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Yoluyle tuttuğumuz zaman 

Her tıİttuğuıiıuz1 

altın oluyor 
Bu milletteki istidaMar, en yüksek derecede 
mahsul verebilecek seviyededir. Gerilik, mu
vaffakıyetsizlik. beceriksizlik manzara!ar1 gö· 
rürseniz derhal hükmedebi/,·rsiniz ki milletin 
yolu bozuk usullerle ve çok zarar'1 bir va
silik sistemile kesilmiştir. 
w.-.-v~·~~ ..... ._....____,..._..~-.-

Yazan: Emla YALMAN 

B !rksç J;:iln evvel A'llkar.ad_a,--
inö!lü Yiıksck Kız Enstitü

sünün sergisini dolaştıldan sonra 1 

Enstitü müdiresi Ba.yan Ay.şe ile 
konu5tum. Bana dedi ki: 

- Hoca sıfatlle otuz senelik 
tecrübeme dayanarak söylü:yorum: 
Bu memleketln çok isUdat!lı, çok 
ateşli bır gençliği var. Bı.ınli ver
diğiniz emeğin mutlaka karşılığı_ 
m alırsınız. Bir tarafta; ta-bsll hak· 
kında aUlkası ve meraki uyandı.. 

rılmamış, haylaz kalmış talebeye 
tesadüf ederseniz derhal hükmc
debllırsln 'z ki tarla fena ekilmiş. 

Ur... Halbuki ekmeden biçmek 
yoktur. 

Bu söz umumi bir 5ekllde söy
ler.misti- Fakat enstitüde geçlrd -
ğlm saatler bana şu kanaati ver
di ki burada herhalde arzu ve 
ıde2lc uygun bir surette çalışıl. 

mıstır ve idare edici ve okutucu 
heyetin talebeden, onların da mek 
teptcn. ve hocalarından memnun 
olması ciçin her sebep vardır. fi 

Ankara kız enstitüsü, öğren- R t f 
dikleri sayesinde çalışacak, haya. I O S O 
tını lemin edecek genç kızlar ye- J 
tıştlrmC'klc kalmıyor, memleketin du·· şmek 
hayatına güzcl!ık, incelik, rahat. 
lık, ferahlık serpecC'k akıncı un· ı 
surlar Y<'tlşt.irlyor. Hrr :zaman için u•• z e r e 
en yüksek meslek sayılması lA-
7.tm ı;elen annelik ve ev kadınlığı 
mesleğin 'n SC'vlyeslnl yükseltiyor. 

1 Eski Türk kumaşlarından res· 
::ıam Ken2nın topladığı kolleksiyo. 
nu gözden geçirirken kendı ken· ) 
dimc dedim ki: J 1 

Fakat ba ba~'l'am gönlerin h 
kalkman111:a razr olmıyanl 
ttr. Bıılgarlıtan, Bosna hild 

~. nlllayet ~9 ene e'\i\"el bu 

rüyasından ıwnra ilk ümit ;yıldızı 

Hürriyet kahramanı diJe kendini 

Bir tar 
Edir 

ğe fi da Çatalca önlerire · 
kadar dayanarak İstenbulu zap
tetmek için, saldırıp duruyorlardı. 

ouımusta:=Herl(es eıı!Ur ve ti y

ret çlnde birbirine soruyordu: 
Nasıl oldu da koca Türk ordusu, 

1n1:a~d 

kadar Ceca bir bozsuna uğradı ve 
Çıftalca önlerine kadar ('ekllmck 
zorunda kaldı? Şimdi re olacak. 

- Bu mektebin yetiştirdiği a. ı 
kıncılara nekadar ihtiyacımız var? 
Eskiler r.ekndar zevk sahıbı lmlş, l 
renk, örnek guzelliğinin ııhenglnl 1 

nekadar iyi kavrnyorlarmış, neka· 11 

dıır ı;cşilll zevk ihtiyaçları var. 

Almanlar 
şehre altı 
kilometre 
yaklaşhlar 1 Üsküdarda hir_1 

, 
m•ş? Halbuki biz cehalet yilzün· ı \. 
den, eskiyi inkfır \c h~rtci taklit 'Vorone jdeki bütün 1 
yfizilndcn nerelere düştuk! San- 1 •• .. 

atta ve hayalta renksiz ve zevksizi ona kopruler Alman· 
olduk. Bu akıncı kızların nekadar 1 I' t• 
kı,}metll rolleri olacak! 1 arın e ıne geç l 

a•,k•< gUn ~ Anhgon pi· ~ ltalla, Bktaara Ye 
ycsini gördii~üm zamıın aynl.h's.ı l 
teri duydum. Yarabbi, bizde genç· ı A•ırllla elçllırllı 
Jcrc icap ettiği emek verilınce, girifti 
mesleklerini seven \'e anlay.ıın in. · 
ııanler :'.Jl gösterirse ve serbest Vişı, 22 (A.A.) - Rostor :ıehrl 

yolsuzluk 
Kepek tevziine keyfi ve 
şah~i tesirler karıştığına 

ait deliller 
çalıı:mak rırsatı bulunursa ne gü- alevler içindedir. Ruslir buradn. 

zcl, ~ne zengin mahsul alınıyor! fazla dayamımıyacaklardır. Al. Üsküdardeki bir kepek yolsuz-! yorlar ve vatandıış sıfatlle vazire. 
Eberl gtbi bir rcjısörUn kıymeti man kuvvetleri ı;ehre 6 kilometre !uğuna dair S§agıda çok dikkate leriı:i görmeğe alaka gcistermi· 

bilinince, ona çalışmak fırsitı ve. yaklaşmışlardır. lfıyık bir vesika . neşrediyo;uz. j yc:.rlar. Bize :ış•ğıdaki mektupları 
ril!nce, etrafı memleketin seçme, l\foskova, 22 (AA ) - Don r.ch Bu yolsuzluk elbette ft!emleket yaunlar, bfldiklcrlnc kcnd! imza· 
eteşll ve bilgili fıklr ve sanat a- rlnln Voronej bölgesindeki yuka. ölçilsünde bir mesele değildir. Fa- larınt basmakla kalmamışlar. def. 
damlarlle çevrllfnce, hayret edile- rı mecrasında bulunan bmün c:na kat hükümclçe kopubn bir pren- terler'ni \'e vazife sahiplerinin el 
eck kadar az zamanda AnUgon köprüleri Almanların clir.den alın- stp:n bazı vrzlfe sahipleri tarafın~ yazısilc yazılmış garip garip pu. 
tems ıı gıbl b r mahsule ki'vuştuk. mıştır. dan keyfi ve şnhsi bir sure.He bQ- su laları da bize vermişlerdir. Me
Öyle bir mahsul ki baştansavm:? Şanghay, 22 (A.A.) - Dolaşan zu1meı:ının ne gibi ı,:ekıller alabile· ~elenin tahkiki hiikCıınetçe ~rzu 
hicbir tııraf yok, her noktası iti- bir şayiaya göre Stalingrad'a git- ceğlne çok canlı bir misaldir. edıldlgi takd"rde bu vesikaları ks· 
rıı ıle lşlenm Ş, bezenmiş, insana mekte olan M. Stalln Kuybişcf'dc Böyle misaller belki de pek lime hazırz. t 
zevk, gurur, it: mat ~:~r!yor. durmuş ve ortda Büyük Brltanya çoktur. · Fakat alakalılar uncmc· Maksat~ meınuriyetl şahc:i ~ırt.1 

'l'andlt .Nehru ,,_.,,,,._ .. - - -91 

Gandinin ı 
nutukları 

' 

r 
1 

halkevinin Fatih açhğı 

(De,amı: Sa. S; su.• de) «O• (!Je\'ıtmı Si\, 8, ::,u. 4 de> •§• ı· d' .. 1 1 l d' 1 (Delam. Sa S Sil l'i· de) ( ) ı 

pasif ·:~r~·~:~"·;~ ·:~z kur
0

s·u~d·a· .. 

1

1 
Londrada iyi 
karşılanmadı 

Fatih llalk"lnln bundan bl• •Y <W•I a<hlto :..ır komnma •• - ... _ manoffaklyotll bl• n.ııtt n~ı, .,.unma~Ru kona ilk 
olarak Fatih Kız Orta okuJundan 20 kl i ı,urak f!tmlş ve kurs hlttlkten llODra yapılan teftişte iyi hlr nt"ıke "'f'rdlğl görülerek bu kurslara bütün 
ruekleplerin lştlraldnin teml.GI için ,·ııayet brafından Maarır \'"eki.Jeti" mtb'acaatte balunuJqıattur. Kursta fahrl olarak moallimllk edea Ba

7 Nihat Ozgan \'Dlyet~e blr takdirname ile milkAtatlaadırıbb"tır. 

·-J . 

1 
Nehru da lngilte
re ·aleyhine nu- 1 

tuklar veriyor I 
1 Her hong: bir ha- C 

i
l re keti lngilizlerin ı' 

bastıracağı kana-
ati var 

Bcrn, 22 (A.A.) - Ila,·ss ajan. 
sı bıldirlyor: Gar.dinin son nutuk· 
!arının Hindistanda meydana çı· 

ktrdığı vaziyet Londra siyasi mah 
fillerlnde hoşnutsuzluk doğurmuş. 
tur. Her ztman Hınt lstlkllill le
h 'nde neşriyat yapan Ncws Chro· 
nlcle gazetesi Ycııi Delhideki hu· 
susi muhabiriııden aldıgı haberle. 

(DeTam1: Sa. I; 80. 6 t4t) (/) 

Alman cenup planı 
ve Türkiye 

Meşhnr cenup plAmmn gayeye 
varıp varamamasmm anahtarı 

Türkiyededir. 
Bu yazıyı yarın 2 ne! sayfamızda bula.caksınız. 

Milli Şef' in seyahatl sri 

1lnönü,Kongagı 
1 şereflendirdi 

Milli Şef, halkın coşkun 
fezahürlcrile karşılan.dı 

ılfon)·& 22 (A .• .\.) - Milli t>ef ReMriimhıır ı .. met Jnilnü bu •bati 
ı.aat 9 u he-: ~t"Çe '"hrlm17.i ~erenenıllrmi,ıf"rdlr. ÇUt'1;ilerlmlz adına bu
ketler 'iUnulmııştur. Kf"ndllt>rl hıtlkın <'O§kUn wzahUrlerı arasında yaya 
olarak Halkf'\ine ~elmi~ler, hıırıuta ;rJraat, .' ·ol, mcktt>plcr hakkında 
a lakadarlar , ... halk ile hao;bihalde bulunduktan onra nat 10 da Kara
pınar ka7.a11t üzerinden Ereğli~ c hareket buyurmu-;;lardır. 

Mühim kararlara doğru 
• 
iaşe teşkilatı 
lağvediliyor 

iaşe müsteşarlığı bir umum 
müdürlük haline kalbediliyor 

Ankara, 22 (Vatan) - Ticaret olarak iaşe Milsteşarlığındaki ba· 
Vekaleti, memleketin faıiC mesele- zı tesklllere lüzum kalma.makta 
!eri üzerinde bir takım kararlar \·e bu te3k !lerln lağvı içh• karar 
o.lm&ktadır. Bu kararlara muvazi (Devamı: Sa. S, Sü. '7; de} (::) 

Libyada 
vaziyet 

lngiliz mevzileri 
korkunç bir 

kudrete malik 

İngilizler ~ihver hat· 
lonn :ı taarruza geçtiler 

aommel'i• b1ıeadert1•1• 
taarraz pliaı altlıt old• 

Lih'lnof 

Ruzvelt - Litvinof 
görüştüler 

İkinci cephe meselesi

nin görüşüldüğü 
tahmin ediliyor 

Berlin, 22 (A.A.) - D. ~. E. ajan
sının Mısır'dakl husu~! muhabiri 
Elalemeyn c;evrcsindekı Sa\·aşların 

şiddetini belirtmekte ve General 
O~inlek'ln tedarik edebileceği bUtUn 
malzemeyi muharebeye sokmağa ka
rar vermiş görtlndll~ü bildırmek· 

tedır. Mu ha bir, lngillz mevzilerinin 
ltorkunç kudret:ni anlattıktan rnnra 
Ttalyan _ Alman kıtalarının saf teş- I 
klllndekl silratlerlni ve Ingillz: ku-1 
mandanlıfının kullandı~ı külllycUI ! Vaş ngton, 22 (A.A.} - 1\1. L il 
miktardaki siU\hlı tankın Mihvf'r vlnof bugiin Bcyszsarcyda Reis 
topçuları tarafından nasıl tahrip edil· Ruzveltle görüşmüştı.lr. Sovyet 
diğinl belirtmektedir. büyük elçisi görüşmeden şonra be 

Vlşl, 22 (A.A.) - Mısır cephesinde yanatta bulunmaktan istinkaf et'( 
yeniden faaliyet başgöstermiştlr. Ro- 1 mistlr. Bununlıı. berabe:r, müşahit· 
ma radyosu Ir.gil~z:lerln.~tihver hatla. j ıcr: ikinci cephe işinin görüşüldil· 

(~\·amı: ~a. S, Su. 7; de) ll ğünü tahmin etmektedirler. 

--DOŞONCELER--

lase müsteşarlığına 
lüzum kalmamıştır 

Yazan: Aka O'CNDCZ 

D evir buhranlı, karışıktı. 
Hatta dcnl!ebllir ki 'a-

hlmlikler göstermesi ihtimali 
kuvvetli idi. 

Böyle maddi, manevi neza· 
ketlerle dolu olan bir zemin ve 
zamanda hertürlü icapl<:r sözö. 
nünd~ tutularak her biri içln ay. 
rı tedb:r almak - \•azifcsinln a
ğırlığını bilen bir hükümet için • 
birinci şarttı. 

imdi öyle bir devrin şartlarını 
itibara alan hükumet, o gün için 
bir İ2şe Mustcşarlığı vücude ge. 
Urmcğl muvafık gördü. iaşe l\1üs 
teşarlıgının kuruluş hikmeti bu· 
dur. 

Fakat bugiln vaziyet öyle mi
dir? Bence öyle değildir. Çilnkil 
bugün, o günlere nisbetlc vazıh 
tır, anla~ılmıştır ve birçok tec~ 
rübeler geçirllmlşUr. 

Cumhuriyetin ve inkılabımızrn 

en güzel vasıflarından biri de 

tecrübelerden ve randıman şe

malarından istifade etmek, lü

zum kalmayanı bırakarak elzemi 
almak, yanlışın orlastndan değil 

de ilk adımından dönmektir. 
Her gene; gibi scnç rejimimi. 

zin de ı;-ksik, artık tarafları var. 
dır. Bu hususta kirrısc suc;landı

(Ul'\ anıı a. 2, :su. 4 de) = 



i k j mutlu günün yıl dönümü Şehir 
.....,...,_...,~~_.....,,.... ren r~....-..:r 1 • 

Brr tarihte luJgarlar Edimev.i Haberlen 
Tünel cinaye.-

3lffi1 Ş f I, fakat... tinin faili 
1'CJ<K l\IİLLETI BU ACU:'A YEDi ,\\' BJLE DA\"A-
NAMA~IlS, ÇA'l',\LCA ONU:\"D&~ KALK-AX TÜRK İddia makamı katilin oımlJLAJU l'.lLDIRll'l SURATJLE ILEl:.LJ:l:U' 29 Sb-
• ·ı; ı~vv•:ı. Bt:GÜN ŞA "Ll B.\ 'RAGJMIZI DALGA. idamını istedi 
LANDJr.ARAli GDIRNEYE GIRl\11 liERDI 

(~ı l lnolM) - ' 

a.} ının, o karanlık gcıklerir.de, yü· 
re nı ezen bu üzüntüler ıçınde 

kan ;ıg ayıp duruyordu •• 

ı::il 912 senesı cyl(ılünün 16 ncı 
U günü patlo.} an B ika.o Har 

b , Tüı'k milletini vo Osman!ı hu· 
kömetlnı gof ı avlamıştı. O zaman 
devletin ba;ıında bulunan becerık. 
siz. ve di.ışünccsh: nazırlar ve ku· 
mandanlar, Bulgarların, Sırpların 
Y.(Jn ~llılirın, Karadağlıların; O!
ınanlı devlctt aleyhine saldırmak 

çln biri~ tl~lcr nden haberdar ol
mak şoyle dursun. herh; gt bır 
tehllkc karşısında ordumuzu vc 
kalelcr.mizl h zır bulundurmay; 
b\le akıllarına cetırmcm şlerd .. 
Btından dol yı harp bMladıktan 
bir ay: sonra, Bulgar orduları or. 
dumuzu Kırklareli cıvarında fc· 
na halde maglup ve perişan edip 
ta Çatalcaya kadar sürmtışlcr ve 
ayni ızamıır.da da Edirne şchr ni 
de muhımıra nltımi almt !ardı. 

B r sabah İstanbul halkı gözle
r ni ııçtığı z!lman, Çatalca sırtla. 

r.ndan gelen, Bulgar toplarının 

korkunç vo uğultulu sesler l(.'o sar. 
qıJmıştı. Bundan sonra milletimi• 
zh vatan müdafaası içi'! ytkhın. 

dığınI goruyoruz. İstıınbuld:ı ve 
butün memlekette, gençler kafile 
k file gonWlii olar.ak cephe) e ko· 
şuyorhn""<lt. Diğer taraftan memle. 
k t n dört bucağından yetişen ye
n t&Zl' kuvvetlcrlmizi'l de- iltih!t. 
ki e carlanan ordumuzun kahra
m nca saldırışları, sanlı donanma 
nı zın, o duriıcü ateşleri sa;} esinde, 
nuı •ar ordu .. u k t'i surette Çatal
ca unL rinde durdurulmuştu. Beş 
• 'd nberl artık bır adım atamı

\Oı du Burada korku kalmamış 

dc.ınektı. 

C ımd herke in aldı. f kri 
.,.,. Edlr ed" ci Acnb:ı beş 

a.> dan beri dil m nın k nlı ~aldı-ı 
rı larıı::a k r ı kc.v n kııhraman 

Edırn , bundan c:onra da dayana. 
bı ccek ml:ydl? Halkı Edirnenln 
da nm .. sını isteme beyhude de· 
ı;ıld B r kere Edirne ilstune } üz 
bln Bnlı;:ar askeri c:el,ml3, :ıylar
dıınbcı·ı bunları bur da o;ı.'tllayıp 

durmakta idi. Sonra bu esnada. 
cli.ismnnlaı la barış konusmelnrına 
baı:lannıxstı. Bulgarlar ııEdirne;ı. · 
\'Cm\czscniz, barış ,yapınayız.'D di 
yor ardı. A;ı. n zamanda birçok 
Avrupa d 'li•etlerı de. Edirneyi 
B ı.garlara bırnkmosr için Osm:m. 
Jı hukumetinl sık1>tırınakta de· 
', m ccl ~ c,rlaraı. Bunun ic: n Edır •

1 
ne mudaf.uıda devam ed rse, dii -
m:ı.n arı er eç bu e\ d dan v z. 
geçip, hudutlarına cekılccekleri 

hakkınd memleketle umumi b'r 
kanaat vardı 

Fakat nckı.dar yaz.ık ki, Edirne· 
den ge1en hav .. dlsler. h ç d ümit 
verim değlld . Edirne" n !':c v:sı 75 
bir. geçen ahali ılc, 40 bin kl51Jik 
miidafa ordu u aQl:k tchrkt'slle 

Pasif korunma 
mektebi 

karşrl şmı tı. Şchırdc yiyecek \"e. 
sair b rçok şeyler. hele tuz. şeker 
ve ga:z: tukenmlştı Halk kerpıç gi
bi kalı, çamur gibi siy h ekmeğ 
artık yıycmez olmustu. Yemeklcre 
karıı;lır ... b\lmek 'çin, birnı beygir 
etı bulmak, bahtiyarlık sayılıyor. 
du. o.ger taraftan orchınun cepa· 
nesi de bıtmck Uzcreydl. Askerler 
kurşunl.lrını, topçular güllelerini 
sayı ile atıyorlardı. Bununla bera.. 
bcr ordunun manevi kuvveti hala 
ycrindn ıdf. Askerlerimiz, zab tıc
rlmiz Edirne için olumu göze al. 
mışlar. kahramanlar gıbi döğüşUp 
duruyorlardı. Bu sıralarda Edırne 
kumandanı Şükril Pasa, t t:mbula 
gönderdi~! bir tclgrafta: ı Ecl:rnc 
gibi muknd~ bir şehri alçak dOş· 
mana teslim etmeyeceğim. Muka. 
vcmci imkaoı kalm ısa. siV"tJler 
şehirden çık rıp dü an hatlarını 
yarıp geçmeğc çalışacağım. Yapa
mazsak hep bcraber kahrnmanca 
öleceğiz " dıyordu. 

~ imdi mert ayındıyız, Edir. 

~ ne muhasarası, yedinci ayı
na basmıştır. Fak t EBlrnc kales. 
da hala kahramanca da;ranmakta. 
dır. Hele «Ktırtaltcpc•, .:Maraş» 

ıstihkfımları o urde Bulgarların 

yaptıkları çok kanlı saldırışlsr, 

Türkün e saret ve azmi öntındc 
kcndilcr·no pek pahalıya mal ol· 
mu.5tu· Bugüne kadar yapılan mu. 
harebeJcrdc bizim on bini ı;:eçme· 
yen za~latımızrı mukabil. kırR b'n 
Bulgar askeri Turk süngüsü Unün. 
de yerlere scrllmi,u. Fakat Bul
gı:.rlar, Edirneyi almayınca, içine 
dü~tiıkleri kotu durumdan kurtu. 
lamtyaeaklarını anlıımışlardı. Bo· 
yuna saldtrıyorlardı. Diğer taraf • 
tan muttef kleri Sırplarla Yunan
lılar, zapteltıklcı ı Maked-Onya top. 
raklarJmızı kendilerine danışma
dan aralarında paylaşıp duruyor
lardı. Bunun için Bul~arlar, gelir· 
dlkl rl yeni kuvvetlerle ı;iddetli 

b r taarruza gectılcr. Ve nihayet 

martın 13 iincli günü ~ar~k söker. 
ken ~ AyvnzteRC» tıtbyamıza g r· 
mege mU\•&ff k oldular. Bu tab. 

yada bulunn.n; so:ı fıs k ve son 
güllelerin! harecdrktnn sonra sUn
gulcrlJc dOşnınnı karşılayan kah. 
raman l\rchmetelklcrin hcpsf şehit 
otmu:slnrdı. Tabyaya. ycr:le~n düş· 
man, gefüd'ği toplarla, dlger is
tlhkiımlarrmızı yandan döğmeye 

ba lamıştı. Artık mukavemet im
kanı kalmamı. tJ, kumandan ateş 
kes emri verdi. Fak t birçok is. 
Uhkamlar son neferlerine ve za· 
bWer r.c kadar döğuşrnüşler; esir 
olmakk ma ., h t olmağı .cana.mırı:. 
nt'l bllml5lerdi Es r olmak iste· 
meyen bu yJ !itler, meJcr nekedar 
haklı lmi~lcr! . İşte es r dU!:cn bir 
zabitlınizlr. h tıra defterinde ya. 
zılan şu satırlara bakınız: oKara
gôz !shlikfım1 -rır:da esir düştük. 

Butnn esirler kal le hul nde şehre 
dogru llcrlcmcyc başlad k. Şehir_ 
den goc;cl'kcn, sok klarda Bulgar
lar, Yalmdiler: Ya ın Rulgar. 

Bundon btr muddct en·cl Tu· 
nelde Aht~r apm-tımar.ında b r- c:. 
nayet ~!enm ş. Huscyın adınctn 

taşr-lı bir tuecıar. Ha>c' r ııdınd 
c"r kapıcı vc arkadaşı Mehmet ta· 
raf rdan par.ısına t:ımarııı boğazı. 

rıtı ip ~eçirllnıek surelile bo ul· 
uhtaıı ve tnirnca kurşunu ıle öl. 

dünildukt~n sonra kuyı.ı> ıı. atıl 

mı:tı. 

Bu feci o r.nyc.tln dur~ışın ı tn. 
çenıerde lklr.c. ıı~rcez. da son 

ermiş, cına~·et hakkındaki iddiası

nı söyleyen l\lildtleiumı..mi suçlu. 

lnrdıın Hayd .. ~ın ölüm ceza ına 

çarptır11masın1 ıstemfşt . 

Dııvny:ı dün de dc:vıtm olun· 

muş, iıfam. talep cd imi~ ol:ln Ha~ 
darlı!, sı.ıo ortagı l\föhmct mudafa. 

larrnı yapmışlardır. Duruşma, ka.-

1·1r ıçln ba:5ka güne bırnkılm~tır. 

Azapkapıda mr 
adamı boguldur 

Dün Auıpkapıda Rizeli Dursun 
Bdında bir adam yıkanmak için 
dcnızc girmiş. yüzmeh bilmed'. 
ğinden boğulmuştur. Ceset mua
yene edilerek defnine ruhsat ve. 
r.Jrnıştlr. 

Toptak ofis umum müdür 
muavjni y.arm geliyor. 
Bundan bir müddet evvel Ve

kfılctln da.veli üzerine A't\knruya 
gid:?n Toprak Mahsulleri Ofisi U· 
mum Müdür muavini Şakir 'l'urıı. 

it yann şehrimize <l.öncccktır. 

Dükkanmda pirıinç olduğu 
halde satmamış 

Gedikp ada, Cumhuriyet bak· 
kallyc mağazası sahlbı HUscyln. 
clir.dckl mevcut p rincı satmadığı 
içi~. yııkalanmııt ve 2 num.nnlı 

M.lli Korunma mahkemesine ve-
rilmiştır. 

Ayakkabıe1lar..a d&ri 
ver.iliyor 

İthal e<lllcn, mamul derilerin 
ki.\lliyetli lıir kısmı ithalat ,.e İh· 
racat Blrllğ,i tarıı.iından İstanbul 
Ayakkabıcılar kooperatifine tahsis 
..,dllmiştlT. 

ldhalat biıılikfeninin 
yaptığı manifatura tavziatı 

İtbai .. tçı birllklcrj tarafından 
temmuz ayı · çni tevzi cdllmekte 
olan mo.nlfatura eşyasının k1Smc. 
ti 5,700,000 l'r ya bJl\ğ oldugu 
öğr:c.nilm~Ur. Bunun 3,8!10.000 i 
İsillnbul. 1 .700,000 ı Mcr.s:ln ve 
mütebakisi de Jzmtr bl.rllklcrinder. 
dtğıtllmaktadır. 

Ohtaköy açıklamnda bos 
bir sandal bulundu · 

ya • diy(' bağırışıyorlar, h:ıydi Dun Otta.lı:uyde dtniz kcnaı·ında 
SoCynya- kahvc içmeğc... dl) e gli· bo;; ve sahipsiz bır s:ındal ve icln. 
lü U:yorlnr. binbır türlü hakaretler cie bir insana a'i elti c ve ayakka
san.ıru\;orlardı. Hep mlz b~ım?z ı oılaı·r bulunmustur. Deı izde yüz,. 
önümuzde, kendimizden geçmi~ me~e çıkan meçhul b:r insanın 
gibi ılerl yorrluk. Şu daklk~da boğubnı;sı ihtimaline atfcdılen bu 
ölüm r.e tatlı bir eydi! ... Her ta- sahip:siz eşya ve sa~d:ıJ polis ta
rafla Bulgnrl11rın evleri ynğma et- rafından saklanarak tahk1kata 

{Dennu •- 4. ıi. ı de) başlanmı,,tır. 

VA'XA-N 

DÜŞÜ'l'~JCELER-

müsfeşar/zğııı.a iaşe 
lüzum kalinamıŞ,:Jır 

eRiJeL, o.td~w:R u 
suç olur 

la~e teşkilahnın iaşe işlbrine 
söylememek bir 

AKA GıtNJtttZ 
( aa..,. ı ı ltQİtlc) = 

rılamaz vatan topragına dtkılcn 
bu mukaddes çtnar hcnUz yirmi· 
sine bile basmadı. Nekadıır bu. 
clıırur, bakılırsa o kadar kök sa
lar. 

O günlerde bütün patırtı, buğ· 
da3 ı11 b şında.n ve be.şağ ndnn 
çıkmıştı. 

Bugün bütün ı~ltıhat, yine• buf:· 
dayın başından \'C b agından 

b .. ıadı. Ticaret Vekıllmlz n mil. 
Jete karşı rad~·oda söylcd ğl oı.

lcr bunu göstcrmckt dir. 

fa.11ğday bugün, müsinhsil 
u;;ır ve mii.stchhkla: be.r bcr-

ncfes aldı. 
Btınun arkasındıı.n hububat de· 

nilcn arpa ı, yulafı, kuru sebze· 
sı galeccktlr. Onlar ela tccriibc 
eleğinden set:mis birer lcdbıdc 
ne.fos almak üzeredir.. 

Geriye ne kalıyor? Geriye ta. 
mamilc scrl>cstlcı;~k digcr Js
tihsal maddeleri kalıyor, .Bunun 
için de birçok umum mudurlü. 
muazzam kadrolu ve epeyce ok· 
ka "Çeker biitçcli bir taşe 1cşk lı· 
ne lüzum kıılmamıstır. 

Toprır.k Mahsulleri Ofisi c•sasta 
bütün bu işlert görüyordu. Ve 
bu teşkil yalnız olar;aniis.1U z • 
mantar için degll, .r.ormal zaman-
lar için de kurulmuştur. 1 

İaşe teşkilleri, tecı Ubc ile gö· 
rlilüp anllışıldı ki Toprak Ofis!n 
lşlednl kolaylıırtırmakUın ziyade 
kırt~slyeye boğmuştur. Hububat 
vcsnirc - ki o (v.csairc) yi halfı 

anlaynmıyor.um • g.ib! işleri Ofis
le Ziraat B~nknsı kepdi krulrol(I.· 
rilc pckaliı yapabilirler. Bir üçün 
di ve acem teşkilin müdahalesi 
geçen sızıltılardnn ba~ka hiç bir 
'şe yaramaz. 

la ugdayıtı ordu ve littzı mü:; 

l53J tchlik şehirler için ayrı
lan miktarına yapılım zam ye. ( 
rlndccli.r. Bunun şu istlfç.:llk veya 
bu spckül:isyon bakımından bir 
enflasyona sebep olacağını söyk. 
mck herhalde • hususı mııksat 

propagandası demeyelim de -
bir s:ıkat ve telaşçı diişünceye 

delalet eder. Serbest kalan hu

Y.ozan · 

İaşe tcşkılatının iaşe i5lerinc 
b zzat engel oldugunu göz göre 
göre süylcmemek, goı göre sorc 
btr suç otur. 

w· 0 akUlc TeU~ kf,. Htıs~tı ko. 
v~ ınisyq.nu kurduk, vılfıyat. 

lcre mürakıp1'r ,göndei'dlk· Çı· 
kar yol olmadtğını anı yınca tc. 
rcddiUiüz va;cgcçtlk ve Divanı 
Muh:ırebatı veticten kurduk. 
Vaktık D~vlet Şürası işler nl 

ele a d k. Uyma.zlı~mı görünce 
Devlet Şüra,,ı~ı yeniden teşkil 
ettık. 

Vak.tile istiJıa.f ınl'hkemelerinl 
kaldırdık Gôr.dük ki en son adıl· 
lct makamı olan 'Iıam)·IL mt:ll. 
kemcler:itıin !~\en ba U"lndaıt nş 

tı. İstinaf mahkcmclcrini ye:ıi
druı kurmak iize.r.oyiz, 

Vakt\le yalnız İlvtıı;at-- Vcka.lcti 
vardı, ço_ğalan i§lorc yetişınl'.Y,İn· 

cc Tiearc.Uc ıyJrdık. Bir~t 1 r. 
dik. tekrar ayırdık. 

Vakllle Nafıa Vekaleti vardı. 

'.J\'icmlcket ~ı:kişara ba:;;layınc" 
muhabere ve münakııle işlerml 
ayırıp 11yrı bir Vekôict kurduk. 

Tedrisatın karışıklığını görün. 
ce t"'k kfiltürlü maar·fc. geçtik. 

Vaktlle Deniz V~kafcti Y•P· 
tık Tecriibc ile.: üğrendi3' ki bi
zim gibi harp denizcil'ği küçiik 
olanlar böyle bir V.ckiılcU kal. 
clıramazlR ı" Hcmen lagvC"tt ık. 

Söy'cncn bu mi~allcr. şurauık
t.ıı. akla selh·arcr.lerdir. 

Biltün bunlar durup dururken 
ve. y~pı)ıp giderkall fa_ydıı . .:ı kıt 

lı1r 1~ Müsteşarlığım kaldır
mak, memlcket menfantleri için 
re bir felfıl<et, ne de bir yolsuz· 
luk teşkil etmez. 

B üyiik Milli şer mlz 
çok y:ıllaı'Elan öm:c 

sö::li soylcihiştir ki de:\·lct 

dnho, 
u iki 

ıdarc. 

mlzdc iki bii ·Hk düstur halinde 
yaşayıp duruyor: 

1 - Hl\klkaUer r.cl~adarı acı 

olursa- olsun, k'"bul eder Lc ve on
lara gögüs. gerroeğc muktediriz, 

2 - Büttın zorluklnrln müca· 
dele cttnck \'C' onla.rı yenmek 
bizim iç n btr- vaz.ıfc.- ve zevktir. 

İmdi, bütün bu olaylara ve 
tca.mü!loro d ydıısnık ıddla ctıı, 
yorum ki, inse ıvıtıstephğımı 
lüzum ka mş.nu~m 

İ~il ama.. kOdTosu ne olacak'.' 
Bir kruiro ki akıllara dur-31JnlUk 
vermese b'le hayretlere kclayc.:? 
sebep olur. 

Su k nlı ve- korkurç cihan 
badiresi orir:smda on f.kiz mil. 
yonluk b'r ınilletlrı:- h"y;ıtı \'e SC'

lfımcH bahl mcvz.uu olurken 
iaşe kt\rlro unu dfü;unmek için 
bir da~!ka.mm re.da cdemeyJz. 

~ ünkü blllyoruz ki hu ınem 1 

~;:le.kette. şıı giinc kad~ hiç' 

kimso lşsl:i:l ktan ve aclıktc-o öl
mez. ölmemi tir, Cılm.l;ı.:eocktlr. 

Mll\l 1111.mfaatlc.ri he1".Ş()ydcn iis· 

Hin tutan her.hıın!!i blr kadroyu 

bu m'UM mut\ ka d~unır. Bu 
millet ne ch«mmert b'r ınlllclllr 
ki m ı i dilc:m nlannı bile. koru. 

me.ğı. doyı.ırmağı say.ısız fazilet
lerln\n bapr.a koy,muıtur. 

E!haıul, bence: Jfımı e:mı yok: 
İaşe l\lUsteş4trJıguıa lüzum kal
mamıştır. 

Ben kimim? Ne hşkla ve ne_ 
salfıhlyctlc bunları söylüyonml'.' 1 

lfoıııen cevap vereyim: Ben, 
sadece mlll~te ve. Milli Şe.fu inan 
mt s•de bir vatan çocuğuyum. 
Du hal<lann hep;:! ;:izlerin oldu
gu l'ııda~ beıı'mdir de. Htı,slnrına 
gltmex.enlcrc pacdo.ı1 demek lh. 
tlyı:.cındn. asla değilim. 

Aka Gundüz 

fstegiııce pek ala oluyor 

!!J ... 1 - :u.: 

Kömür mesejesi 
~ O. apurda, J'&mnubkller konu· 

Wr•: ~u.rordır: 
- Ki.Hnül' olılm mı':' 
- Altlım ama çok ~ey öf"re11dim. 
Rahi" önemli oln<'ağa benzedlğ\JI· 

d<:n kulak kabarUım. 
- lk~'Rllnaıne~ ı tmodlk eturlnoe 

;) ıllardanberf tamdıj;11u \'e aJt,,·eriş 
ettiğim könıiıreiinıe gittim. «Bana 
iki ton kömür ,&:ônderıo dedim. Yal· 
\'arır g.!ltJ yürJUııe ba~J;tan !'ı>nra: 
Gri sen bu köıniirlert başka bir ba

;, lfleıt aı ..... deıcfü l\'~lr.tn~» di~·e sor_ 
clıım. «~unun için ld sana l•ömiirü 
ımtraak'ın ta~1n ett~ii fiyattan 
\Wmem liir;un~ Halbuki o fiyattan 
'erır .. e.nı 1.a.rar edcriın. 1'abaD<'ı ol· 
~an ek~lk 'eririm, toT toıırnk ka
r11ttırır ,·crhiın, ÇU\'al. ikreti ahr 
'erlrhn,. J<ıaa-Oruıt r.aranlaa kurtnlu
runı.» Yıllnhr taDıdığım i<ömörc:üm 
ö~ ıe dala,·cre yapmata aıı,km 

cin!ıll'D oltnadılı için bu. tarzda ko
nlJfJltU ha~·J'fttiml icap ettirdi; 1~1 

l.un·alıunak 7:orunıla kaldım. Bu· 
nun iirerine 'ö~Jo öyledit cAnlata
~ mı da lıal.lı nııyıın hal<~ mıy;ım, 

ıımmıünii "en \'er. l':ttbenk bire J(ö_ 
miiriin tOJtunn 2S,5 liradan ,:eriyOT; 
ton ~ııa da hlzf'l 85 karu!f priM 
lıımkı.\ or, ~·aai hesaba vurursak 
~ ii~de Ut tı'r .kar. Kömilrüıt tonuna 
a.w·ıf'a dört lira l.:aınyon parası bi· 
ni)or. nı:e 2;,w llmla ın..ı olan 
kiinıilriiıt tonwnı :!7,50 liraya ı>at

ını) a mednH' tutuluyoru:ı. HtJbukl 
kömilr:tln tonu hakikatte.: bize 21 • .'SO 
lira~"' da değil. !?!) liraya .. MAi okt
ynr. ~;uokü tleı,.Ya indirirken t!M' 
l~ma ;:, kunı., c;onra müşterj.)e 

gfülderıııek lizere kaüllO&a yükler .. 
ken gen& 7j .koru' hnmalJJO nvl
~ oruı:. Utımek l;I tonDWI i tcnildiğl 
~llıi '!7,:>0 liradan "'Bhn(•a yalnı.cı 

beda\a ı gbrmib: olmuyW"uz, cebi· 
ıııi.ıden de 65 kuru, eklemek \'az.l
;} eti lw.n:••tnda klilıyonu.. Etlbaıık'a 
lııııuarı PP. kadar an\athkoa da. der. 
dlmlı:l ıliwctı:medik. B11 7.8mauda 
~ ilr.ı'ie. iiç l<Ula hangi esnaf ç&lı')ır 
ve ı·alı-:ı> or;, &0rarını sana'? Haydi 
bu.a:ı raı.ı olalım. fa.kat ibte bir de 
ı:arar rtınek tn~bel~I çıkwca en 
namu .. ıu kömiır bayii bile bin tlir
lii hileye .. apı~·nr: Ek~ik \eriyor, 
h•z tnnntk knrı:ttırıp, ' cri~·or, ısla· 

hl' 'eri~ or, çıı' al i\cretı ı .. tıyor, kit
te p:ıra,.ı alıyor. K~oa.,ı biı.i rnrla 
h~r.ur. edl,>rırlıır. ;\"elice ::u öluyor: 
Hıılk KeMf' kömhrU 27.'IO dan ala. 
nııypr \O hlıJf!r hilclnulığa alı~ıyo

rm;.11> Bu açık muhasebe werino 
hıt .. ka. kürııiır~üyıı ~hliıı (laha /azla 
aldanm21ktAn:;a klknılrü b!ziınkin
ılen aJıı• l~irı il'inden çıktım, fakat 
tonu 27,li JinıılaJı değil ... » 

(;iinıthı anlatanın bo~ nuna, fııkat 
buna heırırr -:eyler dıth• önce de 
kulağıma ı;ıtltnıın~tıı Belki bir tet
kik ınew.ııu oltır di~e ~·aı:ı~·orurn. 

KÖR KAD1 
bubat fü:erlndeıı istifçilik ve spe. ~ <'!Uen Tc.rlıi)ettl umum mü- l l"a) ın ı•apa ~ulh ııı.e ajı hazırla ... 
külasy-011 cürmünü önleyecek b r le dlirJüğünün Maarif \'.-eit'd.letı- Pli':' ~·cya. ha&ırlaraaroış, hatta lıo~e 
Cumhuriyet hük\ımeti Vordır. ı ne deulnin ilk havırlı <oemere.,inL hlr mf!!!a.jı mlllıartıılere ~önderıı~ ----------:-. ----
Ak.;ini iddia etmek o lıükümetil RcJkOz l;.lübiimüz kl~fak f'fliptr. ' ~~a lg-öoder~n~ 00..ola<'ak~ G~en r-- T A t( v 1 M· 1 
hıçe saymakl.'l müsavld.r U ··dı· ı··k .. . ııı•t 11 1110ock.e nıulıarııılere ~ulh ta\"l.)ct.1n4iei 2 .. " .... ~~. li\IUZ UHZ • mum mu ır u ·, ucnııı· "e e-, 1 ~ .. , 

Şoyle de diyenler bulun bile· rf ~tnı!~ olan hll klübihniizü mükii-. buhllHlu (la. Ae okluf P.EG.ŞE?.18E 
ccg'r.e inanabilir'z, mesclfı dl)c· fatlandınnak Jc:hı bir ka~ ıkhane ila Kim ol~1r, kim dlo1e.P,arak.ı milt- 1 AY 7 - Gt ~ 204 .- Hn:ır 79 
cekler ki devlet muayyen bir hlr idman :.alonu ~·apkrınağa bir "c~ ü \'elayı: Rl1.Mİ 1358 - TEM)!UZ 10 

9 bütçe ile ldaı:c olunur. B~:ı.1.ne. encl .karar ,ec'"'4< ı~akat J.arar THt',JE HAK Kı:WA. IR HİCRİ 13Gl - RECEP 
i 1 1 c:'h ,, ~ Kl''r ZE\' ALi EZANİ ve öbtir hububata gel S gliz.al \erıııcl• batJ-:ı, i':o görınf'k l wrı. a.,_ HllSf'Jin {'ahit \-'altın diJor J.ii: "" ' 

zaın\ar yapmak hu bütçeyt s r- ka oldufd lı;ıln hh tal511rukftt.ui en-. ~.o\lmAn ord~u l 'ral dllilarına erı,ır-. GÜNES 5,48 9.ı::ı 
sar ve umumi nrn\'azerıc kamı. ~eller hıı miikıifatın talıakkukunıı 1oe blMtiJI hUlrhkJıana J'llİ'1'lfılt f'.Gen ÖGIJJ-; lS.20 4.46 
numı. uymaz. gcolktlnııi~. :u-.rif Yekl\letl i-.e en- ral kap IM.-.:de Am- or.da!!un• ~KİNDİ 1'7,18 8,4a 

Dışınc1' 11 bakı:ırsa şatafatlı hir g ileri makul ~arclede ortada• kal. kıw~ı,..ına dlklleceJltlr. Onun için Ural AKŞAM ..?0,34 12,00 
fikir görün lir. içyiizunil de hiz dırıııanın :rnlıınu hllcliğl 'e bulıluKıı datlarının Mr 18Uht örrlu,,.uııa l,leiô :YATST 22;20 l ,54 
biliriz. Gün!in zaruretler• ,·e ldn hıı i'j btöakkuk ı.ıtfhasınıı. girmek uğur ıtetlrnw-nıe..ı nıulaM>nwldir.» IM~A'K ~.:rn 7,05 
icapları dolayısllc miistattslb yıo· ıi.4ett imı,. fo;~er «General kı~1> bir dah&. .AJ. 
pılacak fiyat zammı b!itçeye Darısı ött>ki kiüı)l<'rimir.ln \C çık- mıu,lanA kıuş.ıeına ıliklleook olu.tııa 
taallük ediyorsa, karsılıgı hazır maıra girml.1 bllfka .pw ı,1ertnlt7.in 1 ilı.tadın onu g-e11era!Uk.te bll'aknuya-
duruyor: Meclis, lagvcdcc.-eğl la· ba,ıaaı! <.-atı, llil' tebrik mt"ı.~ıe mare.ı:-auıte 
ıoc teşk•llerir.lrr bütçcs nı _ ma KiM OK{.;R, KiM l>~LY,R... terfi et.lltt<'eğl m11Jaalr.kaktır. Bu takp 

dcmki bir defıı umumi muvaz~ 1 Rftma, ba~ka ı,i l·oknna' gilııi, ra-~ dtnkı ntie.eyl• C'ahMün uı; beş a) ı.oıı-
neye dmıştır • bu zmnl'>ra kar. p:ının bh- !'ıulh 1nesajı har.ırlanl9kta.ı rakl ha.,Jnakalelf'.rinde gı;neral ırn,tan Mour.ıne-zli kefal 
şrlık göstermekte hiç güçlük çek- oldoiu hakkmda çtk~ ştyial9ft•• değil, mareşal kıttan balıt1edUAll~R1 'T"" 

mez. ve memleket bir hububat IJ&,tan b&şa uydurma olıluprı• ltil-4 görmemiı. muhtem .. klir. L..oJ g" 
j Tatl~rt ~ l engelinden kurtulmuş olur. dlrl~or. • ....... ıeJ;u ~b kolun.,~ takılı 

.11 ngitterr.nln cenubuııtln, Sarrcy F------------------------------------------------··------------------------..., l!;iR.! Bopzlçioden ~elett bir b ... 
D~·h rırırıda eski bir manastır \'ar- ıazrmdı. ıvıa1 tın. benim modeller:lm ;çin dı· pjyatlarım da Rosle'ninkllerdcm da· tlık('t lleı kar:oıılaşhın: 11Brr ho~·ak kllfl 

nı11. Aııulart,,.'\ cH Ol ~ ııpıhnış, ucu .pek\' jer ; icat ettt; H:ıtta biı: aralık' hıt ucu.ulu. ~mck ki ben Rosic için hem kada.r getir taze hir kelahm Yar, alır 
bııeat:-ı hulıınııınz hlr lıiıın ... Bir Al· bu ktım ş:ı o kutlar rağm bel göstcrdi!cr ulr izzeti nefis ) arası, heın de mali bir n11sıım: '!ı> lll)·erek -.eııetteıı !,'ıkardı~ı 
nıan boııtb:ı!iı nasılsa burn;) a diı~ıııli~. ki fabrıkası yctıştlremez. oldu. zaten • tehlike... id1m. Yeni tc.rzlbaı:eııl\, kurar" dimdlk, parıl t'a.rıl balığı göriio<·o 
manllstır ~ ıkılımş, bir harabe Jıallol SL\l:crcit b . n: Ben seni zengin edecek kcn kimin tarafından sermaye kondu. da.yanıınıadmı, hemen a.lılım, yuım 
alınıt- nüılpler tıaşka hir tarafa nak. ycrae "Orvctlmt ben sal'a borı;ju ol~a. gunu öıteıuneğo, çok çalLjmlilı. F~ai kilo zeytinyağı, ;)·arım kilo patates 
ledllı:bl,. ım dereli l\lauro~ ÇeTiren: Reôan A. E. YALMAN n~bendefl, ne ~e. Mirtln'den hl~ bir şey ~e 1Jlrk8ı9 ~ıınııwta.; bir d•net kınnıu 

ı~ak3t logilt-t ı>:ı~ır korırmnıt idare-. JstikHilım, tlan cttıslm bu ilk .seı>c çok !:'Zmamı~tı. Epey zaman sonra Rosle ha- tııqı, ıııa) ılanoı <la alarak e,·e dön 
ı.I, bu harnbdlrn Mifadc etnıeğc ka- fcruı g<.>çmed . Ziy dcs le me.5guldüm. - 3%.. - kikıil ö~nd!. ='iasıl, ve kimden? Bunu ~ Bebtt .,_. lluy& a*9rak ha'j-
rar \<"rnılş \'O buruda bir c·aıı kurtar• ıGlındütı.:cr~ mll ter11eı·le uğraşıyordum. b~ Btın ytı.n\I!dan a~TJldOQan hl· ladı.m. keınlkledndc.ıı iyice a.rırdım. 
ıııa mektebi kul'muştur. Gecelen c model icat etmek. rcslm\e- me doltunmagıır bş Iadı. Üç sene içinde deia o\arak bar;a sıırıldtiı ı_Q.ın&n cml_ raz ~ ch"'rmı da iştc:ı çıt--.... Btr taraftaa!Cl&~esleri batfı.rarak 

'.'\1 •·t bl •ı ıcı ı nnsff •· bir tek ihtiyatsızlık bile etmed.\. Blı a nim ki blt u ca-..ı..n ıs•ı·--ı.. .......... ~ "'· ...... ~ .... e .. c n • 1 ' • ı~ ... ornaına- r• ı ç ımek, astıı.rda,1 hazırlamakla va. • ._ • "'~ " -.- V.iı:ııcent ı..-ı k·•i~ g...,.""'edı'.ırtl ..... ...._ 8.,..._. dQlm'4ıdia ''o-.btr biQ;ık ta. 
lr 1 1 1 ll 

' 

·1 damd hir b r nu"'n en uf•k b ............ kuoltık mu·tı o tında ö L.. ı... Jl i,,j... .._, ... "~~ .... ,... ..,,. • .. .....,.. rnz c <'rl nan gtnç ere r. en en. l.it gcçırlyonium. Muvaff11kıyet insnnn ...,. ... ... ~ ~-., VJ ' Y~ yapmı~. nas sıı. ,,. ·• n\mle:,...l&kaciar oı~·nı sö··ı...~,.,. .. _._ ~ disdla; üıeld-. bılllk etlerin! 
kur.oların çoğu ıııctıdlr. ;lk,.cla taş' .} orgunluk 'c dermansızlığı unutturan eseri görmccil..tn. i\iesell cüıol Wr-yaz .=e den g~mı3, nds:ine: hü:im oıame.mııtı. p:ıra etınem!•U. ;:;;:~baca":,:::~:= YN'~I~ llct ta.r.c y-*a !!Arı-
,,ğnılan ara.-.md bir lnllU gcll~or. I bir tkslrdtr. ccsind<!: Hfydi gidip bir Jo]çantada; ye· işte_ ba'J\ber. yaşadJğlmız müdött için·• .., ., - ··- wı.iieek bir kiM 1...ı1111e tel ile 

k ı 1 hf'.rke:st.a.- ,... '--r şc....ı-~ n .... _.~ ed;......... .,,_ --.ı :.'" <1ôz1erl tıai(h lılr genç, zJ1irl lmTaır. t i me Y ye im, b.raz hava alalım> demek de de clııJma bö,>le oldu, Bqka türlü ya.. ~ "' •re- ,, ... .._. =• 1'"' ...,_ ~ "nMI& hir '7....,&f .. ,_..., k 
kinci sere şc daha fazla alııtım. Ar- · d du. Ke1'disindm dt.h~genç, tcerüb.eslz, vo ,,.._, ~,, ..... _.. ny.ı-

~~tak~'ıa~=t~~~n::~:dı~~~~~~e (:~~~ tık mc,•slmllk koleksiyonu hn~rlamak :~:im~ i:l~m:ı::~~t~~S Y:l~lu~~ :~ar=: ~:~:ıd~r~~: b~e~ıir z:~':ı:~ı~::.:;: toy öirinrn model icat cdeblliP. ortaya ::: ::.~~tl:~~:1! 
ru ı;lclC<'ckt ha\u hl\cumu ııetkesiıı- ·ten b le deı;!ldı. gizli gizli gelirdi. UstU başı tcmi:ı. da.i· Mesela Rfon'.a ailesinin ya.o.ına. gittiği .. tın'Bına. ihtimal. \•ennlyotdu. Kcntlı mo.. hulallladıPnı ıçJn ıı..... tıu.ımm hir.ıı. 
de tn-: yı>1ıoı Jıallıın gelen blr bloa. Kendimi ve hayatımtn manevi tara· ma gil\cr y(lılU ve sakindi. Cam ve: kal. .ıaman cm'nim ki bttnl hiç "ram'Y'»rdu, d~llbrlncten ilham alanık.hatta onl .. rı ça· !<uda eserek arana da.Na danı!" 
d:ın cruı kurtarma!< tallmlııi ,'.\eııacali, fını du mi)e vakit b 'abildim ve o bl hıç yokmuş gibi, beni hep h""""CflWilZ htttiı: varh"*mı bilo unut•"'Ordu. Atlcsl la.rMır 'ş Y~P.~t~ı söyiiyerek ctrafh. bil°" k u ~,,y M ...., lçtM akıttım.; Ta l yarım k o • . ıı>~·-
J uı·:.ılı rurZl'dilcu ıutamı tılr takLw de- zaman endişe ctmlye başladtJn. Martin'! ziyaret ederdi. nazarında< çok namus4ı ve dürüst bir: a..: dedikodu h9ıvası 'Y.&ratmak ıstedl. lil:tta llDl'.&P tıuuıun oltmaya kMıMıı C:''' ır. 
llklcrdcn, aıwıık ın,,atı geı:~tıilecel• sevmi~ordum. K ndislrıden h!ç;bir sikii- Uzun uzun clü~ündiikten sonra, bu n- clamdi• BeU:i ele cidden de öyle idi. Fıı· b1ı1Ddan d~·ı da.ynnd.an şü.Pheıeudi ve Ndıte de,-an1 eıtım.: 9* şülıliır ke-
bir born telndrn ge•·lrc<."cl., tllrlu tiir-ı yeti~ yoktu. Bnnn kar ı en uf::k bir ku. da.ıntn ha~ atında tkinc mevkii ıswıı eden kat bı.t n~anmak ve payl~mıı.k öedm onu kovdu. Jşhrl l<ay~den dwım bana. siltaedL Keyu kanar~,. ı;ana111nlikeııı-
lu ~cııo 'u~l~cHtrlleıı kurtararak e- 1 sur bıle lşl~mlyordu, fakat siz de bilir- bir ins11n olmaktan vazgcçmeğe karıır ho~um~ gltm\yc.Tdu• İki taraflı hayat be- gcl!p del't ;y&nciJ ve: mel bl.- !ilÜÇ& oWM. t~ J'-"•e ha· 
li101cte. ı,.ıiuuft4'Ulw.. sin z ki b ı· erkekle bir kadmın tam mii· verdim. l\lademkl görmcd~; ttıuır.a- nl sıkt}or \'e üzüyordu. - Senin )-iiıfu::dcn ckmeğUnde.n ol" zırl&nlılŞ ol~m balüGlarna üzerine 

Kurasını zl~arct c ı .. ıı lııglfü. gıue_ na,. le me ut o ablltne ı iç n vücutlarının dıgım bir takım 'nsanları bana tarclh 19ot a doğru, V'azlyet benim için büs., dum. Be.na tazminat•yerrne.'l lfu.Jm, Ylr. dfktlim ' e ka•ık tenne: * 1arafını 
terllcrl ~ kan":ıte 'amu'ılarıhr: b ıbırler11e uyuşması lüzımdır. Martin ediyordu. K rısı, çocukları çln. !ç-timai bulün acı bir şck;t aldı. Eski patronum m\ setıedetıberi ben bu. işin içindeyim. .......,....Kata olarak p.işen y1111mrta. 
sorrr~ me!,t<:huıltı kurslarım gc!:lren belk. blr genç kadı ın liislcrlni harekc· mcvklı \ a doslları için beni feda. od\J·orr ol•n ROsi~ mhoasebeUmizl ntf.sılsa ha.. Halbuki sen htJliiz yirmi yıqmdşsın, tee- IKr da dlllmler • ~ak turP.. 'lCJl!u 
t lt:lıcı lıınu tıutrrır~a kar-:ı ınıla bir tc getırcbillrdı, fakat onu tatmin edecek du, §U hnltle bcnınt mevklim ne idi? her aldı. Kc.ndi.slnı bı.rııkıp gittiğim için riiöesizsin. Bentten akıl danrşmağa muh· taneleri \ 'C maydanoz ile beraher üre-

.ani~ şııtırınılanık nmftılerlnl gö- kablliy ttc dcgıldl. Beni herkesten s:ık. Belki bu söz.lcrlmlc Martin hakkınQıı.:. bana zat~n kızgınd{, he.leo rnuvaffak\ye- taçsın. Shla; öireteeeğim şeylet işine. ya- rhll sii&Jedkll, öyle heş oltlu k1 sofra-
rıiılrr 'e umuml~etle hayatta.- lıer laması. ber mle bcraber gorüımek is- !:İUl yanlış bl.t· fikir verlyorl&lc Belki siz tim! his çek<'Dli,yordu. Bir çok müıterf. rauı du·erek. beni k\Uldtrmağa çalıştı. ya gdh11..oe D~mlr ile Alı:e toeVinflc-
zorhıkla: ~ıpt~mı.}n pe.lı: 1~ 1 hazırla·! temcmC"s ı k önce ho~tmıa gıtmlşll. Fa· onu kabahatli ve sevimsiz bulacaksnıı"' lcri ondan a~7ıhp; lıaııa...gclmişlerd\, ~ Ndrotimi ~ ittmataub~ yener.ek rilıılen cllet'bd !:'J'ptlU,,'a~-r~ 
aırıar.. &RVE kat seneler geçtikç.c bu hai.Jz.zcU .ne!~-: ~b;) düşıiwı'(Mniı: halwzlık ahır. İlk nün modelle.riml dJba ~ok ~ıar.... (~ :EV: .ti.ADiNi 
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Göbels Türk 
Gazetecilerini 
~CftU 1 etti· 

Üskiidarda bir. ;l~~fi~ 
faadiyet Ribentrop adıno da 

yotsozlul< ikinci cephe 
istiyoı;lar. 

l'azaa: ::\f. H. z.A.t~ 

rAslce~;zo~~ırum ~ im eri ka 1 

1 i1m ...;;-ıl k il UITI y 
Doğu cephesinde: 

1 

Büyük bir ticaret fi!osu 
b ld (Bqı...1 inchle) ( .. ) 1 tubwnuza !Hn·c edi~·oruz, 

İt" ziyof.eJ veri j lik sannuı'k ve buna keyfi surette Mesel~: şehre odun ve kömür 
Emin, 22 (A A.) - Propaganda tasarruf etmek yolundaki istidat- getiren kôylil arabacılar, rençbcr. M o~koHt'clıın \ "C l'ekln'den git_ 

tikçe ıo;ra rlı se~lcr yiiksl'li· 

a 1'1 tarafın tohllJ!erf•deki ~ baş·"anl 1 gJ" deniz~ aÇ4ldt 
O ıcnı göre. doğu <·eı11tee;lnde harı• fti 1 ı LaUnea, 22 (A.A.) - Cebel ta. 

'azı~ eti şö;)'1edir: rik limanında uneınll bir faaliyet 
ı - J.eningrad çen~ftdc tenc;u A ._ aJ mıberi verllıyor. Bir kruvazör, 

c1Ucllo!>U; nTJJİr leohy Genel b\r90'1ı dcn!z:llltl scmtsl Ye dört 
:! - Moskcn-a garbkuJe me.nli ha· bl t' t 

rcketıer; Kurmay Ba~kanı oldu muhripten bavke~ r ıc~~e ı ce-
a _ VorooeJ kesiınmde Ro.'llaran misi kaf;lcsl de arp gemı er re· 

ürekll taarnızJar:ma dayanan Al- .. vs~ngton, 2~ (A.A.) - Salı' fakatinde demzo açılmıştır. Askor 
mırn müdafaası. Yalnız \ 'oroMJ şeb· gunku guzeteoıler toptııntısmda . klil b" taşıt Atlantik lstikame 

.. Ruzvelt, Amiral Lcahy'nln Cum yu ır • 
ı-f hangi tarafın eli:::· B:n ·~:;:; hurreishğt genel kurmay başkan~ ı tinde hQTcket etmiştir. Bu asker. 
ınıyor. Almanlar, şehgill . s hğrna tayin edildiğ~nl lfldSreN:k lerın İngiltereY.e giden ızınıı efrat 
lılindc ollluğuqa dair Jn z \e tn"-1 dcmlşt!r ki: 
yet. ha..<1Jııının ya:r:t.ığı habforlerl yalao_1 A i. oklukhır: ,;anılıyor. 
l . tnı~~ta !haklkl doromu göt.· ı rncr kıı.n orduhu·JJQın başku· 
"or 'B • ·~ mand }: C 1 M h • hl 1;ren bir harıtanm Alınan buııtı 1a· , anı .. o .. an umhurrels • .:.-e~~ emur lrClr8 ar,ı 
rafıntllWl netrctIUeceğinl ibJldlrlyor. hy "~. goruşlcrine karşı buyuk 
A1ınan iddlaama g0re. bu şehir kop. biT ıtlJl:ıat b~leınektedlr. Amlrıı. Ankara, 22 (Ve.tan) - Mıı.Jlye 
rü bası ile beraber Alma11 kıtal.!ln. lın tay.tl'l başkumanda.nlıl:a za- 'Vekilliğince alman b'r 'kararla 
ııın cli.ndeı11r. man ve kıymetli bir ga~·ret kazan herhangi bir Vekfı.let kurs, staj ve 

1 de bl J.;' ••· dıracakur. 
nusıa.r l':ie, bu kes 111 r 03 u V9 

1 
mm-akknt saUıh\yeUe bir yerden 

geri a~klannı, 2 AllDMft ala~ını yo1' ı ngtoın, Z2 (A.A.) - Rcls 1 ·~ bir ·ere gönderilecek me 
•ettiklerini bUdlrdJktcn sonra şö~ le Ruz\·et'Jn genci kurmayı bafkım· dtger ~ • 
eliyorlar: Almanların Voronej ~·hrinl lığına tayin edilen Amiral Leahy murların harclrahlarının kllomeı... 
hilcum ııe zaptetmelerl arttk ınilnı· 67 yaşındadır. 1939 da deniz ho· ı re hesııbilc ve hakiki masraflarn 
kUn olııııyan bir şeydir. rekatı şclliğlndc.n A'miral rütbe.' göre tesbltl llsilllcre blldlrilml3 .. 

Tebliğlere göre yazı yazan askl.'rf sile tekaüt olmuştur. ı tir· 

BAŞMA~ALEDEN DEVAM, 

nazırı Dr. Gobels hilkClınctın daveti ıara karşı mücl\<iclcdir. leı· yem d iye kıvranırlar \'e hny. 
tizerfne Almanynda bir tetkik scya. İ te aldıgımız mektup: vanlar yemsızl!kt_ı;n kırılırlarken, 
hati yapmakta olan Tllrk gazeteci· Hükıimctimlzln tam yerinde \'C Bay kaymakam Usküdar Araba 
lerı rclsW kabul etmiş ve mtsafıt1cr. çok isabetli b ir kararı yiızlindcn 

1 
ın~·daııında kömürcüluk eden Cc· 

le uzun u:ıadıya görU,mUştUr. köylülcrimızin bayram yaptığı şu l male hnftada. üçer, Hurhurçeşme· 
Bcrlin, 22 'A.A.) -- He.Ttcıye na· g\inlerde şahsi scvlaçlerim :z.r de de Kasap Yani, ne ış ile meşgu! 

zırlığı dfl":let sckrcter.1 Baron Von" btllı etmek için size şu mektubu- olduğunu b ılme<iiğimiz Suphi \'C 

Wclısaecker dün öğleden sonra ha_ muzu yazıyoruz. Ve bu arada b ir Mustafa Sino ile mahalleb"cfllk 
rictyc nazırı Von Ribbentropp adına müddet için Üsküdar kazasınds eden Zeynel ve stıire gibi ndı:mle. 
T.Urk gazeteciler heyetlni kabul ctr yaptığı.mız kepek b ıt§baylllğindc ra açıktan ÇU\ atlarla kepek verdi-
mıştır. ~ördüğümüz yolsuzluklflrı vnz'!c riYordu. Bu adamların ayrıca ika· 

k 
sahiplerine bir ibret olmak üzere ro"et ettikleri mıntakn bnyllerln· 

Rostof düşme size b "rcr birer sayıp döküyoruz.' den de cmsaltcr ı gibi istihk ~kla. 
İİzere Öyle umarız ki böyle rnuamclcle· rır ı r lınalarına da göz yunıuluyor

rc uğrayan diğer vatanclaşlcr da du. 
(Bıllfl 1 ledııhl "'§• bu hareketimizi örr.ek alartk h !l· Yl r: c Umran'yc kö~ undcn tnyln 

Ye Birleşik Amerika büyük elçi. diklerin! söylemek zahmetine kat. 1 olunnn lııtlhkaklarını cmsal1crı g' 
!erile önemli gorüşmelcr yapmı5- ]anacaklardır. , ı bt almakta bulun:ı11 Ay~c 'e H~ 
tır. , 1 l -- Aşağıda imza \'C.. .rdrcslcri blbc adl,..rındakl kadınlara. da d . 

Lon<lra, 2 ( A.A.) - Rcutcr in yazılı bu1uran bizler 13 ' 3 942 ta. ğer v .. tnrdaşlardan ayrı ve lınt -
l\Ioskovada1d muhabirnden: rlblndc hiçbir: güna miir:acc::al ve yazlr bir rnuamel,e yapılıyordu 

CcRlıe gerislnden2 c;cele yeni tavı:lyeye hacet göri.ilınedcn kay· Bunlara her haHn otuz beşer ki· 
kuvveUer Setiren Von Bl)ck:, Knf· makam tarafından tl~kiid:r kaztı· 1 loluk tki ÇU\'lll ke~k wr liyordu. 
kı:syaya. dc.ğru gir" kapısı olan sı kepek başbıt;)'iligine tayin edil. Bizler bu §ckildt-ki keyfi tevu· 
Rostor ile Vplga üzerindeki tank d k. Bu işi dc1rt aY. ve tam bir dii- ata mf..n olm k çin 'c..lt uğr,.. • 
şehri olan suı.llngrad istlksm:?tln· ri.i tli.ih"'le Y~ı:ıhk. İşe ba.ıladıgıınız tık. K:ıymaknmır. ba.Şınl agrrttı,l( 
de baı;krsır:ı 5lddetlc arttırmakta. gün kazaııın köylerilc blrHk1e en du .. duk.. Öyle fuzuli ve i"tihknk. 
d1r. Timoçcn){o ordularının ardçı beş bin küsur hayvn.rı( val'dı. Bun- 1 tın fazla kepe~ alan!aı•r 1ncn.k 
ku\·vetlerl ibtiindeki Alman sıkısı lcrden koyunları istisna ile bü· I bh· ik kışlnin lsinılC"'" 1 
gittikçe fazlalaşmaktadır. ..Bu iki f yi.lkbaıı hayvanlara haftada. 8(00 kPpa1ı1ak lçh li"tedr::n. c k "ıJ.dı. ı 

muharrir a) ılıyoruz. Oephccle deıl'I· 
111. ki hakll<J ''ar.iyctl göılerlnılzle 
görüp anla.tabUellm. Fakat bir ~rl• 
1.ıı ptı 'cyıı mlidafııa!ıı hakkın ela iki : 
tarafııı hu kadar ısrar e~lne ne 
mana- \"ttUlr ofri.lmem': Buu er get' 

şehre karşı toplu halde hucuınlar kilo kepqk tahs.is ecllJml!'lti. Bu Biz'm bu muhafüeti!n zln devamı 
bı;şlıımak üzeredir. Stalinc 1919 ınıktHa göre hayvan bR ı:ııu hııf. ıihayet nUıkalıları kııdırclı. f c:e 

(Ra~ı ı incide) «O» 1 bir netice vardıı·: yılında Denik ine ordularını dur- tada ~ncak bir kilo dlisüvoı·du. 1 dt:\•.am için yaptığJmız rakdi f~da• 
Bence Antl:on temslil Türk Her nerede yurdun iy!Jıği için durduğu burada ikinci defa ola· BI b .. . " kfırlıklarıı, tnh~rnnnıi ett ı;ım 'I. 

öğrcneceğl:ı; realiteler 01:on zaman 
aklanamnz. 

nıı ı a. lı!; ağ bı"J d l .. 1 ı z u 1c\·zıc.tı Uf"l:üclar F.ınnlvet ~ . ı gen\o+'ğinin istidadını "!-le ça ışm ça. ,.m ı en ve seven a am •r rak Staııngrııd'ı mudafaıı mcse es • :zrhnıetlcre ragmen b! .. ~bn b ze 
kudretini ölçmek lçln ~apılmış bir bir araya getirilmişse ve bunlara ile karşılaşmış bulunuyor. .amirliği tarafından göndcrllen lis- tcbl'gat yapm&ğa" bi'e ·uzum s,ö· 

.f - Cenupta. -1\lnııuılaı: bir t:ıraf-
tan RostoC'a taarruza ba~l:unışlnr, 

ıligCI" taraftan başka b!r oraıı ile 
Rtallngrnı1 şehri 1 tıkametlııoo Don 
nehri dirseğine doğru ilerlemeye ko
~ı.ılm1qtur. Rwdar, rnıc.tof şiDllı\I ~'
resJnde müdafaa \'e Don nehri dirse
Alne doğru llerllycn Ahn:ın onln<>?t 
kıır.ı:ıımMla oyalama \'C rieJ&t. Jıallndc· 
dlrler. 

sondajdır. Mtden ararken yapılan fırsat verHmişse derhal bol ve Berlln, 22 (A.A·) - Rus cep· leler i.izcrine yaoıyorduk. rülmedcn iş cl"mizdtn alrndr ve ı 
sondajlar naSJl ya menfi_, ya müs. zengin mahsul alınmıştır. hesinin cenup kesiminde büyük 2 - Fakat Üsl-..üdar ku.vmakd· nr:ıul-rn IUrııuıız ramoh.cak ene. 
bet neticeler verebilirse, Antigon O halde oorlh.!n her devrinde b'r imha meydan muharebesinin mı tarafındzn bizzat \'C b"lv~ srtn .c vcrl'dl. Biz bu mektubu h k 
da gençliğin 1 lldntl:arr hakkında bu kadar parla.k imtihanlar geçi· cereyan etmekte olduğu bildiri!. aldığımız hıısu~i '\"C tahriri emir- HOm~tan zıyade bu g.bi teni · ş-
en müsbct neticeler vermiş b:r ren bir millet nasıl oluyor do bu mektedlr. Kuş· tılmış olan birçok ıerle, biz bu liste hüki.imlcr;nden 1 INinc:lck\ yolsuzluk' . rıl) hUklime-t 
sondajdır. mubarek yurdu imar edemem~ Sovyet teşkilleri yokeailmektedfr. ha.riç tevzlata da {ı)et cdılıyorduk. ve vnt :-: da.ııJa4" tara!ından arla~ıl· 

Amasyada yetişmiş bir genç kız, tir? Nasıl oluyor da 1ıalkırnttın Moskova, 22 (A.A.) - Tnss a- J\lesela: Bay kaymakam, bizi her m:ıııı ve sizl'. kalmış olan- hakikat. 
yurdun d ğcr tarafında yetişmiş~ çoğu bu kadnr düşkün bir refah, jansı bildiriyor: Rus kıtaları Vo· b'ri otuz be~er kiloluk Uç~r beşer lcri11 meydana çıkması için Y• zı. 
seçme gençler, severek, duyarak. sıhhat ve bilgi se:v·yesicde Yt:~a- roncj'ln cenup gcr:Jerlndc önemli çuval ist.ihkaklarınd<ın h~rlç ol. ) o uz, 
anlayarak ça~mışlar, kcndllerlne mak zorundadır? Küçüknsya adı. bir yeri zaptetmlştlr. Şehrin şl- mak u:ı:erc !ctlsn·t şcl:ilde şuna Mektubumuwn g~zctcıı'ıdc ry-
uzatılaı1 fırsattan tam istifade et- nı taşıyan, hudutları içinde adt'ta mal batı ınd tnııklar ve p!va..ıft b w b ..ı•. d nA" n"'c:r•dilmcsini ı;:aygılannıııla kıı\\·ctıerlne yani )larcşaı Tlrııo~n- ~ a " l"'1 una: ·verıru!ge meç ur e.......,·or u. · ,.,.. -. • 

konun sol c·enııhına karşı ~arptcn, mesini b imişler. binlerce sene e\.·- b'r kıt'a iıırne.mlıhna tesadil! ed~ önemli bir yol üzerinde bulunan Bahsettiğimi~ bu tahriri emirler: rkoa ed'yoruz. 

Bir Alman ord1.111u n .... to~.:Jalıi :RbS 

vclld ıı"unan h.'ıkiminln iyi ile kö· len, her çeşit iklimi bulunan, her bu köyi.111 civarını hücumla ele gc. bu hu.:ustaki ıx-ya n ve lddlıılnrt- 1 Üsküdor- Batp :ıarındt\. 1 \"e .3 
şl~ı;:4e~\~e ~oğud~tut7u .. f~- tü arasındaki bir mücadeleyi ifa. nevi mahsul yctişttren bu topnılı:- ç'rmişlE!rdlr. A1monl:ır öli\ ve Vt-1 mızı lca.bındıı fc:bat lç!n el:mizdc' numara.11 dük.kanlarda demir 
ını1~ r. :__rdıan a~ tı~f' " . ...::....'k'\·e.ı er: 'Cl~ için )azdığı derin ''e güzel ese· laı:, buralarde yaşayan ~.lışkn,n, 1 rnlılarını bırakarak şehrin b;tı- tutmakt~ vız. İddl mızı ~lsııllen· tücc.:ırı :\I. F'chmi Önal ve' 
sa utnn~... ır. ın~ o o ç ... ..,. ... a ntfta • 1 b .. ı f dak' J ] d b k da ~ . rfn ruhunu sczmış er vc unu OY- e . ·ar nsa. 1' ar ne en u a r 1 sına çekiliyorlar. 1ki onc>mll "Cçft dfrmek ı'çln "U v:tkıaları ds mck· arkadaşı Abd• Arrn 
için acele ettiklerine hiç ~üphe. Jok. ı aı ··' i .ı~ k l ., "' 

ıe bir şckild carlandtrab!lmiııler geı:ı bir slıhs se""'yes n.._ ·a • kıtalarımızm eline gcçm'p\ir. Ü.. ı -------------~~ 
Ru.,Jar burada Don nehri (•enuburıa l ~ 

ki sinem:ı heyecanlarına alışmış, mıştır? çikcü bir geçit -ele hemctı hergün • • · • LI Bul!ı. 
~'t'kilnıek u~ere gerilerini muhafaza iyi ile kötü arasında. .m. uc_ade .. lc Çünkü_ Y_ anlış usu.Her, srblt b~r topçu tarafından, bir dördüncüsii Ganthnın nututt arı· - .. ~., 
cdlyorl:ır: işte Alınanlar şlnıdl burn- l l • • i t 
dakl nus km ,·ctıerlnl ku,ahp yok hakk0ındaki alüıa ve .. ö çu er~ gos· takı~ . fıkırler, vehım dolu ~r ıse ha.va kuvYetleri tar~fındnn dö. Lon.drAtda ıyı 
ctmt':\l ıııml,)·orlar. Bunun için Von terIDli bir SC'Y rcl kutlcsi, bı-rdcn. me ulıyet korkusu, hudutsuz bir gülüyor. Dfi!;mBn devnmh dolgn_ e rdUSK 

bl.re co3Uyoı:, at~enlyor, b'nlcrcc buyurma. hevesine ve hırsına da.. lar haıınde Macer ve Rumen tnk• kar""ılamh· . nclırlnı a,ıp Jlostof bölgeMıll ceNtp· 1 ~ . 
tan sarmaları icap ediyor. J>on nehrL fene gerilerden u1.atılen yüksek yanan dıır ve bo:ucu bir vaslJlk; \'iyeleri getirmekte, b 1r taraftan (sa,ı 1 lnl'lde) (/) 
nl cenuba. aşnıok giıç hlr ı-:; Alman· sanat kıymet inin tam zevkine va·, elleri ba~lamış, çalışma ve tc~cb· da trenler geriye yaralı n klct-
ıar. baını bıt,anrlar~. Rwoların , •• rabillyor. bils hızını ve.. hau.ını kcsm\ş, ruh· mektedir. rl neşrederken bir aya kalmaz bir 
zl.retı feci olalılllr. nakalıın Ru.>lar Belki, meklCP. tatll"dlr, b~~ 1 ımı kısırlaııtırmı~tır. Moskova, 22 r A..A .) - Sovyet teb. ihtilaf zuhur edecektir, diyor. Bu 
A1ınımlarn bu fır6ah da \'erecekler Antison u oynayan sanat .allesının Bu kadar z2man israfına, bu Hğl ekinde denillyor ki: gazete Hint istiklaline alt mesele-
mi'.' ! cidden hakettiğl bir lsUrohat za.. kado.r sun•ı cıı;gellere, bu kadar Voronej bölgesinde kıtalarımız dllş- !erin halli için açık blr mi.icadcle 

Stali!ıgrad M11'aıııetinde llerliye11 manın<la_ yız. Fakat bu temsilin keyfi müdahalelere, bu derecede, ınanı pliskilrtmtlşlcr \'e Don nehri gc- Nehı·u 
1 1,. 1 blrkn d f d h t k olacağına kanidir. Pand.t 

,\1nıan (lrclıısu, Alnıan tehllğlne göre 13 ."' çın .. J
1 

.c a 8 a e ·r,ar dar bir vasiliğe ragmen bu · yurd-, çtdlerinde kendisine darbeler indtr· 
d l i ı nonu ısterdi v ı bütün memlekette İng11iz hükume Don nehrinin 80 kllonıetre garhlnde e ı mes n ., · er •en da nasıl oluyor da bu kadar çok mişlerdir. Rir kesimde tanıdarımız 

buluuuyor. Şimdi biraz daha ilerle· temsiller menfaa.tc olduğu için miktarda hayırlı ve faydalı iş ya- 17 cfüşman tankl tahrip etınlŞ~d"d!l·. ti aleyhinde nutuklar ''ererek do· 
ml" olabilir. Emekli General Eri.ilet, pahalı idi,. sanat zevkine susayım· pılmıştır" Voroşllovgrad'ın doğu ccnubundl. laşıyor. Buna mukabil Hindistan· 
bu 

0

Alnıan ordu!iunu Doıı nehri şarı.-ı. lnrdan birçoğu bun<k>n ~stlfnde 1 Adeta· yangından mal kaçrrmak kıtalanmız mUdnfaa. Aavnşıarı yap. daki İngUl,z makamları şimdiye 
ış Ye StaJI ela 60 •·ıı t .edemem ~tir. Maarif Vekı~etlnln l d h başı a ı ı ı d k ııa gı:rm ngra ,.. ome • • surct"le yapılan güzel güzel i31cr mış ar ve a a ( tes m er e 1• :kadar ihtiyatlı hareket ctrnll}tir. 

re meı;afeye kndıu- lll'rlenıl' kabul! hcr~y~en ~v,•cl gcnçllğç bu pl_ ~na dellldit ki bu memlekette tale.nmız dl.işma.nın UstUn km"\'ctlc· glıll 
cdl~ or. Alınan tebliğinde ,.e Alman y~ı gormck fırsatını vcrmeslnl zaman en yüi:sek mllli• kıymet. d\· rtn!n baskısı ltarşısında yeni mevıJ- Maiı.nafih bu mabmlarm 
ı.-::ı~ na1'lıırındnu çıkan !ıaberlerdc dileriz. ye kabul edilse, mille~in . zamıınıcı !ere çekllmt.,lerdlr. Bir kcstmdo Al- faaliyette bu~unduklarrnı ve Pef' · 

Balkanlarda nizamı 

~emin. e.dscekm1s 
Sof~ra. 22 (A.A·) - Oft: Bulr,a· 

rlstan Harbiye Nazırı General MI. 
kov, Bulgar muhartpleri yiıksek 

meclisinde )-aptığı demeçte ~öyle 

d.miştir: 

«- Bulgar ordu'u t~llm, terbi- ı 
YCi ve teçh'zat b:ıknnı.r.da-:ı ~on ay .. , 
lıırda kayda değer te>r~kkller elde ı 
etml§tir. Ordu simdi en modern 

ahlara sahip bulun"llakta ve 
kurmay heyetleri de dogu ccRhe·' 
s"ndcki sava.;ltırdan gü.nü gii.,nünc 1 

yor: «lklııc·ı ı·ı>phe hemen kurulma. 
lıl» dtyorlar. 

Xnxari olarak hundan haklı H' 

tabii hiı: tal<-p olaAlal. Ruslar, ko· 
C'aman Alman ordµıtunun, ('inliler 
de Japon kunellerinln atır ha,kı_ 
ını tok 7.aınaııı1anberl hemen h"· 

men tek ba)larına ta~ıyorlar. Llb· 
~ a çcphe inde \"ok mühim hedefler 
için ,ılö,·ji~iilıl\f'kle beraber mahalli 
7orluk1Arın nrth•l'ıoi olarak pek faz,. 
la ku\ \et b:lğl:ınnııyor. Anı .. tralyn. 
da top)llnaa "la4• Arthur kun·etıe· 
rl de nlba~·(•t mlidıtfaa kuvn~tleri· 

ıllr, ~in iiıerlnrll'kl tazyiki azalt· 
mak. hnkınundan hu~ün .için faal 
hlr roller! ~·ot<tıır. 

Diğ("r laruftan nıe"f'le, yalnı1 

Rniil:tta 't" <; nllll'rf' yardım mesele_ 
...ı de dcğflıllr; Rus ve Çin muka\ e· 
ıııetlnlıı şiddetli" d('\'anı edebilt"CCk 
hlr hnldr ,,mJao;ından ı .. tırade ederek 
dflı:ınıını iki ale': nrn. .. ımla bırakmak, 
ı-mek 'e gııyrdlt-rlnl dağrtnıak, 

kend'slni )ıırp:ılamak davası 'e fır· 
.. atı ortada duruyor. 

l"lııt' n:ı1.ari olarak Amerikan ve 
tııglllı hnlkı da !1.1nel t•ephe lhtıya~ 
cını göruyor, duyu:ror 'l' «lkin<•i 
cl'ııhc hl ran en·el aı:ılmalı» dly-0 
ltağırıyor. 

Aııınika 'e ln~lıtere büki.ımet. 

ini de lıl'rkt .. ıe beraber lh\i;\·Mı 
tn .. ıllk edi~'Or, fakat ,·aı•ıta. , .e Sın· 

kıııı ıne. .. eıe .. ı iizerlııde blra:r. f&7.la<:a 
ıhırır~ ıu: Harp. nlkayet blr ılaldka· 
lık .ıtil .. teri':ler ~ ıtpmak deruek dt· 
b-ildlr, eldeki J."ln' etleri Mn 1.aierl 
kuaıııWıl~eek- şeklide kullalımak 

, e lclarc ctmekllr, fakat Ruııyallfn 

, c c;.onin ka11a.atlnce de lada ihUyal 
der~ Ru,. \ 'e Çln cephelerlnJn ~r
sılma ı, .Almanların ana kunetle· 
rlnlıı strlıcst h!r lıale gel~si 'c 
l'!ıle hirlken kunctlerln ' e bu ara
da \ınl"rika.dan herhalde JldıarJ eep
tıede kulla.ndrnak liıere Jrlanda~a 

~ıılla'Bl\11 kıtalarm hl~bir işe ;\&ra_ 
nıaz l>ir halr: gtloıe i tehlil<hl \'8r· 
dır. 

Amerikalılar Hı In~li:ıler bir haı.

kın lıar.-keUne bazırlaqıyorlarsa ha· 

muı yerini ,. ıanıanını ilıi.q edecek 
değllılirler. Hclki de ileri gitmi~ ha. 
zırlıkları 'ardı da Tohruktakl ha· 
til , ... ~ a. ihanet. bir kbım malzeme· 
nln .. unı.tıe ~lı.,ır'n R;\Tılnııısrnı za. 
rori lalaut~ır. 

Herhalde- Jktl aç ' ~ tar~1k o ~e. 
kUdedJr ki deınqkrasl c·eııbesl r;arhi 
,\\ ruııaııııı bir tarafımla \4~ l ' 7Bk· 
ı;;arkta hlr \arlık güstermrğe; s.o;. 

keri ıscocplerden ba,ka ruhi "ebefı· 
ıer dola~ ı We de ıııteebttrdor. Ru _ 
lan \ C ~Ualikrl birer ımreUt: mr.nı· 
ıııın rtıııel< nı ':il\ k ,.e cesaretlerini 
arı tırıııak Jıhımdır. 

Xltı>klnı lıı~lltl'rt', tek ha':ına 

dÖ\ rı,liiğU \'C ha1.ırhk!ttZ lılr lııtlde 

olduğu zıımanlardl\ hile Xonr,ç "" 
l"mtıtnlstıuıa kun·et göndermek ,·e 
hntıiı o sıralarda ana J urdan mu· 
daf-ı.ından \ e- J,lb) anın akıltetln· 

den fedaki'ırlıklar 3a11111ak 1.arureti. 
nl !Mı gibi ebeıı 'e endişeler dola 
J ı~ile dul mu~tu. 

kıym tli tecrübeler kaz:ınmalct:ı.,-------.-,...,.,.------

d r. Bulgaristan hRJen, Balkanlar- ·Mühim kararlarıa 
hö;\ le bir şc~· yok iken, emekli Gene· israf edenler yurda ihanet etmiş manlar az çok llerlemcğe muvc.f!ak de arkasında birşeyler hazırladık-
ral'in bu nıütallia.,ına akıl erdireme· Geçen.gün Giizcl sar.atlar Aka· . . olmuşlarsa da topçunun ve havan !arını 1...ntJra g<>tirmek caladl.r. 

i insanlar sıfat!le tak ıbata. uğrasa . ""' .... 
cllk...IJlı. tebıtğlere hak.ıp R1181arın - dem\slndckl. scrg Yİ dolaşırken ... ' toplarmın şıddetll ateşi llc destekle-. ,,__ insan seçmesinde ve rstl'f&sınua . Hlı:ıdis1anda. mer'i olsn kanun· 
tıuk rlcat ettiğine hükınctı~Uk. de- ayni iftiharı ve güvent duydum. ne1t bir yan karşı hUcumu netlr.c.!.in· 
ıltiimi~ ııllı~et uıılaşıldı. :Fakat Al· Biirhan Toprak ve arkadaşları bU- makbul sayılan ölçü liyakat \'e de yok cdilnlL'71eı'dlr. Jara göre Hint hüküınctinln Gan· 
ınıtn orduı~umı, Stallngrada. Alman gi ile, anlayı3la, aşkla çalışmışlar hizmet olsa, usul engelleri ve b:r , Berlin, 22 (A.A.) - Alman ordu· dlyi ve t&raftarlarını lıapsctme~e 
ha.fkunıaodanlığından dah1L ~uk ve yurdu imar etmek ve güzelleş· memur aristokraslsl manzarasını ıarı başkoınutanl~ğlliJll tebıtğl: samh.iyeti vardır. Böyle olmııkla 
'ilrlitmck, lııı Alımın fr,blltfndekı ma- tirmek üzere d\~r bir akmcı züın yaratan dar vasilik kalksa bu Rostof çevresinde dll~manın mun. beraber bu t~dbirlerl ittihaz ctıne. 
İmna_tı da. gölg"e<le bırakıyor. Bi& W.. resi yeUştlrmlşlerdlr. memleket geniş r:cfes alacak, hız_ tazam muka,·emetl kırılmıştır. A:-
ııa akıl crdlrcıncdik, bilmem111h: nel Yük.şek Mubendls mektebinde la. ileri atılacak ve diınya yüzün· man ve mUttefik kıtalar şlmd; ~ehrl ğe meydan vermemek için İngiliz 

makamları ellerinden gcleoi yapa-der 11117.': ayni rubun verdiğt yüksek cserte. de en· ön safta yürü) en mamur, yarım datre şeklinde çe\irmcktc olan 
ri gördüm. Bir, lkt güne kadar bereketli, feyizli, mes'ut bir mcm· mUstahkem JcöprU başına varmış bu· caktır. Gelecek müzıkcrel~r zor 

olacaktır. Her iki taraf iki şetrnnç 
oyuncusu gibi yapacakhr1 hare· 
ketleri uz.uauzadıya tahlil ed cek 
ve bu hareketlerin te\'lit edeceği 
ekislerl evvelden hcsaphımog_a ça· 
l~acaktır. Londranın hi.ikOmct 
mnhftlleri İngiliz makamlarını.n 
herhangi blı:: isyan veya n~·nklan. 
mayı kolayca bastırabileceği k:ı

naatindedU-. Fakat bu takdirde yl· 
ne hapse girecek olan Gandın!n 
tekrar ac:lık grevine ba_şlamasını 

görmek hoşıı gider bir§CY değil· 

dfr. 

Duvardan düşen bir taş. Arifıye Köy Ellstltüsünü ziyarete leket ola.caktır. lur.uyorlar. ooneç'in dotusunaa aşa-
g'deceğim. İki yıl evvel ekilen to· Bu yolu aemak da sanıldıtin- t;ı Don nehri geniş bir cephe Uzerın_ 

bir k4zm bacaklar.mı ezdi humıann bol \'e güzel mahsul dan daha kolaydır. İnsanlarımız de ge~lmiştir. Ite.lyan teşkilleri Kras· 

0 
. k 
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Cağaloğlunda simit 'Verdiğini 1ptldadan blllyoru!ll, çün hodkamlüttıan kuriu~ur kurtul· nUuç'u ele geçirmişlerdir. 

un a ş m . . - lcü buada da Süleyman Ed1p •)naZ, hertürlü şahsi hislerden cld· Don ditteğinde zayıflamış olan 
çl fırınının yanmdakı boş bır ar· -aduıda akıncI ruhlu bir Türklelden uzakla~, heriürlü ölçüleri dU~m&n ancak az btr mukavemet gHS· 
snda çocuklar oynarlarken beş al· seçme ark~daşları, seyerek, bile- ma.k;;a.t ve ihtiyaçlara uydurmak tttmektedir. 
tı yaşlarında bir kızın iı"Zcrlnc ar. rek, kendi rııhaUarır:dan her fe· !yolu tutuluı:- tutulmaz, plA.nla Moekova, 22 (A.A.) - Reuter bll
sa duvarının üstunden büyük bir da.karlığı yaparak çalışıyorlar ve ~alışmak ve lşlerl sıraya koymak diriyor: Don muharebesinde Alman· 
taş yuvarranm\Ş ve lkl bacağını kendileri için değU, yurt için ve usulii kebul edilir edilmez bu lar Glrid'de yaptıkları gibi paraşUt-
!eııa halde ezmiştir. ideal için didiniyorlar. memleketin yıldızı derhal dünya. çU kullanmsğa ve askerleri tayyare_ 

Etraft.an yetıseolcr tarafından nın gözünü kamaştıraeak şekilde ıere baflanan planörlerle nakletme· 
kız derhal ha taneye k~ldırılmıs- Tesadüfi surette yapılan şu bir :parlayabilir. ğe bir derece:,-e kadar başlamışlar· 
tır. Tahkikat yapılmaktadır. ka~ mil§ahcdeden çıku-ak esaslı Ahmet Emin YAL~ dır. 

ile gelince odanın dızarıdan kllltlenıne. 
mesinl ve. yataktan kaldırılmwrı istedi. 
Hamamda yıkanmak ve aşağıya kendi 
odasına lnnıck ar-zusur.da oldutunu 

suylcd · 
Ada ~aask blr tavırla: 
_ Daha. tamıımlle !:, l!cşmeıdiniz, dedi 
_ Yanlış, artık tamamilc iyi oldum. 

İlk çıktığım gün de sizleri hepinizi so. 
kağa attıracagım muhakkak .• • 

_ Aman hclcca.nlanmaym kalblııiı: l· 

çln iyi olmaz. 

l\Ilsis Edvard ile Ada, Sonycıyı yık:ı· 
dılar. Fal< at "erdikleri yeme~ klıfi S.cl. 
mlyordu karnı her zaman açtı. 

Yaz g~ldi. l\lls Veston ve bütün diğer 
dostlar h p sayfiyeye gltt:ler. Ara sıra 
blr tanıdık ba,ka. bir tanıdığa: cıSO!I) a 
Herrls ne tilemde? Çoktandır hiç yüzünü 
görmedim.» diye sordu, ama. kimsenin 
fazla. oğraşmıya vakti yoktu, ya~aca}\ 
başka ne kadar iş vardı! Sonya, iyi bir 
nrkad~tı ama o kadar, hiç biı- zaman 
kimsenin fr;zla umurur.ü~ olmamııtı. 

GüMB~ IAS-Kf 
BEJY.O K J-:1 iKA ~E 

Yazan: 
BalJ Yalpole -· Bir gün Hanrı Abot, kadının odı.sınn

girdl ve tatlı bir tebessümle: 

- Sıhh~tlnizln lylle5mediğine çok il
zülUyorum, dedi, sizin için elimizden ne 
gelirse yapıyoruz. Böyle has1aland1ğıruz 

vakit bizim yanınızda. bulunuşumuz bir 
talih eseridir. Bu kliiJtlnrı lmzalarsamz 
iyi olur. S!z iyileşinceye kadar, birinin 
i~erlnJz lle uğraşması lazım. Ume.rım ki, 
bir iki hafta. içinde apğıya ineblllrslnlz. 

Sonya. Hcrris, bombQş \ 'c ürkek göz.· 
!erle: genç adama b:ıkarak bir şey söyle· 
1.1\eden k!ığıtıarı imzaladı. 

Çeviren: ...... ., •. 
İlk sonbabır ~-:aimuru, sokakları kam . 

ı;ıladı. Oturmıı. odasında gramofon kurul-

muş1u, Ada ile bir takım kadınlı erkek!! 

misafirler dans cdlyorl-ardı. liiitiln eşya 
duvar kenarına çekilmişti. Misler Edvar 

bira lçlyol'1 karısı "ateş yanında, ay.akla· 

rını 1sıtıyordu. 

llaııı:-i Abot, içeri girdi. Utrillo'nun 
levhasını satıhğq. göturmU.5, dönUyordu. 
Gcl~ı alkışlarla .karşılandı. Duvarda. asılı 
duran gumü~ maskeyı aldı \'C merdiven· 
terden çıktı. Üst kata gelince kapıyı aç· 

tı, odaya gireli, lambay1 yaktı. Yatak. 

tan, korkulu bir ses sordu: 
- Ne var, k1mdir? 
Han.ri rahat verici b1r sesl~ cevap ver-

eli: • 
- Blr şey l"Ok, benim ... Bir dakikıı 

sonra da Ada gelecek, çayınızı ı;etlrc· 
cek. 

Elinde küçUk bir çekiç ile bir çivi 
vardı, getiralğl gümüş maskeyi, lckcli, 
bozuk duvara, tam Mis Herrlsln gi,jrcbl· 
•cccğl b"r yere astı. 

- Bu rnaskey) sevdiğinizi bilirim, de. 
dl, onu karşııuzdn görmek elbet ho~u
nuza gider. 

K ıdın hiç ceva~ vermedi. Gözleri kor· 
ku ile koskocıımı.ı.n açılmıijtı. 

Hnnri söze. devam etti: 
- ScyrcJccck bir ~ex aradığınızı dU· 

şündüm. O kadar hastasııuı ki, bi.r daha 
korkarım, bu odada.n hiç çlk:ımıyacaksı. 
nız. Böyle çok iyi olur. Karşınızda sev
dlııiniz bir şcyl.ı;örürsünüz.. 

Ve arkasından kapıyı tu.Uı bir ncza· 
ketle kaP.a~ arak odadan çıktı. 
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ela r.lz:ımı temine kabiliyetli oldu-1 
ğu kadar, icabında meziyetlMlnl doğ.ru 
harp mcydıınlarında da isbata ınuk (IJatıı'.? lucld&) (::) 
tedlr sağlam ve kuvvetli bir or· r.aıncler hazırlanmaktadır. 
duya maliktir.» Öğrl)nd.,':Jmlzc gc:ire b~ün.klı 

Di4ıl il.·..,. teşkil tın üzerine .aldığı hnlk.1ln UM gar.:.111(Ujar. ı, zı ha~at! "hH.yaçları:nı temin 
ed~cl: teşkfilerde herhangi bir 

an.IAO~.ej· duraklama. n ... kllrl}ılnşmamak çın 
~IJ ~ bu kısımların, 1a,sc l\liistcşarlığı 

Lor.drıı 22 (A.A .) _ '.Moskova kurulurken nlındığL Vekfı.~etlerc 
;ı, d4 • ki· t ıı:clcsi tııkarrilr etmiştir. I.ıigvedl. ra.._vpsu ıyorı . 
Bulgaristan ve Macaristan Ro. ı lccck tc.,qlller arasroda h3lcn S~-

·a alevhine mütc,·eecih bl başı tcşkilfltı ile Dagıtma, Tedarık 
many • r 'v ,.,, l Of" . b l aktadır 

k i nnı~!;ma yapmışlardır. Av· e .r:etro ısı u unm . 
as er "" · F at M" aka.b komisyonları ni radyo Roma.nyanın Rus cephe· Y ur • e . . 
· d ki kavıplarına mukabil t~ -eskiden olduğu gib! beledıyclcrm 

sın e • z. 1 il kttr 
' at makamır.dn kcndi;;ine Tran ~mr ne ver ece . . 

m 11 
- Lr. w k meler nden b-ı· silvanye ile Dobrucanın iadesini agıv ar.arna . 

Almanyadan istediğini ilave edi· :ı:ıluı VckUler. hcyctınin ~asv bine 

'yOI"· 
arzolunmak üzere Başvekale\e su. 
~ulmuştur. 

8. f1Mn dahaı kapat'I" Yine öğrendtğinıtze. cör.c hu-
• 1 ul günkU laşc.l\Iüstec:ş.rhğı blr umum 

Belediye T<:itiş heyeti azalı.ı.rı ınildürlük htıllne kalbcdilecektır. 
fırınları sıkı bir surette kontrol 
altmd.a bul.uadurmak:Uıdtrlar. Bu 
;mıda Şchurlebaşındaki fırıncı Hıl 

se) inin ekmeklcr!nden 134 ü iyi 
pişmemiş olduğu için: musııder:c 
edilmi.ştl.r. 8 fırın da. unları ke.d-
1erck kapı.tıhnıştır. 

Yeniden bandaj sipar.iş 
olunacak 

TN\ınvay idaresi., yolP çıkarrl
mış olan 135 bandaJdan ba ka, 
iOO bnnd.aj .Chha getirtmek tein 
ınuka\•cle yI&pmak üzere tcşob· 
büslere g\rlşmiştlr. Buclar da gel· 
diği tııkdlrde bandajsızlık yii:ıü\1. 
<kn depolara çekilmiş ola.o 150 a
raba çalı~maya başlıyabllecektir. 

İdare, bu hesaba göre kış mcv· 
siml !çln yeni bir tarJfı; hazırla· 
maktadır. Amcrlkadan Iskcnder1. 
y~·e gelmiş olan otobüslerin dn 
önümüzdeki hafta yola Qıkerılma
ısına ça!ı~ılmaktadır. 

Liliyada vaziyet 
(B&.~ı ı Jaclde) n 

rır.a taarru:-. ettıkle•"uıi fakat geri 
atıldrklarını bilditmektedlr. 

Londra. 22 \A.A. >- Brltanova: 
Auchlıüeck mUda.faa.. sisteminde 

zayı! bir nokta yoktur. Böyle bir nok
ta bulanııyan Rommel kuv,·etıeri y:ıp. 

ranma.ktadır. Kumandasındaki kıta· 

ıar mUteJlllldıycn lqglli.zlerin taarru. 
zun:ı. uğra.ma.kta. ve bu kıtalar hU· 
c~ma geçme~c teşcbbtls etlikleri za
man hır rnukabil taarruzla ka.rşııa::ı· 

maktadırlar. 

Şehrimiz.de ağır işbi 
mıkdarı 

Ağır i,.çı olduklarını iddia eda 
rek Viliıycte müracaat etmiş bu· 
lunan. OOQO kisldcn ancak 500 u 
nUn talebi kabul edilmiş, d ierler.İ 
ı-cddolul!.ınuşt ur. 
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ı 1 Sünıer Bank ki mutıu günün ,ı ____ __._. '*:------------------------------~ -----•lıııl 1 
yıldö~B~~~"'' Yer!i M.al.la.r Pazar·ıarı 

t.J.J r.r.!, r:sgcl(·nl ~diırdfıklerln ı M , 
yurcg.ın /. pım;al11r.aıak "Öruyor. ~~ ess"se sin oe-n : 

.ı 
duk .. ::;ılah scsıcrlnın arı. ı ke· 
silmıyor .. Üçşerefcl! mina. c ı;tes
lcr lçınde yanıyc:.r ... Oof Yarabh ·· 
Güzel Edırne bi:ı. semt bu halde mı 
t;örcC'cktıkl··• 

Pamuklu Teivz,i Kuponu 
A radan üç ay daha geçmtş· 

tir. Guzel btr temmuz ,yı. 

nın lk haftası. Her taraf ycşillık· 
ler \'e çiçek kokul:ırıle dolu. Fakat 
bu sene t .. biat ınsanın ruhuna giil 
muyor, sanki Trakyar.ın, dağları 
ve neh.rlerl de Türkler gibı ma
tem tutuyor sanılabilırdı, evet 
memleket matem içindeydi. Çün
ku Edlrııem lz düşman çizmesi al. 
tında inlıyordu. Çatalca önünde 
aylardanberi bekleyen Turk ordu
su da ileri atılmak ve Ed rncyl 
kurtarmak için sabırsız! nıp du
ruyor, emir bekliyordu. Fakat 
Osmanlı hükümet. de bir türlü, 
bu emri veremiyordu. Çünkü 
Avrupa dcvlellerı, Osmanlı hü· 
kümetlri ordusunu ileri yürüt_ 
meme ı için sıkıştırıyorlar ve 
tehdit ediyorlardı. Hükumetimiz 
ne yapzcağını bir türlü kest re
miyor, Avrupalıların hep birden 
Türkler aleyhıne ayaklanmala
rından korkuyordu. Diğer taraf
tan Bulgarların müttefıklerl Sırp 
lar ve Yunarlılarla, çarpışmakta 
olmaları dıı bizim !çi11 büyük ve 
ktçırılnıaz bir fırsattı. Fılhakika 
bunlar bizden zaptcttlkleri Ma. 
kcdonya topraklarını paylaşır
ken aralarında anlaşamamışlar 
ve birbirlerllc sav<şa başlamı,. 
!ardı. Artık m111etin ve hUkümc
tin sabrı tükenmişti. 

Almaım ış c•la nıl ara: : 
1 t bul B 1 dh C' hudutları ılahillnde ikamet edlr •le henııı; ·birinci ı ilene pamuklu te' zı kupnnu al· 
~ an e e • h ıı ı...kı k" 1 · · · ·· 

l J tanhul halkının aşağııla göt>terllen ıJlll a er • .., e ·ı p l'rımı7.e nuru <"U:rdanları ,.e 
manıış o nn ~a~ ın s .. 

1 1 il S ı/-/91" .. Unii 11komn11nıt kadar ını:.r:ac..aat ed~k 1 r•\zl kuponu almaları \e bu tıırih· ekmek ıarnC' crı r. • - .. • _ 
•. ta\'1'.i!ne nıenııır e-klı>leırln va7ifeler[ nlhı-ıret. bulneagınıta" ann halkın hu müddet 7.ar tf'n "rıııra .. uııon ~- · . -

fında behemehal ınüracaotları ilan olu191r. Pamuklu kuronu tm"%11ne nıen •ur edllmi' olan ekıplerinılzln 

çalı;ıtığı ntllhaller. . . . , .. 
'1 _ Re\'aııtta \'ernr.dlerılı>. Letafet .Apartıınıınıı•da <,unıhorı~ et Hal t Partı ııtde; 
2 - s~ıtanahmettı- ,\elli Tıp Miıe'.>'<C\ t'<iİ :)Bnt~l<I Sebil Mna..-.ı:~dPI; 

8 _ C'nkaııııııı Köı>rıi.,ıı ha~ında rski ~·iıçıikııaıar poli<1 me,·kll bınllsında; • 
4 - Be)oıi;lıında Gıılatas:uaJd<\ Su tı>ra .ıl<1I "okağmda; ' 
5 - R~yojtlunda Tak,lnııle Rum klll"e"'i bina.lartnlla, 
6 - Rt•'likta':lıı. Kaymakıınılık blna"'ıııdakr· daırl'i nıııb"u aıJ;t, 
7 - l' ... kıiılarıla 1Jıınılıır sokağınılıı. 
8 - Kadıkö,·limle Kaıtıkıiv \"erli :'\fallar Pıv.arlamıda; 
9 - Biil ük~ıtıula Adalar k,ı~ makamlığı bina ·.ın Jıı. ta~ şefliğinde:. 

N hnyet Osmanlı hUkümell de 
kararını verdi: cOrdular ileri 
marş!.!) 

Temmuzun (21) lr.cl ~ünil Ça. 

talcPdan \'e Gclıbolu yarımada· 

sından hareket eden Türk ordu

h;rı, kökrem1ş asb.nlar gibi ller· 

Jıyordu. Günde (60) kilometre. 

den fazla yol alan Türk ordusu 

iki gün sonra temmuzun (23) ün 

cü gUnU bir yıldırım gibi Edirne 

kapılarına dayanmıştı. Yalnız 

Bulg,rlar değil, bütün Avrupa 

Soldan sağa: 1 - Bir mabedin 
bir kısmı; Mukaddes bir fasıl. 2 -
İstida; Tersi: bir nota. 3 - Ec. 
rl· Kocakarı. 4 - Nefıy ifade 
c~en bfr kelime; Sarhoş n"dası. 
5 - Yedinin crtası: Kışın kulla
nılan şeylerden; Bir nida. 6 -
Tersi: akrsba; Su. 7 - Sor.una 
başındaki harfin eşi cetlrilır de 
ters çevrilirse bir llyatro tnrzr o
lur. s - BRşına bir harf gelirse 
kaçma olur; Köylü amca 9 -
Nefiy edatı; B rlncl padişah 10 -
GHbi Anadolu; Pı.rıı torbası 11-
Blr r.ota; Tersı: hediye cdılcn pa-
ra. 

Kocaeli - 1'-arasu Kazasında Türk 
Hava Kurumu m(~nfaatine yapıla

cak Yağlı Pehl~van güreşleri 
ı Ağustos 1942 gUnU Tllrk Havtıı Kuruma.ı menfaatıne Karasu kaza. 

sındıı. bUyUk pehlivan güre.şlerl yapıllacaktır. Galiplere verilecek lkraml· 
ye Jlstesı aşağıya çıkarılmıştır. Ayr ~a. Adapaızarı _ Karasu arasında peh· 
Jl\'anlar için vesaft temin edilmiş olduğundan. UnlU pehih·anlarımızın bu 
ııılisabakaya lşttra~deri bilhassa rica olunur. <7602-. 

ikramiyeler 

Lira 

200 
100 

70 

Ba,a 
l~ ış altına 
Ortaya 

40 Küçiik orta,. 
30 De~teye 

460 
Ayrıca yüzde on yenik psyı tevzi cıfilecektlr. \ 

M.emur Arıtnıyor 
Bir gaıete ldarehane!llnde ~alı,mak lize re büro ı,1erlne dtkı( ~• 

muha"f'bet'iJe yardım edebtleeek bir menııer alınM'aktır, Talip olan. 
!arın 418 ııo'>t l kutu!tl.lna y·azı ile müraeaat4 etmeleri. 

devlctlerl Türkün yaralı bir kar· 
lal gib. Edlrneye doğru yspt1ğı 

bu muazzam ve ilAhl saldırış kar 

şısında deh~ctlcr lçlrdc donup 
kalmışlardı. Bulgar ordusu Tilr

lı:ün lr.tlkamından canını kurtar· 

mak içln, eğırlıklarını bile bıra. 

lstaabul Beledi~i ilanları 
Yukarıdan asağıya: 1 - B.r 1 

mabedin bir kısmı; Dört halifeden 

b•ri. 2 - Bir nevi Irat; Geminin 

baş tarafı. 3 - Ele geçirmiş; LA. --------·-------....;.·------------' 

nete müstahak ksdın. 4 - Başına 

kıp kaçarken; başında hilrrlyet bir harf gelirse zlrnntc yarar; Ma-

kahramanı Enver Beyin bulun· nevi ışığa. 5 - Derinin ucu; Mcm

tluğu Turk ordusu ela, halkın leket. 6 - İbadete çağırır; Bir 
r.lda. 7 - B.r sual. 8 - Belediye; 

gözyaı:ları, eyaşan seslcrı arasın. Yenin n zıddı. !> - Tersi: kalil; 

da Edirneyc giriyordu. Bir dir.c sı.iluk etmiş kütle. 10 -
Şimdi Ed rne kalesi. Edirne Akclger; ·Masset: Bir mobilya 

halkı ve biltiln mlllet gülüyor ve 11 - Demir.o iki hsrII; B r sure· 
re\•.niyordu. Çünkü artık Edir- ı ye. 
ı:emlz, güzel \'C sevgili Edlrr.c. Dt!~KÜ BULMACASI:S HALLİ 
m'z ebediyen kurtulmustu. 

Bahıı Tevfik Tansel 

Tramvayda unutulan 
çocuk 

Trim\•ııy idaresi tramvay ah· 
baJarındıı unutulan eşyanın liste· 
ini lün ettlgl zaman bu eş~·a a. 
rasına bir de ufak bir çocuk ka
·ışmıştır. 

Çocuğun unutulduğu tramvay 
son durak ycrlre geldiği vnklt bü· 
tUn yolcul; r nmlşler fE kat bllet
.;1 ar~ba çerisinde Uç yaşlarında 

kadar tahmin edilen bir çocuğun 
sessi~ce oturduğunu gôrmüstür. 
Çocuğun anne ve babası tarafın_ 

Soldan sağa: ı - Serap; Kasap 
2- Ati; Atımok (komita). 3 - Pi· 
ma (am.p); id. 4 - Es; Dara. 5 -
Sedirak (karides). 6 - Ad; (Ça) 
kı; İhata. 7 - Aladağ. 8 - (0) 1 
t (a); Vas; Ada. 9 - Hlkemiyat. 
ıo - Em; L'!. 11 - Ar; Siran ş 

Yukarıdan tşağıya: 1 - Sapa. 
sağlam. 2 - Eti; Edat. 3 - Rı· 
med (demir); Her. 4 - Asi ka. 
vim. 5 - Pa: Rılak (kalır). 6 -
Teda (edet): Aseli. 7 - Ki; (F) a 
ki (r); imar. 8 - Amir; He (cc). 
9 - Sodı;; Ayan. 10 - Ak: Da. 
11 - Katnrat 

ldhalat birlikleri kar 
dan gczmeğe çıkarıldığı ve sonra hadlerini tesbit ediyorlar 
rr&bada unutuldugu anlaşılmıştır. 

Çocuk Galata polis merkezine tes-1 Madeni Eşya İtho.liıtçılnrı Biril
i m cdllm ş ve orada saatlerce bek ğl, me\ zuuna giren maddeler için 
!edikten sonra karakoldan içeri mczkür biri k ıdare heyetınce 
telaşlıı bir kadının girdiği görül- hazırlanan kar hadler projesi Tı
mQ!'; \'e tahkikat neticesinde çocu- caet Vekaletine gönderilmiştir. 
ğun anres olduğu anlaşılerak ço. ı O!ğcr ta ıı itan, yeni kurulan 
-:uk kendisine lesi m cdllmlştir. ! Motörlü ve Motbrsi.ız Nakil Vası· 
-------------- ı tdarı Birliği ile cam zucaelye ve 
~ad o 1 k"myc\ l maddeler, bcvahır ltha. ( "" V ) liıtçıları birliği kcııdl rnevzuuna 

1 
G ÜNKÜ PROGRAM dahil maddelere .. ıt k~r hadlerini 

BU tesblt etmek ıç!n tctkıklcr yap· 
SA BAR maktadır. 

7.30 Program ve saat ayan. Bu b rlıklcrln tetkik sor.unda 
7.S2 Vücudumuzu çalıştıralım, tanzim edecekleri proJc pek ya-
7.40 Ajan haberleri. i.55 Karı· kında Ticaret Veklıletlnln tcs\•ıbl· 
şık program (Pi), 8"20 E\"ln saati. ne arzolunacaktır. 

l;GLE 
12.30 Program \"e sanl ayarı. 

12 33 Karışık şarklnr, 12.45 Ajans , 
haberleri, 13.00 Şarkı \"C beraber ı 

Yiiz yaşındaki büyük 
anasım ve babasını 

tilrküler. 
AKŞAM 

lS..00 Program ve saat ayarı. 
18.03 Çıfte Fasıl. 19.00 Konuşma. 
19.15 Dnn'I mUzlğl (Pi.). 19.30 
saat ayarı ve ajans haberleri, 
19.t:S Yurtta sesler, 20.lCi Radyo 
Gazetesi. 20.45 Mızraplı sazlarla 
saz eserleri, 21.00 Ziraat takvimi, 
21.ıo Şarkı ve tUrkUlcr. 21.30 
Konuşma, 21.4S Senfonik prog_ 
ram ~Pi'). 22.30 Saat ayarı. A· 
jans habcrlerı Ye borsalar, 22.45 
Yarınkı program \'C kapanı,. 

1 dövüyormuş 
1 Alt adında bir ı:dnm, Yiız yaşını 1 

1 
aşkrn olt.n buyilk anası ve büyük 
babasını zc.rlayarak onlardan para 

1 

koparmağı huy e~lnmışt r. G çcn. 
lerde yine pnra koparmak maksa· 

dile bUyük b&basının r.vtne gıtmls. 
se de, evdekiler kcrdis..ne birşry 
\•ereıniyceeklcr nı ı::o) leyıncc. Alt 
bü~ uk baba ve anasını yorgana 
ı::ararak dogmiıştur. Adliyr dokto· 
ru tarafından muayene edılcn ih. 
tlyarların vUcudund darp fıs:ırı l 
görülmü~tiır. Ali Ad. yeye vcril- 1 
ml§tir· 

Ke~il bedeli Jlk tt-mlnatr 

6577,U 193,31 

:lP36,00 29;),20 

Topkaptı - Slli.vri yolunun mebde1nln 
gent.şlet:llıncsi ve son kısmının lnşo.· 
atı. 

ltlalye:ıe aıt 6 adet Karoseri Uzer!. 
ne yapılacak şoför mahalli \"e Ka· 
roseri teı:ı~sl ve Karoserilerln bo
yanmMı. 

t{eşif bedelleri ile ilk teminat miktarları YfJkarıda yazılı işler ayı ı 
ayrı açık ckslltnıeye konulmuştur-. 

ı<:eşlf Ye şartnameleri Zabıt ve Muamelat MJJdilrlü~ll kaleminde görli· 
lebillr. ihaleleri 30/7/942 perşcm~e gUnU saat. H de Daimi Encümende 
yapılacalttır. Taliplerin ilk teminat makbuz ve:;a mektupları, Topkapı _ 
Sıth·rı yolu inşaatı için ihale terihlnden (3) ı::1ln evvel \'!!Ayet Nafıa 
MUdUrlUğtlne ve diğer iş için ihale tarihinden (8) gUn evvel Belediye J.'en 
işleri mildlirlfiğtlne rnUraeaatıa alacakları fc31nt ehliyet ve kanunen ibra
zı ııız m gelen diğer \'eslkalariyle lhale gUnU ımuayyen saatte Daiınl En· 
cümende bulunma lan. ( 7627) 

Istanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden 

938/ U79 
Emniyet Sand1ğJ.ııa borçlu b!U Ruşen \"arislerine illn yolile tebliğ 
Ruşen hayatta iken, Suıtansclinıde Tabakyunus nıahatıcslnde TRbak· 

yunus caddesinde eski 43. 43 mil. yeni 47. ti. ·1 numaralı maa bahçe bir 
evı birinci derecede ipotek göstererek 31/8/1)32 tarihinde 14413 hesap 
numaraslle Sandı~ımızdan aldığr 200 lira borcu 27/i/938 tarihine kadar 
ödemediğinden faiz, komisyon ve masarifi ile beraber borç 35 lira 72 
kuruştur. Bu .sebeple 3202 numaralı kanun mucibince hakkında iCra ta. 
klbl başlamak üzere tanzim olunan lhbaı-namc borçlunun mukavelcna· 
mede gösterdiği ikametgahına gönderilmiş ise de borçlu Ruşeıı'ln yuka· 
rda yazılı adreste öldilğU anlaşılmış ve tebli~ yapılamamıştır. Mezkür 
kanunun 45 inci maddesı vefat halinde tebligatın ilan sureUlc yapılma
sını amirdir. Borçlu ö!U Ruşen mirasçıları işbu ilan tarihinden itibaren 
bir buçuk ay içinde Sandığımıza müracaatla murlslerinln borcunu öde_ 
mcleri nya kanunen kabule şayan bir itirazları varsa bildirmeleri lazım
dır. J.Urasçılar ipoteği kurtarmazlar veyahııl başlıyan takibi usul daire· 
sinde durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul mezkur kanuna gôre San
dıkça satılacaktır. Bu cihetler alakadarlarca bilinip ona ~ore hareket 
edilmek ı-e her birine ayrı ayrı ihbarname tebliği makamına kaıın ol. 
mak üzere key!ıyet ılln olunur. (71H2) 

Istanbul Emniyet Sandı_ğı 

D; rektörlüğünden 
941 601 
Emniyet Sandığına borçlu ôlU vıtıehem Karikis varislerine ilan 

volile tebliğ: 
• Vltlehcrn Karlkls hayatta iken, Heybelladada Hasyunus sokakla 2 
numaralı haneyi blrıncı derecede ipotek göstererek 3ıl 940 tarıhlnde 

29181 hesap nunıaruslle Sandığımızdan aldı~ı 380 lira borcu ll/8/9H 
tarihine kadar ödemediğinden faiz. komisyon ve masarifi ile beraber 
borç 43S lira 34 kuruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 numaralı kanun mu· 
clblnce hakkında icra takibi başlamak Uzere tanzim ohınnn ihbarname 
borçlunun muknvcl<'nanıede gösterdi~i ikametgfihına gönderilmiş iı:ıe de 
borçlu Vltleheınln 19/ 1/941 tarihinde 1ildilğli anlaşılmış ve tebliğ yapı
lamamıştır. J\tczkOr kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatın 

ilıi.n suretlle yapılmasını Amirdir. Borçlu ölU \'ltlehem mlrasçılan işbu 
lhln tarihinden ltlbaıcn bir buçuk ay içinde Sandığımıza nıUracaatııı. 

murlslcrinln borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan hlr itiraz.. 
Jarı var:.n hlldlr:nclcrl lı\zımdır. )lırasçılar ıpotı>ği kurtarn1a.zlıır \'eya
hul başlıyan takibi usul dairesinde durdurmar.ları;a ipotekli gayri men
kul mezkı'.lr kanuna göre Sandıkça satılncnktır. Bu cihetler olAkadar· 
!arca bilinip ona göre hareket edilmek \e h

0
er bırine ayrı ayrı ıhbarna_ 

me tebllğı makamına kaim olmak U zere kcy!ıyet ilan olunur. (7038} 

BEYAZ KANATLAR 

amanılyle a~ılmı')' yelkenler ,.c nııırtıların kAT nadları denizin koyu zemini u1.erinıl~ ~e güne· 

~in şuaları ara,ında en ideal bf'~ az nnk 1.anne

dlllr. Halbuki bu tesir taıııami~ le hayalidir w: mo

dern çanıa!urhan.elercc aranılan lıeyaı:lık ~·elkenler

lc tüylerin he~ azlıjtını kat kat geı;nıekteclir. c;.•anıa. 

~ır yıkama i')'I yük,ek tekniği iıtt!ITanı eden hlr 1'1 

olup JngUlz ktm yagerlerinln ara~tırma 'c hizmet

leri hu ı; iı;in gayet ıniihlıncllr. Çaıııa~ır<"ı, ~ıkana· 

(·ak bezi teo:k!I eden el3 arın l'in ini, boyanmış olılu· 

ğu boyanın sablt!litini \C tatbik cıllleıı UJIN.'~ l te::

kil eden me\addın e\ııafını ııaıarı itibara almak mre

burlyeti~dedlr. :'.\l~selıl en cU:ı'i kir 'c lekeleri izale 

etrnckle' kalnıa.rııı ~ iiniin ı;ckllmc!i•nc, ipek parlıık· 

lığının boı.ulo•ıısın a \ e hol alann solmasına kar~ı 

tedhirler almak mecburi.• c'inıledlr. Kuru temizle

me anıellye.,lmle ı-.c ha~ka bir l9kım kimye'i :ma.d. 

deler \·e husu~i meseleler zuhur eder. Çamaşırcı, 

sertllğlııl izale etmek, bUyWc 
1 

miktarda rr.ıılı.cıne~· ı tanıamlylc ıı>lalmak ,.e bUttln 

kirlerini izale etmek, mensucatın ) umuşaklığını, 

rengini ,.e nıanzarn•ını luı~ bctıııcınek, aşınmıya. 

kire, ı;hne;e, )ağrnura \cya terlcnılyc karşı muka

ycnıl'tini nrthrınak !~in adedi git gide artan klm-

~ e\ i maddeleri temin eden klın~ agcrln yardımına 

ınuhta~tır. {'am:ışırıı;ızı yıkayan ,.e kuru olarak 

terni.ı:lil en mue ... seselerln gaJ<' 1, ellı!st'lerlnizl, evsaf 

bozulmam' olarak lnd<' etmektir. lııglliz kimyager· 

lerl hu gayr~ ı bir imkan hnlinc getirmek ı,ıne 

i~tirak etmektedirler. 

® 
/11,ıperial Clıe1nical lndustrfej Li_nıite_il 

ınahkrme'llnden: !H2/:!00 

Devlet Deııizyolları ışlctme umuın 

ı~tanbul .\'>llye n:rıncl tkarct 

Devlet Demiryollar1 ilanları 
mUdürl\lğUnden alınış olduğu 14.5.912 Muhammen bedeli 5000 (beş bin) lira olan 2000 (iki bin) adet yüz 

tarih ve T. F. sefer 41.2iiS nuıııaı·alı haYJusıı (31/Temmuz/1912) cuma gilnli saat 04,30) on dört otuzda 

iki · Hııydnrpa.şada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından teahhüdlinil Kir.vako Teberi o~lu emrine neı 
ıra edernlyen müteahhidi nam ve hesabına pazar!ık usullle satın alı· 

nUsha olarak verilen konşimentonun nacaktır. 

zayi olduğu Klryako Tebeı 1 oğlu ta· Bu işe girmek fstryenlerin i50 (~·edi yUz elli) liralık kaU teminat 
rafından ıstıda ile ıstenmiş olduğun· \"c kanunun tayin ettiği \"esalkle birlikte pazarlık günü saatine kadar 
dan mezkur ltonşimentonun kimin komisyona mllracaatları IAzımdır. 

e
linde ise tarihi llAndan itibaren 45

1 
Bu l~e alt ~artnarnelcr kornIS)'O ndan parasız olaralt dciğıt.ılmaktadır. 

(7592) 

gUn içinde mahkemeye ibrazı ve tb· -~,~~~''''""ilili~l'"i;•li;wiİMİİİİİWİWİİl~iWi~Jiliij;Çi .. ii ... iiiijiij. 
raz edılmedlğl takdirde iptaline kil- • 

rar \'erileecği llAn olunur. .<37ü9) 

RAŞn' RIZA TffATROSU 

Halide Pl,kln beraber 
Harbiye Belvü bahçesi alaturk• 

kısmmda bu gece 
BOBSTlJ, 

Vod,·U S Perde 

Yazan: Mahmut Yesari 

Heyet her gece BeMi bahçesinde 
temsil vermektedir , . 

VAT AN GAZETESi 
iLAS FİYATLARI 

Başlık 

1 ln<"l 83~• 
:? nel » 
S lincü » 
4 üocü :t 

BOF~SA 
22 TEMMUZ 1942 

Kuruı; 

'750 
500 
400 
150 

60 

ı Stcrllu 5•22 

100 Dolar 130,7o 
100 Pezcta 12,89 
ı oo 1svi~rc fdı.r.gı 30,365 
100 İsveç kronu 31,16 

ESHAM ve TAB\'İLA1.' 

İkramiyeli <;o 5 938 
Ergani 

Abone ücreti 
'l't.irklye dahllinde: 
~enellk 6 aylık S aylık 

uoo 750 400 
Hariç memleketlerde: 

ı:;eneıık 

2100 
6 aylık 

1(10 
3 a)·lık 
800K. 

20,45 
22,:?0 

Aylık 

lSOK. 

Aylık 

yoktur 

Gazete.re gönderilen enak deıo 

edibin edilmesin iade olunmaz. Zl· 
yamda.ıı mes'uliyet kabul edilmez. 

Türkiye Ciimhuriyeti 

Ziraat Banka Si 
Kunıiuş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk 11~ 

Şube ve ajaruı adedi: 265. 
Zlraı ve tlca.rt her nevi banka rnunmelelerl. 

Para biriktirenlere 28,000 lira. ıkramlj'.e \"Crıyor, 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız ta.sarrur hesapl&nnda 
en az 50 lirası bulunanııı.ra senede 4 defa çekilecek kur'a lla afatı· 
dakl pl&n.& göre ikramiye dafıtılacaktır. 

' Met 1,000 Uralık 
' » 600 » 
' » 260 » 

(-0 » IOI » 

t,000 Ura 

2,000 » 
ı.ooe » 
t,ooo • 

lM adet 60 liralık 15,000 Ura 

120 • '° • •.soo » 

160 » 20 

DiK.KAT : He.!&plarındaki paralar bir aene içinde 50 liradan qa
eı dUfm.lyenler .. ikramiye Çlktıtı takdirde 'fo 20 !a.zla5ile verilec•kt1r. 

• 
Kuralar eenede 4 defa, 11 mart, ıı haziran, 11 eyliU., 

11 BirinclkAnunda çek.ilece.kUr. .. 
~ıhihl \e .Seşrlyat MüdUrU : Ahmet Emln l'ALMA..~ 

Vatan :Xeşriyat Türk L tel. ŞU. \'atan Matbaaa& 


