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SAFFET ARIKAN'LA MOLAKAT 

'' Almanya ile olan dostluğumuz 
sıkıdır ve esaslldır. n 

Ben, bu dostluğu elimden geldigi kadar 
çoğaltıp kuvvetlendirmeğe çalışacağım 

İstanbul, 30 ( A.A.) - Bcrlin 
Büyük Elçimiz Saffet Arıkan, ker.
di ı~dcn müldktt istiyc,~ n. N. B. ı · 
njnnı:ıcın lsh;nbul mufiilblrl:l~ .1· 

~ngıaukl demeçte buhınmuşt:.ır: 
•Almanyaya memnunlukla gid -

yorum. Çünku orada sıımimiyet \'c 
dostluk bulacağıma eminim. Al
manya ile olan dostluğumuz haki· 
kidir ve esaslıdır. Ben bu dostlu-
ğu elimden gcld ği kadar çoğaıt

mağıı ve kuvveUendirrneğc çalışn· 

cağım. EksclAns von Papenl11 bu
radaki değerli mesaisinin benim 
calı!imdarıma önemli yardımı ola
caktır ... 

Öğrendiğimize gore, eski Berltn 
büyük elçimiz Hu~ev Gerede bu
gün şehrim ze gelmiş bulunacaktır. 
Yeni büyük elçi Saffı>t Arıkan da 
'bu sabah Yeşllkoyden kalkaczk 
tayyare ile vaz'fcsi başına h::ırc

renı Berlln B. Elflmlz Salfet Arıkan ket edecektir. Alman elçisi Fon Papen 

Yeni kabineden neler 
. beklıyoruZ? 
-

Yeni temeller ancak f=vkalade zamanlarda 
atılabilir. Delili: Geçen harpte_ yapılan 

işler ve bütün inkılabımızdır. 

Yozon Abmet Em!a YALMAN 
• dare makinemizin kurulu·r-
0 şunda \'e ısleylşındc bozuk_ 

•ukiar, noksanlar olduğunu hepi-' 

m!z biliyoruz, bundan hep şikayet· 

çiyiz. Vekıl ndcn tutun en kuçUk 

ınemurun kndar bliti.ln hlikı1met 

adamları bu ,ikayetlere ortak o

luyorlar, nele memlek t i~1erinin 

seri kalmasına, bozuk gitmesine 

.} i.ıreğı y nan nev den ınsanlnrsa 

§lkiıyetlcrl bizimk1Jerdcn daha acı· 

dır, çunkil b'z ancıık temas vesi

leleri oldukça şlkAyct ederız, on· 

la ise her gün, her sna1 noksan· 

ları11 baskısı altında ac zlerlnl du· 

~·uyGrlar ve kıvra!1ıyorlnr. 

Öyle olduğu halde yspılan iş, 

Pek H'ızım oldukça şuraya, buraya 

bir kaç 51vı çakma1ttan ib~ret ka

lıyor. Daha fenası bu g diş içinde 

\'alıı:ıt vakit atılan ly_ adımların da 
l'"tlkrar ve devamlılığı yoktur. Şah· 
si ve keyfi surette \'e hiç bir ka· 
r:aat verici sebep gösterilmeden 
böyle işler bozulabıl yor. Vckalet
lerdc de, vl!Ayetlcrde de şahısların 
geçici his ve dUşüncelerinin, haki
ki lhtiyaçlıırın devamlı emir ve 
caplarını h~çe stıy'dığıı.ı daima gö· 

rup duruyoruz. 
«Canım, bu bozuk ışleri ta te

melinden düzeltelim" diye bir id
diada buhmacak olursanız her ta· 
raftan i5lleceğiniz söz şu oluyor: 

- Vakti mi? Zamanı mı? Sırası 
Clll? 

(De\"all'lı: Sa. S; SiL 2 de) co-. 

,: rma<;;r;ı!rln ~~n yaptık tarı kong'reıien l>lr intiba 

Armatörlerin kongresi 

Kömür buhranı neden 
· ileri geliyormuş ? 

Naki iyot komisyonunun idaresizliğinden 
ileri geldiği ·iddia ediliyor 

Tilrk Armatörler BirJ!ğl, dün 
saat ı 5,30 da Galatada Yc-ni Yol
cu salonunda senelık kongresini 
yapmıştır. 

Toplantıda hemen hemen bütün 
azalar hazır bulunmuş, idare he-.. 

yeli reisi tarafından celse açılarak 
müzakerelere başlanmıştır. 

Celse açıltı:ıcR kongre başk:ınlıj ı_ 

na Rıza Kalkavan, ikincl reisliğe 

Ali Sohtorlk, kat pliklcre de M; h
(Devamı Sa. S, Sü. 4 te) (-) 

, 

· Stalin 
diyor ki: 
Oi~iplinli blr ordu 
olmolıdw, yahut 
ölüm rr.uhakkakiır 

l"Her asker düşma
!"a bütün kuvvetile 
f karşı koymalıdır,. 
l Baa11u11 an damlaama 
ı adar watam mldafaa ( 
i eaaelldll'. C 

Anknra, 30 {Radyo Gazetesi) -
Pravda gazetesi yazdığı bir makale
de çelik gibi bir ordu ve disiplin tav. 

j~tyesinde bulunmaktadır. 
Stalin söyledlti bir nutukta: Kuv_ 

vetll ve dlsipllnll bir ordu olmalıdır, 
yahut ela ö!Unı ı\ıuhakkaktıı, demek. 
tedlr. 

Londrado.n blldlrlldlğint1" göre, Kızıl 
Yıldız gazetesi Btallnfn bir emri yev
mlsini neşıetmektcdır. Stalln bu em
ri yevmi de: 

Miihim bir karar 
Bütün malların 
fiyatı serbest 

Yalnız bu karardan şimdilik pamu~ 
istisna edilecek """ ve yap.a gı 

Ankara, 30 (Vatan) Mürakabe heyetleri .tar.a-
rından ~·v,dce flyatıaı;ı tc-sbıt edilen bUtiln malların 

!lyatıannın serbest bırakılll\nSı hakkında bir katar 
alınmak üzeredir. 

kararlanna dayanarak Ticaret l'e Ik· 

1 

tısat Vt'klHctıcrl tarafından mllştercken fiyatı tcsbit 

edllen pamuk ve yapağı, şimdilik bu karardan istJ.cına 

edilecek, bu iki madde haltkındn yakında ayrıca blı 

karar alı•ıacaktır. 

<Her asker dOşmana bülUn kuv_ 
"Vctllc karşı koyarak lmnın n son 
damlasına kadar vntaıJı mlldafaa et· • 
melldiu diyor. 

:einuaziya hava 
h~İ cum;arı 

Bu hücumbro Arr. e· 
rikan uwWan iıtira'.c ... ; 
Kahire, 30 (A.A.) - Blngaz'ye 

yapılan taarruza iştirak etml§ olan 
Amerikan bomba tayyareleri dik· 
kate şayan bir kahraınıınlık göster
mişlerdir. 1\mer kadan gelen bu 
tGyyareler beş sııattenberı karaya 
inmiş bu1unuyorlardı. Bu müddet 
kfıfi gelmiş ve tayyareler harekete 
h~zır bir vaziyete getirilerek Bfn_ 
gaziye gitmi5ler. orada öldürücü 
bir faaliyette bulunmuı::ardır. 

(De,·amı: Sa. 8; Sü. 6 ~) (/) 

Hava hucumlarına 
karşı 

Londra, yeni bir sistem 
i!e müdafaa ediliyor 

Rusya,·~ '\ardnnlar de\'8nı ed lyor. \"ukarıdald resim gönderilen Aml"rlkao tanklarını gö!ltermektedJr 

. a:nıanyaden milyon
larca liralık . es ya 

Bu eşyalar arasinda demir; 
kağıt,. yazı makinaları var 

- A~kara, 30 (Vatan) - Son giln_ 
~ ... ,~.,. j !erde Almanyadan Ye Çekoslovak.}'a· 

• : Ayma 18 bın tonu Rusçukta, 15 bin 

1 Proletarskaya 
işgal edildi 

Kafkasya ile Bas
ya arasında ıoa 
demlryola keıUdl 

Almanlar, Kerçte 
Taman yarımada 

sına çıktılar 

Harp -oku 1 u J miktarda it~aııı.t eşyası geımı,ur. 
. 1 dan Istanbul gümrüklerine mUhlm 

: tonu da Burgazda olmak i.lzere bir 

~:adn~~Üc~~::~r~r n 11 n y· e· n ., stadı 1' ~~~~lt;~'.!tn:ş~~~~:n·:a::~~~~~~n:ı~~ 
1.1 yonlarca lira kıymetinde olan bu eşya Berlln, 30 (A.A.) - Alman or· Londra 30 (AA) - Dlln g""'e in arn•ında demlı·, kA....,t, vazı makine· . 

' • • ""' - ....., 
6

• " duları Bsşkumandanlığının tebli~ı: 

Almanlar Belçikadan 
Rus cephesine kuv· 

vet getiriyorlar 

giltereye karşı yapılan düşman akı_ !eri, varlller, muhtelif makineler ve Rostofun eenubur:da orduya ve 
nı sıraı!lnda Uç Alman ll!;;ağı düşU- St d r t .. 1 yedek parçaları da vardır. Hükflmct silahlı hücum kıtalarına mensup 
rilldtiğtl öğ'renllmişUr. Merkez kont- a 1 n OÇI m 0 0 , ı ıtha!Atı arttırmak için yenı tedbir_ b irlikler geri çekilen ve hazan şid-
lukları içine de bombalar atılmıştır. , d 8 k' I d ) ıer alacak ve pratik bir çok kolay-
Londra üstünde patııyan mtldafaa ren 1 n e OŞ Ve 1 e l lıklar gösterecektir. GUmrUklerdc detll artçı muharebeleri yapan düş· 

manı t&klp etmektedirler. obüslerinin parıltıları bir çok istika- L 1 d ı alların tüccar tarafından 
C: U Un U bu unan m S:ı.l'ln cenubunda seri kıtalar metlerde gökleri delmekte ·ve dlLJ- ı ı ı 

Ankara' 30 (A.A .) - Harp oku- !:ekilip P yasaya arzo unması lç n Proletarskaya şehrini hücumla man pilotlarının daha şimdiden cpl-
t )unun Yeni "apilan spor sahasının birliklerin muameleleri dİıha pratik zaptederck Kafkasya topraklarını lotlara dehşe veren> ismı ile tarif ,, 

ettikleri yeni müdafaa uaulleriyle bu açılma töreni bugUn .ı:<aat ı 7 de ya- bır şekle sokulacak, fiyat koyma ve I So\·yctler Birl!ğinin .~ ğer kısım· 

d ·k· d (De, -m1 "'a. 3 su. 6 de)-X· saire gibi işler basitleştirilecektir. (Devamı: ısa. S; Sa. •· de) ,.. ~na urlın a ı mcı ~a ka~ıla~ ~~~~~~-~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mış bulunmakta. idiler. 

(Devallll: Sa. I; 81. 6 da) «/• 

Al'1)anyanın 
korkusu 

Ticaret Vekilinin tetkik seyahati 

Ziraat işlerimizde ~~~:e:~~:r~~ar~:::i 
geçmelerinden 

Vefir;AğJ;.daka glü 
ile temaslarda bulundu 

P r 0 g r a m 1) Ç a 1) Ş m a • • ~~01':: .... _.... Devlete borcunuzu ödediniz mi sualine köylü seve 
-~.-,- wyu- ..... seve ödüyoruz cevabını verdi . 

•• •• d k • k • tatala et81•1• fabfaprlar izntlr, 30 (A.A.) - İzmir ve cl·ımerholc olan Aydına varmıştır., kile l!adl', .. MilLi Ş:fc s~ns.uz say-0 nüm UZ e l sene ögl Üge genış Londra, 30 (A.A.) - AlmRnlar, varında tetkiklerini bitiren Tlca· VP-kli Torbalı, Tepı;:köy, Sel~uk, g~r~u. cuınhurl~~l hukum~fne 
mUttefiklerin garbi Avrupa.da taar- ret Vekili Dr. Behçet Uz, bu sa- Ortaklar, Germencik ve inelrlı o· san:ı ve scvgilerlnı jblaga delale· 

m l•kyast Q tohum dag~ ıtı_la cak. ruza g@Çmelerl lhUmallnden korkan hah saat 7,55 de hususi bir oto- va istasyonlarında durarak halk 1- tini Dr. Behçet Uz'dan rica etmiı· 
h~kı tatmin etmeğe çalışmaktadır- rayla refakatlerindeki zevatle bir- le samimi hasbıhallerde bulunmuş, lerdlr . 

.Ankara, 30 (Vatan) _ Ziraat Ve· 1 l<omblnaların daha faal ve pratik bir l sUratle bltirtımektedlr. Ayrıca kom- lar. Bu cUmleden olmak Uzere Goeb_ ilkte Alsancak islasyo~undan Ay- mahsul vazı ·etini, sıhhi durumla- Bütün bu bölgede Vekilin e:devle 
kA.Jetınde yeni bir programla çalışa- şekilde istihsal merkezlerine sevkle- blnalan bugünUn ihtiyacına cevap beis, nas Relch gazetesinde batıda dın ve Denizliye harcı.et etmiştir. ) . .. . te yüzde yirmi beş borcunuzu ö.. 
~ak tedbirleri almak ııure muhtelif rl ve randımanlarının arttınlmaııı bulunan Alman . kuvvetlerinin geri Aydın, 30 (A.A.\ - Ticaret Ve· rını, kasaba ve k öyluniln umumi 
k ı k .. 1 da temi edil kt dl verecek ş~kllde ifler bir hale getir_ ahi kllı' Dr. Beh,.et Uz, tzm'rde" Ay· vaziyetini sormucıtur. Her ~rafta dediniz ml11 sualine, halkın hep bir onılsyonlar toplantılarına devam et- m .. narı n me e r. alınınumın b s mevzuu olmadığım ~· ' ., .. 
rncktedir Onümüzdekf sene köylüye Diğer taraftan son zamanlarda mek maksadile kombinalar idare he- yazmıftır. Biiüls en iyi vt. en ziyade dın ve İzmir mebuslarından bazı köylil rençber, çiftçi, her sınıf halk ağızdan verd ği cevap ~ı olmus· 
~cnış mikyasta tohumluk dağıtılmL Amertkadan (;'etlrtiimlş -ola.ıi son sis- yetı kadroaunda CSAS!ı değişiklikler talim görmüş olan alaylar, sahU böl· zevat ve Tıcaret Vekaleti crkaOJ ı_ hükumetin son kararının kendile- tur: «Seve seve ödüyoruz .• 
.ııı için tt.dblrler alınmakla beraber tem zır ııt meklMlertnln montajı da yapılmata başla.nmı~tır. ge.sine sevkcdilmiştir. it' beraber, ayrıldıktan sonra llk 1 rlr:de doğurcjuğu büyük sevinci ve· (Dtwamı: ~a. a; Sil. 8 da) -



Başını, kcnill clımlc kesMe· 
ye ıı.zmetın'şt.lm .•• Mademki hıı
mct ve sadakat n sabit oldu, frodl, 
~ıt.. rah&t et. 

Diye. mırıldandı. 

* Baltaoğlu Süleyman Rcls, ölüm-

lar nazarı dıkknte alınırsa, bu de. 
nız harbindeki şerefın en bUyük 
kısmı, Türklere ait olmak Uizım 
gelır, 

- 21 Nisan -

LAtin ftlcminln Blzansa son he· 
dıyesı olan o beş kalyonun limana 
girmesi, şehrin her koşes.nde çıl. 
gınca bir meserret yarattı. Bütün 
kiliselerin çanları parçalanırcasına 
çalmıya ve bUlUn halk, birblrlnl 
çiğneyerek kil ısclerc koşmağa baş· 

ladı· Bu ko5anların arasısda, b z
zat imparator KostanUn de var
dı. 

den kurtulduiiua sevinerek doğ. 
ruca Dolmabahçe önündeki g':! 
misine avdet cttı. Fakat bırnL son
ra, azledtıd.f:inc da r emir geldi... 
(Fatih), donanmasının Amlralh~ı 
m, (Hamza Paşa) ya vermişti. 
Bazı tarıhler, (Fatih) ln Silley
man Re'se, kendi el le yuz değnek 
vurduğurıdo:ın bahsederler. Bu'la, Halk kafflelcrl, cllerjndc mesa
ınanmamak ıtızım gelir. Çıinkt leler ve Mukaddes tasvirler oldu· 
Fatih gibi mUncvvcr ve bıHıassa ğu halde kiliseleri dolaşıyorlar, en 
kıymetşlnns bir hükümdarın, Pal· yüksek sesler le ilahtlcr okuyor
taoğlu Süleyman Reis gib vazife- lardı... Bu şilkran duaları, gece· 
~ini tam1lmcn ifa etmtş ve go?ü· nin sükOnetl içinde semalara ka· 
niln blrlnl de bu uğurda kayhey. dar yilltsellyor, bazan da Türk or
lcmlş olan bir amlralı. fıdi mile· dugahına kadar surUklenlyordu. 
riınler g!b sopa ile Clöğmcsı ve Biz:ınslılar, bu kadar sevinmek· 
yahut dl:iğdUrmcsJ, h:nnılmıyacak te haksız değillerdi. Hiç şüphesiz 
blr şeydir. ki gelen bu imdat kuvvclı, Bizans 

Bazı tarihler de, Baltaoğlunun surlarını bütün cesaret ve şecaat· 
ofr Bulgar donmesi olduğunu zlk- lerlle müdafaa edecekler, (Sen 
rederck düşman donanmnsını el· Mark)ın mukaddes bayrağını ye
den kaçırmasını hıyanete • atfet. re dfişürmiyeccklcrdı. 
mck isterler. B taraf muharrirlc· Fakat ne çare ki artık Blzansın 
Tin ve mfinekkitlerlıı: ifadclerJne mukadderatı hakkında son hük· 
nazaran Süleyman Reis hakkında münil vermiş olan talih, gece sa· 
böyle bır dOşilnce de varit değil- bahlara kadar devam eden mcser
dir. Nitekim bu bitarafların tahlil reUn daha faz.la temadisine mü· 
ve teşrlhlerlne nazaran bu mfit- saade etmedi. lıiavanın aydınlan
b1ş deniz muharebesinde, Türıtl masından kısa bir müddet sonra, 
donanmr.sının muvaffakiyetsizll. Edlrnekapısının kar§lSındnki cesim 
ğ!, başlıca &u sebeplerden llcri gel- toplar, birdenbire gürledi. 
miştlr: 

ı - Gemilerin fazlalığı Ye bir. 
blrlne karışması, kurcklcrln çar
pışmalarına ve kırılmalarına scbe. 
blyet vcrmlstır. 

2 - Galata önUcde, o dar mev· 
kide, l{ıyıkllc manevra icrasına 

1mkAn gonilememlştır. 

S - Türlt gemilerinden çok 
yUksek olan LCitln gemiler nln kil. 
pcştclerfı:ıden, duşm a muharlple-
1'.i istedikleri glbi ok ve t .. ş yağ_ 
dırm~lar .. Turk gemilcrln'n gü
'V(!rtelcrlne yığılmış olan muharip 
kUtlcleri lizcrinde bUyuk zayınta 

sebep olmuşlardır. 
4 - Türk gcmUcrl, Lfttinlerin 

bile hayretlerini celbcdecck cesa
retle düşman semilerıne rampa 
etıtılşlcrd1r. Fakat o yüksek kü· 
pcştelere tırmamrkcn, pek çok 
zayiat verml.ilcrdlr. 

5 - Harbin, en 5iddctll safha. 
sı, gurup esnasında vukun gelmiş· 
tır. Hattfı bazı rJvayetlcre nnza.. 
ran, düşmnn gemileri zincire da
)andığı zaman, artık ortalık ta. 
mamile kararmış.. zincirin h:dlği 

Türkler tarafından gorulememlş

tir. 
Bunlara, birçok sebepler daha 

illwc cdllebllır ••• Fakat bltaraflar 
ve hatt.fı bazı lns.:ıfiı Bl.ı:snslılar dıı 

şu hakikati itiraf clmcktedirfor 
kl, her lkl taraf da .ııynt cesaretle 
harbetmişler.. harp meydanını şe.. 

rcflc terkeylem!şlcrdlr. 

Bizanslılar, artık bu top tarra
kalnrına oo~mışlardı. Ve şimdi i

şittikleri o mUthiı,ı top siirilltUle· 
rinl de her gün devam eden Gdl 
bombardıman sanmışlardı .•• Fakat 
bu ilç heybetli gürlemeyi diğer top 
sadaları takip etti. Surun kargısın.. 
daki bataryaların hepsi birden, fa
aliyete geçmişlerdi. 

Ces;.m toplard n. blrl,. tam 
bet yapmıştı. Bunun muthiş guL 
lesi, Edibnckt;pının şark tarafın· 
daki surlara şıddetlc çarpmıs. o· 
rndakı bilrcun ust kısmını ta· 
mamUe yerinden oynatmıştı. 

Turk topçularının, oynl nokta· 
ya isabet cltlrdıklerl ikinci mer· 
mi, bütun dehşeiile tesirini gös
terdi. Yerlr.den oynamıg olan kı

sım, büyük bir gilrUltü ile yıkıla
rak orada beş kulaç gen!şUğiııde 
bir gedik 11çılıvcrdi. 

O mıntakanın cesur kumandanı 
Jan Jüstlnyani, derhal gediğe atıL 

dı. Toprak çuvalları ve ta fıçıla.. 
rlle açılan rahncyi kapayacaktı, fa· 
kat şimdi de, bataryal rın ileris n. 
deki piyade siperlerinde bulunan 
Türk tüfekleri !iCd t, müessir, göz 
açtırmıyon bir ş.ddetle nöbet ateşi
~e başlamı!ilardı. Bu tüfeklerden 
boşanan kur~n mttmllcr, gediği 
kapamağa koşan LCıtln askerlerin
den bir kısmını yere sermişler; dL. 
ğederlni de çil ya~rusu S bl dağıt
mışlardı. 

Bütün sur boyunca, büyük ve 
küçük toplar, miltemndlycn bom· 
bardımana devam ediyordu. An.. 
cak iki saat zadmda doldurulabl· 
len cesim toplar ise, n~ılan gediğin 
etr.afmda tahrıb<ıta devam eyliyor· 
du. 

(Arkası var) 

Şehir 
Haberleri 
500 bin liralık 

suistiimal 

Sorgu hôkimliğinden 
dosya çalanlorm mu
hakemesine boşlorıJ: 
Bir müddet evvel İstanbul ad

lıyesine intikal eden ve birinci sor
gu haklmllgi tara!ındtn tahkik e· 
dllmektc olan bır mOesseseye ait 
500 bin llralık suiıstımal dosyası 
kaybolmuştur. 

Bu kaybolma hadiscsınln peşini 
bırakmıyan müddelumumil ık, biı· 

taraftan dosyayı yenılerken, diğer 
taraftan da bu tııte alfıknları gö
rülen bazı memurlar hakkında tah 
kıkatını bitirmiş ve suçluları dün 
İkincı Ağırcezaya scvketmlştlr. 

Mezkur hadisede suçları sabit o· 
lan Bırlnci sorgu kfıtıbl Celal ile 
daktilo Zebranın, dün sabah İkinci 
Ağırcezada duruşmalarına başlan

mıştır. 

ihracat mallarmm 
fiyatları 

Ticaret Vekliletl bundan bir ınUd 
det evvel harice sevkolunacak lh· 
racat mallarımızın flyatıeı·ını tes
b ' t etmişti. Tüccar. mallarını bu 
fiyattan fazlaya sattığı takdirde, el
de ettiği fazla kftrdan yüzde dok
sanını hUkumee fon hesabı olarak 
~ atıracak\ yüzde onu da kendine 
kalacaktı. 

Tüccarlar, alınan bu eklldeki 
karara şiddetle itiraz etmlg ve tren. 
dilerine bırakılan yüzde on gibi 
bir farkın da ihracat vergls ne gi
derek ellerine bir §CY kalmadığın· 

öan bahsetmışlerdl. 

Alakadar makamlar, tüccarların 
bu dileklerini incelemiş ve eldığı 

bir kararla tcsblt edilen fiyatlardan 
fazlaya satılacak mallardan lhracnl 
vergisi çıktıktan sonra kalan kıs
mın yüzde onunun tüccarlara bı· 

rakılacağını b ldlrmiştlr. 
Karar, dün ihracat blrMklerlnc 

ve tüccarlara bildirilmiştir. 

inhisarlar idaresi, yerli 
çiçeklerle kolonya 

yapıyor 

İnhisarlar idaresi hariçten esans 
getirmek müskUlfitı karşısında yer
li kokulu nebatların esansından is
tifade çarelerini araştırmıs ve bir 
tecrübe olmak üzere bu sene mem 
lekette yet şen levanta çiçeği c· 
sansile bir kolonya imali tecrübe• 
sine glrşmlştlr. 

Ancak, idacenln ihtiyacına te
kabül edecek miktarda ltıvanta <:i
çeği elde etmek kabil olamamıştır. 
l\!aamaflh, gelecek sene idarenin 
lfıvanta çiçeğin iyi fiyııtlarla satın 
aldığını gören müstahsillerin bu 
çiçekten daha fazla yetiştirmek f. 
çin şimd"den ekim hazırlıklarına 

giriseceklerı umulmaktadır. 

Abdeshaneye düşen 
Mıgırdıç öldü 

Samatyada. Koca l\'Iustafapaşada 
Milli Mildafaa caddesinde 36 sayı. 
1ı ev<le oturan 60 yaşlarında ko· 
mlsyoncu Mığırdıç, evvelki &:ece, 
evinde hela arasında başından ya· 
ralı olarak bulunmuştur. 

Derhal Ccrrahpaşa hastanesine 
kaldırılan yaralı, nldığı yaraların 

tesirllc dün ckşam ölmüştür. 
Mıfırdıçın kaza mı, yoksa bir c ·

nayet sonunda mı öldüğü zabıta
ca tahkik edilmektedir 

YAl'AN 

Bir tarihi vesika : 2 

Amerika Hariciye Nazınnm 
radyodaki nutkunun metni 

Gafle lerimizin 
bedel· ·ödüyoruz 

Radyoda anlatan : C. Bali 
Amerika. Hariciye Nazırı 

D 
ı; şarkta ve garpta zuftur üzerıne çökmüştüt. 1931 de Ja. yor. J11pon milfrlt harpçileri, dUn 
eden yeni mUstcbidlerin ponlar Çini istiHl edince harp yan111 yarısını hükümleri altına 

kopnıust.ur Dünya barı§ının böy- almak .cınellnde olduklarını resmi 
erzularına kalırsa hiç bidmlz lece tchdl~ altına düştüğüne ait sozlcrile ve harcketlerile isbat 
için hürriyet ümidi yoktur. Eğer nlametler ufukta belırir belir- ettiler. Hltlere gelince. maksadı, 
Hıtlerin veya Japon harp liderle- i k U h k ilkönce Avrupaya sahip olmak. 
rinln, kendilerine bugün sahip md cız, Amcr ka hü lume ' lda ' a· sonra İngiliz adalıırını zaptetmek 
oldukları hUrriyettcn fazlasını a et, karı~amaz ık, sa ırmıı· .. 

mazlık ve mllletlerıırası işbirliği ve İngiliz donanmasını kulhına-
vereccklerini sa.nan milletler var. gibi sağlam temeller üzerinde rak yedi denize bAkim olmaktır. 
sa, Lch"stanın, Çekoslovakyanın, 

devamlı burışa varılmasını hedef 
Norveçin, Fransanın, Yugoslav· H adiseler şurasını teyit etti 
Yanın ve Almanya ve Avustur· tutan gayretlerini arttırmıştır. 

M lleUer arasındaki siyasi, fktı. ki m~l\'k:r devletlerinin 
yadaki temerküz kamplarının 

haline bakmalıdırlar: her ı~gal ~aa~~b~t~i:::· ;:~~şkiv:e :~.:~!ı rı;,~~ 
edilen memleketten zorla kopa- dünya nizamına nlt prcnslplerln 
rılan igllcrln düşkün ve zclıl ha- h~kim kılınmasını ısrarla istedik. 
lınt görmelid ' ler; vadedilen soh· 
te istiklalin hakiki manasını Nan. Yarınk i dünya nizamının, hepi· 

mlzl ho~nut edcbllmesı için işte kindeki düzma Çin hı.lkümclinil'I 
böyle prensiplerden ibaret bir 

Jdaresl altında yasayaıılnrdnn, temel üzerinde kurulmrısı lazım. 
işgal altındaki Fll!pln111crdcn, Ca· dır. Dünyanın her kısmın~a tal· 
vahlardan öğrenmelidirler. blk edJebllecek şeklide kurduğu-

Dilnyanın neresinde yasarsa 
yaşasın, hiç blr millet ~cin de· ~o~~aly!r!:;~~kJ~~:~~ncBu~~ 
mokrasinin zaferinden başka bur. Jıırı yalnız sarp Aleminde değil, 
r1yet ve istlklAl ümidi yoktıır. Pasifikte, Avrup:ı.da, her yerde 
Hürriyete kıymet veren veya tli.tblkc çalıııtık. 
buna kavusmağı :steyen ve uman Tecavüzler başladığı ve harp· 
her millet için bu uğurda ınüca- ler ilan edildiği zaman, bunun 
dele etmek açık bir vazifedir. etrafa yayılmasını bizim harbe 
İşte Filipinlilerin misali gözö· 
nündedir. İstiklale layık olduk- sürüklenmemizi önlemek için 

nıümkUn olnn ve ~ercfimlze u
larını, l>unun hak ve mes'uliyet· yan her gayretı sarfettlk. Fakot 
lerlnl Uışımak kudretine sah'p gördük ki Avrupada olsun. As
bulunduklarını bütfin dünyanııı yada olsun, kimseye zararı do
k?rşısında fiilen iı;bat ctmi~ler- kunınayan, sakin ve kendi halin· 
dır. de milletler birbiri ardınca isti. 

maksadı, hudutsuz bir şeklide is
tila hareketlerine atılmaktır. Gün 
geçtikçe şurası da bel!i oldu k i 
en son hedefler, Amerika ve 
ı;:arp yarıınküres d ir. 27 nlsıın 

1940 ta üçüzlü pakt imzalandıtı 
zaman bunun müsbet dellll bil· 
tun alem~ ilan edilmiş oldu. Bu 
ittifak muahedesi muclb"nce Al
nıar.ya. Japonya ve İtalyanın or
taya koydukl,arı prensip ~u idi. 
Eğer o sırada harple bulunma· 
yan memleketlerden biri, üçler· 
den birinin ıstila programına en
gel c.lacak olursa her i.ıçil o 
memlekete karşı birlik olacaklar 
ve siyasi, askeri ve iklısadi saha· 
brda. harekc:te ı;eçcccklcrdl. 

Paktln bu maddesi doğrudan 
doğruya Amerikayı hedef tutu
yordu. Mihverin saliıh .yetli söz· 
culeri, üç crtagın yenl bir dün
ya nizamı kurmak istediğini ve 
bu gayeye kuvvete müracaat su· 
retile ve zorla varac.-.aklarını •çık.. 

(Devanu Sa. 4, Sü. Z de) le:» iz Amerikalılar bugün dö- lfıcıların çizmeleri altında czili-

~~~;~~:~~~:kU ~e;;:;~ı-G ____ G ___ l-=-=--~----------·---------
vachğ•m>z nam<na dOğiloilyo•uz. 1 ..... .., a le'ftt-. 
Bizim ve başka m'lletlcrln böyle • _ ...-. ~-. \{ ._ &•• 
bir mücadcl Y.C atılmata m c· · 

bur kalm11mızın cbebi, yukarıda Ço··pçu·· buhranı 
bahsettiğim dersi öğrenmemiş 

olmamızdır. Bugün harp halir.dc 
bulunuyoruz, çünkil şu 1.>aslt, fa
kat çok esaslı hakikatin sar 11 bu· 
lunduk ki hürriyet ve istiklalin 
korunabilmesi için millctlcrarası 

hayaltakf mesullyellerden pay 
almağı kabul etmek Jlııımdıı" 

Geçen h~rptcn sonra biz de 
dahil olduğumuz halde birçok 
milletler, müşterek emniyet sls
temlerlne lştlrak edecek veya 
bütün insanlara alt hak ve im
kanları korumağa bakacak yer· 
de müşterek gayelerın zararına' 

oh;rak, kendi menfaatlerimizi a
radık ve yürOtmcğe çalıştık. Şu

nu farkedemedik ki bu hnreket
lcrimizln net ceslnde başıboş bı
raktığımız mikroplar milletlerin 
bünyesinde ve milletler arasın. 

daki münasebetlerde kanserler, 
vehimler, şüpheler ve nefretler 
yaratacak. ilkönce gizi!., sonra 
meydan okurca silôh yarışlarına 

yol açacaktır. Şunu da kavramak 
istemedik ki dar manadaki mılli 
lktısedl sistemler, bulırnn ve se· 
falet doğurur. Böyle yollar tu
tulunca yağmtcılar ) uvalarındnn 
ayaklanır ve dUnya yeniden kar
gaşalığa ve fellıketc d(işer. 

il şte bu yiızden yeni b;r 
u hBrl.>ln sölgelerı insanlığın 

a ı;tanbal belediyesinin tenıl1.lik 1 aı;ılma"ı lil7.mı geldlğ'inl ,.e mutlaka 
O kadro unda M6' çöpçü ek lkmlş. ~thu.·a~ınr ~öJlüyordu. t'lmdi ise, 

TunılrJlk amel 1 olmak lçkı mlıra- Jklnl'I <·eı>henln Jür.umsuıluğundan, 
~mAt.ının giiçlüğiindfın bRhscd~n

ler bcllrmeğe l>ao:ladı. 
<'aat edr.ııler ayda 120 lira ücret !!ite. 
diklerinden çöpçii buhranı baıjgötıt~
ını,. Bazı kıtlıklar bolluk retirlrler. 
Çöp9U buhranı da bu kahlldendlr, 15· 
tanbulda çöp bolluğu olacağına alıl

mettlr. 

Inglllzler ses91z tayyare kallan1r1a. 
ğıı. başlamı§lar. Bu tayyarelerin mo: 
törleri hiç Be& çıkımruyormuf. Bence 
bu harbin en mühim icadı bu HJMlz 
tayyarelerdlr. Geldiğini belli etnılye-

cek olan bu tayyarelerin hıwa alnu
larında pek ör.emil bir inkılAı• yara.. 
tııcağı muhakkaktır. Eğer bir de &es 

çıkamıadan patlıyan bombalar icat 
edlle<·ek olursa akına utrıyan fdlır 

2 - Almanlar IJlmdiyrı kadar lktn· 
el cephe mlinakatalarına ehemmiyet 
\'ernılyorlardı. Şimdi onlar da bir ta
raftan her ihtimale kar'ı hazrrlan
mıya. bir taraftan da koııa,mağa 

bafladılar. 

Demokrasi eafıttda beliren yan çl7.. 
meler bir ka111utlaj, Almanlar tara
fından ~örtmen meydan ok1Unalar itte 
~ığa vvalmağa başlıyan end5'der
dlr. 

JfCıe hem bunlara bakarak tklnd 
c.ephenln yakınlarda açılacağına lnan
mağa başladım. 

BiR HU iLE l~ BiTSE.. 

Alman propaganda naı.ırı B. Gö-
h:ılkı , e ınlidafllerl, hlicuma uğr~- bel Skl 1 h 
dıklıırmr - eğer o arada glimc git- tll !I net ;-eı:_1e m08eletil münHebe-

e yap ıg-ı ., r httapta Ingllizlcre 
meılt•r;;e _ ancak harp tebllğleTlnden ı dh'or ki· •G I' . . 
öğrcııchlle<·eklerıllr. • • e ırken bır ıki de Amerl-

kalı ıetlrlnl~ kJ onlar da lkinC'l <'eph" 
l~A~~IAGA BAŞLADDI açılma.'4ının kula.y olmadığııu gön>iln-

IklnC'J cephenin yakınlarda ~·ıla.ra- ler.» 
ğma artık ben kanaat g~tlrmeğe baş- ııjayet ~ılırsn ikinci <'epheye yal. 
ladıııı. Bu kaııaatinıl taln iye eden nı:ı: bar iki Amerlka.lı g-f'Jirse f.)i. ı·a-
cbcıılcr şunlardır: kat Uınuını harpte olduğu &'fbl kıta-

l - ŞJmdlye kadar deınokraal ~ lar cellnce "llh\er herhalde pd( mem
fından lkinı·ı C".eııhe hakkında her nun olma.ı: ı.aıuyorum. 
konııı:an klnısc, bu cepheniu mutlaka Tatlısert 

Ancak (iU var kl Lfıt nler, yük
sek kiıpcştcli cesim tekneler için. 
Qelerdl. Ve yarısından fazlesı da, 
zırh glym~lerdl... TOrkler ise, 
kalyonlara nısbctle çok küçuk o
lan kad rgalarla bu kuV\ctll dus
mıın filosunun üzerine atılmışlar •. 
yarı çıplak vücuUarılc kılıçların, 

mızrak! rın, baltaların üstüne sal
dırmı~lardı .•. Bu gayrlmusavl şart r---------------------------------------------------------------------

Hükmü geçen çocuk 
15 fz kılıbıklı ı kendi asrmıwı 
~ ın:ıhıms bir f'\ amrız. Dün 

godlme lll~cn bir fıkrıı.)B bakılıl'li& 

binlerce 5Cne e\"\'el de dllnyn yüzünde 
kıhbıklıır 'armr,;, ~ nl in anlar bu
glln ne i~e kadim çağlarda da o lmlt-

lşle hlkfl)c: 
ı~ ki Yunanı tunın bU.) ilk a11ker 'e 

diplomatlarından biri olan Tenıl!tok
ıes, bir glln oğluna demiş ki: 

- Oğlum lııltıın ı unanlstamla en 
~ok htlkınli g~cıı in anın en oldu-1 
ğunun farkında ıııı ııı 'l 

(locuk tM:ırnuıı: 
- Natııl olur batıacığmıY dl)e 

t1ormuş. 

_ • ·aı.ıl olaenk; Atlıııılılar '\"una. 
nlııtaoı idare edl)or; benim lıUkmlim 
AUnahlara gctl)or; auneııin lıukmU 
bana geçiyor; Mln de ıınnene hUkme
dlyonnn. ~rüyonmn ya, meeele ga-

) et ballltl 
EltÇE 

Bir vak tler nasıl bır kadın olduğumu 
kendi ağzımla koczrna \•e kızıma her bal. 
de sö) 1 yemıyeeeğlm Dlinyada hiç bir 
kuvvet bana bu size anlattığım hikayeyi 
onlara anlaliıramaıı:. 

S ze yalvarıyorum, bunu ancak siz ya. 
pııblllrslnlz. llem Gaston iç n siz bir ya
bancı değllsln'z, Hayatımızın en ufak 
noktalarını bile biliyorsunuz. Colette'in 
nasıl dünyaya geld.ğlnl size anlatmamı 
o istemlstı •.. Tek ümidim sizdedir, ma· 
dam, beni kırm l ınız ne olur. 

O aralık odaya uşak gırdi. Lambayı 

~akmış, getir yordu. 
x .. 

Ronulll'lcrln Pont de l'Eur.c'daki evin
de eşyalar bütun sene keten örtulerle 
örtUlü olarak dururdu. Yalnız pazartesi 
günü Madam Deodal'ın kabul günu ol
duğu iç n &<ılonların pencereleri açılır, 

uşaklar keten ortilleri çıknrır, ihtiyar 
ev sahıbesi bahçesinden birkaç çiçek ko. 
p.,rır, çıçeklıklcre koyar, evi süslerdı. 

Kocasının. ölUmündcnbcrl ev ne çok 
fazla misafır gelmczdı. Fabrikaya biti· 
şık ol n küçük evde otururdu. Kızları, 
gclinlerı fabr kada çalışanların aılelcrl 

cıv.ardakl doktorun '\ie noterin karılar:r 

' c birkaç kom~u her pnzarte i toplanır
lardı. 

Herkes çay içmeğc ancıık saat dört. 
ten sonrn gelırdi. O p zarlcsl günü sa
at. iı.ç!l doğru kapı.da. doktorun arabası 

Yazan: Aıulre Mavols Çniren: Rez&&n A. Z. YALMAN 

durunca l\'Iadam Deodat hayret etti. Bir 
taraftan dı: doktorun gcldığlne mem
nun oldu. ÇünkU o günlerde karacfğe· 
rlnden rahatsızdı. Arabadan doktor de· 
gil, yalnrz karısı her zamanki gibi terfi. 
taze halile indi. Şoföre blrşeyler söyle· 
dikten sonra kapıyı çaldı. Mtdam Dco· 
dat doktorun karısını hem sevmez, hem 
de eskiden geçtrmıs olducu hayattan 
dolayı dalma ayıplardı. 

Bu kadın yirmi sene evvel göreneğe 
aykırı b'r hayat yaşarmış, bütün şehri 
ş .. şırtmıstı. Ondan sonr.a muharebe es
nasında yaralılar menfaatine şarkı söy
llyerek kendini ha1ka sevdirmiş, daha 
sonra şehrin en Jyl tanınmı doktorllc 
evlenmiş, şlmd. de kızını çok zcııglrı 

bir maliyecinin oğlllc evlendlrerıck büs• 
bUtnn itibar kazinmıştı. 

Madam Deodat, boş salonda misafiri 
on dakjka beklettikten sonra yPcnma geL 
dl. Bu harekeUic dörtten .evvel misaf:r 
kabul etmediğini ve ldilbali barckeUer· 
dccı. ho~lanm. dığını anlatmJk isteml~I. 

- 40 -
Doktorun karısı, her zaman olduğu 

gibi, ihtiyar- madamın ekşi ve somurt· 
·kan yüzüne, en tatlı ve masunı tavrını 
takınarak baktı ve gülerek dedi ki: 

- Sizi böyle erkenden rahatsız ettL 
cim için kusurumu affediniz. mad<ım. 
Faknt sizı en önce ben tebrık etmek is· 
ti yordum. 

Madam Deodat misafirin yilzüııc hay
ret ve merakla baktıf Zayıf yüzil, bur. 
nu ve çenesi sanki d&ha fazla sivrilrnl~ 
gibi görilnUyordu. 

- Tebrik mi? Neyi tebrik cdeceksi· 
nlz! 

- Haydi canım, sankt duymadınız 
mı? 

- Yemin ederim ki blrşey duyma
dım, ne var? 

- Torununuz nişanlanmı§·· 
Madam Dcodat, iki gelininden birinin 

k.end?Sinden böyle bir havsdisl ,akladı. 
ğını sandı ve derhal fena halde kızdı. 
Torunları olan Clairc ile Marqueritc nı
§anlanacak yaşa gelm\:ilcr. hatta da geç-

mek iizere bulunuyorlardı. 
- Bu da ae-0Jp.. dedi, benim bil"!ieY

dcn ~erim yok, hiç bir şeyden .. Acaba 
bengi ~orıınum nlşanlıınmı:ı? 

- Oğlunu.: Gaston'un kızı Colette, 
Andre Savinlac ile ntşanlanmı~, sizi ieb· 
rık ederim. 

Madam Dcoclat'ın yüzünde; hayret, 
istihfaf, a4llkasızlık ve hak11ret hisleri 
hepS birbirine karışmış olarak belirdi. 

- A •.. içim rahat tti. Ben o kıza to-
runum gözilc bakmam ki... .. 

- mırı mı? Şimdi artrk böyle bir 
parlak izdivaç yaptıktan sonra da mı? 

- Ne şimdi, ac de h1; bir zamanı Bu 
haberi kimden aldınız? Yine P.ari:; de
dikodusu olmastn .. 

- Hiç de dedikodu değil .. Kızım ba
na mektup yazıp haber verdi. Bıll.rslnfz 
ki kızım kat'iyycn dedikodu yapmaz. 
Başka insanların hususi hayatlarlle de 
hlç mel'jgul olmaz. Damadımla beraber 
bazı şi!'kc~rln idare mcclisı azası olan 
Mösyö Sa.vJ.niac o~llle Colette'ln nişan· 
landığını bizzat söylemiş. Demek ki ha· 
v.adls1m doğru.. Dedikodu filin dei;ril .• 

- Peki bu Savlnlac'lar da kim? 
- Çok eski ve kibar bir ~Ue ..• Perl. 

sord'un en cekl ailesi desem yeri var. 
- Herhalde harap ol&n şatolarını ta

mir için zengin, fakat kibar olmayan bir 
gelin a.rıyor.la.rdı. 

Yeni Hayat 
A çı.11 ~in önüne otur. 

dlun, elimdeki gal;-Oteye göı; 

gezdiriyorum. 
Sokakta, sokfz on y:u;lannda bir 

ç•ıouk, bir eliudckı piriao m&ı."'3Cıkfa 
öbUr elindeki tahta kutunun kapa
ğına YW"Bl'ak bağmyor: 

- l'enJ hayat ... Yeni tıayat... Be
dene JmV\ et, kafbe ferahlık verL. 
yı.r yeıu hııyaaaat! ... 

GazeteyJ olmyorum: c-Yiyecck 
maddeleri hakkındaki kayıUaruı 

ka1dınlrnB6ı merine piyasada k 
maMeJer bonaşnıağa başlamıştır. 

U.ı:nn nıüddettcıtlberl Mtada görlil
miyoo ı>lrlnç ç.p1alları ..,,ena 
~lnnışhr ... 

- ... l'eRi 'hayat... Jmıa.na De'j6 

\·eriyor :l ent hayaaaat! 
« ••• Pirinç toptan 70 - 90 kueşa 

ııa.tıldığı ,.e daha da düşeceği için ... 
- •.• Bedene kuvvet. kalbe ferab· 

lık \'eriyor yeuı bayaaet!'" 
er ••• Zeytluya{;"I fiyattan da bir 

miktar düşmtı,uır. r.:v..·eloe pera~ 

kende 18(1 kvruşkeıı 'bazı tk:aret· 
hıuıoler 123 kuruş etiket koyarak ... 

- "" l'enl hayat... Yeni bayat. .. 
Ağıza tat \eriyor ~eni ltayaaaat! •. , 

c .•. Hububatın bir kısmı De\'let 
tarafından Ytın alındıktan sonra. 
mUtebaklıılnln serbest bırakılma!iı 
kararı piyasada ~ l):i talr bırak
nuşhr ... 

- ... l:' eni hayat... Vik'Ude &ai
lık, kalbe kuvvet veriyor ,mn ha
yaaatı .• «·- OnUmUzdeld hafta salıdan 
onra limanımıza gelme61 beklenen 

Karadeniz postaıille ilk pwti yağ 
bekle'Dlyor ... 

- .•. Ne güzel- Ne tatlı Jielll 
ha~aaant! .• 

u ... Ankara ptyaı;a ına. dündenbc
İ'I bol miktarda ıılrlnç gclml'}tir. 
Bakkallarda Be~ pazarı pirinci ne
\"hıe gore 80 ve 90 ku~ ı.atılmak. 
tlldır .•• 

- ... Bedene kunet, kalbe ferah· 
lak \eri~or ~·eni hayaaaat! .• 

«... Bundan bıu;ka bakJ.:allarda 
artık yağ dl\ b-.ıhınuyor. 

- •.. ~e jluel"' :Ne tatlı yenj 
hayaaat: .. .... 

Gazeteyi bir tarafa btrakhm. S,,. 

kakta ~uk hAlfı bağırıyor: 
- ••• Bedene kuvvet, kalbe forah

Jık 'eriyor ~·eni hayaaat !.. Xe giL 
-:r:el- • e t tlı yenJ hayııattat? •• 

Elet kU~lik dostum; bedene kU\'
vet, kalbe ferahlık veriyor yeni ha
y-.ıt ••• !\e güzl!l ... ıı.·e tatlı yenl ba· 

yaa.ıı.uat:.. KÖR. KADI 

Yeni Nevyork Başkonsolo
sumuzun evlenme resmi 

Yeni Nevyork 1ıa.şlwnsolosumuz 

Cemil Vafi ile Bn. Reşiha .Akman'ın 
nikll.h merasimi dUn Ortaköyde Emin 
Vafi köşkUndo iki tarafın dostlannm 
huzurlle ve çok samimi bir hava için. 
de yapılmıştır. Yeni zevç ve zevceye 
ahenk ve s11adet dileriz. 

Bay ve Bayan Cemil Vafi yakında 
Nevyorka hareket edeceklerdir. 

(TAKVİM) 
:n TEl\DIUZ 942 

CUMA 
AY 7 - GÜN 217 - Hn;ır 37 
RUMi 1358 - Tf:\11\IUZ U 
HiCRİ 1361 - RECEP 17 
VAKİT ZEVALİ EZA'Si 
GÜNEŞ 5,5-l 9,26 
ÖGLE 13,20 4,52 
İKİ!\'Dİ l7,l6 8,48 
AKŞAM 20.27 12°00 
YA'I'SI 22,28 1,50 
İMSAK 3 ,51 7,24 

T ovuklu makarna 

O Un sabah gazetede okuduğum 

bir hıı.vadls beııl çok S('J\"fn· 

dlrdi: Ekmeoğln karneye tfıbJ olmıyan 
yerlerinden getecek unlu makama ya. 
ptlmağa ı.arar verilmiş... Bu glizel 
havadiöe diyecek yok, a~·lardanbcri 

hasretini çektlğlnıJz makarnaya ka
vw,ıar.ağız, ben de ilk gtirdllğllm ı:lın 

aJeıCt1ğını maka.raayı ıııı şekilde pişi· 

re<·cğlııı: 

Bir kiloluk paket QJ.akarrum bol 
suda ha.,ıa.ıuıcıık \ C silzWecck, içine 
Ud yüz elli gram tereyağ, Ud yiiz em 
gram rendelenmiş kaıjar peyniri ko· 
narak gayet hatif atcı:te oğıımamak 

için bırakılacak. Bir tanık başlana. 
cak ' 'O suyundıın bir miktar alına
rak, bir bw;nk ıcay flncaor onu gayet 
a.ı; yağla biraı: lul\·ura.rak ta\uk _su
yunun içinde ıritiril~·ek, taYuğun et· 
lerl kemiklerinden a)·nlarak dl~lik. 

te.eeek, bir kQyun bcynı de haıo,lann
cak, parı:~anar.tk ts.vuk eUennin 
l(ıiac konarak Mp!!I birJ<m lcayr.ryaıı 

bnlıwıaeuı içine kona<.ııl<, teneıeredP.ki 
~ httyUk bir tahnğn konart\k 
ortuı açılıp tavuklu harç lı;ıine dökit· 
lecflk. sofmya w·rllecek. E~er az klfi 
ylyooebe bu tutfhin yarısı yavuır. 

Bu nıakıırna.nın yemesine dnyunı 
• olm:ız. Xat:slyo ederim. EV KAJ>llll 

-



Askeri durum j 

[ .musc;ı~ı:.ıııYozan: ~ 
• o ~eselesı 

Doğu cephesinde: 

\\ fi oronej b:ıtısmda \C cenubun. 
W da ı;ok şlddetli muhnrebele

:rin el'rc) n ettiği nıılaşılmaktadır. 
AJm::ıııJar, ıırhrln eenubund Don neh· 
linin b:ıtı lul ı m:ı g~I, olan Ru~ 
lru\"\ ctlrrlnl ku~ntını) n tcşebbü et. 
ınl.lerdlr. Bu maksatla muharebe 
nıcydanınn )mi hınk birlikleri 'e 
topçu gruptan ür:ıniı• rdlr. Netice 
itibarile Almanlar Rusları mfı<lafaa 
Ba\nslarlle durdunn:ığa ga,rret et
nıcktt'dlrler. 

Aşağı Don ıırhrl ('epbe5indo \"nzi· 
)ot, af;ır olnıakb beraber Alınan or
dusu lehine inkişaf etmektedir. Jkl 
tarafın tebliğlerine göre \'azlyet ~y
le hull a rdtıebllir; 

l - Alman ağ cenahı, Rostof ee
nubunda Jıatal k eh nrında Rus mu.. 
kıneme{Jnl kırrnağn ~şıyor. Al· 
mantar Rus! ırın burada çcklldlkleri· 
nı ı.e artçı muharebeleri 'liC'rdlklerfnJ 
ll0)1ıiyorll11'Sa da, bana ihtimal ı.·cri· 

lcmr'l... Bö)le dl9aydı, Alman öncillerl 
Olgln ka - Batalsk'den daha C('nub:ı 
arknııs \ c briki do Hr.ı.snodar'a. 

lnkln ~ı bulunurlardı. Burada a.ra
•J, Az'nk deıılz.lne akan birbirine ma
razı ırmakJarla dlllm1enml~ oldu
l:'undan mUclafwı.yn çok eh erl~lldlr. 

sar s rıyor 
Bu vaziyet devam ederse, bu 
kış yine kömürsüz kalacağız 

Komür mesclesj gün geçtikçe 
dallanıp budaklanmakta ve için· 
den ı;ıkılmaz bir hal almaktadır. 

Kömür satı§ ve tevzi müessesesi 
vaziyetin vnhameUnı takdir ede· 
rck alflkadar makamların dikkat 
nazarını çckmi§ ve bu arada 1\lü
nakaUıt Vekaletine de blr rapor 
göndererek kendisine vesait veril· 
mesinl, vesait verilmediği takd:rde 
lstanbulun bu kış kömürsüz kala
cağını bildirmiştir. 

1stanbula kömür boşaltan gemi
ler stok yapmak şöyle dursun gün· 
lilk ihtiyacı bile kar~layamamıık· 
tadır. 

Kömür işlert esasından bozuk bir 
şekilde iken halka dağıtılan beyan_ 
nainclerde yapılan yolsuzluk ve ba. 
yUere verilen geniş snlAhiyet, iş· 
lerı büsbütün sarpa sardırmıştır. 

tcrilerc günleri geld ğt zaman: 
-Kömür yok, istersen 2 ton ye· 

rlnc bir buçuk ton vereyim. Para. 
nın i.ıst tarafını iade cdeyiml) de· 
mcktedir. 

Kömürün tonu nakliyeslle bir· 
likte 28,50 lira tutall bazı yerlerde 
bayiler her zaman müşterilere iki 
tona. mukabil l,S ton kömür ver
mekte ve yarıın tonun parasını 15 
lıra olarak inde .etmektedirler. 

Bu şekilde ıade müşterilerin yüz 
de doksanına yapılmakta ve bayi· 
ler spbep olarak ellerinde kömür 
ı:;ıı.tış ve tevzi müessesesinin emri 
olduğunu ve bu emirden dışarı çı
kamıyacaklarını b!Jdlrmektedirler. 

Bayiler bu şekildo kabahati kö· 
mür tevzi müessesesine, tevzi mU· 
essesesi de bayilere yükletmekle ve 
ortada kalan halk rıe yapacağını 

bilmez bir halde müracaat edecek 

Rus ol cenahı bundan istifade edt'- -----------------------------

Bayiler beyanname fle kendile
rlrıe müracaat edip gUn alan müş· makam aramaktadır. 

BAŞMAKALEDEN DEVAM cck \e çabuk çekilmek istenıJyccck
tlr. 

2 - Merkezde Oyrn.'lanskaya'da 
Alman ku\"rntlcri cenuba flerllyerelı: (~ı l lnclde) «O> kim zamanı, fevkalAde devirlerdir. 
Sal ınn ğıru g~mı,, Km nodar - Acaba niçin böyle yapılıyor? Yenlllk, ancak böyle günlerde as· 
Stallngrad demlryolu üzerinde Pro- Çünkü kurulu gidişlerin kendileri- gari zahmet ve mukavemet yolu ha 
letırka)a k abıısını i,gnl etmiştir, ne mahsus blr mukavemet kudreti llne geleb lir. Umumi hayııta alt 
Kıı.fka ) _ Ra ya arasında on de- vardır. Bir takım şahsi menfaat· yeni manevi binaların inşaat mev
rııl~oın ke imiş oluyor. Alıwınlann lcr ve itiyatlar bunlara pcrç~nlen· simi, l~te bu fcvkslAde zamanlara 
ınerkezdl'I bunu hedef tutacaklannı mlştir. insanın sıkı bir tazyik al_ tesadüf eder. 
evuke yanrıı,hk. Artık RU5 soı ce- tında olmadıkça zahmete girmez- Bu memleketi harbin sellerin· 
nahı, Rus mcrke7.lndcn ba suretle ler, itiyatlarını bozmazlar, her de· den kurtarmamız, hürriyet ve Is· 
Dl nl~ bulunuyor. gl.şl.kliğln zaruri kıldığt rahatsızlık· UklfHimizl korumak iı,;ln en ağır 

8 - Alm:ın 501 crn hı l'=tııllngrad Jarı, risk1ert göze almazlar. İtiyat· mesuliyetlerl göze almamız, en kiil. 
lıatısmda Don nelırlnl grçmek i~ln ların ve kök1eşm~ menfaatlerin tetli iht'yat tedbirlerine başvurma· 
taarruza ba.ıamıştır. Ru lıır ilk de- siperlerine y.apılan ı1acumlar, nor· mız ve böyle ç_etın buhrar.lar kar
rn Klepskaya'da şiddetli muharebeler mal zamanlarda akim kalmağa şısında şerefimizi ve itibarımızı 
olduktJnu blldlrmlşlerdir. Bura ı, mahkCımdur. Pek icap ederse, oL muhafaza etmekle de knlmıyerak 
'ıtr.t!Jnzrad şelırlnln 120 kilometre şl- sa. olsa gösteri~ vasıtalarına baş· bir kat daha yükseltmemiz büyük 
hlnJ batı ındadrr. Bıı suretle Alman. vurulur, satıhtaki boyalar, ciltılar, bir !.ştlr. Bunun kadrini bilmeliyiz. 
lnr Stallngrad şlm:ıllnde ele Volga tazelenir. Böyle zamanlarda dahllt işlerde 
.toyuna ulaşmıya çalışıyorlar. Alınan- telll~ kapılmemak, şiddete ve lf-
lnrrn böyle blr lınrekctte bulunac.akla Haklld lhtiy2çıarln teması kay· ratn gıimemck, vatandaşlara mA· 
rrnı dıı m-ı.elce t hmln etmiş, batta bedlp kendi bellediği yollarda akıp nevi rahatlık ve söz sl)ylcmek lm· 
buna. mftnl dlmak \O Tlmoçenko or- gidon bir gidış, vaklt vakit bos.. .kAnt vermek, dııblll ıomnlyet ve 
dularının l kUnü hııflfi tmCk mak- luklar, zorluklar karf'Slndo. kalır. birli~• korumak muazzam bir hlz· 
e.adUe Ru!lların nehrin dlnıeği ş!JnB.. Bunların e~slı surette ha.kkından mettir. Bunun da hakkını verelim. 
llndrn Alman ordusunun şimal yanı- • Fakat bu bilyfık hizmetler, yeni 

"'elmck fmktınr yoktur. Boşluk, an_ 
na bir tnnrruz; yapmalannın Jllzum- 0 gidlalerln temelini kurmak için 
ıu oldıı~·uım ilerı sünnUştUJc. Demek cak zAhiri gösterişle ve cilfi ile ka· karşımıza çıkan eşsiz fırsatlard:ın 
ki bu ~olda dn. Alnınnlnr Ruslardan panır. Cilfl tabakasını kaldırıp ve Jstifade l?demedlğlmlzl, üç senelik 
dah önce davranmııpardır. zlihırl gösterişlerin tesirini bo· kıvmetlt zamanı kaçırdığımızı, bu 
Aşnğı Don nehri bo)ıında. görilleıı zup hakiki manzarayı göstermiye gc~i kalmş Ytırdu ilerletmek için 

Itus mUdafnmıı \'C Alınan taıırruzlan i d ı b' l ~l h h 
çalışanlar ortalığı kızdırırlar ve cap e en e ır a ru unu ve e· hı ıı.nd u lnUbnı uyandırıyor: yecanını y.aratamodığımızı unuttu-

Tlmoçenko ordulan, nehlr boyun_ rahstsız cder1er. Küfürlerine ve fe- ramaz. 
da yerle-pno.'I( .için kMl \'akit buluma- na nly.et beslediklerine hükmolu· __ 

mış 'eyn müdafaa tertibatı lçlıı elin· nur ve kendilerine karsı hücuma Yeni blr kabine, yeni bir prog-
de yetcc.ek kadar ku\'\et kalnuımış· geçilir. ramla ve taze bir hevesle işe sn· 
tır. Alman ordu unun öncülerlnl klip_ 

Fazla nayretU bı"r memur kuru rılırken. bunu hatırlatmak en ip-rU ba.şılınnd n ntamı,y o Rus ordu· b • -

sunun bir miiddet sonra nehri ccnu- lu itlyatıara ayak uydurmayıp !es· Udni b~r vazifedir. Biz Şükrü Sa
b \e dokulu. gerceek bUyiik kı mı lerin icabını aklın serbest ölı;Ule- racoğlu kabinesinden cari işlerin 
kaı-şıiında dnh muvııtfaklyetU mil· rllc ve süratlc ynpmağa kalkı§sa !yl bir surette idaresinden ve mah· 
ılataa IW\-nşları ı.ereeeğlnc ihtJrr .. J gidişin ahengini bozar digcrleri- dut şekilde düzeltilmesinden iba· 
\"ermek mllmkl\n detfldlr. 1 ' _ 

n _, tt Al rd u nin çalışma tarzındaki yavaslıgı ve ret bir program beklemiyoruz, d&-u ı. n .... l e c man o u un n 
tallngrud ı ttknmettnde de nehri bozukluğu açığa vurur, sıra. sıra ha fazlasını istiyoruz. Milletle hü· 

R'ernıcsJ muhtemeldir. Şu hnldo sağ Amirlerde endlseler uyandırır, gay- ;omet ar2srnda kar~•hklı emniyete 
ı•eııah Kr:ısnoılar ı>ctrol lınvzasına \'e retli ııdıım, Yll herke~le beraber YÜ- dayar.an bir iş birliği ruhunu: lh· 
krJıd:ı. llılono isle Jlnıaıııııa ilerlerken rUnıeğe mecbur cdıllr veya leke· tiyaçları hareket noktası yapan bir 
.\iman &ol <'cn11hı batıdan ı.e şimal lencrck bir tarafa atılır. 
batıdan Stnllngrnd üzerine ylirüye
hllecektlr. Jlu arnda merl>eı.dekl Al
ıtıan km vetlcrlnJn liafkıı<ıynyı tce· 
rld ııını, acllle uşağı \'ol~ at-v;ına. 
Janı J,jclerhnn'ı:ı doğru fle.rlemcfil 
mümktln gtırlınmel.-tedir. 

'°'et oo J:ıısln.rın, ağu fos Rlffil 
u'ağı Don ııchrl boyunda ge.ireml)c
<·rkf rl, dnıali Knflm ya 'e a,ğt 
\• olgnJ n doğru geri r.eklfooeklerl an_ 
la ,ılmaktadır. 

Sarhoş bir kadmm 
yaptıkları 

G:ılatadn Şcrbethane caddesinde, 
::ı l num rah hnnede oturan Zeynep 
a lrnd bir kadın evvelki gece sar· 
hoıı bir halde Kcmeraltı caddeslrı
dt'n geçerken berber İbrahim n 
rlukk,uıına r,lrmlş ve b rbcri to
katııyara '· d .. kka•.ın camlarını kır 
lllı§tır. 

Sarho k dınm bu hıırcketlne 
illan! olmak ı Uyen Muzaffer adın· 
da bir g nç Zeyneb! dükkfindan 
dı arı çıl, rmak ısterken azılı ka
dın t rnfından ylizundcn fletle :11 a
ra ıı.nmış, 0 da. bıç.ğınr çekerek 
Z<.>ynebl goğsiınden yarahımıştır. 
Zabıta ikisi hakkındo da tahkikata 
başlamı tır. 

BüyUkadada bir yemiş 
hırsızı yakalandı 

Büyukadadn Balıkçılar caddesin· 
1e 18 umar,.d:ı m av H sar.a alt 
dukkfınu dun gece Hns:ın ııdında 
bir hırsız girerek yj) ccek m1ddc
lere aıt yükte hafif, pahada ağır ne 
varsa çalarken yakalanmış, adli
~eyc tcsl m cdUml,.tır. 

Bu kadar muhkem bir surette 
yerleşen ve kök salan bir gidiş. 
değlştirmcğe; normal z;ımanlnra 

mahsus hız ve enerji klıfi gelmez, 
nitekim h.ç bir zaman klıft seı. 

mcm 'ştlr. Çünkü kurulu gidış ken
dine mahsus bir medrese ruhu, bir 
mantık yaratır, vUcude getirditi 
kıra kltnbt titizce müdafaa eder, 
berkesin bunu mukaddes sayma· 
masmı ve bir takım şeklJiere kör 
körilne tapınm3sınt ister. 

Ancak fevkalade zıımanl:ırdadır 
kl, tarlalar yeniden sürülür ve ye· 
nillklere karuı olan tcşklliıtlı mu
kavemet gevşer. ÇUnkü böyle za. 
manlarda zorlukların açtığı ge· 
dikler öyle kuru gösterişlerle, ci
lalarla kapanamaz, herkesin gözü 
önünde takke dilser, kel görünür. 

Bunun misalini Cihan Hnrb'ndc 
gormedlk ml? On dort cephcle sn· 
vıış devam ctt'ğl, varlığımızın tc· 
meli tehdit altında bulun<luğu da.. 
klkalarda bu memlekette çok e· 
sa.sh ıslahat ycpılmış, ~·eni bir ruh 
yaratılmış, köhne müesseselere ak· 
lın emrlle ilk hücumlar yapılmış, 
yeni cldlalcrln ilk temelleri atılmış. 
tır. 

Düşünelim bir kere: MUtareke· 
nin yarattıgı :fevkalfıde §Srtlar ol· 
masa hislere, tııassuplnra daya.nan 
bütün bir eski lUeml bu kadar c. 
saslı bir şekilde, bu kadar süratle, 
bu kadar az sarsıntı ne yıkmak, ve 
tnkılAp hamlelerini yapmak müm· 
kiln olur muydu? 

Kendi yurdumuzda, çoğumuzun 
teferruatını hatırladığı bir zaman 
fçL,de cereyan eden bn oıınlı mi· 
sallcr gösteriyor ki, ycnillklcrln e-

yüriiyli3il; e!::ı.c:Jı prensiplerin s:ı.. 

mimi ve hakiki surette gerçekleş· 

tlrllmesi işfnl; kuru gösterı,,ı, hu· 
lfıskfırlığı, rlyay• P.bcdi s·.rctte içi_ 

mizden :ıtımık da\astnı; mcziyeli, 

hizmeti, teşebbUs'..i mr.khu. ve M· 
kim kıyryıc;.>t bal ne yükst-ltmek ga-

yesini bugün b:ı~:'\ramaz33l: ne za
man basaracağtz? 

Bugün başımızda 1 lsmet İnönü 
gibi, en yüksek çapta, en çetin im
tihanlardan geçmiş, yurt için yü· 
rcğ:nin ne kadar titrediğini dalma 
lsbat etml~, dürüst ruhlu bir dev
let reisi ve Milli Şef var. Bu Şef, 
Şükrü Saracoğlu gibi, halkın ru
huyla taze temasıor kaybetmemlıı; 
samimi, bilgili, olgun, makama 
göre çok genç ve zinde bir dev· 
let adamını Basvekil yapmıştır. Fev 
kalade zemanlar; noksanları açı
ğa vurmuş, zemini hnı.ırlamış, ye
ni bır temel üı:erlnde inşaata g rl· 
şUmesini cazip ve mümkün bir hL 
le koymuştur. 

Bir taraftan da harlct tehlike, 
ihtirasları suslurmu3 ve bir daha 
ele geı;mez şekilde bir blrllk ve 
ahenk havası yıırntmıştır. 

Yeni bir ruhlu işe sarılmak tçfn 
daha ne bekliyoruz? Bfiyle fıT'· 

satları kaçırırsak, bu kadar uygun 
bir inşaat mevsiminden istifade et· 
mezsek, fcvknliide sckilde sürü
len tarlalara yepyeni tohumlar ek· 
mezsek güniln birinde çok dövü
nürüz, çok yenarız, fakat iş işten 
geçmiş olur. 
Yenı kabineden beklenebilecek 

programın ana haUerı nedir? Bu
nu geleCi!k yazıda çlzmeğe çalışa
cağız. 

Ahmet Emin YALMAN 

VATAN 

o ~ 
yağ 

Bir firma uygun fi}rat

Pirinç alım ve satımmdaki 
kararsızlık 

larla yağ 

teklif 
verm<aği 

etti 
Ankara, 30 (Vatan) - Bi'CYfik bir 

yağ firması bir milyon lfrnyn yakın 
kıymette mUhlm mlktardalci yağın 
fiyatlarına katıyen zam yaptnıyarak 
bugünkü piyasa ve şeraite nlsbetle 
çok uygun flyatıarla milli naUessese· 
!ere te:ılime devam edeccğlı ıl a!Aka· 
dar mnkamla.ra bildirmışur. 

Pirinç alım ve satımındaki karar 1 tcrllen rağbet· yüzünden artmak
sızlık dün de devam etmiştir. &. tndır. Pamuk yağları dün çok a· 
llnde killliyetli miktarda mal bu· ranmış ve 130 kuruşa kadar alın· 
lunnn bir firmanın yüksek fiyat Is· mıştır. Erlmemı~ iç yeğları 180 1, 
temcsl ve mü~terilerinc hakiki sa. erimışlerı de 300 ü bulmuştur. Bu 

Bu karar bura.da çok iyl bır tesir 
yapmış ve resmt makamlar bu hare_ 
ketten dolayı firmaya teşelı:ltUrlerlnl 

blldtrmışlerdır. 

hş fjyatlarr üzerinden fatura ver· 

memesi yüzünden ehemmlytll bir 
muamele olmamıştır. 

Bır kaç gündenberı normale ya· 
kın fiyatlarla satılmakta olan Urfa 
ve Anadolu tereyağları ile Trab-
zon yağlart artmı~tır. 

Hayvani ve nebati yai fıyaları 
da, mahlut yağcılar tarafından gös 

Arm örlerin kongresi 1 

1 
(Başı l inci.de) (-) Armatörler diyorlar ki, işte ttıc.1 

mut Acar ve Vehbi Alı3ıkaı;tı se· 1 car z.lhniyetl hfıklm olursa bu gıb 1 

çllmlş ve bundan sonra ruzname- i§ler daha kolay ve dııha munta· I 
ye geçllmfştlr. zam bır şekilde gorillur. Sade kô· 

Dünkı.i milzakerclcr esnasında mürde dcğ.l, nakliyat serbest olur 
armatörler bugünkü ~ziyetle a- sa zaruri iht yaç maddelerinde de 
ldkadar çok mühim bi.r meseleye hem bolluk hem de ucuzluk temin 
temas etmişlerdir. Nekii:yat işlerin- edilecektir. 

aradn sanayide kullanılan don yag· 
ları da 270 kuruşa kadar yüksel· 
mlştir: 

Aınasyadan gelen yecı mahsul 

~~;~a~ı:r~a~~~e~a!~al_rı ~~ !:a~2 
kuruştan miışted bulmu~ ve i~ 1 
satışlar clmuştur. 

Ze~ Un yaiı ve peynlr fıyatların· 
da blr değ!ş!kl.k yoktur. 

a c a r· f s tan da 
iktıs .. di darhk 
Harp o~ eyhdor'ığı 

boş'cd, verem - . 
ç_og~ ıyo; 

de alınen geliljl guzel kararlara, Heyeti umumiye lçtimaındıı. go. Ankara, 30 (Radyo Guetcsl) 
artık itiraz etmenın ze,manr gcldL rüşülen bu husus bütün az.alnr tn- Macaristanın darlık içinde olduğu 
ğlni tebarüz ettiren armttörler rafından haklı ı;örülmüş ve lJ•J baZ4 haberlerden anlaşılmaktadır. na. 
nakliyat koın syonunun. bazı yanlı~ hususta alak&dH makamların na- k(ı radyosunun tUrkçe neşriyatında, 
kararları yüzünden dctıiz nakllya· zarı dikkati çekilmek istenmiş ve ı aynı zamanda harp aleyhtarlığının 

tmda uğranılan mUşk1Ultıtı anlat- bu kararın Münakalat Vektıletır.e arttığı~ gıdıııt.Su:lıktan veremin çoğal· 
dı~ı. svylen yor. mı§lardır. yazılması yeni idare heyetinden Bu haber biraz milball.....,,ı olmakla Birlik azalarına 11it vapurlardan """ 

•ı rica edllmlııtlr. beraber herhalde bUtUn ?.Uhvere de.. lAyıklle istifade oluna:rı1ndığını • e-
ri süren armatörler. hükümctçe Bundan ba~ka idare heyellnckn hil mcmle.kctler gibi :Macaristan da 
tesblt edfien f'yatlar dahlllnde heyeti umumiye kararile mevcut lktısıı.dl darlık içindedir. 
Türk kara sularınd.a nakliyatın navlun U:rifesinin t-ı:dıli. ile yeni Diğer taraftan Macar gazeteleri 
serbest bırakıldığı tııkdlrdc her b r tarife yapılması için hükıime- hnvnların da scrinlemeğe başladığını 
türlü imkanın daha ucuz ve da.· tin müzaherctıni talep etmeleri ls· söyliyerek: 

dil "i ı tcnmlc:tlr. •cBu serinlik bize Rusyadn harp 
ha bol şekllde tem in e eccb n v eden askerlcrlmlzl hatırlatmaktadır. 
ddl t ·~ı d"t Armatörler birllt!lnln yeni idare 

a e mı..,er r. Ruslar bu sene yere serilse bile ruı· Armatörlerin fddlr.ıısına göre, bu heyeti, Abdi Vehbi Dural, Ali 
ı k Sohtorlk, Rıza Sndıko~Iıı, İsmail kerlcrimiz intizamı temin için yine 

günkü kömür buhra:nı den z na • ö Rusyada kalacaklardır. Buna göre 
lı at k ı- 0 unu lal idare ede Kalkavan, Muzaffer Pehlivan, Ke· 

Y omı.:sy 11 
n " - ş!İndlden onlara kışlık giyecek tedo.· · d ·ı ı gc'llmcktedlr Nak mal Sadıkoglu. Hüseyin T-avll'den memesın en ı er ' . ' rlk etmelıylz• diyor. 

Jtyat Işı serbest bırakıldığı takdir· teşckki.\l etmektedir. Bu .sözler<len de anlaşılıyor ki, 
de Zonguldaktakl 'cömürlerln he· Murakıplığa Hamdi Sellmoğlu Rusyadakl harp kolay kolay bu se-
men hepsinin derh~;ll İstanbul~ sev t yln edilmiştir. ne de bltmiyecektır. 
ki kab"l olııcak ve bugün Istan· .r.rnzakereye büyüklere minnet, 
bulda yaratılmak lı;tenilen kömilr ve şükran telgrafları çekilmesi kL 
buhranmdan eser kalmıyacakttr. rarlle nihayet verilmiştir . H::?vo h:· cumlorıno 

1 

H k ı KO~I 
· Prolotarıskaya arp o u unun <B•şı ı ıncıde> •/» 

s 
• 

MAL 
İkinci cephe 
havalarda 
olabili~miş 

YM&D: M. B. MJ.i 

ogüolerde Amerikadıı dfHa 

ın"\eti ~oll~le :1.11ferı adh 

bir kitap çıkmı~hr. Muharriri ge.. 
çeıı harpte Rusların en hüy:ilk ltua 
kahramanı olan, ondan sonra Amf)
rlkada yerleşen Amerika lıın"OCıh

b'lnda blrlnd ınıf rol oynıyan bln
ba~ı everskl'dlr. 

\"ni.dığı ~ere kitap demek ha 
dır. Bu; Jerlcsmlş bir tnlnm fikir· 
lerı altUst odl'n, yeni dü~re 
ynl ıu;an bir bombadır. Kltapt&kf 
tnvslyeler, herkes" cazip \ie ft1&lml 

görünmllş \ e zlhin1e:rf ada.ın&kıllı 

armıştu. 

e'erskl ikinci ~lıe ınllnaka • 
ııını :'.\epyenl bir saftınyn koymu'I· 
tur. Diyor kJ: 4l'Bugiln en yeni 61_ 
lühlnrln es'kl zamanın harplarru:ı 

devam ediyoruz: mınş kan~ top_ 
:rağı yüz binlerce ln<illnın c-anr ba
hasına nlnıağa çalışı)onız. Halbuki 
ha\·nlrırn kati bir surette hAklm 
olun.ak ,.e tayyareyi yeııl uııuller1t'I 

kıfüanır nk bunu IUzum kalmadan 
harbi knzn.nıııbll!rh;.. l gal \'C lnz.i
b t \azlfelerl lı;ln l er kuTI·etıerl 
J'etl~tircllnı, hın"n kU\"\"etlerlnJn hl_ 
ınaycsl altında deniz kun etlerinin 
de ray,ıa ı olabilir. l'aknt asıl 'La· 
feri hın"a kuvvetleri kauuıacaktır. 
Nitekim 1940 eylCıliinde Alınanların 
lngntcreyl nıağlilp etme ... tne Jul kal
mıştı. 

Jlnm sllıihları bir ~eden öteki 
seııe~c cskbor. Iliı. o \acıfta W! 

miktarda t~yyarc yeti tlrellm ki 
kati hfıklnıl.} rt blı.lın olsun. O r.a. 
mnn kan;ınıız.ıı ne ordu, oe tllllk, 
ne gemi <-ıkabillr.» 

Gazetelerdel;-1 tef irlere ve müna
kaşalara bakılırsa bu kitnıı, lılr tek 
nd111mn ta \;VUr ve ha) aJlcrlni ifa
de etml.} or. Aınrrlka \"C lnrtJU-re_ 
de ~·aııılan hCıt.ltn haurlık, lkln<'i 
Cl'pheyi lıa\'fllarda kurmak \C hu 
ceııhedc Mklmiyet elde ettikten 
ııonrıı mııhılut miktarda kara kuv
\Ctlnı fşgııt nııılu;atıarile kullan· 
mak yolandadır. 
Baknlım, ::,e,·eı-sld'nln dedlfl ::;il.ıl, 

bir takım yeni <lüşünrelerl tatbik 
etmek ayeslnde l üı. binlerce, mil. 
~·onlarca fn nın kanını dökmeden 
harbi kal\anmanın yolu bıılunablJe

1 cl ·ıd· • t d Londrıı. 30 {A.A.) -IrıgUtere ha· ------------işga <! 1 I yenl S a ! va nazırlıg-ı tebliği: J 1 
(B:"JI l incide) % 1 (BllŞI 1 Jndde)·X· Dün gece dU,mıın hava fıuıllycU a pon arın 

cek mi? 

!arından ayıran 4 on büyük ~1- pılmıştır. Sahayr sporcu BaşvekılL Inglltere merkez ve doğu kontlukları 
mendlfer hattını ~·fr kııç noktadan 1 mlz ŞUkrU Saracoğlu açmı~tır. 'fö· U~erlne kadar yayılmıştır. 
kesmışlerdlr. Bu rnUnasebetlc zırh- 1 rende Dahlliye Vekili Dr. Fikri TU· Blrmlngham çevresinde bazı hasar 
ı 1 bir Brandcnbı~ rg tilmeni bıl· zer, Genelkurmay asba~kanı Orgene- ve bir kaç ö!U var<lır. Dllşman aynı 
hassa temııyiız e1mlştir. ral Asım GUndüz, Aııkal'o. garnizon zamanda başka bir kaç yere de bom_ 
Düşmanın kurtulm::ı taarruzları.. komutanı Korg_eneraJ HUsnu_ Kılkış, balar n.tınıştır. Buralarda da hasar 

na kar~ı yapılaı• müdafaada seri Beden Terblyesı genel dlrektörU Ge. yapılmış \'C az s11yıda ölenler olmuş. 
bir Vürtemberg Baden tümeni dün neral Cemil Taner ve daha bir çok tur. 
şiddelll bir muharebede büyük bir seçkin davetliler bulunuyordu. 5 dl\şman uçağı tahrip edilmiştir. 
kısmı ağır olınıık üzere 68 tank Okulun TUrk sporundaki yllksck Berlln, 30 (A.A.) - Askeri kay-

• 
gayesı 

J t . ti Bu""yük hava u varlığma nazaran, vaziyetin mUte· naktan verilen haberlere göre, Insl· tahr p e mış r. m • . 
a e birlikleri muvaffakıyetli bir vazı bir tfadcsl olan olr nutuktan 11.z bombıı uçakları dUn gece bllhas. vUcude getirmek gayesini güden .Ta· 

h reb d t 1 sonra spor ı;ahzısının gezllmeslne bıış- ı:ıa Sarbruk'u hedef tutmak şarUyle pon askeri idaresi yenı Bırmanya 
keşiften sonra le ara 

0
; ~un~n n· 1 landı. 3.000 klşlllk kapalı trlbUnlerln batı Almanyada bazı şehirlere taar· ı' ide.resine bir icl'O. heyeti l'el.si.nln ve 

arruzlnrına yardım e m ş erd_ r. 
1 

çevlrdigi futbol ıııı.ha.sı ile ikmal edil· ruz etmişlerdir. muhtelif yUksek memurların tayin 

Y er.i bir Birmanya 
vücud'.) getirmekmiş 
Tokyo, 30 (A.A.) - Domef ajan.. 

sının Rangoon'dan öğrendiğine göre, 
BlrmanyaJılara alt yeni Birma.nya 

Bilyük Do dirseğinde duşmnn 1 
• 

n mek Uzere bulunan pisti tie, tenis, Ote yandan Alman ha.va kuvvetleri edileceğini blldlrmlşUr. Henüz teyid 
kuvvetler!nin (=trka doğru rlcat voleybol ve basketbol kortları ile bu de Midlnnd'lardakl sınat tcsl.slere kar-1 edilmeyen fakat inanılır bır kaynaJt. 
yollnrı kesilmlırllT· saha, pek te ktlçUk mikyasta sayıla. şı ~lddeUi ve tesirli taarruzlar ynp- tan alınan haberlere göre, icra heyeti 

Ukrayna ceı;ihesi, 30 
(A.A.) mıyacak modern bir ataddır. nııştır. reısııg-ıne ana yasa komısyonu reisi 

Ofi: 1 b d Bıı.şvekil, gördUğ'U rnlikemmellyet· Loııdra, so (A.A.) _ Ha\'a ne.za.. Dr. Banmnung getlrllecckUr. 
Saıtıhlyctll H r ~em ~ an .son ten dolayı olcul komutanı Kunnay rcUnin tebliği· 

zamanda alımın ın~:~r ~r: gor~ Albay Mustafa Eren'le, spor öğret·! saarbrUcke~ dlln bomba tayyara. Almanyanm İsveçe ihtarı 
Kerç yarım ad as JU u an A meni Hüsamettm Gtirel'l tebrUt et- lerincleıı mürekkep bUvUk blr teışkl-ma kuvvetleırli bu sıcbah !ecir vak- -

n · nılşttr. ıın başlıca he<ie!inl teşkil etmiştir. 
ti Taman yaı'lffi !!dasında karaya MUteakiben geçenlerde yapılan su 'l.'aarruz şiddetlJ ve toplu bir halde 
çıkmışlardır. Bu karaya çıkış ha· sporlan bayramında derece alanların olmuştur. Alınan Uk raporlardan bU· 
rekcti, soylc odiğlne göre, Alman mUktlfatları, biuat Ba,,vekil ŞUkrU yllk hasarlar husule getirildiği anla_ 
hava ve topçu kuvvetleri tarafın. Saracoğlu taraftndan dağıtılmıştır. şılmaktadır. Dokuz tayyaremlz ek· 
den yapılan ıre bütün gece devam Başveldlmiz, Tanspor kupasını ka.. !\lktlr. 
eden şlddetlt bir bombardımandan zaıum harp okulunun mUkfifatıarım -------:::-:--::-:-;-:--:---
sonra yııpılaı.rştır. da başöğretmen HUııametUn Gürel, Ticaret vekilinin 

l\Ioskova, 30 (A.~.) _ Ccnevc'· ııtıaU:an kııptanı SabahatUn Doras, k k h . 
den çarşambıı güoü nldığı bir tcll :futbol ve cndbol knptruıı Nedim AY· tet j Seya af! 
zikreden Scrıyet haberler njar.sı, dınoğlu, basketbol • voleybol kaptanı <Başı ı incide) -
Almanların 13elı;!l~ndan neelc ola· HU.,nU Can~r, su sporları kaptanı' Bu mıntakalardn hilkümet lus
rak Rus cepi1cslne kuvvet t şıdık- Hayri Altan a vermlı; ve tebrik el· sesinin 0'1 güne kadar odenmis o-
larını blldirnıekted.r. mişUr. }acağı tahmin edllmckteı.lir. 

Kahire, :liJ (A.A.) - Brıtano· B. hava Aydın, so (A.A.) - Tlcaret Ve-
va: ıngaz:ye kili Dr. Bchı.-et Uz: vliüyetl, bclc-

Bük.reşleO gelen İsviçreli bir h •• } dlyeyl, partiy; zıyaret ettikten 
gazetecinin bildird ~ine göre, Al· UCU:!! arı sonra hıı.lkcvine giderek kazalar· 
manlar Ruırıen alaylarır.ı Alman .S- (~ı 1 iDdde) (/) den gelen ve burada kendller.ııl 
laylarının e rasına dağıtmışlardır. Kahire, 30 {A.A.) - Dahiliye beklemekte plan lıeyctierl kabul 
Rumenlerin isya.n etmelerinden Nezaretinin tebliği: etmiş ve ist hs4l vaziyeti etrafında 
korkulmak't:ıdır. BugUn sabahın ilk saatlerinde izahat ve malOmat alın:§trr. 

'.Moskova~ 30 (A.A.) - Sovyet KahJre bölgcı;i üzerine b:r akın Ticaret Vekili, mı.i.tc:ıkıbea bU.. 
gece yartsı ek tcbliğt: yapılmıştır Bınalar hasara utra· yük salonda yapılan umumt bir 

Voronej kes1m
1

ndekl Sovyet ta· mıştır. Sti\•eyş kanalı bölgesinde ve toplantıya riyaset etmiştir. Baıı 
arruzu gc üs göğüse yapılan bır Aşağı Mısırın bazı eyaletlerinde mebuslarımızla mülhıılrnttaıı selen 
çarpışma ~klinde tczahiır etmı~· hava tehlikesi işaretleri vcrilınl~ heyetlerin ve vilayetin bir çok ta· 
Ur. Bir S:~et BlrJlğı mcsh·i\n bir Ur. nınmış tüccar ve çlflçllerinln haz.ır 
mahalli lfflal etmiştir. bulu12d11kları bu toplantıda Tlca· 

Vlşl, 80 (A.A.) - Moskovada,1 Kahire, 30 <A·A·) - :tngıuı: ve .ret Vekili memleket ve mfilet•n 
Amerikan bomba uçaklıı.rı tarafın.. 

Bcrlin, 30 (A.A.) - Alman lla
ric ye Nizırlığının sö~sü diin ga
zeteciler konferansındaki deme
cinde Göstcborgs Har.delsüdnin
gen gazetesinin bir makalcş.i hak
kında ihtarda bulunmu~tur. Bu İs
veç sıızetesi, lsveç teraflıktan 1:ık
tığ1 takdirde iyi tarafı seı:mcsı ge· 
rekeccğlnl yazmıştı. Söı.cil, İsveı;e 
bitaraf hareketle telif edilem yecek 
siyasi fn~iyete sürüklenmemesinin 
ihtar edilmesi nnıvofık olur deınlş 
ve şunları .!llve etmiştir: 

Bedin İsveçln son 1orplllenme 
hadisclcri!c Öland"ın bombardıma· 
nı hadisesinde Sov .·eller birlıt:lne 

kıı~ı olnn durumunu ilg. ile takıp 
etmektedır. 

Beyaz Sarayda ilk dügiin 
Vaşington, 30 (A.A.) - ~5 yıl. 

danberl yarın llk defa o\nrak Be· 
yaz Sarayda bir düğun yı;pılacak· 
ur. 1\1. }lıı.rry Hopkins ıle ?.fo Louis 
Macy yarın burada E:\·ler:ecekler
dır. 'l'tir<'n hususi mah yette ola· 
cal: ve Reis RuzvelUe ~i h~zır 
bulunncaklıırdtr. 

bildlrildiil:ne gör<?, Tlmoç:erko ye- refah scvlycs.ni yükseltmek mak. 
dsn 19 temmuz gecesi Tobruk'a 

dek kuvvetlerini c.epheyc sürm!ye sadıle hükOmetce alman tedbirleri Londr.ı, 30 (A./\.) -- Moslrnv: 

6 Bulgar öliim~ 
Mahkum edildi 

bıı.şlamışt ı;r. yapılan akın liman çevresinde bir 
çok büyük yangınlara sebep ol· izah etml.~, i&tıhsolı arttrrmaK lçln. rady~-u tnralında.n zlkredOcr. bir 
mu:;tur. Limanda bulunan bir hi1k0ml'tlı> bcrnber bütün millet· C~r.evc teline gl):e, d~vl1>t alc)hın· 
mihver gemisine tnm i 3abct ktıy· çe ve clbirlijile yapılın&ei gereken de !uabyet1'! buJUodor.itrı suı;lle 

Mosko·"a, 30 (A.A.) - Reuter 
ajallSlnın hususl muhııblrl bOdirl· 

yor: dedilmt~tir. '. ı.l!dcr. kaylt \'C i~r.L eyü:nltş- 8 Bı~ıır fırlunı ve ~ kn Hl k s rie 
Kızılyılldız gn:z-eteslne göre, Al· Ur. mt\ehhat bapl. ~~ı"n rn•hirllrn 

manlar ağır ksyıplnrn uğrayıırnk ==============:;: Tıcarct VekUım.ız: pamuk mil~ cdl!miçlerdır. 
Rostcfun. doğusunda Don nehrini pışmalar gıtsldc şiddeUen.ın6ktc.. tahsillerlnin zeyUn yacı v nıan~ ---, ---
geçmişlerdir. dir. ıntura tucc:ad:mı:ın as maru.xaı· GUmrnk ve nhisarlar 

Bata!slk bölgesindeki Rus mev- Krestknyanın cenu9 b&tıstnda lo.rıııı d • cın•ı;t r. M t lk"kl · 
zllerl c.ğ ı:r blr hava bombardımanı- Don nehrinin sağ kıyısının znptı Vilayet idare he)•~nin tertip c:t.. ÜSlBŞRrllUO 8 1 en 
na tutulmustur. için yapılan çarpı~alar 7 ine gtt· tiği ziyafette h:ı~r l\u"rcrndulttan Gllmrtık ve İnhtsarlar Mtlıteşarr 

Kızıl;>:ıldız şöyle demektedir: nüne girmiştir. 50 lJ 80 kilomet· sonra Behçet Uz, re4katin.dckJ zc- Mnhmut Nl!<ilm GandQzslp, dnn 
Bu m1.1harebelere büyilk miktar- relik bir cephe üzerinde 5lddet11

1 
vatla birlikte saat 15 te Denizli}"" Gümrük ~~lut!iıırle me~ 

da tanıam- iştirak ctmcktcdu-. Çar muharebeler Qlmaktadlr hareket et.mi~. gul 4hııU-. 
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Haftanm at yanşlari 
Ocaktarınızda .... 

E.n fenni şekilde ime/ edilmiş 

B K inşaat Tuğlası 
• 

ln..gilizler arasındaki K.u;;;u 
olacak 

EKG. Ateş Tug!as,.ruı:ıanmız 
ÇÜNKÜ . 

DıE-70R M k Tf'tnfn&ttn·. D"l'O ad1'e<11f: ~'l\tfuı r.ibn· 
i-- E~ ar a rük Kemeri! M>kak l'ıio •• :?l Tel. ~410'7 çok heyecanlı 

Ra.t't&lnr ilerledikçe at yanşln::ı 1 2 - Fidan, 64 kilo. 
heyecanlı blr sn.fhııya girıyor. Bu I :: - Murat. 6:: kllu. ı 

,, 
s"~yh:ln Vilayeti Daimi Encümeninden: 

hafta yapLlacak k~ular da yine at Uçlincil koşu: ı Soldan sığa· 1 - ttıyar. 2 -
mera.Jdılanru heyecana sürUkliyecek 1 Dört ve daha. ynkıırı yaştakı yıı... Vazıh; Yapmacık, 3 - Bır mem· 
'e balım müştereklerde şa; •tncak rrm kan Ingiliz at ve ltı!r:"aklarınıı lcket halkından ola o 4 - Çok a-
mahiyettedir. Bilhassa Ingıllz at ve mahsus, mesafe.si 2100 metre. lfı; Hint pren..; 5 - Fıy. ka; Seb· 

ı , - Adana • Kozan yolunun 23 • 27 ki!ometreler1 arasında yapıla

cak 4111000 met?'t'!lk toprak tesviyesi <3SOOO• lira Uzerlndcn kapalı zarf 

usum ile eksiltmeye konulmu.,tur. 
kv!rakJ.am ma.hsns koşuya iştirak ı - Erhan. 74.5 kilo. ze VC' meyva pazarı; Elın içi. 6 - 2 - Eksiltme 61~/942 tarihine mttl'adtt pe~embe gUnU saat 10,30 

da vinyet daimt encUmcnlnde yapılacağından iııteklilerin tekil! mektup
larını ;kapalı \·e mühUr!U olarak bu saatten bir saat ev\'el saat 9.30 da 
daımı en<'ümen reıııllğinc \·ermelıd:rler. 

edecek hnyvımların gerek çcıklnğı.ı 2 - Al<'eylAn, 62 kilo, Dikenli :C:dan; B·r hayvan. 7 -
ve gerekse hepsinin favori hayvan_ 3 - Perlharı 56.5 k11o. Hnmc:lların kullandıklnrı ~eyler 
lo.r olu~ bu heyecanın en son haddı- D~rdltnr.ii k~n: 8 - Kemer; Raci. 9 - Bir mııder; 
nl bulmasrna sebep olacaktır. Uc; ve daha yukarı Y~kı sa.fkan İgfııl eyle. 10 - Eski b r pehlivan; 3 - Isteyenl"r hıı i~e ait keşitname. muka\'elename proje.si ve 

şartnruıneleri görmek için Nafıa MUdUt'll:ğt\ne mü.racft.8.t edebilirler. Reislcllınhtn' lco.'1Mumı k~ ve lngilız a.t ve kıııraklnrına mahııuı-, Birdenbire. ı ı - Hayvan kun· 
arasında Rclslcümhur ve Gazi kol$U- mesafesi 2100 metre, girecek hay-, durası; '1<es. 
larmm birtnclleri bulunduran Romans vanlar: Yukar<l· n aşağıya: 1 - B •r has. 
ve Çoban kızı var. Diğer hayvanlar l - Komısa.r:ı 62 kilo, talık; Koyu kırmızı hny;l cevheri. 

4 - ıste!dllerın «2625• lıra mu\•akk:ı.t tcmınat vermeleri ve ehliyet 
\·eslkM1 almak tizere ihaleden tir; gli.n evvel bu gibi iş yaptıklarına dair 
bonsert ıi.slerıic iki fotograflarını bir ııdet elli kuruşluk, bir ndet on beş 
kuruşlaOc \'C bir adet bir kuruşlnk uçak pulu:ıu dlle!rr,elerine bağla.. da yine bnnlnTa :rakip olacak blr 2 - Dımdi 62 kilo. 2 - Bir nevi telgraf; Kara parça· 
mal< tnıretı:c vilc'ıycte mUraca.a.Uarı IAzımdır. c7847> kuvvettedir. Bu ıtlbarla bu ko.,u C.:<'- 3 - O?Jiemlr 56 kilo, fi, 3 - Açık ol··rıık: Dıbm:, 4 

tin bir müendelc içinde geçecektir. 4 - Konca 54,5 kılo, Bır para; Yeme \•asıtolıı.rından·. 
Bu hattıı.nın programını okuyucula· 6 - Umacı 54 kilo. 5 Serkeş; Carıye. 6 - Budala. 
rımıza qermcklc iktifa ederek yarış· 7 - Hıımahıı.tun 52,5 kU?, 7 _ Becer klılik; Aşagı. 8 _ Er· 

İnhise!.ar Uınum Müdürlü~iin :l~n lar üzerindeki dtlştınceknnıizl diğer 8 - Denıet 45,5 kilo, kek d dı; Bir renk. 9 _ Knynnr 
bır yazıya bırakıyoruz. 9 - Çobankızı 45,5 kilo. pınar; Bir revı gelir. 10 _ Be~ar 

Btrlncl k~: • 1e~lnd ko,ıı : (Handikap) edatı: Kar.dıran. 11 - Bır hay_ 
Iki yaşında yerlı safkıın Ingiliz w_ I Dört ve fla:ha yukarı yaştaki ATa~ ,·ım: Nümunc. 

ı - Proje, kc~f ve şartnamesi n111clb!nce itiz.remizin Kabe.taştaki 
Başmildil'l'ıtlk bına_~ında yaptrracııtı tııdl!At ışı kapalı zarf usulılc eksilt. 
meye ko11muştur kek ve dl"lı tavlara mahsus. :Mesafe· at ve kuraklarma ma1'ııus, mesa!esl. DÜ?\KÜ BUJ.MACANIN RALLİ 

sı 1200 m~tre." Girecek taylar: 2400 metre. Scldan .. ağa: 1 - At ; Koyun; 
ı - HUmayun 5G kllo, 1 _, Jkıra 61 kılo, Ki. 2 - B dave: Pot. 3 - Rasin. 
2 - Pulat tlQ kılo, 2 -· Tuna GB kilo, 4 - Yel; İcRt. 5 - Acillfıne 6 -

2 Keşli beclelı «34.48t.36> lira 'le 7,5 muvakkat teminatı (2!'.iS7l 
Jlradır. 

3 Destegill ô4,5 kilo. 3 - Tarzan M kilo, Dam; Zam. 7 - Amıyane. 8 -
4 - Kuruş, Nire; Bap, 9 - Neror.; 'iO - Ben: 

:; -tE;.;siltmc- 14 8 04..! c~nıR gi.inU sae..t lll.20 dıı. Iatnnhııld ıı Kaba
taşta levııızım şubesindeki merkez alım konılsyonundt\ yapılac.nktır. 

Jldncl 1uırıı: 

Dört ve daha ynkarı yaştaki An:p 
at ve kısraklara mah!us satı~ k0-1U· 
11u, mcsafesı 2000 metre. Gircce)ı: 

hayvanlar: 
1 - Kısmet, 64 kflo, 

Deniz na~liyat 
işlerinde ileti 

bir adım 
50 fondan küçük 
rr.oiörler için bir 
birlik tı:şkil edildi 

Deniz naklıyat işlerimizde mü
him başarılar tem n eden küçük 
mo1ör sahipleri, .c.ra~rında. bırle. 

şer k yeni b r bir!..k leşkiline ka
rar vermişler ve bu hususta ala· 
k::darların mOsandcsını istemişler· 

di. 
Öğrendığımlze göre alakadar 

makamlar bu teşckkulün mcmlc_ 
kete çok fayd h olabilcceğtni na. 
zan itibara nJarak birliğin teessü· 
eUne musaadc- etm;ş ve bu husus· 
tak! kanrı Vilayet vasıtasnc ken· 
dılcrine tebliğ etmlşlerd r . 

Burdon böyle, 50 tondan küçilk 
butün denız motörlerınin seyrüse
fer şlcrl bu birllk tar fından tan. 
z m ve temin edllecekt r. 

fı Tarhan 48 kilo. Olng·n. l 1 - Un: Sabun; Re. 
4 - 1.Proje, keşif ve şnı tnnmr. < 1 73 l kuruş mukn b!llnde sözll geçen 

~ıbeden ~ıc Ankara. lzmır başmildllrlUlclerlnden alınabilir. 
Müşterek bahLslr.r: Yukardan aşağıya: l - Ab; Fi-
Çittc bahisler: 2-4, 4-v inci koşu· dan. 2 - Tc>-; Am nen. 3 - Yemin, 

' 5 - ı~ksıllmeyc girmelt isteyenlerin (15.000) liralık bu kab'l inşa.a
tı muvaff.ıklyetlc yapm!Ş oldııklarınıı dair vesika ibraz ec! .. rck ihale gll. 
nlindeıı «fh giin evveline kadar Umum AlildUrllik inşaat şubesinden ay
rıca eksiltımeye ıştırak veslkıun almaları lılı.ımdır. 

ıar tlzerlııdedlr. 4 - Kare: Yen 5 - Ovılema, 6 -
lklli bahisler: 1-2, 4..6 inci k~ı- . 

lardadır. 

Bir Tarihi 
Vesika: ·2 

(Başı : nclde) 

Yas; Rob. 7 - lncbo!u, 8 - Nil; 
Ana. 9 - Cıız'p. 1 O - Kofana; 
Bar. 11 - İt, Temel 

Karar Hulasasıdır 
IlıUku 942 167 
Milli korunma kanununa muhale. 

fetten KtiçUkpazarda cııddede 5:! nu· 
marad11 bakkallık tlcaretile me.ş1;1ıl 

6 - l~ltsıllmeye gireceklerin mllhUrlU teklif mektuplarını kanunl 
vesaikle '~ 'i' ,fi gU\·enme parası makbuzu \·eya Banka teminat mektu
bunu ve ıµıırtnameslnln do'• f•:trasında yazılı vesaiki ihtiva edl'cek olan 
kapalı zu! ~tarını ihale gUnli eksiltme saatinden bir saat evveline kııdc.r 
mezkur koıuisvon başlmnlığı.ne. makbuz mııkabll!nde vermeleri llızımdcr. 
Postada vulma gelecek gceikmelcr kabul olunmaz. <8103> 

ça ilfın ett l.cr. Hıln11 kızı Ffttma Maide hakkında .. Kıır:ı.r Hnl1"iasıclır ICarar HoJ:\l\Mıdır 
Bu plan ve gııyelerın, harp hll· ıstanbul bırınci mlllt ~onınma mah-

. · ı f ı k tl n C. 42/ 1128 lhtl!dı.r 21 / 180 
rıcı ve b ta:a mem e e erı keme.sinde cerevan eden mahkemest " Millt korurıma kanununa muhale· • 
hepsi için muh~kkal< ve yakm t d 1 fili b·t ld Mılli konınma kıınunıınn. mııhıılefet ne ıresın e sııç unun ı ııa ı o ıı. retten Beyoo""1ı:ı Sıraservı.:crde 117 n•ı. 
b ir tehlike teşkil ett ı<ine k·naat k 'an Galatada Mahmut=iye caddesinde 

o " ğ'unrlo.n milli korunma anununun marn.na Baklcıllık tlcaretlle meşgul 
getirdik. }{ele bizim gibi garp 32-o9 cu maddeleri mucibince 115 • 1l3 numarada hırdavatçılık ticarctil,. I 

.. • Koço o~lu Yo rgl hakkında Istcncul Oh H A , 
yarımkur<:slnde bulunan memle· J'ra para cezası ödemesine ve bir ay meşgul anr.es oğlu araçay )· 
ketler şu suale cevap aramak ıh- b. gUn müddetle de dUkk~nının ka· . dın halrnında Istanbu r ne! mı ı ı 1 asliye 2 nci ot:za mahkemcslncle ce· ı .. 1 bl ı ·ıı· 

. ır ' reyan ede."l n1 uhakemcsi nclice3ınde . 
tiyacını duydular: Askeri ıstilfı patılmasına ve lıUkllm katıılcştlğın_ su~ıunun filli ~ıa.blt oldu~Jndan ıııılli korunma muha~emesıml~ cereyan 
hareketlerine ne zaman ve nere- 1 d·• ücreti suçluya alt olmak üzere ka- " eden muhakeme,, nctlcesındc ııuçltt· 
de karşı gc.11rsek bu muknveme· rar huliı.sasının Vatan gazcteııinde korunma kıı.nu:'Jl.ınun 82 

ri
9 

cu macL 
1 

nun filli sabit olduğundan milli ko. 
timiz en teslrlı bir şekıl alebllır? neşredilmesine 4 5 042 tarihinde ka- deleri mucıbinC>ll beş ~im para cezası runma konununun 32-59 cu TQcıddc· 

işte bu şartlar altındadır ki İn- verildı. cS192t Memesine \" J e:ıı gtın mUdde .c .de !eri mucibince yedi lira on kuruş pa. 
rar dükkanının kı>.:ıntılmıuıına ' '0 h!ıkhm ra cezası ödemesine \ 'C on dört gU."' 

ran dig~er memlc'·-tlere -.·ardım miıddetla dükkltr!ının kapatılmasına 
,g·ıtereyo ve istillı~71 karşı du· Karar llotaca11ıdır 1 kat'ileştlginde llcreti suçluya ait ol-

ıu: " nıak Uzere kıırıır hullısaaının Vatan 
sıyaı:;etlne atıldık ve 1941 ikin('!· ll•tiklır 42 1 5 S 9,.., ve hfücUm kat°il<'ştlğlnde ticreU suç· 

Mıll! korunma kanununa muhaıe.. gazo>tesınde ncııred!lmesine 4/ I .... 
kfınununda kongreye sevkf'ttlğL 8 73 luya ait olmak llzere karar hullııw-

"ettcn Galata Bıfüır hRn 16 numara· tarihinde lrnrnı· · •verildi. < 1 • sının Vatan gazetesinde neşredıımc_ 
sine 15/5/042 tarihinde karar vertl· 

miz kira ve iare kanununda bu· • 
da mezecilik ticlireUle meşgtıl Aga
tanı;ilcs oğlıı Sarandı h2.kkında le;_ 

ta.nbııl ikinci m!lll korur.mi\ mahke· 

mın sebeplerini anlattık. Meınlc· 
ketım!zl iş işten geçmeden mü
dofeaya sarılmak hususundakı 

kararımızın çok yerinde clduğu
nu: Alman, Japon ve İtalyan 11 • 
dcrlerinfn bundan sonraki hare
ketleri fazlasilc tel' it etmiştir. 

dft 941 llkkCmununda; her üç 

O memleket, dUnya ölçusü•ı· 
dckı istllll emeller ne tabi o!L rak 
clele bize karşı harekete geçtı. 

ler ve Pe:ırl Herbor baskını .. ı 
y. .. ptılar. Hesapları şu ld!: Zafere 

mes nde cercvan eı'lf'n m\1hakeincsl ı 
ncUccslnde suçlunun fılll sabit oldu· 1 
ğundan mlllt korunma kanununun l 00 
21, 5512, 63 Uncu maddeleri mucı_ 100 
bincc elli lira para eczası öde.me.slne ı 00 
\'e hUkUm kat'lleştığindc UcreU suç- 100 
!uya alt olmnk Uzere karar hulAsa-

30 TEnai\lUZ 9t2 
~teri in 
Dol:ır 

5,22 
130,70 

Pezeta. l 2.89 
İsviçre froııcı 30,70 
İsveç krcnıı 31.16 

E$HA.l\I ve ıl'l'ı\ F.VJLAT 
sının V-::tan gazetC3inde neşredilme_ 
sine 6 6/ 94:.! tarihinde karar veril· 

Türk borcu Trıı~ I 23,65 
İkram:yeli r,, 5 \933 20,501 

di. c:SlOl> % 7 941 Deın ·rycıılu : ıo,ıo 1 

di . <8191• 

KAŞIT RIZA TiYATROSU 

HaHdt> Plo:kln beraber 

Harbiyede, Bc!vU bahçesinin alaturka 

kısmında her gece sııat (21~0) da 
Bu gece 

Yataklı Vagonlar Kontrolörü 

komedi 3 perde 
Yazan: Raşid Rıza 

Kızılay Cemiyeti 
Ummni Merkezinden: 

SATILIK KERESTE iLANI 
Yazgad'tn Peyk ve Tüe Gtmcy köyter!nde"'°" tızerinde a.şağr

da tııkribl ~r ve eb'e.dı yarrtı keresteler ka~ 1:a.rf u.sullyle sa.. 
tüac:-.ır.ktır. 

GAYili RmilOL~ 
Ac\et \'aHti kutu !l&ntim 

23000 
7945 
8000 
~000 

10 : 20 
8 : 12 

10 
s : lZ 

Ttıl IMt1'I 

~ -5 

2- 3.W 
4 -- ~ 

2 - 3 .~o 

4.2945 TahmtnMI 2000 metre mikıUr 

R": 

Teke Goney 
mevkilndo 
Peyk 
mevkUn4e 

1 

ı 200 meb-e m1kAbı, muhte:it cins \'e dladda 
Peyk mevkimde 

ı - Iha.le, atustOS\ın :?O ne! r<:r1Jembe gUnt na.t 10 da ~ay 
Unıum Merkezinde olaı'.al<tır. 
2 Flat muvafık glirillmedlğl t~kdirde aleni mtlzayede uımlftne 
müracaat edilece:ı. Yine haddi !Ayık bolunamaztta ml17.ayedeyi 
on gün uzatmak veya ihaleden sarfı nazar etmek hus-"5Wld:s. 
Kızılay ıır.,..besttir. 

~ - Muhammen bedel (50 bin lin<lır.} 
4 - 71>00 liralık teminat mektubu ile tekli! me~~.ıplan Kızılay 
Umum M"rkezlne en geç a~usto.sun l9 uııcu çarşamba iilnU ak
şamına kadar verllrn!ş bulunacaktır. 

~ı«tt• @?ffMAf.MMW2§* 

1 Ş Bankası 
KUçük tasarruf hesapları 1942 ikramiye plam 

JU:Şll>ELER: ı Şaı.& t, ' M.&119. S A~ 
ı tkleeiiepia ta~ fapA11r 

lt~! ma&.lU\:-ııa.8Bl 
\ 

ı adet 2000 !tralık = ıooo,- liraı •e > 100 > = «W.-~ > 
3 > 1000 • = 3QOO,- > 
2 > 750 , = ı:ıoo.- > :so > 
3 > 500 , = 1600,- > ıoo > 

10 > > =2~.- > > 

> 
> 

10 > 

=~.
= &oGO,-

= 2000,-

Bugun, 50 tcrdın yukarı gemi
ler için tesis edilmiş bulur.an Ar· 
matorlcr Biri ğ gıbi bu teşekkül 
de denızclleri alakı-.dar eden her 
ti.ırlü husuo:at hakkında çalışacak 

ve Türk dentzcıllğtn n hlm~ye ve 
lnk şafı için elden gelen htrtürlü 
yardımı y· pacnktır. 

Deniz t caretı"i inkir:af ettirmek 
için kurulıın bu teşekkül denizci
ler arıısında yardım, sigorta, ve te. 
sanüdU temin edecektir. 

varmak için b zı de hükumleri F est!val Pu · macası 
altına almak ltızımdı. Bur.u yapa· 
bllrrıek iç n de biz haıırlanmı· 
dm bize tecavüz etmeleri zal'l.lı-i 

idi. 
H B 
o 

E o f1 
N Z 

y 

. l ·· mhur~ye · er~~ z Banka.s1 
Birlık ilk ıçtlmaını ör.ümüz.deki 

hafta içinde yapacak ve idare he· 
yetlnı seçerek faaliyete geçecek· 
fr. 

K rar:uıa .. ımızda yeni ·rki~oflar 

yaratacıık olan y<:'nl birllğı tebrik 
ed r, çalır:ma havatında da muvaf
faklyetlC'r dılcr z.. 

ZA 'n 
htP.nbul Tıp FakUltesındcn 953 34 

senesınde almış olduğum 85i No. lu 
hü,•iyet varııkn:ı nı ?.ayı ettim, hlikınü 
yoktur. 

Mustafa Hılml Uraz 

~©ı©ly©, 
BUGUNKt) PROGRA:ı 

ARAH 
7 :ıo Program ve saat ayarı, 

7 32 'ücudumuzu çnlıştırıı.lım, 

i 40 Afan haberleri, 7.55 Senfo
nik parçalar (Pi.) S.20 E\•ln saati. 

ÖÖLE 
ı :! • Pr:ıgr m ve sant ayarı, 

l 2. '1 ırın!ar, 12.45 Ajans ha
beri r . 1 ı 00 Şarkılar programı
rwı k lrı 'i kısmı. 

AK A~t 
ıs 00 Program \'e $1lat ayan, 

ıs O~ lr.cc saz faslı, 18 40 Karışık 
hafı! progrıı.m (Pl.). 19 00 Konuş. 
ma, 10 ı • Dans mUzlği (Pl.), 
19 30 Snat ayarı ve ajans haber
leri. 19.4.5 KlAs k TUrk mClziği, 
20.15 Radyo Gazetesi, 20.45 Se
gı\h makamından şarkılar. 21 00 
Z r8!1t takvimi, 2110 Temsil, 
22.00 Rndyo Balon orkestrıı.sı, 

22.30 Saat ayarı, n.fa s haberleri 
\C !'orsalar. 2:?.fo Yarınki prog
ram ~ e J<apanış. 

Almanya ıle Japonya bunu Ycl
pa.rkeı., öyle sanmışhırdı ki bı· 
zlm barış hcı!(kında kuvvcUi \'C 

samimi arzumuz, iradeslzllgim z· 
den, l,,ir mab ı' "tr fın::la bırle~ 
mek kııdreti:ı\er mahrum bu· 
lunrnum.ız:lan .-c biltun kudr .. t 
mı~~ muead. '('VC ıtılmak ımkü.. 
nına •>J:ııp 01.n ımamızdan l.!.
gelmektedlr. Bu hcsEbın r.e kadar 
yanlış oldugunu bundaıı · so"lt· 
Oky;ınusların her ko~c.-ındc V<' 

Jıavn kuvvetlerimizle donanm<ı· 

mızın ve cakllye ;:cmllerım•ı;!n 

vndı~ı her yerde g•irılp ögr"n· 
dıler. Kahrama11 muttcfikler m'z 
le e'e1c hareket cclerı. m•Jletimı · 
z.in sınai kudretine, ccsaretınc 

azmine, buluş vr icat kabilıye· 
tine dayanan ve gü ı geçt kçl' 
genişleyen ordularım • ..:, do f1 

malarımız v~ hav kuvv tlerı· 

m!z, ·~tllacılara son \ 'C kat'i d'lr
bcyi de ndlrcccklerdır. znre .. aı 
mi, bütun mi.ıltcf1k milletler. 
şevke ve harek tc gcçfrm "t!r 
İşte son uıfere ~ arınac k c; lah· 
!arı bu az!mlı ruh •ç de k· t.p· 
!ara döl:ıiyor ve hazı lı3'0ruz. 

~ u ge iş muca·.lrled~ ... 

~ Amertknlıl.ar, t.ıokı b•z m 
gibi l.şt•klı'Uler• için doğuşe11 v<'
ya o; dım adım mahru!'l ı , .. kı'· 

dıkları lstıklali yeniden cld' el· 
megc çalıştın ve ynhu t isttkliılt

ka,·u,.abllmck fırs t v~ ımki\.ııır.ı 

bulmak .ç n müccıdel~·..! atı 
bütün mflleiıerl bcr .. bcrlz.. Şu a 
kanlciık ve bugun dC' kaniız k 
ırk, renk ve din farkına bakın 
dan hıır.g• millet hurrıyet ve iS
t klAlln icap ett rdiğl me:;'ulıyet 

guze almağp hazırsa o mıllet :s
tlklaldcn lctlf de ctnı ı.: <!<:' Hi
vıktır. İsllklfıl aı ay n h-=: m·ilc· 

, buna layık olduklarını fıılen 

R E 25 TEtıtMUZ 11J42 VAZIYET/ 

R B K AK T 1 
Bu 14 hnrften Mil'i oyıınhırımı:ıır. Kar;ıı.: 

başlıcalarında ı UçUnUıı isimleri bu-
lunncaktır Doğru htılledenler ara- Altın: Safi J{iJogt"arı İ~,616,385 

sında 10 ağı.ıstôstakt kur'a netice- Banknot . . ...••...................... ··-·-·-
alnde bmncıye bir yastık. ikinciye 

1 

Ufak!ık ......... ··-~·········-····-· ··•·····•••· 
yağlı boya bir tablo, UçUncüyc bir 
dolma kalem, d6rdüncUden on be.şin. D:thlld•kl Muhnblrlet: 
clye kadar birer festival kansomıı.'l· ı 
yon- fışı. on beşlnclden yımı{ beşinci· Türk Lirası .. ····-~······ ·····-··-·-····· .... 
ye kndar birer fcstıval şarkısı plağ'ı Uarit;tcki Muhabirler: 
ve'rilC{;ekUr. Altın· Safi Kıloı;nJm 25.9tS.013 

Bulmacalar 9 nğustoıın kadar EmL Altına t.ahvıll ka1ıll .ı;erbe.st dövizler 
nöııil Halkc\•! Fe:ıtn·aı Komıtesi ad· 
resıne f:.mdcrilmcl!dır 

Dığ~r dov!zlcr \'e ı fı Borçlu kJıring 
1 

bakiyelerı . ...... ······· ······--···- ... . 
Haı..ine '!ah\iUni: 

isbat etıncge teşvik eti ı~ bubür 
Derııbtt' edı. e\-r ıu,nakdiye karşılığı 

de ed yoruz. 
Bu sııh da kcnd~ize düşen Kanunun 6-S lncı rıaa!ldelerine teVfi-

vazıfecrl namus dairesinde yap· kan hazıne taro~ındbn v~ki tedıy.tt 
tık· l'-ubada, F lıpınde, b ıım sa- ,. . 
lfıhlyctlm;z dahılindek\ diğer her· Scnedat < uzdı:.nı. . ................... . sahada tuttuğumuz yol, her mil· Ticari Senetler 
!etin ht.ırriyete ve lst•klale olan 

Esham \ e Tah\ll!ıt C'tiz.ıi!Anı: 
hakkını tanımaktır Mazideki rl-
yaseumız, ıst kHile ifıyık oldukln.. 
rını hareket ve Iilllerllc isbat 
ede. her milletin isl klfıle kavuş
m ııufuzumuzu kullanmak 
yohındayd . Bunu tst.kbaldc de 
ke. dınıızç ga~ ed n~eğiz. 

BtL kendimlz. hurrıyet ve ls
Uklftl uğuruna tsırlarce devam 
cdı;?n mücadelelerin meyyalarını 

t n~ruhtc edı!eu evrakı ıw.J;dı 

A - (yenin l;arşılığıı c:ıhıım ve tah-

l vıl t utıbırt 11.ıymcUe) ...... 

E - Serbest. c ham ve lıı.hvi!At ... 

"'vanslar: 
Altın ve döv!z U1.erinc. 1 avans ........• 
Tahvlllı.t Uzerlne avann, .................. . 
Hazineye k1Sa vadeli ~;nns ••••.•••..•• 

Hazıneye 3850 No. lu Kanuna göre 
açılan aıtm karşılığı ervans 

zde:- ('vvellki nesillec.den de
' r almrs insanlarız. Bu ~dar 
yük ek bir mırası çocuklarımıza 
devredebilmek için nekada.r fe· 

.>.... k JA b Hlssedarlu: ··-·-·-· dakfırlık yoprna ..zımsa unu 

J,lra 

104,95.1.914, 15 
7.374.146.50 

20::!.647.75 

ö02~311.SO 

33.6!8.i96.3S 

-.-
53.0026293 

158,HS,563,-

24.22Ui21.-

331.222.432.SS 

,, ... 1'33 .1~9.93 

10.:)06.413.15 

3,096,31 
'; .905.723.45 

-.-
250,000,000.-

gozc almağa hazırız. 
~ 

-·-··---·--····~·-·-··---·------·---·-·-·-

Sahibi ve Neı,rıyat Jıllldtır11 

Allmet F.mla YALMAN 
\'atan Ner.ıyat Tttrk Ltd. ŞU. 

V.1ıtwı lllatnaa 

Yeldllı 

ı==Llr=a ~
1 

P A S f F 

Serma):e: ·····-·--··-·-····-·-·-----

r.lra Lira 

15,000,000,-

'ı2.{.3o. ruS.40 

502.317.80 

S6.fi90.0,';9.~t 

13Ui26.!H2. 

a::ı .222.4:;.2.SS 

1 
5!ı.339.tıS3.38 

251.908.819.76 

t 4.500.000.-
9.763.176.24 

992.984 039.77 

• .................... . 
llıtlJat Akçesi: 

Adl ve fe\•Jr..a.Jlde 
Husu<>! 

Tcdınilldeki Banknotlar: 

Deruhte edılen e\T&kı nakdiye 

Kanunury 6-8 incı maddelerine tevfl· 
kan h~ne tanlmd&n vlki tedlyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye ba.· 

kıy<'.il ....... ···---·-··-··-·-···---
Karşnlıtı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle vazedile.n ..•••...• 
Rceııkont mukabili UAveten tedaville 

vazedıte.n •.. ···-····----·---·--- -·-
Hazineye yapılan alt.m karşılığı a· 
vans mukabili 3902 No. lı kanun mu· 
clbince ilf!veten tedııvüle vazedilen 

Me\duat: 

Türk Lirası ·-·····--·-·-··-··-···--··-

9,412.135,73 
6,000.000,-

158, i 48,563,-

24.221.621.-

134.526.942.-

40,000,000,-

288,MO,OOO,-

1~6.5000.000.-

1s,.u2,ıs:s. n 

599.528 IU1t 

Altın: San Kilogram 877,422 1 .234.164.05 lht035.359.21 
116.801.195.16' 

S850 "No. Iı kannım A'Öre had.neye 
açılan ıı \ ans mukabili WlidJ olunan 
ıııtmlar: 

Safif Kilogram 

l>Ö\'İF 'l'aahhüdatı: 

w,5H,930 

Altına tehv~li kabı) dovlz!er . ·-····· 
Diğer dcivizler ve alacaklı kltring 

bakiyeleri _:__ __ ·---·-----

78,124,167,90 

~uht.ellf: -·---··-------------

78,124,167,90 

~T .044.4 73.38 

139.840.961.s:; 

........... -...... 
·-·y~ li92.9S4.039.77 

ı. ı.emmoz H>S8 tarih.inden ltlb:are• 

Jckonto lıaddi 3 4 .ı\ltın Ü7t"rinf' A\'AM % il 


