıto.larr tesirsiz bir 
hale indirecek vasıtalarr, destek· 
lcrl v-0 yaLaklarr vardır. 

Bu gibiler, fena örnek olmala. 
rı yüzünden muhitte öyle bir ce· 
reyan uyandırıyorlar ki fedakar. 
lık ve feragat gibi kıl metlere br
yık altır.dan gUlmek istidatları 
peyda oluyor ve bu mukaddes 
cmanetlerın nesilden nes!Ie devre. 
dilmesi güçleşiyor. 

Bu elbet.le ~le dcı,ıam 

rncz. Kötüy'ü ez.mck, iyiyi yeni. 
den makbul bir hale koymak için 
esaslı bir mücadele açmak lazım
dır. Öyle bir mücadele ki körkö
rüne şiddet yollıırınn müracaat et
mesin, ifrata gitmesin, hisle hare. 
ket etmesin, sebepleri soğukkanla 
arasın, bulsun, bunların asıl kay
ına.klarınr kurutrnağa çal~ın •.. 

MilJctc; düşmanlarını belli et. 
mek ve onların mücadele lçin hü· 
kümetle elbirliği yapmanın ame. 
li yollarınr göstermek lazımdır. 

İhtikarın herhangi bir ncv'inl 
yapan, fatura harid mal altp sa· 
tan, bahşiş mllkab'Jindc mlnet 
men{antıni satılığa çıkaran, azlık
lara mensup jnsanlar lehine para 
mukabilinde adeta kapitülasyon 
şeklinde imtiyazlar yaratm~~a va
sıta olan kimseler n hepsi bir nu. 
marah millet düt:ınanlarıdır. 

Bu meseleler hakkında bıldiği· 
ni söylemekten korkup t•eldnen
Jer, ncmclazım dlyip vnzl!edcn 
kaçanlar d l, bunların yat:ıklarr ve 
destekleridir. 

İşi dcğll, kendini dü~üncn, mes
ullyetten korkup kııçan, nklın ve 
kendi vicdanının emrini şahsi en. 
disclerlc yerine getirmeyen, mil· 
lctln en bilyük hazinesi olan za
manı ısrafa uğratan .adamlar da 
diğer bir sınrf millet dil~manları· 
drr. 

Hatır ve gönül sevklle adam 
kayıranlar, kendilerine emanet 
edilen devlet meofa~tlcrln! her
hangi bir surette ~un tasarruf 
edebileccğ ni sıınnnlar, tembel, de
vamsız, aciz memurları acıyarak 

kayıran ve goz yuman nmlrler 
üçüncü bir sınrr düşmanlardır. 

Hcrbirimlz aramızda bu nevi 
düşm:ınları bilmelı ve köklerini 
kurutmak için hükümctle elblrlıgi 
etmcliyız. 

O kadnrla da knlm;ımalı, kendı 
kendimizi de yoklamadan geçir
meJiylz. Ac-aba \•icdammız huzu· 
rundn temiz bir .mtlhan geçircbi. 
lir miyiz? Acaba muhitteki kötü 
ahlfıki gidişlerden kendi ruhumu· 
za sinmiş meyiller yok mu? 

Şunu unutamayız k; mücadele. 
lerden en büyilğil kendi kendimi
ze karşı açmamız lazım gelen mü. 
cadelcdlr. Hcrbirlmiz kendi vlcda· 
nımız huzurunda bu mücadeleyi 
açmak ve yilriltmck ihtiyacını du. 
yarsak muhitteki hava az zaman
da değişir ve wnuml hay.atı kemi_ 
ren mikropları barındırmayacak 
bir hale gel!r. 

Alamet Em.hı r Al.HAS 
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VA 'EAN 

Sıhhat müdür
leri arasında 
Ankara, 17 (Vatan) - Bursa 

Sıhl\a.t müdürü Ali KC"mal Sargut., 
Sıhb.it Ve.kiletı Sicil müdürü dok
tor Salih Tezcancr 100 er; Çcınak· 
kale Sıhhat müdürü Dcrv~ Kunt. 
men, Kocaeli Sıhhat müdürü Şc· 
rif K aya, Tekirdağ Sıbhııt müdü
rü Fehmi Çankırlı, Ankara Sıh· 
hat müdürü Sabri Erbil, Hatay 
Sıhhat müdürü İbrahim Sırrı, 
Seyhan Sıhhat müdürü Şehap A. 
kın. Samsun Sıhhat müdürü Hay
ri Sayman 90 ar; Sıhhl)'C Veka
leti Sicil şubesi müdilr muav:nı 
Fuat Şahinler, İskan Umum l\'Iü· 
dür muavini Muhlis İzcr 80 er 11. 
raya terfi etmişlerdir . 
Gümüşane Sıhhat müdiirü Ah 

Remzi Manisa Sıhhat müdUrlUf U
ne, Kır~hlr Sıhhat müdürü Raif 
Targu Maraş Sıhhat miidürlüğü
nc, açıktan doktor İsmail Kafcsci· 
oğlu Çorum Sıhhat nılidürli\ğUne 
80 er l!ra asli maıışla tayin cdll. 
mişlerdir. 

İzmir Sıhhat müdürU Cevdet 
Saraçoğlu, İstanbul Sıhhat miidü· 
rü Şuayip Barım, Konya Sıhhat 
müdilrü Cudi Erentürk 80 lira 
maaşlı üçüncü seıır Sıhhat mil
dürlüğüne tayin edilmişlerdir. 
Bundan başka ikinci sınıf sıhhat 

mü!etti~i Osman Civclck 80 1 ıra 
maaşla birinci smıf müfettişliğe, 
liçüneii. sınıf Sıhhat mü!ett!şl NI· 
hat Eroğul 70 lira maaşla ıkincl 
sınrf müfettlşliğc, Elazığ Sıhhat 
müdürü Reslt Talimcioğlu naklen 
ve Sl\·lk; Süıhcit nıücli.iril Orh~n 
Devras 70 lira maaşla lkfncl sınıf 
müfettişliğe 1crfian tayin edilmiş_ 
lerdir. 

Afyonkarahisar mt'rkez hük\ı· 
met tabibi Cavit Yada Bitlis Sıh. 
hat müdürlüğüne, üçüncü sınıf 
Sıhhat müfettişi Ali ihsan T l· 
maç da Elazığ sıhhat müdi.irlüği.i_ 
ne 70 er lira mııaşla ve terfian 
tayin kılınmışlardrr. 

Libyada biiyük tank 
muharebeleri oluyor 

<a. J 'ıadae} ·~· 
batııanda bir tank muharcbcsinln 
cereyan ettiği öğrenilmektedir. 

Rommel kuvvetleri bazı noktalar. 
da ilerlemiştir. 

BerUn, 17 (A.A.) - Tebliğ: 

Mısırda dü~an Eialemeyn mev
ziinden tekrar t arruz etmiştir. 
Dü~man tankları bir k3rşı taar
ruzla he.rekct noktnlarıno otılmıı;-

trr. • 
Kahire, 17 (A.A.) - Orta.,Hk 

İngiliz kuvv.etlerl umumi karor. 
gahının tebJlği: 

Düşman Rawci tepesinde tesis 
edilen hatludan kU\'YeUcrimizi 
çrkarmak için dc\•amlı gayret sar· 
fetmistir. Her iki hırnfın zırhlı 
kuvvetleri .sabahleyin savaşa is
tirnk etrn;şıer ve düşm:m tankları 
işe yaramaz bir hRlc g.etlrilınişler· 
dir. Bizim k:ıyıp!arrmrzın sayısı 

henüz bilinmemektedir. 

Akı:amüstii bu c;cvredc çarprş. 

malara tekrar baslanmıı; ve bütan 
gece dev~m etm;sttr. Dün gündüz 
şimal kesiminde de savaşlar de

Ticaret Vekilinin 
radyodaki hıtabı 

deUerl de aynen bu f;yat üU!Thl
dcn verıkcekttr. 

Muhterem vatandaşlarım, 
Vcrdlğimız şu i:z:alıat gösteriyor 

ki, hiıkümet, hububat işınde çift· 
çisinin hakkını t mamilc korumus 
ve bundan sonrası için de daha 
çok ekılmesini teşvik etmıştir. 

Bundan sonra az.iz çlfü;lmlze 
<iü:ıen ağır mllli vazifeyi bilmem 
hatırlatmak icap eder mi? 

Çiftçi yurdda.ş. devletin bu ye. 
ni himayesinin kudretini bll, elde· 
ki mahsulünü doğru göster. dogru 
tahmin ve tesbit ettir. 

Devlet borcunu vaktinde de\·lct 
ambıırına ula§tır. Vereceğin moh
.sulle müstahsil olmayan kardeş· 
!erinin yiyeceğini sağlrıyacnk ve 
herşeyden üstün kudretimiz o1an 
ordumuz beslenecektir. Borcunu 

yetlc ı:abş, yuvanda l'ftCS'ut ol. 
Sen bizjm iç kalernizsin. B iz size 
güveniyoruz. Sizfn bize gt.ivcndl. 
glniz gıbi.ıı 

Verilen son karar 
Vif ôyete tebl :ğ edildi 
Hükümetin hubub::ıt alrm ve sa

tımı hakkında ''erdiğl kıırar diln 
sabah İstanbul Vilayetine teblig 
edilmiştir. 

Dün gelen emirde mülhakat ve 
civar kazalarda alınınasr lfızım 
gelen tertibat ve yapılacak işlerin 
Vekalete b!ldirllmcsl istenmiş, Vi. 
liıyet de kazalara bir tamim gön· 
dermiştir. 

Bugün müstehlik grupların iL 
şcsini temin için alınan kararların 
~aslarr ~unlardır: 

siYASfitMAl 
=: = ... o o ::::aa ==rr=:;t 

1Hintlileri11 kararı 
Va1.an: !U. n. ZAI, 

H tndlstaedan gelen haberler, 

6a11d!nin \ ·e .Hint mJUi kon. 

gresfnln, siynsi hürriyet ,.e lstik
llıllerhıl elde etıuel< itin fırsattan 
sonuna kadar istifade~ e de'\ am rt. 
mek n:ı:mindc olduğunu gii<ıterl.)Or. 

Eter Hhıdlstnnd.l ya~ıynn unsur
Jann ınesu.ı liderleri, kendi milli 
mcnraatıcrlnl demokra .. ı <•epheslnln 
3ıkılma ında \'e Japonlarla ı" bir
liği yapmakta gör•.c'lerdl lıund~n t ,. 
bli ,.e makul bir knf'ıır olnmaıu. 
1''81.:at bir taraftan ela Japonları 
kl'ndf MlkllllerI rn Çlnfn fstlklill 
için lngiJldl'rtlt'n <lalıa lıiivUk lılr 
tl'hllke ı;örii,.,·orl11l' , .e Jaıı~n~anııı 
"'"11-'fırı ulıııns nı jı;lfyurl:tr. 

nu t.ııkcJlrdc oyıuıııınk istedikler! 
Jl,ı taraflı UJlln ~·ok nıkit.,lzıtlr , e 
lJlntlilert' ırok p.'ilıahya m:ıl olııhi
llr. Y:a.ııl .)Bğımıl'llan knı~mnk i""' 

ferli.en doluya tutulmak tehlik~ ı tamcım ödedikten sonra kalan mıı. ~Tahsulün harmanlı tesblt csnsı 
im sana hayırlı olsun. ka~dırılmı~tır. !lk tahm~nin çok tamaın'Ic \ardır. 

Sevgili kardeşlerim dogru ve \•aktınde yapılması iç n lllnt lld .. rl<'ri iki lınkllmti kn' _ 
Cihanın birbirini y~ketmek fçln I köylerdeki kont:rn1 heyetlerıne ri- ram:ık olgunluğunu giist ınh or-

boğuştuğu şu ıstrraplı günlerde yııset e-focek olanlDrın hesoptan lar. Birincisi 1lindktanın mukatl-
mes'ut Türklyenln s!z bnhth ço· l ,nle?ma!arı lazrm gclmcktedlr. drratuıın orndakl me\':ı:li ı;azJyct.
cuklnrile sizleri en çok ilgllendı_ 1 F.vvel~c kurulan h 0 yetlc-r kor.trol ten ziyade llün~adn kurnlM'ak ~·rı•i 
ren hububat meselesi ÜT.erinde heyelı unvanını almışhırdır. Bu ,az.ı,·cte göN. kati ~klinl alaeaı;1-
konuştum. 1 heyetlere ihtiyar heyetleri de d::ı. dır. Eğer diınyada Amerikanın 'r 

Türkiyeyi mes'uttur dedim. Çün hllcl r.. Bu heyetle.r Suba~ıll\r ta- dlğl'r menıleJ,etlcrıleki hir ı:ok ın. 
kü, onun bıışında emsalsiz bir şef ra!ınııan ~·an'.lan ı:ı-1erl kontrol sanların 1 tcdl~l 'dral barı-: ,.c em. 

cdeceklerdır rılyet dliıenı kurıılurı.a (e~r mlllel) 
vardır. O mıllehnc, milleti ona · 
aşıktıır y~ birbirıne inanmıı;tır. iik tııhm!n kaza kııza h llclirllc-
Şefinin etr&!tnde!, bu kadar içten CC'ktir. flll tahmin üzerınc yapı· 
kilitlenen b;r milletin hakkı mes. lan borçlard:rma da Vekfılete ııy. 1 
ut olmaktır. rıea. bild!rilcccldlr. ı 

'Medeni bir milletin !'Onu gelml. Z raat ve Tl::-aret Vck:tletlcrl 1 
yen birçok ihtiynçları varO.ır. Me· t~rafından h2zırl:ınan t limatnamc 

mefhıımıına ln»:ınlık talınınnıiil 1'1· 

illi,\ t'ı·ıık 'e Jllndl .. taııııı i .. tikCıli hıı. 

tiiıı diiıı.r:rnııı g:araııtbl altına J:İre

ı·ektlr. "J<"almt ou olmoır,ıı \ e sföihlı 

denlyet de budur. Bu ihtiyaçlar henüz vilayetler~ tcb iğ <'dilme·, dur. 
millet hayatında hergÜ"', her s nt miı:ı:e de derhal tatbikata geçilme- ll;lnl'! nokta, merk-erlyetl'I bir 

fe('A\0iiı: diıııyanııı nınkaiJi!emtıııa 

hakim lcalırs.ıı Illndi<.tan ~unun \C· 

~ ıı lmııuıı e!ılrJ knlınıy:ı. mahkıim-

dc"i.,mek zaruretinde kalabilirler. fi emri vcrilmı.;tir. 1 .., ,, n nt imparatorluğunun \arlık inı_ 

Medeni ve tcşkiliıtlı m llel bünye- Borçlıındırma heyet'cr tcsbit kAm olmııdıj;ı Hı :-.rnsmnıanlnrla di-
sı odur ki hiç bir buhrandan lçi:ı ek'm merkezlcrlce sc,-k dil· ğer unsurların hakları tanınarak hlr 
korkmaz. Doğan buhral'IJ bugU· miyccck hububatı köy1üdcn ımıh. 1 feılera!l~·nn ')ekllnı- gldllmf'.Z<;c llin
nüıı zaruretleri ne ise ccvaplar:nı tar1ar teslim alac"klar ve nmb·r-ı dlstaııın l•tllllale ıleğll, mHzınln hir 
verir '\'e karşılar. Ierda depo edilecektir. dııhlli h:ırtıe ııamr.ct oldıığuclur. 

Yaşayan, yürüyen b.r millet ı tımıılıııı ki Hint liderleri bu iki 
hayatında buhranlı, sıkmtılı, acı Ruslar fviilerovoy U hakıırntı Jş ışten goçmeden ka.' rn· 
ve tatlı günler görmekten tabii ne sınlar. 
olabilir. Elverir ki, ıcıare edenle Bırakmak zorunda 
edilen arasındaki sevgi ve güven 
bizimki glbt olsun. kaldı!,. r 

İşte Türk mlleti, büyiik milli (~ ı incide) «/» 
kurtulu;> tarihimlzdenbcri ntcşli lunan Rus kuvveUerl mütemadi· 
bir idealin dra!ında üstün bir ~c. yen doğu cenuba doğru çekilmek 
r:ı.gnt!e canla, başla çalış:.u ıyl mecburiyetinde kalmışlardır. 
idareciler ta.rafından sevk ve ıcıo- 1 ·ıı ,_ b ht; ·a ıı•ınd dola Moskonı, 17 (A.A.) - Sovyet re eo me.... :ı ·~ r ı, an - . , . . •. 

d , tt teblığlnın ckınde b\ldlrıldı;;ı •• c go. 
yı a mes u ur. • . 

Bu m!Uctln l:8?'1h boyunc.:ı b r re~ Vor.onı!j cepbesınln bazı ke-
mflletln yap.:lmıy::ıc::ıgı fedakarlık· sı:nler nd ~ teşebbüs Sovyctlerln 
!arla dolu bir hayatı ~·ardır. Hu. clıne geçmiştir. Almanlar d:ı. mü-

d 'l dö t k'. ı'nd ya~a da!aacla kalmaktsdırlar. u. arının r ·oı;es e ~ -
yanlnr en hassas, en içli kudc~ Vls , l i (A.A ) - Moskova • 
sevglsile birbirine b~glıdırlar. o, Rostof denıiryolu şimdi üç yerin· 
hiç b ir millete nasip olmayan mc- den kesllnılı:; bulunmaktad:r. Vo
ziyetlcrle dclu ve kararları cııı!ına ronej' ' n cenubunda, bu deınlryo. 
büyük mllleti içın hayrrlı ııellcc- lıınut\ 50 kilometrelik blr kısnıın. 
lcrlc . tecelli ctmlıı tecrübeli ve Almar.lar kontrolleri ıuna nlmıs
güvl!'r.ilir bir mlllet mec!lst olducu lardır. 
çln de çok mes'ultur. Voroncj dolaylarında ise ş ddct 

Ordu, Türk ml11ctlnln o yüksek li çarpışmalar de\·am ctnıcktcd!r. 

ve asil cevheri her z2m .. nklnd~n Berlin, 17 (A.A.) - Alman or· 
daha kuvvetli, karnı tok. gözü da· duları başkomutanhğının tcbllgı: 

ha pek olarak hazır olduğu için Rus cephesinin cenup kesiminde 
de mes'uttur. Denizi, karası, göğü, motörlü te~killerlmız düşmanı Do
hnvası ve suyu ayrı ayrı birer nciz'in doğusunda A. ğr Don is.. 
servet ve refah kayn:sftı olan top· Ukametinde tı:klp etmektcalr. Do· 

lngiliz uçakları 
Lübeck'i 

bombaf adt:ar 
Denizolt, fezgôhlorıno 

hücum edildi 
Londra, 17 < A.A.) - lngihz Ha 

va Nnz,rlığının tebliğı: 

DUn n.kş:ım geç vakit Stlrllng t._ 
pincleld bomba tayyuelerimlz ı.u. 
becl."iıı sclnz kt:omell'e şimal d~u
sundıı. bulunan denizaltı tezglıhlarına 
la!u'rıız etmişlerdir. Taarruz. bulut· 
l:ınn altında bir irtifrı da yapılmış 'e 
bombaların tczglihlard:ı ve indirme 
yerlcrir.dc patladığı g-örtilmUştUr. 

li'le=ısbuı g'd:ıkı gemi tezgıi.hlal'ın 
da taarruz edilmiştir. 

v.ım etmiştir. 

Cenupta dilşman 
çekilml~tir. 

hafifçe ... eri rngın sahip ve çocuklarıyız. Kur- nctz çevresinin Stıılinı;rad':ı giren 
şrmı:ıda eriı~iyccek bir zorluk dcmiryolu kesllmi~tır. Dü:-maımı 
yoktur. Yalr.ız, heı·birimlz şunlıırr gerilerinde ve cenrıhlarmda drrln 
daima hatırlayacağız. Vakitte, pa- bir ~urettc ilerlemiş olan motörlU 
rad:ı, iı:tihHik ve istlh!>l11de pUınlt tc~k·11erlmlzlc cepheden ilerlcycıı 

ve tulumlu olacağız. T<'mbell ğin piyade tcşklllerimiz ar«sındıı bir
vc tek bir buğday tanesinin lsra. çok diişman tümenleri bulunmak-

Tayyarelcrinıtzden ikisi kayıptır 
I.übeck Baltık denizinin hayati bır 

lima.'1ıdır. Almanlar bu limruxi3n fay. 
dnlaıı:ırnk I!usyadaki krtnlar.nın la· 
şelerlnl temin cylc:n;sıerdlr. 

Harp okulunun su 
sporları bayramı 

Ekmek karneleri 
sayım ve kontrolu 

(Bcışı 1 lnf'lde) % fının bir cinayet olduğuna iııana· tadır. Bunlar karmakarı~ık ve 
bakaların ba.şladığr saat 16 ela. 1\Ulli coğrz.. Bazılarrrnız için kıymetsiz dnğınrk olcluklarr halde doğuya Oç şehir iaşe kadro 
Şef lnönü. yanlarında refık.ılıırı ve olan bir!"eyin herhangi bır yurd- doğru kcndllerine yol açmi!ga çıı. 
çocukları bulunduğu halde füunde· daşımız için ınahzı nimet oJ~bilc- lı~ıyorlar. Bütün bu teşebbüs "r farına memud6r 
nlz haV1.1zıınu .,ereflcndırmlşlcr, hJl-ı ceğinl anlayacağız. Yalnız ke~d'. şimdiye kadar diişman için P!!k 
kın coşkun tezuhUl'lcrı ve (vnr ol) mlzi değil, daima topluluğu düc;ü k:ınlı kayıplarla kim kalm!itır. ! i!ôve edildi 
sadalarile karşılanmışlardır. ScylrcL ı neceğiz. Cenup keslmiodeki bü~ tik ha· Ankar-a. J 7 (Radyo Gazetcel) 
Ier ara•;ıncla Adliye, Milli MUd:ıraa, Eğer 1:ok çahı;mı~ ve <'kml"·f'>n reketlerc miitte!lk kıtalar ge is Ekmeğin karne ile ı:;atıklı~ Ankaı 
GUmrllk ,.c Ziraat Veklllerile Başve- milkflfatını göreceksin, arkadaşını ö1çüde şt.lrak etmektedir. lsta:ıbul ve Jzmir g-.bi sehır erde k r-
kU ŞUkrll Saracoğlu bulunuyordu. çoluk çocuf(uııu daima iyiye, da- nele.'"ln sayınıı ve kontrolü !çın bu 

1 1 · b Bir b~skrn taarı-uzu neticcslnde Genel kurmay t t ncı ru,ıkanr gene- ima doğruya ve dürüstlüğe ve da· nııntııkalardalu ia..'}c bolgelerınc m . 
,U dl' \ k d l 1 motörlii bil' te>skillmlz lı•r sov.vet ral Asım G n ız, , n ara vı s ve imn ça!ışmağa siirükle. Sevgi!' mur i!lwesı ıçın yeni bir ı:arar ıttt .. 
Üd .. ll d y1 11 tayyare m~yclanrnı iımal ederek Emniyet m ur e se re er nra- çiftçi, giln~ kadar gü7.el ve fc. haz olu:ımu tur. 

smda. idiler. :.\llisabaknlnra IstlklCıl y 'zll ylizi.in gülsün. Sağlık afi· 50 So\'·yet tıtyyarcslııi tcıhrip et- Karara göre lstıınbul lll.t)e böl .e ,. 
marşile başlanmış ve Harbiyeliler, ve miş veya ele [!c<:irmiştlr. ne 85, Ankara bölgesine 20 ve Iznı r 
hakikaten bilyilk bir mu\·11ffalnyet Ankarada bı·r Kııfkasyıı s~hiller!nde Poti 11· bölgesine de 40 memur Jiinc cuıle 
göstererek 8U sporları müsnbnknla. manına yapılan bir ııkınd a birin. ı·eklfr. 
rınt yapmı~lardır. Bilhassa /) \'C 10 oto:r.obH kazası el sınıf b'r Sovyct kruvaz(ırlıne 
metre yUksekten atlamalar, tam teç- en ağır çapta blr bomba ısabet ei· 
hizatıa yiizmeler, tam teçhh:ııtlıı. 3, (Ba,ı 1 ind~) (-) mlştlr. 
r. "e 10 metrt.-dcn aşar•ı atlnmnlar, li Bay Kanghn.an, ağır bir otomobil v• . 'L" il 
v • b oroneı "opr bıısına karsı dtiş 

Bu seneki pamuk 
mahsulü 

Yaralıları sallarla sudan g""irmeler, kazası g~irmfştlr. Çarşıımb:ı ak,a· , ... 
....,, I 1 man yen""'cn boşa giden taarruz.- Ankara, 17 (Vatan) - Şchrlmıı.c 

halkın ve Milli Şe!in büyilk takdir· mı ngiltere sefaretinde bir top an-
t da l k t k b ,-.. ka. }arda bulunmu" \'C agır k:ıyıp'-r " gelen resmi ma!Omata göre bu ı>eı C'· 

lerınc mruı:tar olmuştur. Genç Har- 1 11 a)TI ara e a.,ına ~n ,, w 
k 1 k t bili ! u~ramı.,.ı.r. k! p:ınıuk mnhsuıu ::,eçcn ıocııcntn r..<•k 

biycliler bugünkü modern ordunun en ya yo uşundaıı ncr en ° omo n ı· n·. ~~ 1 UsUindedir. Bu sene Scyha.ııdn 17 
mükemmel bir nUnıunes!nl bUyllklc.. reni bozulmuş, Kanghnıan, aUomak ııev ın cenup dogusundakl ke. bin, lçel dl' dahil olduj;';'U halde Çukur 
rine ve halita g1Sstermlşlcrdlr. MU· Uzere kapıyı nçarnk basanıağo. gel· sim~e orm:mlık arazide ys pılan ovamn ıstlhsaı yekflnu 200 bın bul 
sabakalardan sonra Milli Şef, gerek digi tıırada. otomobil bir ağaca çarp- lcmızleme hareketleri neticesinde, yodır. MahsulUn üçte ilcisi birinci de 
Harbiyelileri; gerek okul komutanını mış ve yol haricine çıkarak kendini 13 temmuzda bildirilen esir ,.c ga· rccedeki nçllt kou, Akala ve Klc\: 
\'e gerekse okul yüzme hocası yllz- tekeı·lekler altına yuvarlamıştır. nimet sayısı 40 bin asker, 220 tı:ınk land pamugudur. 
başı HUsamettlnl takdir ederek kcn- Bu korkunç kaza neticesinde Ame. her çesittcn 438 top ve J<:60 mit· ---------------
dilerine iltifatta bulunmuşlardır. rlkalt misafiri ölü bulacaklarını :ıan- rnlyöz ve mayinlerc ı;:kmrştır. Hindistanda 

ncderek kAZa yeılne koşanlar l!.detn Uzakı;iınalde, :?\1urmans dem'r-

t k bir mucize olduğunu ve kendisinin yolu birçok :rcrlerinden tam fsa. 
!':, ç 1 k eşe k Ü r dört tekerlek arasındaki salın.da aklı betlerle kesilmiştir. 
Aramızdan ebediyen kaybettiğimiz 

b:ıbamrz Ye aile reisimiz Nevrokoplu 
Hasan Yazıcıoğlullarından: 

basında olarak uzanmış olduğunu Berlin, 17 (A.A.) _ Alman ordu. 
hny' ret ve memnuniyetle görınllşler

lon başkomutnnlığının husu"ı tcb'I· 
dlr. Misafir Xümune hastanesine kal 

ğl: 
dmlmış ve icap eden tcd:ıvlye o za_ 

A. Necip Esi,ııin nıandanbcri devam oıunmuştur. Kuwetlerimlz Voroşllofgradr l~gal 
etmişlerdir. 

Cenaze merasimine bizzat işllrak e
derek veya telefon, telgrafla tee4'>SÜ· 
rümUzü paylaşan akrab:.ı \•e dostı:ırı· 
mıza teşekkür etmeyi borç blllrlz. 

Merhumun Alletıl H c;;:o<·uklan 

İTİZAR 

l·azıannımn ~oklu~ndan dolayı 

(GUmü' Maske} bindi t efrlkamııı 

~redeıneıl~. O:ı:ür dileriz. 

Viehy, 17 ıA.A) - Şimdi haber 
alındığına göre, Alman kuvvetleri ta
rafından iş;;al edilen Voroşilofgrad 
şehrinin bir çok mahalleleri alevler 
f!:lnde yanmakta.dır. 

(Bıı'ı 1 in<·ide) (::) 
Ko"lı;rc lnı;ilız ldaresln.ın H!ndıs_ 

tandan uza.klaşmasını istemışlır 

ÇllnkU ımcak. Hindıstan sc.rb<ıst oı

duf;ıı tal•dlrde halktan b:ıslulara mu
kavemet etmesi istencbllir. 

Nehru, şimdiltl idarenin blrdcnbır 
uzılldaşması tehlılieli olablleceğın, 

kabul etmış, fa.kat me\'CUt olan bll
tUn tchlike!crin Htndistnnm şimdı 
kar.şı koymak zorunda h<ıldı~ı leh.. 
llltcye tercıh cc'lilebileeeğinı ila.\·c ct
mi~Ur. 
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Yeni askerlik 
(BB,t!ı 2 nclde) 

A meı:ıkan Harbiye Nezare

ti, askeri tar1htc gorül

meıniş bir teşebbüse girlserek 
bütün orduda bir sual vPrnkı:sı 

dağıtmış ve lmzaısız olarak dol. 
durulan bu varakalardaki sual-

1 lere cevaben erler, şlk<'.ıyetl~rinl, 
tenkitler ni, ho:.;ruut oldukları ci
hetleri, hh:metln iyileşmesi için 
'leler dilşündOklCl rlni söylcmiş· 

lerdn·. 

NEVİN BASAN CEVİZ YAÖI 
Güneşin ve denizin saf ve yakıcı güzelliklerini cildin derinliklerine nüfu~unu temin ile sıhhat ve hayat fışkıran tunç gibi esmer ve cazibi ruh bir renge tahvil ettirir. 

HASAN DEPOSU ve ŞUBELERİNDE ŞİŞESİ 60 BÜYÜK ŞİŞE.Sİ 100 kuruş 
HASAN GÜNEŞ PUDRASI ceviz yagınm evsafma haizdir. Cazibeyi ve güzelliği ziyadeleştirir. Gençlerin hayat arkadaşıdır. Kutusu 50, büyük 90 kuruştur. 

Vl!'zıfe, fşblr!i\)i ve hoşnutluk 
se'l.'1yesini yükseltmek için bu 
sual vaı:ı.."l'kalarınc\an çok istifade 
cd lmiştır;. Ver.ilen cevaplar her. 
şeyden ztyadc şu.cu göstermiştir 

ki erler, eski teşt"'f'at ve usulle
rin yerine tam bir iı:blrliği ru
hunun gcçrncsinden ve takım ha
llr.de çalıı:;mas:ından memnun· 
durlar, işiırırl aogar~-n saymıyor

lar, seviyor.far, mel'IBk ediyorlar 
,.e zevk du~tııyo-Th'ır. Bunun için 
de manen yCJ.rgıınluk duymuyor
lar-
Şu yolda ce\~lara sık sık tc

s dlif cdılm'ştir: aSubaylarımız 
mükemm<'ldir. ~ zc herşeyin sc. 
bcblrl anlatıyorlıı r. Biz de işi 
k vraycruz. Subı!lyımız horpt" 
vurulursa derhal yerin alıp \'a
zlfcyc ~vam cdchtlır·z. 

V <'nl disiplin '1.ISullerl !taatl 

sarsmamıştır, çünkü erler 

muştcrek maks t !çın :ıaatc lü
zum olduğunu şuurlu bir surette 
kn vrayorlnr ve zaten fımirlcrine 
emniyet duyuyorfar. 

Fakir çocuklarma şeker ı 
Yoksul çocuklarn vcrUme«i hU- 1 

kiımetçe kararlaştırılmış bulunan Şe· • 
kerlcrin te\"Zli hal<kındakl talimat_ • 
name ile bu husus için tahsis olunan 
45 bin liranın tediye emri Ankara
dan \;!ayete gelmiştir. Talimatna
me dün vllAyet sıhhat mUdUrlUğUne 
gönderilmiştir. Oğrendiğlmlze göre, 
birden Uçe kadar çocuğu olup ta 30 
lira Ucret ve maaş alan veya bu de· 
rece kazancı olan \"e yalrnt 4 c;ocu_ 
A"U olııp ta 40 lira maaşı ve kazancı 
bulunan her vatandaş muhtaç aclde· 
dilecektir. Bu gibllcre her ay için 
çocuk başına parasız olarak yarım 
kilo şeker verl\ccektir. Tevziata ya
kında başlanacaktır. Ilk tevzide her 
çocuğa dörder aylık latihltalc olarak 
ikişer kilo şeltcr vertlccektlr. Tev
ziat, çocuk bakım müessese ''e dfs_ 
panscrlcri ile Çocuk Esirgeme ve Kı
zılay le1'CkkUllerl vasıtaslle yapıla

cakt.ır. 

Bir randevucu kadm 
mahkum oldu 

Beyo#lunda kiraladığı bir apart
nıan katında on sekiz yaşından kü
çük kı7.la rı toplıyarak fuhşa teŞ\"ik 

etmekten suçlu Eftaniya adındaki ka 

Sor. manevraları seyreden ec
n<'bı rnilş:ıhltlcr şu kanaate var. 
mlljlar~r: ııYenl Amerfka.n or
dusunun kudret kaynağı; eski 
sert disiplln yer n<• serbest, ma-
k 1 1 1 

b .. il dınrn nmhak!!meslne 8 inci Asliye 

1 
u ve ar ayış ı ır aıs p n geç- U d '--k 1 Eft 1 

1 d 
cezada d n e """ ı mı.ş ve an -

mış o mosı ır.• . 

RAFiNAJ Tesisatı 
Satın Alınacak 

F.linde tasrı~·e 111aklnCt1i tesisatı olup ta. .. atmak 1 ti~ enlt'r t • 
tanbul Tıltlin Gtinıriik, Kemerli sokak :!I numarada lliaılf 07.art·ı

_yn ınhra<·uat. T<'iefon: :!4197. 

Teknik Okulu Satın alma Komisyonu 
Başkanlığından: 

Cin!il 'ilk tarı Tahmin Tahmin 
hedell fi: h~ıleli tutarı llk tcıninatl 

Kuru'::--. Lira J\r~. J,ira Krş. 

------
Çamaşır yıkama 100000 Parça 13 13000 00 975 00 
Odun 120 Çeki 11 Lira 1320 00 99 00 

Yıldızda bulunnn Teknik Okulunun l!l42 malt yı!I ihtiyacı olup yu_ 
karda cins ve miktarile tahmin bedelleri yazılı iki ayrı şartnamelerine 
gore 20.7.912 pazarte i gllnU, çama11ır yrkama saat 14 de, odun saat 
14,30 da Yüksek MUhendıs mektebı muhasebesinde toplanacak komis
yonda ıhalesi ynpılnrnk Uzer<: çamaşır yıkama kapalı zarf, odun açık ek
slltmcyc konulmuştur. 

Çamaşır yıkamanın ilk temlnntı 075. odunur. 99 liradır. 
Istekl!lerln şal'tnanıelı>rl görme!< ve ili< teminatı yatırmııl< Uzere bi.r 

gfln evveline lrndıır Yıldızdaki okulumuza \'e eksiltme gt\nU GUmUşsu
yu11daki Yüksek :.\!Uhcndis mektebi muhasebesine gelmeleri. 

Teklif mektuplnrı elcslltmeden bir s:ıat evveline kadar makbuz mu
kabilinde verılmesl lı\zımdır. 

Postada vAld gecikmeler kabul edilmez. (i222J 

G 1 
K , ,.._ 

1 
yanın ahlf!kı umumiyeye muğnyır o-

Mar:;ıc da ~~;:y d~~~!tir~~;~ ı lan bu hareketinden ötUrU 8 ay ha- .. SÜMER BANK 
usul di" pllodcn maksat; takı. ~~r~:!::s~a:a~c :e~ı:~~ş~;.ra cezası ,ı y ER L 

1 
MAL LA R PA l ARLAR 

1 mın mu terek menfaatllc allıka-

Jı hFrek tlerc erlerin seve seve Toz şekeri Ağustosun 
uymaları \ c takım halinde çalııı-
m r.ın zevkini duymalarıdır.... onbeşinden sonra 

- Amcrican f,qlon •1 k 
mecmua ından piyasaya verı ece 

l 
100 
JOO 
100 
100 

BORS.A. 
17 TEMMUZ 194:? 

Stcrlln 5,22 
Dolar 130,70 
PC'~<'ta 12.an 
Is\' ere frargı 30,03 
İsveç kronu 30.72 

, 11:1\;\I ve T.~RV!LAT 

İkram yel! " 5 933 Ergrni 22,59 

, Radyo, 

DUn sabah ve akşam çıltan re!lk· 1 

lerimlzd,.n bazıları, bir mUddetten_ ' 
beri bulunamamakta olnn toz şekc· 
rinden bahsed•'rek vaziyetin al.tıltah 1 

makamlaı·ın dikkatlerini çclctiğ nl ,,.e 
yapılan teşebbllsler neticesi oy ba-1 
şından itfbaren piyasaya I\ lllyetll 
miktarda toı: IJ<'kcr çıknrılacağını 

yazmışlardı. 

DUn bu husu ta maJO.matıruı. mU-} 
racaat ettl~imfz Şckl'r fo'abrlkaları 

11 
Anonim ~lrketi mUdUrU. yazılan bu 
havadısin yanlış olduğunu ve piya.. 
snyo. mebzul bir 8\lrette toz şekeri 

c;ıko.rılmasının ancalt yeni mahsu!Un 
idrAklle kabil olabileceğini \"C bu lm-

Müessesesi Müdürlüğünden : 
Müessesemiz Zat )ş/e:i Servisi İçin 

MEMUR ALINACAKTIR 
nu memurların ıı .. r h\h.,!Hnl bitirmiş olıııaları ,-e "Jemurlnr Ka_ 

ııununıla aranılon 'a .. ırıarı Jıait. bulıının:ıları 'c 36:>6, 3659 ı-a~ ılı ha· 
nunların şumulilne giren ılalre ve ınii,.~scsclertle eıı aı; li;- "rne çaıı,. 
mış olanlar terl'ih r.dllccektlr. ı .. tr.klllerln !il.7.91'! ak5nınına kıı<lar 

sözü ge~·en sen·ıs -:etllA'lnl' nıiirn• acıt <'~ Jcınelrri. 
1 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanları 1 
Semti 31alıallcsl 

Kasımpaşa Camllkeblr 

akağı No. .\~1·~· 
l.lra K. 

RUG ÜNKU PROGRA)I 

SABAH 
ı,::o Program ve memleket sa· 

ı kanın dn ağustos on b<'~lndcn evvel 
elde edllemlycceğınl söylemıştır. 

l lstanbul zahireciteri de 
birlik kuruyor 

Tophane l~l'mankeş 

Oı ta 17 
Necnti bey 126 

Şarap iııke· • 3G 
Jest 6 Vnkıf 

Kulübe 
DUkkli.n 

10 00 
lG 00 

::; 00 
at ayar;, 7,32 Haftanın beden ter· 
biyesi pı·ogramı, 7,40 Ajans ha
berleri. i, ı5 - S,35 Senfonik prog· 
ra.m (Pi.) 

Ö(;J,F, 

Galata Kemankeş 

> 

> 

> 
Yenleaml 
a'l:lu.sunda 

6 cı katt~ octıı. 

hnn 
> 37 38 6 rı katta 2 adet oda 1n 00 

Bıllı Oda 3 00 

Yukarda yaz.ılı gayri menkuller 3Ui 913 ı;i.l~U sonuna kadar kiraya 
"erıleccldcrdır. lsteklılerin ıhale gUnU o:an 2S 7.042 gUnb saat 10 da 
Beyo~lu Vakıflar MUdUrlü~U Akarnt kalemıne mlıracaatıarı. (7726) 

Kocaeli - Arifiye Köy Enstitüsü 
ve Eğitmen Kursu Satın Alma 

l(omisyonundan: 
M.lktarr f'IJatı 

Kilo Kuru' 

Ekmek (Beheri 600 gr. 

Ta tan 
Lira K. 

Dk teınJnata 
Ura. K. 

tek tip) 192500 10 19250 00 1H3 70 
Yenıeklik sade yağr 6250 220 1::mo 00 1031 25 
Zeytin ya~ı '1000 130 3200 00 390 00 

Yukarıda yazılı üç kalem yiyecek kapalı z.ar! usullylc eksiltmeye 
konulmuştur. 

ihale 20/VII/1942 pazartesi ~fiııü saıı.t lO da Adapazarı Belediye 
binasında toplanaı;;ıık komisyon tarafından yapılacaktır. 

HUkCımetçe fıyatıarı tesblt olunanların bedeli ödenirken kanunl 
bllOmum vergi, pul vesalr kap, nakllye gibi mB.Maflar lla\·etc:ı mü
teahhide tediye edilecektir. 

ihaleye iştirak edeceklerin kanuni evsafı ha.iz olmalan ve ge
rekli evrakı ibraz etmeleri. 

Not : Şartnamesini görmek ve daha fazla matamat edinmek iste_ 
yenlerin Enstitü Mildilrlilğilne mUracaaUarı. (7312) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
Cin"~ 

Mütenevvi demir ham malzeme 
gıektrlk malzemesi campul, 

::\llktarı 

JG Kalem 

priz, komltatısı-, kablo, 
Gazoz fıltre plakası 2000 Adet 

Günü 
Pazarlığın 

Saati 

2S/4/9t:? Salı 9.:10 

> 
> 

> 
> 

> 
> 

9.:iO 
11.-

1 - Yukarıda cins ve milttarı yazılı malztme pazarlıl,la satın alı· 

nacaktır. 

2 - Pazarlık hizalarında ynzılı gün ve saatlerde Kabataşta leva
zım şubesindeki merkez alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Demir ve elcktrll< malzen•eslnc aıt liste ile gazoz filtre nümu
nesl her gün ög-Jeden sonra sözü geçen f1Hbede ı:örülebllir. 

'1 - lstcklilerln pazarlık için tayin olunan :.Un ve saatlerde teklif 
cdecelderi fiyat üzerinden ~;, 7,5 gllvcnme paraslyle birlilüe mezkür 
komisyona müracaatları. ~7U72 .. 

Hariciye Vekaletinden : 
Hariciye VeltA.letlnln Merl•cz tcşld!Mında 1:: cU dereceden mUnhal 

klar\ memur\uldare. rnllallba.k& ile kadın ve erkek memur a.hn..-.a.ktır~ 

Bu idari memurların \"eJ•alettc meslek sınıfına geçmelerine kanu
ni imkan yoktur. 

Müsabaka imtihanı 3 Ağustos 9!2 pazartcsı gUnU saat 10 da. Hari
ciye VeltA.letinde yapılacaktır. Müsabakaya iştirak edebilmek için tnllp
lrrln Memurin kanununun 4 Uncll maddcsindekllC'rdcn başka aşağıda 

yazılı evsafı da haiz olmaları 10.zımdır. 
1 - Lise mezunu olmak 
2 - :\fuvazzaf askerliğini iCa ederek ihtiyat sınıfına nakledilıni' 

olınak. 

3 - Yaşı otuzu teradlz etmemiş bulunmak 
Taliplerin mektep diplomaları, Askt'rlik vesikaları, hUsntihal ve Sıh

hat şehadetnamelerile hlh·iyet cüzdanları V<'YI\ suretlerini istida ile 
31/7/9ı2 tarihine kadar VckAlet Sicil ve Memurin dairesi umum mU
dürlU~Une tevdi eylemeleri ve müsabaka. ı;UnU VekCılette hazır bulunma
ları !10.n olunur. 

4 - Imtihan Tiirkçe, Kitabet, Fransızcadan Türkçeye terceme \'C 

umumi maltima.ttan yapıla.caktır. <G3 Hı. <7555> 

BU 
GARİF 

DEGİŞİKLİK 
YAL°NtZ. ,_,. . 
<;ÜNDE 

. \maı gibi görlinüyor. 
su. \nanı \ . 

taka. ~ . 
8\ZZfiT 1ECR0BE E01fttZ. 

. 
Ancak bu- hafta zarfında buru· 

şu!duklıırmdan kurtulmuş Ye bir çok 
seneler, gençleşmiş blnlt'rce kadın 

lıayranoırlar Cıldı kendi tabii ve 
kıymetlı - BIOCEL - gençlik unsuru 
ile bcsleyınız. 1 clld serian tazeJeşlr 

ve genı:leşlr •BIOCEL•. bulun dun
yada tanınmış Viyana Unhıe.rsitul 
proresoru Dr SteJskal'ın şayanı hay
ret l:eı;fidlr. Şimdı pembe renkteki 
Tokalon kremı terkıbinde BIOCEL 
vardır Onu her akşam ratmazdan 
rvvcı tatbll: edıniz sız • uyurken 
cildinizi besler \'f! gençleştirir oun
duo:lcr için de beyaz renkteki To
l:alon kreminı kullanınız.~ Siyah 
nokt:ı.lnrı eritir. açık mesamelerl 
sıklaştırır ve bir kaç gun zarrında 
en donuk ve sc>rt bir cıldi vıımusa
tıp beyazlatıp kadıfe gibi yumuşatır. 

Kızıloyın balosu 
Kızılayın yazlık mutat balosu 1 a

tu:ı o:ı ~ : tarthtnac na11oıu ldUbU

nOn BllyUkada şubesinde verlleccktlr. 

Her sene Islanbulun en kibar ve 

gUzlde halkını toplıyan balonun bıı 

sene bir kat daha zarif ve eltlenccli 

olmasma çalışılmaktadır. Kadın, er

kek m!lmtnz ''c mUtehassis şahsi· 

yetlerin bulunduğu tertip heyeti faa_ 

il yete baflam ıştır. 

13 3<> Program ve memleket sa
at ayarı, 13,33 TUrkçe plıi.klar, 

13 45 Ajarli habcrlcı i. 1 ı . 14,30 
Rıyo etıcllmhuı bandosu 

Jı;tanbul 1..ahırecllcri de araların

da blr birlfk tesk!l etmek kararını 
1 

vermişlenilr. Oğteden sonra lstan- ı 
bul Ticaret odaııında yaptıkları u_ 
muml bir toplantıda rclshğc zahire l 
tacMerir.den Eşref, azalıklara. da ---------------------------------------------------------------
Bekir Dede. Sadettin Erde~lrmcnci, 

Bu sene balo esnasında artistik 

numaralar seyredilecek ve zengin bir 

piyangodan da talih tecrübe oluna

caktır. En ucuz ve zarif gece esvap

ları ara.<;ında bir müsabaka yapıla· 

cak ve mUklifatıar tevzi olunacak_ 

tır. Muhterem Istanbul halkının ken

dilerine unutulmıyacak kadar zevkli 

ve neşeli bir gece geçirtecek olan bu 

baloyu kaçırmıyacaklarını ve diln· 

yanın buglinkil gibi en buhranlı ve 
fellketll bir anında dost, dtı.,man 

h:ırkese \'e her derde derman olmı

ya çabalıyan Kızılaya. hır suretle 
yıııdıma. koşRcaklarını şüphesiz gö. 
rilı-llz. 

AK AM 
18,00 Prngram \'C memleket sa

at ayan, lS,03 P..adyo daM orkea_ 
trasının her telden programı, 18 45 
Radyo Çocuk k!Ubll. 19,30 Mem
leket ı;aat ayarı ve AJans habeı-
lt'rl, 10,45 Serbest 10 dakıka, 10,55 
Kısa fasıl programı, 20,15 Rad
yo Gazete I, 20,t5 Mııhur maka_ 
m :ıdıın şarkılar 21 Konuşma(Ana 
eserler), 21,15 Dlnl<'ytcı iııtcklerl, 

21,15 Konuşma (Şıir ve Nes.r Sa· 
ati), 22 Radyo salon orkeııtrnsı, 

22 30 Memleket sMt ayarı, Ajans 
haberleri ve Borsalar, 22,45 • 22,::iO 
Yaı ınki progrnm ve kapanış. 

Huan Mangaloğlu. Corcı Ananya- cu·· mhurı·yet Merkez Bankası dls, Sctrak Setraltyandan mUtc1ek-

kıl olan t~ebbUıı hevctlnl .!'eçmışlcı- 1.1 TE ""lif' rz 19 4 2 VA z 1 YE Ti 
dir. Heyet faaliyete geçmiştir. if.2 ır V ,'""' • 

VAT AN GAZETESİ 
iLAX f'IYATLARI 

Başlık 

ı inci &ayfa 
Z nd 

Kuru'? 

750 

500 
400 

150 

AK Ti F 
Ka~a: 

Altın: Safl H:ılogram 71,616,38:> 

Banknot ....................................... . 
Ufaklık 

ı Dahildeki Mulıablrlcr· 

ı.ıra 

10 l ,!!ri3,fll1,15 
7,$317,012,50 

204.457,61 

™ Lira 

113,003,384 ,:.!6 

i12,6U,61 

PAS 1 F Lira 

se-nna)·e: .................................. ·-··········· •••••••••••••••••••••• 

Ihf'yat Akçesi: 

Adi ve fC\"kalltdc ···············-········ .. ·-·· 
Hususi 

Te.da\'6ldt'kl Banknotlar: 

9,412,135,73 
6 ,000,000,-

l 58, HS,563,-

L .J 
S Uocü » 
4 Um:ü • 50 

J 
Türk Lirası .. ········-·-········ .......... ~-·-.\ 712,641,64 

Harit1 eki ::\fubahirler: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 

Kanunun 6·8 inci rnaddt;lerlne tevfi· 
kan hnzinc tarafından vılki tedlyat 23, 790,220,-

33 6H.722.S7 
ı~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı 

Altın: Safi Kilogram 23.919.523 
Altına tahvili knbll serbest dövizler -.-

1 Istanbul Belediyesi ilanlar. 
ItfnJyc hortumlarında mayııı 943 so":lııne kadar zuhur t>dr.cl"I< tnh_ 

minen rı0,000) adet. deliğin kaynak suretlle tamiri lenıclld,.ı• açık ı>k· 

sıltmeye konulmuştur. Tı1hmln bed<'ll 2000 llra \'e ilk tı>mlnatı (luO ı 
Hradır. Şartname 7.abıt ve muamelAl mUdllrlUğll kaleminde ı:-örlllehllır 

Ihale 2 .7.M2 salı günll ıınat 14 de Dalmt EncUmcndc yapılacaktır. 

Tnllolc>rı"l ilk temınat makbuz veya mektupları ve kanunen ibrazı 

ıa.znn gelen diğer ,·csıkalarllc ihale gUnU mua~·yen sruıtlt'! Daimi ı-:n

cümcnde b•ılu.,maları. (7769) 

" ,-~bb!y~ Okulu Müdü!'l:· 9.-~;nrlen: 
Ji : • .ııııcla b·ılı.ınur l'tln,.I cte,·~c ' ııp na tefril. cdılnıııı olan A'!

kcrl Tıbb.v mcl.tcbl ta'el>elcri 16 af;' •1'>11 942 de n~unçfl I< mpa i tlrnk 
edccek'erfnden 15 a~sto ta mclctebc iltihak etnıel,.rl llf\n olunur 17656) 

Kütahya. Bede.1 Tcrb!yes: Bölge 
Başka~ht':~nda ·1 : 

ı - J{Utahya st.ndyomunun antresinde yapılııcal\ parl•e lrnlclırıın \'e 
beton döşeme Işı p:ız'lrlık suretııe vaptırı1.ıcnktır. 

2 - Keşif bedeli 97M lira 67 kur1.J4lur. 

Diğer dö\' zlcr ve Boı·çlu klirlng 

llazlııe Tah' illeri: 
Deruhte cdı. evrakı n. kdiye lturşıh(;ı 

Kanunun G-8 lııcı ııınddelerlne tevıı

kaıı hazine tnrnfmdnıı vl\ki lediy.ıt 

Seııcılıt t Cüzıl:uıı: 

•rıcarı Senetler ····················· 
Esham ' e Talnillt Cli~danı : 

(Derullle edılen evrakı nakdi· 

A - (yenin karşılıt;ı efih.un ,.e lah

(vılitt (itıb rl kıymetle) ..•.•. 

i B Sel be t Cf:ham \'C l h\ !IAl •• , 

A\'nrı tar: 
Altın ve dov z; tiZC'rine a\·aııs ....... . 
Tah\ ılat üz<"rıne avans ••...............• 
H'lzincve kı~ıı vudeil avans •••....•.... 

llu.zi.,eyc 31)50 No. hı Kanuna g!Sre 
açılan altın karş:lığı avans •..•.•.•. 

3 - Pazarlığ gll'ebılmek için ehliyet veslkaları rın \"C Tıcaret O_ llfssedıırlıır: 

56.858,711,16 

158,7 48,563,-. 

23,iP0,220,-

3':1.81'i,84288 

" t 8':1.81 !) 93 

10 280.HZ.4:> 

3,0!lG,31 
j ,980, 723.4Ci 

-.-
250,000,000,-

dnııı ltnvıt ,.e-,lka le Muvakkat teminat makbuzlar nı koml.ı:yon .. tevdi Muhtelif: 
etmeler ldzımd:r. ' 'r bu ' ' ' 4 hraz edenılyenle.r pnznr:ı -'n g ren1ezlcr ....... - .. · .. ·····-··-·-·-··--·······- 0

·-·-······ ....................... .. 

4 llS 7.!H2 gUnUndcn lo>.~.942 gii u ıe kad.ı. .,, .. rııtli anlamak .stı· 

yenler st d)omriıı~:l blSJ,:c d'.l,resine her zaman müruc.ıat etmekte ser
h•ett1-ı,.r 

v , u ... Hi S.912 cıunartcsı ı;ilnU u:!edcn evvel ııaat onda blSl· 
gede ı.~zır bulunan komlsYon huı.ı.ırında Y?..i'ılacaktır. (7739) 

ı.·ekün 

- .... - - ~ - -- - - - ~ - --

!l0,[ı03, 131,03 

134 ,{\5~.343,-

=:31,SHı,842,88 

[)!'i.122.963.38 

257,083,819,76 

<t,ri00,000,-
10,171,!l55,78 

-993, n 4.::sı1.13 

Deruhte edllcn e\"rakı nakdiye ba· 

klyesl ........... ·-·· ·······-··················· 
Karşııl~ı tamamen altın olarak 
llll ve ten tE-da vUlc vazedilen .. ....•.. 

Reeskont mukabili ilivcteıı tedavllle 

va7edilen ···················-· ·········-········ -·-
Hazineye yapılan altın karı;nlığı a-
vans mul<ablll ::902 No. Jı kanun mu
dbinrc illveten leda\1lle v zedilen 

l\le' dua t: 

Türk Lirsııı ·······-·-···········-··--·········-· . 
Altın: san Kilogram 877,422 

3850 Xo. h kannna göre hıuJııeye 

11<'ıla11 al·ans mukabili le\ ılj olunan 
altı.,ıar: 

Sıı fıl Kllogr11111 

Döviz Taahhiidah: 

Altına tahvili kabil dö\•izler ........ . 
Diğer dövizler ve alacaklı kllring 

baki veleri ·······--·-···························-·-···· 

134,958,343,-

.f0,000,000,-

288,500,000,-

ııo,r.00.000.-

118,710,636,99 

1,224, lfH.05 

78,121,167,90 

-.-
26,106,880,5:> 

-:\taht.elif : ·········································-·· .. ·-··············-··-··-· .. -······ 

ı Temmuz 1988 tarihinden itibaren 

• konto haddi % 4 A.ltın üzerine A-raoa •,o 1 

Llra 
==: 

ı;;,000.000,-

15,U2,13:5,i3 

403,058,3fJ,-

119,9H,801,01. 

'i8,12f,167,90 

RAŞlT RIZA 'l'IYATROSU 
lfallde Pl,kln beraber 

Harbiye BclvU bahçesi alaturka 
kısmında bu gece 

SAÇLARISDAS UTAN 

\'oıh il 4 Perıle 

Yar.nn: ~lahmut Yesari 

Heyet her gece Bclvii bahçesinde 
tcms'l vermektedir . 

ZAl"I 
Hasanpoşa mahallesinden aldığım 

ekmek karnelerimi zayi etUm. Yeni· 
sini çıkaracağımdnıı eskisinin hUk· 
mU yoktur. 

Şakar Alle!!I: Ali 

ZAl'I 
D. D. Yolları havuzlarından almış 

olduğum hUvlyet cUZdanımı zayi et· 
tim. Yenisini alııcağlmdan eskisinin 
hUkmU yoktur. 

Abdullah Satan 

Abone Ücreti 
Türklyfl dabllhıde: 
~nelik 6 aylık 

1,00 '760 
Saylık 

400 
Aylık 

160K. 
26,106,880,55 Hariç rneınılekeüude\ 

lt0,228,0j6,5l SeııeUk 

2700 
6 aylık 
ıuo 

Saylık 

SOOK. 
A,yhk 

yoktt•r 

G,uıeteye ıönderll~ evrrik deı o 
ed1181n edllmealıı iade olunma~ zı. 

7anıdaa me1'altyet kabul edllmez. 
998,774,38•,':'a 

Sahibi ve Ne.Jrly1.t Mlltllll'U 
A.lnnet Embt y AJ.MA.'I( 

Yatan Nqriy&t TUrlt Ltd. Şt.L 
v..ıaa Hau... 


