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Bi~zde ek!iikl-MüSSôfüiil 
o 1 an ne dır ? y:~~;.~~~!~·td~~~~ı 

) iminin Libyayı z!y~~eli haberi· ı 
)ı nin doğru olduğu soylcnmekle- ~ 

Vilayette bugünkü 
fevkalade toplantı 

Deşilmesi 

olan 
mutlaka lazım 

bir gara acı 

Alunet 

dir. Bu s<'yahat 29 hazirandan 
20 tE"nımuzn kadar sUrmüştUr. 

l
Musoiinl donüı:ıte Atlnaya da ) 
u~ranııştır. J 

Bu toplant_ıda, son kararlar üzerine 
iaşe ve mürakabe işlerinin 

idaresi tesbit edilecek 
Yazan Emin YALMAN 

~...-.-------------'-
Je izde eksik olsn nedir? Buı-,,_-•. ,'4;" .. .,,--,,"~ ·.,,.........,..,.,..--...,,~ • ..;;.;;,,,..-

ag) bnşlıgı tam kırk beş sene 

evvel Mısırda çıkan Mizan gaze· 
lesinin b!r makalesinden alıyorum. 
Çok şükür bugUn böyle bir mev
zu hakkında yazı yazmak için Mı. 
sırına, Parlslere çekilmek ve ya
tı! rı orsdan "(zllce memlekete 
sondcrmrk ihtıyacı yok. Tenkit 
yoluJlda söyllyeeeğlmiz ce varsa ı 
rurd içinde ve açık bir kürsilde 
serbest serbest söylüyoruz. Çünkü 1 
memleketin başında bulunanlar, 
yaraların örlulmeslni değıl, açıfa 
vurulmasını, munnk~şa edilmesini 
,.e ıc<levl yolu bulur:m2sını can· 
dan istiyorlar. Hepsi de keyfi ve 
:alısi idareye yumruk sıkmış, bu
na karşı mucartele etmiş, aklın 1. 
caplartı"a uygun olarak b lgi Ue, 
danışma yoluyla, clblrrğııe idare 
edilen bir yurdun hasretini derln 
acrln duymuş miımb.z lnsar.lardır. 

l\Iurat Bey, kırk beş sene evvel: 
aB zdc eksik olan nedir? dıye 
lcrynt ederken acaba r.e kasdedl· 
>Ordu? Bunu; Mizan gazcte.;inln 
181 inci sayısırda çıktın ms.kalc
:;lndt' bır takım anlayışlı, csnlı, 
<lireti scizlcrlc ifade ettıgl ı:ib! şu 
kısa lılkih e ile de ııydınlatıyol': 

O zam.arlar b r l\'IBnas Efendi 
varmış. Hoş sozliı bir c;dammış. 
En bil;niklcrin yrnındıı. bile dilini 
lutmn, her hak kııli acı acı söy. 
lcrml!j. Buna da kızanlar eksik ol
nıazmış. 

B r gün devlet adamlarından bi
n mni -ıı:t. 

- Manas Efendi, <'#er dilin dur
s·)'dı çok ılcri giderdin. Çt'ktlğin 

l}, p dilinin belasıdır. 

Manas ,.u cevabı vermiş: 
- Benim söylediklerimin b<'la. 

~ını yalnız ben çekiyorum. Fakat 
Eizin sük(ıtunuzun bcli\sınr bütün 
bır ınlllet çekiyor. 

Kırk beş senedcnbC'ri inkılaplar 
:ıldu. Bir çok şeyler değişti, bir çok 
,eyler yileştl. Fakat :l\lurat Beyin 
acı acı şikayet ettiği \'e bütün ge· 
rılikl•1ri11 membaı dı~·c gösterdiği 
SUkÜt, hullıskarhk \'C riya hfilfı. bu· 
ı;ün de biinycmizi tehdit eden ve 
fıyık oldut;unıuz lnklşf seviyesine 
kavuşmamıza engel olan başlıca 

beladır. 

Murd Bey, zamanının iyi sayı
~an adamlarına şu bıtapta bulunu. 
ror: o İbaret ve cebanetınızlc de-
mi yelim, fakft süküt ve meske· 
net nizlc drvl<"t ve milleUn nıahv ve 
ır.krrazına bilerek iştirak etmek gi. 
bl biı· lczahııtl irt!kiıp ettiğ nizl 
lnkı\r cdcbllır ml"in"z?" 

Bugün çok şUkür kırk beş sene 
•vvelki rnahv ve 1 nkıraz m2nza. 
rası yerine başı yukarıya doğru, 
güzel bir 11'klşafın ve b r milletin 
ıııdlr karşılaştığı derecede pHlak 
fırsatların knrşısındayız. Fakat 
bunlard•n tem bk surette istifa· 
de C'demediğlmlze, teferruata bo· 
ğulup ann hedefleri gözden kaçır
dığımıza ysnıp tutuşuyoruz. 

Bunun asıl sebcb·nı ararsak gö_ 
rürüz ki, yine ve hlıllı, Murat Be· 
yln iistünde durduğu sebepUr. 

Bilmı>ın hnngl Türk şairi demiş 
(De,·amı: ~a. :J; ı;;u, :? de) c0» 

"Gandi bizi 
tehdit ediyor,, 

Her nc\•i :;ıda maddelcrı üzerine 
konulan el kcnma hilkümlcrl iki 
gtındUr t. mamen kaldırılmıs bu· 
lunduğundan piyasadan çekilen bir 
kısım gıda. maddeleri ortaya çık

ınağa başlamıştır. 

Uiğvolunan iaşe teşkilatı ve fi. 

yat murakcbe h~yctlerı bu;ünden sif b:r rol oynıyan Ticaret odasına 
itibaren btifün vıızifelerınl beledi- tamamen aktif bir rol tahmil edil· 
ye ve ticaret od:larına dewetml· mektedir. Şehrimiz T caret odası 
ye başlıyacaklar ve dc\'İr m\lame-ı bu g1bl faaltyetlcri başarabilmek 
Ie;;l ı-gusto;;a k!ldar tamsmla~mı~ için memur kadrosunu kuvveUcn· 
olacaktır. dirceckt"r. 

Bugür.c k~dar f.yat ·şlcrinde pa.I (Devamı: SL ~. Sil. '7; de) (::) 

' 'Hindistanı bu vazi
yette bırakıp 
gidemeyiz,, 

~~wwww~._..............,..._.c?........,.~.--fftttl/llltıı#ww~w"1ıf-( 

1 Aşağı Don boy~nca da rical 
devam edecek o~ursa ... ı 

J 

--

ı.on kararlar lizerlne lstanbulda fiıimıt o;atanlar görünmtğe ba1l•cb 

Ticaret Vekili lzmirde 

lngi/.:zistan istemiyen 
GJndi Japan/ara bütün 
vasıtelarla mukavemet 

edeceğiz diyor 
Lonctra, 26 (A.A·) - R rlcşik 

Amerikaya hıteben radyo ıle ya· 
vılan dcmccınde Slr St ·fford 
Cripp..,. Gandıntn durumııru tenkil 
elm .ş ve şöyle denilştir: 

Artık Rus cenup ordularının muharebe 1 
kudreti kalmadığına hükmetmelidir i 

Dr. Bahçet Uz,lzmir ve mülhaka
fının iaşe işlerile meşgul oldu 

Izmlr, 26 (A.A.l - Tlcaret Vekıli Dr. Behçet Uz bu sabah Toprak 
mahsulleri ofisine gıderek bir mfiddet ıne.şgul olduktan sonra. Ofisin 
toplama 8nbarlarını, un fabrikalarını teftiş etmlşlcıdlr. Ticaret VekilL 
mizin ofıstekl iştlgallnln mcvzuunu bilhassa gerek lzmir'in gerek mlll
hakatın iaşe işleri teşkil etmiş bu hususta aldıkları malOmat Uzerine 
~en talmntt ve'15ı t e lvei'm ıetil r. Or. Uzb raua .azru--trde ba· 
husus son gUnlcrde pek fena çıkmakta olan ekmek meselesi ile de meş
gul olmuş ve fırıncılarla bu hususta bir konuşma yapmıştır. Bu konuş_ 
ma neticesinde, ekmeğın yarından itibaren daha iyi e\'safta çıkmasını 

temin edecek tedbirler alınmış ve bunların azami dikkatle tatbiki em· 

Ge~mi~lc ne kadar ~lihretli ve ) 
maruf olursa olsun bır mefkı'.ırecL ) 
nin hürriyet i~·lrı yaptığı müca· ı 
deleni ,. Birleşik ınlllctlcr.n doğu. 

rolGm;~bi çöı~e. r~~i~1ı ı~;tt·i;.·,~~-~·k. . l 
vazıyet hala l harekatı ı ıan Dmsburgu 1 

da zaferi tenıin için gayretlerine 
cn~cl teşkil ctıncs ne mü~adde. e· > 
demeyiz. Bahis mc\'ZUU oları m~- ) 

selcler biitün dünya için çok bilyük , 
ve çok vahimdir. Gandl, memleketli ) 
kuvvetle v~ çok derin rnlaşm:z· 

!ıklar arnsırda çarpı§an bir çok dl. , 
r I mczlicp er n ıfit tı ı tçJ.ndc ~lil
kttndıkları bir durumda bırakıp 

Hindistandaıı çıkmamızı lstedl. Bu- ' 
nu kabul etmek herhangi şeklide ) 
hükiımetsiz ve. teşklllıtlandırılma- ) 

Yoz-Jn İhsan BORAN 
( Yaı.ı.ıı• <I 

gll~·~~~~.~~1~ ~~~~~~ ite k ra r baş 1adı1 va~~:~·~~~:a ~.~.!.~.~--J 
pazar harp tcblıği: l ) Dün gece bomba uçaklarımızdan eır AJman tankmr tahrip tbn~k için pu.oıoda hekJl;\·~n 

DUn kara cephesinin blltUn kesim- C J 1 B J mUrekkep bil~11k bir teşkil Ruhr hav-
lcrindeki hareketler yalnız de\'riye > a po n ar u- > zası. UstUnde. uçmuştur. ~na. hedef, 
ve topçu faaliyetlerine inhisar etmiş- J ) Douısbourg ıle Hollanda dakı hava 
tir. 1 na 'ya asker alanlan olnnı.ştm·. 

Hava frıallyeti mahdut ölçlide ol- ) 1 .~u s~bah erkenden bombalar atan 
muş, yalnız hafif bomba uçaklarımız l k d ı mnnferıt uçaklHrımız sanayi bölge-
düşmıın taşıtlarına karşı sabahleyin l Ç 1 a r 1 leri.nde ve Do.~ılsbourg doklarınd:ı 
tesirli bir taarruza get;m!şlerdir. yangınların Mla devam etmekte ol· 
Ağır bomba uçaklarımLz Tobruk ı duıtuııu görmtl~ler<ilr. 

tepesine ''e harp sahası çe,•rcsinc ba· Bu çıkarmada Ja- Londra, 26 (A.A.) - Dün gece 
şarılı gece taarruzları yapmışlardır. i · lngiliz bomba uçaklarımn hlicumuna 

Deniz av uçaklarımız Port Said Pqf askeri yüklü 1 ug-rayan Dı.ıiı~burg şimdiye kadar 50 
açığında s. 79 tipinde iki dllşman kere bombalanmıştır. Salı gecesi ya_ 
uçağı düşllnnUşler \'e uzun hareket J ÜÇ f::1şıt bafırıldı pılan ;;on hUcumda 4.000 librelik 
ııahalı avcılarımız da. Marsa ~latnıh ) bombalardRn 50 tane atılmıştır. Bu 
şimal batısındaki dl1şman taşıt ma''- Vaşin~ton, 26 (A.A.) - Geçen y.eni b.0~1balar hava harbinin en tah· 
tıalarına taarruz etmişlerdir. haftadanberl cenup batı Paslfıkten rıp ed!cı bombalarıdır. 

Delta bölgesi UstUnde keşif hare- harekllt hakkında alınan biltlin ha- -------------
keU yapan iki YUnkers 8S uçağındıı.n herler, bu kesimde askeri faaliyetin işgal altın dakt" 
birisi avcılarımızın taarruzu ile dü- tekrar başladığını açıkça göstermek-

hl tedir. 
ştlrlllmUş \'e öteld va m hasara uğ- f k ti d 
ratıtmıştır. Malta üstünde az hava Bunun en göze görilnilr tarafı, Pa. msmıe e er e 
faaliyeti oıınu~tur. poııa.sle şimal kıyısında mUltefik 

kunetlt'rinln buhınmadığı ~öl kesi- Berlln. 26 (A.A.l - D. N. B nln 
miııde Buna'ya Japon askerlcrinln ~alıihiyetli kaynaktan öğrendiğine 

Berline 9'Öre 

Cenup Donda 
çetin savaşlar 
f olmaktadır 
1 Her tarafta Rus 
(mukavemet teşebbüs-

ı
' leri akim kalıyor 

D~n nehrinde üç petrol 
gemisi batmldı 

Voroşilof 
Yardım istemek için 

Londraya gitmiş 
Vişl. 26 (A.A.) - Berlln!n bt

taraf slyas! mahfillerinde söylen· 
dlğine göre, Mareşal VoroşlloC 

şimdi Londrada bulunmaktadır. 

Mare~r.l!n Londraya lngilizlerden 
acele yardım isttmek için ı;ittiğl 
nave edilmektedir. 

Moskovaya göre J 

Voronejde J 
ı çetin savaşlart 
devam ediyor 1 
Aşağı Donda bir J 

A!mon yorma hare
keti boşladı 

i 

i 
s POR çıkarılmasıdır. göre, Bosna'dal>i temizleme hareketi Bcrlin, 26 (A.A.) - Alman or. 

Bu çıkartmadan sonra Amerikan mürettep pltln mucibince geçen hafta duları Başkomutanhğırın tebliği: 

Libya da 
ele geçen 
vesika 

J 
11/man/ar tanklar hima
yesinde Sta/ingrada 
iter/emeğe ça/Jşıyorlar 
Londra, 26 (A.A.) - Moskova rad· 

yosu bugUnkU pazar akşamı yayı. 

mında şöyle denıeJ;tcdir: 

JlDn \'elll"fcnılh11' at rarıştan, :'\fodada ~üzme ~eçnıclerl, 'Rakırkörde 
kürek rn 3 clken yarıo:lan y11111Jmıştır. l'ııkarıdnki l'e!oinı J\ıtkırköy Hal
kt.\ I klirekçl haynnlarını göı;ttm1cJ.tedir. Spor hınadl.,lrrlmiz iıçür.clı 

h3) famız.ılaıhr. 

ve Avustralya ha\'a kuvvetleri, Yeni da başarı ne de\·nm etmiştir. Rostofun cenubunda ve- doğusun 
Ginenin bu kısmına ayak basan Ja- Va~lngton. 26 (A. A.) A\·m- da cereyan eden çetin muharebe· 
pon ku\'vetlerl üzerine bu noktaya turya tahtının \"arlsi iddiasın· !erden sonra Dor. nehri geç1Imi~-
karşı çok şiddetli taarruzlarn geç- da bulunan Arşidük Otto, cumartesi tir. Nehr·n cenup kıyısında mun· 
mlşlerdir. akşamı radyoda .söyledlğ'i bir nutuk· tazam ve insicamlı bir cephe kur. 

Müttefik kuvvetlerinin hava taar _ ta. m!lletinin Nazilere mukavemet mak maksadı ile düşmanın yaptığı 
ruzları cenup batı Pasifikte şimdiye ruhuı~u muhafnzıı etmiş olduğunu \'e tes<'blıüsler akim kalmıştır. Uçrk
kadar bır eşi daha görU!memiş şid- Avusturyanın kurtuluşuna kadar bu 

1 
larımız Don nehri manı:abına bir 

(Devamı: Sa. :J; SU. 5 te) (/) 1 ruhu muhafazıı ~deccğını soylenılştır. (De,·amı: Sa. 3; Su. 6 da) -

Devlet Demiryollannda kazaya 
uğrayacaklara tazminat verilecek 

Ankarı-, 26 <Vatan) - Müno· 
I kalat Vekllliğ:, Devlet Dcmlryoll2_ 
rır.da vukua ielen knzalnr sonun· 

ı da ölenlerin varislerlııc ve yara. 
, !:::r.::n! ı :n k • d lc•lnc lr7m1nat ve· 

• 
rHmesi hakkında çok .sabetll biri bulunmasın, vukuaı;clen tren ka. 
kanun. projesi hazırlamıştır. Pro. zaları ve ç'rpışmalarında ölenler, 
jeyc ı:öre harp hal"nin meydana malül kalanlar \'e yaralananlara 
geUrdiğl hususlar hariç olmnk u-1 tazminat verılccektır. Tazminat 
ırcre ld"rc il" "'''ll'ta'. 'rl b•ı'ıı·• un {UL'"\·anıı ~"· ıs. su. ' ôe) •§• 

cVoroncj cenubunun yakın çevre
lerinde bliyiik ölçüde bir çarpışma 

Londrıı, 26 (A.A.) _ Mart a· yepı!nıaklac\ır. Almanlar muazzam 
yında Libyada İngilizlerin el•nc gc. I ka)·ıplara uğramakta ''<' bu zayiat 
çen gizli bir Alnıan vesikası dün sn11tler geçtikçe artmaktadır.> 
Lc.ndrada r.eııredilmiŞt"r. Bu vesi-, Mosko,•a, 26 (A.A. ı - Tass ajansı 
ka HitTerln Gestapo tarafından ıda- Almanların blr çe\TedE', Sovyet mev
re edilecek bir dünva hRkkındaki ı z!lerlnl yararak nehre çıkma!< için 
planlarını göstermektedir. Bu p!ıi· 1 iki gUndl\r 200 tank h~mayesinde 
na göre fcthedilı>a arazide Alınzn. I önemli sayıd.a maltlnell pı.y~dc. kuv
y;ının nüfuz ve kudretini sağlam· vetıeri ile hikum cttlk!crını bıldlrl. 
!aştırma!; için polis vazlfc~i hücum yor. 
kıtalarına gördiirülecektir. Bu ve-1 Çe\•renln adı verilmemekle bera· 
slkn bil!ıhare 21 inci zırhlı Himen ber. Don havzasının do~ ucunda 
olan 51 !r.ei hail{ tümenin 7.3 lııcl Stnllngrad doğusundaki Alman ller
alayının kumar.dan mu:vlnllğlndc lemcslnlıı bahis mevzuu olduğu sanıl· 
ele geçlrllm'iştir. maktadır. 

Bu vesikada FührEr silahlı hü· Tnss ajansı şunları ı!Avc ediyor: 
cum kıtalarına olan lüzumuıı da. Alman bomba ve pllte tir.aklan 
yandığı prensipleri tesbıt etmek- So\'yct birliklerinin ileri hatlarını 
tedir. Şimdiki Alınaııyanın lçincic arasız bir surette bombalamıı:tlardır. 
oldueu kadar dı&ındıı. da AlmRn. Dilşmıı.n kayıplara hiç bakmadan s 

(De,·amı : C::3. 3; Sü. fi '1'.1) «/• 1 Cl'4'unıı: Sa. S , ~ıı. 1 · <I.,) ) ( 
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NABl L 

Şehir lôienJaponkahran1ania·
1 

~~~!~tei~racatı rı nasıl takdir ediliyor? 

Nisbeıs·z bir savaş 
Yazan : Ziya Şakir . 

- ıs-

işi tanzim 
ediliyor 

Türk tütünleri tek ii p 

olarak ihraç e c'. eck cır•n ark.'.ısına da. buton Eızans 
gemileri top!nnmıstı. Bu gemıler· 1 Dış pıyasalarda Tiırk tutunünc 

B rb.r:E:rı c kenetlenmiş olan deki gcmıcllcr ve muharipler de, olan fazla rağbet ihracatta bir ta
gcm1lcr, akınUya kapılarak Gals· denız uzerınde cereyan eden bu kım kolaylıklar temin edilerek art 
t • sahll!erlııc yaklaştıkça, o kanlı feci harbi buyü.k bir twyecan ile tırılmak stenmış. hatta Tı.irk ti.ı. 
r.ıücadclc daha yakından görU:ıi. temaşa cdıyorlar .. Liıtin gemileri. tünlerLııın stantlar btr kaç tip ha· 
yor.. (Lfıtln) gemilerine tırman- ne imdat edememekten mütevellıt lınde hsr:ce sevki ıçin gorusmeler 
nıya. çalışan Türk muhariplerinil" b~r teessurlc bağrışarak, hiç olmaz- bile yapılmı.,tı. 
büyük kayalar, keskin baltalarla sa onların mfınevıyatını arttırabll· Öğrendiğımlze gore, şimdiye k .. -
ırnfaları p .. rçalanarak .. uçları sıvr' mek için, ccs.:ıret verici cümleler dar harıç piyasalarda kendi tlitUn
mızraklar, kargıler. ateşte kızdırıl_ ve kelımelerle fcryad ediyorlardı. 1 lerını tanıtmış bır kaç fırmıımız a. 
mış şişlerle vüeutlcrl delik dcdk Tüyler ürperten bu harp sahne· lınncak bu karardan fazlaslle z .. -
o!arnk denize yuvarlandıkları ta· s ni temaşa eden binlerce Ye bin. rar göreceklerini ddla etmişler ve 
mamile farkedlleblllyordu. lerce insan arasında mctanetıni bu i-şe mant olmak ıstemişlerdı. 

Dişler"r.ln aralarında kesk.n pa. muhafaza eyllyen tek bir kişı var- Yapılan son tetkikler bu karışık 
alar olduğu halde düşman semı· sa, o da (Fatih) dl •.• O, daha hala vıızıyete blr nlhayet verılmeslnı -
lerlnın bordalarına tırmanan ve atının uzerlnde dimdik duruyor.. cap cttırmış ve tüccarlara ıhr~ç o
küpeştelerlrı kenarlarını ellerlle kırbaç tutan saı: el n kalçasına lunacak tütünlerin muayyen tipler 
tutmıya muvaffak olan Türklerin 1 dayamış, gözlertnı biran bile ge· halındc ihraç edllmelerı blldirilmı~. 
parmakları, Lilttn bnltalarlle b'r rollerden ayırmıyor .. yalnız, neli- tır. 
acda doğranıyor .. bu tal hslz mu- ceyi bekliyordu... 'Fakat. sac:tler Alakadarlar önumiızdekl haflc 
harıplcr de, denizdeki kanlı ceset· gcçtlğı halde, bu netice henüz gel. ıçınae fevkalade bır toplantı y • 
ıcr üzcrınc yuvnrlanıyordu. m •yordu. parak tütünlerin stndHdızasyonu· 

Hiçbir deniz harbinde bu kadar Düşman gcmılerinln yüksek kü- nu ve ambalaj nE:vileı· nl tcsbıt c. 
nisbetsiı; şart altında muharebe peştelerlııc tırmanmıya c;ıılışınnkla dcceklcr ve aldıkları kararı eler 
edllmemışt r. Fakat buna rağmen büyük bir muvsffaklyct elc'le ede· hal Tıcı;ret Vekaletine blldırccck: 
Türk muh rlplerl, bütün dünya mlycceklerlnı nnlıyan Türkler, 1 !erdir 
<bahrıye silahcodnzları) nın bugün şimdı kendi gem !erinin d•reklerl· Bundan böyle Türk tüıunler• 
btle büyük bır t:ıkdlr ile hayran!ık r.e çıkıyorlar .. bir kısmı oradan staııdard olarak ihraç edılccek ve 
gôsterdikleri derecede nz m ve ce. düşman gemılcrlne yağmur gibi ok gdndereo fırmanın alameti farıkası 
,arelle h:ırbe devam eylemişlerdir. y.ai:dırırkcn, d ğer kısmı da. kcn. ıklnci plana atılacaktır. 

Biz:ıns tarihçileri, bu sahneyi dilerinl fırlatarak, Lfıt n kalyon-ı lh d•I k "'I 
:öyle tasvir ediyorlar: !arının güvertelerine atıyorlardı. raç e 1 ece yag ' 

CLfıUnler. gc.nulerlnc tırmanmı· Bu hareket, kend lerını temaşa tohumlar 
~· çalışan Turklcrl mızrak, kargı eden hükümdarı rına karşı oylc 
ve şiş darbclerılc delik deşik cdL büyük bir fcdakarlk idi ki, o za.. 
ror .. bıçaklar ve baltalarla onların mana kadnr • bclkl, o zamandan 
ellerini dogruyorlardı ••. Bir takım· sonra da • h ç blr deniz harb'inde 
arı dıı, ellcrlndekl kalın sopalar görUlmemlştl ... Türk muhar plerl, 

ve demır tokmoklarla Türklerin en fena şerait altında,, şerefli kı· 
knfa taslarını pnrçalıyorlar .. {Gre. lıçlarının hakkını öde:rcbfimek ı. 
jova) denilen ateşle bu cüretka· çin, en feci oliımleı·e trlmnkta 
rane Türk hUcumlnrını durdurmı- zerre kadar tereddüt gostermeınek 
ya çalışıyorlardı. Suda sönmlyen tclerdi. 
bu ateş, muhanplerin vıicutlerinl Fatıhln • ve, bu kanır mnnza. 
sarıyor; mınzaranın dehşetini art- rayı temaşa edenlerin bütün - na
tırıyordu. zarları, LfıUn filosunun Amiral ge. 

(Muharebe şamatası, harlkuUıdc mısl olan, buyük Biz ns .talyonu 
ıdl... Blr taraftan elem ve ıstırap Uzer ndc toplnnıruştı. Bu k Ryon 
feryatları, d ğer tarafla.n şiddet ve ıı ona sımsıkı sarılmış olan Si.ı· 
tehevvür aı.'1l?cleri. bir yan<hın da ıeyrrıan Reisin krıdlrg sı cfdcli \'e 
can çekişenlerin savurdukları kü. hakiki bır facia sahnesi hahnl al
für1er, cehennem! b.r vaveyla pey· mıştı. 
da ediyordu. Bu ıkı geminin glivertesinde, 

(Türkler, gözleri önünde en fe- kıyametler kopuyoı·du. Bizans a· 
ci oir ekllde ölenlere ve bütiin mlrnll, elinde bir balta olduğu hal. 
olüm ve tehditlere rağmen, bari- de, gemi ini Türk kndirgnsınd:ın 
kultıdc b'r sebnt ve cesnretle Lfı. kurtarmak için baştan ktça ve kıç-

tan başa koşuyor, haykıra haykı-

Har:ç pıyasalara yağlı tohum ih 
raç eden tüccarlar hükumete mi.l
racaat ederek ellerinde bulunıır 

malların ih~acı iç n kendilerine ay. 
rılan primden fazla bir prim iste· 
mekte ve ihracata ancnk prlmlcı 

arttırıldığı takdirde imkfın olabl
leceğfni iddia etmektedirler. 

AlAkadarlar yent mnhsu1Un fd
rfık cdlldlğl bugünlerde ihracatı. 
mız üzerinde muhlm bir rol oy· 
nıyan y<ğh tohumlar işini incele· 
meklc beraber primlerin arttırıla
mıyaeağı netlces ne varmışlar ve 
bu kı.rarı tüccarlara b\ldlrmişlcrdlr 

Hafif iki zelzele 
kaydedildi 

.. e ransı.ıca bir mccmuad!l. mc-
u- roklt bır yau okudum. Şu 

Japonların imparatordan en kil· 
çUk i~sine kadar ölüm önünde 
duydukları milli hislere hayran 
kaldım. Bnkınız, bir Jap<>n kah. 
ramanı olünce; Japonyanın küçük 
bir &ehrfode neler oluyor? 

Pcarl - Harbour deniz muha· 

rebcsl sonunda Gumma vilö.ycti· 
nm kı.içilk bir şehri olan lılacbahi, 

yeni bir k:ıhraman kazanıyor. Bu 
kahraman, deniz yüzbaşılarınrlan 
l\"oojl İrecaz'dır. Bu kahraman 
yüzb~şı, Amerikan üssüne yapı. 
lan hücumda d:?nlzaltıslle beril· 
ber haystını feda etmiştir. Yani, 
kücü k denizaltısını, bir torpil gi
bı hedefe scvketmış ve paUatmış-
tır. 

Yüzbaşıl"..ın bu kahramanlığı, 
deniz nezaretine bildirilmiş, ora. 
dan Japon imp:ıratoruna nrzedll· 
miş. Bunun üzerine Japon de
niz nazırı. ölen kahramanın aile
s•nc gönderiliyor, ona bu vaz fc. 
:'ı l, Japon imparatoru ve hükıi· 
meli vermiştir. Deniz naı.ırının 

vazifesi, .mparatorun ve Japon. 

Atılay faciası 
şehitleri için 

Bugün Yavuzda hazin 
bir ihtifal yapılacak 
Çanakkale önünde feci bir kaza 

neticesinde batan Atılay denizaltı 
gemimizde şehit düşen 38 subay ve 
erimizin aziz hatıralarını tazlz için 
bugün saat 16 da Yavuz zıhlıınız· 
da hazin bir ihtifal yapılacak ve 
kahraman askeı·lerimlzln hatıraları 
anılacaktır. 

Yağ toplama işleri Ticaret 
Bankasmdan alındı 

Evvelce alınan bir kararla yağ 
'stllaal mıntakalarımızda yaı; toı>. 

lama işi Ticaret Bankasına \·eril· 

mi:;tl. En birinci yoğa lcsbil edi

len 160 kuruş gib çok cüzi bir fi

yat müstahsilleri, mallarıct ellerin. 

den çıkıırmamak zorunda bırnk· 
mış ve bu yüzden Ticaret Bankası 

Yazan 

yonın şükr.an?arııu kahraman ölü
n(ın aHcsine sunmaktır. 

Bunun üzerine deniz n:ı::ırı A. 
mira! Shima da karalar gıy.erek 
24 martta kü<;ük Mcbahi şehri· 
ne gidıyor. Orada kendısinı yilz 
başının .:nası ve karısı karşılıyor
lar. Ana \'e zevce, karalar değil, 
ba) ram elbi~eleri glymlı:lcr, eşık . 
te büylik ziyaretçiyi ağırlıyorlar. 
Ana ve zevcenin arkasında ölü· 
nün dostları da var, bunlar elle
rinde milli küçük b&yraklar tu· 
tuyorlar. 

A miral, eve gir.yor, aile 

mihrabında sünlük yakı. 

yor. Mihrapta ö!üden kalan .on 

şeyler durmaktadır. Böylece ölü

nün ruhu şadedildikten sonra, 

Amiral ana ve zevceye impara
torun ve J~ponyanın tebriklerin! 

ve şükranlarını bildiriyor. Adet 
üzere, Amiral yüzbniı İrecaza'nın 
kahramanlık vazifesini ancak ana 
sının iyi yetlşfrmest sayçslndc 
yapılabildiğini ~öylüyor. 

Faltat .;:ına, yine adet üzere şu 
cevabı veriyor: · 

üniversite ikinci devre , 
kampı bugün başlıyor 
Üniversite ikinci devre kampı, 

bugün başlıyor. Bu sabah saat. 7,30 

da mektebin bahçes·nde toplana. 
cak olan talebeler, hep birlikte Pen 

diğe giderek kampa başlıyac ... klar· 

dır. K emp 16 ağustosu kadar de· 
vam cdeccktır. 

Bu devre kampına Tıp, İktı at 
fakültclcrilc, Yüksek Ticaret ve 
Glizel Sanatlar Akademisi talebe
leri .iştirak etmektedirler. 

Büyükada çamlarında 
yangın 

Evvelki gün Büyükadı:ıda Aya· 
nikoln mevkiinde fundalıklarda 
yangın çıkmış, blrdenb're büyüye· 
rek !ki saat içinde 1300 metre rnu
rnbpa.ı Iundalık1a 150 k üçük ve 50 
kadar aa büyük çam agactnın yan. 
masına sebep olmuştur. Yaı1gın, 

derhal söndürülmüş, tahkikata ha~ 
lanmıştır. 

-

İblaa BORAN 
- Ben dikiş dlkmcl;t~n başka 

b r şey öğrc:ımedim. O~lumu ye. 
tiştiren ben def;ıl, ımı>aratorclur. 

Bu cevap üzerine, Amir.ol ana· 
ya bükülü bir kağıt. veriyor. Bu
nu imparator göndermiştir. İçin
de, imparatoru.ı ö:en ) üzbaşı 
hakkında ~üze! h.?rfler1e yazıl. 
mış şahane takdırlerl vardır. 

B öyie merasim Japonyada 

sık sık olmaktadır. Japo".· 

lar en küçilk bir selam verıştcn 
ta Haraklriyc kadar bütün aıı~

nelerini sevmekte ve san~ı bes
lemektedirler. Japon an:ı ve ba. 
baları harpte ölen çocuklarını.1 
artık vok olduklarına asla ır.an· 
mıvorİar. Ölüm :yen! b.r hayata 
c:eçlşten başka bir ~ey de~lldlr. 
Çocuğur.un bir avuç külü kendi
lerine getirlldlğl zaman ana. ve 
baba, zevce, kardeş ve dost, hs· 
sılı bütün Japonya ölOnün kend' 
aralarında yaşamıya devem etti. 
ğlne inanıyorlar. Ölen Japon, atı::· 
tarının ysnın-a dönmüş ve yen! 
bir hayata başlamıştır. Başın sağ 

olsun derneğe ne ltizum var'! GI. 
d o yok olmuyor ki':' 

Son Posta arkadasımız • 
13 yaşında 

Son Posta arkadaşımız dün on 

ikinci y.aşını bitirerek 13 üne bastı. 

Arkadaşımızı tcbri!' eder, meslek 
h&yatında ha~·ırh başarılar dileriz. 

Tramvay kazalarına 
karsı tc dbirler . 

Son zamanlnrda tramvay ksza

lnrxnın <;ogaldığı görülerek trtın. 

vaydan inip binme iş!nirı intizanıa 

konu iması için zabıtaca tedb!rlcr 

almmıştır. Yolsuz hareket cd nlcr 
derhııl ccı:aıandırılac~klıırdır. 

Altm düşüyor 
Altın fiyatları dü:ımege başlamı.ş 

tır. Bir altın 28 liraya kadar düş. 
mlı~tür. AIAkadarlor p yasa v. zl
yctlnin altın flya11arr:ıa tesir c tı· 

f1·ni sö)rlcmektc ve altın tıyatlarr
nın daha çok düşmesini bekledü:. 
ler nl iliıve etmcktedırler. 

~ql~ .. ~ 
Harp ve gölgesi 

:!7 - 7 • 94Z 

Vatan ve mil!et 
\\ n atımının «ruyl 7.emlo:ıı, mil. 

W lcthııa ene" '' beşer» okloğu· 
nu 1Wn SQylemlşse bu isteğinin hiç 
bir zam.an hrhııl.;lruk edemlyeceğl

ııi ke!>ılremenıek!e en btiyük ~f· 
dilliği gi> terıııi~!lr. Kom\iıılzm biJe 
ır:ısı 'elince radyosanda.ıı: cl'a tan 

tehlikede• dlyf'! h&ykmyor. Tehli:ıe

dc olduğu bildirilen \1ltnn uuyl ze
ınlııo değil, muayyen bir yurddcr; 
tehlikeden haberdar edilenler ıle 

«llC\ 'i be)Or» de!; il, o muayyen l ur· 
dun 11111an en <.'OCtıklartdır. 

\'at:ııı, muk:ıılde~ 'e~·lerln en 
k u<bl,hlir. \"atan ınıidııfa.ası, k m?"'i 
vazifelerin en ınul•a.dıfe.;idlr. Bunun 
ıı:Jııdir ki dün~·ıı.nın her 3·erınde, 

hatt'.ı ' ıt h':'I kabileler araı.ında bile 
yurd müdafaasını baltahyımlar 

hainlerin cu haini sa3·ıJırl:ır. Yurrl 
mhdafa.ıı,ındıı gö terilea lıı;:ıhranıan· 

lığın bıiyliklü~iinü, en çetin ~artlar 
i~inıle duny:ıııın en gilul ı. .. tiklal 
.,8\-a~ıııı J apmı'j olan Türkler k:ul:ır 
hiç kim' e takdir etlı>ınc;ı. Bununla 
beraber, Jlimmler"in f:Sd11'orz 
Korı~» adınrlaki '8ZCte!l, nusların 

;1 urd ıniiıla fansınd;ı gö, tcrdlt.leri 
kahrıunanlığı h.n rr.t ' e ~ımni bir 
takdi rle bclirt nıeı.ten kenılini ala· 
mıJor. 

l'urdlarını karı~ karı' m üdafaa 
eden Ru hum harbe de\·am cJ~bil· 

mt'k lmkıtnları kalmadan a.'ila. esir 

cdil<>nıcdikl<>rl .ı:ik redliyor. Tank· 

J:ı rtı nıtkıulelcye memur ~ıımı1 
Rus erlerinin hcdd~n inhirıt r eder 

ka;1 ı:-u~ilt! ellt'rlodeki patlaJıCı ' e~·a 
parla) l l'ı maddelerle birlikte tank

larııı allına a.tılJı• ' aı.ifeleri»i ba_ 
~;mhkları belirtiliyor. 

Rütiin diın;111 Siva~topolu, yurd 

milda fıla ının en parlak örneklerin· 

den biri ola rak kabul etmi~tir. 

Biitiın lıı..an lar ara.;ında bir knr· 

drşllk, ılııha clogru<ou hlr dn..,anlı lu> 

hına"ı yaratılma .. , l<ıtenlr bir ~ey 

olmakla beraber. vat.an \ e mlllet 

mefhuınlarını ne «ruyl zemin'» 1 

' a ta n ,-e t:nel-'l l>e!,terı> i millet yaı>· 

mak l• ti.)·cnler, ne df' «bfrtiin \ atıuı_ 

lar benlııı. hültın millet ler emrlm
d~» Jıııl) ıtl.ınııı kabul ettlrmeğe 

.}Cltenenlcr ortadan kaldır•hilir

ler. Tarih cıı IJu*ru 'c en yaaılmıaı. 
"iah!ttır: ,En m un 

mutlaka gc~kldlr. 

e.ııaretler bile 

K ÖR KADI 

.skender Artu.n, Asri 
Mezarlığa gömüldü 

Ölümünü dün tec:;sürie haber 
verdlglmiz Cumhuriyet Halk Pat. 

tin gemilerine Urma.nınaktn devam 
ediyorlar .. ve bazıları da, başları

na yağdırtılan taşlardan, baltalar
dan, kılıçlardan, mızraklardan kur 
tularak Lat n gemilerinin güverte· 
lerlnc ııtlamıya muvaffak oluyor
lar .. dişlerinin aralarmdakı keskin 
palsları el'crlle sımsıkı kavrıya· 

rak her tarafa saldırıyorlnr .. önle
rine geleni oldürüyolar.. artık gö
ğüs gögusc gelen Tiırklerlc Lôtln
ler. kuçük gruplar h Jlnde b!rb'r· 
IC'rlnl orod n oraya 'tıp surüklO
yorlar. bağıra b ğrra küfürler edi
yorlar .. tchdltlc:r savuruyorlar .. ve 
nıhayet, vtlcutlerl kıJ?kızıl kanlnra 
bulanarak dOsnp ölüyorlardı.) 

ra kendi efradını teşci ediyor .. ok
cularırı deha fazla faaliyete sev· 
kcdcbllmek için fasılasız emirler 
verlyorclu. 

Evvelki gi.ın şehrimizde h atif 

şiddette ikı zelzele kııyded:lmlştlr. 
Birlncisl yaz s;atlle 11 i 15 

dakika. 6 sa.niye geçe, lklnctsı 16 y 
41 dakika 43 'saniye geçe olmuş· 
tur. Ayni merkezden gelen bu lk 
zelzele ikişer saniye kadar devam' 
etmişt.r. Merkez iıstiı rasathanede. 
90 kilometre mesafededir. 

Şark ve Cenup vlli'ıyetlerlınlzdc 

müh:m :stoklar vücudc getireceğin\ 

ümıt ettiği halde hiç mal toplıya· 

mamıştı. 

Öğrcndığimize göre, yağ topl11-
nıa işi Tlcaret Bankasından tama. 
men alınmıştır. Köylü istediğine Is· 
tedlğ ı fiyattan yağını satacaktır. 

h k t ti 1 tisi umumi idare heyeti azasından R-JI orp her uğradığı yere golı-e· ı hlr gün tekrar art e e ge rm yece. 

Y ne B•zans mUverrıhlerlnin rl. ini ~ue birlikte gidiyor , e ı,ın kini llim'>(' t~mln edemeı.. Erzıncan mebusu ve Ulu:. gaz,.tt-:,i 

vayetlerine nazaran, lkl taraftan H İ d Ü 
da blrblrlerlle yağdırılan oklar öy· a ay a y zme garibi, ha rbin hareketten .. akıt kal

rlığı lıtr J erdc ı;-ölge hareket ediyor. 
Bir Ylkut ta."avYur ediniz k i ~olıc~! 
beyaz. duvara '"umıuş ; "ikut hare_ 
ket,ıı duruyor, faka t gölge bir dil· 
.ı:iye kınuldanıJOr. Tuhaf bir manıa· 
ra dl"ğil mi~ 

DOX KAZAKLARl~IX ~lERKEZI lır.Uyaz sah bi İskender Artunuıı 
Almanlar ~OHK'erklll'k'ı zaptettik· cenazesi dün Yeşilköyde bulundt:· 

inini hlldlrtyorlar. XoH><'Prka k Don ğu f'Vd<>n alıı:nrnk Teşvlkiye cam.
KaTaklarınııı merkeı:i<llr. sine ı;:etir'lrniı;, ıu:mazı orada kı· 

Türk amirali Süleyman reisin 
kadlrg':lsı, Liıtin f,losu amirali 
<Filaktcnella) nın kalyonunu. kıç 
tarafından iyice ınahmuzlamıc: .. 
düşmanına, sımsıkı y&pışmıştı ... 
Aşağı, yukarı nynı vaziyette oları 
Türk ve Lfıtin gem 'lcrı de, akınlı 

ile sürüklene silrüklene, (Fatih) in 
bulunduğu s h 'le, tam amile yak
Jaşmı .. ıardı. Blzar.s larihçllerlnln 
rivayetler ne naz ran, gemilerle 
sahil :ırasında, ancak bir tnş atımı 
kadar mes:ıre kalmıştı. 

Liman ağzına gerilm ş olan zln· 

Evlilere saadet 
reçetesi 

1 \ Jçrell bir şair bir ı:llr yazını~ 

U Bu ':liri ŞÖ.} lece hu~ ıı edebili.. 

rt'l: 
«.Bir ~I, r,> e bir kııç litre fi mit ko

yunuz:; sonru buna biraz ihtimam 
lllı\'e edlnn: hlr B~ü 1yllik, bir kaç 
ölı;-D t'nınlyet, bir miktar n eı;e, dört 
'1eş darııl ıı ıtnut, !tt'klz: oıı ılamla dıt 

tnllı öt karıı:tırınıı; ~clmneak ol
m:ı,.ııı dlJ c neşeye hlr tkı gnım çıl-

gınlık katmn)ı da unutmal ınız. 1 
Dunl:ırın hepsini h:ıfir ateşte pl~L 

rlnlz: ateş, a~kla do Uuğun tcaıı et· 
tlrdiğl hararette ohun. 

Bu uretle elde edeceğiniz hamur
dan her sabah blr parça almanız: hıı· 

le bir hal almıştı ki, sem dakt gil- yarısları ,. 
neş görünmüyordu ve denizde, ' 

/ Türk kad'rgasmın kurcklcrı işle· Antakya, 26 (A.A., - Hat y, 
miyorc1u. Seyhan, İçel ve Urfa bôlgelcri n.. 

Alınan bu kararın yağ fiyatları
nı blraı: düşürmesine mukabıl pi
yasaya bol bol yağ getireceği mu. 
hakkaktır. 

Ben Jıpr ı,ın asıl ehline ba~ ılırm1. lır.dıktan roııra Asri mezarlığa gö. 
:\fese ta Jn~lllı.ln futbol oynayı'J'ına, ınülın?.işl Ül' 

Türk amıralı de, ayni vaziyette ralarında tcrlıp edilen yüzme ya· 
ldı O da, per.çesinc geçirmiş ol. rı5lnrı dün saat on yedide isken. 
du~u düşman Dmıralinln kalyonu-j dcrunda yapılmıştır. İstlklfıl mar· 
na sıçrayarak büyük düşma'l1ını 1 şı ııc den ze &tılan bir çelenkten 
bir ktlıç daı:t>esilc yere sermek .. ve I sonra V •ll~lz Soyer bir nutuk söy 
kalyonun tlıreglne Turk bayrai::ını liyerek denız sporlarının büyük ö
çckcbllmek için atesll bir faaliyete nemini anlatmıştır. Tôrende Tuğ· 
gcçm şti. general Şükrü Kanatlı ile askeri 

Tramvay basamağına 
asılmanm cezası 

Blrmaoyada harp harekebi:ı duru_ 

)tarar çiganın keman çalı~ına. J a· Ccnaıe ttırcnınde Büyük 1\!ıllct 
ponun jlyu jut'u yapı~ına, Hintlinin Meclisi Hels. A bdulhalık Ren·, ı. 
yılan oynatı~ıııa. Skandlnnyalmın Parti Gemci Sekreteri Memdııh 

~or ; faka t gi>lge:.i, dört ~·üz hin müo;_ kayak marlfe11f'rlne. Arabın maval Şevket Esendal, İstanbul Vali ve 

Göztcpcde oturan Fevzi, dün. 
vatman Hilsamettinlıı idaresindeki 
tramvayın arka basama~ına as ılm ış 

ve bu §eklldc Kuşdıline gelen dö· 
nemcçle lrijmvaya çok yakın bu· 
hınan elektrik direğinden kendinı 
kolhyamamı5 ve şiddcUe elektrik 
direğine çarpmıştır. 

Jlııııanla Japou taraftarları ara,mda. t okuJ·u.~uııa, ;\lek"ikalının tabanl'a ntı- Belediye Reisi Lütfi Kırdar, stan· 
dahllı bir ' a.' a; halinde kımıldnmp 17rn11, Ital)·anın makarna J IJl"!hıe, Ka_ bul Parti !'elsi Reşat Miınaroi;lu ve 
duru) or. \'unaıılı.tand:ı. harı> put ke· nadulının huı: liııtünde hokey oynayı· daha bir çok t3ntnmış kimselerle 
sllınlşt!r; .~nkat çete halinde ~ağlara 

1 
'ına, Iınl!,'r~llnhı t~reJağı ' e ı-aat ya- merhumun dostları bulunmuşlcır

a k eden golgesl harekettedir. I· ransa- P•"ına Zenelnln ca'Z:ır•a , e !tUplne dır. 

da harı> kaskatıdı r; fakat gôlge"I hlr l'~hu~ln ln parıı. knaoı"! ı na hayran ol~ 
elinde tabanca, bir elinde bomba o~ . duğwıı gibi Don Kazaklarının da ata r- T A K v i M ~ 
na~ ıp duru~ or. hlni':lne hayr11ııım. r 1 

Bu emsalsiz deniz harbinin, tam ve mQlkl erkan ve binlerce halk 
üçüncü saat nde leli ki, Türklerin hazır bulunmuştur. Takım itibari. 
g:ıyrNi, Llıtin!erln müdafa:ılarmı le 63 puanla Seyhan birinci, 45 
mnğlüp etmek istidadını göster- pu .. nla Hatay !kine, 36 punnla İçe' 
mlşti. Başta, Bluıns Amiral gcmls üçüncü gelmişlerdir. }'cde-rasyonun 
olr.,.t..k ılzere, dtğcr dört J_,fıtın kal. şildi ve bayrak Seyhaııa vcrilmış, 
yonu, C•ddi ve hakiki bir tehhkeye diğer derece alanların müklıfatları 
girmışlerdi (Aı kası \'ili") da sporculara dağıtılmıştır. 

Beşındon ağır surette yaralanon 
Fevzı kendini kaybetmiş bir va. 
z ) ette Haydarpaşa hastanesine 
ktldırılmı5tır. 

lln bln harf'ketten 'aıtıt kalctı~ı Bıı itibarla Don Kazaklarını;ı, 
htr yerde göıge .. 1ne dikka t ediniz: merkeılerin<l~n olmaları benl mlite. 
O, kımıldıyor. e ~ır etti doıtrusu ... 

Bu kıınıldaıu~m, gölge sahiblal de Tatlısert 
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R~.:\Iİ. 1358 - TE;\IMUZ H 

r-------------------------------------------------------------------. Baba, kız o kadar iyl anla~ıyorlardt 

ki, benim adeta kıskamcağım gc-Urdi. 
Hııtta yalan söylediğim ve hakikati on· 
lardan gizledigıın ıçin adeta iyilik ettı. 

gime kanaat ı;etiı':rdim. 

sevı;: bagı o kJdc r ~:uvvet.I idi k! bu 
itirafı 1Uzumsuı: ve hatiılıca bir harel\et 
tclakkı cttım. O zaman günah çıkarttığım 
b r papasten akıl d:ınıştım. O da banl 
su m<ı.n,ı t"vsly, ltti 'f!elr. ae pap:ızJ 

tamamlle emin olmadıgımı hissettirmiş. 
tım ele o da oylc söylemişti. İşin doğru:.u, 
artık bence hiç şilphc yoktu: Colcttc, 
l\Iart.n g bı zayıf ve narindi. Halbuki 
Gaston kuvvetli ve gurbüzdii. 

E\'lcndlktcn ve çocuğu kabul ettikten 
_ofıra itiraf daha guç 'c daha zalimce 
bir şey olurdu. Maziyi unutmağa çalış
maktan bııc:ka çare yoklu. l\lazlyi unut· 
mak bu ne güç, n imkansız görilnur 
de ne kad'r koloydır! l\1uh.ı değiştirmek 
şartilc ... 

1919 dan ıtıbarcn gelıp buraya yer. 
lcştlk. Kimse bizi tanımıyor, eski hnli· 
mlzi b lnııyordu Sizi temin edcrm ki 
uzun senelerden onrn acaba hayatımda 
boyle vaka oldu mu? Diyerek kcnd m 
bıle şliphc ctmeğe başladım. 

nim lçın sük(ınun ve rahntJn kok saldı
f;ı bır koı;e idi. Burada hfssettigım te. 
mizllk ve saadeti diınyanın hiçbr yer:n· 
de duyamazdım. İnsanlardan uz.ak. hele 
kıskanç ve dedikoducu kadınların şer
rınden saklı idim. 

Parlste uzun zaman iş hayatı içinde 
olgunlaşmıştım. ins .. nlarııı. muvaffak 

olmak .çın, birbirlerini 11asıl aUattıkla· 

rını. bilyumck için başkalarını nasıl bo. 

ğarcasına tedn cttıklcrlnl biliyordum. O 
,·elvclclf, p t ı rdılı muhitten uzaklaşmak 

benl dlnlcndirıyorclu. 
Per•gord'da çocukluğumun sı:kin ve 

çalışkan muhiti içinde idim. Her sabah 
~aptığımız gezlnt:lcrin bir i)rnek oluşu

nu sevi) ordum. Ayni Jrestnne ağaçlı yol
lardan geçmek, aynı manzarayı, aynı 

Maarois Çeviren : Rezzan A. E. YAL~.AN 
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acılarımı tazclerdi, tıpkı fırtınalı ~ün. 
terde insanların bazı azalıırında agrıla· 
rın uyanmşsı gibi... l\leselıi Colette'ln 
bazı hareketler! bana ıstırap vcl'lrd'. Far
kına varmadan daima dirseğini dizine dB
ynr, çenesini avucunun IQ ne alarak du. 
rurdu. Bu M rtln'in dalma yaptığı bir 
harnketu. Sonra çocuğun sesindeki a
henk te Martın'..nklnc çok benzerdi. Tat
lı, yuınuşnk ve biraz. ecnebiye çalan bir 
ahenk ti 

Bunlar öyle ufak te!ek şeylerdi ki an
cak ben farkedcbilird ın. Yoksa Cc;lctte, 
bariz §ekı ldc bana benzerdi. 

Bu saadet seneleri esnasında mazi kar. 
şıma iki kere bir heyula gibi çıktı. Bl
rlno'si gayet e-hemmiyetsiz.dir. Fakat his
settiğim heyecan o kadıır büyilk oldu ki 
bundan ne kadar müteessir ve pi~ınan 
olduğumu bficmezslnlz. 

O ııı.mana kadar Collet, dalma Perl
gord'dak' terzilerde elbıse yaptırırdı. Bir 

gün bir dUc:One giyeceği elbls~ için ter. 

ziden kumaş nUmune'lcri almış bım.a ge· 
tırdi: 

- Anne, sana sormadan karar vere· 
medlm. Bak bu kumaşlardan b'risı Ro
dier fabrikasının, öte~• Martin'ln .. . Ben 
::\tt1-rtin'inkinl dnha çok beğendim. Renk. 
lerl daha güzel fakat desenler b'raz bU· 
~ uk gibi geldi. Sen ne dersin? 

VAKİT ZEVALİ EZANi 
GÜNEŞ 5.51 9.20 
ÖGLE 13.20 4,49 
tı<iNDİ 17,17 8,46 
AKŞAM 20,34 12,00 
YATSI 22,24 1,52 
İMSAK J.46 7,15 

(YKôJ~~La 
Bon!ile 

131 ye!"efi se,·en ,.e iyi pişirmeyi 

bilen bir ahbabını bana şu şekil· 

de bonfile yapmayı tarif etti. Henüz 
yapamadım, okoyucalarıma tarif 
edeytm belki benden ""'el yapan bu· 
1unur: Blr kilo sıtır filesi alınarak 

ıı lntr1erl kaııaba t l'mlzle tllttek , üç 
,P.hı buı. dolabında durduk tan ı.o ı1ra 

ke!tkln hl'!,'alda dilimler yapılacak, 

.-ıır. dü:ıf'.lttek, tolnnaklanarak, Ü.t.l'· 

r lne Zf'~ Hnyağı süriillip iki, üç ı-aat 

buz. dolahınctıııı hariç dışarıda kaldık. 
tan sonra ıskarada ııı,ec:·ek, tuz !ion
radan ekilecek. 

yatuııı.ı gilzeııe,t1m1eğo kftfidlr.-& 1 
Jhthaeı olanlnrn tn'"'lC etm~k 

Martin ldnıdı? Ne ldi?·Bir hayal, bir 
ruya, b r hatıradan başka bır ,.ey dcğll
d . Paistc olduğu glbı her an or.n ra t· 
lamak korkusu da yoktu. Eski zaman. 
lardan uzak ve _!perde olarak rahat ya· 
şıyordum. Artık kurtulmuştum. Siz bile 
Pcrlgord'a olan sadakatimize ve P.arisc 
veyn başkn yerlere g tmeylslmızc ha~ ret 
~derdiniz. işte bunun gızli sebebi bu idi. 
Bu köy evimiz 'c sakın hayatımız, be· 

.yerden seyretmek, yıldızların altmd& 
kocam ve kızıml!l oturmak beni mesut 
etmegc kfıfl geliyordu. Ba~ka tarafta 
arıy~ak hiçbir şey yoktu. 

Gaston çok mC'sut görünüyordu. Kı. 

zile her hususla mükemmel anlaşılıyor· 
!ardı. Colette pek lyt ata binerdi. Gasto· 
nun arkasından ne kadar iftiharla bak
tığını görseniz hayran o'lurdunuz. Ev. 
vclcc de slıe anlatnıı!jtım. Gaston kızına 
hesap dersleri vcr:yordu. Çocuğun zeka· 
sından anlayış :kabiliyetinden her zemıın 
bahsederdi, ııbu kızda bir erkek zekası 
Yarı> derdi. 

Ben, Colcttc' ln ağzında.o bu menhus 
ismin çıktıgını l~itınce ne hale geldim b'r 
görseydiniz! Bana öyle geldı ki Martin 
sminl söylerken bar.a daha dikkaUe ba· 
kı) or ve bu i.slm üzer.inde fazla duruyor
du. Gaston da orııda idi. Onun hali de 
bir acaıp imiş gib: geldi, dudakları tit. 
rlyordu. Yahut bana öyle geldi. İt!san ba
zan umulmadık şeyleri de olmuş gibi 

Domate$1~r ortalanndan ikiye ay
rılarak ~.ekirdekler:t ç~kanldıktan 

!>Onra itine tuz l e maydanoz konara k 
ı!Jkarada pi şirilerek etin yanına di?.i· 
lecek, l!lloak sıcak ı;ofraya ,·erile«k. 

Çok nadir olarak ufak tefek hadıseler 
yanlı' bir ~y clımu. SERÇE ı gorür. 

( Aı1raa ftl' >. .t."V .KADL"\1 
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1 D. Demiryollarıncta 
kazaya uğrayacakla
ra tazminat verilecek 

1 
(&ıı,r J ~ 19§• 

~~~!şiy~fı~N 
Gandinin manev} 

intihar kararı /ske~L0~~rum1I Ticaret Vekili lzmirde 
1 İbSID BORAN ' (Ba'1ı 1 iocide) <"> saı eden Mantsa vilayeuntn üzüm 

Doğu cephesinde: 
~ 0 oroncj bölgesinde. Rus ordu_ 

W "unun yııpablldiğl ~ey. bura· 
dıılil Alman ordu unu mUdafaıı~~ 
mec.-bur ctmcktcıı ibarettir. Fakat 
Alman ordu unun da aldığı stro.tejlk 
\ u-ılfo zııten mliılafaad:ın fBzl:ı bir 
şey d~ğildlr. nu Alman ordu u, ' 'o
ronej • Kursk hattında 'e hatti 
Ilrlansk kcslınlnılekl General Zuko'' 
or<hılarını mildafoo anışlorile tutu_ 
yor ,.e bn s:ıJede cennuııtıı taarru7.a 
de\am eden Alınan sıklet rnerkeı.I· 
n:n hatt.kıH ""rtıe,.tislnl temin c-ıllyor. 

Manisa, 26 (A.A-) - Buraya t~ı kendilerine izah edilerek iş mııs 
gelen Tıcaret Vckılı Do-ktor Bch· raflarının faz.alığı scbcbllc üzüm 
çet Uz, ıstasyonda vali, belediye mahsulünün maliyet fiyatının yük
rdlsi, p artl ve halkevi reisleri, jan- sek olduğu tebarüz ctt:ırllerek bu 
darına komutanı, emnıyet ınüdil- kıymetli mahsulümüzün iyi fiyat
rü, dn.ıre müdUrler., tıcnrct odası !arda satı~ının temınl rıca edilmiş· 
ve borsa heyetlerilc diğer teşck. Ur. Vekil, şımd.yc kadar hUkumet. 
küller erkar.ı ve kazalardan gel· çe alınan tcdbır \'e kararlardan 
mış heyetler ve birer jandarma ve nasıl memnuniyet duyulmakta ise 
polis müfrezesi tarafından mera- bu iş üzerinde de lay:k olduğu 
simle karşılanmıştır. Vekll, Cüm· alaka ve ehemmiyetle durultcağını 
hur~yel H alk P artisinde bir rnüd. ve müstohs'lln memr.un edilmesı· 
det lstlrahatıen sonra halkevi sa.· ne çalı~ıtacagını bildirmiştir. 
!onunu dıtlduran tüccar ve müs- Vekil, koopcrafüler birliğtnın şa
tah!illerle mcmleketın iaşe vazl· r~ p fabrikası olmak üzere yapt.r· 
yetlerl hakkında kon.u~mclar yap. dığı binayı gezmiş ve şarap fabri. 
mış, bu yılın bereketinden bahisle kasının bir an evvel yapılmssı için 
sıkıntı çekilmiyeceğine işaret et· vaitte bulunmuştur. 

mlştir. Behçet Uz, istikbalinde bulunan 
Doktor Behçet Uz, Manisalıla-

rın başkaca dilekler i olup olmadı· zevat tarafından tcş~ edilerek sa· 
ğııu sormuş \'c Egenin en mühim at 17,50 de otorayla izmire hare
çcklrdekslz kuru üzümünü istlh. ket etmı:it•r· 

mıktarı Olüm halinde veya her· lstaıabul 
~gi bır kaul-0.Ç temin edem ye-

yüzme şampiyonluğu 
müsabakaları cck şekilde tam malüliyet halın· Ç 

de olanlara 10-00 lira, kısmi malü. se me 
liycUe 500 lira, bı.r ııydan fazla ---------------
ç2lışmamagı :ntaç eden yaratan· iki günde yapılan bu yarışlara 184 
ma halınde 150 lira, bir haftadan 
fazla ve bır aydan az bir müddet yüzücü iştirak etti 
içinde çalışmamağı ir.taç edecek . 
yaralanma hahnde 50 llra ver ıle- Susporları Aıanlığı tarafınd::ın , 200 serbest büyükler: ı - lbra. 
cektir. 1.ertıp edilen ve cuın .. rtes , günü hlm (Beykoz.> 2,35, 2 - Mustafa 

Parasız seyahat eden Devlet De başlıyan lstanbul yüzme şamp!yon. <G.S.> 
mıryo11arı memur ve müstahdem· 1 lugu ı:e~~1e müsabakaların~ ~in de l 200 serbest küçükler: 1 -: Le· 
lerlnln bu kanunla alacakları taz. 1 Moda yuzme h2vuzunda buyuk b r on (Beykoz} 3, 2 - Go"o (Be.}k07.) 
m .nat d 'ğer tazminatlarına zarar I ~alabalık. önünde devam edıl~1iş. 100 sırtüstil., büyükler; l - Fuat 
getirm ıyccekt.ir. Bu tazmir ata kar ı tır. İkı gun dev.ıım eden bu musn· ı (Beykoz) ı, .. 8, 2 - Kemal (G.S.) 
şılık olmak üzere her yolcudan bakalura Galatasaray, Beykoz, Or 100 sırtüsil küçükler: ı - Rasım 
parasız seyahat edenler müstesna. taköy ve Beyoğluspor kliiplerı ilc i (I3eykoz> l,J8, : -:- ~.dıl (G.S.) 
banliyölerde 10 p~ra, ana hatlar· Kıı-dıköy Halkevlnden 184 yüı.i.ıcü 1500 :-erbcst buyukleı · 1 - Ve-

d 
r. k ·· . d nt (Beykoz), 24,49, 2 - Osman 

a OJ kuruşu geçmeme uzere nıuıı ştınk etmiş ve neticede Bevkoz-
.. t 1 kt • 1 ( G .S. > zam ucre a ınaca · ır. da n 76, Galatasaraydan 68 spol'· ·· ·· 1 ·· 

Banli ö trenleıtlode bir haftalık . . · 800 :>erbcst kuı:uk er: 1 - Omer 
._ ty k ti ...ıa 

12 1
... .. cu fınale gırmek hakkını kazan. (G.S.) 13 2 _ Lazo (Bcvkoz) 

seyıı.ıa ar arır.uan , ., gun- ı d iğ · ' • .. . _ mış ar ır. D erlerı tasfıyeye uğr.ı · ·rork bııvrak büyükler· l - G ala· 
luklerden 26, bır l!ylıklardan <>2, • ~ _ • 
üÇ aylıklardan ise l 56 kuruı; mun· mı~lardıc. Ağustosun ilk haftasın- tasaray takımı <>,5<>, 2 - Beyko:ı: 
zam ücret alınacaktır. Projenin es. dn yapılacak olan İstanbul şampl· takımı. 
babı mucibe lavıhasma ı;:öre ah- yontuğunda Galatasaray ile Bey_ Türk bayrak küçüki('r: l - Bey 1 

Alınan ba'!kumandanlıiı irin kati 
nl'ticc yeri hf\la deği~memi~tlr. Bu, 
Don ııehrlniıı cenubunda ~imali Kaf
kasyaya 'e doğusuııcl helkl de Sta· 
Jlııgnıd _ A tralıan hattına yani al}&
ğı Yolganın batı kı.}ılarına kadar 
u·•nnmııktodır. Asıl hedef 3farc~I 
Timo~nlrn ordularını snf harici bı· 

rnkrnllktır. Ru arada Almanlar ~u 
nacaı.: olan bu ·munzom ücretler, koz Yılzucülerl arasında sıkı bir koz takımı 4,15, 2 - Galatasaray 
bır yılda 850 b.n lira tutmaktadır. çekişme olacağı finale kalan yü· takımı. 

:lüculerin adedınden belli olmakta- Kule aUamııları: l - . Fua t <Bey. üç hedefi de elde etmek lstl~l't'"k· BAŞMAKALEDEN DEVAM 
!erdir: ı - .,ağ cenaıı ne cenuba ilerııye- Cripps'in Amerikaya 

dır. koz) 56,10, 2 - Muzaffer <Beykoz) 

rek S0\70«l•k Uııııınını ele geçlnnek, (Başı ı lnclde) «O» tıyor ki, bunun içinde ~cvk ve cc-
bıcnıla KaradenlLdcki r.ms donanma_ ki: «Bir memleketi harap C'dcn 1 sa ret ölüyor, yani hevesler körle. hı ta hı 
"111' inıhn ctmelı: maksadı da ,·ardır. sebep zulüm değildir, ~llınlerin niyor, yurdun ve halkın ·asıl ihti· (Beı)I ı indde) ~ 
Ru"' donnnma ı ancak Ratum sırla· dalktWuklugu ve hulı1skarlığıdır.,, ı yaçları sahipsiz kalıyor, zaman de· nıı;i. id2resız olarak meınleketi bı. 
rına ı;ıf,ınııhillr 'r. artık Karndeniz 
lmkhofyetlııl tanıanıllt1 ka~·beder. 

2 - Mnkez ile Don nehrini ge~ 
rck Kafkn"I - · talinı:rad clemiryolu
nu ke nıek: miittefikltrln Kafka~ya 
lizCJ"lnden Ru yaya yardmı yapma· 
lorına. nihayet ,·ermek. Bu. l\lo'iko,·a 
\"C J,cningrad biılgclerinıle bulunan 
dljl'f'r Rıt'i ordutarmıo ak.,ı:ıetıerile 

çok alikntlardır. 
8 - -oı ı·ennh ile Don nehrini do· 

ğuya g~erek ı'\Calingrad ,.e Vol~a 
boyuna yürümek. Bu, Mareşal ThtHJ_ 
çcnko ordularının Rusya JJe Jrtiha· 
tını keo;mck 'e Kafka!ilaya sürmek 
ılemc.ktır. 

İşte bu hulüskArlığın y .. rattığı 1 '.'1lcn tnzm n kabul etmez kıymet rakmak dcmekt.r. Kendi hareket· 
sis, hnklki ihtiyaçlarla tedblr~.cr a· ısr~fa 

1 
uğru:or. 

1 
• • !erinin mesuliyetini idrak eden hiç 

rasrnda suni bir mesafe \'UCude ı ,Geç m duııyası ... · E.vet, ~udcsı ' bir hükumet böyle harp ortasır.da 
getiriyor, adam seçimine \'e ı~t~- 0•1"n her ferd~n yemesı, geçınmesl bu tarzda bir tedbir alamaz. 
faya hakım ölçüleri kötüye çevırı. ~zım. ·· Fakat bir geçim düny86ı- Kong • ı rtl::Jln!n ve Gandinln 
yor, mert ve dürilst gayrr:tlcrin ın muhitinde ancak otlara, hay. istek:, .bul etınek içtinabı ka-
hızını ve şevkini k~iyor, b.!r çok vanlara ve .maddi iştahlarıııa tabi bil t _ 11 karg:-.şalıklara yol aç· 
feyl~li kuvvetlerin harc~etsız kal· kay~usuz ınsanlare yer vardır. m • .,:ı r. asını verir. Bu, yalnız be· 
mıısına. ve ta:ı kcsllmesmc sebep T:ı ~ıatle devamlı blr m{icadeleye, görüşüm değil, ayni znmanda 
oluyor. zor.uklarla şuurlu bir çarpışmaya, Gandıoın dc lfadeslle teeyyüt et· 

Murat Be>"· kıl'\k beş sene ev- feraga~e. fcdakô.rhğa, başknlarını ml.ş bir hakikattir. Hindıstancia her 
vel şu sözleri yazıyor: 11 Bu cebin sc~mege, onlara yardıına, mahru· hangi bir siyasi parti veye sirasi 
ve cahıl insanlar, hulüskfırlıkla ~ ıyetten doğabiJccck manevi haz· bl'.r idareci tarafından Birleşik MiL 
mevki yaptıktan sonra bir taraf- nra hıç yer yoktur. lctler hava ve ordu kuYveUerlnln 
tan inkişaf imkanlarının yolunu emniyetıni tehlikeye koyabilecek 
kesiyorlar, diğer taraftan d a u.bu Bu memlekette çok mühim de- şartlar meydana getirilmesine mil-
m111et adam olmBZD diye kendi a. gişiklikler oldu. Fakat e.-..kl hulü~. ı;aade edemeyiı. Buna katlanmak 
ralarındo. fısıldaşıırnk millete ~fti· kl'iriık her kalıba girip beka bul- düşmtnlarımızın bu yem tehl1kc1i 
ra edi;>·orlar. Halbuki mılletin bu· ~an~n k';e ınll~c~~ı .};olunu kesme· harp sahasındaki ileri hareketle. 
yük isUdatları vıırdır. Adam o!a- nın ıın. ~nmı .-e. _ctt · .. rine geni:ı bir kepı açmak demek· 

mamasına yegane sebep, bu nevi Bu !- aı anın ilslunde durmak, du- tı·r Buna • l 1 k 11 . d ' t 1 . 1 · · maıı o ma ııı .s anc a 
lcr ııox...caktır. ,.damların bulüskiırhğı yüzünden ı;ünmek, memleketin mtınevi iki! buluna ı .. 11. A lk k ,... ... . _ ~ - n n.. ız ve ıner an uv-
~imdl Almnn orduları bu hedeflere bakikştln gözden uzak dü:ımesidlr.ıı mıol degiştır.mege çalışmak gerek· veUerine karşı bir bcTç değil ayni 

1 ~ tc yaz.iye! n uslar için ~ok J.-rltlk 
hlr ı.ıtfhaya · glrııılştır. ı-;ğe.r Thn~ı-n

lrn ordulıırı uşağı Don nehri boyla· 
rınd04 Alman ordıılıırını durduramaz_ 
ıorı;a, hu ihtimal \erdiğimiz netice-

~liri.imek ilzere aşağı Don nehri bo· tır. Yoksa !ufla hakikat, sı:tıhtakl zamanda Hint ili •ı k , 
ı 1 

ı d · t · l h 1 1 .. .. m e. ne arşı dıı 
yanda ,;cçfş taarruı.lıırına glrlşmı,. Olur a., mevkı sah b b r a am, gos ~r.ş e er şey n çyuzu arasın· ödenmesi gerekli bir v azifedir. 
tlr. Almnn tebliğinin \erdiği malüma.- sayct iyi bir niyetle: ııŞu iş şöyle d akı a):kırılık. devam c?iP g:.der. Gandl siyasi jktfdarı kendi par· 
ta g-ıire ,a-ı.lyet şöyledir: olsun!ıı diyıı: bir arzu gösteriyor. Maarıf Vekıll Hasan Alı Yucel, foi hcsabıoa k nza nabil k 1 ; 

Muntazam V1:: heyecanlı geçen, Su topu müsabakasında Gal ta· 
duokü müsabakalarda alınan neti· saray ve Beykoı takımları do~ru
cder şunlijrdır: dan doğruya fır.ale kalmışlardır. 

Dünkü at yarışları da çok 
heyecan l ı o ldu 

At yarışları dun kalabalık b r 1 Dordüncü kcşu: Üç \"e daha yu· 
seyirci kütlcsı onii r de yapıldı ve karı ya~takj sa{ kan İngit z et ve 1 

çok .heycc~nlı oldu. I kısraklnrına mahsus, 2000 metre 
Btrıncl koşu sıı;f kan 1nslllz tay· üzerındcn yapıldı. 

!arına mahsus olan bu yarışın me- 1 1 - Gıındi, 2 - Umacı , 3 -
safesi ıooo metre idl. Özdcmır. Genyf n 130, pla e ıoo 

l - Pulat. 2 _ Destegül, 3 _ ve 200, ı:lftc bahıs 205, ik ili b eh s 
arat. 425 kuruş verdı. 

l'klnci k s { k A Be~ .ncl kcbu : Sııf ktn İngiliz nt 
oşu: a an rap ay· 

larına mahsus, mcsa!esl 1400 met. \'C k1sraklarına ı:nahsus ve me a-
rc i di. !esı 1800 metr~ ıdı. 

ı - Buket, 2 - Gonca, 3 
Demet. Ganyao 180, plase 130 'e 
200 kuruş Ycrdl. 

1 - Vecize, 2 - Ferhat, 3 -
Yaman. 

Ganyan 100, plase 100 ve 200, 
ikili bahis 275 kuruş \'erdı. 

Üçüncü ko~u: Yerli yarım kEn 
İngiliz at Ye kısl'aklarına mahsus 
olup ıne.safcsi 1600 metre idi. 

1 - İlhan, 2 - l\lene\·!5, 3 -
Aleeylan. Ganyan 100. plase 120 
kuruş verdi. 

Altıncı ko ·u: Dört ve daha yu· 
karı y_.:;ta. s'f kan Arap t t ,.e J,ıs. 

raldarına mahsus olup 1800 metre 
Ül:crlndc yapıidı. , 

ı - Tomurcuk, ::? - Bora, 3 -
1 

Tuna. 
Ganyan 125, 100, 125 ve 200-1 

çifte bahis ~oo kuruş verdi. 

Alman 5llj: cenahı Rostof ..cmup İhtısas h ib bir adam. kar$1Slna Yüksek 'MUhendls :Mektebinde SÖY- içinde ya~adığımız bu ~~e giıç ~an 
''-" doğU5Unda çetin ~ıwa,ıardan sıtn· çıkıp ta: ııBOyle olamaz, ı;u sebep ledlğı !>1r. hıtabedc bu memleketi atıerdc tazyikin cn'ilcrislne gıtmek Aşağı Pasifikte 
ra Don nehrini cenaba J;eçml~tır. vardır» demek cesaretini gösterse mô.nevı zaferlere kavuı;turncak tıl. l.s1ilyor ve bizi ichd t edi ·or. Hin· (BaJı ı lıw.:ide) (/) 

Libyada ele 
Almanlar Rostofda 'e bonun dotıı· mevki sahibi adam elbette mcm. :ımın kültiir, teknik ve ilim oldu· distand~kı başkn büyük:> ve kuv- det ve kesafette ynpılmıştır. vesika 

ıla Don nehrinin şimal kıyılarına ,·ar_ I gidişten alıkoyduCundan dolayı te· keti cidden severek ç:ılışmağı bl- isteklerine muhalif oldukları r. a e n J arın asker çıkarması, mtittefil> as· 

Yaıan: '.\f. R. ZJ\I, 

H lnt mllli kongrf'!>i g-üı,li dm 

miitı. ne yapt~ğını ~·~ımı 

hlr insana bcnz.lyor. Bir tııraftıı 

Jnıwırıların Hindi tanı htlla etnıN, 
ııln lliııtlilP.r l('ln ılP, Çlinllltr tçln d 
demokrn-.ı ıl!'l\·ası için ılC' hİ.İ;\1\k t 
telıllke olduğu lnsılik 'e ikrar eı 

ıı~·or, dljtı-r tıırıı.flan hu tehlike 
goz Rlire da,·et edecek hlr JOI tut 
ln;ı or ,.l' hin rorlult içinde Hind 
taııı müdafaa etmejte çalı-;-an a k 
kunellerl arkadıt.n ,-urmıığa ı;a 

ılıyor. P:~f'r insan Gandi \"e arlı 

da,ıarının ötü söı:line u,r$;"un ın :ı 

hır ohhığuna inanmasaydı Jap< 
Jıır h~ıdmıa bir llıanet kararı ''' 
diklerine H': konı:;reyl ına~ 

di,ye kullıınarAk bunu ortınete • 
lı~tıklarına h~metme.k eal:ı olurı 

Hint nıllli kungrf'sinlıı b"yle ysı 
Jı~ hlr )·ol tutına!>ında şimdiyi' ı 

llıtr olan Inı;'lllz ldar~inln ağır 

mesuliyet hl sesi \·ardır. Hindi t. 
ılo ~aşı3an ln.,anlıırın hislerini ı · 

aynıışlar \ 'C ınc111lekete kendiler 
alt bir çiftlik gıizlle baknw~Jarı 

Anlatıma. için !"lr ~tarrorı'I Crlrı 

llinrtbtı\n:t gnndcrdiklt>ri 1.aınan ' 
çiftlik nıtı.arl) e;lnln tc..">irl altın 

kortulamamı.~lardır. 

f"akat Ingilizler.in :-·ıırıtı~ı t 
türlli hatalar; Hint mllli kong 
ııln Hindi.,tan heo;abınll bir lnt 
kararı \'crnıeslni ,., Japorıh\nn 
nırjtlne ~ 11ğ -.iırını•c;lnl mazur • 
tel"f'm<'7. Kongre ne diiııyadııkl 
re)an \e htidatları, n" de Hiı 
tanda .uışı) nn un .. ıırlar arasın 
me~ il Ye ar711J:ır1 Ö}\:ecı-k kıtda · 

ı:ıınluk ı:ö .. tcrf'mrmı-:tır. Rel 
Jhtıra~ aklı U) u~tunnıı'j. göıJer ı 

mtiş, "-OZ a.rağ düşmU~tUr. 

E~er 11111unıı kongre. Gand 
arkadaşlarının trlıllfinl tı\sdik 

erk olurıın halkın bli~·ök bir lı 

hu karıu·ı ııklıı 't' nıı-ıııleketln 

klkı lllf!tıf:ıutlrriıw mutlaka a, 
hulacıık H' e .. ı..ı "'l'Hllklt'rl ~er 

ali'~ hlııt> diinec·t'klerdir. 7.oten J' 
lrnle-.ir.c heı11!)·en ITinıllc;l11n, • 
~nc-Jerde kat re katrl' lılrlktJ 

milli hlrllf;I ka~ bedet•el,, ':unun 
bunun t:Halından <:iftılk ek 
idıtre e<llJnıeğe. ıst!datlı bir rur 
~erine diine<'ektlr. 

Hı-rh:ıldc ~ura"ı mııh11kk11 

<laııdi 'eı ıtrkaıla~lsrının son o 
ıw dnkları pro,grnm, Hint milk 
llğlnc "' Hint lo;tlklıllin teme: 
blle.rek hlr prog-ranı de*lldlr, 

Vİlôyefte bugünki 
fevkalôde topbntı 

"un<la No\'o~f'rka k ~elılrlt>rl eh·arm- nun olacak ve kendisini hatalı bir gunu, buna dayanmağı ve memle- vetli siyasi partilerin Gandlnin bu \ Hiç şüphe yok ın Bona'ya Japon· geçen. 
mı~ lınlıınuyorlartlı. Uaha doğ'uda, şekkür edecektir. llrse~k her meselc~.e h:;I. çaresi b~u. küçük btr şUphe b ;le yoktur. kert mU~ehassı.slann da ka"ul etli~- (.Ba,ı l hl«:kte) •/• 
Almun merkezi ıle Çinoon .. ka:m'iia }'akat itiraz etmek ve kanaatini la~agımızı, her muşkulu yer.ecegı· Gandlnln makalesi lerl gibı ~foresby'dckt mllttefık Us yanın dehıli lllİ[uz ve kudretin\ tem (Başı 2 lnelıle) (: 
nehir hol una. nuınış rn hnttil g~!ş serbestçe ifade etmek yolundaki mızl söylcm~ştlr. Bombay, 26 (A.A.) Gandi • için yeni bir tehdit teşkil etmektedir. s il cdeb lccck ve sağlamlaştırob iı.-... Ögrer:diğlmizc göre, Ticarc 
tt-,ebhıi«iınıle bulunmuştu. medeni cesaret, eskiden beri kökle· Den:ıek. k•, memleket 11 lrfanın .. ın neşrettiği haftalık IIarijan ga·•cte~ \ Bununla beraber, Ycnı Ginenin bir cek devlet pol s kıta l ..rı bulundur. dası ıdıırc mechsı reisi Bay I 

f'u Jıalde Almanlara ,..öre, sağ ce. resmi cd t b. ··ı ı t i ta v kili '" n1a
1

- ıa· ı ldıı· , " şen a ep ve er ıyc» o - mesu ıye ın Şlyan e n gos· sinin bugünkü sayısında .. 1 d kısmında, Port More!!by istlkameUn· •· z n Nemi : bu mevzuu Ticaret v 
nah \e merkez kunetlerl Ro8tof, çülerinc aykırı sayılır. «Kulluk• terdlği tedavi ve gelişme çar~sl; mektedı· r· şoy e e. ı de arazinin ol<>rran\\sttl mAnialı, hal_ Bu vazıyet ancak en büyük Al· 

ÇI 1 k 
'ıl D . .., Dr. Behçet Uzln görü~mek t 

Xovoçerkll!!k Ye n ıans ·ıı.}'tl a on fikrı üzerine kurulu bulunan oi. !imi ve teknik ihtısası her türlü ,. h.. t--'· . 1 tA bazı \·eı·lerde aşılıınuyacak nisbet· man devletinin hayat fclsefesl r i 

nblırın·ı kı·nıcn ""nuba g-~1er-e mu· b n t h ·· t •. t k n hs. 'di I . . . "".ı.nne nın .S ._...,,1""1 Pakistan hu··. - .. k t a t kab ı t · sn! lzmlrc h .. reket etmişt ir. ~ ' n ~~·· " zam un n ammu gos ermez. ·ey ve şa ı gı ş erın ustune çı- k .. 
1 

l .. ti H te gUç!Ukler gostcrnwsi vUzünden ve ııyı sız ş r sız u e mış en 
· ·nffak olmuşlardır. Bo doğru :ise, Medeni cesaret sah bl olan adama karmak yolundadır. M·u_ml~r ne dgorlet,I ı tt int Blrllğlıı Moreabv',·e do~ıı Yeni. Gineyi geç. Alman k:ınını t;:~:ıyan insanlardan Bundan bnşkn bu~Un vilA~ 
Al k h ı taarnu: - us uman ev c n n dala d" · · manların ·O<.'a ne r • uzun .. I «ukala, menfi adam, sivri akıllı, H~san Ali Yiicel, .ssıl yaraya par kadar b irlikte ·a ad • 1 une ınek teşebbilsUnde bulundukları tak· müteşekkil bır devlet polls teşk - İstnnbul Vail ve Belediye Reıs 
\C takip ıııııharebelerlnden sonra su· kötil niyetli, hususi bir menfaate mı:k basmıştır. ilmin, kültürün, k h be . :> ş si ıgı devlete dirde. Japon kuvntlerınln büyük lfıtı tarafından görülebilir. Lütfi Kırdnrın r lyasellndc !e 
rntıe ıreçmeltrl çok Ulkdlre değer bir fıleh diye b~r ctıket tı:kılır ivi ve teknik ıhtı asın tam kıyme1inl bul. b·;rşı k abrl . g~··~~de. k Bab~l edile. zorluklarla kar~ılaşacakları bakunın- Boyle bir kıta hiç şüphesiz gu- Uıde b r toplantı yP pılarnk a 
harekf't uyılınalıdır. Don nehri mu- temiz bir nıyetle ter.kit v~ ~tıraz duğu, her işte son sözü sövledii~ 1 

ece r ış eg ır. ugun artık 1 • hrırehelcrl ilk ııfhadıı höyle ba,ıar5a. diye bir ihtimal k .. tıycn hatıra ge· bir muhitte hulıisk~rlık \"C ;ıyanın ~.a .. kistan \'e
1 
l:Iınd!stan değıl, İngı- ı da.n bu leh.dit, halen hayli uzak go· rurlanacak v prc.letarya sınıfı ı:e c k kararlar tcsblt e<l.lcccktlr 

d 
ıw h ı ı z ta balı s mc d s el ı '·t d t ·· ı t · kti B toplantıya ''ali muavınleri, be Alıımıılıırın yukarda say ı,..mız e- tlrilnıez. Bütün kurulu makine, varlık ihtimali kalmaz, terakkinin · . .'~. n . 

1 
vzuu ur . ., ı .. m ı r ınme ... e ır. ema::.a tenezzu e mıyece r. u 

bt b t H d st"n " 1 d • 1 1 ed dö ,, y e !ktısat müdürü. mıntaka tic 
defler., ''8rnıaları km \"etle mu e· vehimler!, şüpheleri, tereddütleri en ha'-·ır1ı .. ekllne, ahlak \'C faz; le· u un 1.n ::

1
ka sunu svy uyo. Böyle olmasınn rağ'nıen, Buna ve ev1ct po ıs i ntn cep 1 e gu~en "' • H t ı d mlıdUriı, ticaret odası umumi 

nıeJdir. ayaklıındırır, medeni cesaret sahi· tın en ''Üksek ,derecelcr!r.e kayu-:· .~um: " .10
. u -e~ nı her şe,r en Gona hava alanlarının Jannnlaıın l hücum kıtalsrı erasında hnrp ede. 

tik 
"' ., JI d tıtn h ıı · ı ı·~ tib' lşürak edeceklerd.r. 

lcrlni hf'nlll te~·id C'tnıemı,1erdlr. nu_ 1 n b ligini hatı 1 ki Ah t E . YAL?\IA • -'>'Jnra b rb.rıne rakip olan bütün ' b l kanını akıtması ve teorübc gör- Alınan son kararlnrdnn sonrr 
Ru .. ıar. Almanların nehri geç ·• b ini ezmek ve ortalıgın suni, ya- mak imkanı elde edllmlş olur. ~~cc 1

' . 
1!11 .ıs. 0 8 ne getırel m. 

1 

elinde bulunmasının ,\vustralya kı. rek bütün diğer askeri sınıflır gı· 
a cı pcm e · ra nr, ı ı ı. me mtn N idd ' · t ki · 1 1 tasının doru ve şinınl luyılarına ta· kısım gıda maddelerinin fi'-•sl 

nıı yılkıııda anlıyat•ıığız.. ğıoı cilalı göstcri~inl iade etmek ıa ve ı~ e crı nce cıımc yolıı- " mesl zaruridir. " l'iıı" ;\lnıaıı tebliğine göre, Don için. her şeyi yapar. A m er ı· ka da na . geç.irlriz. Tilnclistar. ın Jl.nt ın L ı anuz içın kendılerine yl!'nİ kolaylık· Muharebe meydanlarında imli· bir düşük1ük göze çarpın< ktn 
""Jırlııln hü~·ilk ka' ı içinde llerll3 en Bu memleketle ;sırlardanber ı 11ciltıkn_e ıadt est

1
r dcn sokn

1
ra ınc.rkezi bir lar tenün edeceğine hiç şüphe yolttur. l' aı' \•erdı' kt '- n sonra ordu safları a. de d iğer kısımda bir yiıksellş 

\I d ö rıı ıı D ehri ı rnıyac ır M 11 t nll·i· • • " duğu muhakkaktır. Yağ fiyat 
• maıı or ıı.ım ne ı er e on n ne ı olgun, müstakil fikirli, diırust ruh· ume o ~ • . . ı e Bu yeni noktalardan havalanan rasındn Alman··a,•s do' , ec"k olıın t ı 11 Al l st 111 bu hük t k k ' ... Ylizde otuz denılcbll . cck bır ı-ıd~ 'arnıı": ır. ~u ıa < e ıııan arın a· ı lu şgbslyetlcre kar§ı övle cinayet· 1 mess erı . . · ume " lıı·ma • Jnpon uçakları, ~ok çabuk Yeni Gl· t bu hucum kıt$.la;ı kcndiledne ve· d hll 
lingrad umumi isttkonıetınde nehrı 

1 
i lenmıştır kı bunia 1 1 o 1 u p b .

1
ten1 e vazıresını uhde1erıne aıac:akıardır. nenın ortasında buıunan '""ksek dağ_ rı nde yukseımi$tlr er ş r mem e- r B h ''k. b lk. 1 . J~ il k azif \.' b"<ıRracak b lr \'a DUn al A knd~r t~•ccarl ıı d a ~ı-..tml~ ı• teşebbU etml'lerl yakındır. kete zarar "ern"'ek ,,e havırlı kı'-' u u uınet c · ı yn nız b•r Hın. r ece ,. e., ı "'" • - i1 ... u r an 

, " J !ar sırasını kolayca aşabilir. · b ı bil kl dl "" ı • ö b ük nı1. nu .. ıarnı Stallngra<l - Rostor 1 metleri ve :stidatları yok etmek dl~t&ndaı:ı. ~iki d e bır çok P ak.s· zıyette u una ece - er r. ı;ımız m s umntn g re u y ·s 
arasında ıı1Jtnan asağt Don nehri b k ndan öl"Ü'-'e k 

1 
tanlardan ınurekkep olacaktır. .. Ole yandan, mlltteflk kuv\'etlerln Bu kıtaları Almanyada dogru· 

1 
anormr.1 olmakla beraber. geç 

• a ·ımı .,, "' vuraca o ur- Cenevre. 26 (A.A.) - Nevyork· Al il" hl k c1 · F k k ls 
b

1 

oYlarınılıı kat

1

i muharcbe

1 

tı~kr 'ç·e.~ebkl~ sak binlerce insan vücudünün hak· tan bildiriliyor: Allehabad, 26 (A.A.) _ Hintli vakit geçirmeden müdahaleleri, Go dm doğruya men s ... ı un·et.

1 

ır . ıyat mura ·abe ·om yonuı 
""l'l.lerlne lhl nınl verm ~ . un u sız ·yere- yok edilmesine kıyas e- Şimnıt Amerikanın düşman mallan libenl şeflerden Sapru Hif't siyası na'ya çıkarılan Japon ku\..,·etJeıinl, ı ler emrinde kullanmak tu müm· e\·velce aldığı yanlış b ir karur . 

bu nehir boyu, Rm ordulannm rlcatı dtlecek kad::r şeni sayılabilceeg~ ıni 
1 
idari komisyonunun reisi, Amerika erkanına harl>1n devnmı milddetln_ üslerlle olan mu,·n.snlnlannı kesmek kundür. . Z~"d~n r yallar çok düı::ük tcsbit ırı t-.n ktmer hududu sayılabf 

1 1 . Bu gizil emır evvela b . tı bölge- dılm ı.ş ve elinde Y ğ bulunanı 
• n . ııo~ - görürüz. Yani b r şahsiyet katili hUk<ımetlnin Amerikan limanlarında ce b r n.n :ıı::maya vnrm lnrıı ı ve tehdıdı karşısında bırakmaktadır. sindeki c.-rdu ı.un genel kurmayı· "~o"larını pi.vasaya arzetmeınlşl 

lirdi. <;ünkıl clnha ccnuha ,.e doğuya en azılı katilden dnha ko'' tu·· b'ır ca demirli bulunan 29 Alman ve ltal· daimt anayasa meselesini harpten I " k d 11. Askert mUteJoıassıslar, bu kesimde- nn göndcr!lm ştl. dl. Bugün yrğlnrını plyas:ıy3 
rknt l'tmeklıı yu ·ıııırıda. ~ay ıı;.ım~ nid ır. • yan gemisini müsadere etmiş oldu· .scmraya bırakmalarını teklif etın ı~-hPılt'fler kaybedilooek: ,-e bu \"azl,ret, ğunu beyan etmiçtlr. tir. ki Japon malzeme ve il<nınl gemile· İlk vesika G ağustos 1940 tarı. ktırmamaları için hiç b ir eb 
hJrlıııı !ir.\ k "' idaresi iirerlnde çok (: İngıliz idaresinin H indistnndan rlne indirilen darbel~rin çok ağır ve hini taşıyordu. Başlangıçta lıiı· kaç yoktur. Kıırn borsa artık fl{ıc; 
frnıı tesirler ~apııcııktır. En bnsıt ı:ılcrl fım•rlmlze sor<trız. 9 Buenos.A rcs, 26 <A.A.) - Ha· alaydan ibal'cl olan hucum kıtalarr 1 mlşt r. Bugür kü ftızla f.\'at y i., · n· riciye nazırı, Arjantln'ln Vaşington çekilmesi ha"kkındo H •nl kongrc. Papouasle kıyrnna çıkarılan Japon ı;g-er Uuslar hıı nP.bir bo,nınıla da ı lkl maksadınuz var: ır defa kcr.· 1 sınce ve:rilen kararı Sapru ııiyi dü· şımdi mükemmel suı·ettc teçhiz c· 1 selışl plyasndn mevcut malın nz l 

clımnoyıp rirıtt ederler11e artık Ru& dl üstumüzden dU::ünce zahme- sefirine B rleşik Amerika tarafından sünillınenii", yersiz,, bir knı·ar su- ktı\'Vetlerinin vaziyetlerinin bilhnssa dilmiş 10 tumeni bulmaktadır. masmc'! n ileri gelmektedir . Ör 

ıl 1 
~ ti lh eti Naileyi ata ı mUsadere edilmiş olan Vietorla adın- • " sıkıntılı oldu~unu SÖ"ltmektedirler. 4 l b k .. d k . g·· l d l d b:ıı;kuman an ıp,ınm ve.yo. Mareşal n, mesu : , .. r z, son- retlnd•• hvslf etıni"t r. ı; ., ay eV\'e u ıtrılar Hlmmler' in muz e 

1 
un er e P yasaya ök 

1 Se ı h dakı petrol gemisinin bayraıtının in· ~ "" · tih 1 ı Tıınuçrnkonun bir ınal<sat üurlnde ra da am re: " n n er dil1iün. Bomba.v, 26 (A.A.) _ Gandi, Ha- Melburr. 26 (A.A.) - Papuanın emrindeki po1ls kuvvetlerine };ııtıl- lecck ıs sa rnıntaka arından ı; 
r,.1 ıoı ttl S dlrllmcsinl bildırıniştı. ğl fi tl ri!" 

1
t<' dl'\lllll ettl1>1ne ihtimal nrlle· dü6 ün kcrnme r . en ne söyler· rijan gazetesinde Ja.pon lllyasetlne şimalinde bulunan Bunıı.'yı ele geçir- n ıştır . len ya ar, y.a arı diic;ür<.>cckt 

meı.. Bıı artık. Rıı cı-ııuı• orduları· sen doğrudur. Emret, yapalım, her Halıh~zırd: ~~lııgto~'1, bu petrol çattıktan sonra. Japonyanın Çın'e ta· mek teşebbüslerinde mUttefiklerin Peynir ve d iğer roda mnddel 
nın molıarebeı edecek kudretler! knt- şey cennete çevrilsın.ıı telkiıılni gemı.stnın as ~r akım an elzem ol. arruzunu takbllı etmekte ve şöyle de_ Berline göre rinde de vaziyet asağı yukarı 
madığına acıaıct eder. Haritayı açıp yaparak hulüskArlık ve kulluk va· duğunu ve şimdiye ltndar aynı şart- mektt:dir: şiddetli taarruz.farına uğ'rıyan Japon· n d lr Dır kaç gune kndar .ıı zil b 
umumi ,·az.lycte bakınca, biUlraf bir zlfcslnı yerine getiririz. Bu zehir tar dahilinde inşa. cd!lmiş olan bUtUn ~Japonya, Hindistıına kar,şı ta.ar· lar bır çok gemi kaybetmişlerdir. (Ba-,ı 1 lıtelde) lunan biltun poynirl rl ,. satışıı <' 

1118 
nblt olaral< ba.'ka türlü hlT hu_ 0 kadar ustaca uzatılır ve asır! r- gemılerln müsadere cdılmlş olduğunu ruzunun çok yakında meydana gele- Diğer Japon gemileri de lıa.rp gemi· Sovyet topçekerini bstırnu~i.Drdır. karılacai! ı muhakkaktır. 

kUm vermlye lnık6n l oktur. dar berı ınceleşm ş öyle kılıklara ve bundan böyle de müsadere edıle- bileceği bir saatte mUttC'fiklmlzi iz'aç lcıinln himayesi altında gerisi geri · Volga nehıii üzerindeki hede!
------------.-.--- sokulur ki buna en lyl niyetliler, ceğlni ilfın etmiştir. için bugilnü seçtlğiıntzi sanıyorsa ye dönmüşlerdir. Topyek<ın olarak lere geceli gündüzlU hilcuml:ırda 

Moskovaya gore en akıllılıır bile uzun zaman mu Bu vaziyet karşısmcla ArjanUn ha- çok kötU malCımat almış bulunuyor. Japon kıtaları yüklU s taşıt batmL bulunan Alma11 bomba u~aklorı 
Ticaret Vekaleti 

mtisteşarhğı (Ba,ı l ınclde) ) ( kc.vemet edemezler. . rtcı~·o nazırlığı, Arjantin bayrağıııın Hindistanın en büyük siyası partisi mıştır. topyekun 6000 ton hacminde 3 p<!l· l 
Hn dl ı 1 d d - 1 indirilmesi emrlnl vermiş bulunmak... ı h vaışa devamlı bir surette yeni lhtl· Y şer erece erece am r· yabancı ldarrlerle ölllme kadar sU· Çinlilerin bir mo,Affaki~·etı ro gemisini yakmışlar ve cep .:· Ankara, 26 (Vııtan) _Bir mud-

ynUar sürmekte, bu ku,ı·,·etıcr Rus lerde toplanır, orların kararı sıra.· tadır. rece!< olan fakat dostça yapılan bir Çungking, 26 (A.A.l _ Çin teb· ı ye malzeme götilrmekt. olan 3 bu· I dcttcnbcri Ticaret VekfıleU Mus 
tank ve tonları tarnfından blı;ilmck· ya g recek diye zaman yok edilir * vaşinston, 26 (A.A·) - Araş· mUc:adeleyc giri.Şmlştır. Aıwak hu 1 ıı.· · yilk mavnayı batırmışlardır. t ,. " ve v ıı ı.,ı. . . · \ eşarlığını vekaleten görmt"kte o 
tedir. er en kararlarla hakıki ıhtl. tırmalar federal bilrosu ~C'fi M. Ecl. bııkımdan yılbancı dl'vlctıerin yardı_ Çin ku•vetlerı Kiangsi cepheııinin DJn nehrın: n buyük b r kavıs 1 D . . · 

R t 
'i 1 yaç arasındaki temn ı~k Ii tc 1 ·· ·· ""il ı kt ı d'Tı· 00., d Al ·e Rtınıcn an ı~ Tıcnret Da

1
res neıs. C.ı.· Lo:ıdra, 26 (A.A) - eu er n ,, ıf d.. ır. b s \'e ı: ... ,a za gar OC.\'er, cumar s gunu J>ı • ınına ll zum yo ur. bir çok keıumlcriııde taarruza geç. ç z '•ı rge e man ' . . . > • 

:Moskova'dakl hu~usl muhabirinden: "' uşmce.e aşlar. Jetten, Amerıkaya gelmiş olmaları Gandl, kongrenin lnglliz ldnreıı!nln mişler \'c alevler lı;inde yanan Kwcl- kıtal, 11 düşmanın zırhlı bırlıklerı, hıt Zam~ngll, bu \'ozıfeye osaletc'1 
Cepheden ı~ızıl Yıldız gnzetesine . - muhtemci olan üç mütehassıs Al. Hindistnnclan çckllnıcsı ısteğ'lnln her kl'yi hücumla ?Aptetmişlerdir. ve ply:ıdc kuvvetleri ile muhııre-ı tt~·ln cdılml:ıtır. 

gl''cn bir telgrafta denildiğine göre, 

1 

Boyle ho_rc:ket edenlerden blrınl man kundakçısınır: aranıhn~sını hnngi kötü uıı-zdn tefsir edilmemesi be ediyorlar. Alınan ve Rumen ön- ============-====-
nşağı Don nehrinin hemen bUtUn ke· ke"c • çckınız. hareket nin mar n- stemlştlr lüzumunu kaydlle şöyle bitirmekte- 4 5 N,.,_ z ,· o"' d u"' ru .. 1 d u" cüleri nehre \'armışlordır. nctıcesinde doğıulmıstır. 
slmlerlndo \'c bilhassa Rostof'la Sim- c 1 sorunuz. Dönup dolaşıp size: J\I, Jloover. Alman baltalama dlr: Voror cj bölges nde bütün Sov. Düşmanın knrşı hücuml:.ırı neli 
llyanbka~a·da çok büyük çnrpışmala.r «Geçim dünyasu diye cevnp verir. mektebinde ders görm\is olan bu cEğer Japonlar, Hlndlstana girmek ~foskova, 26 (A.A.) - Sovyet is- yet huc..ımları kıtalarımızın ,,ld· ccslz kalmıştır. Yalnız bir ke. m· 
l'ereynn etmelttedlr. Almanlar Volga_ Tilrlü ttirlU şeklllerde ağızdan a· uç odamın, yüksek Alman komu· Umidinl besliyorlarsa şunu bilmelldir- tıhbarat bürosunun almış olduğu ha· detli mukavemetlle kar§ılaşmı~tır. de 48 düşman tankı tahrip cdllm ~ 
ya \"C şlmo.h KA!kasyayo. kadar bir ğıza tekrar cdılen •ıgcçlm dünyn- tanlığından Amerika~ a gelip ha- ler: Btu:at kcndı kuvvetlerimiz saye· berlere g!Src, Bt>.sançon"daki Alman Şehr ın ştmal • batısında diişınanın tir. 
yarma yapmak teşebbUsüne seçmiş· sı, ıileml düzer.lemek b~nn mı kal. yati ehemmiyeti haiz harp snnn· s!ndc elimizde bulunan bUtUn v:ısı_ I garnizonuna yrıpılan bir taarruz esna_ kesif asku tc.p!ulukları piyade \'C Doğu cephcs n.n diger kesıınlc· 
lC'rdir. Bura.}'a bir çok yeni Alman db, oevde çoluk çocuk ekmek bek· yiinl tahr p etmek için emir aldık. talar ve kudrctlerle size m.ukavemet- ! .!unda Fransı:r; vatıı.nsevcrlerl 45 Nıızi zırhlı t~klllerim!z ve hava kuv· I rinde mevzii faaliyet kaydedilmiş. 
tümenleri gelınl~tır. ienı gibi sözler öyle bir hava yara- larını blldirmi§tlr. • .. hiçbir kusur ı;östcrmlyeceğiz.> öldUrınUşlerdir. vetıcrlmiz.ln müşterek hücum.tarı tir. 
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~.~~Q~~.!~T.i~~1 .. ~~rm~!!~'r Devıet •=ı~ı!ı:~ı:~ı~~::• amam \ lstantbul·· Bördüncü 
''Rekor Pı·rı·nç Unu l 26.1.942.1.a.94~ tarihle-

,, rin ~ kod :ır muhtelıf hatları-
ısrarla ıııteyinl.r. 

250- 500 ve 1000 gramlık ombolôjları vardır 
Adre.'i: l'-1.antml, T u tun g-ilnırük KP.merli so. :\o. 21. 'l el: 'H197 

K.ARADE~'IZ HAT'Il 

mıza kalkacak vopurlarm 
isimleri ve kalkış gün ve !lO· 

atleri ve kalkacakları rıhtı mlar 

....................................... , Salr 4.00 de (Kade~) cuma 4.00 de 
(Erzurum) Galata rıhtımından . 
1'\0T: Gemllerın kalkış saatleri saat 

Soldan sa~a: 1 - Blr harp. v a
sıtası. 2 - Ha r pte he r ti.u;lüsü 
ön em lidir; Yükselme; Uzak itıı-· 
reti. 3 - Sıfat ekı; Tersi: "*i:.uı.
ma; Bir hayvan. 4 - Tcrsı: h a y . 
v an kundurası ; Çadır. 5 - Sulh 
hal nde. 6 - Yıldız; D urcun; L i
manlarda dcnizaltıl~ra karşı kul
lanılır. 7 - İkinci h a r!tek l nokta... 
lar kalkarsa: padişah imzası; Tit. 
r eme. 8 - Bir spor; T er.si: s oru 
eki. 9 - Sarhoş nidası; E sk iyle 
Uelşl olmıyo.n. 10 - W nt pr,ensi; 
K eder. 11 - B r e rk ek adı ; M ih· 
verin işgali aıtır.da bir schir. 
Yukarıdan aşağıya. 1 - Topçu. 

2 - Genişlik; Askeri srnıflardan 

b•r inc mensup. 3 - Başına bir 
ha r f gelirse Alman resm i ajansı 

olur; Yol. 4 - Cet; Taharri etme· 
ce. 5 - Hayvan tayını; Esk i b ir 
msbut; Bir hayvan. 6 - Cenahı 

koruyan askeri kuvvet. 7 - Ço k 
'yl; Tersi: fıll; Uzak işareti. 8 -

Ters.: pislik: Güzel kok ular. 9 -
Eski b"r sliah: Riızgar. ıo - Tersi: 
iğrenç blı· böcek ; Hacminden k ay_ 
bederek eskiyen. 11 - Torp ilin 
gayesinden kurtulamıyan seline. 
DC~K Ü Bl"Ll\IACASIN HALLİ 

Soldan sağa: l - l\lavı gok : 

Türkiye Ciimhariyetl 

Ziraat Bankası 
KurulUf tarihi: ıs.sa. - Se rmayeııı: 100.000.000 Ttlrlt ııruı 

Şube ve ajans adedi: U5. 
Zira! ve ticari her nevi ba..'tka muameleleri. 

Para biriktU'enlere 28,000 ııu ikra.rr. ııe verıyor. 

Ziraat Bankasında kumbar-a.Jı ve ihbarsız tuarrut heaaplannda 
en u 50 Ura.sı bulunanlara tene de 4 d e!a çekllecek kur'a ile LJ&tı· 
dalci p!Alıa &'öre i kram.iye d&ğıtı l&C4l<tır. 

& Met. 1,000 Urahk ,,000 Ura ıee adet llO Urahk s,oot 11.ra 
' • lot • 2.,000 • 
' • 24' • 1,000 • 

120 • 

'° • ıet • ueo • 180 • 

DIKKA T : Heaaplarmda.Jtl paralar bır aene içinde 00 llrad&.a .,.. 

BAJt~ RATl'I 

IZ'WT RATl'I 

MUDA...~YA HATll 

K..~RA.BIGA HATI'I 

nmoz HA'rr. 

fi.mir Slir"at 

JSKE;-;DERt·s HATTI 

4 00 olarak t esbit edUml~e de 
sayın yolcuların bir gün evve
linden yani pazarte~I ve per· 
şembe günler1 nihayet saat 
::?l.00 e kadar gemiye girmiş 
bulunmaları lazımdU'. 

\.7dma rtesl 18.00 de ( Anafarta) S ir. 
keci rıhtınıından. 

Pt>rşembe 8 00 de (Kemal) Tophane 
rıh trmından. 

P azar tesi, çaqs.mba ve cuma 9.50 de 
(Sus) cunıa rteııl 14.00 de <Trak) 
pazar 9.50 de ( Sus } Galata rıhtımın
darı 

.Pa:ı:artesı, çsr.ııanıba Ye cunıa 8 (\(1 de 
!Trak) Galata rıhtımından ayrıca 

çar4amba 20.0-0 de (Ulgen) ''e cu· 
martesi 20.00 de (Antalya) Tophane 
rıhtınıır:dan. 

Salı ve cuma 19.00 da ı Bartın) T op· 
hane rıhtımı~n. 

Pazar 9.00 da (Kemali Tophane rıh. 
tımından. 

Çarşamba 12.00 de (Bur.,aı cumarte
si 12.00 de (Ulgen) Sirkeci rıhtımın· 
dan. 

- ?azar 13.00 de <Lmılı·ı pertemh" 
13.00 de (Tırhaıı) Galata rıhtımın· 

dan. 

- (31/7/0i2l cuma 18.00 de (Çanak. 
kale) Sirkeci rıhtımından. 

~OT: Vapur seler 'er i hakkında h er tür lii m alumat aşaJ:ıda 
telefon numaraları yazılı a cen telerim izden öğrenilebilir. 

Afi. 2 - As; Topal. 3 - Dere te. 
pc; As. 4 - Al; Fiya (t); Emi. 
5 - Eş'ar; 'Fas. 6 - As: Na; E n. 
7 - A r:~r. 8 - Ahat; Rami. 9 -
Pek acemice. 10 - Ab; Uz&ma. 
ı ı - Nara a tma; E t. 
Yukarıdan aşağıya: 1 - Ma· 

dam; Sapan. 2 - Ascl; H eba. 3 -
Atak. 4 - İrc!es (stfc r i>; T apa. 
5 - Tiş (Ş\t). 6 - Öte yana. 7 -
K oparan; l\tuın. 8 - Pe (pe); A· 
rlza. !l - A . A; Efe r aca ( a car 
efe). ıo - Flaman; Meme. 11 -
Sis; Ki; At. 

l
tı dGflniyuler• ik.ruliye çıltt.ıtı t&kdırde "' 20 fuluile ffnlec..-kt.ir. 

Jtu.ra1&r aezı'4e • defa, 11 mart, ıı ~aa. U .,.w_ 
11 BırineikA.ııwıds çeirilecekt.ir. 

BAŞ ACESTE GALATA Galata rıhtrmı L imanlar Umwıtı MU· 
dtirlUğii bln~ı altında 42362 

ŞUBE ACE~"'TEl..JGI GALA"rA: Galata rıhtım ı Mıntaka Liman rei.!i· 
lığı bına.cıı a!tında 4013.) 

ŞUBE ACE~TELIGI !i<DtKECI: Sirkeci, Yolcu salonu 22740 JI 
(80">21 

Kastamonu - Göl Köy Enstitüsü ve ,
1111111

_._llD!l ______ ._ _____ "'1' 

Milli piyangonun 
talihlileri 

Eğitmen Kursu Müdürlüğünden 

Çeşitli yiyecek ve yakacak alınacak ~ Idrolik Pres Satın Alınacak 
• Fl. flk t~ml natı Gruıı 1 Elinde yeni veya kullanılmış ldrollk yağ presi bulunup ııfttmnkJ 

MlJll p iyangonun 7 temmuz çe. 

1tnış nln b uyilk ikram yesl olan 30 

bin Jırayı Afyordıı Belediye baş. 
katibi Hamdi Ho:-du kazımmıştrr. 

Bay Hamdı, dilrsilt ve temiz a h 
hiklr bir E• le babasıdır. Beş çocu· 
su \•a rdır ve kalabalık bır a ileye 
bakmaktadır. Çok mutevaıl m aa. 
ş le yıllardanbcri bc1edlyede çalı ş. 
mış ve• m uh.tlne k endini çok se v · 
d'rmls elan Bay Hamdiye çıkan 
büyıik ikramiye hemen blitün Af· 
yonlulerı da sevindirmiştir. 

Bu çekilişte dört tane 1 O bin ıı. 
raden blrfnı Mılasta Sabuncu Ha. 
Um Basaran ile bclcclıyc temizlik 
arabacısı H n.mdl Damgalı, iklnclsı 

Sarıkamışta nıühcnd s Recep Gür 
ile Çarıkçı Tcvfık Gokmcn, üçün· 
cüsünü Hopada Arhavi nahiye mü 
dürii Nihat kazanmışlardır. Dör· 
dünci.i on bin lira da fzmlrde çık
mıştrr. Fakat bu t lıhli vatandaş 

bugüııe kadar müracaat ederek ik. 
ram yf'r;lnı ıılmanııştır. 

Bu çekilişte 5000 lira kaza.n;m 
talihliler de şunlardır: Esk işchirde 
A !c'çaclian nıahtllesinde A rif Öz· 
t-opçrı, Na7Jll!de berber Mustafa, 
şoför Mehmet, garson Enver ve 
garson Nez h, Ankarada şehirler a
.. ası santralinde Kemal Sualp, Ma
nisada 21 crtak. 

RA,.ID Mi ZA TIYATROSU 

JlaJlde Plşltin hera ber 
Harbiyede, BelvU bahçesinin alaturka 1 
kısmında her gece saat (21,30) da 

Bu gece 

Yataklı Vagonlar Kontrolörü 

komcdı 3 perde 

Yazan. Raşid Rıza 

r Raıdlyo 
BllGÜNKt' PROGRAM 

SABAIJ 
i.30 Program \"C saat ayan, 

i.S2 VUcudUmUzll çalıştıralım 

i . .;o Ajans haberleri, 7.55 Rady1. 
salon ork<'strası. 8.20 Evin saati 

?>ôu : 
12 "O Program \'e saat ayan 

J 2.33 Şarkılar, 12.45 Ajans ha 
bcrlerı, 13.00 Ş ırkı \'e tUrkül<'ı 

AK~A::\I 

18.00 Progrnm ve aant ayarı 
ıs.u3 Rnclyo dans orke.,lrası, t ll.5Cı 
10.30 Saat ayarı ve ajuns haber· 
lerl. Hl.45 Scr~st 10 dııklka 
19.55 Rast ve suzinak makamları. 
20.15 Radyo Gazetesi, 20.4.G Bır 

hallt türküsü öğrf'nlyonız. 21.00 
Zire.at takvimi, 21.10 Peşrev, se· 
mal ve şarkılar, 2ı 30 Ko:ıuşma, 
21.45 Senfonik program (Pl.). 
22.30 Saat ayarı, ajans haberleri 
ve borsıtlar, 22.45 Yarınki prog-
ram ve kapanı~. 

1\llktnrı 1•· Kr. :-\. ı .. Kr. ~o lallyenler. Istanbul TUtUngUınrUk. Kemerli sokak 21 numarada Nazif 
Oza.rca'ya m\U"acaatıarı. T elefon: 20 07. 

270.000 A<ieot 13 ll> 2652 75 ~ Tlp ekmek 
Sade «tcreyağu 
Zeytinyağı 

11.000 Kılo 2 5'.1 50 20!ll 37 
4.000 > 1 40 ·120 

Sığır etı 

T6sya pırlncı 

Kuru gokçc ağaç 
T oz: şeker 
P a tates 

Koyun eti 

odunu 

Çankırı bul:o-uru 
Nohut cnat urel 
Kuru fasulye cçah> 
Merclml'!k «ye ,il• 
Beyaz sabun 
Soda 
Kuru UzUm Xo. 11 
Kuru lncır 
uzum pekmezi 
Tahan helvası 
Beyaz peynir 
Zeytin tane.s i 

32.llOO 
20000 

4QQ 000 
rı.ono 

40.rJOO 

5.MO 
15.000 

!i.000 
.5.000 
7.000 
5 000 
2.000 
2.500 
5 000 
2.000 
2.500 
2.000 
l 0-00 

> 

> 
> 
> 
> 

> 

> 
:ı> 

> 

> 
> 
> 
> 

> 

> 

H 
48 50 

l 50 
O:? 
15 

61 
22 
15 

]fi 50 
96 
32 50 

1 00 
76 25 
iO 

J 20 
ı 40 

9~4 

i27 50 
450 
382 50 
4~0 

22'3 7:; 
24i M 
lıG 25 

292 rın 

10:? 37 
360 

48 75 
1 ~7 51) 

285 9i 
105 
22:> 
210 

1 

ince tuz 5.000 > 
92 5l'l 
lfl M 

15 

69 37 
61 87 

135 
354 37 

Kuru soğan 12.000 '& 

Taze ~ımurta 

Uzilm sirkesı 
Gaz yağı 

Salça 

110.000 Adl'!t 
l.500 Kilo 
l.OllO I.i t rc 
ı.::;oo Kilo 

3 375 
40 
31 fi() 

72 :50 
23 62 
81 56 

1 - Kıuı tanıonıı • Göl köy enstllilııil ve eğitıııen kunmnun 19'4 2 mail 
yılı ihtiyacı olen yukarıdıı cins ve mlklarlarile fiyat \"e muvakkat teminat
ları yazılı birinci guruptııkl en.ak kapa.lı zarf \"e ıklnci guruptaki er7.ak 
da açık eksıttme ile satın alınacaktır. 

2 - Birinci gurup <'rzakın ihalesi 111 9 i 2 dalı gUnU saat ıo da, ik in· 
ci gurup erzakın ıh:ılcsi de aynr gU11de saat t 1 de Kastamonu Maarif 
mUdUrlU!tUndc toplanacak komisyon önllnde yapılacaktır. 

:; B.rincf gunıpln toplanan sekiz kalcn1 crzaka nft teklif mck_ 
tupları 2490 sayılı kanunun 32 net maddesine gore hazırlanarak ihale sa
atınden bir saat evvel komlı:ıyonn veriln1lş olacakt ı r. 

4 - FiyaUıın salllhlyetıı makamlar tarafından tesbit edilmiş olan 
yiyecek ve yı\kar•nk maddelerinden muhammen fıyatına kap bedeli ve 
naklıye Ucretl !Hl.ve edilmemiş bulunanların kapları ve nakliyesi enstı

tUr.e temin edilecek ve bıı çeşit crzakın bilumum vergllerlle damga res
ıııı. nı uka\'elenıımc, temınnt makbuzu, teslim \'c muayene ınnsraflnrı yine j 
enstıtUre ôtlenec·ektir 

5 - Şartnnnıelerı her gUn Kastamonu :'\ I:ıarif mlidtlr!U~llrıde ve 
Gol köy enstıtUsU mıl'.llırlüğllncle görUlcbllir. 2490 ı-ııy ılı kanunun 2 nci 
,.e :; lincll maddelcrındckı e\·safı haiz ısteklılerin belli gUn ve ~aat.te 

ko:nısyonda haz:.ır bulunmaları ıllın olunur. «80-06• 

Yeni neşrivat 

Muamela vergisi ve 
tatbilc t ı ile şerh ve 

izahları 

tıtaabal Matbaı c!!ar 
r lrHOlnden : 

BirMimlzc kayıtlı olup ta henüz 
kag-It orclinosunu almamış olan 01,.5 • 

lckdıışlarımızın 27.7.942 ııkşamıno. ka 
dar ordınolarını ve 29.i.942 çarşanı-

(Knzanç \ ergısl ve tatbıkatı), ba gll:ıii akş1tmma kadar da kl\ğıtlo. 
( H izmet erbabı vcrgUcr Ye tatb!· rını almaları lfızınıdır. Bu tarihten 
katı), (1'atbH:att k zanç vcrr.ls sonra \"lıkl nıtiracaat.lur kabule şayan 

ı·ehberı) gibi kıymetli ve istifade. olnııyacaktır. Sayın azalarımıza bil. 
ıı e·erler yazmış ol n ;\l lli Plyn,.· dirırı:r.. 

~o müdüril ve ,i\laliye V~kalct: 

eski varidat ınildlır muavini N.Jıat 
Ali 'tı<.'u~.cü. (Muamele vcı gısi ve 
taı ::.ikalı ıle şerh ve rzahlar•' baş.. 

lıklı bir eser d ha ~ azmı~tır. Ki· 
tap, 1942 temmuzuna kadr mcri 
hük .ımlcr ~cô.ı.öminde hıtulıırnk ka. 
leme alındıgına gorc muame1e ver
gisilc allııkııs• olanlar c rdc ı t•">k 

snbzr ve tına ile mu~mclc vergisi
ne olt hükümleri incelemiş, şerJ-ı 

ve izah etın!ş ve herkes n kolayca 
ar.lryabıleceği bir şckılde ortay 
koymuştur. Kitabın sonuna tür. 
lu türlu rctvcl suretleri zcyledıl· 
mlştlr. 

... '· ' ··. . ... •.. . .. ' .. - ·:ı· .... 

Kütahya Beden Terbiyesi Bölge 
Başkanlığından: 

1 - K ütahya stadyomtınuıı antresinde yapılacalc parke kaldırım ve 
beton döşeme işi pazarlık s uretlle yaptırılacaktır. 
• 2 - Keşif bedeli 9702 lira 67 k uruştur. 

3 - Pazarlığa gırebllm"k lç!n ehliyet vesikalarının \·e Ticaret o_ 
dası kayıt veslkasilc muvakkat teminat makbuzlarını koıniLyo:ıa tevdi 
etmtleri lı\zımdır. Ve bu vtsaikl ibraz edemıyenler pıızarlığa giremezler 

4 - 15.7.942 ş:;lnilndPn 15.8.912 gUnUne kadar şeraitı anlamak isti· 
yenlf'r ı-tndyomda.kı bolge daırcslne her zaman müracaat et mekte ser
besttir ler. 

5 - Pazarlık 15.8.942 cumartesi günü oğieden ev,·el saat onda böl· 
s-ede hazır bulunan konılsyon h uzurunda yapılacaktır. {7i39) 

·--V-

'l'ürkiye 1 Ş Bankası 
Küçük tasarruf hesaplan 1942 ikramiye planı 

KEŞIDELER: 2 Şuba t, ' Mayıs. 3 A~
% lklacl~rı. tıu1.hlerlll'ie ym.pıln" 

10.ıı IKRA.\llY.ELl:Bl 

ı adet 2000 liralık :=: 2000, - lira· 40 > ıoo > = ,006, -
3 > 1000 > = 3000,- > 1 ~ 

10 >. 250 > = u.oo.- > :?'.)() • 10 > = .aooo.-

> 

> 

İy kcit:ıda itina ile basılan 
e>erir fıyatı altı liradır. 

1
2 > 750 > = 1500,- , .,.,, > 5') > = ~. -
3 > 500 > = 1500,- > 1200 > 25 • = sooo.-

'-----------------------·---J 1 

- - ----------- - istifade cdclı l'Ccklf'rdir. 
Nihat Alı Üçüncu bı.:) Uk b r 

1 C R A 
Memurluğundan : 

Etnlik ve Eyl•m Ba11katı T · 

A. ş. ıstanbal ~~tne biriftCI 

derece ve ınT&da !petekli olup 

tamamına. -1500· bht be' y iiz lira 

kıymet talı:dtr eilltt-n B!Wırköy 

Kartaltepe m&haile"inin lftcl rli· 

yolu 110ka*ında ~ki ':?~/"!• ~·f'nl 

'?7 kapı numaralı ~arken Inrlrll 

f'adde, .-a~n R11n1 kU~t aka. 

ratıodan va>uf tarla. ~'Mlıtlf'n 

müfret t harita nun1aralı tarla, 

<'enuben mukaddem Habib el~·evm 

ilamdı 13 So. lu kö'k ~"t n 

kı"mf'n Mukaddem alftle elye\·m 

Jhranl hant' hah~I \C kı"men 

Halkalı ~üdurii Arif ile n~d•d 

Rerml ile-m ,·alde ııultan ,·akfın· 

dan e\"H!k-1' ma.ıt kulü~ bili" .,im. 

eli miifrer tarlanın eovıııafı . 

~ft>:rkfır ır;ayrl men1'al Bakır· 

kör fn<'lrll A,falt yolun iizerindo 

P<ıkı '?6/Z l yeni 27 Xo .. lu tarla

dır. 

Umım1i e, ... .Rfı: C'ephe"i dlkt'n. 

11 tf'l llP mıhdud olduku ı;lhi -.111 

tara( hududu kom,n bahçf' dn

,·arlarlle ı;f'\ rllml'ıtlr. Arka taraft 

yine )(omtn tel ilfo ~t'\'rili olup 

'Ulğ tı1rafı I~ açık bir haklt' bu-

lunmaktadır. 'F.kHi \ ·e 'ilir~IÜ 

nlmı~·an mt>7kf\r .-a,ı. ri menkul 

291."S metl'f' murablMıı olup tama· 

mı a !>•1' arttırmaya k01tmo,tar. 

ı - 1.,ı..u g'ayrl nıe1Jkulün a.rt· 

tırma ,artnam~' 24.'7.M2 tal'L 

hlnıft>n ıtiltaren .Jl / 3244 No.lı J"tan 

bul Dörd\ift('Ü kra dalre<ıinhı mu· 

ay~·f'n numara"ında. lteTke,in go· 
reblhneıııl ldn lll;"ıktır. DA:ıda. yıt• 

:rıh olanlardan fazla mal6nlat al. 

mn1' 1 ti~·enler ı,bu ,.rtnameye 

\f'ya 4ı/5244 dO!'ya numaraslle 

menmrJ~·etfmize riılira<'aat etme

lidir. 

!? - Arttırmaya ı,tırak için 

yukarda. yazılı kıymdin yillde 

'7,5 nlıııbetlnde pey veya mlW btr 

bankanın teminat mektubu. tev· 

dl edllecektlr. (){adde 124) 

3 - ipotek Mhlbl alacaklılar· 

la dlKf'r alakadarların Hı lrUfak 
1 

ba1'kı qhiplerlnln gayri menkul 

ii-ı:f'rlnde4<i hakları ne, h11fiU!Iİle 

faiz , .e masrafa dair olan Jddja_ 

Jannı ı,bu ilin tarihlnden ltiba· 

ren on be' g;in içinde evrakı müıı

bltelerlle blrUkte memarlyetlml· 

ze blldl~erl icap edf'r. Akııl 

halde haklan tapu aiellli ile sa-

bit olmadıkça a&tıf bedelinin pay 

ıa,matıından hariç kaJırlar. 

4 - Gikterilen günde ıı.rttır· 

maya lttirak edenler arthrma. 

~rlnam"lnl okumu-, ve lü:ı:wnlu 

malılmat almıt ve bııaları tama· 

men kabul etmı, ad \C itibar o

lODIU'. 

5 - ~atı., !:mllk H' Eytam 

Bankasının SU Xo. lı kanun hü. 

kümlerlnf' tabi ohhığundan mez

kfkr kanunun 15 inci madde&lne 

.te>\.1'lkan ikin<'! bir arttıl'nta ya.-

,,lı»akM7.ın .,. ga;\'TI menkul 8.9. 

tarlhlnılr. ııalı gt\ntl 84· 

at ı f ten 16 ~·a kadıu Istanbul 

Dordün<'li ic ra daire~lnde yapı_ 

lacak :.rthrma netkeslnde W; de· 

fa ba*ırıldıkt11n oıonra "atıta rUç 

lıanı olan dlter alaraklılarm b"u 

ı:t'~r i m<'nkul ile t emin edllmi, 

alal'akları mer.muundan fula ol-

çe,·irme uı paylaştırma ma'!lraf

Iarını teea,·liz etm<'k .,utne en 

çok arttırana lhBle edlllr. Böyle 

•hlr bedel eı.te edlleme1"e ihale 

;y:apılamar. 'e ..,atı , talebi dü,er. 

\ 

8 - Gayri mt>nkul kf'nıll ine 

thalf' olunan k im"e derhal veya 

, ·erlle11 mühlet Jrinde parayı Ter_ 

me:ı....e ihale kararı feo;holunarak 

kt>ndı .. ınden en-el en ~ ük ek tek

lifte bulanan k lm'e anetmı, ol· 

dutu bedelle almağa ra:ıı olur!"& 

ona, ra:r.ı olma7., vf'.ra bulunmazoıa 

hemen yedi gi\n ınUddt>tle arttır-

maya çıkarılır, f'n çok arttıran& 

ihale edilir. fKt ihale aruındakl 

fark ve &'eçen günler için ytız. 

<le he ttın hf'sap olunaf'ak faiz 

, .e dl*er zararlar ayrı<'a hükme 

huet kalmall'!ızrn memuriyeti-

mlZ<'f' alırıdan tah .. ıı olunur. 

(~adde 133) 

7 - Ah<'ı arthnna~·a bedel bari 1 
cinde olarak yalnıı. tapu fero.: 

har<'ını, ~irmi "t'nelik ,·akıf ta-

' iz bedeUnJ \e ihale karar pnL 

!arını \·ermeğe mf'(•hurdur. ~lüte

raklm vergiler ten\irat , .e tan

zifat 'e tella llye re .. minden mü

tevellit belediye ruc;amu \'e mü. 

terakim 'akıf l<'arc ... ı alı<'ıya alt 

olmayıp arttırma bedellnıten 

tab11ll olunur. 

gayri mf'l!kulün yu-

karda göııterllen tıtrlhte Isto.n· 

bu.l Dördüncü kra. memurluğu o

dasında ı,bu ilanda Kôst erllen art 

tırma ,artname.,I dalre!inde sa

tılacağı ilin olunur, 

t LAN 
Üsküdar icra Memurluğundan 

9{2f557 
KadıköyUndıı <.:ateraga mahallesinde Dumlupınar sokak 28 No. ikamet 

etmı9 ve Caferata m ahalle.sinde Yoğurtçuçeşnıe caddesinde 45 No. da 

iken ölmüş olan .şınorlli Kirkoryanm halen ikametph ı meçhul kızı Meline 

Siruhi ve oğlu Mıgırdıça 

Kadıkövünde CRfer ajta. mahallesinde Dumlupınar Mkak 28 ~o. da 
mukim Ka~abet l< ızı Mari, ~lmdikl ism i Emelin, Beyoğlu ikinci noter · 
liğlnden resen tanzim oluna n 20/2/933 tarih \'e 1619 yevmiye No. s e· 
netle m11risinlz ölü Şinorikde alacağı olan 3000 ~ bin liradan bakiye 

2iGO iki bin yedi ytlz elli liranın ta hsiline dair adı geçen Mari, şlmdıkl 
l!ıml Emelin aleyhinize açtığ"ı t akip talebi ilzer ine yapılan zabıta tah· 
kıl<atına nazaran lkametgahlarınızın meçhul olması dolayıslle icra hA-

kimllğince 20 gUn müddet.le il!nen sız:.e tebligat icrasına !<arar verilm1' 

ve UskUdar asliye hukuk Mklmllğin ln 14/7/ 942 T. ve 942/1158 sayılı 

veril! et ilam ile ölü Şinorige \"a ris bulunduğunuz sabit olduğundan meb· 

!ağı mezk{ır 2iM iki bin yedi yüz elli liranın t alclbinln yapıldığını 3/ 4/ 

942 tarihinden itibaren % 5 kanuni f aiz ve ma hkeme ve icra nıa.o:ratla- • 

rile birlikte t ayin olun an 20 gün ıçinde ödenmesi ve bu mUddet içınde 

borç ödenmez \'e tetkik mercll:ıden veya ait olduğu mahkemeden U:ra

nın ger i bırakılmasına da.!r bir karar g etirmedikçe cebri ıcra yapılacağı 

ve bu mUddet içinde icra ve l!l!s K. 7' Uncu m addesi mucibince mal 
~yanında bulunmanız ve bulıı.nmul&Jlız hapls Ue tazyik olunacağınız 
ve hakikate muhal ii bo>yar.da b~onursıuuz hapis ile cezalandırılacağı. 

nız icra emri yerine kaim olmak Uze!'e lllnen tebliğ olunur. 

Selllbl ve N~ri7at lllüdiUU: Ahmet Emin YALMA.."'i 
\'atan N~rl,at 'tiirk Ltd. ŞtJ. VataD Ha~ 
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1942 Yit : 2-Sayı : 650 "OOGRUY A DOGRU - EGRIYE EGRf.-. (BugUn 2 nci sayfamızda) 

Atılay laciası şehitleri din anıldı 

Ahlay facıasını1a şehit dUşen kahraman t'tl erimiz için dün Yavı.<t'da yapılan haz.in ihtilalden Ud resl.nı 

Yavuzda hazin bir ihtifal 
Çanakkalenin sularm ı kendilerine kefen 

yapan erlere son ihtiram merasimi 

Bir kehanetin manası 

Karneye tabi şehirlerde 

ı- Ticaret Vekilinin lzmirdeki tetkikleri 
1 

.-.....--:s~-------..............-_.,..----.----

v ekil, İstanbuldan giden 
bir heyeti kabul etti 

Fevkalade kazanç vergisi ha kkında mü lahazalar
da ve lisans i~l e ri üzerinde di leklerde bulunuldu 

Son 

Rommelin müdafaaya 
çekileceği t~bii 

görülüyor 

kararlardan sonra .. 

Hamburga 
hücum ettiler 

Bcrlin, :!7 (A.A.) - Alman or. 
duları başkomutanlığının tebliği: 

Alman kuv\•etleri iki gün süren 
çarpısmalardan sonra şiddetle r:ıü· 
dafaa edilen ve km·vctle taM.ım e. 
dilmiş bulun~n fl:;stor iıstilr.dekt 

(De1-anu: sa.. 8: ..,ü. 3 de)X..\: 

Saffet Arıkan 
Haber şuydu: Cenubi Rusyada k b k 1 

kurulan ve hntt:i bazı saHkleri ma arna ve ı·s u'' vı' ı·ma ,· Çilde dargaalak Bu hücum bugüne 
Kars clv::rır.c!:ı, hucl1.4th1rımız iç;n· 
de yıı~rynn 1\tıllnknn adında bir devam ediyor kadar yapı lan ları n 

Berline gidiyor 
Ankara, 27 (Vatan) - Yenı Bc.r-

mezhep var ki temellerinden baş. lıco!:I, ynlnn söylememek, çalma. Ticaret 'reka"'letı·, un ve undan mamul Ankara, 27 (Radyo Gazetesi) - en şi ddetl i s i oldu lln sefirimiz Satrct Arıknn bu akşam 
mnk, herkese ve her §Cye karşı I' 1 Kahire tebliğleri cephede bir de· mahalll memuriyetine hareket et. 
di.!rli<'t cl:naktı:-. dd [ b / h 

1 
ğlşıklik olmadrğınr, mih\'erln mü- LondrA. 'J.7 (A.A·) - Dün ce. mlştlr. Saffet Arıkan, istaııycmda 

?.~:-.l:ıka:-lardan b~zılarr Kallfor· ma e er için ir ta imatname azır ıgor dafasya ge;;tğlni ve menli topçu cc İngiliz hava kuvvc·tlcrlnin Ham- Bl\yUl' :Mlll<'t Meclisi reisi AbdU!ha. 
niy Yn hicret ctmtc:Jer, orada yer· ve keşif karckatı olduğunu blldl- burga yııpt:kla:-ı ~kın bin ucnkla ilk Renda, CUnıhıırlyct Halk Partisi 
lc~~lc:l"r, mcyvacıhk "<' sütçülük An~::.r:ı, 27 (\':.t'U'I) - ·.rıcar"tl le beraber bir takım bUyUI< blskil\'İ 1 kım çareler nramaktndır. rlyorlar. 1 Alınanyaya yapıla:ı hsva taarruz- g-enel se~:rt-tP.r~ Memdııh Şevket 
sa~al:ı.:-rnda mu·;~ffak cı~ı;tl~:-. 9/el•~eti nslkıı il~ ekmek dağıtılan Ye makarna fat.rl1t.,ları'11n da hai:ır OğrcndJğımlze göre, Ticaret \'<?i:ü· Roı.ırr.clln müd~faaya gcçmcsl, l larırıdar.beri en ~lddctl: ts~rruz ol· Eaendııl, Dahiliye Vekili Dr. ıı·,)(r~ 
f:"rvnt ... ve rahnt:ı kavlıAfl'l•ı~lar, h::ıl. :r:ı~~U:.r~ m:k~ı-_::a "~ 1bl«ıc?\'I gibi 1 bulunduklan !'Crlctde ı-aç:lrn mahnL 1 ıctı un ve l.inlu maddeler için yenj bır t.sbii görlilebillr. Çilnkü kcadis!ne 'nuştur. TUıcr. Almnn sefnrP'i erlr'.ı.n:, Harı
lcrl•lc!an mnmr.un olm'i!arı i~:d h:ır ..... .:.~· clt:-.ıı pret-ı.mes'. .~ir. o.r for_ ! lcrc nn.kllnir. do kab!l olmadığı anııı· ı t 11 t hazıriıyacak ·e t ıı t verilen vaz:fcyl :rapmıştrr. Fillla. Bu son akına i5tlrnk eden 1ngl •. clye erkCinı, bir ço'ı mebıısıa .. ve dost-
scbe".l vır. Öyle old·J~ıı }!Pide ı::2: ı ·· :.•1 aramct:ı.:.:.rl:r. n.ı:;l'l· tar.J~n I şıimaktadır. a ma name , \: a ma. · ı k!ka İngilizler Rnmıneli geri alma- t,z uçaklarının sayısı şimdiye ka· f !arı tarafından u.ıPı.1r1ar.mıştır. 
h 

. - • ı.,Mr.1' 11 •;erhes' s:ıtrı.a rıkar•'atıl· ı lIU'·'· l ı ııanıede ~e maRar•1a \'e blskOvı fao- 1 · b·' 1\k 1 i ar hı h~::l"M:!"d"'I t-:: ]·ııç r.y c-ı. ·' '' · ~ ~ " · numet. uıun mUdde ıenbcrı mu- 1 . 1 dıkça Mıs:r3 bu k:ıclar yakın olan rlar Almanların Jnglhcrcyc karşt 1 Mosıcova uy e ı; mlz B. Cevad 
\'el Va5in~ton bGy!!•: clçi;7.! ... a Nı tt.~!.:~ za~·t~·clıı ır..ıkan~~ ~e blskU· attal kalan lıu rabrıkalarm dl yenl· ı rıkaJarının hali ha.»l' \'az.yeLı nazarı 1 bir orduya kııı !$1 rnühin1 kuvvetler )'aptıl:ları hava akınlı:_rında kulla- Açıkalın da 3 a~stosta :M:oskovaya 

(Ikw:an.ı: 5.). :;, M . :: ek>) ("} vi ıma:t::•lt ta- mahzı.;r 'orll!memek· ! den faaliyete !;eçlrfı:nesl için b.r ta. it.bara a'.ır.<1cai\t.r. {fkHu•.u.: Sa. S; SU. f . d:) ~ (ı>enuw: ~a. 3, Su. i; de) (::) 1 harcltct cd~ckt.r. 


