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Bu yazıyı 2 ne! sayfamızda 

bulacaksınız. 

I ATATORK'ON MUVAKKAT KABRiNDE l Memleketin kömür ihtiyacı 
İhtiyacı karşıla~acak tedbirler 

j Nafıa veİktısat Vekaletleri nakil 
işlerini düzenlemeğe çalışıyor 
Ankara, 29 (llu .. u!<i muhabirimizden ) - lktı-.at Vekaleti ile l~blr. 

llği Japan Nafıa \'eku letı memleketin kömür Jhtl~·aı·ını eri bir "uret
te kar,ıhyltf'ak tedbirleri almak fö~ere çalıı:malarına tlC\"l\m etmektedir. 
KömUrün, memleketin her tarafına zamanında "e"l•i e"vcl.ı ~·oı, sonra da 

<'Ut detildir. ~afıa \ ' ekit.leti bu ilıtiya<·ı gilll'rmek maksaılllc Koda -
7.onguldak ara!lıntla -4,.'i kilom .. trellk bir tren Jolu ~apnuya b~lamı, 
"" bu arız.alı mıntakadaki iki tünt"lden biri olan ·~61 metre tulündeki 
ilk tüneli bundan bir nıi.ıdd!'t ent'l delm t-:tır. Tamamen Türk mühen
di., ,.e i~tilnl tarafından açılan bu tüncllı>rdrn 135 mPtre tulimıle olan nakli \'B!ntao;ı ı,ı olduJu mahlmdur. Kömürün htlh .. al merkezi olan Kozlu 

llmanı ~men hemen <1enenln dörtt.e ütünde kömlır tahmiline el\'erişll 
olmıyacak kadar dalgalı ohtu~undan blzzarure kömürler daha mahfuı 
olan ZonguJdağa ııe\·kedllmekt .. ve vapurlara buradan yükletllmckt~dlr. 

1 lkill<'l"I de delinmiştir. Rlr taraftan Ko1.hı - Zonguldak ray fer,ıyatına 

1 

Uratle dc,·am edilirken, ıli~t'r taraftan delioef' bu tiinelin de: tamamlan
masına ~·alı~ıln1aktadır. l 'olun öniımiJ7.dckl kış me\·«iınlne kadar bJU-

1 (De,·amı Sa. 3, Sü. 4 te) (-) \'l~l'nln sen: Ankara büyiik elçl~I. Relslcümhurumuza ltimadnameslnl takdim ettikten ııonra. Ebedi Şef 
Alatilrk'lin mu,·akkut kabrini zi~aretıe bir ı;elenk koymuştur. l:'ukarıdakl re!!lm bu ziyareti tt'sblt etmekted:r. 

Halbuki, Kor.Ju - Zon&;'Uldak arasında muntazam bir tren hattı mev-

Yeni kabine, bize! SiaiiöUrad~i 
neler söyliyecek? tehlikede 

Tamir mi? Yoksa taze temel mi? 
~ rkaç güne kadnr Meclis,-
c::; klirsiıslindcn yeni Başvekıl 

Şukru Saraçoğlunun scsını işitcce-

Yazan : Alamet imi• YALMAN 

Ticaret Vekilinin tetkikleri 
' ~ ............. ~ ..... ....._~ 

Ruslar, Voronejde 

nehri geçti!er 

Ruslar Vorone je 
(:nalzeme yığıyorlar 
( Bu, Almanları en 

g ız. Bıze neler soyllyecek, bunu 
ullmlyorum, fakat şımd •den tah
m n ediyorum ki içlmıze fenhlık 
\erecek sozlcr bulup söyltyecek 
• l' c.rtaya koyacağı program bu 
ncmlcket halkının rstırııplarının, 

Ticaret Vekili, Ayvalık 1 ::::'::0

~ 
yağcılarıyle 1örüstü ~~.;~~-:;~;~~ ....ı rc.Uerlııin, d ll'klcrınln samimi 

urcttc duyulmu~ ifadcterıle dolu 
olac k .... 

t'akat acaba hük(ımct bir adım 
d ha ileri g dcrck asıl e"as dava. 
ları oldugu gibi gormeğc, karşıla. 

mağe , icapları ı yerine get.rmeğc 

cesaret edecek mi? Bunun zahme-
tini, kiilfctir.ı, r ıskini göze alacak 
mı? 

İşte buna çok merak ediyorum. 

Atnturk 1924 tc İstanbul gaze
kcılcr inden mürekkep bir grupu 
İzmlrde kabul ettiği zaman tarihi 
bir söz söylemişti. Bundan muh
telif mür.asebctlerlc ve defalarla 
bahsettim. Fakat bugünkü vesile 
'le de tekrar edeceğim. 

• 
l zmirde yapilan bir 
toplantıya riyaset etti 

--, İzmir, 29 (A.A.) - Ticaret V e-

B • 1 kili doktor Behçet Uz, bugün öğ-

1 r Y 1 a n ! 
leden evvel, şehrimizdeki tet~ikle.. 
rlne devam ederek İncir ve Üzüm 
Tarım Satış kooperatifleri Birllği-

h a k A • nin şarap fabrikasını, zeytinyaiı 

1 a Yes 1 ~epolarını, yeni yapılmakta olan 
Incirhanını gezm!ştlr. 

Vekil, öğleden sonra, Ticaret ve 

tadır. Don nehrini geçmeğe mu. 
vaffak olan Almanıar şimdi bu 
şehre 60 kllometrel ık mesafede 
bulunmaktadırlar. 

Taarruzun ilk hedefi Kal~çdrr. 
Vaşinigton, 29 (A.A.) - Don 

nehri boyunca devam eden muha
rebenin n(!ticesi karı~ık kalmakta
dır. 

Voronej kesiminde Ruslar nehri 
geçerek bir meskun mahalli geri 

(De~-amı: Sa. S, Sil. 7; de)X 

Hepimize serbestçe sual sormak ı 
fırsatını verdiği zaman ben de şu 
suali sormuştum: Yine ikinci 

cephe meselesi 

Sanayi Odasına gelmiş, Ayvalık 1 
zeytinyağı tüccarının bir heyetini 
kabul ederek bunl2rla yeni sene 
mahsulünün vaziyeti üzerınde eö
rüşmüştür. 

lngilizHava Generali 
diyor ki , 

- İdari mekanlzm~nın ıslahı 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Atatürk şu cevabı verm işti: 
- Bu makine o kadar bozuktur 

ki şurasına burasına blrkaçar çivi 
çakmak sureUlc ıslah edilemez. 
Kökünden yıkılması ve yeni b;r 
temel üzerine yepyeni bir meka. 
ı ızma kurulması lfızımdır. 

Gorüşünün genişi ğlni; bütün 
eline aldığı işlerle. bütün hayaUle 
lsbst etmiş olan büyük Türkün 
bu sözür.ü yerine getirmeğe bugü· 
ne kadar bir türlü imkan bulun
madı. Neden? ÇunkU belki bu 
işe hazır değ Jdtk. Belki malzeme 
de eksikti, mimarlar, ustalar, işçi
ler de . •• 

Avrupada açılacak 
bu cephe için 
düşünceler 

llalar •• BIDdlatana uru 
vermı•nl liu•aıı 

Ankara, 29 (Radyo Gazetesi) -
İkinci cephe meseldi ıçln Londra 
matbuatı mutedil bir dil kullan
makta.dır. 

Tlmcs, ikinci cephen n yerinde 
Fakat bo~ mu vakit geçirdik? bir düşünce olduğunu fakat bunu 

Yskın bir maziye alt hAd sclerin 1 hemen lstiyenlcrin mantık hudut-
( Devamı : Sa. 3; su. 2 dt>) «o• (De,•amı: Sa. 3; Sil. 6 te) (/) 

Mütcakıben Vekil, İzmirin her 
sınıf tüccarının, mali müesseseler 
ve bankalar müdürlerinin iştirak 

ettikleri büyük bir toplantıya rl. 
yaset ctmi§tir. Hükumetçe alınan 
yenı kararların piyasada doğurdu
ğu hayırlı faaliyeti müttefikan şük 
ranla kaydeden ve hükumete her 
hususta ellerinden gelen müzahe
reti yapacaklarını beyan eden, 
muhtelif ticaret br.e n§ları mensup. 
!arının ileri sürdükleri mütalfıa ve 
serdettikleri şikAyetleri d :nliyen 
Vekil, bunların bir kısmını notet· 
tirmiş ve Ankaraya dönüşünde bu 
zorlukların gidcrllmes:ne çalışaca

jmı vııdetmlş, bir kısmı hakkında 
da !Azım gelen direktifleri ver. 
mlştir. 

• 

Londradan, Türkiyeye 
....... --. ...... ~ ................ .....-.na ..... ...-................... 

11 Türk genci, Londra 
radyoSunda konuştu 

Almanyayı 
durmadan 

bombahyacağ1z 

Elimizden kurtutmonıza 
imkôn yoktur 

Şimdi göreceğiniz i!e.-de 
göreceklerinizin yanmda 

hiç kalacaktır 
Londra, 29 CAıtA. ) - Ha\·a gene· 

rali Harris Almln halkına hıtaben 
demiı;rtir ki: 
Almanyayı durmadan boınbardı

ınan edeceğiz. Elimizden kurtulmanı
za lmk!tn yoktur. Akınlarıııııza gece 
gündüz devam edeceğiz. Bu har<'.'kct-

1 lerımiz bir intikam hlsslnd\!n doğ-

1 
mamaktadır. Emelimiz Almanyayı 

harbe devam edemlyecek bir hale ge. 
1 tımektir. Şimdi gördllkleriniz Uer_ 
I de görecekleriniz yanında hiç kala· 
caktır. 

Amerikalılar daha yeni Avrupa. 
harbine iştirak etmeye başladılar. 

Onlar da bu tarzda hareket etmlye 
İ başlarlarsa. halinizi dUşUnUn. Kara 
1 ordularınızın elde ettikleri gal!biyet

ler ne olursa olsun, havada ga!iblyet 
kazanamazsınız. Biz bu s-allblycti 
kazanmak Uzcreyiz. 

Berlin Buyuk Gençler, ana ve babalarına hıtap 
ederek sıhhat haberlerini verdiler 

Dun akşam Londr:: radyosunda nan annesi Bayan Sa deye h~tap lamlar.> Ef ç~m:zin ziyareti 
İngllteredc tah<il!dp bulunan tale- etti ve dedi ki: Bay Halüku Orhan Apleman ta- Yeni vaz:fcslnc gitmek üzere 
beler mızın plnğa alınmış mesaj. «- Sevgili annee'ğlm, son 7.L kip etti. O da Ank.ara.dakl allesile Ankarada.n şehrimize gelen Rerlin 
larını . dıoied!k. manl~rd&. ~irıız hasta _ıd·~ E'kım. konu$tu ve şunları söyledi: büyilk elçimiz Saffet Arıkan dün 

RaayQ korıu.;uyor. Karşımıza dul ilah ıyıylm. Dersıer.ın.. çıoh'iı- ,, _ _ Kendim değilse b le seı.!mle Beledıyede Vali ve Belediye Relc.! 
ilk olar111t ıhluk Arıtlkarıo,ğlu çrk· ı yorum Bt'nim •Ç• rı ınr.ru rtme., sizi kucal-Jamı~a -eldim. N1öıılsı-1 doktor Lutfi Kırd&rı ziyaret "Öf'" 
11 O u.ı>~ .. ı •:l 1-t nbu'da b\11 11· . R .t • h 1•a ' t "l ··ı1ık'~n ~e- 1 {l~·Aını ııtoa. 3 Sil. S d'!') . x - t~k bir mildeki g6rfü:müşli.ır. 

.J 
• 
iaşe belgeleri yakında 

evlere dciğıtılacak 
Herkes bir gün evinden çıkmayarak bu belgeleri 

bizzat imzalayıp memurlara verecekler 

Hububatın hükumete teslim tarihleri tesbit edildi 
Iaı;ıe teşkilatmm belediyeye dev- Kırdar, dl.in bfıraberinde Belediye lk- ı lar alnııı:ıtardır. 

rinden sonra iaşe mlidllr!Uğilnlln bU· tısat mlldüril B. S11ffet \'e Beledıye F.vvelki gün ıa.şe mtidllrlll!t'tlnden 
tUn evrakının belediyeye devrine baş· teftiş heyeti reisi B. Necati olduğu devir alınan 800 bin ıaşe belge.sinin 
la.nmı~tı. halde Dördüncü Vakıf hanına gelmiş devir ve teslim muamelesi lkma.1 

Devir işine diln de devam edilmiş_ ve bir içtima yaparak l~erin ne şe· olunnıuştur. Malüm olduğu üzere 
tir. Vali ve Belediye reisi Dr. LOtfl 1 kilde idare olunacağına dair karar. (Dfo,·111111 Sa. 4, Sü. 1 de) 

Kömür işi, bir J r-Çöide savaş 
çıkmaza giriyor yeniden 

başladı Beyannamelerden 
bayiler istifade 

halk değil, 
ediyorlar 

Halkın geçen kış çektiği kömUr ı rinin hallolunacağı zannolunuyordu. 
sıkıntısı nazarı itibara alınarak, bu Fakat iş tahmin edildiği gibi çıkmadı . 

sene buna meydan verilmemek için HenUz ağustos ayma gimıedig-im1& 

bazı tedbirler alınmış ve bu arada ve Istanbullulardan mühim bir kıs. 
kömürün beyanname ile dağıtılacağı ınının kömür beyannamesi almadığı 
kararlaşmıştı. Istanbulun senelik ih- halde, elde mevcut. 100 hın beyanna
Uyacı 160 bin ton kadar maden kö. menin tamamen tevzi edılm4ı oldu· 
mUrUdUr. AIAkadarlar bu ihtiyacı ~ı anlaşıldı. 

karşılıyacak miktar kadar beyanna- Etlbank'ın kömür tevzl mliessesc
me bastırmış \'e bunu bayiler vasıta- si dağıtılan bu 100 bin beyanname 
sile halka dağıttırmıştı. Bııgüııe ka- için kömür dağıtmayı dUşUndUğU bir 
dar basılan beyanname adedi 100 bin.. e~nada elde me\'cut bcyannam .. ırrin 
dir. bitişi ve hergün yllzleri aşan tal .. bin 

Bu 100 bin beyanname Istanbıılun devam edişi. Istanbul için tekrar bir 
ihtiyacını karşılıyaca.k kadar kömll- könıUr sıkıntısı olacağına bir delil. 
re tekabUI ettiğinden hiçbir karışık· dlr. 
lığa meydan Ycrllmetlen kcimUr işle- (t>evann: l§a. s : Sij, 4. de) ?lı 

lngilizler taar
ruza geçtiler 

Jostün;ük, yine lngi
J !izlerin tarafında 1 

Londra , 29 (A.A.) - Muharebe. 
Mısır çölünde, dü"n yeniden başla
mıştır. Şimal kesim inde şiddetli 

bir ke rşı taarruz neticeslııdc İng~. 
llz kuvvetleri geri çckilm '~erd lr. 
Muharebe sahası cenuba doğru 
yayılmakta.dır. 

(~-amı: Sa. S; Sü. 4 te) -

( Polis mektebinin y-:ni mezunları J 
L--~-----~--~~-

DUn Polis mektebinin 5~ inci ders yılı mczunlaı·ı mera. 
simle Taksim lıhlclcslnc ihtiram çelengi koymuşlardır. 

TakSlmde yapılan merasimde Vilayet, Belediye, Emniyet 
mUdUrlUğü erldl.nı hazır bulunnıı.ışlardır. ~folttcp nıUdUrli 

Salt OztUrk idaresinde talebeler intizamla Ab!de önünde 
yer almışlar ve r..tıkltıl marşı söylemişlerdir. Mezunlard;ın 

Cengiz, arkadaşları naroınn bir hıtabede bulunmuş, \'azifele
rlnin mesuliyctlni kuvvetle mUôt\k olduklarını ve h ,,, ~.retle 

çalışacaklarını söytıyerek alkışlanmıştır. 

Bu seııe mektebi bitirenler 19S gençtir. Yakında d.p.?J-ıma
ları dağılılacaklır . Yukarıdaki reııtmler bu mcra.stmi tesbit 
etmehtedır. 



Serseri çocuklarıa mülakat 

Köprü altı sakinleri, 
kendilerine uzatı~acak eli 

ümitle bekliyor 
Y ozan : Neriman Hikmet 

ı stanbu!un küçuk sersori ço 1 Velhasıl bu kiıçük 
U cuk.larlle göruşrl'ek istiyor· uçsuz bucaksız birer 

scrscrıleri n 
maceraları 

ôum. Nerede bulunnbılt>ccklerini 
soruşturdum. aKopru lt1ndıı bu. 
lunurlarıt, dedıler. Ornya. gıttim, 
fa.kat yerine rastlayamadım. Rıh
tımı baştanaşagı dol&ştım, yoktu. 
lar. Hıç btrtni bula.m dım. Knra
koydc scyruseferl idare eden za
bıta memuruna: 

- Kopriıaltı scrserı\erl nercde
dırler? şımdl bunları nasıl bula. 
bıllrbn? 
Deyınce, Haliç sahilinde bır .kah 

"eyi gostcrdi: 
- İ~te, dedi, şu Sabri kapt:ınrn 

kahveslndedirler .. n:ı.ha bSska Top 
hanede Şevketin kalwesile Acem 
Hiıscylnin kahvcsıode de bulunu
yarlu. 

Artık fazla uuıga gıtm'Cden kap
t.; nın kahve ınc doğru yurudi.Jm. 

İçerı gırdiğim zaman, kaynaşan 
ırlll ufaklı çocuk sesinden hasıl 
lllma bir ugultu kulagıma çarptı. 

Otuz kırk çocuk masaların etrafı. 

na sıralanmışlar, kimısi zar at.ı. 
yor, kimisi rulet çevir yor. kimic;I 
de iskambtl ktiğıUarını karı~ırı

yordu. Önlerıne getirlt.iklcri çay 
ve kahveler, onların bu hayntn 
çok v:akıts z özenm;ş old\lklarını 

g05tcri~ordu. En bUyuklcrı 18 en 
küçuklerı S yaşlarında kadardı. 

Karşılarında benl gorünce afal· 
lamış b1r halle gülüınsı;yerek yü
züme b::ıktılar. Ellerindeki. kağıt. 
tarı, zarları, ruletleri bıraktılar. 
Ben bu şaşkınlıkl rı geçmeden 
kendılcrlne gazeteci olduğumu bil· 
dirdlm. Bunun üzerine hepsi ayn· 
n kalkarak etrafımı aldılar. dedi· 

ler ki: 
- Öyle ıse, bizim b ir derdımlz 

''ar, onu yazınız .. Biz namusumuz. 
la orada burada hamallık ederek 
para kazanıyoruz. Bu ancak boğaz 
tokluğu için oluyor. Çok çalışıyo· 
ruz, biz de ağır işçi sayılırız. Hem 
çoğumuzun nlifus kağıdı yoktur. 
Anasız, babasız.. kunscslz bu hl}lc 
d.ıştuk, ekmek yuzunden sı.kıntı 
çekiyoruz. 

vardı. Sordum onlara: 
- Acııba size lyı .imkanlar ve· 

rUınce rahat durup adam olmağa 
çaJ.ışacak mısınız? .. 

cBu da lakırdı mı?ıı demek ıs
teyen tavırlar tııkındılar: 

- Elbette biz de adam olmak 
isteriz. Dunyada kim fena olmayı 
d~ünur? Ama ahin ~u talih yok 
mu, çok yaman blrşcy ... 

- İşte devlet ku~u sızın b-<tşını
za konacak; derhal fırsata sarılı. 
nız. 

Ne olmak istcdıklerml, bütün 
emel ve arzularını ara ile bir•r 
birer söyledıler: 

- Ben zabit olrns.k istiyorum. 
- Ben kundur.;ıcı ... 
- Ben lokantacı. 
- Ben fır.nc1 
- Terzi. 
- Şoför. 

- BakkaL 
- Makinist. 
- 'l'ayyarC'Cl. 
- Kaloriferci ... 

Belllbaslı meslek ve sanac sa· 

hıpliglne ozcr.iyorlardı. En kü· 

çükleri bulunan İsmet, kendisini 

sanki şimdi derhal mektebe gö. 

turup yazdlr11cBklamuş gib sevln. 

di. Ellerini çırparak: 

- Ben, ben, dedi, komiser! .. 
olacağım. 

Serseri çceuklar tatlı bir hayal 
içinde gıbıydiler. Yırbk pırbk el· 
biselednden kirli paslı vocuUarı 

meydana çıkmış, saçları intizım· 

sızca uzamıştı. 

Kahveye bir adam gırdl. Bu 

onların yabancısı değildi. isi an. 

!ayınca, daldıkları rüyadan kendi. 

lerJni bir .an ayırdı: 

- Ama, dedi, bakın orada zar 
atmak, şeş beş, düşeş yoktur ha! .. 
Ayazpahısa hiç benzemez, sonun
da pişmanlık olmaz •.• 

Ayazpalııs rıhtım boyu idi. İki 
Beni s ldhlyetli bir adam z n· 

etmış olacaklar ki boyuna isim- yüz, üç yuz serseri çocugun evi, 
1crlnl yazdırarak bu güçlüklerinin barınma yeri... içlerinden en ka· 
halledılmeslnı rica ediyorlardı: baooyısı atıldı. Onwı bu sözüne 

VATAN 

Şehir 
Haberleri _ .· 

Bir tarihi vesika: 1 

Amerika Hariciye Nazırmm 
Caniyane 
bir taarruz 

odam ondört 
yaşında bir çocuğ-, 
tecavüz etmişle. 

Bundan bir mUddet ewel Fındıl< 
lıda camı içinde oyna.mağa giden H 
Yn\lında bır çocuğun namusunu kir
kıtmek Uzerc UstUne hUcum eden yedı 
adam yakalanmış, mahkemeye ve 
nlmiştır. 

Sezai adındaki bu on dort yaşında_ 
ki çocuk aklından hafıC surette has
ta olduğundan gezdiği ve yaptığı iş

ler hakkında tam bir şuura rn11llk 
değildir. Çocuğun bu halinden istifa
deye kalkan Halil, Hayrı, Ali, Meh.. 
met Ali, H8Jl8.l1, Kemal ve Kemal 
ndındaki bu yedi adam evinden gez. 
mcğe çıkan S-Ozainin peşine takılmış
lardır Çocuk, daima a.rkada.şlarile 

oynamağa s-ıttiği cami avlusuna gir
miş, arkadaşlarını ararken rn\\teca.. 
\izlerden Kemal, Seza.iye yaklaşarak, 
bcra.bcr oynamayı teklif etmiştir. 

Hasta çocuk bu teklifı menınuniyeUe 
karşılamış ve diğer mUtocavi7.lerlc 
birlikte .ııaklambaç oynamıya koyul 
muşlardır. Se.zaJnın korebc yapılma.. 
sını fırsat ittihaz ederek kuytu bir 
kb eye saklanan mUteca.viz!er ken
dUerlni ararnağa gelen çocuğun Us. 
tUne hllcum cbnişler ve bu ooretle 
çırkin ve rczıl maksaUannın tahak 
kukuna çalışmışlardır. 

HAdlse derhal polısc intikal etmi", 
bu namus dllşmanları yakalanarak 
adlıyeyc teslim cdilmlşlerdlr. DUn 
2 ncı ağ'tr cezada duruşmalarına giz-
11 olarak bn..,ıanmıştır. 

Armatörlerin senelik 
Kongresi bugün yapılıyor 

Tiırk Armatörler B rliğının se. 
nelik kongresi buglln saat 15,30 
da Gnla~da yeni Yolcu salonunun 
lokanta kısmında yapılacaktır. 

Toplantıda, armatörler ruzna~· 
de yazıl,ı maddelerden başka nav· 
lun fiyatları üzerinde hükümettn 
mürakabesı hokl kalmak şartıle 

ecnebi limanl:ırı har ç. Türk kara.. 
sularınd~ nakliyatın st'rbcst kal. 
mssr için a ftktldar -makamlardan 
müsaade istiycceklerdfr. 

Bu şekilde bir hareketın gerek 
yiık sah'pleri ve gerekse armatör· 
ler içln daha verimli ve jsUfadell 
çJ,,cağı muhakkaktır. 

son nutkunun tam metni 
• 
insanların öğrenemediği 

iki ders nedir? 
Radyoda on'otan : c. Jiall 

Amerika Hariciye Naz.ırı 

Ammıka nanctye naznı Bay o. J'f1111, %3 temrnııu'la radyoda Bütün milletleri ve bütün in· 
uza:ı bir nuhık ~öylenıı,tir. Bu nutkun ew.Sıı noktalarını Ana· sarıları esir etmek maksadile a· 
dolu ajansı bir kaç giin eYvel venn~tlr. F•kat nutuk o kadar çuaıı dünya genişliğinde b'r mü-
esas.lı bir tarlhi T~J;;a teşldl edJyor ki tam met:ılnl neşcetme- cadele ile karşılaşmış bulunuyo. 
11in !;'Ok fayd:ılı olacağına şüphe yoktur. ruz. Bu tecavUzdcn kurtuluş yo· 
Amerika. yannlı:I herışın ha.zırlanm~ında lider rolünü oynıya.. lu, bıtaraflıgın tesirlt'rlne inan· 
<'tı.ktır. Orada harp ,.e ııullıa alt felsefeyi f'.u iyi ka,nyan, günün mak değil, beka ve korunma 
bA.dl.ı.elerl aQ.tıınd& mU\'llzcneyi ka;>betmernel1 ve pren,.;lp d.lva.. kanununun t~bii icaplarına uy-
lanıun ıhakkııu '\Wmeli en lyl bilen adam iııe, Corell Hull'dUr. mnktır. Kendı hal nde ya§ayan, 
Amerikanın ken<li Jıeaabma. bugün için de, J'ann ~tn de ağır sakin ve namuı;lu bir muhıtc. men 
blr me."iolcyf't payı t.."Sbul elmcıılni ve bitnı~ tükenmez urluk- sup bir insan, .;;zılt e~kıl·ının eh. 
l&tı yencrl'!k müc·ldcleyc atılınaıımı temlıı etmek bakımından B. ıne di\şür.ce, kimseye zararı do· 
~velt'e çok kıJ.nıetU bir l ardımcı olmuştur. kunm.adığını temin ttmcsi canını 
(B. llull'f.in tarihi mıt.kımu allka ile 'e zevkle oial;Jacağuıua ve malnıı kurtarmağa kiıfı gelir 
~lipbc et.nılyorıl'l .. j m •7 lşte bunun g.bi, ınllleticrm 

le) ugün dünyayı kasıp kavu. 

e::2;) ran harp, bir millet~ dı· 
ger bir milleUe savaşı delfldır. 
Bır yere ve bir tek mınbknya 
ait ~ir harp olmadıgı gibı bu yol· 
da harplerden mürekkep b r seri 
de sayılamaz. Duşm nlarımızın 

başında bulunanlar; tarihte gör
dügUmüz haris liderlerin en za. 
!imleri ve ahllıkçıı en c!u:ikuole· 
rldir. BU'l'Jar, bizim memleketi· 
mizı ve her memleketi esir el
mek maksadile işe sarılmışlardır. 

, Biz ise, bizıınle beraber olanlar. 
la beraber; bir varlık, yokluk 
mucadelc.c;ine atılmış bulunııyo· 

ruz. Hürriyetimiz çln, yurdu· 
muz iç n, hatta doğrudan doğru
ya vırJrğımız için doğü&U;>·.oruz; 
ne vasıta ile olursa olsun dun, 
yayı fethetmek Vi! insanları ha· 
§in bir kölelik altına almak mak· 
sı;.d'lc dUnya genişliglnde b r bo
ğuşmaya atılan kuvvetleri yoket. 
mck :ı:minde birlcsml.ş bulunu
yoruz. Onların bozguna uğrama· 
sı bütün mcmlckeilere ve bütün 
milleUero hih' iye ı eya hürrl. 

.\mcrlka hsriclye naun 
Curdell Hun 

letlerln, filli kuvvetlerini ve 
yuksek azim ve ir4delerir.i m~. 
terek dilşmana karşı mukavemet 
ve onu ezmek için kullanarak, 
şuurlu bir biri le içinde harekete 
geçmeleridir. 

yete kavuşmak imkanuı.ı iade,- ~ 
1
. 

edecektir. t a· ~ 
O 

nsanların mır-:.ıyetine kar. ;J -\l:!i-Yı~ 
şı Berlin ve Tokyodan ya· - · • 

de bciyle teminata inaıımaları 

ayni derecede saçmadıı· ve ııetı· 
ccsi intihardan b;.şka birşey de. 
fildir. 

[~ iinyayı fethetmek Ye in. 
sanları es r ttmek ddia· 

sında bulunanlara kar~ı buzün 
ytı in scl":.ı ınll•et dogı.işuy-. r. 

Bı.ı pe gib. bir teh' k ... ııln bek· 
led ~ı b• livonız. Bugünün bar
bar .... : ı acı.arı hiç bir ı;ey koru. 
muyorl r, r.c cana, ne ahliika. rıe 

şerefe, ne I z lele, ne sınc, ne 
kurulu usullere, ne milli mües
seselere ne de yfbancı mil letle· 
rin dinine h 'ç ald ı rn)ıyorlar. Ga
yeler ; ferdi ve m 1111 ho.klaru; 
her zerresini yokelmek, muhtc. 
11! milletlerin k~ndl hesaplıırına 

ink şaf eWrdlkleri hayat taı·zı

nın yerine dünyar.tn her larafın
d~ kcnd. berbot ı:;tıbda Ua.rını 

hakim kılm& k, bUtün insanları 

jradel~rinc tllbi bulundurmak; 
küremizin iki milyar sakinin i 
dü~kün kurban ve köleler ve 

(Den.mı Sa. 4, SÜ. 2 dl'!) 

Gözü olanın ... 
te_ on günlerde &."8.ğıdaldler ka. 

;;;;;ıJ bili.Ddcıı ajans toıgnı.n~ sık
~ıuağa b&ş1adı: 

«llhıdlsta.ua yardım ma.ksadlyle 
gf"fdlklerl ileri 6Ürült>n Amerlknlı 

tayyarecllerin Te diğer askert cüz
lerf n orada bulun~un giUediğl 
asıl maksat mndlst:ında Jııgillı; nll
fuzu y~iDe Amerika nüluı.unu b.8. 
kim kılmaktrr.» 

Tabut: 
drana iki Amerika. heyeti11ln rel· 

m'5.l 'esi.lesl,rle iyi haber alan kal· 
naklanian (;frenlldltlne göre bO 
~rnJekettr. Rusya Ue Amerika ara-
5:Jnda lngilkre :r.aranna bir nüfu:ı 
taksimi bahis mev.m11dur.> 

Yahut ta: 
«Amf'.rlka bııyratına Mr ytldıı 

llihesl düşihıülınek&edlr. Bu ,-ddu:. 
Kanada~ ı teıt19il ed.eeelrttr. Kanada 
tamanılyle miistakU bir memleket 
olduğundan ''e l~ltercden ziyade 
Anı~rlka lle UglU bulunduğundan •• > 
falao da. nıau ... alt tarafı malftm. 

'l"ann öbürgün bunları bqka tel 
&'rallar takip edecektir: c:."Wıs.ırdJ 

Anıerika askerletinln bolunması-1 
drlAnd:ıya bu kadar fasla Amerl· 
ka a~m gelmeal ... > «Avmıtralya 
da bir AıncriJ.-almın ba~kınnandaı 
olmMr ... ,. ... Urt tarafı mıılOm: Jn. 
ı-Uter~n el'Çe parmağının buhm. 
duğu hf'.r yem Amerika ~öz ko~ · 
nlll'itur: 

\'akıı\ hh Türklere yabancı pro
papndalar vız gelir, h1!-()5lne bir· 
rlt'n güler ~eriz. :Fakn.t ajan&mu:, 
ister 'fih\·enlen ic;ter <lrmokrasiler. 
ılPn gt-l!ıln, r.-kiz kllomrtredeıı pro 
ııaganda. kokan bu kabil telgrafları 

bize MJnmaı-a ne lüzum görUyor ~ .. 
Eı.asen bu propaganda telgraflar 
Türkiye için de orta~11 atılmı' ılc· 

ğiltllr ki hayıli UgileneHnı diy«>llnı 

Bunlar, ha!ı .. t>dlk'n mcmkıketlt-rl 

k11Şk11landırmak için Te onlara hı
tabı·n imal eı:lllınl~tlr. oııra giinlUk 
ol'lylarl!l ıl:ı a~lk.Rh birer havadis 
d'ğildirler. ~u hnlde ajansımız bun. 
!arı bize \ermek için neden mürek· 
keı>, ld,:tıt '\C ·ı ... ama.n israf tıdlyorT .. 

••• 
Ku-:ku.lu Jnııanlıtr \'ardır; bunla.rG 

mesell: «Yaptırdığın ev Ç'ok hoşu

ma gitti» dcmeğe &clme'L; dik dik 
ııuratmıı.a lıukarlar; bit: de hPmeıı: 
cGöı.il ola.om güzü ı;ık ın • dı>nıeJ: 

ır.oruoda kalırsınıı.. Ortaya atılım 

yukarıdalq ldd!.Wara karşı Amerllm 
bile: <ı<i<iz:ü olanın gfüll çıksm» te
minatını \t•rnıek 7..ahmetinl liUunı. 
_sıu. bulduğuna gijrc. •• 

::\" e d.Jyelina: '" 
KÖR KADl 

- Her Jşiniz yoluna girer, dıye karşı sadece· 
temin ettim. Hükümet sızınle altı. _ Sus be sen de!!.. e<ıvabını Hem eroin: hem de 

döviz kaçakçısı 

pılan saldırışın dairesi gitgide 
genişliyor. Kurban olarnk seçilen ı 
milletlerden bazıları b r takım 

Ebedi nakarat 'Sarayburnunda 5 tonluk 
'<ndar oluyor, sizin iç n ıslah yu- verdi. 
vaları, barındırma yurtları, odala-

1 
vaadlerle ve barı~lı maksatlar rc::::ı EOkl zanıanlardan kalma bir tlle nibayt"t teklifi kahtı! etmiş. t'a.kat 
beslenlld'glnc alt temlnaUa nvu· ~ m~kl nleti vardır. Bu telU npartımanın tapuııunu aımca da bir ·ı y2ptıracak, buna da.ır gazete- .. ~~şka zam~n °~~y~ı ona .belki Evvelki gün Polis Kaçakçılık 

lerde '\.•azı rıktı kufur ederdı, doğilşe gir şlrdl. . l t d h il tulmuş ve sUrUklenmişlerdir. DL ı..h 
" " · 1 ~ subcsı Ga n a a şup c bir eroin 

Meğer hep ı bu haberi okumuş.. Fakat ndam o maga ahdett klerl , 
aletin ndı harıı'dır. lmlA ICığatımrz da ' <ın a Df> adaınm yamna ağrarnış, ne 

ğer bazı kurbanlar o kadar yıl. d ad ğ tm D 
dırılmıştır ki mukavemet ha.zır- kanşıkhk olmasın dl.ye .,av~ mAnıı- e_ amı yarın• u ra ı~... aha 

Ö 1 · 1 1 bir saniye~ bu !Uraz aksilık irin. ımalatçısı yakalamıştır. 
y c scvınm ş er kı... geli~lmln • • " 

ı.sıl sebeb nl anlayınca başka tilr. de bı.r lemınattı... Galata Bankalar caddesi Ergu, 
sıııa ı;elen kelimeyi r;<.ınu b il olarak doı;-rta!!11 adamuılk uğr&tnlı,. 

ıığı yapamamışlardır. Her ne za- Ad ı dl k d ıa d ı k 

ıu konuşmağa başladd r. 'Nulman Hikmet ves soksgındakl Taptas hanının 
lıarb, mlL'ilkl aletbıj n U olarak harp a.m, ': m ır.ı o n ırıcı ı ıqı. 

man bir kurbanı gözler ne kes- ı· ,.._, t k'be kalk n--
tırmlşlcrsc hudutları içine akın yıı.zıyor. .,, •• ~.e a 1 mıf. AM;>(l a\"ukat ol-

İçlennde öyleleri vardı kı bil· ikinci katında oturmakta olan es· etmişler ve ı&fal.in, kurıdakçılı. Dlinyn milli?tleri btr harp takı.ını ı;ay<lmı kır.ın \·ekfüetlnl licreb.lr. ola. 
ğın, ihanetin vo rüşvetin her ha- (kollnıenln p Jle bitmesine rağmen rak üı;tlime alır "e ı;;ö,tle btr möda· tan ömiırlerlndc ana baba btlme· Tütüncüler bugün kl eroin imalCitçısı Anestas van· 

miş, aile hayatı tanımamıştı. Biri, gilkiisin son zamanlarda y ne be. 
1 t hnc. faada huhuıu.rd11m: 

anası ölünce babas.t tarafından toplanıyorlar 
terkedllmlş, dığerı babası ölünce yaz zehir ticaretine döndüğünden 

tıru ge en vası nsme ~vurmuş- buna b li gibi kabııl eti~ olursann 
lardır daha uypn olur) kann.,ıu, ~ - Bu 1.a.t mtiekldUmtn lkf defa 

anasının hmalinc uğramış. Hattfl Şehrımizde bulunan bütün tu· ~phelencn Kaçakçılık memurları 
analı babalı olanlar da eksik de- tüncülerle, tütun ihracat tacirleri 
ğtldlr. B z.ısı kötu arkadaşlara, bugiln Mıntnka Ticaret rnüdürlü-

Avrupa ve Asyaaa; memlek~t babaııı makamındadn. Bir babıuım 
11 ,, , doru.)orlar. Ahengin, dilbtı. doğnı-.o 

üstilne memleket hu ;>ek ..,.c sa.. kızına hlr a.partıman venn~lnde ta-
l nhenkslı.llğin arw;ırıda ikide bJr bir . 

dırış.ı uğrarken şu nokta bel r. bU ohnıyan ~ gibi bir hal '\'&l'dır ki 
Cena göreneklC'rc kurba olmuş, ğündc fevkalr.de bir toplantı ya_ 
bazısı da inzıbata ısyan ederek parak harice sevkedilec:ık tUtün· 

Anastasın oturduğu dairede sıkı 

bir araştırma yapm~ardır. Bu 

araştırma neticesi eroin imaline 

mnhsus ecza ve malzemeler bulun. 

nakarat ~ ill<scllyor: c~i 1, Korslkayı, 
miştir ki hiç bir millet 'çjn mu· bir.! yüksek huranınuuı "'ettrdiniır;. 

Tunmıu 15t1yorm:.» " 
afiyet yoktur ve barış lçtnde Kaldı ki, hytn dAvıw-1 mdekklllnıin 

aile dlzg nlerlni koparmış, serseri. lerdc, nazarı itibara alıoocak hu· 
llğe dilşmOş... susları görüşcceklerdır. Tiltünle- muş ve Anastasın elbisesinin cep· 

lerindc de ecnebi tııhvillerilc 200 

bin drahmi yakalanmıstır. Beyaz 

zchır imalcisi.ılln bu parayı ve tııh· 

Bir gün gelecek harp koMeri bi&e· 
kalmak arzusu, satdırıeılara ve· iki dela haha.,ı maJramrnda oldw''"na 

eek, fakat nakarat dtwam edecelı! "~ 
sile vermemek ve kend lerinl göre bir tek apartnnan , ermekle 

Ebedi ııenfonl gibi bir ~Y··· 
azdırmarnsk kararı, bitaraf kaL cva1.ifel ~ ııi:nl Hıma! etmiş· 

l)A\llDA\~ 
:R: l)tlllA\ 

1İstikbolin otomobili 

A ınerJkan ot.omobU fabrikala

rı otomobll ~apmaktan menc

dilmls "e beı>!tl harp malzemesi ya
ıaıteak bir hale konulmuştur. :Faknt 
hu fabrtkalar, asli L'jlerl hakkında 

plin hazırlamaktan geri durmuyor. 
lar. 

Otomobil mllhcndMert hergllnkU 
l')lerln baskısından kurtolnw·a. ban~
tau bir sene onra SC'rl imalAtına 

~ıek üzere ;>annkl otomobil pro
jelerini haurlamışlıırdır. Bu otomo
bil yepyeni cs:ı larn da;ranmaktadır. 
Alminyum, manganez gibi hafif nıa.. 
denler kullanılması nyMlnde ağırlık 
beı, ytn kUsur kllogrıuna lndlrllccek
tfr. Halbuki bug\inkil otomObiller:ln 1 

atırlıkı 1800 kilo ile 2,000 kilo ara-ı 
ındadır. Motor, ıırka)a takılacak '\e 

taYJ&re mot-Orlıoe bemer. ıığırlıtı az. 
ne' iden olacaktır. Yüır; o it tanlık ben· 
7Jn kullanılması a.)~lnde a:r. benzlo. 
le çok km-vet 'c Urat elde cdileblJe
cekUr. Tekerlekler kUçtik olacak, bu 
ıaJede hem 1ı\8Ukten tasarruf edile
cek, hem de ağırlık merke-Ll a,ağıya 
alıuacakttr. I.şlrı f' • 1 tarafı ela ~ 
ki yeni \ası ' •loıkı otomobil Ameri· 
kada dört yüı dolara sahlabllecek \'e 
ı .. ıctmr. ma..ııratı bU~i'l• Undea kat kati 
u olacaktu. 

SlllÇE 

rln standard tıp!cr halinde harice 
mı.ık cıru?li ve taarruz merkezle. A\'UKA'l' QI,."'-YDDI... tir. ;:io hılld~ ~a~·m d&Yacmın ınilek. 
rinden uzak bulunmak durumu 68 >~ımla bir nılam konı,,a.cıu olan kllbne bir ap&rtunaıı daha bah,ı-hne-

sevkedıleceğı ve bütun tutün mah. 
sulümfizun birkaç standard nev· 
ine inhisar ettlrıleccği anlı:şılmnk· 
t.sdrr. vlllcrl ne suretle memlekete getir. 

emniyet teminıne kafi değildir. 16 yıışındııkı bir k1za t'l'ık olm°' 'e sinin karar attma altnm3.k mıretile 
M .Uet iızerinc mUlct, pek geç 1 e~lenmek teklif ctn;ıl,. J{ıı; önce reci. mağduriyetlmlt:e mesdan ,·erilmNM
olarnk, şunu öğretmiştir k ı böy· dctmlş e de adanım ısrarıoa ,.e mAI sini muh~rem heyr.t.I hı\ldmt1ııin yik
le bir saldınşa karşı biricik ko· ı M'hlbl olın!M!ınıı. da~namıyarak bir j ı.ek vJcd&nlarından bekleriz.» 

Bugün yapılacak toplnntıdn İn.. dlği henüz bllinm.emckU:dlr. Hak. 
gılız alıcı flrm;ı mümessıllerinin de kında ehemmiyetle tahkikata baş· 
istcklerı dinlenecektir. 1 lanmıştır. runma vasıtası; biltün hür mil- apartımanını kendiıııne \'t>nnek ~ar- Tallısert 

sıl mı? Ona ııe mi diyeceksiniz? Kızını· 
za. bu mirası bırakan adamla kızınız ara· 
cında bır yakınlık, b:r münasebet bul.. 
mak lazım ... Vasiyetnamede hiç bir se. 
bep göstermeden bu servet çocuğa terke 
diliyor Bız lstedlğimız ~bebı göstcrebl· 
liriz. 

- Mösyö Passaga, ben m iç.mde bir 
tek vicd n azabı var. O da hakikati ilk 
gllnden kocama soylememiş , olmakttr. 
Böylece susmanın daha doğru olace..ğınt 
duşunmuştiım- Yanılmışım... Şimdi ya. 
lan so~ !emeğe devam etmekle bu cu
nahımı ki katlı yapmıyacağım. Belki 
doğruyu söylemekle, belki de hem onun, 
hem de kendi hayatımı mahvedeceğim, 
fakat her ne olursa olsun artık bundan 
sonra yslan söylıyemem. 

- Yanılıyorsunuz, Mado.m, yanılıyor· 
sunuz. Görunüştc sakin ve düriıst gorü· 
nen bır çok allelerın fç yuzler ni, eger 
siz de benim gfbi bılsen z boylc duşun. 
mezd•niz. O sukiınct perdes arknsır:da 
ne inci.al.ar geçmiştir, tasavvur edemez· 
sinız. Sizden şimdilık bir tek r cadn bu· 
lunac.: ğım : Acele etmcyıntz, vaktinız 
var. Ben, Lyon'daki noter arko.cla!}lrna 
yazar, bir hafta mühlet :isterim. O za· 
mana kadar iyice diışününilz ve bcnı bir 
hafta sonra tekrar gelıp gorünüz» dedi. 

Zavallı nsnnların vücudunda ve ruhun. 
da ôyle umulmaz kuvvetler ve ener)l 

• membıWı.rı v.ar kJ. b~m .des"«ıe8i an.. 

Yazan: Andre Maarols Çeviren: Renan A. & YALMAN 

cak hayatın çok ağtr vtı tehlikeli .anların· 
da anlaşılir. 

Ben de eve döndiığiun zaman, fenalı· 
gun dokunan iki en çok sevdiğim insa. 
na ksrş1 bu kadar tabii hareket edcbile
ccgiml tasavvur edemezdun. Her şeyi on-
1. rdan glz.lemeğe bir kere daha muvaf
r k oldum, p stacıdan onların t'n çok 
sevdiği bir üzümlu pasta a!dım, g<>tür. 
dum. Bunu gorür gom1cz sevindiler. 
gOlduler, oynadılar. Evim zln o gunku 
hal her zamankı gibı neşeli, sakin ve 
mesut idı. Fakat b,n neler çek yordum! 

• Onların söyledikler nı duyainıyordum. 

Kafamın lçınde hep bu mese.leyl hallet
mek iç n çareler anyordum. MarUn'in 
uzaktan akrabam oldu{?unu söyllyecek 
olurssm bclk de Gastonu inandırabllc· 
r>ğimi ümit ediyordum. Fakat ya b raz 

işi kurcalar da yalan soyledigım ortaya 

1ıkarsa... O zaman arhk h1ç kurtuluş 

çarem kalmazdı. Uzak b r akrabanın hiç 
o zamana kadAr yü:tüDii görmediği bir 
genç laza bil.tün ~i bımklnası 
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mümkün mii id·? Aklıma ba~ka hiç bir 
kurtuluş çares. de gelmiyordu. Bu va
::t yet.ten b zi ancak ız kurtar ıbıllrsinlz, 
diye dUşilndUm. B r kaç ay evvel b zi 
yine buna yakın bir muşkıil vaziyetten 
kolaylıkla siz kurtarmamış mı idiniz? 
Gaston'a hak kati, y,hut tn bir kısım 
hak.k...ti onu incitmeden, kırmadan ona 
çok ıstırap vermeden ancak siz söyllye_ 
blllrslnlz... Bunu sizden :rica ediyorum. 
Kolay blr iş değil ... Hattiı çok guç ve 
karı.şık ... Fıık .. t s 'z bunu herkesten lyi 
yaparsınız. Şayet kocam bend,.n sogur, 
artık beni ıstemczsc sizi bundaıı mesut 
tutmıyaca~ıma emin olunuz. Hah.-ikatl 
oğrenmek onun için o kadar acı ve bek. 
lenmez bir şey olacak k arttk bunu kcn· 
dlsine nssıl anlatab lcceğlnizi bllmiyo· 
rum. Yanız Gastona ııunu söycmenizi 
istiyorum. Onu seviyorum ve ondan baş. 
ka kimseyi sevmedim. Colette'in de, be
nim ele, dünyada tek. sevdtıf mlz insan o· 
dur. Eğer bu gi.iz,el ve temiz hayatımızı, 
ölmüş bl.r mazi için feda ederse ~ıık o· 

Jur. Belki ilk ıstırabın hızı geçince, g~. 
mi.ş bir günah ~in bu kadar zaman son
ra her şeyi kırmanın delilik olduğunu 
anlıyacaktır. Havatından ikimizi birden 
silip atacatını dGşünomlyorwn. 

Fakat bli~m? Erkeklerde ba7.an gu· 
rur, her şeye g~lcbe ~r ... Her ne olur· 
sa olsun, ben müllllkasa ctmlyecejim. 
Vereceği kararı evvelden kabul ediyo. 
rum. O ııe derse öyle ola<:ak, işte bu ka. 
dar •.. 

Va~ntine sustu. Güneş çoktan bat· 
mıştı. İki kadın, farkında olmadan uzun 
müddettenberi karanlıkta konu~uyorlar
dı. Mııdam de la Guicharder.le burcunu 
çekti. mendi""i aradı. Ararken bastonu. 
nu düşürdü. Baatonun taşlar Uzerine dü
şerken çıkardığı ses etraftaki ağır sükü· 
tu bozdu. 

- Zavallı Valentlnc! Sizi Ct'k sever· 
dim, fak4t şimdi daha çok seviyorum. 

ht~iğınizi yapacağım. Fakat acaba ko. 

canıza bütün bunları bir ya.bancın:n söy. 
!emesi onu gUç bir vaziyete sokmıyıacak 
mı? . 

- Belki de sokacaktır. Fakat başka 
türlü olmasına imkan yok ... Gi!çen defa 
da size tekrarlamıştım. Ben bütün bun.. 
ları ona söyliyemem. Nitekln1 Colette'o 
de söyliyemem•stlm. Niçin? Bunu anla· 
tamam... Sebebini ben de bilmiyorum. 

(~wr) 

bir motör battı 
Hllden B;ırtın vapurun.., sebze

vat gotümwkte olan 5 tonluk Su. 
ka7ığı adlı bir matör Sarayburnu 
açıklarında devrilerek batmıştır. 

Motörde bulurıan 3 kişi etraftıın 

yetişenler tarafından kurtarılm~

tır. KJızanın oradan geçmekte olan 
Boğaz~! vapurlarından birinin çı. 

kardığı dalgalPr tesirlle vuku bul 
duğu .anlaşılmıştır. Tahkıkata de. 
vam edilmektedir. 

r- TAKViM \ 
38 TF.Ml\IUZ mu 

PER~EMBE 

AY 7 - Gti~ 211 - llı~r 86 
RU)U 1358 - T.EM:\IUZ 17 
HİCRİ 1361 - RRCF.P lG 
\'AKİT "EVAL.. EZANİ 
GÜNEŞ 5,54 9,26 
ÖGLE 13,20 4 ,52 
İKİNDİ 17,16 8,48 
AKŞAM 20.27 12.00 
YATSI 22,28 1,50 
İMSAK 3,51 7,24 

(YKÖAtl 
Köfteli Pot!ıcan 

A yşe, bfr arkadaşının evimi& 

bir yemek yemif, ~ git_ 

~ meraklı olduğ1Unu bHd.Jğl l~lıı 

tartnnl almış, ben de yaptım, 1.) i 
oldu. 

Pn.Uıeanla.rı tdlerlek tcmll'k dot
rıuhm, yılradıın. Tu:ılıyar&k hir Yat 
bıraktorı, liOllra karaladım. Bundan 
maksat fazla ya{( fçme1M111dfr ki hem 
kese, hem de mldf' ~in ;iyidir. Bu ame
liye sayttılnde ı;Ungerllk ha5asını 

kaybeden ııatlıC8"1ları 7.cytlnyağında. 

knarttmı. Kıyma, ekmek içi, yuınur
ta, ~ntUnd' oğanı ve maydanozu 
yollJra.rak hazırladığım köfteleri pek 
az yağla havıagaz.ı fınnında pl,.trdlm. 
Bir tcp.51 ~.ine pathr.anlarr, tiı.erine de 
köftel.-rl dtzdlrıı. He~iıılıı Ül".eıinc 

hoka donıatee ve maydanoz yaydım. 
Blmz da u katarak fınna verdim. 
!lk gibi bir ~emek oldu. TCJ>5J ile 

M1fraya ıver41m, kapı~ıldı. A1,.e hem 
ı,m,a ile ,Yiyor, he"' de: «Görılünüı; 
mü, beabn ta.Yl!liye et.titinı yemek fe
ııa çılanadn de.r ~bt 1-lr tavarla bana 
bekıyorda. 

(l'mn olmadığı yerde köfteler ta
\"& oh-:t , .e fırın yeriM hepa1 lalrdeD 
ocak1ı& ~.) BV &ADDll 
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Askeri durum ı t#on kararıaraan sonra r Yazan: AN l Ankara piyasasmda büyük 
Rütün cephelerde: 

V A '1' A l'f 

Çölde savaş yine 
başladı 

(Başı ı !Dcltle) 

Çölde, İtalyanlar Sıvc vahasını 
almıG]ardır. 

Vaıtngton, 29 ti\.A.) - Mısır 
Çölünde Elalcmcyn dohıyl::ırında 
İngili:.dcr pazar geccs! taarruza 
geçml~lerc)ir. Taarruz devam et
mektedir. Üstünlük el'.:ın İnglllzle-

Londradan Türk iyeye · 

11 Türk gencı Londra 
Radyosunda konuştu 

b • 1 k ı rin elindedir. <Baıı-ı ı lndde>-x- ı halde bu yurt ve vatan borcudur. 

1 r Can 1 ba Ş ad 1 İngiliz hava kuvvetleri Tobruk nız? Geçen defakl konuGmamı din- Sıhhat haberim ,çin Ankarada Na. 
~aı; rne,slmlnln 5011 ayı başı~- ~ • l'msnına durmadan taarruz et- lediğinlzi mektubunuzda okudum. fıa Vckalctıne müracant edebilir. 

SiYASfiCMAL 
Hint kongresi 

ve Hint 
Müslümaal arı 

Yaz.an: M. H. 7.AL 

H lnt U1illi kongreslalıı 111D11.,1 

toplanl.Mı ; a~uı;tOllta olu.ali Yf mak üzeredir. Ağm;tos ayına mektcdlrlcr. Herhalde şimdi de radyonuzun ba. ~in . 11 
gll'('rkt'n blitün rcııhelerde a keri Jıa- Polatlıdan bin.erce kı· ıo . . Şimdi, mihverin .elinde işe ya. şındasınız. Bcnı dinliyorsunuz. Şimdi Eşre! Sayrcn karşımızdı.. bUUln Hlndktan ~imdiden ayaklaıı. 
relcetJcrln 2 allık lnkl,nfJarı ,unlar. .. plrlDÇ r~r üs, cepheden çok serıde bulu- Ben çok iyiyim. Bu sene dersler dır: mış. Gandlnln teklifini nıı\nak~~ ı 
ı.lır: b nan Bingazld!r. erken ba;)layncağından .:ığustosta r- Bay Muammer Sayren İs· ~rl,mlştır. Pek belli ki Gandla n 

Japonlar Pn lflktc ;e Çlnde. ucll"Z ve ulgur geliyor Londra, 29 (A.A.) - Harp mnl- Llvcrı><>lda olacağım. BUtiln tanı. tanbul Ay<'..spaş~. Bugün sizlere hu defa lerdi~i i nret. bunt\an e-~-
' e 1,of3y mu~ rtalciyetler t('mfn ede- zemesile Yüklü birçok gemiler A- dıklara selAmlar. Hepinizi tekrar hı tap için ikinci bir fırsat geçt. \CJkfler gibi fC' k \e alika uyauılır-

Ankarn, 29 (Vatan) - Anka. ı 1 .. arcttir. Serbest p yasadan kolay- lkad l\• 1 1 tir Bu t k ·ı d ı k manu"t mcml41lerlllr. Yazın iki ayı .Japonlar 

1

... mer an ,ısıra sem ~ · e rar kucaklarım.» :;; m ı ık tatilim! geçirme ıç n . ır. 
raya millhakattan ve bı'lhassa Po· 'ıkla temin cdllcn pirincin '-ilosu alzem a a d G al Grant ·n 'h k L d ı Hl '-'11 için enıel'('li olmamıştır. Amcrlknn 1 .. m e r sın a, 11 ener 11 uçüncfı konu,an Senı Ay an. on raya geldim. Mektup arınızı r defa ıtnk~an mıı~·on mi .... . 

hava taarruzlarınılan endişeye diişen IaUıdı:ın hcrgün binlerce kilo pi- 90 kuru§tur. Bulgur 50 kuruşa sa· tipinden tanklar bulunmaktadır. er oldu. lzm rdekl an€sı babasıle sabırsızlıkla bekliyorum. Herhalde man, Qandl parH .. lııden tamamı~ le 
J:ıııonl.u, '\Jldrny "" Aleoutıenne ta- rloç ve bulgur gelmeğc ~ı>lamış..' tılmaktadır. Bu kararl.&rdan evvel Dn Iy Telgraf gazetesinin mu ha· konu~acak. işte o da ta Londr~- >·abancı b r memlekette bulunan ııyrıtmı~tır. Gandl diyor ki: cHe-ltH•' 
lnın adıılanna çıkıp ycrle.!jIUek ı te- tır. Son alıcan Tıcaret Vckfıletl l tüccar ve bakkallarda bulur:amı- biri çöldek~ harp sahnsıını şöt>•le dan 1zmirdeki allesınc şöyle hllı.ıp bir kimse için mektubun ne c\e. nl'bllerı el bfrlitlle alalın1, kl'Tl.li 
nıl,ler; fakot bu ılenlz _ hına teşeb· kararları piyasamıza l.ıüyük blı- yan Urla ve Ayıntap yağları da tasvir etmektedir: edlyoı·: nıek olduğunu takdir edersiniz. aile ı.,ı,.rımızı ondan t.onra ara,..ıı-
lıll lerl .Amerikan uyanıklığı \C mu- canlılık verdlğı Cibl şimdiye ka. meydana çıkınıotır. Evvelco dılpcd~ çol olan bu u- Mehmet ve Nezih~ Aykan- Blitün ıırkada~l .. ra ve • krabalaro da konu~urtn . .,, ~111 .. liimanlar b•ı 
lmrobe kudreti karşısıııdn .. uyn dllş- dar Ankarada. Cüçlukle temin cdl· Urfa ve Ayıntap yağlarının pe. yerde siperler, kumdan manialar, er, İzmir Karşıyaka.. s<>11ını1ar.» teklifi kahul etmeğc yana,ınıyorlıtr 
ıııi.ıstür. l"coı Ginı? ada ında Moresb · len b r takım ana gıda maddeleri· ral<endc fiyatı 340 kuruştur. Zey· dikenli teller vardır. Burada piya- Sevgili annecığlm ve babacığım: lbrahlm Tartay İspartadakı .ı ilc. \'C mllteassıp bir Ilint nıilJi hareli 
llnmnını de geçlrnıelc iç.in ,ln>dl tek- nln de 1 8 d 1 .. .. tınya{lı da açık olarak 140 kuru§& de, tıınk hücumlarına mükcmme- s zlnle ilk defa konuşmak fırsatı. le konu~·u,·or: ti lc!nde bir ulık haline dli,rMk :i"-

p Y sn a mcbzu en ı;:oruL satılmaktadır. Tüccarlnr bu kabil 
rar tnllhlerlııl deniyorlar. len dayanabilir. nı buluyorum. Geçcr.lerdc biraz •- Bugün sizinle korşı knrşıya· tenıl3orlar. Kendi menfaatlerini ll:ır 

mcsj bu karnrın koylümüz üze. maddelerin daha mebzul "eleoeni K hl 29 AA p t ı' 1 ıo.·ı '- 1 d · Çluılt'kJ Jıare1di1ıı g-ellncl', dotıJ a.. c 0 P re, ( · •) - azar es h sta olduğumden haziı·an 1mtl- yım. Çok ıyiyım. Memlekete du . bln el blr:l "'' e .. auını mMın a f:•'" 
rinde çok ı,,-ı tesir bıraktı,.ına bir kan~atindedlrler. cst Tob k k a ılnn hava ı ı ı fi l ha~ ı hll ''ll!t~t'lle-rlııdc bir mliddet ilerle- " 0 .... ı::cc ru a arşı Y P 1anlarına giNmed!m. Eylülde in· düğüm zaman benı eskiden dah rtl\ or ar. ıug nı en • ır anıp *'" 

<llkf('n onru Çin muknbll taarruzla- o kınına Amerikan bomba uçakla· şallah gireceğim. Se\ glll kardeş.. şişman ve d~ha uzun bulacaksı-1 ra kurulacak federal düzen l~lnıl 
rına d:ıyaruı.ml)arak ilk hareket üs- Hava hücumlan H;ndı.standa rı da i~tırıık etml§lerdlr. Burada lerlm nasılsınız? Derslcriıılze iyi nız. Vaktın kısa olmasından fazlnl ıle kendilerinin mutlalut i .. llklal ~·ı. 
lcrlne doğru ~,(?kllınl3c haı:lamışlar. ..............._.........____.._. 1i. rıhtım v~ kıyı bölgesinde yangın- çalışın. Vaktim olmadığından faz. kı nu"anııyacağım. Hepin ıf guz. hltıi bir \"arlık halinde olnıala1 · 11 

dır. Japonların ı;onbahara kadar H • lar çıkarılmış ve limandaki ge. Jıı konuşamıyacağm. Bütün ıı kr&· terinden öperim ., ı tı~·orJar. 
Çung-klng'e \anp llJnr~al Çan-Kay- amburg yine yenı cereyan milerdcn birine tam bir isabet kay balarn, ark::ıdaslara sclAmalr.ıı Ahmet Varol 1st4 , bul Bec:lkt::ış· Gandı ,.e taraftarlan, tılıkinı lı l . 
Şek'! sulhe icbara mııvaffak ola. dcdilml~tlr. Dördüncü konu§an Fıkret Erdi- takl allesfle §öyle konuc;ttı· rerc~ an H: ınf'nfaatır.rf' a,·kın ~ n 
raldarım iddia edenler. şimdi Çin Jıa. b b 1 d Kahire, 29 A.A.) - Neşrcd •len !ektir. Onun ailesi lstı:nbul Arna. «- Sevgili anncc ır. nı \·e b&ba-om a an 1 1 ö rtımeııln lınkiınsıılığını bu ılrf.• 

h 1 1 . arp'en sonra ka al 18 ha\·ll akı herhalıte du,·acakhudır. 
rllasını ıı~ıp umumi lazlyctl inceli- ı H bir tebliğde, pazartesi gecesi Sü- \•utköyündedlr. O da ar.asına, ba· eığım. Şimdiye kııd ı· sizinlC' ko. 
~cblllrlcr. JJerhalı.le u ddla armda 1 veyş n ına yapı n • baııına. kardeslcriııe şeıylc hıtap nuımıak fırsatını ilk dl'fa bııluyo. " 
Çin \'üıo.atlnl ölccmedlklerlnl itiraf isfiklô\ vadi nrnda 11 kişinin öldü(!U ve ~9 ki. ediyor: rum Size sık sık mektup gördcr-
ederlrr. Jnı)()ıı - Çiıı hnrbl bu ene Hamburgdo hasar 1 şinin yara~ndığı şimdi bildiri!- <- Sevgili anrcm, lıab2m ve dlğ'm f-wlde cevap 1ıı.mı"orum. 
hltınlyeC'ektlr. I tcdllılcrl lcadar yar. mektcdlr. karde§lerim. Nasılsınız~ Hcplnlzl Bir hafta cvvci I..c.ndradan size yı· 
<lım gorcm yen Çlnlile mflli hürri- çok büyük dil' JDYar!ak mua K•• .. • • b• çok öılcdim. Sesimi iş tirken he· ne mektup gö11dcrdim. Ccvı pları-
:\etlerını muhafaza etmek uğrunda omur ışı, ır plnlzin nekadsr sevlncceğlr;i tah- r.ıiı sabırsızlıkla b<'kllyorum. nu. 

llonleraaıı Angıo ... 5.ıı. onbnn dest('ği olmakta I h .. çıkmaza giriyor mln ediyorum. Mektubunuzu ve ıun tanıdıklııra sellıml r.• 
de\am r,di)'Orbr. lngiltereye yapı an ucuma Ankara, 29 (Radyo Gazetesi) kız kardeşim Suz6nın rcslmlcrinı En son konuı.an da Nesım vas· 

JaılOnlar lllndlstaruı da g6z nn.. karşJ/ık Kolonyaya da ÜÇ B. B. c. nin Yeni Delhldekı mu· (~r 1 incide) 94 aldım. 15 temmuzda I.ondrııya gel. kal oldu. İstar.buldaki allesınc hı- miıeadelesinı arkadan ''Urmuş ola-
nıı-,ıerdlr: le bnra~n harp etmeden bin fon bomba aflfdı habiri, Hlndistanda yeni bir ecre- Oğrendlğimlze göre Mmür işlerin- dlm. Eyl.ülde mektepler açılacak ta1;> .den genç ded ı ki: <'Bklır. Hint ! tikl!il hareketlerim 

Ortadaki nı~ele. yalnız Hlnr'' ... 

tanın hlr dahili işi değildir. llia I.:>· 
torun u,.keri nıüdııtaa!!ıntlan '~ ı.:~
çilıue .. ı \'C lngillz orıltı~uııuu ı,ıe.J fl'ıı 

gitme l, .Japonların ekmeğine ~ağ 

siirccek 'e <.inin beş ~cnedrıheri 

de\aın eden kahramanca l~tiklrıı 

ı;lrn11'k lyu,..ctlnl gbıl.ilyorlar. A'\'U _ ) anın uyandığını blld:rmcktcdir. de mUhim sullstımallcr yapılmış ve Hepinizin gözlerir.ck!n öperlın.ıı •- Slzlı>le lk . ~ci defadır ki. ko- lnglllz.lerc ırn.rc:ı dalma hlmal·t rt 
.tr.ıhn\ll da aynı o~·unu oynamakta- Berlln, 29 (A.A.) - İngiliz bom Bu muhabire göre Birleşmiş bunu da beyannameyi, bava. payı al· Be~ nci olarak Fikret Erkmcn nuşuyorum. Dundan nekadar mem mi~ ,c Hint lhtllakllerine klıcaj;ını 
dırl:ır. lnglllzlcr her ihtimale karıı;ı ba uçakları dUn gece Hamburg Milletler harpten sonra Hindlsta- madan vermek ıstcmlyen bayiler ailesinin karşısındadır. O da şoylc nunum. Ne ''azık ki seslnı .. ı du 1 
Hint <lenl:ı:lndt'ld donanmayı talni :e şehrini bombalamışlar, bllhassa nn istiklfıl verecekleri hakkında yapmışlardır. konuşuyor: y2mıyoruın . -B r lmtihar.do iyi l'c>: ! 

t h il ) · d h KömUr tevzi mUcssesesl, bu 100 

açını-:; olan Amerika da Gand nJ•ı 

!flddetle ıık~ltin(' d<innıüştiir. OıttA e ml~lerdlr. Diğer tnrııftnn Blrman- lknmctgfıh ma a e erın e asar b r mes j neşredecek olurlarsn ve- - cı- Erkmen ailesi, lstanbul Ka- tice · lar1 dım. Eyh.ilde tekrar ,ı- , 
1 ~ bin beyannıımcnln knrşılanamıyaca- · Amerika hariı'l,re nıınruıın bir • :.ıı 'a - lllnılistan hududunda mlidafaa ve yangınlara sebep o muşlardır. ya bir yuvcırlak mosa konferansı bataş. S.\'gllı .Eınnecl{iim, bab:ıcı· reeeğlnı inşallah muvaffak olu-

lınzırlılılarınu km'\·et \'erml<ılerdir, Slvıl hnlk arasında ölenler vardır. toplarlarsa, ynhut IIlndistand::ıki ğınr düşUndilğU bir anda, yeniden be_ ğım ve knrdeşlerlm. s ,zlnle ikinci rum. B(' im için merek edecek: 
J 1 ğ d .. ·· ill ü t•· yanname bnstırmalc meeburlyctınde 1 • nııon arın ~l'rı'deıı hiiytik ölciidc 26 di.isman ura ı UŞGr m ş ur. müşahitleri }lintlile§Urirlerse Hint defa konuşmak fırsatım buluyo. blr§ey yok. Hepiniz! sevgi ile ku. I 
k h bırakılmak ıstcnmlş, faknt buna im· I 11 ~ erı nrekıltn glri'jml'k istedikleri Nevyork, 29 (A.A.) - Nev- milletini tckrnr kazanabilirler. rum. Ben çek iyiyim. nşnliah stz. cakl:ırım... ğinc hiikınetmek caizdir. 

nnlaşıhııaktadır. Belki da Yf•nl Oln• kln hasıl olmanııııtır. J i · G · d dl" ' 1 Ki bil ' tA L d d k ı 

glin en·elkl ııt<'Şli nutkunun k11'Tir11 

Hint mllli kongre11lne )utap <'I il· 

" "'"' York Sund gazetesinin yazdığına İngilizlerin harpten sonra Hin- Bunun için alınan bir kararla ba· er de iyls nız, on er ıo ·n z re· m ıı• ,, on ra an çocu - Bakalım, u:ıiyet 7 ağuı.losa kll. 
clt' k.ıfl kunct toplı:ıdıktan nnrıı A- göre, Almanların İngilteredc Co· dtstana istlkUıl verme vaadi Bir- yllerın ellerinde mevcut bcynnnnnıe· simleri aldım. Siz blzınık lcrl İn· !arının se·lnl duyan ve onların 1 dar nasıl inkl,ııf edecek ve uaıurııı 
llbtrnlya lmalln<lekl rniitteflk lis- ventery'yc attıkları 400 ton bom- ı ı. ıı u t f d t · 1 glliz ktıtüphnr.cslnde gördüğllnüz{i r,ıhhat hnber'erln ' alan ana Ye ba· 
erine lıiieuın edccekler<lir. eşm-y Mı e er ara ın n~ emın lerl tHnff e<llp mllşterllerı smı~·a 1 1 b 1 . kongre Gandlnln tekllflne kör ""' 

bay.a karşılık olmak Uzerc İngiliz. edilmese bile yine çok lyı kar~ı- kovmaları i"in tevziat 15 ai'l-ustosa yazıyol.'16unuz. Hav r.ası? Herha. ar ne büy{ık b .r s~vinç duy., 
"lı b J " ' 0 d k kt K t l t " rilne taraftar bulunM•ak mı? •• sır ct'p e ne gelince, Genemi ler Kolonyaya üç bin ton bomba ianacngını bu muhabir 11ave edl. I kadar durdurulrnu~tur. .c ~o sıca ır. o ra ve ı;nrp ge. ınus ur. 

Au<'lılnleck lıırpalamn tıuırrozlanna atmı~lardır. Bu sistem, şimdiki sa- yor. Bug1lne kadar Istnnbuln 40 bin ton zınt.lerl yapıyor ınusur:uz? Sık. s.~k ------------------------------
<1el8m cdl3 or. F nknt iki ordudan bl- vaşta yenj bır ahenk sayılmakta- Bu bir buhranlı de\'reden sonra kömUr geti.dlebllnll~tlr. Geçen sene 1 mektuplarınızı bcklerım. Bütun p Ô "'ı..fi <§l ~ a \f (§l ~ Ü 't../I et 1 
risJ bliJ lık bir tnarru:.e Usttlnlliğll gös. dır. bizce ilk. uyuşabllme haberidir. geçirdiğimiz acı tecrübelerden sonra aile ve tanıdıklar~ ıclAml~r.ı> Y7 Y/ 
t~renı!J:or: ,ln;illz ordusu te,~bfüııü ---------------------------------- bu;, .. hAta •EAmf chcmmlyet-'Verlf. Sıı.Ilil İnnl da Jzmlra9kı :ııleslle 
elde tuto)or. Bununla beraber zaman BAŞMAKALEDEN DEVAM men1eıst cidden tızerlndo durulacak şöyle konuşuyor: T 1 f k 
g~:ııeı.tc \ c sonlnıluır ~ııklamakta- . bir meseledir. o- Çok şefkatli annem, babam. o p tan c 1 ar af ura v·o r m e te 
ılır. En ıc:ık 'e fırtınalı zamanlarda Bugüne kadar beyanname alıp •

61
_ enişte ve kardeşler 1m. Benim ı~ın Ü .. 

ıaarruı. kabUl3 eti gösteren 1lb\·er (B ı 1 incide) co> ' BilUln bunlar lns~at yerinde bi- raya giren lstanbullulnr ancak umum merak etmeyin. Her sohad:ı mes-
ortlusunun, b:r mliddet sonrıı N\'C'rl il · ı ~ .... yek"nunun •"'\zde otu•ııdur. udum Sizlerden C'n büyUk dilcğ•m ı 

içinde yaşıyoruz, ister istemez her rikmlş i .. e yarar malzemedir. Fa- "" u ., .. " t d ~ " • d • ı 
nl"\l\]mde ~eni hir taarru1.ıı glrl~nıe- ... Yllr.Ue yetmiş, daha. ne bevannamc sıhhat haberlerlnizoir. Her sabnh ere u- urll e "l .. ! Y'O r ar. si "Ok muhtemeldir. Şlındlllk nıiidO• birimizin şahst bir takım gör(işle. k~t asıl binanın ne planı, ne ha. " bı' kt b b }a ıt. dl ,. 1 , 

~ i ı B · ı ı l ğ Ü ı •·t y ı ne dl" l<ömUr alabilml"lcrdir. Bııul- r me u unuzu u ca5ım Y" fanvı tel'<'lh edl"n Mııreııal nornnıel'ln ı· m z ve ölçülerimiz var. unun a zır ı ı hen · z ortaca Y01' ur. a • ·ı ,, b 
1 

H 
... _ b k k 1 · r. 11 1 lcrin bu işlerde oynadıkları rol bu sa ırı::ız anıyorum . ep'ıllzı sonsuz devamlı surette lrnH·et ,.0 malzr.rne ucra er insafla düşiır.ece olursa nız usu lcrın yaratıgı enge ere 

1 
ı. k ki 

aldığın \(' tanı-ruz h:ızırlığı gordü. ııunu itiraf etme~e mecbur oluruz ı çarpışa çarpışa, zamanımızın hü- adetten fnzlaslle anlaşılmakta ve 0 aFrtı•~- Kuc:a arım.,.d l 
1 

. lk . '1\,ptnncıların sattıkları mallar ıç.n 1 surct!lc vurgunculuk yoi\.tıu yine bul. 
ki · ı 1 onların buhranlı ayları bekll"·crek ~~ araosınan " ) rıc an- !aturıı vermek hususundalti tereddüt· mu"lardır. Alı1kaltlar, fntura usulU l!'line ~lıJthe edilemez. Herhalde son- boş vakit geçirmedik. Hazırlık- yük ksmını verıms z muııme elerle " . h t _..,

1 
d kl " 

ı 1 ellerinde mevcut beyannameleri yUk· 'lesıne 1 ap ""' yor v~ ıyor • : lcrı dUn de dc\'am etmiştir. Yalnız. I nUn tntb!k ir.de.ı bır menfaat hasıl oahar ba~ında :11ısır <'eııtır. inde :reni !arımız plan dairesinde olmadı, fa- i&raf ede ede başarablld ~ mlz bu l\" 
1 

K t t 
sek hava. pa~·ı olarak .atacaklarını u- ,,e lparc araosman s l'n- dcrmaııon fasulyesi ile bir kısım zey. olmadl.oı.ını \ e bunun en 1•estlrme ça-hUJ ilk mııhıırehel('rln ('ere ·an etm~ı kat herhalde bir tııkım lüzumlu kadar iş bize şu imanı vermeğe k "' 

il aÇlkça göstcm1cktedir. bul. Sc,•gl!! anncc gim. me tubu. tlııyağı satışlnrınd:ı bıızı firmalar fa- rcsı olıırnk mey\'a "e sebze fiyatları. bekll'ıı hllir. InglUzll'r şlmd!rlen ner- şeyler y~ptık. kafıdlr ki yol c, usu111e lşc ssrıla· ld ç ti -
11

.. S b 

1 

k l . ı ı k t Bundan başka bilindiği llzerc be.. nuzu a ım. Ok Zll c um. a ır turn \'cmıl.,lcrdiı'. Bir ıwıım tacirler, nın, Rh\•ııl vr. vazıyetc \'e bılhııs.s:ı • lemek zdrunda.dırlıır. Çünkti ge.rlleıin- Bu memleketi maceralardan ca , P ~na ça ışnca , zamanı a. 
11

. 
1 1 

. " 
yannamelerl halk birlikleri taedik et- ..ı;e tahammü lİ o manı ço ~ rıca fatura tereddildllnlin bir kaç glln da. tlhsal mıntakalarından temin e ı • de SUHm~ kanalına kadar uT.un me. uzak tutmak, kom•ulorımızla '\·e ııarruf edebilecek, znhst Am!llerl 

" mekte \'C her ihtiyaç enhiblnc ne ka- ederim. Doktoramı vermekle bı?· ha devam edeceğini ve yııpılııcak ı es- cek gıtnlllk ma!Omatıa. doğn o r ııre knJdıl~. bn !ll'ne•i de oyalama herkesle dost olma"'a çatışmak, ta. ortadıın kaldıracak, ihtısasın hU-
1 

d 1 · 
J & dar kömUr alablleccAinl b!ldlm1ekte- rabcr hükümet cmrllc b r sene 0 • mt btr tebliğ ile \•aziyelin eski hole do~l'ııyo Hal idaresi tarnfındıın t strotcjiı;i ile ntlatahillrler. tıhhütlerlm ze sadık kalmak, etra. kümlcrinl hakim kılacak olursak 

dlrler. Fakat beş ton kömtır ıılabılc.. ha tahsilime devam <>deccğım. Her ı:;clcce~inl söylemektedirler. bltı olduğunu söylemekte. kabzlı lal. Doğu cc,•ıhc'>lııdl', bllha sa \'oronej fımızda bir cmnl> et çemberi vü-' <>.n yüksek hedeflere bile az za- . bl llkl 1 ı l 
d ~ b kll bil. · ceğınl halk r er ne tasdik ettiren Pirinç tızerine dUn ""k az muame· ların stanbula kendi menfaatle r. r k ııfrn cude getirmek ne demektir bil.r 1 man a vıırmagı c ye ırız. s· l h. k" . ...~ 

c inde rn n11af;"! Don nehri boyu- bir kimse bayilerden hiçbir zaman 5 lf yı an i a yeSI le olmuştur. Buna. ellerinde kUJlıyctıl göre mal gettrtmekte olduklarır.Ja 
n misiniz? Bu nimet gözle görülür, -- ı k 

nuq ııtaı 1;, lnblanskayn kıtalann. ton kömür ıı nnıama ta ve ancak 1, (llllışı ı hıetdıe) (/) miktarlarda ı-.tolc bulunnıı bır kaç bU· ı şikAyet etmektedirler. 
elle tutulur birŞey değildir, bunun İstikbali kurmak ı .. ınc esaslı su- ? t lh ı aktnd B b 

da Alman l.Sııcli ku\'\ etıerllc Ra ml1- . 1 k d d . b' ı v ~ ona su 0 m ır. una. Fe cp larını aştıklarını yazıyor. yUk firmanın mallarını yüksek iiyaL 
aarııerı arnsmdıı !!lddelll muhıırcbeJer ~ı;m~~i :1~~sv u~1~~ p~~ mı;~ı:ı::;~ ı rette. sarıJma:ıı ımkan olmadan de lstanbulda bulunan kömUI' mev- D~lly Mııll, llükümet bir i~c gl. la satmak ıstemelcıl \'c satış fiyatılel Sta }İngrad 
1 •· ' harbııı yarattııt.ı ıoı·lukların ba• cudUnUn az oluşu gösfol'ilmekteclır. ı · fatura "eı·mekten "eklnmelcrl scbcıı ' ma .. tıulır: r k d d llılll F k t ı t b ·· 1 to 0

• r!şırse herhalde llerisınl çok yı • ~ 
ar ın a e., z, a a ş c ugun k ~ dk Istanbuldıt köınUr az.sa bu ona gö- olarak g-östeı·llmektcdir. tehlikede ı - Vfıronej'dc l:u lnr ağır ba - bUtiın dünya birblr!nj yokeder· ınına u.,rn t •• Yaptıgımız müca- re \'eri!eblllr. Fakat bu hak neden h s:ı.plamıık mccburlycthıd"dir. 

mı~a lı:ı"Ianuşlardır. , ehrln cenub•o- kcn, biz. bu hayırlı tohumların 
1 

dcledc zafer ka?.andık d!ycmeylz, b ::\lültcflklerln atideki harekatını lzmlrde flyatııırın iO • Tii e kadarı (Ra-.ı 1 Judde) X 
la Hon ııclırl batısına ,.,._.en Ro11 kı· bayiin takdirine ırııJcıtıyol'" dilnyıodıı en çok 12 kişi blieb!llr. dUştliğti haberim alan bazı zahlre 

1 1 
'. • 

tnları Oıılrol ırmağına ";or•ro llerll· güzel mahsulunü idrak ed 'yoruz. hııtt~ bozgun sözü daho yerindedir. Bayiin takdiri halk birliklerinin Bunu herkesin bilmesi cvvcltı dü~- toptancılorı bu \'aziyet karşısında. a mıe ardır. Bu kesımde, son ~. 
ı; Atatürklc İnöoil; bırblrilerinl yoşş,?ralar,U takdirinden daha mı ehemml\'etltdtr? dün lihılrden pirinç ,...etirtmek teşeb nıanlarda Ruslar, 4 Alman alayı 

l orlur. nu ıar ıtnhö :.elnıll hareket Halk birliklerin hı takdiri n~znrı !tl.d m1anlarımız lı;in faydalı olacaktır, ., nı 1 h· 226 1 k t h 
1 1 ederlerse, Almanların Voronej kesi. tamamlıyarak. senelerce sıkı bir Fakııt bu boz~u::un bliyiik .fayda· bUsUnde bulunmuşlar "C b.-ızılnı ı da m ıı ve an · ı a r P c m 

k 1 • b' 11~! 1 d 1 ., oldu bize za fi k barn ntınnuyacalum, neden beynnna-1 yor. fi f' t 1 !erdir. mlnd('n okUlmelcrl Hı rleate mecbur ar adaş ık ve ış ır & ç n c ça 1- .,ı ' a arımızı, no san. 1 Daily Telcgrapb, ikinci cephe Tosyadan tclgra a ıya sormuş ıır-
eclllmclcrı mlinılıilndilr. şnrak mn:ıinln önUmüze yığdığı !arımızı car.lı bir surette hatırlat. meler bunlara tasdik ettiriliyor" ihtiyacı gilnclen güne. bUyuyor ve 1 dır. Zahire tacirleri plrlr:ç işin in an. Va '.n~t~n, 29 (A.A) - B< r -
~ _ Asağı Don bo,-uoda Rostor- bir takım engelleri ortadan kal. tı. Hattfı zorluklarm bellrttlğı ııok- KömUr işlerinde yapılar. yolıruzluk- her kalpte ayrı bir akis yaratıyor. cak belediye eliyle halledilebileceğini 1 ndckı bır İsveç gazete inin mı 

" dırmıdar ve maceradan uzak kal- sanları yakından gören merhum ler k~ yaklaştıl•çıı daha çok endişe Bu cephcn'ın nerede ne zaman ve söylemekte ''e yııpılacak mUdahaleyl hablrl unları blld.rl~·or: 
dan <'e.nuba gc.çen Alınan kıtalıırı v verecek blr mahiyet alınakt.adır. • 
ne orjensl ayn _ nutnı k luıt:tmda mak ve her sözümüzü tutmak si· Başvekil doktor Refik Saydam, nasıl kurulacağını herhalde en çok beldemektedirler. Alm:.n askeri mahfille ri, Rusl.1· 

vasetıle de ist'kbalin esaslı binası uDevlet leşkılatımız içlnde A dan AlAkndarların bu işle yakinen nlA· Urfa ve Trabzon yağlan fiyatların- rın Voronej kes mine pek faz ,:ı geniş hlr kuprli b:ışı kurmu~lor, fnkat " kadar olmalannı b<!kllyoruz. mernk eden dlişmanlardır. dedik· 
nw.ııırın mukabil taarnızunıı uğra- için zemini tesviye etmlşlerdır. Z ye kadar hcrşey ıslaha muh· .:\lahrukat Ofü;lnln faally~tı ten sonra bu cephenin kurula bil- da dlln bir d<'ğişiklik olmanıışbr. tank ve top ~ ığdıklarını soylemel •• 
nıışJardır. AJmnnl:ır bu köprü ba ın_ 1919 da menhus talihe karşı mü. taçtıru dıye ıınmlmi bir itirafta Diğer tarııftan Mahrukat Ofisi de mest imkanlarını şöyle hulfısa edl· Mahlllt yağcılar aıasında çıkan relm- tedlrlcr. 
d:l ku, Htli tntunmoşlardır. Artık cadeleyl ele aldığımız günd nberi bulundu. faaliyete geçmiş ve Alemdağ'ındııld yor. bet <lün ateşlenmiş ve rafine yemek ı Bu vaz yet, Almanı rı endışcy, 
l'Cnubu doğ"MJ JJerlem~ı J>olay olmı- yirmi üç sene geçti. Bu müddet Şimdi dava §lirada: Teskin edi- ormanların katiyatının Usl(Udur ve ı - Havada kat'ı hfikimiyct. yağı sahtpıerınln Mlfi fiyat cl•sllt- düşürmektedir.' Çunkti , Alman or 
yut>al•tır. içinde yeni temeli henüz kuratJ18. ci ilaçlarla mı vakit geçireceğiz? Kadıköy depola.rına teslımini çekial 2 - Mua<ıuım nakliye gemileri memesi karşısında, bir çokları fiyat. dular•nın sol ucnahı OO\' lC'llk'1r 

ll - l\ferkezdc Sinbanskaya'da Al· dık, ruhumuzu hasretle dolduran Yoksa pUın, t('ıncl, b ina i~lertne •84 kuruş 10 paradan bir ınütcahhl. kafilesi. !arını 160 a kadar indirmişlerdir. Ze~·- tehdit altınn dtişınUş oluy~r. y, . 
nuın t:uırrınu kunctllcUr. Nehri <'e· idealler toplu bir. şekılde gerçek· 5arılmağa cesaret edecek miyiz? de ihale etmiştir. Yakında 50 bin çc· 3 - Düıimana üstün tesisat. Unyağcılardan bazılarının evvelki gün ronej kesiminde arazi Ruslara pe' 
nııha S'ct"Co ıcunctler bir noktada 1eşemcdl. Fskat eskiden knlma bir Sonrn ıslah deylncc Atstlirkün: ki depolara te,llnı edllml~ bulunacak· 4 - Avrupnda açılacak C'ephc- Ticnl'et odasında yaptıkları toplan· elverişlidir. 
tutunmu,ınr ,o Rus mukabil taarru_ kısım ~nkl\zı ve engelleri temizle· •Köhne ve bozuk binanın şurası. tır. Tevzıata ay ba~mdan itibaren nin H.nt ve Mısıra zarar verecek tıda fiyatın 130 kuruştıın yukarı çı- Berlın, 2(l {A.A.) - AIJrtan tebli.. 
zunu pU ltürtmüşlcrcllr. I akat Alınan nen ve tcsvıycsi yapılan inşaat ye. na bura~ıno. birknç çivi çakmaka başlanacak ve tevziot, kömUrde ol· şekilde olmaması. karılmaması haklmıda verdiklerı ka. ğlnin bildirdiğine göre, Alınan kut 

ı 1 f .ıftl ı b' diy.. tarif ctti"'I sothl ı ı B 11 ( y mi rar piyasada iyi ka...,ılanmıştır. Bu- 1 1 S'<'ı:lş hnrel.:ell burada henilz mevı.ıı r nde b rçok ayun ı ma zem(' ı. "' t> yo 0 mı g · dubu .,.;bl beyanname usulüne tabi er n, 29 A .A) - arı res .... \•r.t er aıııığı Don cenu!..uııda dU,ma 
d "' k n 6 

•· nunla beraber tayin olunan bu huau· ıııabl)cttedlr. Ztılcn ı;-~lş hareketi riktırlldi, birçok hayırlı l~ler ha· cccb z, yo s muay);en prensip· olacaktır. b.r mahfilden blldirll!yor: kuvvetlerini atarak .\1aniç ve Sal ne 
btı)lırse J:u lar tallngrad • Kafkas- zırLandı. lerl hareket noktamız ynpıırôk ih- Do~u cep~sindekl vaziyet ve 151 narhtan Uç beş kuruş noksanına hlrlerl geçitler.nı zoıJamışlıırdır. 
ya denılrrnlu boyunn Ç;ekilecckler 'C Bir demlryolu ağı memleketin Uyaçlorın icabını yerine geUrmek k • iklnci cepheı:.ln açılması liusu:tun- dtuUn çAokl"kmllkltardnf~lıştvlerişlerbolmulşt. Ankara, 29 (Radyo Gazetesi) -
tek [ ' b ı klurdır I , _ yolunu mu tutncaAız' ilıi_e!""'.)e etın k0°0 mU

00

r da fnnllı'z \'e Amer.k:ın basınla- r. " a ı ar, ıva arın eş a ı m ıdafan~a a': ıyn(".a • esas blinycslni dcğlşt rmlş. Su kuv ıs • iY. .;..1:. .. kuruş daha. dü~UrUl~blleceğ'lnf söyle.. GUnlln münakaşa mevzuunu yine do· 
'-1 - ~ol <'eıı:ılıta Stııllngrıı&n batı vetlerlnc hAklm olmak işinde bir Derdi çoktanberl billyoruz. Fa. ihtiyacı rında kötUmsel seslerin çoğalma- mektedirler. Zeytin sa.tışlan rne\'slm ğu cephesindeki durum te.şldl etmck-
<·eııuhunn dü<ıen 1\al:ı"' channda da takım acclell'r, israflar, hatalar kat hep şu sözü işitt.k: sı Alman siyasi mahfillerinde hu- d 

1 11 
d d D bl 

1 
1 tedlr. Almanların muannıdane hare· 

b Bunun! uğracomanı kt' (Ba"ı ı incide) (-) . bi l" k il k d dili o İn o ayıs c çok urg-un ur. u e ma - balı ed I . mühim muharebeler olnmktadır. Al- ulunmakla beraber faydalı tşler - a .. n va ı " susı r an a e ey e Y r. • lar (5(;) c diğerleri 
48 

• 
50 

j'I! kadar kı\tından s e.n ııgilızler mUttc. 
ıııanlar burad nrbrl hlr lmt nokta. de ynpılmı tır. İki beş yıllık pll'ın mi? rilınes.lne "e köınllr taşımak üzere g Ilı • Sovyct anl&:ımasındıı Ko· dU U U fik ml11etlerln ıstıkbaldekl vazlyeUc· 
dan gt·ctıkleriııı iddia cdi~orlar. nus- memleketin bir kısım sınai ·ıhtı. (Vakit) ded:ğlmlz şey, çok naz- l';'letmeke aı;ılınasıııa nıuh:ıkak ıııı· ınlntern'in Büyük Britanyc.nın da- I~~h:~ r~ııntakalın-ına dün de kUl· rlnln Ruslara bağlı olduğunu bellrt-
lar hu bolgedrkl \UZl.)etc dair bir ma- yaı,;larını olsun ksrşılamış, bu sı. h blrııey olmalı ki bize bir tUrlii zarlle bakılmaktadır. hilt i~lerlne hcrhargl bir mudahıı- mektedirler: 

k 1 · f t 1 · Bu tünel "?,5 ıııUyoıı ııra•'R nıııl ol· h U k d llyetli miktardı>. taze nohut \'e yeı,ıl Jl'inıat ''l'rmtmlşlcrdlr. ıntı ı sünlcrdr işimize yaramış· cemalin! sostermek s em yor. işi " leden knçınacajı snra a c ay e. k Alınan orduları SUilrn.,.rada ,.
01 

ır 
t F 1 b k k , 1 d 1 mu·ttır llııttın ilerl-' .. ..,.r•vıı·,·e ka dllmı'ş olmas111a ra"m . ıı İng ll"t"e· nıeıcimek ı.:!11ıırişleri yapılmış ve ço o llulıi!ı:ı, 1'1.ırc al '.fimo~eııko nrd11- ır. az n olarak da adam :retlş· yarına ırn ma ç 11 a ma bir 7 • "~ IC• ~,, • - 0 " mlktftrd.a boş rtıval vollanmıRttı·. Bu ve Stallngrodla olan mUnakale '·oııa. 
ti k 1 1 b b } " il[ dar m:atılmaM f1U,ünl11111ektedlr, fiu d k ' 1 t f 11 ti [ t 04 

"' " ., ' ı rı labrııin ettı""Jmlz -rnı:hllc aşağı rmc ç n mektep h•zmct•nı gör- sc cp u unup g06ter yor. c omın s aa ye n n ar ması mtlnnsebetle ruval flyatıarı da. satı.. rını keserlerse Rus ordulari 2 y.e uv. 
b •• tü l\'11111 b •uretle könıür Iııı,·usı knra(lftn, prta • d"l k t' k kt d " " 

Don nehri hol unda :kati müdnfaaya muş r. snknlnr diğer bir Şimdi de scbeplcrrn en mükem. oa 1 t '> 1 çe ·mc c r. cılar lehine biraz oynamısıtı~. Sipa- rılrıcaklarından felce uın-ı,·acııklar 
hada a ı ı Ana.dolu ile ıı.tanbııla bafl:ınacaktır. " :.• ,, &'t'ı;mı,ı"rcllr. Alnı:ın orduları bü.) ük sa yn ş görmiış, maden Acaba harp, esas işe sarılmamı- \'llkl'nJn ieyahatt rıı;ıerln bir haftaya kndar lsta·1bula dır ve hunların ikmali ancak Azak 

kı ımlaıilr lırııllz nehri gcçınt~ ~u~·ı. scrvetlm zdcn lst f de için ciddi za bir cngcl midir? Yoksa b:r da· t'iddl"tli taarruzlar ağustosta Vaşington, 20 (A.A.) - B. \'andel geleceği ve kara borsadan kalmıı şım. denızi yolu tıe kabil olııbilccekt!r. 
lıımazl:ır. nu lnr bu \OZl~etten hıll- hazırlıkl::ır yapılmıştır. İlkmcktep ha ele geçmez bir fırFat mıdır? başlıync.uk Wilkle dUn Reuter ajansı muhabiri- diki fiyatların dllşece~ı söylenmekte- Ruslar cenup harp sahasından !?C' 
fadc eıkrek AJmıııı \ıncü l."'11\•\etlerlnl ve köy mektebi hayır'ı bir şekilde Gelecek yçzıda §ti birkaç suale Nevyork. 29 (A.A.) - Nevyork ne Orta..,~k. Rusya \'e Çin'e .seyahat dlr. milyon Jnsanı şarka çektıkleı'inl söy. 

1 · tn1nün. \e kök tutmuştur. ~. t · U 
mu >nbll taarruzlarla gen ıı ---o- cevap arayacağız, Ondan sonra da Post gazetesi aıo .. s os ayında mlltte. edeceği ihtimalinden baheetmı., bu- Sebze \'e meyva fıya arı, son \•a.. Jemektedlrler. Müttefiklerin en bUyliJı: 
nehir bo,l unu elde buluot'lunııağıı ça- Sağda, c;lda bunlara benzer gU. yeni binanın plAnma ait prensip tiklerin tarihin kaydedeceği en şld- nunla beraber bu aeyahatin resmi bir zlyetten istifade ile yine eski halini arzuları Rusyayı bir sene daha ayak. 
lışı)orlar. \'azl3ct n inkişafı, bu me\'• zel güzel himmetler sarfedilml~. meselelerini gözden geçireceğiz. detli taarruzlara b~ıyııcaklıı.rını yıu:ı mahiyette olmıyacağtnı UA.ve etmiş· bulmuştur. Satıcılar, soranlara bır ta tutarak daha bir sene kazanmak. 
zü snvu~lnrın netıoelcrlııe ba bdır. mahsul de alınmı§tır. AJınae& t:nılP YALKAN makta<lır. tir. hafta evvelki fa.turalan cöet.ermek tır. 
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iaşe belgeleri; yakında 
evlere dağıtılacak 

Baya'11ar ve Baylar 
~lüeneııemlzde dalma KADIX \C ERKEK k'>l, ceb saatleri, ma~a, ~U\'~ ' 

saatleri, altın ,.e platin nişan yUı.liklerl, kıymetli tatlarla sll!ııu_ ç çı; ı 
.. . ,,. tdlerlru bulon-,.e PL.UL.ı\R ,.e yeni c.:;euliyu yüwklerlnın zen.,in te<t 

_ Jeminat markası--.--
BIBOB 

ballsl 
REKOR REKOR 

ZEYTINYAİlmn en 
PiRiNÇ UNUnaa ea neıııı 

(Baıjı 1 incide) 
but' lar, halkın ekmek vesair zaruri 
ihtiyaç maddelerlnı temin ıçin hazır_ 
lanmış belgelerdi. 
Oğrendiğimlze göre lstanbui lhti· 

vacı için hazırlanan bu belgeler ile · 
rldekl aylarda tevzı edılecek ekmek 
ltarnclerlnc esas lttıhaz olmak üzere 
.:lağıtılacak ve bunların dağıtım ışı 

lıçbır kanşıklığa meydan \'erllme
mek üzere umumi bir nüfus sayımı 
şeklınde yapılacaktır. 

Evvelce iaşe teşkiltltı tarafından 
lstatt.stlk umum mUdürlUğil ıle bir_ 
ilkte hazırlanan bu belgeler önümüz
deki aylar zarfında bir gün lçınde 
dağıtılacak ve o glln kimse e\•lndcn 
çıkmıyarak iaşe belgeler:nı lm:ıalıya

r:ılt alacaklardır. Yapılacak bilumum 
tevziatta. bu belgeler esas ittihaz edı
leccktir. 

Dün alakadarlar nezdınde yaptığı_ 
mız tahkikata göre bu belgeler iaşe 
teşkıhltının hazırladığı esaslar dahi· 
!inde dağıtılacak fakat hangi gUn ve 
zamanda dağıtılacağı ayrıca ılln 

edılecektır. 

Bu husustaki kararın katııeşmesl 
için Ticaret Vekilinin Jstanbula gel· 
mesı beklenmektedir. Tıcaret Vekili 
bir iki gün" kadar lstanbula gelmiş 
bulunacaktır. 

Bundan başka ay başından ltıba

ı cn DördUncU Vakır hanında fıilen 
çalışmıya başlıyacak olan Belediye 
lktısat mUdUrlUğU kadrosunun tak. 
vlyesi kararlaşm ıştır. Iaşe teşkılAtın

da çalışan bUtfüı memurlardan istifa 
de olunacağı anlaşılmaktadır. 

Bur.lann maaş ve tahsl.qatıarı Ve
kıllctçe vcrılecek. fakat bu işlerde de 
her türlü fazla masraflardan sakını_ 
lacaktır. 

\'llıhetln tehllf ı 

l s t anbul VllAyctlnden: 
Hububat mtistahslllertnın hllkftme

te borçlıı~dı kları hububatın borçla
r.anlar tarafından alım merkezlerine 
en son teslim tarihleri buğday, çav_ 
1ar, arpa, mahhlt ve ~ular ıçln Sey· 
han, Içcl, Hatay vı!Ayetlerinde ağus
tos n hayetlne kadar Gaziantep. Ur· 
fa. Mardin. Manisa, Izmir, Muğla, 

lğdır \'ihlyelierllc Antalya \'ilayetı_ 

nın ml'rkez Serik. Mıı.navgat ve Fi· 
nlke kazaları için eylOI 15 şe kRdar. 
Ed rne. Kırklareli. Tekirdağ, Çanak· 
kale, Ic:tanbul, Balıkesir, Bursa, Bi· 
l!"c.k, Kocaeli, Diyarbakır, Maraş. 

Hakkılrı ve Siirt vl\Ayetıerl için ey_ 
ICıl nıhayetlne !tadar: Afyon. Ağrı. 

amasyıı, Ank ra. ~ln;öı. Bitlis, Bolu. 
Burdur. Çankırı, Çorum, Çoruh, De· 
nlzlt. ElAzığ, Erz!ncan. Erzurum, Es
ki!!ehir. Glrestın, GtlmU,.hane, Ispar
ta, ı~ er:~. Kastamonu, Kayseri, Kır_ 

şehi r, Konya, Klıtahya, Malatya, 
Mu~. Nlğde, Ordu, Rize. Samsun, 
Sı\·as, Sinop, Toknt. Trabzon, Tun
celi, Van, Yozgat vllll.yetlerile Antal
yanın GUndoğmuş, Akseld, Korku· 
teli, Kaş, Alanya kazaları için ilk 
teşrin nlhayetıne kadar 

Mısır ' 'e akdarı için Seyhan, Içel 

ve Hatay vllAyetıerl için eylül 15 şe 

kadar, Gaziantep, Urfa, Mardin. lz_ 

mir. Manisa, Aydın, Muğla v!IAyet-

lerıle Antalya vllA.yetlnln :ınerkez, 

S!rlk, Manavgat ve Finike kazalan 

için eylül nihayetıne kadar: Edirne 

Bu akşam bazı samt~erde 
sular kesilecek 

Istanbul belediyesi Sular idaresi 
şehrin terkos şebekesini takviyeye 
Karar vermiş A'e ju,aliyete de geçmiş
tir. 

Bu akşam saat 20 den itibaren 
Zeyrek, KüçUkpazar. Yemiş, Eminl:I_ 
nU, Sultanahmet ve Kumkapı semtle· 
rinde sular yarın on ikiye kadar de
vam etmek üzere kesllccektlr. Diğer 
taraftan Beyazıttan Sultenahmede 
kadar olan cadde aı;falt yapılacağın
dan bu yoldan geçen Halkalı suları 

ıkı gün ıc:ın kesılecektır. 

, Radyo, 
BUGÜNKtl PROGRAM 

SA BAR 
7,30 Program ve memleket sa_ 

at ayan, i,33 Vücudumuzu çalış· 
tıralım. 7.40 Ajanıı haberleri, 7,55 
Kar:ş ık program (Pl.), 8.20.8.35 

E\•ln saatı. 

Öt.LE 
, 12 :ın progı am \'e memleket sa-

' a t ıv.ı ı ~2 3~ Karışık şarkılar. 

12 -1 :; Al ıı s h:ıb..~rll'rl 13.00.13 30 
Ş ı k ı 'e beraber tUrkUler. 

l 

AKŞAM 

18.00 Program ''e memleket sa
at ayan. 18.03 Çıftc fasıl, 19.00 
Konuşma. 19.15 Dans müziğ'i 

c Pi. ı. ı !).30 saat ayarı ve ajans 
haberler!, 111.45 Milzik: Yurttan 
sesler. 20.15 Radyo Gazetesi 20.45 
Mızrllplı sazlarla saz ellerlert, 
21.or. Ziraat Tal>'"lml. 21.10 Ş:ırkı 
ve tUrkU!er, 21.30 Konuşma, 21.45 
Senfonik ;:roı;ram (Pl.). 22.30 
Saat ayarı. ajans h3berlerl ve 
borsalar 2:?.1l Yarınki program 
ve kapan·~· 

J 

dorduğumıuu bUdlrmekle şeref duyarız. 

No. 9 Ba~ak 

114 elmaslı 5SO lira 

No. 9/.\. 

120 elmas 12 pıl'lanta 620 lir• 

SiNGER 
Saat mağazaları 

r<ırklarell, Tekirdağ, Çanakkale, Is· 
tanbul, Balıkesir, Bilecik, Bursa. Dı
yarbakır, Maraş, Hakkari vılayetıerl 
için birinclteşrin sonuna kaqar. Trab_ 
zon, Ordu, Rize, Giresun, Sinop, Zon
guldak villyetler1 için bırlnclkAnu

nun nıhayetıne kadar; Aryon, Ağ'rı, 

Amasya. Aı;ıkara. Bıngöl, Bi tlıs, Bur
dur, Çankırı, Çoruh, Çorum, Denizli, 
EiAzığ, Erztncan, Erzurum, Esklşe. 

hır. GUmüşhane, Isparta., Kaş, Kay
seri, Kastamonu, Kırşehır, Konya, 
Kütahya, Malatya, Mu.,. Nığdc, Si
irt, Sıvas, Tokat, Tuncelı , Van, Yoz
~at \ilayetlerile Antalyanın GUndoğ. 
muş, Akseki, Korkutelı, Elmalı, Kaş, 
Alanya kazaları ıçın ıkıncıleşrtn n!· 
hayetıne kadardır. 

D R " S ı İSTA~BUL. E:\IİSÖ~Ü CADDESİ So. 8 

:'\o. !?I 
23 elma! 

2 pırlanta 
Sl5 lira 

:-: o. '?.> 
19 elmas 
1 pırlanta 
265 Ura 

~~~~~-,~iiiiiiiiii~iiiiiiiiii~----iimi~ 
E u .L .M A c A 1 ş ç 1 A L 1 N A c A K 

İnsanların öğrene· 
mediği iki ders 

nedir? 
(~ı 2 n<'ide) 

kendı doymak bllmez nuruz ve 
toprak ihtiraslarının kor aletleri 
halınc indirmektir. 

İstila ett!kleri memleketlerde 

yarattıkları eserleri görüyoruz: Soldan sağa: - Bir hayvan; 
Erkek, kadın ve çocuklti rın öl. I Bir hayvan; Beyan edatı. 2 - Be. 
dürülmesi, işkence ve yağma, leş ; G 0 f. 3 _ Sağlam . 4 - Rüz· 
bütün halkı birden yıld.ı.rmak, gor; Yoktan meydana çıkarma. 

BOYOKDERE 
Kibrit Fabrikası 

· MODORİYETİNDEN: 
Kibrit fabrikası için a,ağıda yazılı ~artlar altında erkek, kadın 

\'8 ÇO<'tlk l~f BlıllM'aktır, 

ı - Tekmil fabrika ı,çııerlne ı~ C'Ü.Dlerl parMı:ı ı.ıcak öğle )·emeği 

\'erilir. 
2 - Ucretler: 

a) Erkek işçilere: 

~orınal me6al 11aatlerl için erkek i'çllcre yaptırıla<'ak l'in mıı.
hJyetlne göre ııaat ba,ına Ueret he.abUe günde 100 kuruştan 
170 l.."Uru,a kadftr. 
b) Kadm ı,çııere: . 
Normal me"41 saatleri için kadın lşçllcr<' ~·aptırılacak i'tln ma-

~--Markaya Dikkat .. 5!5!!!!!!-

RE K o R ZIYTINYAÖLABI 
( 5 Kiloluk Tenekelerde ) 

REKOR PİRİNÇ 1fNLABI 
2.50 v~ 500 qram/ik amb:ılfJjlarda 

Bakkalınızdan ıuarla arayınız 

Depo adrf!<ii: 

Is tanbul Ttittin G!imrtik, Kemerli Sokak 21, 'tel: 24197 
I .. ____________ __ 

Kastamonu - Göl Köy Enstitüsü ve 
Eğitmen Kursu Müdürlüğünden 

Çeşitli yiyecek ve yakacak alınacak 
Cin"I 

Tip ekmek 
Sade ctereyağ11 
Zeytinyağı 

S ığıı eti 
Tosyn pirin,·. 
Kurıı gukçc ağaç 
Toz !)eker 
Pıı tatc~ 

Knyıın etı 

odunu 

Miktarı 

2i0.000 .Adet 
11.000 Kllo 

4.000 > 
~2 0()0 
20 000 

.f00.000 
5 000 

40.000 

> 

> 

> 
> 

> 

Fi. 
1 .. Kr. S. 

13 10 
2 53 50 
ı ııo 

41 
48 50 

1 50 
1 02 

15 

ilk teminatı Grup 
L. Kr. No 

2652 7:S 
2091 37 
420 
984 
i27 50 
450 
382 50 
-t50 

rehine almak yolundaki kotu ve' 5 - Hakkaniyet üzere. 6 - Evın 
kara sistem, açlık ve mllhruıni. kısımlarından; İlave. 7 - Bayağı 
yet ve dünyanın örneğin , gördı.i· bir tarzda. 8 - Anne: Kapı. 9 -
ğü kö:eJiklerln en mutlak bir de· Zalim b.r hükümdar. 10 - Benek: 
rccesı .. • Mutat. ıı - B!r gıda maddesi ; 

Mihverin .yeni nizanın dediği· sır lemiı.l ık vasıtası; Bir nota. 
şey işte budur. Öyle b ' r nizam Yukarıdan aşağıya.: ı - Su; 
ki kolelik kadar eskidir. Yeni o- Yavru ağaç. 2 - Çabuk; Sal sa
lan tarafı zulmü tam yapması, Um olarak. 3 - Ant. 4 - Jeoınet. 
kurbanlarını düşkünlüğün en de. rj terimlcrlnden; J,spon parası. 
rln derecelerine indirmesi ve ta- 5 _ Mesaj. 6 - Matem; Elbise. 
rlh n en kr.ra.nlık devırlerlndekl j 7 _ Karadenizde bir kasaba. 8 -
en berbat usulleri canlandırmak· 1 B .r nehir; Vadeden. 9 - Çekici. 
ta .son hadde \•armasıdır. ıo _ iri lüfer; Bir eğlence yeri . 

.tiyetine göre 75 kuru,tan 110 kuru'a kadar. 
') l'! ya'jından 18 ya,ına kadar olan erkek \'e kız oto<'uklara: 

1

' Çanlttrı bulgun 
1 Nohut cnııturcl 

Kunı fasulye c çalı . 

Mercimek cyeşıl > 
Bevaz sabun 

5.000 
15.000 

5.000 

> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 

61 
22 
15 
26 

228 75 
247 50 

• nsanların deha {azla hür- 1 Y - Bir hayvan; Esas. 

o r !yete ve medeni hayatın DÜNKÜ BULMACANIN HALLİ 
daha yüksek dcrccelerlnc doğru Sold~n sağa: 1 - Festival; At. 
devam ettirdikleri mücadeleler; 12 - ile; Omurga. 3 - Zer.da\I. 
yeni topraklar fethetmek ve 4 - Ama; Tr;;k. 5 - Nazıma; 
ıçindekilerl e:; r haline indirmek Tuba. 6 - Na; Faraş. 7 - Taka· 
yolunda teşebbüslerle, tarihin en tı. 8 - Ra; Lian (Nail); Nak 
eskı devirlerinden blrı vakit va. (kan). 9 - İstanbul. lQ - Ze 
k it fasıl~ya uğratılmışlır. Başvu· (ez); ic sek Ckcslc:). 11 - Ala ne 
rulan usuller, biltün misallerini (en fıla); Rlza. 
gördüklerimizin aynıd ir. İhtiras- Yukarıdan aş2ğıya: 1 - Flzan; 
!arına hudut olmayan bir takım Ariza. 2 - Eleman; Asel. 3 -
admalar baca 1tec;:lyor, dl6tcr b'r aı M 1 

v Serazat. 4 - L .. n. 5 - u; nce. 
çok adamları; menfaıı t \'aadlcrllc, 

6 - Volta; Tabi. 7 - Amir; Facebır ve tazyikle veya iğfal yo-

3-

Normal mC11AI §&atlerl için ı;oı><'uk işçilere aat ba'jı !inctl he-
11abile 65 kuru,. 
d) Tahmil ve tahliye, a\·lu ı,ı:llt>rl: 

Bu kabil ı,ıerde çalı,anlars işin mahh·etine g9re 150 kuruştl'n 
170 koru~a kadar. 
e) Fazla m~a.j ücretleri: 

Koordinasyon heyeti kararlyle lohrlkanın günde ::rapaı:akı :s 
l'&atllk fazla çıUı.,maların % 30 zammı IHh e edildikte normal 

mesai ile 100 _ 1'70 kuru'a kadar ünet alan bir i'.:'\'l~·e ı:;o den 
!?50 kuru'a kadar. 15 - 110 kuru,a kadar alan hir lşçt~·e 11 O -
180 kurıı'a kadar, &.'> kuru' alan ı~ı~·e !l:"> kum~: ı.~o - 170 
kuru,a kadar alan t~lye :?20 _ '!M kuruşa kadar x-üntle!lk \'8· 

rlleN>ktlr. 
Kanuni \'ergiler l~llere alt olmak liıtre iinetlı-r, fa.hrikıı. da
hili talimatnamesinde yazılı hükümlere x-öre her 15 glinıle blr 
ödenir. 

4 - I~ller, ~·ata<'Ak yerlerini kendileri tcnıin ederler. 
5 - TaJlp olanların Bü~·ükderede BUyükdere - Bahı;eköy yolu tlzerin

dekl kibrit fahrlka!lı mUdüri~·etlne nüfuıı tezkPrclert \'C altı fo_ 
tograna beraber mUrac-t etmeleri llln olunur. 

lıle korkörünc itaate mecbur 
ediyor, mukavemete hazır elma. 
dıklarını gördükleri sakin insan· 
ıarı bu sayede yıldırarak es r 
edlyor~r ve yahut bunlara sal· 
dırıyorlar. Bazan bu yüzden me
deniyetler yıkılmış, dünyanın 

geniş sahaları baskı altında ve 
karanlıkta kalmı~tır. Birçok de. 
falar d a saldıranlsr büyük zah· 
metlerle ve fedakarlıklarla boz· 
guna uğratılmış \'e lnssnlık llerL 
ye doğru elan yüryuşune devem 
etmiştir. 

nus. 8 - Lu; Atak; Ler. 9 - Ku. I ı. 

ran; Ki. 10 - Aı;:a; Batan. 11 -

Ta; Kaşık; Ma. 

TESViYECİ, TORNACI, 
FREZECİ ALI NACAK 
Kibrit ımal eden dairt'lertle ,·eya fabrika taınlrhanf'!!lnıle ma
kinist \'e maklnlı.t muınlnl olarak ('alışmak İİ7.f'rc hirind ınıf 

teırrlyecl, tornacı ,.e frezttlyl' ihtiyaç \':ırılır. 
RAŞIT RIZA TIY ATROSU 

Halide rı,ktn beraber 
Harbiyede, Belvü bahçesinin alaturka 
kısmında her gece saat (21,30) da 

Bu gece 

Yataklı Vagonlar Kontrolörü 

komedi 3 perde 
Yazan: Ra~id Rıza 

Tekrar edilip duran bu saldı. FENNi SÜNNETÇt 
rışları yapanlar ik i dersi bir tür· 
lil kavramamışlardır. Birincisi; Emin Fidan 
hürriyet ihtıyacının lnsRnla be· Kaaine: Beşiktaş Erip 
raber doğduğu ve bunu söndür- apartımanı Tel: 44395 
mele imkan bulunmEdığıdır. Dün Evi: Suadıye, Istasyon 
ya kuruldu kurulalı o kadar çok arkası No. 17. Tel: 
adam hürriyet yolunda çarpış. 

81773 
mış, ıstırap çekmiş \'e can ver· Evlerinde sünnet yapılması müsa
m 'ştir ki hilrrlyet ihtiyacının ta· id oımıyanlarla taşradan bilhassa 
bli olduğuna ve bu yoldaki mü- slinnet için gelen ya,ıarı bUyük, kU 
cadelelcrln neticede mutlaka ve. çUk olsun ameliyatları muayeneha_ 
rlm verdiğine şüphe c tmc~e im- nemde kolaylıkla yapılır ve istiraha.t
kan yoktur. Buna rağmen saldı· ıerı temın olunur. 
rış ve kölelik lstekUleri gaflete 
dUşmüşler ve barbarca b'r istib
d&t yolundakı çılgın rüyalarını 

gerçekleştlrmcğe imkAn bulun. 
duğunu sanmışlardır. 

dl kendilerine keşfedebilecekleri
ni sanırsak ağzımızı havaya ııç

mış olucuz. Fetih ve tecavüz 
emelleri marazi ruhlarda doğar 
Boylc hastalıklar ise şıfa kabul 
etmez. 

Fakat hur lr.sa nların şu dersi 
nihayet öğrenmelerini bekl!ye_ 
bil ı riz kı hürriyetın maruz c.labi· 
lecegl c n büyük tehlike basire· 
tin gev~emesldir. Hürriyete da
ima sahip kalmak için bunun 
üzcr ' ndc d.ima titremek, bunun 
için çarpışmağa, ıstırap çekmeğe 
ve olmcğe hazır bulunmak lfı 

zımdır. Hürriyetten istifade el· 
mek h kkı, bunu müdafaa et· 
mck vıızlfcslle mutl.-:ka beraber 
yürür. 

Hürriyetin maruz kaldığı son 
tecavüz; mılletler için de, fert
ler 'çin de ibret verici bir ders. 
tir. Hürriyet için açılım çapışma· 
da ıtaatsizllk gôstcren, mUcade· 

:Fabrikada ~-apılaeak imtihan netke~lnde gii-;t~ret·cklerl ehliyete 
göre maa, ,.<'ya <ıaat başı ücretleri tayin edilecektir. Talip olan
ların \·eııaiklle birlikte Bliylikdereılekl kihrlt fabrikast müdilrl· 
yetine müracaatları ilin olunur. 

ı , ................................. .-1 

iLAN 
Ordu hastabak;cı \'e hemşlrelerokuluna leyli \'e mecc.anl talebe alı 

nacaktır. Isteklilerin en geç SQ/8/ 942 gUnllne kadar Ankarada Cebeci or
du ha.stabakicı okut mUdürlUğUne, okul kayıt kabul ~artlarını havi vesi_ 
katarıle birlikte milracaatıarı. 

I Kayıt ve kabul şartları Ankara Lv. Amirliği ve Istanbul Lv. Amirli· 
ği satın alma komisyonunda görülür. c7705> 

Kızılay Cemiyeti 
Umumi Merkezinden : 

SATILIK KERESTE iLANI 
Yozgad'ın Peyk ve Teke GUney köylerinde şo~e üzerinde a~ağı· 

da. takribi miktar ve eb'adı ya.zıh keresteler kapalı zarf usullyle sa_ 
tılacaktır. 

GABİ 
Adet \'asatt katur Yntlm Tul metn 

23000 

7945 
8000 
4000 

10 : 20 
8 : 12 

10 : 20 
8 : ı: 

4 - 5 
2 - 3.50 
• - 5 
2 - 3.50 

42945 Tahminen 2000 metre mıkAhı 

U1AMfJL: . 
200 metre mıkubı, muhtelif cins ve ebadda 

Peyk mevk!inde 

Teke Güney 
mcvklinde 
Peyk 
ınevkiinde 

ı - ihale, ağustosun 20 nci perşembe gUnU ı.. ..... 10 da K12:11ay 
Umum Merkezinde olacaktır. 
2 - F'lat mıı\'afık görülmediği takdirde aleni müzayede usullinc 
mUracaat edilecek. Yine haddi !Ayık bulunamazsa mUzayedcyl 
on gUn uzatmak veya ihaleden sarfı nazar etmek hususunda 
l{ızılay serbesttir. 
3 - Muhammen bedel (50 bin liradır. l 
4 - i500 liralık teminat mektubu ile teklif mektupları Kızılay 
Umum Merkezine en geç ağustosun 19 uncu çarşamba ı;Unü ak
şamına kadar verilmiş bulunacaktır. 

İkinci ders şudur ki hürriyeti 
hakiki surette kazanm9k için 
nckadar basırctc, cesarete, mü· 
cadelc şevk ne ihtiyaç \'arsa bu· 
nu devam ettirmek için ayni şey
lere ihtiyaç bulundugudur Ta. 
r lhte pek çok dcfal, r görülmüş
tür kı hürriyet için mücadelele· 
re atılan, gayelerine varan ve 
hürr 'yetin temin ettiği kıymetli 

hı:k ve imkanlara kavuşan hlir 
ruhlu insanlar; maksada vardık. 
tan sonra baslrct ı terketm!ş'er. 
bunu korumağı bllemEmlşlcr ve 
hürriyetin artık tabii ,.e daimi 
malları olduğunu sanmışlardır. 
Bunlar türlil tUrlü işlere dalmış. 
lH ve yer.: istibdat lht mallerinln 
başgösterdiğ nl, hürriyetlerinin 
yen ' tehditler altına düştüğünü 
farketmcınlşlerdir. İsi bd dın ve 
zulmün kullandığı usulleri o ka· 
dar hatırdan çıkarmışlardır ki 
şakilerin ve gongstNlerln akıl. 
münakaşa ve rdalet sayesinde 
yola getirileceğin ! veya s~ k' n bir 
mukavemet ve mUdafaa sayesin. 
de bozguna uğratılablleceğıni 

sanmışlardır. Nihayet günün bl. 
rinde teca\•üz tekrar gelip çdın· 
ca hazırlıksız ve gaf.I ~vlanmış
lardır. 

leden kaçan, mücadeleye atılar:- "~~~~~~~!!!~~~~~!!~!!!!!!!!~!!~~~~~!!!!!~ 
)arın vazifesini zorlaştırmata ça. ~ 
lıaş11 kimseler, hUrriycte !Ayık .. _ .., 8 O R S A. 

1 nsanlardakl hürriyet ihti

yacını söndlirmek ımka. 

nı olmadığını müstebitlerin ken· 

olmadıklarını isbat etmiş olur· TESI 
!ar. Hürriyeti yıkanlarla ıöz gö· VAT AN GAZE 
re lşb' rliğl yapanlarla bunlar a
rasındaki fark büyük delildir. 

tıısar:lar ve mıııetıer lçln hür. 
r 'yet" layık olduklarını isbat et· 
menin b:ricik yolu, bunu koru· 
mak maksadile lmkAn dahilinde
ki her vasıta ile mücadeleye atıl. 
mağı gcize almaktan ibarettir. 

<Arkası relecekl 

iLAN f'İYATLARl 

Bafhk 
1 iDcl ııa7fa 
2 Del ıt 

s tmcil > 
'öncü > 

• 

Kuruş 
1 

100 
100 
100 
100 

29 TEMMUZ 1942 
Stcrlln 5,2025 
Dolsr 129,20 
Pezeta ı 2.8450 
Isviçre !rar:gı 30.~65 

İsveç kronu 30,72 

ESHAi.\I ve 'l'APV.ıLAT 
Tilrk borcu TrPnş 1 23,65 
İkram iyclı "'o 5 938 20,fiO 
~ 7 941 Dem rS·olu ; 20,10 ı 

~oda 

Kuru UzUm No. 11 
!{uru lnc r 
Uzflm pekmezi 
Tahan helvası 
Bcynz peynir 
Zeytin tane.si 
Ince tuz 
Knnı sojl'an 
Taze yııınurh 
Uzllnı sirkesi 
Gıı:r. yağı 

Salça 

15.000 
7.000 
!'j.000 
2.000 
2.500 
5.000 
!?.000 
2.500 
l noo 
1.000 
5.000 

12.000 > 
L10.000 Adet 

1.500 Kilo 
1.000 Litre 
l.500 Kilo 

1{I 50 
96 
32 50 

1 00 
i6 25 
70 

ı 20 
l 40 

9:? 50 
16 50 
li'i 

40 
31 M 
72 50 

56 25 
2!l2 50 
102 37 
::so 

48 7S 
187 50 
285 94 
105 
225 
210 

69 3'ı 

81 87 
1::5 
354 37 

4:; 

23 62 
81 58 

ı - Kastamonu • Göl köy enstltl\sU ve tğıtmen kursunun 1912 mail 
yılı ihtiyacı olan yukarıda cins ve miktarlarlle fıyat ,.e muvakkat teminat 
ıa.rı vazılı birinci guruptaki erzak kapalı zarf \'e ikinci guruptaki erzak 
da a~ık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 Birinci ::'Urup erzakın ihalesi 11 8/ 942 salı gUnll saat 10 da. ikin 
el gurup c17.akın ihalesi de aynı gilnde saat 11 de Kastamonu Maarif 
ınUdUr!Uğ'Unde toplanacak komisyon önünde yapılacaktır. 

3 - Birinci gurupta toplanan sekiz kalem erzaka a lt teklif mek_ 
tupları 2190 sayılı kanunun 32 nci maddesine g-öre hazırlanarak ihale sa
atlndrn bir saat evvel koırilsyona. verilmiş olacaıttır. 

4 - I<'iyatıarı salAhiyetll makamlar tarafından tesb!t edilmiş olan 
yiyerek \'C yakacak maddelerinden muhammen fıyatına kap bedeli ve 
n~kliye ücreti HA.ve edilmemiş bulu:tanların kapları ve nakliyesi em;tı
Ulce temin edilecek ve bu c;eı,it erzıı.kın bilOmum vergiler!le damga res
mi, mukav.elename, teminat makbuzu, teslim ve muayene masrafları yine 
enstltUce ödenecektir. 

5 - Şartnameleri her gUn Kastamonu Maarif mUdUrlUğiln'ctf! ve
Göl köy enstitUsU mUdUrltiğUnde görUlebilir, 2490 sayılı kanunun 2 ncl 
ve 3 Uncu maddelerindeki evsafı haiz isteklilerin belll gün ve .saattı 

komisyonda hazır bulunmaları ilAn olunur. «8006> 

I LAN 
Bu sene lkinciteşrinin birinci gtlnünde Ankarada Harp Akademüıl 

emrinde açılacak hesap ve muamele memuru okuluna Yd. subaylardan 
100 t.alebe alına.c~ktır. Isteklllerin nihayet 31 Temmuz 942 tarihine kL 
dar bulundukları yerdeki askerlik şubelerine mllraca:ı.t etmeleri. 

( 491 • 7613) 

Tllrklge Ciiaıhurlgetl 

Ziraat BankaSI 
KıırulUf taı11ıl: 1881. - Sı rmayest: 100.000.000 'nlrk llrUI 

Şube ve ajan.1 adedi: .M:s. 
Ztral ve ücart her nevi b&nlta muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira Utramlı:• nrt:ror. 

Ziraat Bankaaında kumbaralı Ye lhbua.s tuarruf be9aplannda 
en u t50 Urur .bulunanlara Hnıde 4 defa çekilecek kuı'a ile &f&tı· 
dald pl&na F• ikramiye dagıb lacakt.ır. 

f .._ 1,000 llralık "800 Ura iM .... A Ural* 1,111 Ura 
fa IOI • Z,OOOıt Ula 

' • MI • ı.ooe • " '° • 111 • 4,111 • llt • 

DiKKAT : Hee&pl&nndaJU paral&r bir aene lçlnde t50 liradaıa qa.. 
cı dU.pDJ7enlv• Uuamlye çıktılı takdirde ~ 20 fıululle TerilecNUr. 

Kuralar MD«le 4 defa. 11 mart. 11 h&lıiı'u, 11 eJtlJ. 
u Bl.rinci1d.ıwnd eüJleoektir. 

~ ....................................... ,, 
Sahibi ve Neşriyat Müdllril : Ahmet Em1n YA.LM.Uf 

Vatan N~riya& Türk ı. td. ŞtL Vatan Ma.._, 


