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Atılay Kumancranı Gü,·c-rte Binba
şısı Sadettin Gürcan 

Başvekalet, ölen subay, 
erbaş ve erlerimizin 

k~nyelerini bildirdi 
Şehitlerin resmi listesi üçüncü sayfamızdadır 

lngilteredeki talebemiz 
IAndra radyosunun diinlel tlirkçe D6'fiyatınıla ha· 

ber verildiğine göre. lngllterede bulunan talebemlı: 

bu radyonun sı metre lizttlnden yapacatı bu ak,am 

kl türkte neplyatta allelerlne hıtap edeceklerdir. 

Karaisalı çiftçi ·eri ·oı is~ bir nf iyon 
ki o hubu~ t verecekler 

! Hazırlanan ta:imatnamcyo göre ekmeğin vesikaya 
tabi olmadığı yerlErden un alarak börek, pasta, 

makarna, bisküi yaptlması serbest olacaktır 

Muvaffakıyetin 
değişn1ez yolu 

Başvekilin 
mühim bir 

tamimi 

Ankara, 28 (Vatan) - DUn unlu ı yerlerden un satın alarak bultındıılt· vesika ile ekmek dağıtılan yerleı-dt 
maddeler hakkında bır talimatname , !arı mıntakalara sokabilir ve derhal yalııız hububatın alım \'e satımını 
hazırlanmakta olduğunu blldirmlştık. ı iınalflta başlıyabillrlcr. Bunlnı yap· menetmlşUr. Alakadarlara nazaran 
Bugün yaptığımız tahkikata göre. tıklan börel<, pasta, makarna, bıs. makarna fabril:aları faaliyete ı;eçlp 
Ticaret Vekfdetl, unlu maddeler için! kUvl ve emsalini serbest piyasaya~ p!yasaya makarna sev.ketmeğe baş· 
b!r tallmatname hazırlamakla bera.. çıkarabilirler. Re!'mi makamların bıl· !ayınca makarna ile pınnç ar8:5ında 
bcr makarna ve blskU\•l fabrlkaları, I dirdiğinc göre. Ticaret Vekı\letl za- tabıi bir rekabet doğacak, böylece 
pastahaneler, börekçiler arzu ederler- ten bu maksatla hububat hakl.ınrla p.rlnç fıyatı dUşC:ekt~r., 
se ekmeğin vesikaya tAbt olmadığı nt"..şretmlş olduğu son kararnamede, 1 (Oenmı: :sa. 3, :SÜ. t te) -

Çok ümit verici emareler karşısındayız. Acaba 
bu defa, sonuna kadar gidebilecek miyiz ? 

Ankara, '?8 (Vatan) - Baş
, ·ekll Şülull Sar:ıroğlu, de\·let 
dairelerine gönderdlltı bir tamim
le dairelerin yapmakta oldukları 
,.e yapmak lsteıllklt"rl 1,ler hak. ı 

kında süratıe malumat verilme- ı 
Yazan Ahmet Emla YALMAN 

Atına Belcdıyc Reisinin ylr· 1-
mı dört santlik :zamanını G 8 rb"ı çölde 

karşılıklı 
taarruzlar 

ikinci cephe ~==---~ ıasıl geçlrdlginc dair bugünkü sa. 
yımızın lklncı sayfasında bir yazı 
bulacaksınız. Tanınmış bir Yunan 
muharriri larshndan gazetemiz 
i~ın yazılmış olan bu yazıda har. 
bin, ecnebi lşgallnın, açlıgın, yok
suzluğun yarattığı aşılmaz zorluk· 
l:ıra karşı J\tlnnda açılan mücade
lenin heyecanlı hıkaycsını bula. 
caksınız. 

Almanıa.n 1 Timoçenko 1 
meşgul edıyor ı 50 tümeni ı 

Fakat .ş bu kadarla kalmıyor, 

Yunan muharriri B. Bogris'ln mn· Tobruk ve Eldaba Fransa kıyılarında 1 250 k m . 1 
manevra yapılıyor J > 

l geri çekti f Ruslar Ro;f~;·'i K:.fı;:;:·~~~:ı:k ~öiô'i'~~·k;ı .. şehrl 
k .. lesl, herh .. ngı bir mücadelede 
hedefe varmak için ne gibi şart- tekrar bombalandı 
tarn riayet etmek, ne gıbi bir ruh- j 
lo. çalıımak lt'ızım eeleceJlnl de 1 

apnçık ıfadc ediyor. Mal ta üzerinde hava 
faaliyeti arttı 

Fransa halkı da 
sabırsızlanıyormuş Bu yazıyı okurken. eski İzmir 

Belediye Reisi doktor Behçet Uz 
gozüınün önüne geldi. Doktor Beh. 
çet Uz; yıkılmış, yanmış bir şehrı 
clirıltmek, yüzbinlerce insanın sıh· 
hntlnc, temizliğine, hayalının lnti
ze.mına, zevkine, saadetine, mane
vi emniyetine, şehrin yarınki men. 
fantlerine ait yepyeni bır mücade· 
leyı, türlü türlü zorluklara ve en
gcUere karşı başarmak vazıfcslni 
cesaret ve cilretle üzerine almış. 
tı Kurulu itlyaUaril, köklü men. 
faatlcre, dedikodulara, kanunla· 
:ın, usullerin yarattığı sayısız en
gellere rağmen hedefe varmağa 

çalııjırken, sükünctinl, sabrını, gü
leryüzünü kaybelmıyor, muvaffa. 
klyelln sırrını pek iyi bıldi~ıni 
dalma isbat edlyoı·du. 

Bu sır da; zamana h{ıkim kal
maktan, kırlasi muamelenin akı. 
~ına kendini kaptırmayıp her Işı 

icap eden zamanda, icap eden yer
rle, ihtiyacın icap ettirdiği tarzda 
Yapmaktan ıbıırettır. 

İsler Alinada, ister Izmirdc, •s. 
ter Belediye Reisliğinde, isler Ti· 
caret VekılJiğınde veya d ğcr va-
7.lfclcrde olsun, muvaffakıyetın 

sırrı ve şartı hep birdir. 

Gökte aranan şeyler dalma yer. 
dedır. (Aklı selim) denilen şeyin 
Yolu b rdlr. Usul ve muamelelere 
alt mecralarda kördöğUme çevri. 
1Cn birçok işlerin b .. slt, sade hat 
Çareleri vardır. Bütün iş, benlik 
iddia ve ihtırasını, resmi makamın 
curur ve azametini bırakıp herke· 
si ıınlayıp dinlenıcklen, lıastıılığı 

Y•)lilc teşhis etmekten ve lacı lh· 
tiyaca u~sun kılmaktan ıbarctlir. 

Memleketin büliln kalkınma ve 
lierleme davası, bu taze ve eaoh 
ruhun umumi hnyatta yayılmasına 
bıığlıdır. Bul'u yap"bılırsck mılle· 
tin en biıyük h:ıı:ıncs nl, israftan 
kurt:ır:ıbıl rız kı bu hazine de za. 
ma .. dır. 

Bu memleketin hayret verici bir 
uyma kabiliyeti vardır. İdııri ha.. 
yattakı medrese ıJhnlyeli lnkı· 
lfıbın ~eni bir hamlesi olarak he
le bir yıkılsın, muamele ve usul. 

(Dt:n.mı: Sa. S; Sü. 2 de) «O> 

Ti car et vekilinin 
lzmirdeki 
tetkikleri 

Bu husustaki etraflı malCımat 

üı;iıncü sayfamızdadır. 

---.-.....~....., ....... 

Ankara, 28 (Radyo Gazetesi) -
Kahire, 28 (A.A.) - İngihz Or· Almanlar ikinci cepheye ehemmiyet 

taşark umumi karargfıhının salı vermez görUnUrlerken, di~er taraftan 

Urallar arkasında J ' A rnanları hır • 

durmadan ma,zeme yı a a oya ar 
ı r d .. t .. 

tebliği: muhtemel bir harekA.ta kar~ı hazır· 
Düşman kuvvetlerinin şimal ke. !andıklarını bildiriyorlar. 

Loud,/~1ic~.~.:yorYo<kshice tahliye ettiler Almanların, artık e me UŞ u 
Past'un cephe muhEblri yazıyor: Moskov a ve Le-

simindekı mevkilerinden başlamak Muhtellf kaynaklara göre, Alman· 
Surellle y"plıkları taarruza du- n .. lar ~imaU Fransa sahilinde manev· 
26 • 27 temmuz gecesi kuvvetle- (Denmı: sa. s, Sü. '7; de)X 
rımizin karşılık şıddetll taarruz:a- ------------
rllc gelişmiş ve buna topçu kuv 
vetlerimlz de yıne ş.ddelle islirak 
etmiştir. HusrevGerede 

Berlinden 
hareket etti 

Marcşal Timoçenko, muharebe 

nizamının bozu1ınas;ııa me.rdan Fransa don üç yeni ni ngrad bölgele-
vermcden 50 fırkayı 250 kiloınel· 

Aşağı Don nehri bütüıı 
kollarından geçildi 

reye yakın bir mesafeye çekmeğe Tümen getirildi rinde harekete 
muvaffak olmuştur. Fakat en bü 1 

Hafif bomba uçaklarımızla av 
bombardıman uç.aklarımız kar,.. 

(Dnamı: Sa. S; Sta. t. de) "- cnevamı: b&. s: &u. s de>xx · -- geçmesi muhteme 
Rostof civanndaki köprü 

başı büyük ö.1çüde 
gf!nişletildi Almanlar 

Birminghamı 
bombaladılar 

Sabık büyüke!çimiz. Führer 
ve hariciye nazm ad/arma 

istasyonda uğurlandı 
Berlin, 28 ( A.A.) - Memleketine 

dönmekte olan Türkiye BüyUk Elçi. 
ısi Hu rev Gerede bu akşam Berlln· 
den hareket etmiştir. BiiyUk eh;i. is· 
tasyonda. Fillırer aduıa Devlet Nazırı 

'-Ok sidd ?fli olduğu Dr. Melssner \'C Harıclye Nıızırı von 

bl·ıdı'rı' len c' U taarruz Ribbenlrop adınıı. Hariciye :M:Usteşarı 
von Veizsaeckcr tarafından selllmlan-

Hamburg'a -
175000 yangın 
bombası atıldı 
Bombard ımonlar yü
zünden Almanlar va· 

2QQ tayyare ile yaptldl mıştır. Hariciye Natırlığı daire şef. QOn SıkınflSI r : ki\_ıor 1 cır 
!erile bir çok devlet ve ordu mümes- 'V 

Londra, 28 {A.A.) - lngiltere Ha. silleri ve parti ll('rl gelenleri ile TUr· Londı·a, 28 (A.A.) - Pazar ge. 
va Nazırlığı tebliği: kiye bilyllk !'lçillğı memurları ve kor cesi Hıtmburg şehrine karşı yapılan 

Diln gece dUşman Hava fa.ıı.liyetı diplomatikten bır çok üye ıstasyonda hava akını hakltında yeni tafsilat gel 
bir kaç günclenberi ynpılan1ara nls· büyük elçiyi ugurlamı~lardır. nıiştir: 
betle da.ha geniş bır ölçüde olmuş· j _ _ __ _ _ l Taarruzun yapıldığı gocee tızundu. 

•~·aıuı ~ :S. 8ü. li de) *§• ~_.....ww~- (l>evamı: Sa. S; SU. 5 te) (/) 

lngillz bombardıman o~nkb.ra AJ..mnnyaya dofru havalanırorlar 

Ruslar Stari Oskola doğru 
i.'erlemeğe devam 

ediyorlar 

Ankara , 28 (Radyo Gazetesl)
Şark cephes : Son haftalar zarfın. 
da cenup kesımtnde harekatın 
süratle inkişafı umumiyetle Almnn 

Moskova, 28 (A.A.) - Sovyetle- vaz taarruzu istlkamet!nin Kı:. fkas-
rlıı gece yarı!!ı tebliği: ~n olacağı kanaat.r.i hasıl etmiştir . 

27 temmuzda kıtalarınm:, Voronej Fııkat bu takdirde Alın anlar 1943 
ve Novocherka.cık bölgelerinde dllş. le de Ruslarlıı c;Drpışmak ınecbu

nııınla çarpv;mıışlardır. Kıtaatııııız, riyctinde olacaklal'dır. Çunkü Kaf 
çetin mııharebelc~·den ~onm Rosto! 1 kasyaya inmekle harekat tamaın· 
vc Novocherk:ı.sk ı tahlıye etmişler· lannuy .. caktır. 

dir. Har k{ıl Kafkasya;ra ıntıkRI el. 
Barents denlzlnıle harp scmllcrtm.z tlği lakdırde Kafkas dağlarının 

bir düşman deııızaltısı ile lO bin ton- dcğurneal:ı müşkülat neticesi Al· 
hık bir düşman taşıtını batırmışlar· mantarın blı' çıkmaza girmeleri 
dır. htimall mevcuttur. 

\ "oronej ~·e\ reslnclıı 

.MoskO\'a, :?8 (A.A.) - Sovycl teb. 
llğl cl<I: 
Almıınlıuın Don nehrı dirseğinde 

piyade, motbrHi ve tank kuvvetıerly· 
le yaptığı bir çok taarruz! ır pUskUr
tUJmU<ştUr. Bir Sovy"t birliği 2!\ A 1-
mıın tankı tahrip elmi~ \'C takriben 
700 Alman ôldürülmtişlür. 2:! Alman 

{De,·a.mı: Sa. J: SU. 6 da) «/• 

Almar.ların Kafkaslaı da takılıp 

kalmalnrınııı doğuracağı bu çık • 
maz onlar için hezimet, mucip o
labilir. 

Bu dilşüncelcre istinaden Al. 
man ordularının bütün kuvvet.le· 
rilc ccnupi~ki harckaln 1şlirnklerl
nln mcvzuubı:.h s olmadığını tah
min ed"yoruz. 

(Dev~mı: Sa. 3, Sü. 7; dt>) (::) 

Berlln, 28 (A.A.) - Alman ordu· 
ları başkumandanlı~ının bildirdiğine 

.göre, Alman ku,·vetlerlnden mUte· 
şekkll bir grup Batalks kesimınde 

doğuyu dnJı·ru iler!C"miş ve ştddetıı blr 
mııhnreheden sonra Olgınska şehrini 
z::ıptetmiştlr. 

Don nehri ağzı dolaylanndakl yol· 
!arda Alman hava ktı\"\'etleri 250 dUş_ 
man arabasını tahrip ctmJştir. Bır 

çok mühimmat depoları ve bir ben· 
zın deposu bomba isabeti netlcesind' 
berha,·a olmuştur 

Don nehri boyunda 

Alman orduları Başkomutanlığının 
tebliğı: 

Doğu cephesinde R~tof clvanndı> 
Don nehri üzerinde tutulan köprü 
başı, devamlı hücumlar netıceslndt 

cenuba doğru bilyllk ölçilde genişletıJ. 
ıniştır. Piyade birlikleri Ye motörlU 
müfrezeler şehrin doğusunda Dorı net\ 

(OC\'linll Sa. S, =--u. 4 tc) (-) 

İaşe işlerinin Belediyeye 
devri devaın ediyor 

Vali, serbest piyasada çallşacak tüccardan da 
vatandaşı n haklarina azami riayet bekliyor 

Piyasada mahlut yağlar 230-240 dan 175 kuruşa düştü 
İaş:? teşkilatının Belediyı.!~'e dev-! Vali ve ı-3clcdiye Reisi doktor' icap ~.ttlr~"gi.ndcn ve bilhassa şeh· 

ri ışı dcv:ım etıneldc:dir laşeaen 1 Lı'.ılfi Kırdar dün sab:ıhtıın sacl rln gunllık ıaşe m:ıddelcrl üstün· 
Belediyeye devredilen .evrak•n a., 14 e karlar İaşclİPkı ça!~~ma oda:I deki ko:ılrolun daha dev~mlı ve 
dedi 13 hini gr.r:mişti:. lklısııt mu· sında devir muamck?lcrı \'e YMI daha ı;ıkı bir surette yapılması 
dilrlüğil yarından it lıaren JJı.>r· vazife tak~·: nıierlr. göıdcn geçir-1 için mevcut imkanl:ırdan istıf:ıde-

1 

diincil vaı·ıf hanrlaki eski İaşe leş_ m1~1Jr. yl .~~şt.ne~e!t İstanbul zabıtasından 
kiıfıtı !Ji.irn5ur.a taşınacak ve ııyın Serbest fıyat \'e satışlarda ihtl- muhım bır kısmınr valnız iaşe 
b.rl:ıden itibaren de orada çalı~. kAr h:ıdlcri olup olmııdıg:nın tnyi. madde crınin konu luna ayırmacı 

1 mııfa ba~~ayacaktı:. n i için daha iyi şekilıer aramağı (Devamı Sa. !, ~ıı. l do), 



VATAN 

Şehir Atina Belediye Reisinin 
Haberleri • • d .. t t . 
Şehrin nakil yırmı or saa 1 

Fatih, denize yürüdü 
işleri tanzim 

ediliyor 
Felaketler içinde kıvranan bir şehir 

nasıl agak üstünde durabiliyor 
Yazan: Ziya Şakir Nakil vasıtalarının mu

messillerinden mürek
kep bir komisyon Bele
diyede faaliyete geçti 

r AtlPa bir aralık korkunç bir mr.znr manzara<ıı go~teriyordu. 

Oradan 10elenlerln anlattıklarına göre açlık \ C yol•,.,utluk yil,,ün· 
dtn başgö.,tercbllec.•ek sıılgınları imlemek için orada kahramanı•a 
bir miıcaı: •1c dc\"am etmektedir. Bunun ba.<,ınıla da Beledly·e Rebi 
Ange.lo., Georgato \•ardır. Bir tek aıJamı~ azmi Ye ('alışma kud
reti, binlerce can kurtanuış ,.e ycU,en çocuı.ıarın o;ıbhatlnl ko
rwnak lınklınını \ermiştir. 

nın hayranı oldum. Karşısına çı
kan her işi, derhal mütehassıs· 

larla beraber tetkik eder, onları 
d'oledlkten sonra derhal son ka. 
rarı verir. En aksi haller karşı· 
sır.da bil dudaklarındaki tebes
süm eksik olmaz. Bu ciddi çalış· 
nıaları brızan mühim bir adamm 
telefonu, hazan bütün gayretleri 
hlc,·e ind.recck kadar feci bir ha· 
ber fasılaya uğratır. Fakat Be· 
ledlye Reisi "derhal sinirlerine 
hakim olur. Zorluk nekadar bü
yük olsa işlerin yuriimesi çare· 
siz.. ~·alışmalarına ayni titizce 
alakn ve dikkatle, ayni şevk ve 
güvenle devam eder. 

- 21 - Hıç ıiUphc yok ki SUleyman Re. 
Artık, (Fat.h), da) ancımadı ıs, uğradıgı muvnff.ıklyetslzJ.ği 

Sağ elini §iddetlc havaya kn.ldır- 1 hayatlle ödeyecekti. Nitekim, bcd· 
dı. Ve elındekı kayış kırbacı, al. baht Amiral ayni kana tle kurar· 
tındaki (Cambolat) ın (1) sağrı· gfıha gelerek titreye titreye FaU
sında şlddeUc şaklattı... Cesur h n huzuruna girdi. 

Beledi;> c, jichır nakil vasıtaları 
isini kökı.inden halletmeAe karar 
vermist.r. Bu hususta halkın c;ek· 
t•gı zorluklar goz;onUnde tutularak 
tarife ve vesaitin hıılkın ihtiyacına • 

Bu değerli mü<"adele adanıınd11n aldığımız mektubu hir kaç gun 
cnel ncşretmL-:tık. 

hayvan, efer.dislnın hiddctınc ıştl.

1 
Fatih, evvel{l onun yüzüne le. 

rnk ediyormuş gibı, birdcnbıre hcvvürle baktı. Sonra; 
şaiılandı. Ön ayaklarını havada - Gidi, korkak ... Duncıı kııdir· 
salladı. Sonra, hiç tereddut etme·! ga ile, niçin beş parça düşman ge-

Bir taraftan da Atina beledi.)eslniıı na!tıl çaJı~tığına dair bir 
yaıı elde t'tmenln çok istifadeli olal'a~ını düşıindük. Bir do.,tu · 
muı; tanınıııı'I Yunan nıulııırrlrl<>rinden D . Bogri<ı'lrı bizim için böy 
le bir ya7ı ha~ırla.)I)l gıindf'rıneslnı fomln etmi~tir. Bu meraklı 
rnakale~i at-ağı~a 1:c~lri~·orur. Bir Beledi.~e Reblnln, felaket gü. 
nünde, para \6 \a ıta yokluğuna rağmen !>ırf a7,ml \e gayreti 
aayesinde neler yapabllcccğlni pek a~ık bir şekilde gö~teriyor.] 

uyacak • dide tanzimı dusu-
nı.ilmcl~ 

den, ok glbı denize fırlndı. 1 mlslnı haklayamadın? .. 
Bu mubarck h yvan, karada Diye bağırdı. 

nasıl kuş gibi uçuyorsa, ~rodi de- Ölüme hazırlanmış olan Süley· 
nizdc de· kadırgaların ku~ek su· rnanı Reis n kalbi. bu (korkak) 
larımn sahillere kadar suruklcncn kellmeslnln karşısında birdenbire 

Nakıl ş.erını tnnzlm içl11 hazır. 

lıklara başlanmıştır. DUn Elek· 
trık, Tramvay ve 'l'unel, Şirketi· 
hayriyc, Dentzyolları mümessille. 
rinden mürekkep bir komisyon 
Belediyede fcvkalfıdc b.r toplan. 
tı yapıırak bu ıncselcyı inceleml§· 
lerdır. 

kanlı dalgalarının üzerinde _de, sızladı. Başını dimdık tutarnk: 
uçar gıbl yüzüyordu. Ve (Fstıh), 

bulundugu fikri ve •hlı'lkl mezi. D. B O B G J S 
Atına Belediye Reis B. An·~ Yazan: ~ 

gelos Georgatos'un sahip 
Saat ilerlemiştir. Son servis 

şef dosyalarını 2Jıp çekildikten 
sonra reis, hususi katibini ça. 
ğırır. z ;yarctçilerı birer birer 
knbul ctmcfle ve dlnlemeğc baş
lar. Reis, h· lkı doğrudan do{lru
ya ynnır.a almııga ve dertlerinl 
dinlemeğe çok kıymet verir. İş· 
gal altırda bulunan, aç, işsiz bir 
memleketin derdi çoktur. Her. 
kes birer sur<'tle talihin birer 
s'lleslııi yemi~tlr. İ~te Belediye 
Reisi, bu dertleri elinden geldiği 
kadur hafifletmeğe çalışır, ilaç, 
yiyecek. pnra şeklinde kMi de· 
recede yord ım gösteremezse bile 
ge1e11 adama ı:;u ka'la&ti verir ki 
reis kendislle beraberdir, Cclfıke
tlnin acılarından teessür duyuyor 
ve acıyı beraberce çekiyor. 

sırtındakı ipckh eüpppenln etekle. 
rı su uzerlnde ıirüklcncrek deni· 
z n derinliklerın.c dogru tlerlıyor

du. 
Mağlubiyet kabul etmıyen bu 

büyük kumandanın, artık gozlcri 
kararmıştı. Onun içın, (kara) ile 
(deniz) kclımelerinin mfına, mef· 
humu knlmamıştı ... (Fatih), atını 

sürdüğu deniz n üzerinde yuzen 
parçalanmış gemi aksamına, kan. 
ıı oklara, lime lime olmuş cesetle· 
re, kopmuş kollara ve bacaklara 
zerre kadar ehemmiyet vermıyor .. 
atıldığı derin denizin, bır anda 
kendısın de derinliklere kadar 
çektikten sonra, blruh bır halde, 
bu perişan enkaz arasına fırlatıp 

atıvercccğini duşünmüyordu. 
(Fatih) ın m Jyetlıroc bulunan 

bazı sadık ve fedakar kımsclcr, 

sevgm hukümdarlorını tehdıt eden 
tehlike karşısında tahammul ede
mcdıler. Onkır dn şlddcUc atlarını 
denize stırdillcr. (Fatih) c yetişti· 

ler. Onu, bin mU§kUIOtla geri çe_ 
\'ırdıler- Karaya getirdiler. Tabi· 
'ltln yardımlle düşman gemilerinin 
kazanmış oldukları muva!fakiye-
ln ehemmi) etslzliginden bahsede· 

rek onu tescili etmek stediler. 
Fakat FaUh, hiç bir tcsclll kabul 

- Hfış5, hunkarım ... Ben, kor. 
kak değilim. Ve kork k olmadığı· 
mı da, vaktilc nice muharebeler
de gbsterdim ... Düşman gemileri· 
nı zaptctmck için, yalnız ben de. 
ğll, donanmayı hümayununda her· 
kes vazifesini lern elti. Fakat ne 
yapalım ki Cenabı Hak, zafer lh. 
san etmedi... B•llyoruın ki şimdi 
beni katledeceksin. Buna, asin itı

raz etmiyorum. Ancak, banu (kor. 
kak) dediğin lç.n, Allahın huzu· 
runa, ağlayarak gidiyorum ... Eğer 
ben korkak olsaydım, ynralanır 

yaralanmaz, harpten çek llrdlm. 
Fakat ben, yaramı hiç kimseye 
göstermedim. Cnıı: acı•lle kıvraca 
kıvrana, tek gözle harbettim. Şu 
halime bak. padişahım. 

Diye mukabele ederek, sarığrnı 

kaldırıp kanlı bir çukurdan ibaret 

kalmııı olan sıığ gözünü .gostcrdi. 

(Fatıh), derhal duraladı. Aml. 

rnJını, haksız yere itham ve tek· 

dir ettiğini nnladı. Fakat, biruen. 
bire de hiddeti sükun bulamııdı: 

(Arkası var) 

(1) (Cambolat) ismindeki bu 
kır at, (Fatih) in en sevdıği mu· 
harebe atlarından biri idi. 

Ögrendiğlmize gorc dunkü içli· 
mada mühim kararlıır alınmı§tır. 

Kom'syonun aldığı karar bir ra. 
por halinde Vali ve Belediye Re. 
isine verllecck ve ondan sonra 
fanllyetc geçilecektir. 
Alükadarlnrın verdikleri mahl· 

mala göre bu iş azami 10 ağusto· 
sa kadar bitirilmiş olacaktır. 

Dün bazı fırınlarda 
neden ekmek bulunamadı? 

Dün şehrin bazı yerlerinde mev
zıi b"r şeklide ekmek sıkıntısı go. 
rülmüştUr. Alfıkadar makamlar· 
dan yaptığımız tahkikattan öğren· 
diğ'mize göre; 

Sevklyat ve münakallıt bakı. 

yellerin bir tek adamda toplan· Tanınmış Yunan ~1:uharrhi 
ması çok nadir bir~cydir. Yük- !.....-------------....; 
sek tahsil ve terb1yeslle beraber 
geniş bir anlayış ve kavrayışı ve 
tam bir dürUstluğU vardır. Bun· 
!ara tükenmek bilmez enerjisini 
ve çelik gibi iradesini katması 

sayesindedir ki bu müşkUI daki. 
kalarda Atina halkı kin kurl.ırı· 
cı bir rol oynamışur. 

İnsanların kalb"nl kavramak 
ve sevgi ve emniyetlerini celbet
mek için bir takım rnezlycllcre 
sahip olmak lazımdır ki bunlar 
da hakkaniyet hissi, ruhn sinmiş 
bir namus duygusu, tcvıız.u, !;a• 
delik, nezaket gibi şeylerdir. Kar 
şımızda ister bir devlet adamı, 
ister bir işçi bulunsun, her lnsa. 
nı bu meziyetlerin ölçüsüne vu· 
rur, hakkındaki hükmümüzü o. 
na göre veririz. i~te Atina Bele· 
diye Reisinde bütlin bu fazılcl. 
ler fazlasile vardır. Kendlsilc te· 
masa gelenleri biiyilk nezaketllc, 
hal ve tavrındaki samlmt altıka 

cuk, bu hamamlarda parasız oln· 
rak yıkanır, saçlarını kes

0

tlrlr ve 
elbisesıni ctüvden gcc:irtlr. Bu 
tcm';ı:lenme programının uırıumi 

s•Jth tin koru.nmasu~da büyi.ik 
biı· rolü olmuştur. 

Saat dokuz olmuştur. Altı bin 
kadar memur ve müstahdemi 
bııluna11 Atina Belediyesinin da
ire serleri reisin bekleme odasın· 
da toplanmıştır. Re s her blrilr 
kendi sahalarına alt meseleleri 
konuşur ve icap eden kAgıtlorı 

imzalar. Çok isterdim ki Yunan 
gençleri, dokuzda.n on bire ka. 
dar geçen zaman içinde re sin 
odasın da nasıl çalışıldığını gör· 
sunlcr ve çalıı:ınanın doğru tar
zı nasıl olduğunu, alaka ve dik· 
katin nasıl esas moksat uzerınc 
teksif edildiğini, ııekada r şevk 

ve gayretle iş göruldüğUnü, boş 

birer kelime olarak kendilerine 
ve tatlılıkla mutlaka teshir eder. tekrar edilen bir takım güzel söz. 

A Una halkını derin bir mln_ 

net ve sevgi ile kendine 

!erin tatbikatta nasıl canlı mana· 
lar alabileceğini anlasınlar. 

S ant bir buçuk .. . Memur· 

lar çekllmlŞ"tlr. O zaman 

Belediye Rc'sl, .}ehrin her tara. 
fına ~ayılmı~ bulunan yetmiş 

beş a5heneı.i11 kırk bin mıktarın
dakı yoksuz çocuklnı·a iyi b::ı. 

kıp bakmadıklarını teftişe çıkar. 

Bu çocuk aşhaııclerl Belediye 
Rcis.nin en güzel eseridir. Bütün 
Yunani.,taııın bu örneğe uyması 

sayesinde gelecek nesil kur!arıl-
mıştır. 

edecek halde değlldı Bütün vU --------------

Büyük adada 

mından Ofıs tarafından tevzi cdi. 
len §Chrln bir kısım unları değir· 
menlere geç vnklt verildiğinden 

öğütülüp fırınlara tevzi! biraz ge· 
cikmiş ve bazı mıntakalarda bu 
yüzden ekmek sıkıntısı çckılmiş. 

tir. Ofis şehrin günlük ihtiyacını 

değirmenlerde bğiitüldüktcn sonra 
mıntakalara tcvziini göze olarak 
ışı daha çabuk yapmak için azami 
gayret sarfctmcklcdır. 

Ekmek karnelerini kay· 
bedenlere yeni karna 

verilecek mi ? 

bağlayan bu müstesna ndamın 

yirmi dört saatlik hayatını (Va· 

~ek çok defalar, reisin oda. 

1F" sının bir tarafına otun· 
tan) okuyucularına anlatm k Is. rak, çalışmaların kulak misafiri 

Belediye Reisi, ~ehrc ettiği biz. 
metlerle övünmez, fakııt çocuk 
aşhanelerlnden bahscd Jdlği za· 
man goz erı parlar, zayıf damarı 

cudu, zangır zangır 

Hiddetle sıkılmış olan 
arasınd n, anlaşılmaz 

stUllyordu. 

titriyordu. 
dfşlerlnin 

kelimeler 

(Fntih) nrtık orada durmaya 
lahammul cdemcdı. Scvgllt atına 

kıncı bir kırbaç ind rd . Cambo-
1 t, ok gibi lleri fırladı. Fındtkh 
sırUarındn, bir kuş gıb uçmayı; 

başladı. 

Galuta semt ni tarassuda me· 
mur olan TUrk kıtaları, yıldırım 

Uratile önlerındcn geçen hükı.im. 

darı bu vaziyette gorünce şaşırıp 
kalmışı r . hattil or.u selamlamaya 
olle vakıt bulamamı~lıırdı. 

(Fatıh), bır an bile h ç bir yer
de tevakkuf etmeden karargt'ıhına 
ccldı. Daha Mıla teskine muvaf_ 
fak olnınadığı h ddctle ntından 
nerk n; 

- Tez., B:ıltaoğlunu çat:ırın. 

Diye emir verdı. Öfke ile çadı
rına glrd 

l),ll()A\~ 
:}?f>A\llA\ 

Radyo, nefret 
neşretmeli mi ? 

A merlkuda rnd~o ne,rlyatlle 

meşgul olnnlıır bir konferans 

yapmışlar \C u m sele~I tetkik et
nıl';'lerdlr: «lilld~ onun harıı müna e
betlle ncJret nı>sretıııck lı:ln lnıllanıl_ 

rna ı <'alz midir T Cni:zse halkı kim· 
dl'n nf'frel etilli.) o foş' lk etmeli.) ı:ı. 
Rldınlc hıırı• eden hiıkunıııtıerılı-ıt 

nıl, .)~ık a harp eden milletlerden 
mi~ 

Kongrctle çok koııu-:-uımu-:, fakat 1 

fikir dağılmıştır. mr kı ım a:uı nef
ret nP.Şrlne tanıftar çıkını tır. Bun
lar ıli.)orlar ki: cllalk bir dü man_ 
dan nefret ctnıhe h:l\ılı.r. Harp e\· 
kini duymak için nefretin t iri al
lına dn~ınesl fazıındır.21 

rakat kiıııdl'n ncf~t rtnıcll 't A
uıdan ba:ıılıırı sııldırış taraftarı JL 
derlerln H' lıunlarnı idare ettiği hii· 
kümetJerJn, dlğn bnzılıırı da böyle 
adamların nrkıısınıı ılü cıı mlli<>tlerln 
nefrete la) ık oldu~"l!nıı kltllıı etıniş-

11r. 
mr kı .. ıııı illa du nefret fikrinin 

alC) hinde bulunmuştur. Bıınlnr da 
dl)·or ki: «Dü ııınnlıırınuz nefret di

ninin t(o,;Jrl aJtmdııdır. nız hu hislere 
mukabell" ı-den;ek onlardan farkımız 
ııı· olur? nl:.>: mgl dinine fübl olma.. 
lı.) n. Kur ımızdakilere hasta gözüy
le bakmalı, acımalı \e bugün L!Ahl3, 
'arın başka \B ıtalnrla teda\llerlne 

SERÇE 

Amerikanvari 
bir tehdit 

Bir ôileden zorla 1000 
lira koparmak isteyen 
bir şebeke yakayı 

eleverdi 
Evvelkı gün BUyukadada fılm. 

lerdc olduğu gibi gnrlp bir tehdit 
hAdlscsi olmuştur. B r hançer rcs· 
mini imza yer ne kullanan bir mck 
tup BUyUkada Güller sokağında 

4 numaralı evde oturan Sıdıkıı 

ve kocasına hıtaben yazılarak 

gönderılmlştır. Bu mektupta. eğer 
24 saat zarfında adresi gosterılen 
mı.iesscsede bekllyecek olan işaret· 
li adııma 1000 Jıra gdtüriiiüp tcs. 
llm cdılmezse muhakkak ölocekle. 
ri bildirilerek tehd!t edilmektedir· 
lcr. 

Sıdıka ve kocası mektubu alıp 

derhal zabıtaya muracaat ctmış

lcr, yapıl ... n sıkı tetkıkat ncUce
s!nde bu küstah mütecavızler ya. 
kalannuşlardır. Tahkikat yapıl· 

maktadır. 

İstanbul Vilayctı bundan evvel 
verdiği bir kararla ekmek karne. 
lerinl kaybedenlere her ne suret· 
le olurs:ı. olsun knrnc verılmcmc· 
sini blldlrın ştı. Birçok kimseler 
kı;rnelerlnl zayi ellikten sonra 
kaza kaymakamlıkları ve polls 
ınarifetlle tahkikat y plırmışlnr ve 
bu husustaki evrak Vilayete gon. 
derllmlştl. Bu kere Vilayet bu mil. 
racan.Harı nazarı dlkk&le alarak 
karnelerini zayı ettikleri tahkikat 
neticesinde anlıışılnnlara bir tYlık 

karne verılip verilmemesi hakkın· 

da yeni bir karar alacaktır. 

Balkondan halı silkmek 
istiyen iki kadm 

düşerek yaralandılar 
Nlşantaşı Kat pslnan sokeğmda 

oturan 40 yaşlıırında kadar I-'atma 
ile Hasibe adında. iki kndın evle· 
rınln üst katında halı sılkerlcrkcn 
balkon parmaklıklarının kırılma· 
sı üzerine 10 metr k dar bir yük
seklikten aşağı düşerek tehlıkell 
surette yaralanmışlardır. Yaralılar 
Haseki hastanesine kaldırılmı~lar. 

dır. 

Colctte kendlsıol alt'lkadar ctmiyen bu 
sözleri canı sıkılmış bir halde dınllyor
du. Bize mnsıı hazırlamış olan garson da 
başımızda bekliyordu. SozU kısa kesmek 
ıstedım. Dedim .ki: 

Affedersın z, acele yemek yiyıp 

gitmemiz Hizım, drıha üç yUz kllometre· 
ilk yolumuz var. 

terim. oldum \ e bu yaman aasmın ıha. 
Belediye Reisi akşam kaçta ta kudretinin, hafızasının, sabrı· (De\amı ı-oa. 4, ~ü. !? de) 

yatarsa yatsın, sabah saat altıda _ ·------------------------
iş başındadır. Yanındaki teknik J ~ 

1 vardımcılnrı olduğu halde Atına ~ ~ 1 • XQ 1 ! ;ok~kla:ını dolaşınaga_ ve lcmiz-( '&lli A~ _ 
ilk ışını kontrol etmegc bajilar. ~-••._~•llllllW•llıl .. ,~t ; ~if'!!f~·~ 
Sokakların temizlenip tcmiı.lcn

mcdiğlni, çöplcrn toplanıp lop· 
lıınınadığını, p is kalmış yerler 
hakkında bir gi.ın evvel verllen 

Neron bile dayanmaz 
emirlerin yerine getirilip g~tlr 1. A. lnıanyanın ikincı şehri ilam- 1nglll7 Gencra.11 Alman mare<ıallııı· 
nı&diginl kendi gözüyle görmek ~ burg üzerine Jnglfü. tanare-_ gall!Je: · 
ıhtlyacındadır. !eri tarafından yapılan .,on hh.\ tik a- Irlşlr menzıli maksuduna aheste 

Tifo, tifüs gibı Atinayı ciddi kında 170 bin yangın honıbat.ı ahi· &iden 
surette tehdit eden salgınlar, re- nııı;;. Rin bombada bir tıııı~lnln yan- Tiz reftar olanın plylnc damen 
isin bu §Bhsi itina ve gayreti sa· gııı çıkardılını farzedttek ot .. ak bl. dolaşır 
yesinde önlenmiştir. Sabun, ya_ lr. bir şehirde 170 yangının birdf'n Reytııe mukabelede blllunmak istiyor. 
kacak şeyler, kireç gibi bir hal· ale\ lennıe'll ne fa•ı bir halledl r, ko- ı··akat bakalım bu • küçük mik~ao;la» 
kın ve bir şehrin temizliği için la.) ea ta a\\ ur edil<'blUr. Bu !'lıc·ata taarru71arla ne katlar yol alabilecek? 
lüzumlu olan vasıtalar bu kııdnr kar mı d:ıvanır dedikleri gibi hu ka- \"iSE IKI:SC'I C'EPHE 
kıtken, Atına eehrınin sıhhi du-1 dar ateşe . itfaiye detll, ~eron bile ~u ikinci cephe ınCf<t'leı.I Arahın 
rumunun harpten evvelki half' dayanmaz. l .)alt-lfü..lnl geçti. Arap, merkehlnc bL 
iade edilmesini; sistem dairesin- ı·Jt;!'·ı BiR TABn·E nlp te yokaluga çıktı mı bir :'IRlcl 
de ve ısrarla deva m eden bu U. Auı·hlııleı-k'lıı ıı;arp ('Öllindt": tı&tblk tutturur \C bu yalel gldet·el;I Jere 
tl:ı:llğe borçluyuz.. ı·tıııekte oldu~u yeni tabiyeye dikkat kat!Mr ııürermlş. Arabın glde<>eğ'I y·er 

tf!!!!!!!!. «!it sekize dogru Belediye 
~Reisinin otomob!llnin halR 

hamamlarının önünde durduğu· 

nu görürsüoi:z. Belediye halkın 

sıhhati namır.a bütün hamıımla

ra el koymuli1ur. Bunlardan b r 
kısmı çocuklara tahsis edilmiş· 

tir. Her fakir adam ve her ço. 

eıllyor ınuı.uııuz.'! lnglllr generaJI mlh 
\er kunetlerinl dordurduktan onra 

iki gimıhı bir, ile,· Kilnde bir ckUçUk 
mlk)R'lta» bir taarruza geçiyor, üç 
t>eş kilometre ilerliyor, tıonra aldığı 
yerleri tak\lye ettikten sonra «kü
çük mlkya~ta» blr taarruz yapıyor, 
biraz arazi daha kazanıyor. 

ın11ay3endlr. Bu itibarla hiç olmav.a 
y._telllnln ne kadar "ürecegi kt'stlrıı,._ 
lılllr. lklnt·I Ut"plıenln 'ar&<'.al;ı h edef 
belli , .e muayyen olmadığı için hu 
bahl~tekl J alelden gına. gcltll. 

Allah a,kına ya şu lkln<'i c·cpheyl 
açın, yahut ta bu yolda ur 'ır eden 
ağızları kapatın! 

Tatlı-,erı 

namına bu serveti reddedeceğim ve bu 
suretle mesele kapanmış olacaktır. 

Yazan: ADdri M .. rois Çniren: Rezmn A. E. YALMAN 

- 31 -- Bcn.m de yolum uzun .. Allaha ıs. 
marladık. Sıze rastladığıma ve güzel kı· 
zınız.ı gordüğüme çok memnun oldum. 

saadetimi ve hayetımı yıkacagı bence 
malümdu. 

b t edllmedicınl, fakat çok büyiık mık. 
tarda olduğunu, SQn seneler için<ie Mös· 
J ô Martin bu scrvcUn menkul eşyn. ha. 

- Bu iş sandığınız kadar kolay de. 
ğ!ldir. Mösyö Martln'ln çocuğu yoktur. 
Bu vasiyetnamede de kanuna aykırı hiç 
bir nokta bulunmadığı için bunu tatbik 
nıevkıine koymamak mümkün olamaz. 
Her nekadar 775 incj madde: uHlç bir 
kimse kendisine bırakılan mirası ka· 
bul ~tmeğe mecbur edilemez.,, derse de 
bu kayıt ancak rUştünU isbat etmiş olan
lara göredir. Halbuki kızınız henüz re. 
şit d«!jildlr. Bütün hukukuna bakmağa 
ve korumağa memur babasıdır. Onun 

Ellml öptü, Colcttc'l de scllımlayarak 
oradan ayrıldı. Salondan çıkarken arka
"ına donup b kmadı. Bu hali hoşuma 
glttı. Colette ordu: 

- Bu da kim? 
Eskiden tanıdığım bir ahbap .. Gor· 

mıyell o ka.clar çok sene olmuş kl bir 
türlu lsını hatırıma selm.ıyor. 

xıx 

Bu kar~ılaşına benım uzerlmde derin 
ve acı bir tesir bırakmıştı. Parlsc var. 
dıgımız zaman ~ocam Colette'e sarıldı, 

kızı optu. Ve seyahatin biitun tafsilfıtını 
dinledi. Çocuğu dinlerken öyle şefkııtlt 

'c hııyr .. n bir bakı ı \ ar
0

dı ki çıme do· 
kundu. Hakikati gizlemekle büyük \ 'C 

ğır bır glınn.h ~lcdlğımi bir kere daha 
hıssett m. Ergcç bunun cezasını gôrccc
ğıme emındlm. Bu ceza nereden ve na
sıl gelecekti? Bunu bilmiyordum. On 
sekiz senedenbcrl bunu bekliyordum. İn· 
safsız ve korkunç bir darbenı0 bütün 

Hislerimde yanılmamıştım. Bu darbe 
işte bugun geldi. 

Bu sabahk ııotcr Passaga bana tele· 
!on ctt.. Kcsık kesik ve ao&lp bir şe

kilde birşcyler soyledi ve kendisini mut· 
laka gelıp görmemi istedi. Hatta bu zl. 
yarettcn de kocama şimdilik blrşey bah· 
setmcmeml bilhassa tenbih elti. 

On bire doğru alışverişi bahane ede
rek evden ı,:ıkıp notere kadar gittim. 
Beoı esnırh bir tavırla kabul etti. Ve 
bo.nn bir mektup uzatarak okumamı ri· 
ca etti. Lyon şehrindeki bir noterden 
gelıyordu. Müşterilerinden Adrien Mar. 
tln'ln öldUğunu ve olürkcıı de bütün 
erveürıi knnuna ve usule u)gun b ir va
lyetname le Coletlc RoıniJU'yc bıraktı

j;ını haber veriyordu. Bunun evveIA 
genç kızın validesine hususi olarak söy· 
lenmesi de tenblh edilmiş olduğunu &y. 
rıca lldvc ediyordu. • 

Noter, henüz servetin miktarının tes-

0

lıne çevrilmesine ve kolayca da oakledi· 
lcbilmeslnc biltıassa ehemmiyet vermiş 
olduğunu da mektupta yııııyordu. 

Ila~mı kaldırdığım znman ihtiyar 
passasa'nın dikkatle ve merakla bana 
baktığını gördüm. Bayılacagım sandım. 

Keşke de bayılsaydım da bu müşkül 
vaziyetten böylece kurtulsaydım. Fakat 

insanlar bazun tahminlerinden fazla kuv. 
vetll olurlar. Hütlln hak kati yalıınsız 
\'e riyasız söyliyerek kurtulmağı dü· 
şUndüm ve notere kısaca size bütün bu 
mlattıklurımı birer birer hulasa ettim. 
İhtiyar adnm, hikayemi tamamen d.n. 
!edikten sonra dcdı ki; 

- Pekala, Madam Romilli herşeyı an· 
ladım. Fakat şunu da ildvc edeceğim ki 
çok müşkUI ve mUthıs bir vaziyet kar
şısındayız. Kocanıza ne diyeceğiz? 

- Ne? Kocam& mı? Ona bütün bun
lardan bahsedecek değiliz ya .. Ben kız.un 

namına imza saUıhlyetl olan ancak odur. 

Sizin hiç b ir hakkınız yok. HattA da. 
ha dogrusunu isterseniz kocanızın do. 

çocuğa alt olan böyle bir serveti red
detmeec hakkı yoktur. Ya sonra kızı

nız rüştünü isbat edince babasından bu 
hakkını dava ederse ... 

- Ben bu hususta Colette'c kefil o. 
!urum. 

- Olamaz. madam.. Böyle işlerde 

kıınsc kimse !~·in kefil olamaz. Kızınız 
belki de o azman değişir, yahut kocası· 
nın tesiri altında kalır. Siz bu meseleyi 
his tarafından muhakeme ediyorsunuz, 
halbuki ben hukuki tarafını görüyo· 
rum. 

Şimdi yapacagımız ilk iş, Mösyö Ro. 
milll'ye vaziyeti anlatmak olacaktır. Na. 

(A.rkan Yar) 

B 

Programlı 
çalışma 

lr 'ali tanırım. Bu zat, lu~ti 

aı;ıııı,: hiç bir şey k~ırmn.-

mak içln A dan Z ~·c kadar hlr \.f• 
!!\.}etin lşlerile llglll olabilecek ke
llınelerl alfahe ıra Ue küçük bir 
(·rıı defterine ıralamış. Bir fikir 
\ermek için kııydede.)1m: Mesela A 
lıarlind~ asaJlş, atcılık, arıcılık, il 
harfinde hapishane. hay~-an; S har_ 
flnde de su kelimelerine tesadüf e· 
diliyor. 

\'ali, yeni gittiği bir yere \0anr 
" arırıu defterinde yazılı kelimeler 
etrafında bir fıafta, on gün üren 
kı!.la, fakat faydalı bir hazırlık tet
klklnıle hulunuyor. Bu ha..:ırlık in
('Cll'ınelerl sonunda en önemliyi ö. 
nrıııll,\'I'; mii~tacell. J;:'eri bırakılabl

leceğe ter<'lh ııretile bir program 
(,,'ld.)Or. a 

nu programa göre fara7Jl nıan ka
zade asa.} ı ln teınlnJ, halka klretll 

udan kurtarmak l~in he!} kllometrfl 
iitedekl hlr kaynaktan şeJıre su ge
tiriline 1, ı;ıtnıa mücadelesi ilk önce 
\ e arele hıılleıtilecek Jşlerdlr. Bıın.. 

lardaıı ı.onra görulecek i~le:r ara
~ında 'llayı•tte inkişaf halinde olan 
dokuıııaı·ılı~a ~·anlım etmek 'e bv 
sannt sahiplerinin lhtl.)açlarını kar
şılamak. falan köıırü~ il tamir et tlr
ınek, c·eıa C\ indeki ~rtları r"lah eL 
ıııek J;t•li.ror. l çünl'iı, 'lönlüneü "' 
ilah .. . ılnet·eleı de de filan ve falan 
i':ll'r \ar. 

\'ali her kıc;ımdııki i'lcrln ba'jıı· 

rılma .. , için işine göre müddetler ta
~ in cıli~ or, kolları ~ıvıyor, emrindı.>kl 
hiitiin lııikimıet mekanizmasını ııro
,ı::-raıııına .ı;-öre lıarPkete ~e~lriyor \e 
onun l~lc.}·l':inl s11Cha "nCha takip \O 

kontrol edİJOr. 

lliiy ı ., bir programla hiç bir ,ey 
unutulııuıılaıı, 1:-ler birbirine sekte 
' erıııedeıı, l ıizum uz liizomluya en_ 
gı·l olıııııd.rn \ 'lla:\ etin biitiin lhtl· 
yaı;ları tedril'i, fakat emin \e fay
dalı bir ':<•kilde kıır-:ılanı.)·or. 

Her hlrlınlr, herhangi tılr salııııla, 

bu \ali glhl 'erlıııll bir ıırogramla 
çıılı,sak, bıuulanı ~ap,ak, ~apılaııı 

len şe.)I tıııgiin yaııılma<,ı IAzını ge
lf'n şe~ ı hugun ycıılnıa,.,ı liı7ım f!:I'· 

lrnln öııııııe g~lrmf: .. ek esa .. en Cen
net olan ~·ıırıluınuı Cenneti fılıı olur. 

KÖR KADI 

lzmir Manifaturacılar 
ş: rketi. şehrimizde de 

bir ma gaza açıyor 
750 bin lira sermaye ıle kurulan 

İzmir Fanıfaturncılar sirkeli İs· 
taııbulda ele. bir şube ııçmnk için, 
Dahı;ekapısı dn Anadolu hanının 
altında evvelce Kıırakoya ait bu· 
lunan mağazayı tutmu!;lardır. Baş.. 

!anıla~ tamir ve tudlller birkaç 
güne kadar bitirilecek, şube faali. 
yete gcçlrılecckt!r. 

Yeni nahiye müdürleri 
Açık bulunan Fener nahiye mü· 

dı.irlüğünc MUlk ye mezunların. 

dan Feridun, Hcybcliadayn da 
İhsan Ahnç tayin edilmişlerdir. 
Yeni ruhiye müdürleri eyın birin. 
de vaz.felcrlnc başlayacaklardır. 

Bir adam Haliçte batak
llğa saplanarak boğuldu 

Eyi.ipte Şadırvan sukağında o· 
tursn Alı ve Rıza adında iki ar
kadaş denize girmişlerdir. Batak. 
!ıkla saplanan Rızayı kurtarmak 
için Alınln yaptığı gayretler boşn 
gitmiş, Rıza boğulmuştur. 

(TAKVİM) 
29 TE~li.\IUZ 1942 

{'ARŞA:\IBA 

AY 7 - GÜN 210 - Hızır 85 
RUMİ 1358 - TEi.\DlUZ 16 
HiCRi 1361 - RECF.P J 5 
VAKiT ZEVALi };ZAI'\I 
GÜNEŞ 5,53 9,24 
ÖGLE 13,20 4,51 
iKiNDİ 17,16 8,47 
AKŞAM 20,2fl 12,00 
YATSI 22,21 1,51 
İMSAK 3,49 7,20 

IYKôl~Q 
lskuro köftesi 

B ugün bir kilo "ığır kıymasını 

iki kere makineden ge~·lrdik
t~n "onra lı;lne bir fincan su koyarak 
çok iyi ~ u~rdum. Tuz, biber , .e hol 
da ınıtytlano:ı koyarak ıskarada ·pi
<:lrdlnı. 

Ulr k~· ııııtı ll'anı kızarttım. Bir iki 
kabak haşladnn , .)&rım kilo ııata. 

te:.tı•n do ıııirt· ~aııtıııı. iki, üı; te hl· 
b~r ııı,ırdlın. Köftıılcrl taba~a diı.

dlkten onrıt ha.f.ırladıJ;ıııı selnelerl 
yanına yerleştirerek sofraya ~ok za. 
rif bir tabak yemek olarak gönder. 
dlm. Erikle karı,ık \'lşne ho~afı, tatlı 

kı mını tamamladı. 

EV &ADiNi 



---- W• ı .~:; \"ATAN 

Askeri T!caret Vekilinin tetkikleri 

BerlinJe 
apartıman 

kundakçıları 

;"A liay Şehitleri SiiA'"i iCMAL 
j Atlantik harbi 

hakkında 
nikbinlik 

durum 
( Yazan· l 
l İhsan BO AN l '---------' Vekil, bütün gün muhtelif işlerle 
Doğu cephesinde. 

Sle>klıolm, 28 <A.A) - Öğrc. 
nildigıne göre Berlinm bü~k a. 
partrmanl~ında hemen tlt'mcn her 
gece büYtik yangınlar ('ıkma~ı. Gcs 
tapo·yu endişeye düşürmüştür. 

Him~r, bu musibctlc-rin fatller:rri 
meydana f.'Ik:armak üzC'rc zabıtaya 
yardım etmclenn1 Bertin ahalısin· 

den istemiştir. 

M areş.at 11mot.f'nko nrduları. bü 

yük kı~ı.mlarfle A.~ağl Don 

nehrinin ctotu Vf' tt.nap kcyılarında 

rk'attf'n müıtafaaya geçmi!J Vf' h.ıf

talantanbPrf ilk defa C'ldtli mukaw-
m<"t gO!S! .. rmtye başlamı~iardır. 

Almanlar, Ru."Slann hu yeni ('~

""""· :nnı StaHngrad _ ll<>•tof ar&
'<Uldakl Don dl,.,..ğl kıy.larmda ı.... 
tıtrtı bJr mtktalaa hattı Jruram9.dık

Jarrm 9Ciy1ilyorlar. Onlann bu idctfa... 

•ı. ~ i7a.b edM'Rfinttl: Yfl('hllfl. 

,\.J man «rdutannıu •.t ('MUlh '"~ mcr ~ 
~ lnıYV('tluila Don nehrini ttn.uba 

"~"' w trtrer kôpMi hafı tatmlllf 
ntmalanna. da;rann-"tadır. 

'JmcklJLIVa raity'o!VI, ~eıdltıııın gün-
lü k bh- ~rniı-00 A.,qrğt Don hoymıu mli 
d:\faa <'l.len ·am kUVYf"tJ.eoriae ""n ~ 
k•re kadar ıtayannıalan..,, 1ılT ımnş 
:Y<"r blrukılmammsımn e,mtt.dlldtğtnl 
htldlnnt,ıtr. Banrlan lwtb. Rmlar., 
111ıuda:ne muharel>fo.Jenlm ~ıtf'a Ro8-
tof Vf" "ovo!M't"k.ıMk ıırJ:rirk-.rlni ~ 
bklannı habt-r '\.f!nnt,k-rdil'. 

Alrrutn telılljilne ~öre. Dit «"nalı 
Rn tor <·rnnp Vfl cloju~mKI& Don netıı_ 

rtnı &l)J11rş '"' RosWfa 10 .. lG kllo
m{'fTt" Jt'M"t>8.f6l:IO bulunan Batalsk ka· 

aha&ıoı rle ~ınntşttr. Alman sağ 
c·f'nahı Roı,.t.ofta iki k6prti baş.ı lmr_ 
ınQ.'jtUT. KAii nıik&ards. kun:etf ~ 

tikff'R !o!Ml!'a dalla ttnoba belki de 
Xo\'ore "f.k"e kadar ilf"rlcmeei ımlh-

Ahnan nıerkezı Rıwtofu-o ~ lr:i

meşgul olarak malumat aldı 
İzm<r, 28 (A.A.) - T'caret Ve· Doktor Beh<;et Uz. saat 20.30 da 

kili Dr. Behf:et Uz, bugüu öğle. Ihr&eat ve Itha.18.t bırlUderi taratın· 

dE'.'n evvel Tıcaret ve Zahire Bor- dan Şehir gazinosunda ı;erefin.e ve 
stsına gid: rek tüccar ve simsar· nlen aı..o.şam ziyafet.inde ha.zır butun
larla görüşmüş, muhtelif mcvzu-1 muştur. 
lar üzerinde tetkikler yapmıştır.:---------------

Geçen sene mahsulünden kalan Tiıuoçen1co 50 Tümeni 
üzünılerin ihracı meselesi ayrıca 

tetkik tneV%uu e>1muştor. 250 kilometre geri çekti 
Borsanın. tfı.k:rar faaby('te gpçmı (Bati ı hteide) XX 

si ve ~be:>t pl~asanın yeniden ku. yük Jmtıha.H asıl ş mdJ gıeeirccek 
rulma$1 do.layısıle bor .. da bıiyül< j tir. Bu lmtıh<m da Aşai:ı Don ile 
lezaburat yap,..}ıyıış ve httkı'metin Volga·nın kaı. ımakta olduğu hat
bu kar&rJıun doğurdugu umumi ta dayanarak Kafkasya yoluna sed 
fer-ahlık ve sevinç tebarüz ettlriL çekmektir. Askeri eksperler, Rus 
miŞ'br. l\fareşalinın rical etmesinin evvel· 
.. Ticaret Vekili saat 13 te iııcrr ve ce düşünülmüş bir h<treketin r.eti. 
U:züm Tarım Satış k::ooperaiJfler; cesl olduğunu ve Almanlartn şhn
Birliği tarafından şercf1ne verilen di münakalat sistemlerinde büyük 
öğle Yemeğinde hazır bulunduk· müşküllere uğray.acaklarınt ileri 
tan sonra saat 16 da Viliıyett.e ya· sürnrekiedirier. Timoçenko, şöyle 
prlan kayma!ta.mlar toplantısına rl. <lemıştir: 
J>llSet elml9fu. Toplantlda Vali, İz- Dtişman De>n hattına varaca-k-
mir mebusu Rahmt, Belediye Re
isi, Top<ak Ofis Umum Müdiirü 
ile Ofıs erkanı, İzmir kazaları ka.y· 
makamlarıle Bel:edive reisleri ve: 
Parti başkanlat'1nd,.,; bazıları hazır 
bafunmwılar<tır. 

tır, fakat ben ondan evvel orada. 
bulunacağım ve düşman Don'u ge· 
çemiyecekt'r. Harbin akıbeti Sta. 
lingrsdln batısır.d&n Rostov'uo 
doğın;una kad&r bu nehir Uz.erin& 
taayyün edecektir. 

Himler, ıııYan.gın saclizmine müp 
telci ve yahut halk at" sında p:ınik 

çıkarmağa uğraŞa0 kımseıer. diye 
tavsif cttigı bu yangıncılar çetes 
mensuplarının t('vkifJ için 20,000 
mark mük:Bfat vadetmlftlr 

Alma:1lar 
Birmingham1

1 

bombaladılar 
(1llııp 1 _, ~ 

tur. Birntingham Qe\"Tesin<te ya.ngı.n

lar çıkanlmış w. ha..q,'.tt' yapılmL,.tır 

Bura.da az sayıda telefat da vardır. 
Ayni zamanda merkez ve d~ konL 
lukları dahilinde de bazı ha.:l&J·Ja.r ya
pılmı~tır 

Taarruz. gen~ bi.r ııatıa i~gaı etnıiş 

ve Londra muhitine kadar uzanmış
&a da burada bombaların yapUğl ha-, 
sar pek az olmH.Ştur. Gece 8 düşman 
uçağ'ı tahrip o}unmuş: ve hıı.,ıca bir 
Alınan uça,ıtı da 'iidland üurind~ 

d~rdlmtl.\'tur. Bun<lsn Mşka diğ1'r 

dtiŞln8J1 uçakları da ha.tJara u,ıtratıL 

mrşsa da bunlan t<'ylt edccek brr ha,.. 
bcr aJınamamı~tır Tico.ret Vekili 

bugday işi, diğer 

C'kmek mcseiesi, 
hububat ve gıda 

Ura.Dar arkasında &rrhn, 28 fA.A.l - Ask~n bir 
Londra. 28 (A.A.) - Sovyct kaynaktan bildirildigine göre. dtln 

maddeleri. giyim eşyası ha.k.kında tcpraklarıı:dn 23 bin kilometre gece Birmingham'a ye.pilan hava hU-
ki ihtıyat;lara dair kaymakam ve uzunlıMrunda bir ~ahay 1 dolaştık- cumuna 200 Alman eav:ıuı uçA*ı lfU-loroetrf'! dofwmnda. hetunan Sitıha_ • .,, -, 
belediye reısterinden izahat aldtk. tan f.ionra İngiltereye gelen esk; rak etmU, ve hedefler Ur.erine ağır 

irrılkayada. da Den ltf'hrint en IMJağt 
hlr nflktad& 8~ "--e rtt"hriııı oen-.p tan sonra vaziyetten memcu11 olup Milli Şimendlferciler Bh-liği Reisi ve çok ağlr çapta infih1k bombaları 
kıyHonda tuhun»ata mu.vaffak oı- o\madlklartrıı sormuş W' hep.'!ti va- .J. H. Potts, UraUa.r'ın arka.sır:daki ile çok mikt~"da yangın bonıbaları 
nıu.,tnr. Rtfı.>ar, ftrekTI nnık.abU ıa,.. ziyetin çok düz.elmiş v~ halkın Sovyet istihsalfitın1n hayret verici atılmıştır. 
arrın.ıarı.la bahmmu.1ta1'; fa.kat A!-t cok: mt"mntın oldugunu beyan "Ct- blr şekilde çoğjt_Jdığını temi:n et- ---------------

.... 1-..l' mektedir. Urall.lrın mirasındaki Ql • k h • man kıtalanm hü•hirtürı ndıre dök_ m-,.enıll'. gın s a şe rı 
ınl~·p ltTU\·a.Nak ohu~IMdır. AJ- Ve'k.llin mtistahsüin devlete borç- fabriıkaları ziyaret elmiş olan 
ınanlu burı<da da klrfl kın'V<'t t.Jı>- laMığI ytızde yırmi h<.\'lerin ahnrp Pe>fü. Rns (abrikalarının buyük Almanların elinde 
ladıktan Mma K.af'k vvu. • Stalhı.. bir _kısm .. ını1_1 isl.~hsallerini yüzde ( R,,,., 1 fll('ide) (-) 

-,- lllnımadı!!"ı hakkında«; ..,,.lill", bun. b -~ tt rd kl -,. 
ırrad. dt"miryo1unu ketn'IK'k lıçhı taar. yedı yuz na.._<:; etıuue ar 1 ı arını' rini ge-nış bir cepheden get.erek d~ 1 
ruza J;t'ÇC("(':klerdır. lan balkın kendi getirip sev.e ~Ye f.öylemtş ve şunh!rı iliıve etmi$tir; man mukavemetini kırdıktan .sonra, ! 

. ·t.aJlngrad Lvtika.1nt:tı~ Don M'h- teeıim etmekte olduğu cevabı veril· Urall:arın arkasında bir mahıddt Maıtiç ve Sal nehtrlert kesimlerine 1 
rin~ ilrrH)·M1 hruın foihl <'J!ID&bı llf'L !mŞtir. t~nk imal ed~n b;r fabrikayı ıe.z· varmıfla.rdır. 
rln hah kf}'r"'ma 'antl1'1'fbr. '.RUA!ann Dr. Behçet Uz. gÖZ öntlnde tutu· ~1-r:ı·. Bu .. f~_bri~a çalışan .50 bın Don nehrinin büywk ka.\'sınde Ka.. 
hu hölgf'..d~ tamamll.r. nt'hlr d~wnma klcak en mtlhım M:ıin ekimi arttırmak ıc:çının buyuk bır kısmı ~nır..grad, l&(ın şimal - batısında ınuharebe· 

,............ asa. unu u --1 . d l ; ... t... a· $' end' 

Feci kazaya kurban 
giden Subay, erbaş 

ve erimizin künyeleri 
Anl,ara., 28 (A-'\.) Baş\:ekiUf'tl~n tebliğ edilmiştir: 

il tenımo.z. 194'.? t~rihhıde bir kaza netlct'ründe batan cA.tJlaJ• 
dMtnalb Kf'mlmlulP şe-hlt olan S9 auba,.·, Hba.' ve f'rln klmlerinl bli· 
Yiik bir acı il<' bildtrlriz: 

Şehit elanların aitelerlne bükt:unetc,"f' kanunı .Jal'dun yapıla.:aktır. 

fltılay Denizaltı ge'71isi Subayları: 
G,-. Bnb. Sadettta Oll'n'an (J.'i78) Komutan 

G,·, Vz.h.. Seoati Ta,t;z (169i) 2 tncl kon1utan 
Gv. Ttm. R9.or Saykal (1861) ... tsj)·tr 
'\ofk. l.'"7.h. Ahm"t Türün ( tVüfJ; llaşçark(ı 

Mk. Y<h. Adnan t:rnı ( IOCO) lkln<'I çark~ı (~ SnbGJ) 

fltı!ay gemisinde bulunan Gedikli Erbaşlar 
~lk. Gd. "1>· Ahmt>t Atalmn, htanbul (159) 
Gv. B-,. Od. Hakkı Toua.nlı, Manbul (330/806 S. 14) 
<'n." Gd. <:avu, ::Surettln Oii'"'tfl:t: F.IA7.ı°" (938/4019) 
'ilk. n.;. Gd. Zl)·a LodO§, Kııra~ımrük (Sll/10 s. 7ti) 
~fk. R~. Gd. Tah!ı:ln Dönmn:, J"'lt.anJ>ul (~/206'! S. 10'!) 
:\fk. Gd. U~t.(s.vu'ı' Salahattln _·artman. lflftenbnl (9S.J/'!1:8 S, !ıOl 

El•!•lrik B~. Od .. '«-mettıı/ "uruıl, EyUp (341/H "· 81 J 
'Ilı:. Gel. tl~~&\'d':; CemalettJn DJnf,'~r. f tanbul (931/'!003 S. 300) 
Elf'ktrikçl Gd. ça,,., ı•etht Yüee5-e~ (Ankara.) (9~/2097 s. 11l8) 
Jt:Jektrilu,'.i Gd. ('&.\-U' J~mait Tu~u.~. B:1lık~ir (93~/2045 S. 43S) 
Eltktrlk·ı Gd. ~,·u4 Sabahattin vıı..ra.ı. 'K. eli (936/r.OTI s. 480) 
T~ktz ha1 tM>dlkH Maı;ıunı Şf>n, Tra.bz.ıın (9!9,r.!030 s, 106) 
Torpido ~\'UŞU lffut.eyin Co~Jcıın, AIB.!jehlr (9S"?/'?00t s. 394) 
)fk. Gd. onbaşı Kem:>! Dajfa..,..,, ı.tanbul (93.'1/5007 ''- 51~) 

G\. Gd. onbaşı Jfa-ıan t"entuna. lstanbul (911/5080) 
'1k. Gd. ontıa.,ı Alt Rız.a BC")'ktış ~ı\'as (941/5632) 
f:JPktrikti Gd. OOba';'t Aph ·Pirlnay, l8tAnbul (941/502"!) 
T<>ı.lz Cid. onllf<\'1 l•nuıll ı,gil, htanbal (90 /5026) ( ı 8 ett>a!jJ 

1Uı!ay Ven ·zattı gemisinde bulun:ın Erat: 
9ll9/J1176 
9S9/172S 
939/19i2 
940/'.?2'.l 

ll-W/294 
941/Sll 
911/1190 

!lH/l= 
941/14:45 
941/8676 
9.fl/-8 
9-11/4320 
941/41~ 

94 l/S804 

'Vakfı.kPbirli Haun Cemal (M::ılclne onba,,ı) 

Oflu salih lfehınet f'-laklne on~ı) 
Gebı:('lt Ad~m 11\Loııeyia (~akine tr) 
Kandıralı EmJn Eyüp (Oövtrtf' rr) 
Erdrkli Ah1net HaNln (Gü'\.·t'rtf> ~rl 
Ri7..e-ll lfü "'Yin lbrahlm (Gü\·ert.r <>r) 
Burhani~)"f'll <hman ın.,tafa (·"la.kint' 
Sürnıenell )f~tafa Temt>l (~aJdnf' er) 
Ri.zf'll Ali R11.a Env"r (Göı;:erbıo er) 
Tirebolulu Şahaıı Halli (Güvert.e er) 
Ayant'ı.Jdı lsmall lly» (~'Perte f."r) 
Tekirdağlı Cenıll l1tT1TialJ (GU\ertf' e~ 
Gördf'li llalll ~fehıuet (lfaklne er) 

941/4265 Bartınh Hi.i~.yin Dalll (M:ıklne e.r) 

~1/1516 Valdıkebirli Tem.ı Yo~ (Maki« er) (16 •r'I 
\~kildlkteri ve RriJdafaa ifin lıuwı:ır 1 oklua-........ bu noktanın l· t l· ı Moskova ve Ukr"'yna e"dustn rner ler devam etmektedir. Bu Şt".lırin ce-
bırluntlukları anı.,.ıhnaktadır. rna.matıt ıazım. geldiğini hatırlattık- kc.;&:1 Cr.~n .en .ge m~r 1• ım 1

• nubundıı Alman vr n:röttefik kıtalan ı 
şu tulde Almanlar Ro<ctof - ~in- tan ve gelecek ekimin çok olma..c:u lil-, fer atol'y~lerınde çal~şan ~ek ve aşağı Don nehrtni bil.tün koHarından ~~~~~~~~~~~~~~~ 

hlAnı--kn:ya hattında Ap.t"ı Don neh- zumun& işaretten sonra dern.iŞtir k·· karlın i,..;ıler yalnız ştmer.d:fer mc~ geç~lerdir. ...; 
rint <'f'nnba ~l':lf"r" stanrrgnrt 1-,_ $ nokta d t:mıi.. 1 '" m:· zemesı drğil portatif sil3.~lar ve Alman hava Jtuvvetıe i Ru.stofwı 
Uıtamctlndt'I da neh.J'in ..,_tı k~nıa. l:'ÜJ11dl vaziyet yarın d&ha da.r ota· bu ı;lIAhların a.ksaınını da ımal et- cenubunda dfl.şmanın göeterdtği mu_ 
t.ıunam11f" varnn,lardır. ::ı"liof'lhri:n htl- büır. Vaziyettmiz. bu iyi hah daha 1_ n1ekted·rler. kavemetin kırma.k itin fiddeUj akın· 
~ .. ik kari..; ~inde artık Ruııt ~ yHeşttrerek ida:meye ça.trymaktır. Ha Rm ord~u için yeni mammJdeo lar yapmak auretn.e m'llessir bir yar-
lf·rlnln kaldıtına hUlnuedUch:lltr. nt:terı ~ getirerek .stokJanmızL '!,800,000 tonluk stok y.apıkh dımda bultmmuştur. Alman uçakları 

Hamburg'a 175 bin 
yangın bombası 

ahldı 

Rusl:ır, Roa::ov, 
Novoçerkaskiyi 

tahliye ettiler 
t•mun1i görünfişe. Rostof. fihlban&. çok kuv.etlendirsek bile is.rafa mey- . , t münakale yolk\rmı, nehir müna.kaJA .. 

l .a)·a hattında Alman 11...-i - dan vennemek, azami tutumlu hare-- Kaıbi~f, 28 (A.A-) - Rcu er tını ve Sovyct hava llslermi tıomtıar_ CJl&?ı l lnoicle) (/) Cn..ı l illeide) «/• 
uı""'·eUidir. Almanlar daha ~hnclld~n KPt ebnek, ekmeyi da.i'ma üç yüz, beş ajansının hususi muhabiri bıidirL ı dınıan etmi~lerdir. Bu akınlar esna.- Mehtap \'8.rdı. Ingihz uc;akla.n 3 da.l· w;:afı yerde tahrıp olunmu~ vt- 15 ta~ 
Karadenb:: kıJ"'ilnda . ·oıqroal<;tt lhna.. yüz gram arasHıda bir muvazpne te- yor: sında brr çok treni<~. demiryolu te· ga halindP- taarruz t>ltııer. ilk iki neııı:i de ha.sara. ukt'a.ttlmıştır. 
nını. denizür. Kafk&otya • ~~ ais edecek surette sa.rfetmck icap e. Gelecek kış z:ırfındJ, Kızılordu· sislr-ri. Volga ~ehri U1-"rlnde nakli• dalga 175 bın yangın bombası ilf' bir Ek ~öyle deYa1n etmektedır: 
ılffll~hmn t.ebıJi.d'fl ııı.,.tam~. &>r.lo yu ve Sovyct halkını iaşe etmeğe yat yape.~ ger~·ule.r ve !">3 diişman u. çok başka homhftlar attrktan sonra. Voronej c;evreeinde kuvvet~nmrz 
soı Cf'u hta )lliiP., nehri dotu l~ k'lı· gel~k kadar yiy~k mad. çağ.ı ta.hn_p rdı_lnu_~ttr 'c;.c-ki&di ve arkadan ~en lic;tınrU d11.l· mev-.tUeril'li ıslah etn:ı~ltrdir. Don neh 

Dr. Behı;et U:r., gonlşö.len bUtiin mc ~ ~-- . ~ b k tin~P ~~tiklt"ri takdirde staltDgraıd deleri tem.ini için Rus ctah'ili cep- \ oroneJ kesımınde, evveJce insan ga lkl tonluk hômbaJa.n.ı:an ır mi - linin batı kıyısına uJ~an birlikleri· 
t<-hlikr ·eı dÜ'!'.ıet'ekiir. ~)er> hakkında 18.zım gelen direk· hesindc büyük bir gayret sar-fına ve malzeme bakımından çok ağır ka· tar attı. rruz dQ\nnAr\& fidd4'tle taarruz etmış .. 

.\lınan orduları büyük b+r nt"itri tiflerJ. wırdllrl.en sonra kaymakam ve başlanılmıştır. Buğdav isbh5aı e. ~rıplara uıtramış olan Rus kıtala.rı, Elde edtlfon netıeeier meınr.uncyet let'dır. Kafcnm C'epbeaınde Mosko•R· 
a-,nı&k lw.'ro gf"JÇfş hareki.boa Prilr belediye reislerine 8.7.amt gayretle ça. dilen üç büyük bölg;nin. Ukray· dün ancak mevzit bir Kaç hücun1 ha· vcricıd1r. Hı:tmburg •~hrı denız.a.ltı ı nın ,ımaı doğusunda m('V'Zıl bır çar_ 
oıt,1f'rdir. Bu, bir ta.Mru:r: ordu"1llMID lıfmalarmı bekiedi~ini ~yiemL' ve na. Beyaz Rusya ve Don stepleri. reketi yapıtbl1nıt,ıerdir. inşaat t.ezgt.hları He ta.nımnı~hr, I pt.f.lna ynpllmaktadır. Bır ke.sinıdc 
en 7.8)'•' zamanını teşkil eder. ıtae_ to t rıin kaytbt üzef'irte elde kalan zi· Merkez ketii.minde kuşatılrmş bu· Londra, Z8 (A.A.) Alman ılk j Almanlar ileri karakollarımızı geri 
lar. bunrl:MJ 1 tıfade e-derek nehri ~ 1 pl.antıya son vermi'i1 ir. raat bölgeleri hem kendi halkını Iuna.n d~ıın kuvv.eUert kısmen inı_ raporlar, yaptlan hücumun t.amamtle 

1 

sürmeğe \'e lltti hatlarınuza. getir-

cm c ışga ~ı en arazı e 11 ge en nuna g~i olan .~an öneli kuY· Topl&nl!dan sonra kazalardan ~e- · h d . 
1 
~-ı .d 1 ha kısmen Etiir edlımi.ştir 1 mu\'affs.k ol_ muş _old~nu göst("rmek meğe muvaffak oJm°'Jarsa da dUf· 

\.etlrrı irl.t-.rinde ncti<'ıf" alabilirler. Ya.- t:irilen ekmek nümuneleri Vekile gôs. 
10 

ilfı 20 mityon mülteciyi besle. Volkof c~pheainde düşmaı11 n bir tedır. Berhn. ~h.ırde bir ~ok yangın., man k&l"ftlık ta.arruzla kaçmRk zo-
nı onları maJ;löp ~rek Alman ileri tcrilmi'J ve hemen hep'li halis bu"'~ ;r. t k . k dd 1 . köprtı ba.fına karvı yapt,.ğl hücum la.r çıkmış ve mtihım ha.sar&t vuku_ a · runda. bıraJulmı.ş vo _geldiği ılk hat.. 
ha b mei.ic ye: ece yıyece ma e en , · , . 

reketlnl rtcrrdormalan kablldb'. day olan bu ekn1eklerin iyı okJuğu ·...ı.;hs 
1 

tın k dad K 1 göğtis gögilse ke.nıı muharebelerden. gelmiş olduA'Unt.t kabul etmektedır. lara döınnek met:bıırı?f'ltnde kalnıı,.. 
Ru"'lar hu ı,ı yapamu.lan&, A,atı memmırriyetle görillmU:ştUr ~.,.. 3

. ~ e zo~un ~· 1 .. :- sonra Akım btra.kılmı.ştır 1 Bu se-nf' i~inde lngiHz tavyal'e~ri. bu tır . 

Oon hf"lıri muhare~lerlnt b:fbede- Ticaret V~i, vUAyetten ayrıldık- 2~.~n to~~u:t ;;r ~:h~~~ ~~oıc: , son hücurnlarile Hamb~rga beş de- Mo..'\kova. 28 CA.A.) Doııun l:>fi-
f'f"k ikiye aynlma.Jarı, Kafkasya ,,.el tan 00t1ra parti merkezine gitmiş va vüende gehrllmi!;tir Bu mlktar Garbi Çölde fa hücum etmiş oluyorl11r. b:.t!lında Voroncj öntinde llerıe~f' 
A,aı;ı \.'ol~ iıtUkwnetJerlode rk-ate ora.da hastahanelerle sıhhi müessese. hertıald k·rı Amt-rUcalJların mNnnunty~ti de'\·am eden Tımoçenko kuv\·Ptlerı ~4 
hıaıo.I la _, ... ..,_ mu.hez bir ~enelik iaşeye e a ge. k } ki Nevyork, ?8 (A.A.) - Nevyork 

• anuı n \eya. O.r--.. - .e- ler:i.n i.hby.açlart üzerinde U>tkikler lecektir. Ztraat cephesi önümüzde· arşı 1 1 t:ıarruz ki Alnıan tabunınu heznnetc tıgl'at. 
:-ttıelrrl.le adım adım rekilmehvt va- yapn:u.ş ve ali.kadarıarıa görüşmU.,- kı· haft~lsr ~.........._rie lar:htc gönilme. ("••· ı •--ide) Ol_ Timt:-ı yazryor· mı~lard:r 
•ı ""'""' --r un,; /9 En milkemmel haberJttrden biri de 

A atı Don nehri ho,yunfla y.f'Jl'I ,rö.. tur. dik bir g.c.yret sarfedecektır kuvvetl"trimizı desteklıyerek şl. dUn hava kuV\·etıeı·tnin munta.z.am Vorooe:ıııı şimal batttımda Sovyet 
rUIPn <:lddi Ru'f, muka"·ernett. parlak mal kesim.n<:ie düşmana taarruz bir sistemle Alma"l demiryVlla.rınt piy~\.desl. tank ,.e lıa.va kuvvt'tlrri, 
drğUd.lr. l"akat ~ ~ko BAŞMAKALEDEN DEVAM etmişlerdir. Stukaların rcfıtkatio· bombBlam.alarıdır. Almanlar daha, Alman b1oi<hııvziarına hUt:um etmiş· 
ordularırun y4'k olduğuna. kalan bü· ı de bulur.an bir düşman hava teş· fimdiden demiryolları malzemesi bul- lerdtr, Almanlar Sovyet mev7.ilerine 
~:fik kr.ıımJ3m11n da. ınuha.rft>ıe kud· kili avcılarımız tarofından b<.ışarı makta çak zorluk çekmektedirler. tiç dda hücum etmiı,lerse de her Uç 
rf'Un1 kaybetmediklerine delil teşkil (Bafı 1 incide) «O> 1 Hükümetin birkaç güne kadar ile karşılanmış ve yapılın ta~rruz. Bomba.rdınıanla.r Ahnanları bUytHt. hücumda pilskürlülmü.,tnr Di\~man 
etmektedir. Bu muka.wımtı.t arttık- lerln akılla i::;b.hza-e<len küflü mec· ı okuyacağı programda söyllycccği da gündüz üç dü man uçağı düşü- zahmetlere ı;olcma.kta ve bütün de- muha~e ıneydanında bir çok ölil 
(,·a veya az:ıldtkta, ~I ~ raları hiçe sayılsın, mcz,yetin, te· sözleri ve bunları gerçekleştirmek rülmüştür. Dün gece Ortaşarkta miryolları ~ebekel~rini bozmA1ttadrr.: bırakmıştır 
ko ordnlannın utracııtı m&Jt!Ohlyet şebb\isün, faziletin günün makbul :çin atc.c~ğt adımları bütün mıllet bomba uçaklarımız Tobruk'takl veıı: blr alun Biri zırhJı olnıak Y..u:re yenLden R 
hakkını.la dnğTu blr ftldr edinmek kıymetleri fiilen belli tdilsin, hu- merak ve heyecankı bekliyor. hedeflerj ve Eldaba <;evresinde Londra.. 28 (A.A.) -· 1"-l;ıva Nazır. ı Alman tiirnen.i .bu so.n gtinlerd~ Don 
kabil oia(o.aktır. l.Uskirlığın, riyanın, hatır ve gö_ Bugüne kadar yurt sevgisi, fc- düşman iniş sllhal.rını muvaffaki~ lığı leblğ ediyor: h~vxaı=ıına g~tırılmıı:ıtır_ Bunlar 70 in

Uzak Şarkta 

nü~n. y3ranhğın, umun1i emanet- ragat ve fedakarlık. aklın an'ane. yeUe bombalamışlardır. Gece a\.·eı· DUn öğleden sonra \'ell!ngton tay· cı. ~ lncJ~ 2 ~ ır:<'· 2<(6 ıncı. 370 ınçj, 
tere hususi çiftlik şePdir.de tasar- ye hakimiyeti memlekctln1izde va~ larımız iki Hc'nkcl 111 dlısüı-müş. yare1<'!ri Almanvanın batısında. askert,362 ıncl, ..,11 ıncı, 377 inCi piyade tü
ruf itlyatlarmın geçer akçe olm&- kit vakit güzel zaferler kazann1ış· terdir. Bur.lar Kanal bölgesine ta. hedcOcre hUcu~ etmişlerdir lkı tay· menleri ill' 24. ti.neti urhlt tümenidir. 

~kiert va dı~ı tsbat ed:lsın, o zaman bu tır, fakat tam ve kat'i zaferi ka- arruza teşebbüs etml bulunu) or· yarC'rntz kayıptır. . Mo~kova. 28 ( A.A.) - S<>vyetıe. 
s·c1ne 

28 
rsa.... memlekette iyiye dogru az zaman. zanamrH11ı1.şt.ır. MenlUJ'U halktan tardı. Şcrbarg açığında r~ gece .yarısı tebliıtlerirun ekinde 

H ııct Y • .,,..,~_<A.A.) Avustralya. da belirecek istidatlara bütün ayrı tutan, memleket ihl.yaçla.rı- ·Malta ad ı:;ı üzer!ndc du:,-nan ı.ondra, 28 (4.. ,) _ tngtltere Ha.- ~ denilnıektedır: 
ar ye "-~ı. ljlınal Avustralya · · · · ı ıı C1 

1 rta Q 1• 1 Alem de bız kendımız de: ~ca- nın ıcap arloı usu crın kil O ve hava faaliyeti nrtmış, burada ya· va Na'1trhğı ne Aml.raJUk ciaiffK.inin Alnı.an kumandanlı.gı., Avrupanın ış 
e o ve ~up uensıa.nd Sahaların. ' ,. il bo" k" d 1 

da ya tığı on günlük tett ğız. sun ı yo arında gan es ı me - ptlan hava çarpışma arında 12 düş .ı. ak11Jo3n1I t.f.bllğl: gal a.U.ındakl memlei<et1erinden Rus· 

tlnd pdö ,._ d . tiriş seyahL, Bu güzel işi b~arab•!cceğ mlzi rese ruhu her kalıba girmenin yo· mn uçağı tahrip olunmuş ve baş. Bu sabah erken saatlerde hatıf kuv Alman cephesine mtra.Ut taze takVJ· 
en nm~ VP ·~'t'J ki· 

.,1 l ıı.ı·• böl 1 . • ummak için her sebep vardır. Bu· lur;u bulmuş, benlik iddia. ve gu_ ka uçaklar hasara ugratılmıştır. vetlerimize mensup bir devriye Şer- ye kuvvetleri geUrrnektedJr. Son uı· 
'"i ma m ~aa ges nl isUl&ya • . 1 • • 

l.eşe-bbils edecek her dn.,man Yakıcı günkü devlet reis.imiz, pohtikact. rurunu. huluskar rgt,. hususı men. Bu harek('t.le'r düşmanın bombala.. burg açığında iki düşman balıkçı ge· manlarda Pansten ve Havre"den 350 
bir kabul görecektir. ~tildafaa nıUte- lık yolile değil, urun, zorlu, çelin fa at ve ıhtirası her ınkıl3p adı· rını sa.vurmasına meydan bır~k- mLsint yakalam~tır. Devriyemiz der· nci ve 330 uncu piyade tUmcnlrri ile 
ntadiyen iyileştirUnektedir. Aıkerle- imtihanlarının süzgeçir..den geç. mından sonra da yaşatmış, en madan evvel t,,hakKuk ett.:rılmiş· hal taamıza geçmiş ve sHAhlı d~· 25 lncı tank tümeninın bu cepheye 
r:huizt gördnkten emntyeth bb- itimat mek ve miHetin hayrı :ı:;in olan güzel gayeleri şekillere feda et. tir mnn balık<:ı genti~int ltemen batırını,. geUrHmiş olduğu görülmu.t:Ur. 
hesıemcmek ımJG\nsı:zdır. eşsiz hizmetlerini basamak yap· tirmış.tir --------------- tır. Ha.Rara utrayan öteki balıkçı ge. Fransa.dan Sovyet ceph.eslne gel. 

Yazan: '1:. H. ZAL 

Irk.aç pn eV'\ el de ya:IAitğmıtı 

ıı;ibl Atlantlk harp r<ıpbeo~ 

bu harbin eıhemmt;ntt ld(' g'f'\-,emi· 
yen bir savaş ttphesknr. ıBursda te-

bhi.Kü Ahna.nlar mnhatau. trıdiyw _ 

1ar Vt her a.y )·üz kadar \o-..ptıru , 

yani gljndt' vauti Ü(' '-aparu, kty
metll lıaınWesile berab('r Mftttin W
blnr indiriyorlar. 

7.af,f>n btı harbin en dJkka.W- il.yık 

hild~lerlnden biri, demokrui CY"p
h~lnlu dt'niu lu\klmtyfltaıe kaı,,.ı 

dlğ('r tararın de-nfr.alt.ma h:Mltm kal_ 

mMrdır. ln""8.Da hAUa öyte vıtl·or 
ki frrg11lzltor (Denir.altı) dl~ bir si
J;lh bnlundaJu_nu bJlmfyo:rl&r 'tt ~ 
<iehi ~k'IJya ile Trabl~ arasmdall:I 

ıniJnakalt"~·ı bo'l.1112'.k tein bmtdıan •
urade ehneti akıl .Ctmlyorlar. 

Atlan tik mllhartb("SI hakkında.·*'
nıt-rlka. ,.f' lnKtl~reden bu.an bed
blnc.·r, baz.an niktlln<·~ 11özltr ,.ıHl:"'t· 

ll~or. Bin ı.a.hmf'tle vlreude «&ir
dlkltti ma17.f':lnenln, miktar"C'a nlha_ 

~-et mahdut olan v&purla.Tla. ber~r 

drnl7in dlh!ne lndfA'ini gördttk(ıe YC!'i· 
"'f' dti~,.urlar. Dil-er taraf'tae.zayiat 
(''-ki va"'aOlc-rden &'8~ lniltLtt" ,·eya 
~·f"ni :vapılan ,·aı_)Urta.nn yekfllm ba.
tan vapnrların ~·ekflnunu ge('ökQe 
nlkbinltk t'"llBM"lt"rl M-Hrlyor. 

~·.un :;ür.J~t"d nikbtnnk tarafı ~a
liJltlr ... \lnlan donanması un1run ku_ 
ın.ıt.oda.nı Am'ral R~ader, deırlıaltı· 

lar kuma.ndanı ı\.mlra.ı ~tt.:•e ('letk 

ttA'l tebrJk t.rlgmfmda; "Klll altı a, 
jrln'lf' d4' Alın:ınların hötün d'°nl'7. 
l~rctP :1,818,200 tnn gemi babntı1cla 
rı kldla olunur. D"mek ki va."Utf o 

lan 6'?50 ton ha('mindt" 6lfJı) 

J;"f'Tlll bahnlm~tır "·e a)"itk , . .__ i 
&ıO bin tondur. 

llaltmkl Amf'rlka gazettl.r-rlnlo WI 
dta.,ına. g-öre bir drla Alman nk 
kamlar1oda nıübaJ~a. vardır. S«nı. 

ra bu ra.kkamlar, df'nlz haf'f'ketk· 
riıw mi.isnit oJan, uznn ~nttt a;ytar. 
dadır. Kı, aylannda henı Ke<."f'ıeri, 

uı.unlui:u, h"ın ha\iAlana mti.88.adı -
hlT.l"ti dola.yr.dll' ,·~i mut:taka -dii 

'jer. 

. ..\lmanlA.rrn bat..r<hıı 646 bl1) ton .-lf" 
m<tkrasi Kf'rıti~lnf' kat .ı yalnız Jo
mcrika ha7.lran ayı ıçinde 860 b' '1 

tonluk ,e-ni gemi yapmıştır. Razı 
Janan p.r9~1 tf'mmmda 900 ht -ı. 

ak'18t08 ,.e e:orıtildt l mll:yon, 94.S s·•. 
n~I tıa,ın:ı ka«t:ııır ayda 1.,:S0.0,000 tıın 

Tf' !MS tM "'°nra ayda 2 mUyoa tun 
i~a.,ına KÖredir. Halbuki bunmı h:t· 

rl< lnd<', ln~Jterr, K&Aada, Av\:'."ı · 

tral~·a.nm da ln"1latı \'&rctrr. 

Amerika gaı.rteleri, hu T"&ılckan1 -

lan l~rt ~ttrrk df,·(M'lar ki: «Ay la 
yh7 bhılt"ft'.'f' ton uyiat '\'erilmM; ·L 
bette at"ı hir ,,e-ydtr, hmıa ~ •n 

AlmanJann bed('fl ,tmdtıden alıtu '"· 
tt• otramı, MY11abt1tr. Çtinkl: .lJat •n 
xt-m'.Jerln Mt kat fu.laımu yeli '" 
knyma.k tmki.nını tenin eWJ:kr* 1-
~·in bu <'<'phfııdf" oc,ırt.mnr.m ]'ere I' •l? 

mt'"tne tmkı\o katmann~.• 
Ru rlılkkamla.ra bakı:tml& A.._ lf, 

muha.rebc'-rlllde demokrasinbt lflld 11r 
o1arak dönüm noktası bellntlti •e 

lıi.ıkmf'tnı<'k her hakle ea.lzdir. 

Kafkas'a inmek 
Almanları bir yıl 

ö~.ha o alar 
(Ba.,ı 2 lndtle) (::! 

ı<unaldo barcı.et bekleniyor 
Ankara. 28 (Radyo Gazcle<i -

~1üttefik~r durumun bugtm R ı..:. 

tar için mtişkul olduğunu kaf·ııl 

etmekl~ bC'raber Kızılordunun 1'.;°\• 

IA d mdilt ay&kl<t durduğanu ıl -
sürmektedirler. Almanhtr ha' ..... , 
tek cephede büyük bir taarruz: 1 '4-

lindedjr}(ar. H rekfttın sıklet m 
kezini cenup \eşkil etmC'ktcdlr. r . ..ı 
kat bazı kaynaklar bundan sor ra 
1\ofoskova ve Ll'ningrad'da da ha· 
rckf4.tın b~lı~·at.·ağı. · S(jy~mek't· 

c\'rler 

İki~ci ceph: Almanlar 
meşgul ed'yor 

(Ba..~ı 1 inci~) X 
ra yapmakta ,.e karaya ~olan n 
hayalt kuvvetlere karfı harekAt!a 
bulunn1aktadırlar 

Berlin radyQ.llu ı;öztüsünün 8.SkE rt 
kaynaklardı:ı.n elde ettiği malamat,l 
nazaran A lma.nlar ~inw.11 Fransada i
ki ;cnedenbcri sayıaız mUtehassıs vr. 
ıp;l kullanarak yaptı klan muazza~ 
tabklmatr şimdi daha. kuV?et:lendi •• 

mak aurellle ve tam liyıık•t yolile Karaisalı çiftçileri misi duman perdesi arka,.ına .akla· 
Milli Şef mevkiine yüks-elmı:.;tir. Acaba bu defa asıl dertlerin narak cenup kıyısına doğru kac;mış-

mekte olan ,eker yUklU btr t.ren, Po- mişlerdir. 
Bu ha.berlerdE"n anl~ıhyor ki AI· 

Doğum 
Mıılıarr• arkad:ı.şım1z Salt Kesle

tln dUn gece .A merik ın haslıih3ne.. 
•ind• bir kız çocu,,"u c!Unyaya gelnılş
hr. Mİllimin!ye uzun tımtlr diler. nr
kada.şım<U. ~c refikasını tebrik e<krtz 

Mesud bir evlenme 
Sabahat Hepaydın 1le Dokto< ce... 

ın.i KazmıClgllin nlJıAhları Beyoğlu 
Evlenme dairesinde mümtaz bu" da· 
vetıı kUt1csl inünde yapılmıştır. Ta.. 
ı·a!eyne. aaadotıer dileriz. 

lonya. vatanseverleri Uira.!ında.n ko· Başvckil e>lare.k ~t:ği Şükrü Sa· üzerine parmak konabilecek mi? ofise 1 milyon kilo tır. Bu sabah gün doprken devrı_ 
raço&lu, ruhunun °b('k.5:rchni hiç Ancak idealist bir hava içinde ge. yelerimizden biri düşman hava akı· nulmuş mayinler~ çarparak berhava 
bir zaman kaybetmemiş, mevki li~ebilen v11tani işbirhğt ruhu bun- buğday verecek ~rna maruz kalm~a da tali ehenl· olmu~tır. Bı.ı yü1.den, yüzlerce asker 
baştna vurmamış ve nıenılekeli dan sonra kök ta\mak fırsatını (Ba..'ı 1 Jnclde) miyctte he.-:ı.a.cdan başka hı<; bJr kay· telef olmu~tur 
nasıl sevmek lfıı.ım geleceği ol biL bulacak mt? Adana., 28 (A.ı-\.) Çukurova ye· be uğramamlflır. Gemi mürelıebatın_ I 
dlğinl datma isbat etmiş blr halk, Bunu samımı olarak umuyoruz. ni yıl mahsullbtil Ofis depolarına ve dan tktsi öln1tiştUr. Bunların yakın \'on Bıl<'k'un .!!IOl '·eoaJunda 
çocutudur. ıÇU.nkü karşunızcl·.k. ft'rsaUarın çiftçi ambarlarına nakil faaliyeti ha· akrabalarına haber verilnıişlir. i Mo..'\kova, 28 (A.A.l Von Boek 

Yeni .kabinede: &ünün en mü.şkül az.amctını görmiyen, yarınki dün- raretle devan1 ediyor, iklim vaziyeti =============== sol ce-nahına kar.;ıı yapılan Ru..-.: ta.ar~ 
•k1 vazıfesinc doktor Behçet Uz yanın türlü türlü icaplarına bu- dolayJsile geç mahsul alan bölgeleri· lüwmlu direktifler verm<'ktc-dır. 1 ruw neticcsinck' Rus kuvvetleri Vo. 
ve Şevket Raşit HaUpcgıunun se güuden hazırlanmak ve bünyemi. miz halkının hububat ihtiyacmı kar- \.raıı dHn KaraiSalt bölgesinde de t-onej1n 60 Jtilometre kR.dar cenup b• 
çilme~; meziyet ~nün umu: zin mukavemet kudretini yükselt· ş.ılamak için nakil işlerinin azami de. çi!tA;ile.rle görtişmüştilr. Bu bölge '-'tf,.t- tısmda 1'iızunydavrtsk'e kadar ilerle· 
mi b:r surette tatbik sahasına geç- mek ihtiyacını duyrnıyan vatand~ recede süratlendirilmesi ve oftse tes- c;ilerl i.Stihliı.ke yetmez dP.rooede ~- mislerdtr- Ru.q kııvVMM:!ri Stari Os-
tiğini üm'!t ettirecek, hayırlı bir kalmamıştır. Umatın arb'na.sı idn vaH OVRrlııkl 18· sut nldıkl&rı hdlde ofise bir nulyon kora doğru ilerlemeye devam et· 
haşla~. ""'-t - ULHAN tibsal ıııeı-kczteılni teftiş etmekle w.ı kıl<> hububat vermeyi vod.et.ııu:;ıe..ı.ır. -ktod1.r. 

nıanluın ina!ımaz göründükleri ikhı 
ci Cf'phe meseleBinin doR"uracatı t·'
~ebbüsleri bckh-di-kleri muhakkktır 

lkln<'I <"t'pbf' hakkında anket 
Bern. 2S f _.\.A.) .Jo1rrnat de Z;. 

ric.b'in Lm•dradan aldıttı haberlere at~ 
fen yauh*ıoa göre Gallup müesa·'· 
sesi Uc;.nci cephe- meselesi hakkında 
Ingjlterede bir n.nket açmı~tır. Ke·t 
dilertnden sual sorulanlann ~ 60 R.: 

Avrupada. blr C('phe R.çılma.sma t ~ 
raflar ve yttzde 12 sı de buna tam\_ 
men alel·htar bulunduk.la.mu. Mlctir· 
nuşler.dir • 
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NEViN 
Gµneşin ve de ıizin saf ve yakıcı güzellilderini cildin derinliklerine nüfuzunu temin ıle sıhhat ve nayat fışkıran tunç gibi esmer ve cazibi ruh bir renge tahvil ettirir. 

HASAN DEPOSU ve ŞUBELERİNDE ŞİŞESİ 60, BÜYÜK ŞİŞESİ 100 kuruş. 
HASAN GÜNEŞ PUDRASI cevız yağının evsafını haizdir. Cazibeyi ve giizeUigi ziyadeleştirir. Gençlerin hayat arkadaşıdır. Kutusu 50, büyük 90 kuruştur 

İaşe işlerinin 

Belediyeye devri 
devam ediyor 

(Baışı 1 lndde) 

münasıp gormuş ve bu hususta 
p:>l s müdürile halen müşterek bir 
tı:ı.lde vaz fc yapan zabıta memur. 
~ ~ından münhasıran Belediye ı.a
o lası hizmetinde çııhşııcak bır kı· 
sın ayırmıştır. Bu suretle kayma
k mlıklarda dalma emre ve tefti. 
~<' hnzır zabıta memuru bulmak 
\ ya hakın aşırı fiyatla sattığını 
lc.dia ctt klerı esnaf hakkında ta· 
kl<lata hem n memur göndermek 
lr kAnı h f· acaktır. 

Kontrolun bir kısmını teşkil 
cc'en yolsuzluk tşlndcn başka fi
yat mürakabc vaz :r ~ i görecek 
Daimi encümen ve İaşe mü
dürluğil vazifelerini t~dvlr edecek 
Belediye İktısat miıdürlüğU kad. 
rolarını takviye etmek mevzuu 
b-:ıhı.stir. 

Bcled yenın iaşe işıerlni deruh-
rlc ettlğlndenberl başlayan faaliyc· 
ı:n iki günlük neticesinden vali 
ve Bclcd'ye Reisi memnun oldu
ğunu, devir muamelfıtının itmam 
ve tekemmülü için geçmesi tabii 
olan bir müddetti!n ve intikal eden 
mu .. melelerln t.asf ıycsinden sonra 
mekanizmanın daha ziyade hızlan. 
dırılacağına kani olduğunu söyle· 
mlş ve şunları ılfıvc etmiştir: 

•- Serbest ply~sada çalışacak 
olan tücc .. rlarımızın da vatandaş· 
lık hukukuna, vatandıışların hak. 
kır.a azami riayetle da.im3 doğru 
yollara gıdeccklerlni haklı olarak 
umuyoruz. Bilhassa her sınıfta ol. 
duğu gibi tüccar sınıfında. da va
tan<\! şlık ve<.• beleri hakkrndaki 
duygu sağlam ve temizdir sanı· 

rım." d mlştır. 
Dünkü toplantı 

Kaza kaymakamları dün öğle
den sonra Vali ve Belediye Reisi. 
nin başkanlığı altında toplanarak 
iaşe 'şlerinin Belediyeye devrin· 
den sonra kazaların bu hususta 
daha sıkı bir J.sblrllğl yapmaları 
husu"unda bir gorüşme yapmışlar 
\"e direktifler almışlerdır. 

Ptyasam.ızın dünkü V8'ZİyeU 

Eller ndc, evvelce beyana tflbl 
tutulmuş veya azami fiyat konul
muş pirinç, yağ ve saire gibi gıda 
maddeleri bulunan toptancılarla 
pcn:ıkendcc ]erdeki te.r~düt dün 
de devam etmlştır. Toptancılar 
serbest satıştan yine çekinmiş, sa
~ış yapsalar bile alıcılara fatura 
vermek lstcmemlşlerdlr. Peraken. 
deciler n çoğu da. meydana çık Er· 
dıkları bu gibi gıda maddelerine 
Cıyat etiketi koymaktan ürkmüş· 
terdir. 

Zeytinyağlar, evvelki gQn açı

lan f yatları muhafaza etmiş, fa. 
kat, ehemmiyetli satış olmamıştır. 

Mahlut yağlar, uğradığı rsğbetsiz
llkten lflyık olduğu akıbeti gör
muş, fiyatlar 2:ıo - 240 tan birden 
175 kuruşa kadar r!Uşmüştür. Trab 
wn yağları 280, Urfalar 300 den 
muamele görmüştür. Trabzon ve 
Urfa havallslnc yıldırım telgraf. 
tarla yapıldığını yazdığımız slpa
r'şlerln kabul edıld ığı ve yola çı· 
karıldığı h kkında mahallerinden 
cc"·aplar gelmesi fstar.bul yağcıla_ 
rının yüzlerini güldilrmüştür. Pey 
nlr fıyatlarında değlşıkllk yoktur. 
Adananın yeni mahsul yeşil mer 

cimcğl ile Bandırma ve Adapazar 
taroflr.rının iç baklaları diln ilk 
defa olarak p yasada göriilmilş, 
mercimek 42. bakla 30 • 32 kuruş· 
tan müşteri bulmuştur. Taze 'pata· 
tesler cinsi ve büyükllıklerlne :;:ö
re 26 - 32 kuruşa satılmıştır. 

Pır ne, cli.ın de serbestlikten isti
fade ett rllınemlştlr. Akşama doğ
ru zsrflar içindeki nUmunelcrı tel· 
lcillarla kapı ks pı gezd rilmiş, 100. 
105 kuruş Clvat lstcn•Id!ği için, 
bütiln satış elli çuvalı geçmemis· 
t r. Alakahlıır, bugiirkü ga)•rltabil 
fiyatların y nı mahsulün idrakin,. 
kader devam cdcccğlnı ve ond2n 
sonr birden 65 • 70 kuruşa dUşe
ccğlnı soylcm~ktcd rler. 

iaşe müsteşarlığı 
memurları açık 
maaşı alacaklar 
Ankara. 28 (Vatan) - Iıuıe MUs_ 

teşarlığı merlrnz kadrosu önUmUZdc
kl ay başından itlbarm llığvedılecek
tır.Bu mfu>teşarlıkta maaşlı olarak ça 
lışanlar diğer de\'lPt dairelerinde mUn 
hallere yerleştirllınelye kadar açık 
mııAŞı al!leaklardır Milstcşarlığın ile_ 
retli memurlıırile mOstahdemlerl hak 
kırıdr. JıenUz alınmış bır karar yok · 
tur. 

Atina belediye 
reisinin 24 sa!:lti 

(Başı 2 ne.de) 

BULMACA 

. . 1 
budur. Çocukların yaşam.ısı ıçınl t--t--t--ı.....,...w-ı,-+....-

uzatılan her lokma karşısır d ı ı-+--+--ı-"9"'.M!--+~...ıiır...J 
minnet duyar. işte bu sebeple- 'ı--t--ı-~.m.,.,.,;---i-,-~ 
dı:.- k i reis, yiyecek sevkly tının it 
arkasını kesmemek suretlle ço- ı--._.._._,....,.... __ _ 
cuk a5hanelcrlnin devamına m. 
kfın veren komşu ve dost TJrk 
mılletinc karııı hudutsuz bir mln· 

7 

net borcu duymaktadır. Bana 1 

bir gün dedi ki: {\Geçlrdlgimiz 'ı--+--ı..mt--+--M--l'--1--
müşkül günlerde bizden yardımını ıot-+--1""""'1--+-iı
eslrgemiyen asil Türk milletine ıı 
hudutsuz minnetimi nasıl ifade ·~S..ı.ol_d..ıa_n...ıs:...s_g._a_: .... _ Programlı ve 

edcbiiecı•ğlmi bilmiyorum. Çocuk seri halinde umumi c~lcnce: Bir 
<!şııanclcri için fasılasız suretu hayvan. 2 _ Bir edat; Geminin 
yiyecek ve llfıç gonder:lmcs. mu· temel . 3 _ Bir mcyva. 4 _ :Fa
;.ızam bir ins .. r.:ık ha• Pketıdır. kat; Bir vapurumuz. 5 - Türkçe 
Türklerin nekadar asil bir ru:ıa bir lügatin muharriri; Merhum 
ve nekadar derin medeni hislere Maarif Nazırı Emrullah E!cndının 
sahip olduklarını isbat eder.ı> pelesenk cdlndlgi ağaç. 6 _ Ne. 

Reisin çocuklar arasında ge. f y edatı; Temizlik vasıtalarından. 
çirdlği saatler, butün günUniin 7 - Kuvvet ve mecali. 8 - Eski 
en tatlı zamanıdır. Nck9 d .. r d e- bir mabut; 'l'ersi: mazhar; Tersi: 
rin bir zevk duyduğu ylızündcn nayat cevheri. 9 - Bir şehir. ıo·
bellidlr. Gözleri hoşnutlukla pnr.I Tersi: pcstllinı çıkar; Tersi: knt'e· 
Iar. Çocuklarla beraber oynar, d ci. 11 - Tersi: bir nevi sigara· 
güler. Yuna n Kızılhaçı azasındn~ mız; Bir isim. 
biri bana dedi ki: <!Belediye Re· Yukarıdan aşağıya: ı - AbdüL 
islmlz, aşhanclerdekl fakir ÇO- hamlt devri menfalErındnn biri; ı 
cukları kendi cvIAtları imiş gıbl istida. 2 - Ursur· Bal. 3 - Ba 
sever, çocuklar da onu babaları şıboş. 4 - Lfıncte 'mustahak. 5 _: 
g ı bı severler.• Kıl; Kalının aks!. 6 - Yclkenli· ı 

<e aat Uç olmuştur. Evine nin istikamet değiştirişi; Bağlı. 
ii;;}) 7 - Şef; Aydınlatma vasıtaların· 

koşup yemeğini yemeğe! dan. 8 - Sıfat eki· CüretkAr· Cc-
ancak vakti vardlr. ÇUnkii saat mi edatı. !) - Te;ls eden; Beyan 
üçü kırk beş geçe Belediyede edatı. 10 - Eski b1r unvan· İf . ' -
bulunmağa mecburdur. lfıs eden. 11 - Uzak işareti; Ye· 

O saatten sonra ba ka turlü m~. vas.ıtala.rındıın; Su . 
ş DUNKlİ BULMACA~IN llALU 

bir çalışma başlar ki saat doku· Soldıın sağa: ı - Semiramis. 
za, bazan gece yarısına kadar 2 - Ebed yen. 3 - Mcc.t: Ran· 

d evam eder. za. 4 - Ab; Van; Un. 5 - Vazi- ı 
Öğleden sonra aşhanclerle ıneş fc; Çok. 6 - Emiz; Da. Rol. 7 -

gul kadın komitelerini, müteah· Re; Varşova. 8 - Romanlık . 9 -
b itleri, tekn ık adamları, doktor. Kanaat; Ab. lO - Ulu; ,.1\1. N .; 

İka 11 - Halide; Ata. 
!arı, şehrin hayatlle aıtıkalı dl· Yukarıdan aşağıya: ı - Sema. 
ğer türlü türlü adamları kabul ver; Nuh. 2 - Ebe; Amer; La. 
eder, yapılacak işler Jıakkır.da 3 - Mec zl; Okul. 4 - İdlblz (zl· 

onlarla temaslarda bulunur, Be· bidi); Ma. 5 - (K b) rıt: Van. 
6 - Ay· V daname. 7 - Mer'a· 

ledlye mccllsı azasllc ve muhtc- 1 A t 8 ' 1· ş·t 9 0 k, r an. - nanç; ı. - ro 
lif dairelerin salfthlyetll erklınile 1 (koro); tt. ı o _ Zukov: Aka. 
de istişareler eder- İşgal ordula_ ıı _ Alan; Uımbn. 
rı mlımesslllerllc de teması mu-

hafaza eder. Bu işlerin çoğu, ya- Üsküdar ve Kadıköylülere 
rına bırakılmaması lazım gelen ve 
ayak üstünde hailcdilmesı lazım müjrle 
gelen işlerdir, yoksa hcrşcy ş ra
zcsinden çıkar. Bu kadar dağı. 

nık ve çeşitli meselelerin altın· 

dan kalkmak için nekadar gay
ret ve şevk lazım olduğu aşikar
dır. 

Üskiidor ve K dıktiy halkının 
odun ihtiyaçlarını karşılamak jçln 
Mahrukat Oflsı Vakıflar İdaresile 
bır anlaşma yapmıştır. Bu ar.laş· 1 

maya göre. Alcmdağındakl Vakfa I 
ait ormanlardan önümüzdeki kış 

emin at markas~ ~~~=~ 
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İNÇ UNUn n en ne i 

-.Markaya Dikkat .. --:-. --

R z YTINY&Öi. i 

( 5 Kiloluk Tenekelerde ) 

PİR. l'J 
500 ve 7000 gram/Jk amb1Jfıilarda 

Ralıkalınızdan !narin nra~ ı:ııı. 

Depo nllresi: 

lstanbul TUtun GUmrük, Kemerli Sokalt 21, 1'el: 24107 

Türkiye Ciimhuriyetl 

Ziraat B 
Kuruluş tarlhl: 1888. - Se rmay~I: 100.000.000 Tllrk lira.ısı 

Şube ve ajana adedi: 265. 
Ziral ve tlcıırl her nevi banka muame!elerl. 

Para biriktirenlere 28,000 lira ikrami~e veriyor. 

Ziraat Ba.nkas.ında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 
en az 50 11:-ası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue aşa.~· 
<laki p!An.a göre ikramiye datıtı la.caktır. 

4 ~t 1,000 Uralık 

' • 600 • 
' • 250 • '° ıt lot • 

4,000 lira 

2,000 • 
1,000 ıt 

,,000 ıt 

100 adet 50 Uralık 

123 • 

160 • 20 

ıt 

ıt 

IS,000 Ura 

4,800 ıt 

S.'!CO ıt 

DIKK.AT : Huaplanndl\kl paralar bir Eene içinde 50 liradan 1l.9&• 
fl dUfmiyenler.-ı ikramiye çıktıty takdirde 90 20 t~le ve:ilecrkt!r. 

Kuralar ııen~e 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 ey:tu. 
11 Bırinci.klnWlda çekilecektir. 

Yapılan temaslardan hergün için 122 küsur bin kental odun 1ll. 
yeni işler çıkar, derhal kararları .1 k t ı •r•••mBIEMMl:·!l"••••••mımB!!.'!:•11B•l!Mıııı:t!i!Si!:ll•rıı11sa:•zıyş:ııntm:m:~r::!JJ 

11 ,.. 1A At" d k ' kesı ece ve ayın olunan depolar· '"' 
ver ır. mese u ına a ı serse . · 1 
il 1 t 1 hl d k k 

•. da stok edılccektır. lkl idare ara-
r er op ayıp şe r en çı arma 1 ı B d İ b. · ··" t hakkındaki karar böyle bir te· sında yapı an ~u anlaşmeyı ha. e en er ıyesı ogre men. 

ti 
1 

d 
11 

d ber alan bir muteahhlt. Mılhrukat • .., 
mh 2

1
5 tnetb~kes nge .v lelr mi tlş veS er· Ofisine mürace.atla, kesme ve ka· lerl kursa çagr;lıyor 

a a ı a eçır m ş r, erse- .. 
.
1 

t 
1 

k b'tl 
1 

zalar dahilinde gosterılecek depo· Maarif Vekllli<'l-1 bu yıl lise ve orto. 
rı er op anmış, yı anmış, ı er b 
t 

1 1 
lbl 1 1 t~ d Jara taşıma ve istif etme masraf- okullarda vazife "'Örmekte olan heden 

em z1 cnm.ı;, 
1 

c sc er ke u~ en tarı kendisine eit olmak şartlle b:.ı terbiyesi ve spo~ öğretmenlerin! bır 
geçm ş ve ça ışmak ve ıı rın arı. J . h k d 484 k .. 
111 

doyurmak üzere Atlnadan şın . er çe 1 e uruş ucretlc ay devam edecek bir tekl\mUI kurı;ıın-

k k 
.. 

1 
.. d 

11 
·' 

1 
d" kcndısınc verllıneslnı ısteıniştir da toplıyacaktır. Kul'S, Haydarpaıpı 

uza ov ere gon er nuş er ır. · b · . d h · 

Milli oyunlar festivali 
CmlnönU llallce\1nden: 

14 • 22 ağustosta buşlıyacal< milli 
oyunlar !estlvnli için dUhullye y1ı1ktur. 

Konsomasyon fişleri piyango gışelerL 
le festival y:ıpılacak gaziııolnrda sa
lı l nınktadır. Her tllrlll izahat: Tele
fon: 23340. 

F ki 1 
• it i h 1 QflS U Şı fi 8 UCUZ bir fıvat VC I lisesinde açılacak VC hll Çll!ıŞmalura 

a r ere a meccan amam ar, t kl'f ı k • 
1 1 

• ııart c ı cc ece mutcahhltler 82 öğretmen iştirak cdecektır. --------------
çocuk aşhane eri, çocuk arın kır ıkması ihtımııllnl göz" ü d t t . 
lara gönderilmesi glb kararlar ç 1 • dl ?.n n c u • 1 O Ağustosta bnşlıyncn i< olan kur- Askerlik işleri : 

. muş ve ş•n ger ınuteahhitlcreı · · ·i ı da hep böyle temaslardan doğ· 1 1 1 
. sun tcdrısatı amelı ve n:ızaı o acak 

de haber ver mes n munasıp bul· t' ı d · muş ve tatblkn gcçırllıniştır. İh 1 1 1 bl \'e kursun sonunda iş ıra< e en oğ_ 
Saat on olmuş herkes çekil- muştu~· 

1 
a del ışı r iki gün !çın· retmenlere muvaffakıyetl"rl dercc!!SI-

. • de r.ctıce en r ecek ve hemen fa- · · ıı ktl mlştır. Hususi kfıtlp yaklaşır ve . 11 kt ne göre lisanslar ver ece r. 
allyete geç ece r. 

mesela Yunan sanat ad mlarmın Kursta incelenecek başlıc.:ı brar.ş-
toplantısına daveUı olduğunu re. Bazı semtlerde yine lar şunlardır: 
irslcr·. hatırlatır. Reis şu cevabı ve- dı.leflCf•ler tu··redı· Spor Hijiyenl, spor organl· 

z.ıısyonla.rı ,.e izcilik, atletizm, fut_ 

- Vakıt g ç, yorgunum. Fa· 
kat söz verdim, gitmeliyim. za_ 
ten kafa clinler.dlrmck için mu. 
h t c:\i.'ğıştırmege de iht yac; var. 
Oktruva lstnsyonlıır ının tertışlnl 

yarına bırakırım ... 

O
D t1te Atına Beled ye neıs -

nln ylrmı dort saati bu 

şekilde geçer ve Atlnonın bu ka
dar felAkete ragmcn ayak üstun
de durab lmesl bu olçu ve ııe. 
kilde bir çalışma ve alakanın ne· 
ticcsldir-ıı 

Atina 29 haziran 942 
Dlmttrls Bogrl 

Merdivenden düşerek 
ağır yaralandı 

Talltakalcdc A llyehatun sokağın. 

da oturan Mehmet adında bir adanı, 
evinde inmekte olduğu merdivenler-

Ycnikapı. EyUp, Yedıkule semtle· 
rinde tureyen dllenellerln çokluğu, 

zabıtanın nnzarı dikkatini celbetmlş
tir. Son zamanlardıı bu ı>nıtlerde sı. 
in tetkikat yapılmış 50 yi nıllteca\'iZ 
dilenci tutularal•, bunlardan hasta 0 • 

ıanlar DarUlacezeye sevkellllmlşler· 

dlr. 

Bir adam, elektrL< cerya
nına kapılarak öldü 

l{asımpaşada Hayrettlnnğa soka
ğında oturmakta olan Hayrettin a. 
dında bır adam evinin alt katında. e
lektrik tc isatı yapmağa uğraşırken 
cereyan çarpmış. Hnyrettln kalp sek
tesinden ölmilştllr Cesedi muayene 
eden adliye doktoru Enver Karan ölU
ntin defnıne ruhsat vermiştir. 

BROSA 
28 'l'fü\ll\IUZ ld'? 

den dUşerek ağır surette yaralanmış- ı 

tır. Mehnıcclin, çoktan beri rumatiz- ı ı 00 
malı olduğu için evinin l<:inde bile ge_ 100 
ZC..'llcdlğl hal<le böyle birdenbire mer 100 
dıvcnden lnmlyc kalkmaııı bu feci t'ı· 100 
kıbctc sebep olmuştur. Yaralı Ha

Stcrlın 5,24 
Dolar 130,70 
P.zcta 12.9375 
isv çre frangı 30,70 
İsveç kronu 31.16 

ESHA ı ve TAHVİLAT 
seki hastahanesine kaldırılrnışlır. Sıvas - Erzurum I l!),98 

bol ve su sporlarıdır. 
Kurs öğretmenleri nrıısında Isbı.r.

bul Universile~ı Cizyolojl pro!csörU 
Sadi Irmak, Gazi Terbiye Enst tu<ıü 
Beden Terbiyesi f?ubesl öğretmenle· 

rinden Mehmet Arkıın, Deniz Harp 
okulu Beden Terbiyesi ö~retınenı Te\' 
fik Böke bulunmalttadır. 

Kursun idaresine Maarif Vekllll-
l:'lnce Yek ilik umumi mllfett!ş!eri!ı_ 

den Ilyas Sınai memur cdllmı'Ştlr. 

* lslanlıııl nı~lklct Ajanlığıııılıın: 

MUlcellefler arasında yapılmak üze

re 2.S.942 pazar gUnll sabahı saat ıo 

da Mecidlyekoyll ile Hncıosmnn le· 

pesi arasında ve 21 kllomctrelık bir 

mesafe dahilinde bir teşvik müsa

bakası tertip olunmuştur. 

* Aleııular Kı:ı: ılıt.) nahl)cslııılrn: 

22 ağustosta tcı tıp cdllmış bllyiik 
ınilı:ıaınerP. ve sUnnet dilğunU lr,;ln siln
net çocuklarının kayıt ve kabul mu_ 
nmeleslne başlanmıştır. 

(Tatıl gUnleri hnrlç) lıer gUn 
saat 17 den 19 a kadarEmlııönU 

Halkevı blnıı.sındaltı Kızılay mcrke· 'ı 
zın& müracaat etmeleri rica olunu:. 

Be.) oğlu Yeril 1\ • Şuhrslmlen: 
Yd. Top. Tğm. Hasan oğlu l<'chmı 

Tanyeri (46508) in acele şul:leye mU. I 

,.::TAN GAZETESi 1 

iı,AN I<iYATLARI 

Ba.,tık 
1 inci ııayfJ 
2 nel » 
S UncU > 
( lioeü ıt 

ZAYi 

Kuruş 

'7.50 
500 
400 
1.50 

50 

1938 • 1939 ders yılı ıçınde Boğa
ziçi ııscsınden aldığım orta mektep 
diplomamı zayi cttım. Yeni ini çıka_ 
racağımdan eskisinin hlıkmU yoktur. 

Dllnu\'llz l\lu~h;ıy 

ZAYi 

Çorlu alayından 1342 senesinde al
mış olduğum terhıs tezkeremi zayi 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan eski
sinin lıiıkmll yoktur. 

31 R doğumlu l\hılakçı ot\'ıılla

rıııd ım :'.\telııııet oğlu :\lusta ra 

r.AŞI1' RIZA llYA'fROSU 
Halltlc Pio:kln lı~roher 

Harbiyede, Behil bahçesınln alalul'ka 
kısmında her gece sant (21,30) da 

Bu gece 
Yntaklı Vagvniar Kontroloril 

komedi 3 perde 
Yazan: Raşid Rıza 

ıla C 
Umumi Merkezinden : 

SATILIK KERESTE iLANI 
Yozgad'ın Peylı ve Teke Gilney köylerinde şo<ıe üzerinde aşağı· 

da taltrlbl miktar ve eb'adı yazı.ı keresteler }:ııpnlı zarf u ullyle sa. 
tıla.calttır. 

Adr.t Vnsntl kutur santim 

23000 
7945 
8000 
"1000 

LO : 20 
8 : 12 

10 : 2C 
8 : 1: 

'ful nıetr .. 

4 - :; 
2 - 3.50 
4 - 5 
2 - a.~o 

42945 Tahminen 2000 metre mıkAbı 

• il 

cıns ve eb:ıdd:l 
Peyk mevkllrde 

Teke Gllne, 
rnevkıinde 

Peyk 
mc\kunde 

1 - lhale, ağusto un 20 ne! perşemb. ı;linU saat ıu aa Kmlay 
Umum Merkezinde olacaktır 
2 J<''at muvafık gtirUlmedlği takdirde alcnl nıllzaycde usulüne 
müracaat edılecek. Yıne hnddl lfıyık bulunamazsa mUzayedeyl 
o"l glln uzntmak \'eya ih::ıledeh saı·fı nazar etmek hususunda. 
JCızılny serbesttir. 
3 Muhammen bedel (50 bin liradır.) 
4 - 7500 liralık teminat mektubu ile teklif mektupları Kızılay 
Umum Merkezine C.."1 geç ağustosun 19 uncu çarşamba GilnU ak· 

şamına kadar verilmiş bulunncaktır. 

Yüksek Mühendis Mektebi 

fv1üdürlü2'ünden : 
<J 

Talebenin sene içinde yapmış oldukları projelerden mUteşcKkil serg• 
mektebimlzde 15 aı:;'l.lstos 912 alcı,ııımına kadar her gün saat 10 dan 18 e 

kadar hcrnese açıktır. (8036) 

.., 
TÜRK ANONiM SIRKETINDEN: . 

O 11.·ısan 19-1'? tarllılnılekl heyeti uınııııılye lopl:ıııtısında şirket 

bermııyeslnln bir milyon llra.)n lhl!ığı lıukkınılol•i karar hlilrumetın 
tuııdfülne lktirun etmto:Ur. Ueher lılo;senln lhrnc lnymctı yirmi liradan 
lb:ırd bulunan ycnJ lıi se M'ncclatıııdon almak l~ti.)en hİ'i!oeilaranın 
Tl<-nret kanununun 304 iincU m:ulıles!ııc te' Clkan on heş giln [~inde 
şirkete mlirnraat ederek talip oldukları hl sc bedellerin! tediye ey· 
Jemelerl lliin olunur. iDARE l\IEC'Ll:SI 

SATIŞ TEHİRİ 
Emlak ve Eytam Bankasından : 

Hllylilcndada Madende Ayanıkola caddc~ınde 26 rumaralı gazino ma_ 
hallinin 30.7.042 de yapılacak olan satışınır. görUlen !Uzum üzerine dur
durulduğtı bıldlrıHr. (8138) 

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

KEŞIDELER: 2 Şaba t, 4 :Hayr1, S A~tm 
! Ddnclteyri• t:ırihleriDde ya.pW:r 

1942 IKl~AMIYELEBI 

1 adet 2000 liralık = 2000,- Ura· 40 > 100 > = 4000,-
3 > 1000 > = 3000,- > 

> 

2 > 750 > = lô-00,- > 60 > 6') > = 2500,-
~ > = IS300,- > 3 > 500 > = 1500,- > 200 > 

10 > 250 > = 2500,- > 200 > 10 > = ~.- .. 

Salılbi ,.e Ne.,rlyat lllüdllrU : Alunet Emin YAL:'ılA.'4 
Vatan :Seşrlyat TUrk L td. ştı. Vatan Matbaası 


