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Vatan köşesinden : 

'' Gönlüne gir, 
lokmasını al!,, 

Milli Şef'in tetkik seyahatleri· 

y ozon : Fevzi Llltll Karaoımaaotla 

H ükumclln, çiftçiyi c.an c-j dk ve müşiık bır __ ed~ w '.'.c bcklc
vlnden alıikooar eden iş· yıp durdusunu sordugu lc;ln c· 

·- mln ve mi.isterihtl. Cünun b:dnde 
lcr hakkında vcrdıgı son kararlar , i dil 1 ~ 1 i b 11 d . . , ncr SCY n zc c<:cg n ı yor u. 
karşısında ılk hlssımlz ferahlık, ı· ı 1- t . b ü d" 1 .. k d İlk d · S e o cmnıyet ug n, un o . 
yOlk ve sonsuz şu ran ır. · u: dugu gibi, iç mizdcdir, hay..ttadır, 
şUnceml:ı: de şu ulvi _haklka:tir · ı tatbikat sahasındadır. 
Türkiyede mılll hflklmıyet reJlmi 
dalma ya"ar cümhurivctln b rlnci 1 ---

"' ' . " • Turk ç ftçlsi lr.anan, uman. daf-
vasfı odur. cumhuriyet on.a d y ... ma bağlı kalan vc daima yarına 
nır. .. koşc;n bir unsurdur. Bunu Türk 

Ne tezatlı . ,.~ dar ve sıkıcı gun· lnkıl~bı c" ı . . t ·ı ı her 
-ı a • 1 !malıdır u ' um mrı~ c rcJ m 1 

le_r ~aşadı~.' F ~at cm n ~ . şeyden evvel ldrfık etmiştir. İşte bu 
kı Turk koylusu; her şeyın kendı ı ldrfık ve beraberliktir k i bUtün 
aleyh nde olduğu günlerde b~n~ inkıltip tarihimizde :ı:af~rlerin, ha· 
bUtUn karıınlığı ile hisseden Turk kikatler!n, ulvi neticelerin ve milli 
k .. I " •• bl a b 1 durmamı" ve 1 oy um, r n e " ı kurtuluşumuzun ana~ı olmuştur. 
yılmamıştı. Kendi köyünde ken- ı Türk lnkırnbı Türk çirtçls ni e· 
dinden ~Uphc edilen bir a~am ha. ferdi yapan ~c efendi sayan bir 
llnc sokuldugu halde o, kımscden inkılaptır , .e mı:ıdcmld 0 lnkıliibm 
şüphe etmem.iş~ «Devlet ~mrl, s_ıı- hızı '\'e cznhlığı lçlndc)lız, madem. 
kat ta olsa bUyuk emirdir.» demı~, k ı her sahada durmadtı.n, dlnlen
lı ç bır bühtana aldırmıyarak, h:ç , meden büyük \'C müre!f.ch Türki
blr nalayık zordnn rahatsızlık duy_ 1 ye n~mına mücadele hayatı silrü· 
duii:ur.u h lssclllrmiycrek yine emir· l voruz ve süreceğiz, hiç bir gün bu 
lcrı )'C'rlne getırm<.'k, işlcr1nl gör. ı hakikati nefy ve lnkar edcmezdık. 
mck için didinmiş ve bir y20d .. n ı Bin bir zulümden, sefaletten ve 
da hnl ı nl an latmıya çalışmıştı. hicrandan kurtardığımız ve kur. 

lnönü, ortti Anado
lu segah.atine ç.ıktı 
Milli Şef inönü, seyahatlerinien evve1 
Hasanoğlan Köy Enstitüsünü Ba~ve

kH~ mizie beraber şereflendirdiler 
f Ankara, :!O (A.A. ) - Mılli Şef 

RelslcUmhur Ismet lnönU bu ak
şam :!S de Orta Anadolunun bazı 
ye:-lcrlnl gi!zmclc üzere Ankara
dan hareket buyurmu~lardır. 

CUmhurreMmi7., Ankara ga
ı·ında. Biil'Ül' M!llct :\tecllsl reisi 
Abdülhalik Rerıda. Baş,·ekll ve 
Hrı.rklye \"t-kil Yek.ili r;ukrü Sa. 
ı acoğl~. Cenellwrnıny başkanı 

Mc.reşal l•"evzi Çakmak. şehri· 
mlzde bulunan \"ekiller, Parti ge. 
nel sekreteri , .e umumi idare he· 
yeli Qır.alıirı . mebuslar, generaller. 
vali ve garn!r.on komutanı ve dl. 
ğer a&kerl ve mU\ld cl'klın tara· 
fındıı.n uğurlanmışlardır. 

Ankara, 20 (Telefonla) - S:ı· 

babın h~U~ sekiz buçu~. UstU
nU örtea ağaçlarla yeş.1 bir ko. 

: ' rıaor gibi uzanan Çankaya asfal-
tından, MilU ~e! InönU'nUn oto
mobili sUzüiUyoı . Arkalannda 
rcfik!llarının ve mal:ı;etlerlnln ' 
nı abaları var. 

InönU, Baş,·ekll ŞUkrO Sara
eoğlunu da yanlarına almışlar; 
refikaları, erkek ve kız c;oculcla
rlle diğer bir otomobildeler. Ar· 
l~adan gelen otomobillere bakıyo
ruz: ~lıuırlf VekAletl müsteşarı 

llısan Sungu, Jtöy enstltUleri flk· 
rint ilk defa ortaya atan ilk ted. 
r!sat mUdUrU lsmaıı Hakkı Ton· 
guç, Vali ve belediye reisi Nevzat 
Tancloğan \'e ya verl~ri görU~·oruz. 

Milli Şe!'ln otomobilı Cebeci 
asfaltıııc!an sağa saparak Mamak 
\'e Kayıış istikamctınde Herliyor. 
(De,amı: Sa. s, ü. 5; de) ( .. ) ' Zaten en fona günde, devk:line ı t;ırmıya çalıştığımız mllli varlığın 

halini anlatmrya çalışmak demek, temeli olBn köylüyü, şüphesiz esa. ~ 
ümitsiz kalmtırw.ık, inanmak ve _ _:<=De~v~•=n=ı.ı~;~S..=-..:.'~; _Sii._a_de_>~<~>-.:_ __________ M_uı_ı_.:ş~e-r_ı_n_u_n_ii_B_a_:'_'._'kll_· _ı_m_ız~Ş-l\·k--ri_\ _s_a_ra_c:-o-::ğl:-u-11"_" _y_an_~_'ll_n_a_-:-------=----~--:_::,_ __ .-:::-----------------;;-----

~;i~:ıı~~ğ~ın~:ı~~~ı d::~~~~·i:n~~ M·ıılAı Sel' Fransız f ............. .._,,,.,,,,,____._1 Atılay / a c ı·a sın da sürdüğü hayahn iç nd•, o h•yaı. A 
1 

E:~~~~s::~:;~t~:rn~%:; g e Ç f İ 18 r i Hatipler, hadisenin Türk kalbinde bıraktığı 
so) Jemeyinlz ve immeyiniz, b f. • kd 
ka türlusil yapılamaz!• Köylü böy Elçi, itimatnamesıni ta im etti. elem ve ıstırabı ifade ettiler 
ı ~ çirkin sözlere kulak bile \'Cemi. 

yerek durm don, yılmadan işile Merasimde Başvekilimiz de bulundu 
uğraştı ve devlet cmlrlerınl yerine 
gellrmiye devam etti. Fakat daha 
doğruyu, daha iyiyi ve makulü yi
ne oradan istcınektcn, dılemckten 

Ankara, 20 (A.A.) - Reisicüm
hur İsmet İnönü, bugün saat 16,30 
da Çankaycıdakl köşklerinde Fran· 
sanın yeni büyük e~lsl M. Gaston 
Bergery'I kabul buyurmuılardır. 

Bilyük elçi, Rcisicümhura itimrıtna 

mesinl ve selefinin ba§ka vazife. 
ye tayinine dair olan vcdan;meyi 
takdim etmiştir. Bu merasimde ı 
Başvekil ve Hariciye Veklletl ve
kili Şükıü SaracC>ğlu da hazır bu· 
lunmuştur. 

Ruslar Voroşilof· 
grodı tahliye ettiler 

Çanakkel(', 20 (A.A.) - Boğaz' mek üzere Cümhurlyet alanında 
öniinde kazaya uğrayan Atılay de-1 haz.in bir ihtifal yapılmıstır. 
n ıza1trmızda §ehit düşenlerin halı- 1[ Vali ve komutanlarla ~tün mc. 
ralarını yad ve ruhlarını taziz et· mm ve subayların askerı kıta ve 

okulların \'e binlerce hl'!1kın hıı.. 
zır bulunduğu bu ihhfaldc lstikliil 
mar§ından sonra meydandaki bay-

(Devamı: Sa. S, Sü.. 1; de) + 

d~ seri kalmadı. 

işte dilcdığl oldu, özledısine ka
vıı~ 1 u. Dilcdiı:ı olacaktı, özlediğine 

kavu~acaktı. Çünkü evvelce veril. 11 
ıniş ol.tın kararlar, onun bi.inycs•- ~!'~'==~~~~~=~~=============~·~·~ ! ne ve hayat icaplarına uygun ol· :: 

Kafkasya ele ge- ı 
çerse harp çok > 

uzayacak i 
Bir ••• gazetııl "Al
•ulan ıeneoek lla· 
dar k•vvetllflz,,dlfor 1 mıyan tecriıbclcrdt. O, akit selimi- 1 A s K E R "ı o LJ R LJ M il 

le hükmen onları rcddctmis, fakat 
Allah emri ksdar kudsi bildiği 

devlet emrine boyun eğmenin en ;;==--=-=-----------====;;;;;;;;;:;: 
Vichy, 20 (A.A·) - En son rad· 

vo haberkriı e göre Rostofun do· 
i;usunda ilcrliyen Alman kıtaları, 
şehri g~m'ş bulunmaktadırlar. 

biiyük vntanpcrvcrllk olduğunu I· 11 11 
çinden duyduğu için. işaret edilen Dogv u cephesı·nde 
volu sarp, dlkenlı de olsa ayakları 
kanayarak yüriı,mcklcn de kalma· 
mıştı. 

Londra, 20 (A.A-) - Sovyct J;;"I.'. 

ee yarısı tebliği: 

Fakat dikenli, zahmetli ve çık· 
maz yolu ona işaret edenlerin ken
dinden ve ynkınlarından başk.ıla.. 
rının olmadığını, kendi kanını a
kıtarak kurduğu rejimin haksızlık
ları devam cttiremlycccğinl blldi. 
ği ve en nihayet ba1>1nda bütün 
gönlünü vcrdilil iyi gün bekçisi ve 
ktıra gün dostu 'Mllli Şefinin dim. 

Yazan: İHSAN BORAN 

A Jman trbJlj'I, a,ağı Done( Hı ketlerlne de\1M'll ediHyormu~ ·~ 

Don nehlrlerl ara'lındakl ha- 2 - \'Of'o,llofıcrad ile R~tof ara_ 
rekAttan bah!!edtrken şu iki noktayı sındakl bölgede kalan yenihnlo: Ru<ı 
btllrhnekt~lr: kun·etıerlne mu,·affaklyetıi hava hU-

1 - Alman orduı.unun taarruz , .e cumları ~·:ıpıhnış ~ 

takip ettiği yollar harap bir \"llr:lyet- D. X. B. aJaru;ınm a.o.keri llÖU'Üııü, 
te .hnl~, bununla beraber takip hare- (Devamı: Sa. S , Sü. l; de) )( 

·Mlllerovonun cenubunda \'C Vo. 
ronej kesiminde ~lddetli çarpışma· 
lor olmaktadır. 

Rus kuvvetleri Voroşilofgrad şeh 
rlni tahlive etmlı:1erdlr. 

Vichy,. 20 (A.A.) - İngiliz Is· 
tihsalat nazırı M. Lltılton Husya. 

llJcvamı ~ıt. 3, :iti. 4 <le) •§• 

Ticaret Vekilimiz ·son 
tetkik seyahatlerinde 

Çukurovada istihsal edilen hubu
batın acele sevkini emretti 

Mısırı tehdit 
eden tehlike 
Bu tehlike azaf mış 

fakat ortadan 
kalkmamış 

Muır ceplleııa de 
&laanlar 4 bin 
••lr werctller 

Ankara, 20 (A.A.) - Ticaret Ve.. 
klllmtz Dr . .Behçet Uz, Adana, Tar
sus ve Mersin havallslndc yaptığı tet
kik seyahatinden Ankarnya avdet 
etmiştir. Vekil bu seyahati esnasında 
Hatay valisini de Ada.naya davet ede· 
rek Hııtrw'ın mahsulat \'e iaşe lşle
ı ini, Jsk~dcrun limanındaki lthalAt 
vaziyetini dr ö'!'"°C"r.mlş ve Ceyhan'dan 
gelen he.) L t · hab•ıl Nlerek kendilerini 
dinlemiştir. Actaııa, Tarsus ve Mersin
deki iaşe ve ofıs teşkllRtını yakın· 
dan gözden geçiren Vekıl, bunların 
kabiliyet \'e hizmet: dcrecelerınl ôlç· 
mek fırsatını bulmuş. toplama ve 
dağıtma işlerinde Çukurovanın mem
leketimizin her yerinden evvel elde 
ettiği hububatını acilen muhtelit is· 
Ukametlcrc sevk sırasında of!sın gös
termesi icap eden Jıaaaaı;ıyetl anla- - '"' Ticaret VöW. Büoe& Uz 

tarak cen az bir banka ınuzanıı iste_ iııgilizler, cenup ve 
rım. Ofis mUhlm rolUnUn bir imtiha-
nını verlyon demiştir. Id.tre Amirle· merkezde biraz 
rl, çiftçi. tUccar ve hallda yakın ve l ~ d l 
samimi temaslar fırsatını bulan Tı· z" er. C z' er 1 
caret Veldllmlz ehcmmlyctll limanı. Londra, 20 CA • .ı\.) ~ Tinıcs snze-
mrz Mersın.ln anbRrındakl lthalAt \'e tesi şimal Afrilm muharebeleri hak_ 
ihracat eşyalarını dn göı·dükten son- kında şöyle diyor: 
ra, yolda dumlması lazım gelen yer-1 }.fı~ır'ı tehdld edrn tehlıkıı azalmrş 
lerdc otokardnn inmek suretllc ofisin fakat ortadan Imlkmnmıştır. DUş

toplanıa yeı !erini teftiş etmiştir. Oğ- man kun·cUerl hl\tUn Ortnşnrk eep
rendiğlmlzc göre D:-. Behçet Uz tay. ht>.slndcki en mUhinı hedeflere o ka
yare ile Çukuro\•anm pamuk tnı·Iala· dar yaklaşmış bulunuyor ki onlaı ı 
rı ve hububat harmnnlnrı UstUnde do- uzaklaştırmadan rnhat bir nefes aı. j 
!aştıktan sonra Ankara'ya hareket mnmız mUmkUn değildir. Maziden o 
ve avdet etmiştir. 

;icaret Vekilimiz bu seyahatinin 
11eııoo ve l.nUbalar:ndan pek memnun
dur. 

kadar acı dersler aldık ki şimdi ken
dimizi aşırı derecede bır itimada ko· 
!ay kolay Jcaptıramayız. Fakat Ela
lemc-yn'de kıtalarımı7.ın bUyUk blr 

(Dnamı: Sa. a. fjil, 7; de) (::) 

Ruslar 
yenilince 

Müttefikler har-
be aevamcesareti 
gösteremiye

ceklermi ş 
Ankara, 20 ıRndyo , Gazett-sil 

Gelen habt-rlcrdc Bulgar ilnivcrsitesi 
devletler hukuku profesörü Genof, 
cSon zaferlerden sonrn> başlığı altın. 
da yazdığı bir makalede son Alman 
muvaffaklyetıerlni belirtmiş ve Al· 
n1anlıı.rın yakında Don ve Kafkasya 

(De\·anu: Sa. 8; Sil. 6 da) c/> 

Beden 

Japonlar 
Rusyaya 

saldıracak mı 

Siberya hududuna 
Japon takviye kıt' o -

lor• gönderiliyor 

las& fÖll'ler UJfe. 
•ıuace ••ı•ı• uJ. 
.aarmü taalallldbu 

uı ......... 
va,lngton, 20 (A.A.) - Rcııter: 

Blr çok askerler, Japonların derhal 
(Devamı: Sa. 8; Sil. 4 te) -

1 Hindistan 
meselesi 
Hint müdafaa· 
konseyi azası 
Hindistan siya
setini tenkit etti 
Yeni Delhl, 20 (A.A.) - Hlndis· 

ta11 müdafaa konseyi azalığına t:ı· 

yln edilen eski Londra fevkalade 
komiseri Birforok Han bugün neş 
rettiğl bir beyannamede H'nt kon. 
gre partisinin siyasetini şlddefü 

tenkıt etmiştir: 
(Denuru: Sa. 8; Sil. 6 da) -

terbiyesi ve spor davamız 

Maarif Vekilimiz, dün sporcuları 
ve ·idarecileri dinledi 

Vekil dedi ki ''Kanunu değiştirmek icap 
ederse buna teşebb_üs, vazifem izdir.,, 

i>Un yapılan ıoplaımctan bir rörünü' (Yazısı Utlinctı sayranuıdadır) 



.,. .. 

Türk toplarmm tarrakalan 
Yazan: Ziya Şakir 

-21- fe bırakınız.. Durmadan ok, taş, 

ateş yağdırınız. 
Turk toplarının tarrakaları lı· Diye, mütcmadlyc.n emirler ve· 

manın sü~iınunu altu~t cd yor.. r yordu. 
hedeflerim bulan mermilerin duş. ~akat bu emirleri tatbik etmek 
man gcmılerlnden kapordıkları par kolay değildı. Bazı Türk gemllerl, 
ç...ıl .. rrn çatırtılı.ı:ı iş tiliy?rdu. 1 uçları çcagelfı zincirlerle düşman 

Turk gcmilcrı, artık zıncire bdo- ı gemilerini adeta kendilerine per· 
yann11şlardı. Cesur cfrattan r· çınlemlelcrdi. Böylece, ellerine ge. 
çokları, zincirin ı.izcrlne atılm1ş· çırdlklerı şikürlarını koyuvermek 
!ardı. Bunlardan bazıları, eller n. t ı 1 •S cm yor ar .• onları ya. ateşleye. 
reki palalarla. zincire bağlı oıan rek yakmaya ve yahut d.plcrlni 
gcmılerın palamıırlarını kesmeye, delerek batırmaya. çalı§ıyorlardı. 
bazıları da, kndlrgalardan vcrilerı Bizans gemlellerl jsc bu iki 
mcsalelcrlc Bizans gemllerlnı c.. bu'-"iık fcl"k ti .. .. ' 

l d " .. e n o:ıuııe geçmek 
lc~le~eye çalısıyor ar ı. . için, büttin kuvveUerini sarfedi· 

fkı tarafın scmllcr1 b.rbırlcr ~.:: yorlardr. 
0 kdar ynklıı:imı5lıırdı kı, nra.a· ı Ti' kl 1 rında, o koca zincir gıbl bir m .. • ehe ır . crt, zııy atla zerre kadar 

ld ., mmıyc w:rm yorlardı. Bazan 
n·a olduğu ha e Turk gcmıcı.er , z.ırhh B n k 1 J .. • 
Biz:ans gcmtlerfnrn YLlksek borda. beli d uı sk as ·er er nın uzerılnek, 

1 • n en yu arısı tamamen ç.rp a 
larına çcr.geller fır a.a:ak . bunlcı. olan Türk (Serden e ti) Jcrl atılı· 
ra asıla asıla o gemlle!'ın guvertc· yorla d" 1 g ç ,; 

1 1 . r.. U§man arım, aı.;ır pa a ar 
e:rıne tırmanıyorlar.. bazılıırı. •·n k , 1 b lt 1 11 1 • vo.. es,;: n a a ar c parça ıyor. 
merdt\•enlcrın yardımından stıfa· lı.ı dı. 

dt' ediyorlar .. Düşman gemilerinin tBlzans geınllcrl, ancak güverte 
guvcrtclerlne .ayak basar :ıı~maz. leriııin yüksek olması saycslnde: 
bel.erindeki palalar ve bal al rl.ı, Türk gemicilerinin attıkları çen· 
Bızııns gemUerlndeki muhnr•plerı gelleri parçalamışlar .. Bın müı>kii· 
kırıp geçlrlJ orlardı. laUa kendilerini Tiirk gemıle,.rln-

Zlnc rin iki tarafına yanaşmış den r.ıyırabilmişlerdi. 
olan g m·lcrın armal rı b •C bir. Bunun iızerlnc, o korkunç ölüm 
b rl c karışmıştı. Güvertelerde kasırgası da, birdenbire dinlverdı. 
Vo kan gibi ka~ nayan muhıırlp. Ti.irk gemileri, (Fatih) ten al 
ler, bırbirlcr nin Uzcrlcrine tas· dıklarr emri, muvııffakiyetlc yap: 
lar, oklar, mıı::rnklc:ir, kargılar. ya· 1 

d ı mı5 ardı. Artık or da gorülecek 
nar mesalclcr, kızgın cm r er h' b , ' 

ıç lr iı;ı .1 kalmamıştı. Am'ral 
J gdırı) orlardı. 1 Süleym:ı.n R ı i ı · .. 

TOrk scmlctlcrı kcndı gemile. 
1 

es n verd Si cmır uzc· 
rın n sercnlerioe ~·c çnrmıhlarına. 

1
r ne, yavaş yavaş çekilmeye ba:ı-

. aını~lardı. 
çıkmışlar.. oradan, Btz ns gemile- K h 1 h 
r inin ytıksek guvertelcr ne sarkı· 1,..,, 

8 
draman Ja:lral,b k~rmet. etmek 

..... ın ı... a u ·ı B•zansJıhır 
:ı. orlar.. mütemadiyen palalarını, Tü kl d d ki 1 ' 

1 r er cıı ve • er ajır tokat 
baltalarını ve mızrak arını snvu· ıar altında ;ı::llmekl b : 
ruyorlar.. d~şrr(ınad mutcmadıyen kılmamt,lar, utanm:mış~~~~e~ü~~ 
za~ lat verdırıyor ar ı. . 

. gemılerl h orp hattından uzakla ~-
Hcm Türk ve hem Bızans ge_ nuıya ba.,la b ı k i · 1 aı 1 ,, r a a maz ço grenç 

nıll rındcn bazı arı ateş mış ar. btr nı··1 1· k lk ı may ı::c a ·mış ar.. kend 
aı. Efradın b r kısmı da. bu ateş· tarihçilerınln bile h çblr ar ve 
lerı sondürmek çin butun kuvvet- hayil. duymadan kaydettikleri veç
lcrını .. arft>dıyorlardı. hile, . ç~lk zırhlılara kar§ı çıplak 

Bizans gemıler ~1~ yCıksek gil. vücutlarlle atılan • kahraman Türk 
'ertelerı harp v zıyet ne daha gemicilerinin arkasından küfü 1 
ınus ltt . Bu vazıyctc gü\ er en ku- ..,.,vurm· a ü t h 

1 
kr er 

, 1 .... cı3 • m s e ccn wre ·et· 
:nandan (Not ras), bOyuk b r kıs· !erle kol!arını sallama ba la ı 
mı zırhlı olan efradının, Türk ge- • d ya S m ~ 

'ar ı. 
""lictlcrinc galebe edeceklcrıne kıı. 
ııoat getlrmtşt ... Fnkat h ç bir mfı- Ruhi terbiyeden, aıskerliğln şe. 
ıı!a dinlemeyen Tlirk gem cılcrl· ref ve haysıyctlndcn zerre kadar 
ı , hayrete şayan bir çeviklikle nasipleri olmayan bu grıf,ller ciylc 
bu yUksek bordalar.~ tırmandıkla· zannediyorlardı. ki, bu zincir kı· 
rını.. ve Bizans gemilerinin gü. rılmo.yacnk.. Bıı::ans surları yıkıl· 
vcrtesınde bogaz boğaza mucade- 1 may cak:· Ye yaptıkları da, yan. 
c) c baııladıkllll'ını gortın~e. bir· ı larma kar kalacıık. · • 

:lenb re bü3 Uk b r aşkınıı:a tu· Fakat nrası, çok geçmedi. Bu 

t 1 d . zanlarmdn nekadar n'danmış ol u uver ı. • 
Kumandan Notar s, eltndc uı::un duklarını anitdılar .• Pek kısa bir 

b r kılıç olduğu holdC' bulundu. müddet sonra, Türk kılıçI.arının 
~u gemin n kıç suvcrteslnde ter- karşısında dizçokeı'Ck, sefil hayat
hr tepir: yordu. Yanında duran !arını kurtarmak JÇ n, aglaya ağ· 
• (megafon) lu • bir zabit vasıta_, laya ~alvarmaya mecbur oldular. 

e, Bizans gemiler ne: . * 
- Zl c rdcn açılınız. Tilrk ge-

1 
Zlnclrın gösterdiği bu mukave. 

Şehir 
Haberleri 

Sebze ve 
1meyva fiyatları 

Fiyatlar, bugünden 
itibaren belediy~ 
tarofmdan tesbit 

edilecek 
Meyva ve sebze fiyatlarının sc· 

bepstz bir ~kilde yilkseltilmcsınl 
nazarı dıkkatc alan Vali ve Be· 
ledlyo Reisi Doktor Lutfı Kırdar, 
bu l~e bizzat ve büyük b r .alA. 
ka ile meııgul olmuş ve apaçık bir 
vurgunculuk §eklini alan, bilhas
sa fakir halkı kıvrandıran bu ha· 
lin önlenmesi ıçln tesırll btr çare 
bulmuııtur. 

Öirendigimlze göre, bugunden 
ıtlbaren sebze ve meyva fiyatla· 
rının tesbitl işl ile belediye mcş. 
gul olacaktır. Beledıye lktısat mü
dürlüğü bunun için bir talimatna
me hazırlamıştır. Bu tallmatna· 
menin tatbiki le busune ksdar, 
boş buldukları meydanda p~rvasız. 
ca şahlanan meyvacı ve sebzeclle. 
rln vurguneuluguna kati olarak ni
hayet verilecektir. 

Vali dün de iaşe mü. 
dürlügUnde meşgul oldu 
Vali ve Belediye Reisi Doktor 

Lütfi Kırdar, dün sabah bolse la· 
şc müdiirlüğüne gıderek bır mUd. 
det meşgul olmuş ve bu arada, An. 
karadan evvelki gün dönen bölge 
i3şe müdı.ir vekili Mümtaz Rek 
:ıe iaşe vaziyetleri ve bilhassa e)t· 
mek meselesi üzerinde konuşmuş· 
tur. 

lase müdürii Ankaradan 
1 

geldi 
Gc!;1?n })()rşembc günU vekaletin 

daveti üzerine Ankarayn giden 
bölge ıaşe müdiirii :vlümaz Rek, 
dün sabah şehrimize gelmiştir. 

Münakalat Vekilinin 
tetkikleri 

Bir J...-aç gündcnberi §ehr mizde 
bulunmakta olan MUnıkallit V~. 

kili Amiral Fahri Ergin, dün öğ. 
leden sonra. l\1ıntaka Liman Reis· 
ıı;ır:e giderek tetkiklerde bulun· 
muştur. 

Ekmek karnelerin izi 
iyi saklaym 

Fırın önlerinde kalabalığın Iaz.. 
la olduğu vakitlerde ve bilhassa 
sabahları, heniiz küçfik denilecek 
yıı.ştald bazı çocukların sıkışık b!r 
vaziyette aralarına karıştıkları hal 
kın ekmek karnelerini aşırmakta 

oldukları yapılan ş'kftyctlerden nn 
Ioşrlmıştır. Zabıta, yankesiellltc bL 
rer namzet olarak yetişen bu hay
lazları şiddetle takibe bas]amıştır. 

Karnesiz ekmek satan
lar çogahyor 

mılerllc aranızda gcnls b r mesa met, derhal (Fatih) in askerlik 
' • • deh:ısını harekete getirdi. Akşam Pazar gilnlerl mesire mahaile· 

olup da çadırına çekilir çekilmez, rinde yüksek fiyatl:ı karnesiz ek. 
mühendis (Sarıca) yı, (Mimar mek satanlar çoğalmıştır. Geçen pa 
Muslihutt.n) ı \'e bütün ~ dö. zar günü öğkden sonra, Salacık 
kum ustalarım, çadıra cclbcttl. plfljının kapısı önünde ısim ve hli-

VATAN 

Arllk boğazlarımız kapalıd r .. 
Orada Türk süngüsü panldıyor 

~......-.~ ....... -......, 
TAMAl\I 250 SENE RUSLAR BOGAZLABIMIZIN AÇIX KALMASlNI ve İNGİJ,İZLER DE KA· 
PAU JtALMASINI İSTEMiŞLERDİ. FAKAT LOZAN SVJ,H KONt'UtANSl:SDA RUSLAR 80· 
GAZLARIN 'KAPANIUASINJ İNGİLİZLER DE AÇILMASINI İSTİYORLARDI. ALTI SE.SE E\'. 
\'EL BOGAZLARI KAPAMJŞ Bl'LUNUYORUZ. GALlBA BUGCN BUNDAN :YALXIZ RUS-

LAR DBGİL, İNGİLİZLER DE ÇOK MEMNUNDUR. 

Yazan: BABA TANSEL 
~ • 'i . Akdeniz ve Kara
~ oemz boğaı::larına lstihk~m 
yapmak, ve bu geçitleri harp gc· 
mllerlne kapamak hakkımızı, baş 
IJ<:a Avrupa devletlerine Mortrö 
mukavelesi ile kabul ettirdiğimiz 
günün 6 neı yıldönümüdür. Bu 
tarihten evvel, tan1am on sekiı:: 
sene Boğazlarımız açık kalmıştı. 
Sahlllertnde ne tek bir top, kıyı. 
larında ne de tek b'r Türk ag_ 

kcri bulunduramı3orduk. Avru· 
palılsr Boğazlarımızdan, ıstcdlk
lerl zaman, istedikleri kadar harp 
gemisi geçlreblllyorlardı. Fakat, 
ahı sene evvel, nihayet devlet a. 
damlarımızm zeka ve s yasetlcrl 
sayesinde, A \Tupahlara bu h k
kımızı kabul eturmiye muvaffak 
olmuştuk. Bugün Boğazlarımız 

tamamen kapatılmış bulunmakta. 
dır. Artık bütün Boğaz sahille· 
rinde Türk süngüsü parıldıyor ve 
Tlirk bayrağı dalgala::ıyor. 

Bugünkü dünya savaşında, Bo. 
ğazlarımızın kapalı bulunmasının 
bize ve başkah:rma temin ettiği 
bilyük faydaları göz önüne geti. 
rlrsek, Montrö mukavelesini, b r 
zafer gibi kutlemanın hiç tc yan
lış sayılamıyacağına hükmetmek· 
te güçlük çekmeyiz. 

A caba on sekiz sene Boğaz 
laI"ımızı nlçın kapatama

mıştık ve sonra bunn nasıl mu· 
vaffak olduk? Cihan harbinden 
sonra bütün memleket parçala
riJ.e ve istlkHillmlzle beraber Bo. 
ğı;zları da ecnebilere kaptırmı~ 
tık. Fakat büyük istikl~l z: feri· 
mizden sonra nihayet ecnebiler 
bize topraklarımızı ve :lstlkHill· 
m'zl vermiyc razı olmnk zorun. 
da kaldılar ve bunun için de 1s
vlçrede Lozan şehri.ıde büyilk 
bir toplontı ) apıldı. Burnda söz 
sırası, Bo~azlarımız:ı gelince, bil· 
tün A vrupah devlet adamlarının 
Boğazlara istihkam yapmamaklı· 
gımızı \'e buralardan hnrp ve ti. 
caret gemilerim serbestçe geç r
mck tstedlklerı v halta bunun 
için de «;yak diredikleri görilldU. 

tonu geçen ve toplarının bUyük· 
lüğü 203 milimetreden fazla olan 
bir harp gemisini Boğazlarımız. 

dan geç'.remeı:: ve bır devletin 
Karadeni2'<! göndereceği gemilerin 
tonajlarının tutarı da asla 30 bin 
tonu aşamaz. Ayni zamanda bu 
gemiler gündüz geçecekler ve Ct~ 
çeeeklerl evvelden haber veri· 
leccktlr. D lger taraftan harp za· 
manında, Türkiye, harp eden d v. 
Jetlerin harp gemilerine Boğazla. 
rı temamen kapamak hakkını 
haizdir. 

L ou;ın barış konferansında 

Boğazl::ırımız hakkında. 

Ruslarla İngilizler arasında ge· 
çcn çok heyecanlı ve tar hi bir 
munakaşayı bu zam r.da hatırla· 

mamak kabıl degll... 1923 sene. 
sinde Lozao sulh kon!.?ransındn!d 
ki devlet adamları Boğazların 

harp gemilerine tamamen serbest 
olmssmı stiyorlardı. Fa.kat ~al· 

nız Rusya devleti bas murahhası 
Çiçet'in, buna muhalifti. Bu yüz· 
den o zaman bu toplantıya reis. 
ilk yapan İngiliz baş murahhası 
Lord GOrzon ile arala.rmdtı şld. 

cletlı b'r münakaşa başlamıştı. 

Rus murahhası, İngilız murahha· 
sına \ 'C İngiltcreye ateş püskü· 
rüyordu. Bir aralık Çiçerln, lral 
ctligl şiddetli b;r r.utukta. uGiir. 
zon,a §U çok tarihi ve dikkate 
şayan sözleri söylemi ti: ııYüzlcr_ 
ce sent>deııbcrı İnı;:ifülcr Boğazlıı
rm kapalı kclmasını, hak ve ada· 
let 14amına !steınlşlerdl. Bugün 
de Gürzon yine hak ve inFanlık 
namınıı. Boğazların açık ka1ması. 

nı istıyor. Biz Ruslar ise, evvelce 
İngilizlerin aksine olarak açık kal 
masını istiyorduk, s'mdl de ka
palı kalmasını istiyoruz. Bunun 
sebebi eskiden Rusya çarların c· 
lınde ıdi ve istila pollt kası takip 
cdt;yordu. Bugün ise, Ru y•nın 
kimsenin toprağında gözü yoktur. 
Karadenizde emniyette bulunmak 
'çln Boğaı::ların kapalı bulunma· 
sını ist yoruz. Fakat ~in garip ta
ra!ı ~udur ki, İngiltere ev,-elce 

DUsmanlıırın bu mantıksızlık· ı- -
!a:-m::o fazla karşı gf!lmek, bizim ... 1 
murahhsslarıınıı:: ·çın o zaman !; .~a A 
faydasız, hatta sulh n<ımma z.a- ci..ı · 
':ırlı bir ısrar olacaktı. Nasıl olsa _ ..._.._L ı ı 

Boğazları kapalı tutmak için hak 
ve adaleti ileri sürmüştil. Ş mdi 
de açık tutmak için ayni hak ve 
adalet esaslarına dayanmak gü. I 
1Ur.ç değil mldlr?ı> 

O zaman Rusların istedikler: 
olmamı~tı, fakat bugün olmuştur. 
Bogazlar kapalıdır. Had 'sclcriu 
garlı) cilvesine bakmalı k!, bu· 
gün BOGBzların kapalı kalmasın· 

dan Ruı:lar kadar onların miltte. 
fikl olan İngilizler de çok fayda 
görmü~ler ve belki daha da gö. 
rcceklcrdir! 

Ç lçerln.n Lozan konfcran· 

sırda bahsettiği bu Bogaz· 

lar dn\~osı, üzerinde u:ıun uza. 
dı~ a durulnııya değer ddden ge
niş ve oncmll bir hadiscd·ı., Fil· 
,·::ki Ruslar iki vüz elli :-c eden· 
bcr\ Karaclcnll.;, Boğazlara, ı~. 
l~ııbııl;ı, Akd nlz:e hakim olınagı 
1i'I 1 770 senclcrınde hüküm sü
ren Rus l'arı ' Bi.i;:.-i.ik Petroıı za· 
maııındarıbcri devletlerinin en 
hiiyiık bir ~ ycsl saymışlar Ye 
bu ~ ıizdc!' tamam iki buçuk asır 
Tnrkleı·e dokuz defa sı:ictırmışhır 
'e bu yuzden Türklerle Ruslar a
rasında çok kanlı savaslar olmuş 
tu. Gerçi gerek bu savaşlar. ;?c. 
rek s yasi cntrıkalc.r r:etice.slndt:. ~ 
Ruslar Karadcnizln şlmalindckl 
buglinkii topr;;klarını ıelc geı,:lr
meğe ve dlı;:er taraftan Bııl· 

kanlı mıJJetlcri kı!ikırtıp onları 

Osmanlı devletinden ayırmak ye 
hatırı Rus ordularını Ayastda. 
nosa kadar bile sürmiye ımıvaf. 
fak olmuşlardı. Fakôt bır tiirlii 
tarihi emellerine kavu~amıımı:;;lar. 

dı. Bu zaına.nlarclR çok zııyıf as
keri ve idari bir durumda olan 
Ofmanh devleti bütün bu savaş 
larda hep yenil~~du ve Ruslar· 
lıı başa çıkamıyordu, böyle iken 
Acabıı Rush:r nasıl olup ta bu e. 
mc'ılcrlnc nail olamamışlardı? 

B unun sebebini, Çiçerinln 
dediği gıbi, ir.glllzlerin n. 

sırlardanberl Bofazların ve İs· 
(Denınr ~a. 4, Sil. l de) 

Aşk olsun! 
ılı•rdc. bu hakkımızı kolayca ele 
geçireceğimizi düıtinen yüksek 
göriişlü Başmurahhasımız İsmet 
P şa (Mllli Şefimiz İsmet İnör.ü) K endi MSzlerlne bakıhl'Ba Ja- t fıttecethıı b1i1mak fçtn kafa yormap 
Avrupalüarın bu isteklerini ka. ponlar h:ırbln başından J8 lmkfııı yok: 
bul etti. Nihayet 1923 senesinde t k d 97 d"·· ti 1 1 Kl~ADAX m · :-.ı; h d 1 1 emınuza a ar -,maıı etı z.a • 1 Lozandn barış mua c es m:r.a. tı ına taarruz dmi<ıler 'e hunlardan 1 A HUJ)lnı n lşgııl altındaki ınuhte. 
}anırkçn Boğaz:lar mesele~! de 09 unu bahmu!Jla.r,· 38 ini de hatlara lif yerlerhıde son ıtüıılerde artan kay-
muahedeye bu suretle geçmış ol· ;;. t 1 nıı!l,rnaları korıu~.u··orduk. . ue,ra ınış ar. J 

du. Fakat bizim ıçtn Boğazların = d. - J •.. lb" dog~ nı Bir ark:ııla",: .. .. ~m ı cger apon .. r ı; ı 

bu duru~un~ uzun muddct goz ! c·emetmeııJlnl biliyor1ı>aaız. bir topla- - Durun ane bir h.ln\ye anlıtta-
yummak ımkanı yoktu. lın: ~s+:ıs 97. Yani taarrvz edilen yım, Mdi ve şu hikayeyi !\ö~·led l: 

N .ihayet ı 936 senesinde mil 07 dcnlzaıt.•dun lrir teki Japonların Arının blrı !'a_yırda ri~·ekten ('ic>ege, 
nasip fırsat ve z mamn j ellnden kurtulama-nıış. ottan ota konarken, oralarda otlanı:ı. 

·~. . .. .. . i O~·lc anlaşılı~·or ki J&1t0nlar '"' de. .ıı- ı bl 1 ek t 1 geld gını. goruncc, blzımle Lozan nlzlerdn denl:ıaltı. Jle de ~bll"'"lerlnde Aa ı-e rn r n a.rı~ı JU il\ erm ~· 
l d ı ti ı " !'> lneğln nılde!41ıte inen arı hu <"ende. 
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Önemli bir dert 
~ lr mecmımdı& okudum: Anıe. 
9' rlka ile Japonya. ara .. ında 
hnrp ba.şl:ı.iJı~ı zaman Amt>rlkanın 
elinde 510.00() ton bam l<au<"uk var
ını,. l'old& bulunan 140.000 ton da 

sonradan Amerlkaya \'Ü.511 olınu-:. 

Halbuki ulh zamanında Amerik~
nııı normııt lhtlyac•ı 60.000 tonmu-:. 
l!lJl in ilk altı ayında Amerikan 
ordu":iunun talebi ~ılda 800.000 to
nu bulmuş. 

Amerika ulh zamanrnıla kollan. 
dığı kauçııfoıı ~·üzde doksan ~·edi· 

~lnl Uzakı;arktan ithal ettiğine :;ö
re, oradaki kauı;-uk kaynaklıı rının 

kaybe<lllm~i iııerinc Amerikanın 

ne kadar 1tayat.i bJr mesele karı:ıı
-.ında hutundup anlaşılrr. Amertkn. 
bıı ılerıle ~·ııre olmak üıerf', sunf 
kau~uk istlht.aline ve lstlntaldcn 
sakıt olup hir tarafa atılmış e ki 
kauı;uklardan ~·l'ni kaO!)uk yapnııya 
bel bağlamaktadır. Dünyada en faz.. 
la knuı;uk bHhsal ~n Rusyadır. 
Ru .. J·a 1933 ~·ılındanberi büyük öl
c;Ude :.nni kauc:uk Jstth&al etmekte
dir. Rtrıyada bo kıwçuk hen mai 
maddt'lcrle llAtateısten Çt'kiltn bir 
ne\ :I alkolden ~apılmaktaydr. Fa
kat on zııınanlarda Rus lilimlerinin 
buldukları usullere göre !iDni kaıı.. 

çıık lııtlhto.ali kin iptidai madde ola
rak a,.ctiJen (karpit) \e petrol kul
lanılıııaktadır, .\merikanm ltusya
ya ~ardım ettiği glhi Rusya da. ~uni 
knu;uk bakımından helkl Amerika_ 
~ a ~ardını eılclılli r. Fakat Anıt'rlka 
itin esa" olıı n k('ııdl kaynaklarıdır. 

J\ nırrika !>On ~nelerde ı.uni kaıı
~uk l!itlho;ııllııi ınllhim miktarda art
t ırnıı tır. Bu miktarın l&fS yılında. 
73.000 tonu hulıır.aıtı tahmin edll
lllt"ktcılir. t~ .. kl kau!;'ukları yeni ~ ap
ıııak hah .. Jne gellnrc mlitehıL.,:.ıs

lar blrkıu; ene yılda S00.000 ton 
temin edllcc>t>ğlnl ummaktadırlar. 

Anıerlknda t1ulh :r.amanında c;ocuk 
en17l~lnden ha-,lıvarak biiyllk trans
ml"I:''"" ka~ ışların& varınca~·a ka
dar :ıo.ooo madde kauçuktan lstlh. 
l'l\I t-ılllmr.kte~·dl. Bnnlarm bfı;ıiik 

htr kı"mtnın yapılma<;ından ~mdi

llk \aı.g~llehillr. Fakat modern 
ordulara ;\"ılılırım lıarbl yapmak Jnı
kiınıııı Yeren ihtlyıu:lar kar~ısmda 

yıtn ı;lznıck kabil değildir. 
Harıl llıth açlarını kı-.aca goöıdcn 

geçirelim: Tankların blrt.ok kı ım· 
ları, t11y;rare tl'kcrlcklerı \e kur~on 
g~·mez benz.in hazneleri, tayyare. 
dlerin c;ok ~ ukııeklcre çıkmasına 

imkan 'eren lı~usi clbl eler, rara
ı:tıtçlilerln huımsi ayakkabıları, ııe· 

Jılrlt·r ılıerlne atılan a~keri kö1~Li

lnin dubaları. hergiin ınllyonlarca 

i11111l edilen gal ma .. keleri, ordular. 
da kullıınılaıı ıııotörlii muhtelif ta· 
';'ıtlurın lcknlc!,leri hep kauçuktur, 
Rlr "affı hnrı> gcnıblnc bile doksan 
ton k11u!,:ıık lfı1.ıındır. 

C.örliliiyor ki kauçuk modern or
dular t;lrı petrol kadar ,.e bctkl de 
onılaıı fazla bir dert teşkil etmek· 
tedlr. Sö~ lcnıli~i gihl bu harp yal. 
nız l~trol tıarbl değil, kao~uk ,-e 
petrol harhldir. 

KÖR KADI 

Kiralık sandalda başla
rına ne gelmiş 

Kalyoncukulluğunda beş numarada 
oturan Petro ,.c \'asli bu pazar gtlnU 

Knlnmı~tan bit· sandal kiralıyarak 

.\dalara ı;czmcğc çıkmışlardır. San. 

dal, kUçUk olduğu için devrilmiş ve 
- Eğer bugünku muharebede vıyeti anlaşılamıyan yirmi beş yaş. 

top kullanabil eydik, zincirin ar. larında bir şahıs, kapaklı bir sepet 
kasın:ı sığınmış olan duşman ge-1 tçinde taşıdığı ekmekleri kırkıır ku 
mllcrfol kfımUcn batıriabilirdık. l ruşa satmakta iken, orndan geç· 

barışını ımza ıyan ctv ~ er n ınıı bir lhtl.>at pan bırakma.mağa karar 
rahh::ıslarmı tekrnr svıçreyc ça· · reıle basan a.tırlıkla biraz u~ wnağa, 
ğırttık ve buradn onlara Bo:az. ' ·erml, ler. ondan sonra ineğin mldealnl &okn1a- içindekiler denize düşmüşlerdir. O 
ları kapamak hakkımızı kabul et· GUZEL BiLMECE ta karar vennlş. Fakat uyantlığı zıt- sıra.da kaza yerinden geçmekte olan 

Hasta adam hakkında Fakat, kendllerıne hlçb r zarar mckte olan bir subayın müdahale. 
vcrmc.meyı taahhüt ettfgimlz (Ga- sinden korkmus ve ekmekleri Şcm 
lcıta) dakl Cenevlzlflcre karşı slS. sı Paşadan denize altıktan sonra, 
zilmüzU tutmuş oldugumuz için, civardaki bostan duvarlarından at.. 

tirdik. 1936 fJencsl temmuzunun Bir ,\mcrikalı muhabir, RD5 ba-:- 1 man tıaknııı: ki kendi-.! ,yolun üırttiM Mehmet l;aptanın idaresindeki Gazi 

21 nci giınil gecesi ınualanan bu ıkumaml~nlığuaın Alman ordelarını l Mrlll ~·atıyor \ e lnt>..k ortalarda yokw. tö U tı• . k d 1 i k . . ıno r ye ...şmış ve ·azcızc e er ur-
mukaveleye, < Montro Boğazlar imha cdectjl yerı !>CÇUğinl bildir- Arkadaıt ila.H} ettı: tarnııştır. 

yeni bir teşhis 
~ 'rupanm en "-011 hasta adamı 
~ olan 1 rruı ıı, ollim döo:eğine 
ı;erildlktrn onra Jı:ıstnlığuı:ı teşhl 

kondurmağıı ı;nlı ,:ınlar hl~ eksik oL 
nıadı. Kimi kabalıa tr e.hl lc.,ııfükta 

~ıradı, kimi sl:-tmıi hııJalta '}llh"i men
tııııtln .h6khıı olma ~aııla 'o Jı:ılkın 

.ıldn tılnı.~ında ı:ordU, kimi e<•nehl ı 
beşinci kolların fa.tliJ etlııl ı;cbcp gö;,. 
terıll . 

Aını:rlkadnrı gelen haberlere göre 
r~kı l' runsıı ha'a nazırı Cot Jenl bir 
nazarlJC ile ortıı.)a ı;ıkını.,tır. Cot, 
. \mPrlkı•.rla ha\atını knı.ırnmak için 
konfernn'<('ı olmu tur. 'fanıftarnf do
l&.';'11' konfcran .. ıar '\eri) or. .Bıı~lıca 

meu.uu da 1 ransanııı neden ölilm 
dö eğine erlldlğldlr. 

};ski hu& nazırına bakılır :ı. bunun 
sebebi. F ron ız idare inin lhtl)arla. 
rın elinde olmasıdır. llıtl;-ıarların bel· 
ki de bilgi '" tecrULıclerl 'ardır 'e 
lıir firen dl;) <ı hunlardan \!ltlfade edl· 
ıeblllr. Fakat t•skl te<•rübeler; firen 
dPğll, tahrik odi<'I kudret rolllnde 
hulun unca, yeni kapları, ) eni ııart

htrı ka,·rnnuı k, oıııı gvre 3 enı hamle. 
ıe.r ) llJımnk fnıkıuı lı.nklno çıkar, 

her tı11'af taş keıalllr, boJ il' hlr rnem-
1<'1,et dünl anın gidişine arnk Ul dur
lll ll bir hale gelir 'c Jlk adnıede 

'ı .ılır. 

\merlka; genrllkteld hıza 'e te. 
~ebhüse lnymet 'eren genç bir mem
l»ket okluğu için «Cob nun konfe· 
raıı!tlara ~okrağbet görU~ur. 

SERÇE 

mukaveleye göre, sulh zamanın-: Gilı:el bi~ hilmece ~"a Ru~ya o tediflll.i:ı: kadıu )ı!Me ÇJkara!rilir lniı. l · 
mukavclcsı 11 denllmcktcd:r. Bu• mekteılir. Acaba bu yer nere81? 1 - Rıı kı~!lladan, Tekanıu ~ôr~. i"· I 

da hiç bir devlet, hacmi 10 bini kadar bu.)lık ki bu yerın neresi ola- Tathsert C- T A K V 1 M ) (Alk&8ı 'ıu) Iayıp kaçmıştır. 
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-- Ne bekliyor un, r.c tımtt ediyorsun? 
l\lodel çizerek mi hayatını geçireceksin .. 
Ro:.le'3 e b kına .. o hem çalıştı, hem de 
saf:Clan soldan sermaye topladı. Yoksa 
muvaffak olur muyclu sanırsın. Senin 
gıbl gUzcl olunca insan bundan istifade 
c.tmell. Kaç yaşır dasın? Yirmi? On sene 
onra bu bo · •cçc11 ser.elere scıyacak· 

sın nına iş şteıı geçmiş cle.caktır. 

Vıılentlne bir an durdu. Gün kararı.. 
yordu. Pencercdc:ı baktı. Büyı.ik bir 
bulut gurup renklcrıle beı::enmf~tl Oda. 
ya alaca karanlık yayılıyor. Koy evleri· 
nl ve ağaçları serin gölgesi içine alıyor· 
ciu. Valentine ürperdi. Sonra ayni sakin 
\ c ahenkli scslle devanı etti: 

- Rosle'ye gel p g den zenıın ser
mayedarlardan en müh m1 l'tl•rtfn.Bussi
cre ıdi. 

Madam ele la Cuicharderlc yine sözü· 
nü kesti: 

- Durunuz bakayım. Gal.ba ben o
nu taNyorum. Borsa işlerlle meşgul bir 
de kardcsl yardı değil MI? Parlste Ey
lau c ddc3•. de tururdu. 

- Evet Kurd ş Paul borsacı idi. Bi. 
z mklnln mi Adrlen ldı. Lyon şehrinde 
k rıSJ \:e ki oğlu ile ya ardı. Rosle'ye 
muhlm miktarda sermaye koymuştu. 

ÇOr.kU kendisinin ipekli kumaş fabrika· 
sı urdı. Moda ile yakından alAkadar 
oımak s~mesine sebep kumaıılarını ne 
tarzda 'IC ne çc~lttc dok~ğJnı bile. 

Ya-zan: Anclıe Maurois Çeviren: Rcuaıı A· E· YALMA!ll 

bilmek içlndC. Bu suretle dalma modaya 
uygun kumaş çıkarıyor ve onun ku· 
ma§ları her Uırafta çok rağbC't görı.iyor. 
du. B ' r kaç sene çalıştıktan sonra ben 
işte ilerledim ve modelci oldum. O za· 
ınan Rosie kumaş örneklerini seçmek 
ve model uydurmak için hep beni ileri 
sürerdi. Bu suretle Martin Bussiere ile 
tanı~tım. Çizdiğim modellerden çok 
memnun kaldı ve ona göre kuma5 nü
muneleri dokuttu. Çok iyi iş yaptı v" 
o scııc çok muvafi3k oldu. 

l 906 da kırk beş yaşında yakı~ıklı, 

tc:biycll ve hoş bir a.ctamdı. Güzel de· 
'lemezdi. Saçları dökülmüş, kalan saç. 
ları da. kırı. smıstı. Yi.iziınün çizgileri 
ince. sesi harikulade tatlı. tavırları n:ı· 
zlktı. 

Uzun sözün kısası 'Mart n ho§uma git. 
ti. Sevilecek adamdı. Yorgun ve bezgin 
bir hali vardı ki insana bu hal dokunur· 
du. Rosle de onu çok beğcnit·dt. Hatta 
dayıma bakılırsa. yırml ı;enc evvel Rosic 
onunla cvlanebilmck .ıçln çok usraşmış. 

- 30 
tı. Bu ba~a imkansız gıbı görünüyor • 

·Çünkü Roslc gibi bir kadını, 1\Iartin, 
mukaddes bir mabet telakki ettigi Lyon 
ıochrine htç bir znman gölürcmezdl. 

Dogrusunu isterseniz cger size Mar· 
tın'e nşık oldum dersem yalan söylemiş 
olurum. Hayır, onu sevmedim. İlk za. 
mantarı kcndlslne karşı derin bir hür
met besledim. Düşilnünlız bir kere: Be. 
nim için dünyanın esasını tcşk.l eden 
tcrzlhşnenln c 11 mühim bir rüknü idi. 
Sonra becerikli, çalışkan ve zevk sahibi 
bir adamdı. Onu size tarif cdebllmek 
için kelime bulamıyorum. ZayıC ve nllhif 
bir bünyeye çok kuvvetli ve köklü ma· 
nevi meziyetler ve b~lgller aşılayınız. 

Martln'in hüviyetini güzönünc getirmiş 

olursunuz. 
Martın k.bar ve diırüst bir adamdı. 

Yirmi ya~nd~ydım. dünyadan hemen 
hemen hiç haberim yoktu. Belki bunun 
için benim üzerimde derin bir tesır bı. 
raktı. 

l\lcslc'"11 kabı ola:ıak tarudığım ve 

temas ettiğim birçok erkekler beni be· 
raber gezmeğe, seyahat etmeğe boyuna 
davet edıyorlardı, hatta bu davetleri kıı. 
bul etmem için dayım da ısrar ediyor. 
du. Martin'e gelince o bana karşı 

daima derin bir saygı gösteriyord u. 

Bir gün yalnız kalını9tık. Masanın 

üzerinde duran kumaş ürneltlcrinl seç. 
mekle meşgulduk. Birdenbire bana sa
rıldı. Bu hareketi beni şaşırttı. fakat o 
kadar tabii bir tavırla bunu yapmıştı ki 
kızmadım, sadece pşlım. Bir taraftan 
ciddi ciddi konu§Uyor, bir taraftan da 
bana sımsıkı sarılı duruyordu. Biraz 
sonra bu iş konuşması bitti ve ayrıldık, 
faka.t o günden sonra ban& ka.rıu daha 
teklifsiz olmaja başladı. 

Bir müddet sonra dayım Rosie'nin ba. 
.na olan itimat ve emniyetin! kıskandı 
ve slcyhlıne bir takım dalavereler çe· 
virdi. Rosle'yl bir müddet sonra bırakıp 
kendi başıma. iş sahibi olmak istedl#lmi, 
mii~terllerini ayartacağımı ve Rosie'yc 
rakip olacağımı söyledi ' 'c buna da her
kesi inandırdı. Aiızdsn ağıza dola~an bu 
dedikodular Rosie'nln de kulagına gitti. 

Dehşetli öfkelendi, bagırdı çağırdı. Ba
ma da.: 

- Eğer burada çalışmaktan memnun 

dejilsen çık git. Benim sana ihtiyacım 

yek, başmın çaresine buk, dedi. 
..... - (Arkllll a.r). . 

SALI 
, \ ' 7 - GÜN 202 - Hızır i7 
R U.'11 13:i8 - TF:MMUZ - 7 
HiuRi 1361 - RECEP 7 
YAKh' ZEVALİ EZANİ 
GÜNEŞ 5,46 9,10 
ÖGLE l 3,20 4.4-l 
İKİNDİ 17,18 8,42 
AKŞAM 20,36 12,00 
YATSI 2!!,31 l ,55 
İMSAK 3,36 7,00 

Vişne ve kayısı ile 
karışık ekmek tat~lsı 

B Iraz. \iljne, hlraı; da ktcy·ı ı 

kalmı~tı. Tarttım,lkM bir ki· 
lo geldi. Çekirdeklerini ~ıkardıııı, 

Yarım kilo şekere bir ('.ay fint·anı ~11 
koyıımk kaynattım. Suluca bir reı;ol 
oldu. nır ekmeğin kabuklarrnı a_) ı. 
rarak lnre dilimler yaptmı, kızart · 

tını, tepsi içine dl/.dlnı, iizcrinc re· 
ı;ell döktüm, kuynııttım, tabii fran
caladan yapılan eski \1şnelı ekmek. 
Jere bcnzemedlse de ı;ocukların tatlı 

hurotlnl körlcşUrdl. 
EV.KADOO .. 
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A k " d B d T b• - 1 Almanlar Rostof'u 
s e~;zan~rum e en er ıyesı veı geçtiler r . l (Daıp' \.-ıtdıe) T 

Do:~~=es:!~AN ı spor divamız ,~::;Er:::.:~ .. ı:.::!~7. 
MiU Şef, Hasanoğlan köy 11Sii1SiTCMll 
enstitüsünü şereflendirdi iCe;hcıeri:=:= 

mühimmi Hü:ktimcrtten aldığı tnhsısata i· ı Bu iki iş ayrılmalrdır. Sporu sıer- ı "Almalar, Kafkasyayı ele ge. 
(Başı 1 ıncide) ) ( darei husustyclcrdcıı verilen para. bcst bırakınalıdıt·· Spor kendi ken çirirlersc horp çok u:r:eyııcal{tır.& 

ımıwııi \'8'1.i)et lr:ıkkıada şımu bcllrt- ları da iliıvc ~ek milyonları din i idare edebilir. Londra, 20 (A.A.) - Kıı.ı!yıldız 
ııu-:Ur: aşan biltçcst ile dört yıllık fııallyct Muvaffak Menemcncloğlul\cl&n gazetesinde çıkan bir makalede ~üy 

_ l\tare'jal Tiınot~konun ricat devrcsmde memleket sporuna fay- sonra daha bir çok kimseler ko· le denılmektcdir: . 
emri, Ahruuı başkı:nıaodanhğı ff;in dalı olmak şöyle dursun za rarlnr nu~tula.r. Herkes beden terbiyesi ((Düşman taarruzunu kıra.blllrtz. 1 
ilkönce bir slirpriz f(l.~il ctrotş, fıı- vere~ ~:e verim.siz çalı ması Meclis teşkilatının !,] gomıediğtndc müt. Durdurabılırlz, b.z Almanları ye., 
kat bu &iirprlı: ancak 2.5 ısnat ka<lar kürsusundc munakaşa mevzuu o- tcflktl. ~cek kadar kuvvetliyiz.• 
iUrmü'Jf.iir. Alnuın birJiklorin!n Don lan ~~n :erbıyesl teşkilatının Klup d~rccncrin! candan elin_ Moskovil, 20. (A.A.) :- Rcuter 

nehri bo~ mı:ı. ,·ıınnıı..<;ltr., R-u<ıl:ırın 1>0_ l\1aarıf \ ekulctı e devrinden son· Jeyen Sayın Vekil, en sonra bize ajansının hususı muh"bıri bıld rl.. I 

(Ba.~ı J Jnclde) ( .. ) 
Sa ba1'un bu eı·ken saati erinde 

hayvanlarıle şehı·e sebze taşıyan 
köylüler, şapkalaı·ını çıkararak 
ı.nm Şef'i seH'ımlıyorlar. 

Bir kUt'ŞUn süratlle ilerliycn 
otomobiller Kayaş'ı geçtikten 
sonra iki tarafımızdaki tarlalı.ır 

yUzUmüze gilli.iyorlar. Sarı bir 
bn.5ak denizi rüzgardan !allana 
saltana, blz şehirlilerin yüreğine 
serin bil' su serpen tatlı Se!ller 
çıkartıyor. 

sarmış olan köylülerden soruyor. 
- Nasıl bu sene ekim'! 
- Blz"m arazinin ckiml ortanm 

a ağısındadır. 
1 

- Arpalar rusıl~ 

I' - Rrahmel olmadığı için arpa. 
Jar fena. 

Başvekil. bu ~ö:ılüklil ve çok 
genç koylUnlin yüzüne dikkatle bn 
kıyor ve soruyor: 

- N-c ış yapar::ıın, anan, baban 
var mı? 

ıı.e.ç ordolan ı;arktan çeullmioı 'e l ra Sayın Vekil, beden t-erblyesl da. büyük ümıUcr veren şu sözler yor: 
böylece Rusla; Jçhl trlr felaket ba.5- v:ısını kökünden halletmek ıç.n L söyledi: Alman ordusu So\·.rct ordusuna 
lamıı<tır. yı n iyetlerle bu işe dört elle sa- - BıitUn arkadaşları dinledim. hulıi ölüm darbesi indırcbilecek ık· 
~ar UıbUğteıinde yalnız Voro- rıldı. Yalnız şu var ki, Maarif Ve- Sö:>ienen fiklrflerden hiçbiri kayboL tidardadır ve şimdi cenupta yap· 

şik>fgradı bo~lttdd:ırını blldlnnt,- klJimiz yine sakat bir iş yapmamak,; mw;ı değildir. Hepsini zthnlmde tuw- mağa çalıştığı şey de budur. 

- Babam vok anom \'ar!.. bal-· 
~~tık enstitünün hududundayız. kallık yaparı~. ' 

Inönü burada otomobilini durduruyor ı ç ğ ? 

ıe.rdlr. memleket SPOrunu kurtarma :>o. yorum. Arkadaşlarım tarafından da Dil;ımanı zamanında durdurabillr 
ve aşnğ iniyor. - Dö~tu tun var mı. 

ı· d .. - r anE:· 
_ il x 

8 
· n !una sokacak veriml bir tcşklliıt notlar alınmıştır. mi? Durum ht\la Almıınlsrın alcy. 

Alman tebllgtnin "\"'e • • • • KJU - • • ' •t' b ·ı ..,, . . . . k r ı 
\.D.l'ŞI an öğretmen YC talebelerden - Kaç )'MI cm n" 

müteşekkil bir karşrlnyıcı gnıpu gel_ Yı 1 d kn sı · 
--•· . .. .. li 

1
• vcrolıH haber· kurııbılmek için inceden inceye tet Esas ı ı an e şunu .,.,y!Uyeylm ld hıııc çevrılebıhr mi? Her e ııney 

6't ...,...e,n HUZCll!J n 1A ı.• b" b' ' t dil fi h k t f 1 · ı S t b 1 l lem.im biL ,.unları anlıyorm: kikter yapıyor. ız ır ış e zg n are c ç n o Işı tarta tarta kullanan ovyc as ıı 
mekted ' - rm o ·uz. 

lnön~~· Başvekil, köylüyü elinden tuta· 
Eğer M;r~al TJnı<>!:JCtlko orduları Sayın Vekil, dün, eski sporcu- esaslı bir organizme bağlamalıc:iır. 1 bu suallere .. cvehı cevabını ver-

hMguna uğramış olsalllrdı, ka9ffiak- 12 rı ve bugüniin klüp ldnrec;lerıni Bu memlekette son 20 sene zıı.ıfmds. mekt..-dlr. - Merhaba, nasılsınız? diye bun· 
taıı J•ollan tahrlı• ctmeğe vakit bu- bölge merkc;!:ne t'opladı. Bölge ne yapılmı~ 'hepsi gilzeı nlyeUerle Stokholm, 20 (A.A.) - Rıısyadakl !ara. soruyor. 

B 1 
olmustur Beden Terbiyesi de bo·· ı yazlvetı rnütalAa eden Nevyork TL Hep bir ağızdan: 

ıamadardı. Rk-at eden bir orıtu çe. aş mm sıfatllc Vali ve Belediye ' · Y e· " 
Jdllrken t.aflrip ı,lerlni yapahlJtr.se, 

0 
Reisi Doktor Lütfi Kırdar da top· dir. Sporcu olarak değil, fakat polı· nıcs şunları yazıyor: -- Sağ ol, seslcrlle cevap alıyor, 
lantıda bulunu .. ·ordu. tik bir ,·azlfe ile \'aktlle muvazzaf Sovyet orduları bUyilk karşı taar· Milli Şef enstitü binalarına doğru 

ordmmn bir m~tla vo intizamla ,, ~ldlğh~ hllkmetmek ıaum r:cllr. Klüp idarecileri dertlerin! döke· bulundu~m için geçmişten haberde_ rur.a. hemen başlamzsa So\-yet r:.usya YilrUrlerken yanlarında enstltil di· 
enhassa l>öyle ~ekilen bir onlu 15 cck, bu teşkiUitın sakat tarafları rım. Partı merkez heyetinde fiza ilt;en mahvolmuştur. CHSrUnU.,oıe ı;-öre dUş· rektörü Mustafa LQtfl Engin'dcn 
-an..a--ı.,,.rt dddi ,.e bll_,;ik bir mu- a.nıatılacak bu işi kurtarmak ve spor meselesi \·e gençlik teşkilAtı man bitmez tükenmez lnıvvetlere enstıtU hakkında maJQmat alıyorlar. 
,. .. '""''"" rimll b-.. h' 

1 
... k • . ' 

1 
· e::ıaslı tetkik mevzuu olmuştur Bu· maliktir. MütteflkJmlz Rusların ikin- Bu enstltUnUn temeli g~cn sene 

ı el i 1 ı li Şefe yakl:ı.~ıyor: 

- Efendim. diyor. Size dört ço. 
cuklu bir ihtiyarı takdim edlyo. 
rum. 

Şc!, gülerek köylüye ııt.fat cdl· 
yor \"C dükkanında ne bulundu· 
!;unu soruyor: 

- Dükkand:ı köylüye ysraya. 
cak her e!iya var. 

Köylülerin ~öylcdiklerine gö~ hattbeyc tutuşma.'k isteme~. onun ·• o e so"ma ıçın ne er . • 1 i ıo ı;tn•.,ik 5&lıads bfi.vlik ,e uzun bir yapmak lfizım cldi-i hakkında fi- nun için m~zakereleri daha esruılr bir 1 el bir cephe ~urulmasını ısrara stc: temmuzda. atılmıştır. Enstitü, bu· 
"""" kirlerini .. 

11 
g kf b tl surette takıp edebildim. Görüyorum meleri sebebıni anlıyoruz. Bu iklncı g{ln, tam 25 binaya. maliktir. Bu bl· buradaki toprak kısırdır. Her ~e-

çMilme ynptıE;-ma lhtlrnal ,·ermek ... _ 
1 1 

• sotyl Y
1 

cebe 
1
er. u 

1 
surl\e'l e ki, buraca temas edilen ana mesele· cephenin açılması takdirinde Rusya naları diğer 11 nnstltUden gelen ta· ne ekilemez. B" r sene ekilir, bir 

!iznudır. ~ Y nıyc er c tı "" sarı an a- . u ·Uk ı 1 b ene nadas vapılıı· 
ar

a V k 'li 
1 

. d "" 
1 

d k Jer bu teşkilatın çalışması esasın:ı. da hayal !nkısarlarının b :ı; o.aca- e e ve eğitmen nnmzetlerl, yani, · .. · . 
1'[ ı Ti k hl • .... , k..,.. u c ·ı m zı e tenv r c ece -- . Lo d. 'fekrar <rst!tu,·e ı;elır. dır.ı za· • areşa moçcn ·o. zrm ur ...,. lerdl. dayanıyor. Bu arada ileri sUrUlmllş ğınr da bıllyoruz. ı-.ıoıotof. .n ıa ve yalnız köy çocukları yapmıştır. 

4 

• • • 

6 

gündenberi balıset11ğimlz ;}eni tabi- Sayın 1\! lf V 
1 

T . kl"" . olan işten anlamak ve anlamamak Va.şlngtondan bıı hususta tenıınatala- - Burasını diyorlar, geçen ııenel n:an Şe:. k~ylil ~ızhırın çalıştığı 
ye sayKlnde ordularmı tıımamlle im· aar c tı ımız up ı. meselesi de mUhlmdlr. Esas dava, rak dönmUştU. görmeliydiniz. Her taraf çadır dolu d•klş atol~ c:>.ne gır!yorlar. 
haılıın knrtarmrştır. Bu mtitalaaıııız, darecll~rıt1e b irer birer t~nıştıldtn mevcut bir teşkUfı.tın ondan evvel Vaşington, 20 (A.A.) - Kuyblşef'_ idi. Biz, bu çadrrların altında yalnız Köylü ~ızlar, erk~k karde~lcri. 
ortalıkta tlola.':an ,.e b:ızı muharrir- sonra Şop nnt~·ı SU sif.der c ac:~ıl: • mevcut olan aynı mUesseseleı·le te· ! te bulunan bir Amerikalı muhabir, istirahat için oturur, ge<'e gilndllz, nln dahilı elbbelerınl. kcndı ki-

l ln 1 nd k fi '-'rl ta - .mdlvc kadar Başveku e.c 1 lotlnrını revirin p ' jamala .... nı dı"ki er J'll1.ı a.rı a. o -unan ı.u ere - b 
1 1 

• 
1 

t ki rna~ıından çıkmaktadır. Şahsen inan Rus b:ı.şkunıandnnlığının A man or- enstitü binalarını yn.pmağa çalışır· • • '· • 
-•ı •. 1·· l' d F •· t ö ağ ı o an bede tcrbiycs C"' • - • • tiıı.ı vorlar mıınn e aJınrı ı ıış ıyor u. ıı.-a ı; • ı·ı k n k:i t nuşnndır ki, dedikoduya ıııilstalt ış-ı dularının 1mha edileceği yeri seç t>•" dık. " · 

rUhi)or ki I>. X. ın. nln a keri eoiiz- a \ · anununda yalnız Ba~~e "f e ı !erde dedikoduya devam onların hal· ni ve çarpışmakta olan Rus motörlü Oğı·cniyoruz k!, bu durmadan ça· Bayan İrönü. çocukların işlcrlle 
cih!li, bizim evvclkl tahmfnlerimlulen yer ne Manrtr Vekaleti ke me er l linl daima gliçleştirir. ' kU\•veUerine Ural dağlarından petr-01 lışma blrlnclkl\.nuna kadar devam et- yakında'l alfıkadH oluyor \'C köy 
bug;in bir reallt-0 olarak bahsetmek iknme edilmek surctllc aynen bize s· 

1 
. . 1 geldiğini bildirmektedir. rnlştlr. Inşaatı bitirmek için damları ('<lcuklı-rının dikl;S iı;lcrlne ellerini 

zorunda kı:ılmıstır. 'J'ckrıır edelim. dc\•rolunmuştur. Başka bir daire· d :z ~r, işı lncıtmeden, bir intizar Londra '>O (AA ) - Kızıl Yıldız tutan kalın buz tal!tıkal:ırı tuzJa eri· bu kadar yatkın gördüklerinden 
)tar-al Tim...,.~nkonon tablyesı pek 

1 
ye merbut iken bilahare bize bağ· 1 ~vrrs d~eçlrmeğe mecbursunuz. Be· .,.azetesı' ~-a-zıyor·' · dolı.vı mcmr.univcUer:nı blJd ıriJ·or -. -.. • l 1 

1 1 
kk d nım ''a ım bu mUddetl kabil oldu!hı ., J • tilmiş, öğretmenler ve kuy çocukları ., 

basitti: O'nak ardcı muharebeleri anmış olan müessese er ıa ın a k d k " cAJmanlar Millero,·odan cenup cep. sıfırın altında 32 derece soğukta ça- lar. 
hlmııy~ mde ı\lman ordusu ne RU5 i şimdiye kadar takip ettiğimiz yol, z a ar i ıs: ya~mağn. çalışmaktır. Son hcrnizi tehdit altına aımış bulunuyor_ lışarak bu binaları ikmal etmişler- İnönü. bundan sonro ikinci sı· 
orduları arasındaki mesa.feyi aÇmak 

1 
evvela mevcudu aynen devir almak am~~ar 

1 
a. b ' arsa l<adar giderek lar Eğer stratejik plAnlarında mu- dir. nıfm müz'k dersine giriyor. talc. 

\O &Umtıe çekilerek Alman ordusu_ sonra bir müddet müsahede altın. rnt em Bedet n ıTr çob~ tııra.flarını dolaş_ va;fak olurlarsa memleketimiz için Biz bu malfımatı toplarken ensU- ~nin mandollrlc çaldığı ,;arkı ve 
• .. - 1 d t "h t •i v"" .. ım. en er ıyesl bakımından nun blıyuk yan tasrnmınu \"e onle- n. utmak ve nı aye ) • urume- 1 ti t kd' ed ıı.ı . kad dU tehlike on misli artmış olur.> tU binalarının önUne gelmiş bulunu_ köy türkülerini dinliyorlar. 

ykl takibini hoşa çıkarmak. sini temin için herh:ıngt bir tadil <~'"'·~ e a ır eceb.nı:ı: · ar z. Londrn, 20 (A.A.) - MUlerovo- yoruz. Milli Şer bir binadan içeri gı.

1 
- Haydi be.kalım, diyor, istiklal 

• • ·· · ı~zım eli orsa onu icra etmekten gün l\e şaşacağınız kadar bunun zıd-D • .N. B. nln askerı soı.<,i\~ Ruslar " g Y , . . dı çalışmalar gördüm. Bunun iÇln va. nun cenubunda muharebe sahası ge- rıyor. marşını söyleyin. 

I lA•· 1 .• - barctUr. Bu sefer de aynı sıstcmı • ı 1 kt--'" "" 'l.•" ..ı ·-"·la ı h" 11 k d için e ...-etin ş•m<li baş. aurgını siy- . pılmıs emeklerin her tUrJU iyi mah_ n ş eme ~-uır. ~oruyoruz: noy ..,,,CuK r , .şc ır ·ar C!i-
lıiJor; hu felaket de Voroşilofgrad tatbık ~eecğlz. ı<ullcrlnden istifade dmek ıuzumuna Rossoch'un zaptındanbcri Almanlar -- Burası nedir? I lcr:ııt kıskandıracak bir mükem· 
,.f' Rostof hoJgclt'rlndckl Rus ku\'\et- 11k sozü eski idarecilerden ha· inanıyorum. Ben bu işlerde radikal cenup ıstikaınetınde 16-0 kilometre - :Marangozluk atölyesi. mcllikk İstiklal marş:r.ı söylüyor· 
Jerfnln şarktan ~evrllmlş olması kem arkndaşlarımızd.an Abdullah olmayı kesip atmak manasına drgil ilerlemişlerdir. Bu ilerleyiş on gün Çocuklar, kendileri giymek için Karılar ve Sef tarafındsn alkışlanmak 
Jmi'j ~ Gilz aldı ve dedi. kl: . iyice tetkik ettikten sonra icap ede~ içinde yapılmıştır. yoka denilen UstU bez, altı tahta pa· surctıle en bliyük müklıfatı kaza. 

- Spor teşkilatı lstediğrmlz şc· 1 l l Biz im lılikmlln accle Yerllillğlne kararları vermek mı\lıasına alıyorum. puç ar yapıyor ar. r.ıyor ar. 
kııntn. ('iinkü 1'1areşa1 Tinıoçenko kilde yürümemiş, çünkü, istenilen GördilğümUzU açık açık söyJUyorum. Jo ponlor Rusyaya şer, bu tahta papuçtardan bir tane_ İnönü, diğer bir sını!ta kültür 
ağ ot'nRlılle \C merkezdeki kın'\eL şekild:? kurulmamı~tır. Bu 15 bir Kanunu değiştirmek lazımsa buna sini eline alarak tetkik ediyor \'e: dersini takip ediyor \'C okuma ki-

lerlle daha uı.ak olan Don nehrinin ihtısas lşidir. İhtısas sahibi olmı. teşebbüs etmek vazifemizdir. Usul saldıracak rr.ı? - Bunlar sağlam oluyor mu? diye tabından bizzat seçtiklcr ' muhte· 
bU~tik dir eğine ~kildlA"I Jıalde sol yan k imseler bu işin başına :::e- değiştlmtck tcap ederse onda da güç- (Başı ı lnelde) soruyor. lif şiir ve nesirleri çocuklara o· 
cenahile gerl!<lnc daha ~alun olan Jınce de bu hale düşmUş ve a_ka· lült yoktur. ~lcsele hakikaten mti· SoYyetlere saldırmaları muhtemel Bir 'kôylli çocuğti. kutarak dinlıyorlar. 
Ro~tof ,e ccnubuna nMıı ağır cclrlll- mete uğramıştır. ~ger teşkilatın hlmdir. Türk gençliğinin bllttin kud· I bulunduğu mUtalllasındadrrlar. Si· -Tam dört ay dayanıyor. Yft.nl bir Er"'tl'U idare- odssında inönil, 
yor~ Çiinkti ~lnreşıl. sol cenahını başına iş .bll•r, bu ştcn .anlar kim· retlerini beden içinde takviye etmek bcrya hududuna mUtcmndlycn Japon yazı rahatça geçiriyoruz, diyor. çocuklsrı.ı köy tetkiklcr.nı incelt. 
.Ro .. tora kun ctlıı daynmak knrarlle sclcr getır.imlş olsa idı, . ka_nunun l meselesidir. Memleketin ana da.va_ 1 takviye kıtaları ı;önderllmektcd!r. - re~!. bu rahat bir papuç mu? ycrck memnunlyetlerinj b.;ldlT!yor 
hareket etli,\ or. Bu şehir çc,·~lnde da tatbik kabiliyeti oiab!lırdı. Teı:. )arından biridir. Buna en uyan şekli· Bu fildrde bulunan askerler, Ja_ Insan icabında bununla koş:ı.b!lir mi? lar. 
ela~ unnııık. Alınan ordusunu giinleree kilat, bilerler tarafından kurul- ni elbette bulup vereceğiz. Bizlere ponlann, Rostof ve ı:>talingrad gibi , dlyoı·. Bu arada <'n.;titü dlrektörU, Bn· 
n~J a haftnlnr<·a durdunnak \'e ~or- madıkça, bilen elemanlar bu isin hAklm olan ruhun tam halkçı bir ruh bazı şehirler Almanlar tarııfındnn Pratik köy çocuğu, lfı.Ctan :fazla ~an İııöniıyc. EnstitOnfın bütün tıa. 
mak. lnsanı·a 7.aylata da ılcğer. sol başına gelmedikçe 1eş'kilfltın fg olduğuna inanınız. Bu anlayışta oto- zaptcdilir edilmez Sovyetlere hücu- işe kıynıct ve~i~·or. Ay~l<larına taht.il 1 nliy<'tlrıi günü gilni.inc tcsb "t eden 
ı•enııhııuh' Ho!>tor, f\:afkı:ısyanın ka- görmesine imkan yoktur. Düşünü· ritenln dahil olduğunu bilmek lazım· mu taahhüt ctllklerini söylemekte· papuçları geçırınee atolyedcn dışarı bir albüm h~tfrye ediyor. 
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.,

1
, sağ ı·cnahınıla tallngraıl Yel- nüz, bir istl§are heyeti ki sekiz ki· dır. dirler. fırlıyor ve bir spoı·tmen kadar rne· Dışarıya çıkıldıgı zaman nayan 

gaııın köprU tııı--:ıdır ,.e bu :iki ~\·- şlden mürekkeptir. Bu sekiz kişilik haret ve kolaylıkla koşuyor. İAönü. :?7 y i bulan kız talebeyi et· 

ki, demlryollıırı tlzere birer petrol heyetin içinde spor mcvzuunu ko. BAŞMAKALEDEN DEVAM Bu hareketten ~.ok memnun olan rafına toplayarak onlara Sll nasl. 
lstn .. yonudur. şıınn fokrar <'eleriz ki nuşabilecck ancak iki kişi vardır. InönU, Başveklll çağırarak: hati veriyor: 
Mııre!}t'I 'J'hnoı:enl{o, ıto tor ttzerlne Diğer bu ımen anlamıyan altı kL - Görüyor musunuz, diyor. Çocuk _ Köyiinüzc gittiğiniz zaman 1-
k:ısten ağır çekllml~tlr; mak adı bu- şinln dimağından çıkı;ıcak bir işin (&şl ı Jnclıle) <=> asil yoldur. ne gUzel hareket etti. Sonra, bu :rıa· \'i bir ar.ne olun. Biitlln köv muhi· 
raımıı ımın zıınıan ınüdafaa etmek· ı:asıl tatbik kabiliyeti olabilir? O· sında iyi niy-etlerle varılmış ve ya- İşte hükumet bu asaleti, bu el- puçlıır ne kadar ekon!mlk. tine bılhassa temizlik ve sıhhat ba 
tir. Şarkt.ın ı;clecrk tehlikeyi goze nun içindir ki ise bu teşkilatın tas· pılmıs ta olsa tatbikatta ne dev· yanmcrtllği ve bu adaleti göster. Şef, atölyeden çıkarak cMUtüniln kımından örnek o!mı:ra çalışın. Co· 
alını'}tır. f iyeslle başlamak lazımdır. Jete, ne millete yar olan yanlış ka. mi~tir. Bunun karşısında Türk köy anbanna giriyor ve erzakı gözden cuk bakımında, dlkis ve dokuma. 

~tot.holm'lin ıı krrl mUııekkltlerl Abdullah Güzden sonra Abdül. rarlarla, işlerle tekrar o hicrana lüsünün söyli.}'x:ccğı bir tek söz geçiriyor. . cılıkta on1ara yol gösterin, yardım 
de J'Sıılıırınd:ı ':lmıU blı.lnı oddlalar

1
_ kadir Ziyn söz almış, klüplerimL atamazdık. Çünkü onun refahı ve vardır: ııHer şeyım senin, her se- Bir ekmeği muayene eden lno. edin. Tarla ve bahçe işlerinde bu

nııı. ı ileri slirli~orlar 'e Mareşal Ti- zln acınacak halini tebarüz ettir· huzuru, bütün vatanın refahı ve yim va.tanın ve büyük ordunun ... nü: rada gördiiklerinizl, orada onlara 
moçcnkonnn nostof şimalinde ciddi miş, beden terbiyesi t~kilatının huzurudur V(! inkılibın dimdik bir O, kıundan başka b!ı• şey söyliye· - Bu çok hamur, diyor. Bunu da gösterin. 
hir nnıhıırcbe ,·uınek 'eya Şl'hrln ce- klüplere tahmil ettiği ağır işlerden. alınla dalma hamleli kalınası ve mcz ve zntcn bütün nlkbetler önün si:ı yapmıyor musunuz? • Bayan İnöni.inün bu S<..'lzl<>rlndcn 
ııubıınıla Don nehri aı;rzıııa ~ekilmek buna mukabil yardımsızlıfpndan, daima sıı;raınası demektir. Bütün de de bundan başka bır l!CY söy. Enstitü müdürü: sont·a. :Milli Şef. bütün talebeye "l; C 

ııııı.unınıı ııınllk olduğunu brUrtlynr- klüplerl yasatan futbolün miltema· inkılaplar cvvcUt onun için, onun icmcınl§ti .. Fakat bu serer bunu - Hayır efendim. eliyor. Dı- öğretmcnlıerc hıtap ediyor: 
ııır. uarıı sanııtında Silaha beyaz de.. diyen baltalandığından, ınilkellefl. namına ve onun huzur ~artlarını yalnız halinin lisanilc ve boynunu şardan alıyoruz. - Buradaki c:alışmanızdaıı çok 
rırrııez, bcynz:ı silah denmlJcccği j let işlerinin gülünç vazlyetlcrinden ve izzeti nefsini temin içln yapıl- bükerek değll, şcvkllc, gayretilc ve Ekmeği Başvekile de gÖ5lcren İ· mcmmıo oldum. Köy enstitüleri. 
gibi. acı acı ~lkayct ctmt~tlr. nııstır. istikbal için göstereceği büyiik Ü- nonu Enstitü müdürüne: köy dr.vasında en ınühim b "r ham· 

Almanlar Ro tor şarkında. Don neh· 1 Galatasaray klUbü nanıına ko- mitle isbat edecektir. Buna ondan 1 - Bu ekmek Ank.ırıı.daki ek· lcdlr. Köylerde yapılacak işler çok 
rl 

110
, unıı , nrdıldıırını ö~ lıiJ orlar. nuşan İhsan İpekçi, ldüplcrimizin Şimdi çiftçi ne yapacak? Onun bckllyebllirlz. meğc benzemiyor, dl~ or. Tertlba. bfö•uktiir. Köy eı.stitüsü hocaları 

Bu 11,;ğru ı .. r. J:ostor hblgcı;lndckl Ru halini acı acı izah ettikten sonra: yapacağı şey y.ine odur. Yürüye· tınızı alarak ekmeğinizi kendiniz ve· mezunları mem\ek~te en i.istiin 
kunctlerlnin \llzlleU şliplı~Lr. teh- - Halimiz fecidir, dcrtloerimlz cefi yol yine o aklı .elim, devle· Türk kCiylilsü , kendisine inanan· yapınız. Talebeye ne kadar ekmek, blr hizmeti fn ctmckkdlrlcr. He· 
li1'cllıllr. rul•at Almanlar hu ku\. büyüktur. İş bu vaziyette giderse tine ve hükümetine itimat yoludur. !ara inanır. O koşmak için, ba· l'emek verıyorsunuı, doyuyorlar plnlzc muvafft?kıyet diler m. 
W!tlerl ku'intınal• iı:ln Don nehrini batacağız. Bııtmağa mahkiımuz, de Ondan en sert fcdak{lrltklar IS- §armak için ve ~ldığı kumandayı mı? Bu sözlerden sonra Cümhurre. 
crnuba doğru zorlamak ~c n mak m~Ur. tendiği znnıan ne yapıyorsa, nasıl yerine sctirmck için kamçı iste. - Talebenin 600 sı·am ekmek ısı, Başvekil. refikaları ve m .. iyet
ml'clıurl~ ctımlcdir. nuna mu\•affak Daha b:r çok k imseler bu va· kaUanıp cehd içinde ve birlik ha- mcz. Ancak tatlı bir söz \•e ancak istihkakı vardır. Kandilerlne ka- !erile birlikte otomoblller'ne bini· 
olurlarss. şehri !"cnuptan sarablllrler. dide kouştuktıı 11 sonra, söz alan llnde dayanıyorsa bu Eefer üstün· bir okşama ona yet-er. Onun mu- rınlarıoı doyurrcak kadör yemek yorlar ve köy çocuklarır ın yaşa, 

0 
taltdirıle n 0 .,tof'u tamamlle tecrld l\'luveffak Mcncmencloğlu dn, teş·ı dek"i yüklerin bir kı.smı alınınca yi- harrik kuvveti içindedir, kendln· verilmektedir. varoh "esleri arasında enstjtüden 

etnıls ohırtıır. rakat Rostof - Stalln- kllfltın yarılımsızlığına mukabil lü. ne 0 halde fakat daha ı:evkle ve dedir. ::\Iunls b'r bakışla, tatlı bir Demirhaneye girlyol'UZ· Esmer ayrılıyorar. 
A"rııcl. ara.,

1
ncla noıı nehrinin cenup zumsuz müdahalelerinden, knı:;ap ferahla ve karşısındakiler ilinti nida ile onun ba~ına geçildi mi, yüzlü ve çok sıhhatli köylü çocuk· Enstitünün yaptığı şosey kıvrı· 

liı~ılnrı Rm;lnr tarnfndan kunetle çıragınd~n tutun, boyacıya kadarjl duymadan ve o haksız şüpheyi bes dcvlrmlycceğl daglar, delmlycceğl ları örslcrinin başındadırlar. Şef, lırkcn g-?rlye bakıyorum: Köy ço. 
tuhılıııu'iıur. :uıırcşnl Ttnıoçcnkonun ne oldugu belli olmıyna kimsele- J.cmjye lüzum aönneden yürüye. kayalar ve aşmıyacağı tepeler yok onlara neler yaptıklarını soruyor. cukları, en büyiiklerlnl görmc!'nln 
hu nehir boyunda kati muharebeler rin ldüplerln azası meyanına sokul- ccktir. Fark ancak bu kadardır. tur. l\Iillctlnin bu sırrını pek iyi bi· Alınan cevap. köy çocuklarının de· sevinci içindedirler ve yeni basa
,·crınrsi artık muhakkaktır. nu nehir masınd:ın senelerce çalı.c;arak bir Zira TUrk köylüsü 0!çln, o ebedi len BUyük Atatürk, onu milli kur. mircilikte de hakikaten muvs:ffak rılar yarntmak i.izere l~lerlnin bas 
ho~uııu da Alman kuşatnıalnrmı 'e ·_hada 1s'm yapmış klüplcrin !- ve ezel! \•atan ve mlllet emektarı tuluş mücadelesine bu dost ruh· olduklarını ortaya koyuyor. Soba larına dönU~·orlar. 
!inle~ lcl takip lıııreketlcrlııl bo,a çı· ı simlerini değ!5tlrmek yoluna bile için, zahmetli iı;lc nimetll !~in, yük la attı ve o bu mücadeleyi 0 tatlı boruları, güğümler, ibrikler, ziraat Ertotrul Şe\'ket 
kumrnk ımrctllc r.ekllcn Tlm~nko gldfldlğindcn, kanll)Jun kend 1len. le yüksüzlüğün farkı pek yoktur. sesin kumanda.sile b~ardı ve on- Aletlerı, bu on beş ya~ını gcçmiyen 
ordulnn \e :>enı g-rlrn lhtl~at km·- nin koruması icabcden klüpleri bu Yeter ki kendfslne inanılsın, yeter dan sonra gelen lnkılApları ynpan çocukla?"ln her gün yaptıkl21"1 i~. 
Hllerl ıntmıı!'itur. nuodnn sonra ye· eski klüplcrc bir gençlik ismi ta- ki onun ancak büyük k-0lbinc ı;:irll- hep o nüvazlşli beraberliktir. Bun· lerdendir. 
nlı.ine hakıılım. 1 kılmak, b r çok külfclJ.er yükle· slı1, mürüvvetine ıüvenUsin. Türk cian sonra dıı. her miıskiilU ye. Yatakha~ler tertemiz. Milli ŞeC 

1 
mek suretıle klilplerln şahsiyeti inkılAbı bu inanmağı dalma gös· necck olan işte bu kar~ılıklı bal!- bunları sayın refikalarıM göstere

Atılay faciasında mane~lyelcrine tecavüz cdlld'ğini tcrml~. daima onun kalbinde ya· daşma. ve el birlik hissidir. Bu son rek: 
ld tebarüz ettirdi. şamış ve onun mürüvvetine ve kararın bariz ve mümtyyiz vsaıf- - 'Muayene ediniz, temiz mi? r!· 

şehit düşenler anı 1 Muvaffak Mcncmencioğlu, bu uluvvüccnabınoa &üvenm~ği her tarından biri de budur; zorları kal· cıısınd;ı bulunuyorlar. 
(B ıı 

1 
ıncldc) 

1 
+ a~da d.a başından geçen bir hA· zaman bllml~Ur. Hükumetin bu dırıp onun gönlüne hıtap etmedir.! Sayın Bayan !\1evhlbe, yatakları 

3
'
1 dıseyl ~öyle anlattı: son kararının sırrı buradadır ve Türk köylüsU acı sese belki fc inceden "nceyc gözden ~r;irerck ve 

rıık yarıya indirllmlş ve iki d~k kn - Bir gün Beden Terbiyesi U. bize muv.affnkıyet tebşir etmesi. na bir yüzle mukabele 'etmez d~, büyük bir memnuniyet içerisinde 
hürmet sükutunu miıl-tnkıp soz ~- mum MUdürlUğür.e gitmiştim. U- nln emaresi budur. ancak susabilir. Fakat tatlı ve mu- bunların çok temiz bulunduklarını 
lan hotip!cr bu acıklı hadisen n mum müdürle konu3uyorduk. Sicil nls ses-e, kendi temiz yüreğine hı· söyli.iyor. 

Ruslar yenHince 
(Bati 1 bleMle) «/'1> 

!sUkanıeUnde llerliyerelt So\'yct o:· 
dularım muUaka yeneceklerini, Ru,. 
ların yenllmesile mUttefiklerin hıırbc 
devam cesaretini gösteremlyecekle
rinı ve harbln Uçlü paktın Iehincle 
biteceğini söylemi~Ur. Fakat mUttc· 
tiklerin parolası Hltler ve Hltıeı ızın 
yenilinciye kadar harbe dc,·am oldu
ğunıt göre mlittcflkler!ı1 mUcadeleycı 
devam cdec:e~ı ar.inşılnıaktadır. 

TU1·k kalbinde bıraktı~ı unutulmaz ı;efl, b:r tt.limatnnmeden bahscdl- 1tAğzına vur, lokmasını al!,, der- tap eden kardeş ve iımlr sesine Tekrar otoınobiilere biniliyor. 
elem ve ıstırtbı nnlatmı-.lar ve a. yordu. Gözüme ilişen bir madde· Jcr. Türk köylüsü bu kadar muti, derhnl en tatlı, en muti ve uysal On d:ıklka sonra enstitünün tıırla· J • 
ziz ı;chltler mizln hBtır .. ları önün- yi münakaşa ederken ben umum bu kadar bağlı Ve bu kadar sessiz· sesle cevap verir: sınc'./ıyız, (Köy çocukları i~lcrtn"n Hindistan mese esı 
de cğilmlşlerdır. müdüre ~u madde ile klüplcr yı. dir. - Hazırım! başındadır. Hasat yapılmış, ckhı· (Ba~ı 1 incide) 

Bundan sonra iskeleye gidilmiş 1 kılır, dcdım. Umum müdtir b na, Fakat asıl doğrusu şudur: "Oön· Der ve ondan sonra da koşa- ıer. tarlaların ortasında öbekten. Bu dcklarasyondn bilhassa ~y-
vc bur.ad v<! ;;ali ve komutanla- zaten ben de bunu ıstiyorum, de- lüne gir, lokmasını al! .•. » cağı hedefin işaret edilmesini b<?k. mişUr. le deniliyor: 
rın ckı dahil bulundugu bir heyet dl. Türk köylüsünün bir tek lokma. ler. İnönü soruyor: <ıHindist~n hürrlyet:ı> birliğinin 
hnzırlnnan vapura b r.mlşlcrdlr. Göı'üliıyor ki, spor i~lerimizde sı dahi her zaman jçln bütün va- Asil Türk köylüsü, h .. dcf işaret - Mahsul nasıl? ve bütün sanayi adamlarının ita. 

Bandonun çaldıgı matem hava- istikrar yoktur. İstikbalimiz nedir tanın malıdır. 1''aka.t ağzın.ıı vurup edilml:tlr, bellidir. Senin ref•hm, - Geçen sen~kinden daha az. atsizllk harek'etine asla yanı:şmı_ 
sile sahilden uzaklaşılmış ve denize bilmiyoruz. lokmayı elmaklansa, gönlüne girip vatanın sa2dctl... Durmadan yü.. Başvekil, tarlanın bir kö~slnde yacaklarına şüphe yoktur. Hakiki 
~eıcnkl r atıldıktan sonra dönul. Bence i~, lkt bakımdan mütalaa onun efendillgine güvenerek lok· rüycllm. ) ıgılmış olan çimenin iç'ndcn bir Hint evhitlarına düşen vazife bu 
~ü~teır. edilebilir: Beden terbiyesi ve spor. masını billün yurda sc..:rpnıck en Fevzi Liıtri Kara-0ıı.m:ınoğlu br6ağı alarak ovalıyor ve etrn.fınJ harckctı akamete ugratmaktı~·> 

Yar.an: !lıl.. ll. ~AL 

D unyaıun a~kası; b.aı.a.a duğu 

eepbesine, bıu.an ı..:nı,-a ve 

Mt!Jml, MzMI Guk~b, baun Al
Daanya~-a hava llücuml:.rma, bazan 
ikinci cepkeye alt nüııtaka.~3lara 

denliyor. Fakat hu arada harp ceıı· 
helerlnln d 'amlı ''uret.te f'henıml-
3 etiul nıuhafaı.a eden Atlantilt "f':l>
ııe .. ı kalıyor. 

Almnya, ~anJarınııı detıtl!' 

~klmlyettnden olan istıfdeshU ~ık
mllk 'e kendisine karşı kuDa.nılmıü· 
iizeıe g-önderilen slliihlıırı daha ynı. 

da iken yok etınt'.k ~in ektıın ı:elenl 
~·apıJ"or. F.Jlnden gelen de ~khlr. 

Garbi A nupıulan kalkan dtnizaltı· 
lıu, Amerika kara ııulanna kad.'\r 
sokularak "C\klyatta korkllnç Nlı_ 
•ı-~ açına~"3 nım·atfak oblyıoTJar. 
Bu amda; lıenı hin zalmıet~ \."Üoll· 

de gelen tan llrr.lf'r \>e dif'eı'" mal· 
:reme kısmen lok oluJ or. fıem de 
etı Jcı.,·metll harp \ıH;ıtalanndan bi· 
rl olan vapurlar hatıp ~iyor. 

Rlr insan 'iicuıliinün sıhJuı.U rıa"11 
hr.r giın tr.msll ettii:'I maddeler ye_ 
kflnunun her ı:\inldi :r.a~·lahnclRn 

aş"tı d6'meme-;lne bağlı 1 e. har· 
bin mmu:cne."ı de Amerika He in· 
gllterenln hlr taraftan batırılnn 

l:'eftllleri ""gari dertte:re indirmelc· 
rlne. ditrr taraftan yeııl gt-ml inşa_ 
11tınr hiç olmıu:sıı hatırıllln miktar
dan n .. tiirı hlr rniktarıla tutmııların.ı 
bağlıdır. 

Inglllzler, kafile u'Jullrrlni ilerle
terek 711~ ıatı cı><'yı•e aı:aJtanııı yol
larım acı tec~rllbclcr nctireslnde Ö~
rrıınıı,ıerdlr. .A lıııantar, hunu bil 
dllderl l!;ln .-\ıncrikan "ahlllerine 
ba .. kınlar ;raıım•,ıar ,.e Amerikalı
ları ı:nfil ıwlı.rnrnk az 7.amand:ı 
e~y<·c gemi hatırnıışlardır. 

Bu tokmakları yiyin<"e Amerlkıı· 
lrların akılları ha-:ına gelmi!tlr. Ho. 
runma :rıılunda iki teılhir almışlar· 
dır: RirlnC'i<ıl kafile U'ilıllinil kur· 
maktır. Jklııelsl de Amerika sahili 
hu~ un<"n elli millik bir me!>af~~ i 
errıln hlr saha haline koyınnktır. 

Amerika balırlye nanrı Knoks'ıın 

lddiaı.ma görr. hn emniyet sahaı;ı 

kurıılalııl3nherl .Amf'rik:\ ı.-ahllinde 

Yll!Hrr Yayiatı hemen hcmrn rfırı.

innıı,ur. 

AnıPrlka 'e Jngllterc, hugünkü 
yt'nl ln~aatın Almanların batırdı*• 

miktardan ~üzdc .\lrm! beş fıııls 

o1ılufunu "ü~ lü~ orlar. Fakat tl:ıa
tlk Jıarblnl kendi Jclılcrine fC\ !r_ 
ınrk irin hunu kiıfl görmll~ori:ır, 

7.a, latııı ~·cııl inşaata niı.betle ;, lh:
df' f'lli~ e Jnnıe51nl temine çalışıyor
lar. 

Herhalde lı~rbe ait blull&t"lt'ri ta
klıı ederken şura.,ını hiçlılr r.anıan 

hntırdan !.'•karmamak llh:ımdır ki 
,\tlantlk mıılıart·he ı:;ahaı.ındald du_ 
rııııı hemen heıııen doi\'11 ("l'plıeslnclıı· 
ki iiuru•ıı kadar miihlmdir, hatlit 
helkl de netice !Uharlle daha nıli· 

hlntdir. <'iinkıi ~u , e~'R bu ıı<'plıc· 

deki ukıtların o:iddetı 'akit 'a. 
kit azalıp ı•oğ ldıkı Jı:ılde Atıaııtlk 

eeıme.'linde de\anılt .. urette sert 'e 
"'lkı hlr s.ın·:u; 'nrdır. 

Mısırı tehdit 
tehlike 

eden 

(Başı 2 lndt'le) (::) 
cc,cın.retle çarpışmış olmaları ve ha\'& 
ku\'vetlerlmlzden mühim bır yardım 

görnıclerı llmillerinıızı arltırncnl• 

iyi aUmıetlerdir. 
Londra, 20 ( A A.) - H temmuz_ 

danberi llhsır cephesinde Ingllizler 
tarafından alınan esirlerin sayısı dört 
bini txılmuştur. Bunların ekserisi l· 

talyan ıse de aı a.l!lrında ehemmlyctıı 
mıklardn Alman da ,·araır. 

I.ondra, 20 (A.A.) - Milttefık km
\'etleri, cenup \'e merkezde Reyz k 

tepesi boyunca biraz ilerlemişlerdir. 

Şimalde ınevzılerımlzl muha.faza edi· 
yomz. 

Harp muhabırlcrlnln bıldu dlkleı ı_ 

ne :;bre. J.Hhver kumand:ı.nlığı cep· 
Jıcdeld kU\"\"etlerı arasında detı~l<· 

tikler yapmıştır. Rommel. Alman 
kuvvetlerlııln en güzıi'lcsl olan doku· 

zuncu tUmeni merkezdrn alarak Tel 
Elisa karşısına getırmiştlr. Bır tok 

başka )<U\'\'etler de yer değiştirrı"liq_ 
Jer ve bunlar sekız k:llometrı: uzak

lan top ateşine tutulm• ~tur. Fakat 
tozdan dolayı IS3bct olup olmadıt;ı 
b~lli olmamıştır. 

Vı~l. 20 ,A.A ) - M;.ııır cephe$tn· 
den gelen haberlere göre, muharebe 

!O kilometrelik bir cephe fizerindf 
gell .. mektedir. 

Berllnde ı.rnwcr kuvvetlerinın say: 
cıı Ustun bır dUsman ka.rşuımda bu· 

ıunduklarma işaret edılmektedir. 

Yaptıkları hUcumlarda, Mthveı 

kuvvetlerı düşmandan 2000 esır a.'
mışlardrr. 

Vaşington. 20 (A.A.) - Alnııo.nlnr, 

FAnlemeyn'de Uç kere arka arkttVa 
taarruza kalkmışiar fakıt.t her fiçiln-

de de kayıplıı.ra uğrıynrak ı;eri atı,_ 
mışlardır. 

Berlin. !?O CA.A.) - Tf'bliğ: Şimalt 
Afrikadn me\•7.tt öne':ll•!e ka.r:Jılüt.lı 
fıuılıyetler cercynn eı.mtşUr. 



Artık oğazlar~mız kapalld1r ... 
(Başı 2 nclde) 

tanbulun Türkler elinde ve ka
palı bulunmasını, baş siyaS<!t sa_ 
yıp daima Rusların karşısına bir 
engel gibi çıkmalarnda. aramalı. 
dır. F'lvakl Rusların Boğazlara 

sahip olmnk emelleri Akdenlzc
hiıklm olmak gayelerinin bir ba
samağı ve bir par<;tısı idi. Hcılbu
ki Hindistana hakim olan ve Ak. 
dcn•zi biıyilk bir Hlndıstan yolu 
olarak kullanan İr.glltercnin Rus 
!arın, bu denize inmelerine ve ha 
k m olmalarına miısaade etme
sine tabii imkan yoktu. Diğer tn
rı>ft.sn Tiıcl.iycde bir takım im
ti:> azlar sayesinde elde cdılmiş. 

!;<'' ıs ticaret kaynaklarınıı s11hip 
olan Fransa-; Ru ya glb, Bogaz. 
!arı <'le ~eçl&meğ; düşür.en ve 
bunun Jçln ııısırlarca Osmoınlıl r
la döiU.işen M'usturya, diğer su
retlerle Ruslal'll çekcmlycn Prus
ya, İsveç dcv1ctl~rl de, Ruslar 
Türklere sa~dıııdıkça hep birden 
Rusların önüneı aşılmaz bir en_ 
;:el ~.bl dikıliyıorlardı. Bu dev
letlerle Ruslar .arasında bu yüz
den yapılan siya~! ve askeri sa
., aşlar tarihte .-BQğaz:ar mcscJcsl,. 
d > e çok öncmlt~bır mevki tut. 
mu~tur. 

B ogazlr.rımız,, tar-hte• en mü 

hlm rolunü,-clhan harbin. 

de oynamıştır. O vak~ İngilizler 
v-c Fransızlar miıttefik:lerl Rus-

Askerlik işleri : 

Fatih Askerlik {)ubesioden: 

Iarıı yardım için Çar..akkale Bo
ğazını zorla gcçmlyc çahsmışlar, 
fnkat Türk ordularının yaptıkları 
iş•tilmemlş kahramanlıklar say<'
slnde mağl(ıp ol rak çekilip G t_ 
mlşlerdi. Hatta büyUk bir İngL 
liz devlet adamının dcd;gı gıbj 
Türkler n Camıkkale Boıpıında
kl bu kahr. ınaı ca mudafaaları 

.} üzilnden Ru laı n v rdım edile· 
memesi Rus devlctınin yıkı mq. 
sına ve cihan harbının ki scn
daha uzama .. ına seb<'P olmuc;tu 
Goriihiyor kı Boğazlarımız "c Is. 
tan bul yalnız usunı~n a ırl rca 1 

seller gibi k n akıttıı;rınıı mu
kaddc~ birer vııtan parçnsr dcl!il, 
ayni zamanda hutiın dun) a nııl

letlcrinın gozll'r nj kama'itır n ., <' 
orl·rı daima alakadar eden cog_ 
rafi ve siyasi chcmm yet• bti.>'11k, 
eşsiz bir dünya geçidi ve muknd. 
dcs bir Turk yurdudur. Allahm 
Türk milletıne bahş ttığı bu mLi-

ı - 339 doğuınlulorın ilk ve 1 f 
lO 1 yoklamalarına 6 7 942 tart- f ı--+--+--+--' 

ıden ıtıbaren şubemizde b~şlan-

7 buluı:duğundan şubemİ'le men 
• l bu doğumlu mükelleecrln 41 

n •t fotograf ve polisten musad
cı ;: lkamctgfıh senetlerile bırllkte ' ı--t-t-
~l·' eye murr.caatları. V __ ....__ 

• - 338 dogumlularla muamele S 
ı.o ınüş olup mekıtebc müdavim 3 

t ·<'be bulunduklarından ertesi yı_ I '' 
1.ı terkcdllmiş bulunan talebeler ,, 
33f dogumlularla yeniden muame- ı 

ley" tabi bulunduklarından bu gL l Soldan sağa: 1 - Teşekkül; B r 
oııcrln mektep ldarclerındcn ge-' irfan mUes.csesi. 2 ~ Temdıtct! j 
tlrc::eklcri yeni talebe tecil vesi. Bir erkek ndı. 3 - İmk~nsız h·le ! 

gelen. 4 - Bir renk; Dıvan şair. 
kalarilc blrl kte şubeye müracaat- lerlnden birt; Bir nota. 5 - Hınt 1 
farı. prens.; Bir hayvan. 6 - Sak; Kı· ı 

3 - Yoklamalara agustos 942 saltılmrş bir 1:dat. 7 - 'Üye; Dene. 
~ hoyet..ne kadar devam edilecek· yen. 8 - Gaddar; İsim. D - Tcr-1 
tır. Bu müddet zarfında yoklama. si: olmamış; Matematik terimlerin· 
ını yaptırmr.~ anlar hakkında as_ den; Sahtp. 10 - Ortasın b r {e) 

krr!lk kanunur-.un ce:ı:a hiıkümlcl"l ı tlavc edilirse akıntı olur. 11 -
tırtb'k cdilccegtndcn buna meydan Bır hayvar.; Goturmek. 
bırt kılmaması lçlın yoklamaya tabi Yukarıdan aşağıya: ı - Kötü 
mül clleflcrin bir an evvel şubeye 1 bir şeyin müptelası; B r sıfat eki. I 
1ı1'\· acaatları ehemmıyetlc ılan 0-12 - Tersi: bir hayvan yavrusu; 
ı. n• r. Büyüklük. 3 - T~rlk; Cczalr. 4 -

VA'.l' A.N 

RAFiNAJ Tesisatı 
Satın Alınacak 

J;linde taı;fiye ma kine 1 tesisatı olup ta satmak lstlycnle r 18-
tnnhul Tütl\n Gilııırilk, Kf'mr rli sokalc ~ı numarada Xazlf Oıar<·a

~ a m lira<"ua t. Teleroıı: :!4197. 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: 
18 7 942 cumartesi ı;ilnU Sarnyburntı - Salacık arasına. Istanbul 

Telefon l\flldUrıycll tarafından döşettlrllec<'ğ'i ıliın edilen deniz telefon 
kablosunun vazı bazı fenni sebeple 22 temmuz 942 çıı.rı:amba gUnU 
yapılaeaklır. 

Bu !tabloyu dôşeyccelc vasıtulaı·d:ı bey cımılcl kablo döşeyen gemi
lere mah!.us i11arctlt>r olacaktır. 

Ah\hadarların nazarı dıkkatl~n celp ve keyfiyet llAn olunur. 
«7805:> 

----•İLAN TA S RİB İ ----•ı 
Gazetemizin 20 Temmuz Pazartesi nUshasında neşıedılcn 

1 Ş Bankası 
Küçük tasarruf hesapları 1942 ikrami'le planı ~ b 1. . ki HiCôbct; Diriltme. 5 - Ceml eki; 

" OYU 8 lrSIZ ÇQCU ar i Ha~metmcabın kısası; T,.rsi: ka. 
d 

JLEŞIDELBR: % Ş..- $, 4 M&yı1, 3 A'-ı:utetı 

hakklndftl•ı' proı·e cm. 6 - Bazı tçkıtern. içiliş ha. 2 lk.lDd 
Cll\ il; Nefiy edatı. 7 - Yuksck vlc· *e!rhl ~?ihleda& yap."r 

1'' dcnt kanunun b<>Şanmağa ve so
lu belirsiz çoculdann vaziyetlerine 
all ıtlkUmlerdc yapılacak deği~iklık. 
lcr hakkında Adliye V ckAlctınce bir 

1042 IKRAMJYELEJU 
danlı. 8 - Hücreme; Aşağıl ı k. 1 adet 2000 lir&hk = 2000,- lin ~" 
9 - Bır mahfaza; Sonuna b r - > 

> 
> 
> 

100 

~ 

25 

10 

> 

> 
> 

> 

=~O&.
= 2500, -

= 5300,
= ıooG,-

> 

1 
3 > 1000 > = 3000,- > 

harf gelirse bir sils olur; Su. 10 - 2 > 750 > = ıısoo,- > 50 
Düğümün yarısı; Degcrın kısa-ı; 500 200 

> 
> 

prc c hazırlanmıştır. 
J ı projeden bir nüsha da Istanbul 

Ea osuna gönd~rilcrek fıklrlert so
rul ·ıu~tu. Baro, yedi klştUk bır en. 
cil rn seçerek bu projeyi tetkik et
me ,te ldı. EncUmen şlmdıye kadar 
6 ~uma yapmıştır. <Xvap hazırlan
ın ündrr. Ay sonuna kadar bir ce
,.e ı \"Crllme!li muhtemeldir. 

3 > > = 1500,- > 
Bir böcek. 11 - Z mmC'den; Bir, 10 250 > = 2500,-> > 

1 Radyo 1 

1 
BUG ÜNKÜ PRıOGRAM 

SABAH 
7.30 Program ,.c saat ayarı, 

7.32 Vlkudumuzu çalıştıralım, 

7.40 Ajans haberleri. 7.55 Sen
fonik parçalar (Pi.), S.20 l'J\in 

saati. 

ÖÖLE 
12.30 Program ve saat ayan, 

12.33 Saz eserleri, 12.45 Ajans 
't aberleri, 13.00 Muhtelif makıım.. 
lnrdan şarkılar. 

AKŞAM 
18.00 Program \'e saat ayar, 

18.03 Radyo salon orkeııtrası. 

18.4S TUrkiiler, lll.00 Konuşma, 
19,15 Fasıl heyeti, 19.30 Saat 
ayarı ve ajans haberleri, l 9.4!i 
.>erbcst 10 dakika, 19.5.j Fasıl 

heyeti programının ikinci kısmı. 
20.15 Radyo aGzetest, 20.45 Go
tama Popof ve arkadaşları, 21 .00 
Ziraat Tak\'lml. 21.10 Piyano so
loları (Pi.), 21.30 Konuşma, 21.45 
Klasik Türk mUzığı. 22.30 Saat 
ayarı, AJans ve borsalar, 22.15 
Yarınki program ve kapanış. 

nota. 

DVNK Ü B ULMACA . iN HALLİ 

Sold n saga: l - Bahr ) e'I. 
2 - Aval; Sn. 3 - (Ke) dl; hin. 
4 - Ebızac (cazlbt>); Çlz. 5 _ 
Kaza; Afi. 6 - Asan; Çoban. 7 -
Cah; Ukde. 8 - Etek; Er. 9 -
Latife. ı O - Aş; Rt'&c (eker); 
(S) ade. 11 - Sıne: Emek. 
Yukarıdan aşağıya: l - İdek 

acala (alaca kedi). 2 - İbasa 
(asabi); Aş. 3 - Ay; İzahat. 4 -
Eza~; İri. 5 - Ra; Kefen. 6 -
İvicaç; Teke. 7 - YoZ· 8 - Elı 

çabuk 9 - Nifak; Nam. 10 -

İs; Zinde; De. 11 - Adi; Erkek. 

Kara borsaya y~rdakçı

lık edenler 
Son. günlerde, kendılcrinin her-

hangi bir resmi mlksscse Vt>.} ıı i-

l d.~rcnln tabld~t memuru olduğunu 
ı::oylcmek ve ıcabırda vcsıka gos. 
termek surelile piyasadan narh fı. 
~·at ına toptıııı olar<>k erzak ve yag 
taplımıldıJ;ı \'C' bunların kara bor· 
sacılera satıldıgı yapılan ştka,\ et
lerden anlaşılmıştır. Yapılan t h. 
kikat miisbel nl'lice1 r , C"rmlş, sah 
te vcsikals r ı;ö lermck surctıl~ b~
zı ticarethar elcrden bu "r<'klldc mal 
::ılan ve almak tcşcbbtisiındc bu
lunan b'r k ç k şt de tesblt cdılmlş 
bulunmaktadır. Alakalı makamlar 
kara borsacı! ra yarclakçthk den 

--- ---------- I bu açık göz.teri şiddetle tokip et· 
mektedlr. 

Kütahya Beden Terbiyesi Bölge 
Başkanlığından: 

1 - Kütahya staclyomunun ant resinde yapılacak parke kaldırım ve 
beton döşeme işi pazarlık suretile yaptırılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 9i02 lira 67 kuru.ştur. · 
3 - Pazarlığa girebilmek için ehliyet vesllmlnrının \'c Tıcaret 0-

da.<ıı kayıt ,•csikasile mu\'akkat teminat makbuzlarını komi yona te' dl 
etmeleri Jltr. mclır. Ve bu vesaiki ibraz edemlyenlcr pazarlığa gırcmezler 

• _ 15.7.942 gününden 15.8.942 gilnUne kadar şerait[ anlamak isti-
yen.er st.adyomdakt bölge dairesine her zaman mUrncıı t etmekte se:-
besttırler 

5 - Pazarlık 15.8.9i2 cumarttsi günU öğTedcn evvel ııaat onda bol
gede hazır bulv'an komisyon huzurunda )'apılncaktır. (7739) 

Terzi ustası aranıyor 
Bırl 500 dığcrı 100 kuruş yevmiyeli mUtehassıs iki terzi ustası alı. 

nacaktır. 

Çalışmak lsUyenlcr Tophanede iki No. 1ı dlkım evine müracaat ctsınler. 
(7i04J 

işçi Aranıyor 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Umum Müdürli\ğür.den : 
I,Jctmelerlmlz Şişli tamirhanesi için gö"tcr<Keğı chlıyrle ı;ôrc saa L 

tc 40 kunışa kadar Ucrct vcrtlmek suretıle 3 clektı-ık kayııul:çı,sı ile 3 
dökUmcU ustasına ihtiyaç vardır. 

Askerlikle al!kıyıı olmayan istcldilerin nüfus lıtivl;> et cUzdanı, 

htlsnUhal kıi.ğıdı, 4 adet vesika totografı ve şimdiye kadar çalışmış ol
dukları mlle~scselerden alınmış iyi hizmet vcsikalarile blrlıktc 24 7 / 
9:12 glinU saat l4 den 17 ye kadar idarenin Metro Han zcmııı katındaki 
zat işleri ve sıcıl mUdUrlUğilne mUracaaUarı lüzumu blld.rllir. «7841.> 

Kocaeli - Karasu Kazasında Türk 
Hava Kurumu menfaat ine yapıla

cak Yağlı Pehlivan güreşleri 
ı Ağusto-; HM2 gUnU Tllrk Hava Kuı umu menfaatine Kara.ı u koza. 

. sırda bUyUk pehlivan gilrcşlcrl yapılaral\tır. Galiplere vcrile<'ek ikrami
ye ııstes1 nşağıya çıkarılmıştır. Ayrıca Adapauırı _Karasu nrnsında pch
li\• nlar için vesaJt temin edilmiş olduğundan UnlU pehlıv11nlarınıızın bu 
mtısabakaya ıştıralderi bUh~a rica. olunur. c7602ot 

r 

lkramlycler 

J.lra 

200 Haşa 

JOO ı~ l'j al tına 
70 Orla.}B 
IO ırn~;ük or tal a 
30 Dcstc3c 

HiO 
A~Tıca yüzde on yenik p3y1 tevzi edilecektir. 

Memur Aranıyor 
Bir s-azete idareha nesinde <;alışmak üzere hüro işlerine ' fıkıf \ e 

m uhasebecl.}e ~ardım e.debllecck bir nu•Jnur alınacaktır. T11Ur ola n
ları n 418 post ı kutusuna yazı ile ııı ilracavt etmeleri. 

~--------------------·---

;.a _ 'l - ıH:! 

Amerikadan Fransızca 
Radyo Neşriyat 

Şirketleri Türkiyedeki 
Fransızca Neşriyat 

Bildirirler 

Amerika Radyo 
Dinleyicilere 

Saatlarını 

R adyo 
;\ lerkeı.i 

Dat~a umnlutu 
rr,,ı-ram Günl,.r K ilosi kl Metre 

!) : 45 - 10 : 00 

11:00-ll:JS 

lj : 00 - 15 : J5 

ı:ı : ıs - ı:s : :to 

17 : 30 - 17 : .45 

18 : 00 - 18 : 15 

18 : 15 - 18 : so 

18 : 30 - 18 : 13 

19 : 00 - 19 : 15 

Ha herler 
lf 

Haberlerin tahlıll 

)) » 
Ha herler 

» 
Haherlf'r in t ah lil' 

» 

Habe rler 

" 
Jlal>erleı 

» 
RaMrlf'rin tahlil' 

" » 
Ha he rler 

lf 

)) 

» 
lfaherler 

» 
19 15 - 19 : 30 :\füzlk \e habt'rhm n .ar.-:-;ıi 

» 

'!O : 3& - '!O : 15 

:.ı ı : oo - 21 : ıs 

:.! I 15 - '!l : 30 

'! l : W - 21 : 4-S 

'! l : 15 - :?'.? : 00 
'!:! : 30 - :?·~ : -i5 

:s : oe - zı : ıs 

·!3 : 1 3 - 2s : se 

23 : 15 - :?t : so 

23 : 30 - 23 : ıs 

23 : ~O - ! S : -15 

'!3 : 13 - :?et : 00 

Ha berler 
» 

Haberle. 
» 
)) ,, 
» 
» 

Haberler in tahlili 
» » 
.,, )) 

Haber~ı 

)) 

l) 

)) 

Hahfflerin t ahlih 
)) » 
:ıt » 
lt l) 

Haberler 
» 

Haberlerin tat.lll> 
» 
J> 

» » 
Haberler 

» 
Ha'""°lerln tahlifi 

lt 

Ha~rlerin taıtuı. 

» ıt 

.. » 
Haberlf'r 
Haberler 

lt 

» 
Muzlk ,, 

Raherif.rin tahmı 

,alı Jta Paıa.• 
Pıuarteııl 

~alı ııa. Paıa' 

PaJ.arte-1 
Her gün 

)) 

H er giın 

» 
lfer gün 

" Her gün 
» 

Her gtin 
)) 

He r ~ün 

" f'.·u:arte" i ila Cumarte"I 
)) » 

Pa7ıı.rte"i lla Cuma 
1> » 
» » 

r-.ızarte"i iliı. <. umR 

Her giin 
» 

Her a:-un 

" » 

» 
» 

J'ar.ı.rl e•i ila Cumarfe ' I 
'/) 

" Her ı:-un 
.,. 
)) 

» 
» 

H er g ün 
ı'ıt7.ı<:t~l ita Cumark sl 

)) 

l'azar 
Her gün 
Pa1.ar 

)) 

» 
llt'r g'1hı 

" Pıu:ar 

lf 

J> 

ıt 

H e r rVtt. 
» 

Her giin 

» 
J.'aza.rtffi itil Ctlmaxtcı.I 

» » 

Her gün. 
Ht'r gün 

» 
» 

> 

fl;ah -uı Pe~emlw> 
... » 

Her gün 

WRC'A 
W.S61 
WR.('ı\ 

W~Rl 

" CRX 
\\ < R O 
W C R:\'. 
\\ C'RO 

"ı.wo 
w cw 
W<JHX 
\\ ('[((} 

\\ ('RX 

W C'RC 
wı.wo 

\\( w 
\\ Rl f , 

\\ ftU W 
WRCA 
W~RI 

WROS 
WRC,\. 
W NBI 
WBOS 
wı.wo 

"' w W GE,\ 

W<BX 
W CR O 
wr.uı. 

WRl' W 
\\ Rt'S 
wca:A 
\\ <"BX 
W CR O 
WGF,ı\ 

wı:wo 

Vt'CW 
\\'('\\' 
Wt;F.A 
\\ R l'J, 

" RU W 
WR.l'~ 

w1.wo 
\ H W 
WRl l, 
\\ R\1\\' 

\\ Rl'S 
W G t; A 
WI« '.\. 
w 81 
WRC JA 

W:'IJBI 
\\'RUJ, 
WRtlW 
WRU.-.; 

W <'OA 
wm·:A 
wı.wo 

wcw 
WROA 
W!\BI 
wca:A 

!).6 70 
J 1,8.'lO 
!ı,670 

ı l ,sııo 

l.),:?iO 
1 7.~10 

ı :>.:!70 

l i.8;{0 
15,:!50 
15,830 
15,!!iO 
J i,8SO 
16,270 
17,830 
15.2511 
J;).850 
15.350 
17,750 
15,151) 

17,780 
lG,:!t O 
13, l cO 
J ; , 780 
11>.'! 10 
tll.2.'lf) 
l,'),850 

15,330 
15,'.!71) 
ı ;,ııso 

11,790 
!),700 

6,0IO 
15,:{.';0 

l li,270 
17,830 
l a,14..'IO 
11),250 
l :l.UO 
15,850 
15,SSO 
11,790 
o.;oo 
6.CHO 

15,'.!SD 
J.),8M) 

IJ.WO 
D,700 

6.MD 
ıı;,s3o 

9,670 
17,780 

!),870 
17,780 
1 1.wn 

tl,704) 
6,IHO 

l i,R3B 
15.3XO 
1.),250 

J .'l.850 
!l,670 

17.780 
15,380 

31.0Z 
25.'.!3 
Sl.02 

19.6 
16.8 
19.6 
16.8 
l!).7 
18.9 
19.6 
16.8 
l!.l.G 
16.8 
10.7 
18.D 
19.ü 
16,D 
19.8 
16.08 
19,72 
19.8 
18.8 
19.n 
19.i 
18.9 
19.66 
19.6 
16.8 
;e.;.s. 
30.9 
49.6 
19.66 
19.6 
16..8 
lll.56 
19.7 
18.9 
18.{) 
19.56 
25..l 
30.f) 

49.6 
19.'7 
18.D 

S().9 

49.G 
19Ji6 
Sl.02 
18.8 
31.02 
16.8 

30.9 
49.6 

16.8 
)9.66 
19.7 
18.9 
3 1.02 
16.8 

19 • .56 

(B u L i s f e y i L Q t f e n K e s i p S a k 1 a y ı n ı z .) 

~------------------------------------~ Usküdar Sulh HOukuk hikimll. 
(>inden: 942/319 

Tllrlılye Ciimharlyetl 

Ziraat Bankasa 
Usktldarda IhAaniyc Ethem Pa.şa. 

snkak 23 No. da mukim blnbaışr ölU 
Mehmet Sa.it Gilngör oğlu Mustafa 
Salahaddin Güngör 'ün ana ve baba
sının vefat etmiş oımasma ve kendi
sinin de 341 do~mlu bulunmasına 
binaen halen r~it olmadığından yu
karıdaki adreste mukim Mustafa 
SalAhaddlnln ağabeysi Taceddin 
GUngörUn vasi nasrp ve t ayinine 10/ 
7 tH 2 tarihinde mahkemece karar 
\•erilmiş olduğundan bu hususta iti. 
ra21 olanların on gün içinde yukarıda 
yazılı dosya numaraııı ile mtthkeme
m ize müracaatıan ill nen tebliğ olu
nur. 

Kurulu9 tarillJ : 1881. - Sermayesi: 100.000.000 TUrk Uraa 
Şube ve ajana adedi: 265. 

ZAYl 
NflfuR ki.l;ıd ımr zsyi ettim. Yeni

sini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

1322 doğumlu Hasan oğlu 
Mehmet Çıbuk 

BAŞIT RIZA TiYATROSU 
Halide Ptykia beraber 

Harbiye Belvti bahçesi alaturka 
kı!mındıı. bu gece 

B()B.>;TJL 

Vochil S Perde 

l"ıuan: 1\fahmut Yesa ri 
Heyet her g~e Belvü bahçesinde 

t emsil ver mektedir 

BORSA 
20 TEMMTTZ 942 

l Sterlin 5,2!? 
100 Dolar 130 ,70 
100 Pezeta 12,89 
l 00 İsviçre frangı 30,365 
100 İsveç kronu 31,16 

ESHAM ve TAHVİLAT 
Merkc:ı: Bankası hi~ sened i 152,50 J 

zıraı ve Ucaı1 her nevi banka muameleleri. 
Para blrlktlrnlere 28,000 lira lkr~e veriyor. 

Ziraat Bankuınd& kumbaralı •• lhb&nız tuamıf hesaplaruıd& 
en u ısa Uruı bulunanlara aenede ' defa çekilecek k ur'a ile atal'ı
daki plAııa cöıre ikramiye dalıt.ı }Acaktır. 

.......... Unhk 4.118 Ura 100 adet IO Urablıı: 5,GIO Ura 

ı.ıo > 4ı> ... » 2,IOI» 
' » ZM :ıt l ,IOe > 
.. • 1.. • ..... » llO > 20 > a.zoo :ıt 

DIKXA.T : Heaplannd&kl puala.r bir sene i~lnde ısa liradan &J•· 
tı dil.fllliyenlera ikramiye çllctıjı takdirde "' 20 fUl&lile wrilec.ıctir. 

Karaı&r MAede 4: deta, 11 mart, l 1 haziran. 11 e:yl~ 
U BirincikAııunda çekilecektir. 

•ı ..................................... ,, 
Sallll»l ve Ne!Jrlyat Mildilrü : Ahmet E min YALMAN 

Vat.an NqrJyat Türk Ltd. ŞtJ. \'ataa llatbau& 


