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Sovyet tebliği 

ilmengöfO 
civarında 
Müt liş muha
re eler oluyor· 

---0---

0rdıımuz 
30,0COne 

yakın zal}iat 
J • 

veıaı 
Atlıu:tlkte bir AllDBll denizaltısı tarafından batırılan böytik bir İngiliz gemisi 

--Q--

Alm"'n za1·ıatı se 
45,COO .en fazla 
Mu~kova, 18 (lbdyo 7,ı5) - Sovyet 

istihbarat bUrosu tar<timuan bu sa • 
bah neşredilen harp tebilğl: 

17 eyllil gUnU orduların:ız bUtUn 
cephelerde dUşmana karşı §lddetll 
muharebeler verruektfl ctvam etml§ • 
lerdir. 

16 eylülde cereyan eder. ha\·a muha. 
rebelerinde 38 dUşman tayyaresi dU • 
§UrUlmllştUr. Biz.ın kayıııanız 215 tay. 
yaredir. 

Almanlar, eylUIUn ilk gUıılerlnde 

Briyanak §ehrinl t§g&l ett.ikıerlnl bil. 
clirmi§lerdl. Bu, tamam!lP yalandır. 

Alman ordulan, bUyUk tank birlikleri 
sayesinde bu ıatlkamettckl cephemizi 

(Devamı 4 üncüde) , ., 

Motör iü bir 
A tman flı kası 
Lenif gradda 

b:r parka girdi 
~ 

Baslar şehrin 
dışında bir kiyi 

geri aıırııar 
---0----

0desaya hücum eden 
mihver kuvvetleri 

oüskürtülc!ü 
(Yazı~ı 4 iincüde) 

Biı h/Jkını 
Sokak ortasında 

öldlrlldl 
15 yaşında olan katilin bir arazi 

meselesinden doğan . iğbirar neticesinde 
cinayeti işlediği tahmin ediliyor 

Gatlaııtep 17 {Hıınll!Iİ) - ~en 
pazo.rtesl gUnU burada muesslf bir hA. 
dise olmuıı, Arkık köyUnden Hi ya§m.. 
da Mustafa 

0 

lsmlnde bir genç Boyabad 
hukuk lıAklmı Tevfik Gl1ç0 sokak or. 
tasında tabanca ile vurarak ~H41lr • 

mllotllr. 
Akşam Ustu saat 16 raddelerinde 

şehrimizin Suburcu caddesinde Gamlı 
kahve karııısmda vukubul.ti.D ctnayet 
şu §ekildc ::ercyan etmL,t!r: 

Boyııbad hukuk hAkiml olan Tevfik 

GUQ Anteplidir ve mezunen burada bu. 
ıunmaktadır. Hadi.Be gUn{I caddeden 
geçmekte olan Tevfik GücUn önUne 
birdenbire çıkan Muzaffer, müdafaaya 
zıı.nıan kalmadan tabanca ile ateı et
m.ıı. ilk kurıunıa yere yıkılan aram .. 
lleyhln ba§ma iki el dahli ate§ ederek 
kaçmıya aaçaşmıştır. Maarif bahçe.. 
sille doğru firar eden katil k!S§edekl 
belediye zabıta mC>muru Hayri Kekeç 
le karpl8.§I1U' v~ Hayri Kekeç derhal 

(Devamı 4 llnclide) 

Amerikan 
donanması 

Gemi kafilelerine 
refakat etmeye 

başladı 
-<>--

Cenubi Pasifikte dola§trğı 
haber alınan 

Bir mlbver gemisi 
•lddetle aranıyor 
l..ondra, 18 (A.A.) - (B.B.0.) 
Amerika donanması gem! kafllclc • 

rine refakat etıneğc başlamı,tır. A • 
:merika deniz mahafill bir mihver harp 
gemisinin cenubi Pasifikte dolB§tığmı 
haber alml§tır. Amerlkt> harp gemi. 
!eri bu mihver gemlainl aramaktadır. 

Alman tebliği 
Dlayeper civarında 

Ruslardan 
13,000 

esir aldık 
Berlin, 18 (A.A.) - (Radyo sa• 

at 9,15) - .Alman başkumandan. 
lığı tebliği: 

Dhıyeper ci varmda 
şiddetli mtııharebelcr 
Ruslardan 13.000 esir 
Ganaim pek çoktur. 

vukubulan 
esnasında 
alınml§trr. 

Sovyet kıtaları 
Tahrana girdiler 

---0--

Müttefiklere 

Roma bombardı
man edilecek 

Sovyet Rusya te snm edilen 

Bulgaristanın Almanların 

LfıaingnMI etrafmda ve tlm&ldekl harekatı gösteren harita 

l.<ındra, 18 (A.A.) - B. B. C: 
Knhire hava meydanına yapılan 

hnva taarruzu münasebetile bu 
şehrin kudsi mezar ve abidelerle 
dolu olduğu ve bu hadisenin ciddi 
ııcticeler doğuracağı beyan edili
' or. Associated Pross ajansı, Ka
nireye hava taarruzu yn.pılırsa Ro 
manın bombs.l"dıman edileceği ha.k 

1 
kmdaki sözlin yerine getirilmesini 
pek muhtemel görüyor. 

ithalatta sürat 
Mallara kigmet takdiri için 

bir lıeget teşkil ediliyor 
Ba beyet ber glD toplanarak l l mrl klere gelen malları 

luymeoeadlrecek ve malların slratıe piyasaya 
çdmlaıı temin olanacak 

!th&lA.t l§lerinlıı daha s1lratli yü • 
rUUllmesi ve gUmrUklere gelml§ olan 
bir malm hemen piyasaya arzedllebil. 
mest için yenl bir fUliıı tatbikine 
başlanmsk üzeredir. 

Bugün ithalA.t ifleriDde en mUhlm 
meseleyi ithalAt maddelerine kıymet 
takdiri te§kll etmektedir. BütUn itba. 
JA.t maddeleri lthalAt birlikleri idare 
beyelerince tetkik edllmt>kte ve kıyt 

lerde p.yi olan habeJolere dikkati 
celbediyor. ÇiinJdi tt.aJyan propa· 
gandasmm kat yaparken göz çıka. 
racak t.anda llkınlı söylemesi ber 
halde dtişöncelenle ltldal ve se. 
1imet alimetl ~idi etmez. 

. 
metıendirilmcktedir, Bu kıymet fiyat 
murakabe komisyonunca tasdik oluna. 
rak mcriyete girmektedir. 

Bu §eklin iki mahzunı görülmek • 
teclir. Birliklerin idare heyetleri hafta 
da blrgUn toplandığındal.' ve her içti. 
mada bUtUn o birliğe taallQk eden iıı
lere yeti~ilemediğ!nden kıymet takdi.. 
rl işi gecikmekte olduğu gtbl tacirler, 
gene tacir.erden mürekkcp olan bu 
heyetler de mallarının tetkikini ticari 
sır bakımmd:ı.n doğru bulmamaktadır. 

ıar. 

Bunlan nazarı dikkatı; alan ticaret 
veklleti ith:ılA.t .i§lerinl süratıcndlr • 
mek için yenl bir §e~:U •• tatbikine ka. 
rar verml.§tir. Yeni şekilde, bütün it.. 
ballt maddeleri, lthall\t ve 1hracat 

blrllktcri umum! kAtiblnln rıyaeeU al
tında, fiyat murakabe bUrosu ~fi ve 
bUlUn ithalat bJrliklerinln umuınJ ki. 
tıp muavinlerinden mürekkep bir he.. 
yet tarn!ınd\\n tet:tik ve fiyat verip 
mahiyetleri tayin olunacaktır. Bu he. 
yet hergür toplanacaktır Heyet lU
zum gördükçe ticaret odasının yemin. 
ıı eksperlerinden lsWade edecektir. 

·Tahran emniyet müdürü 
azledildi 

'l'Rhnw 18 (A.A. ) - Tahran eınnl. 
yet mUdürU yeni Şehlıı.şabm f&bAD 
verdiği emirle vazifesinden azled1l • 

mi§tır. 

cevabi notasını ô.ileleri Tür
tatminkir bulmadı kıgeye geliyor 

' --<>---
Bulgaristan Kırını ve Kaf 

ka.syaya hücum etmeye 
hazırlanan mihvere yardım. 

la itham ediliyor 

Londra, 18 <A.A.) - (B.B.C.) 
Röyt.er ajansı .Moskovadan Taa ajaıı. 
sının §U tebliğini bildiriyor: 

Sovyet hariciye komiacrı Molotof 
vaziyetin tehlikeli olduğı.. hakkmd: 
SOvyeUer tarafından Bulgarlatana 
yapılan tebUğe bu htiktllııetin verdiği 
cevabın tatmin edici olmacııtmı bildir. 
ml§Ur. Bundan Bulgar setin haberdar 
edilml§Ur. 

Bulgar notasında aıman tedbirlerin 
ihtiyatl old•Jğu 1leyan edilmektedir. 
Bu iddia makul görUlmemektedir. Bul 
garı.stan Odesa, Kırı:n veı Kafkaslar 
tızerlne bUcum etıneğe hazırlanan mlh 
vere yardım etmekle it.ham ediliyor . ,, ,. 
• 

l.ondra, 18 (A.A. ) - B.B.C: 
Sovyet krta.lan Tahrana girmiştir. 
Röyter ajansı bu sabah buna dair 
bir tebliğ ncşretmi.ljtir. Yenı Şah 
Mehmet Riza Pehlevi dün parli -
ınento azası ika.rşısmda ka.nunu e
sasiye sadık kala.cağına da.ir and 
içmiştir. 

Müttef"ııklcre teslim edilen Al • 
ma.nlarm ailelerinin Tüııklyeyc git 
melerine müsaade edilmiştir. 

Benzin 
tevziatı 

--<>---
Bu sabah Vilayette 
bir toplantı yapıldı 

(Yazısı 4 üncüde) 

K....,_ yealden mlldm _..... ...... tüYl,Je ~ glıM!t:cM1tnı 
y ........ Baıac1a lııa IPtzh ... lılrtlll yari)'ÖO eııpaamcla görllyorsunuz. 
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.1- .kın bir tarili 
E~ki bir kitapta tUun ı;öylo bir 

wrlfini okudum: "Ask §a}ısi san· 
det lınygdıırnıd:m ve ::ıh i menfa
at düsürıoclcrlnılcn uzak lialmak. 
tu." ı~sll.olo"'lardan P.aub da bu 
tarifi öyle tcf<;ir ediyor: "İnsan 
bir ~yi f'le\·crkcn kendi nefsini 
ooutmu Ol'S3 o sevgiye ancak ar. 
zn denilebilir. Yok, kemlin( unutup 
da blitün dü üncelerini e\'gllfyc 
yml or, cfuıan tnhsls ediyorsa 

"C\gİ "a.<ık" drr.,, 
*~* 

nsan §eklinde nebat 
1n ruıa benzeyen ncb:ıt olduğu 

nu, ncb:ıtn.t kltnpla.rı yazar durur. 
Buna rn !mC'D, bu ab~I gören, bl. 
len pek yo'ktnr. Bu hlcli:ı.yı hoca 
ı.:aoocttln Jt.."'fcncli de ileri sllrilyor 
'e lıntm ağncm ndmı bile söylü
yor. Bu sıı.tırlan ondan n.ııkledJ:ro. 
nım: " ... İn an seldlndc nebat bu 
lundnğu mnh.akkıılıtır: 'Yeleruh115. 
ı::.ancnı. Caizdir ki bu atracm acılı 
dahi haY' nni ve nebati m.,ddclc-r. 
den mürekltep ola!" 

İnsana benzlycn nebat n<lma ne 
bnyrulur1' Ilo a~ gibi tnh:ı.f ve 
acafp değil m•? 

*~* 
Dünya~dair 
Şu sual ve CC\'abı da ~ bir kL 

1.'llJta gördüm: 

Bund n 
- Dü.ııyadan ne a.nlaşılırt 
- Her ır;cyin f"aııJ ve yalnız iyi-

liğin, yardımın baki oldoi:,"Ut 

*4• 
Bir pa•hrma lıkra.aı 

ek tep kita.plar ı 
basıldı 

25 Eylülde satııa 
çıkarılacak 

Ders yılınm yakllL§DULS• dolayıalle 
DUn sab:ı.h mat~ çalı ı. devlet basımevi !a.ally ttııl hlzlandlr

yordum. Bir nrkııd:ı.5 kotıa kasa mıştır. Bu seneki kitı:._ı U1Uyacı ta • 
J:clCU. önüme bir liiğıt uza.ttı. o. mamıanmıştır. EkB1k olar. kitaplardan 
kumadan sordum: _ no ne? yeniden bsaılml§ ve mikt&ırlan arttı.. 

- 'Yangm haberi.!.. Bir pastır. rılmı§tu. 
nıacı dükki.nında yangın ç~ ben , Devlet Bammevi .eon ils.i ay içinde 
de oradaydım. Yazdım. 'l'azmm bir milyon mektep kitabı buml§tır. 
ba~bğuıı atarken, u fıkra hatJn· Bu kitaplarm tqrn bayiJerlne sevke.. 
m~ geldl: dllmeslne devam edllmektf:dir. 25 ey. 

lstibdad dcnind sabıkalılardan illide bayiler kitapltı.n antl§R çıkanı.. 
blribl Kayserlye ünnü ter ... o caktır. Kitaplann aal:J§ t!stesi çıkm~ 

de\irlerde, zaptiye nczaretl sabı • tır. 
kaldan, küçllk beyleri idareten Baaunevl mektep kitaplarından ma.. 
memleket lıccrlerine sUrcrdi • H~ o.da ayrıca ~ bir çok neşriyat baa -
rtr onulan zaptlye nazırın& on b~ maktadır. Bunların arasında eski Yu.. 
yirmi kilo pastırma göndermiş. nan klAsiklerlnden tercUmf'}er. Molyc., 
azınn Jro,,una gitmiş, herifi af rin tercümeleri, tarihi vealkal.Ü, Fran 

etmiş, istanbtıla getlrtmlş. Zaptı_ aız dilcUerlnden J. Denyrln Atı Ulvi 
~·e ruızınnı SC\'mey enlerden biri Elo\·e t.arafmdan tcrcllme edilen 1. Türk 
l'a.'kayı duyun<'.a: "P stımıa. IJe sUr dili grameri) Türk c;.ı .kurumunun 
güne gfdillllani biliyorduk ama, (BUyUk Türk ıogatı)nln I! Uncu cildi, 
sür~nden dönüldUğilnU bilmiyor. Tarih kurumunun belletcnl, Şebi dl. 
duk !" demi • vanmdan derlenen kelimeler, Coğrafya 

kocgresl mtızıı.kerelcrl. llOl\ asır Türk 
Rindi ma.bmurun olur çaresl en- şııirl~ sanat anslldopcdlsl, Hacı Ha. 

camda cam! ll!enln Keşflzzununu"dur. 

ÇAPANOOLU 

?3~~ Küpe saklanan allln 
vakıt ve mucevheıier 

makarnaya narb 
kon alacalı 

Son zamanlarda makama fiyattan 
go.yrltabll §ekflde yUk.seld!ğinden ma. 
kamaya narh konulmas1 takarrllr et_ 
ml§Ur. BugUn fiyat murakabe komlıı.. 
yonunda bu hususta brar ftrllecekUr 

.Asım Us "Kara.deniz sahil yolu,, 
başlıklı ynZI8Ulda ezcUmle §Öyle <k>. 
mcktedir: 

" lcmlenetJnde ruıs:I demiryol· 
ların yapılması ve muhafazası An· 
kara merkezlno bağlı ·hususi bir 
teşkiliita alt ise simdi \.imyetıerin 
hususi ldıırelerlne terkedilen bil. 
'ük yolların ynpılıruı.sı Te mnhı:ı. 
fazası da hepsi aynı şekilde bir 
nerl<c.zi t~ ldlıitm kontrolll altın· 
la. bir eltlc toı>lanmalıdır. Çünlril 
o.:ı.yyen bir yol Jtrogrammm tat

'.tlki nnc.ıık bu yolda t.cmln olmıa.-
lllr. Sonra yol yapmak gibi yapd. 

mış olnnlann daimi tmnlmt işleri· 
nI fenni surette idare etmek de 
ayn a.yn fhtlsas meselesidir. Bn 
Uıtls:ıs vilayetlerin Jmsast ldarele· 
rinde bulunamadığı gibi aramak ds 
ooğnı değildir." 

Yeni Sabah 
Hllseyfn Cablt Yalçm, lhtlkAr mOca
deıeslnde hUkOmet ile balkın ıııkı bir 
iş birliği yapmaıımx tavsiye etmekte. 
dJr. Mubıırrır ynzısm© §U neticeye 
varmaktadrr.: 
"Ynpılması bum &el leı'~ı birini 

~ta gürOyonız demrldtr: llalkm 
ieıavtrt ve bllh:ı lhtt~nıı DlBhlyctl 
bakkmcls. bazı «ı.r:ı. tıy.:ıttıırmm ncdt)n 
dolayı yüksf>lmt'sl zaruri olduğu bak. 
landıı h3lkm teıwlrI, yalnn: bu mak • 

ada hizmet etme • Urore mlj'tcbna818 • 
ll:ıı.nI:ın mürekkep dahlll bir propsgan.. 
da heyeti Wşkll edllme1Ulr. Bu ho~·et 
ıne91'llelert ayırarak her blı'l h:ıklai!ıda 
kıs:s, açık ve l•atf bir llsao ile brö~llr
ler ynm13lı .,.., bunl:ır dnJ:'111lmalıdır. 

Memleketin her tnrafıncl gene aynı 
nıh d::ıll"f.'fiinde Jconternnsl:ır vl'rllmeJ • 
tcdir. Bu bir tal:ış alm l 5ekllnde gc • 
Up ge-çlct bir fa&ıyet olmayıp metodik 
w da imi bir çalı:,m:ı h:ıllne gctlrllmo. 

Ev sahibinin küpünü 
karıştıran kadm tev if edildi 

Gedkpaşada. oturan Homi adın. 
da zengin lbir Eımeni kadını ibir 
kııç bcşl:blryerde altınla kıymetli 
mficevherlerini mutlaktaki ıkUpte 
saklamııı, bunu ikiracıla.rmdaıı Mü
nevver görere!k t.alm.ıştır. 

Birkaç gfin sonra. Horni altm 
ve mü.cevherlcriniı lbulama.yuıca so 
luğu karakolda abnasz üzerine Wı 
kikata baelanmı:ş ve Münovver ya. 
kal anmıştır. 

Münevver, bu mücevherleri Hor
nlnln olduğunu ibi.lmiycı-ek aldılı • 
nı, , içinden lblr beşibiryerdeyi dil· 
ğünlerini yapma ikll.zcre nişa.nlr.sı 
Ahınede verdiğinl söylemiştir. Ka 
dm sorgusu sonunda teVkif olun· 
muştur. 

Yarından sonra Fiyat li•teıi 
a~mıyanlar takip edilecek 

Müro.kabe ıteşkilü.tı tarafından 
esnafa verilmekte olan fiyat liste. 
!erinin tevzi.ine yarın nihayet ıveri
le<:ektir. Bun<lan sonra dü:kkfuıla • 
nna liste asmıyanlıı.r~da ta
kibata gi.ri.şllecektir. 

Udlr. • Balke.-lcrlnbı ~ btl.p!f3ri8lıo bo 

konfenwıabrds büytllr rolleri olitMtk 
lcAp eder. Balkın ıuılayanındcğı Jıo:u 
mcsolelcr olunıa 'ba mlltııba8ıııııa propa.. 

gaod& be1t'ıttne müracaat ederek haki. 
kntJ c1eıinl~tirm~lt!rltıo lmkAn Yerli •• 
mektedlr. Hasılı propagandanın iyi 
mruınslYJe büyük mesnı snrtetmek 
ııretfle hnllan aydmbtı•m:ısı, Jın[Jc 

ne hilltfırnct nrn md:ıltl mnteJmbıt m. 
m:ıt ve g'ilvenmo esasın:ı mUstenlt lılr 
lşblrl.iğinlıı .tomelbıl \1lcucJc getl~cclc.. 

tir." 

Trakyadaki köprülerin 
inşa mukavele•i imzalandı 

A.nka.nı.dan blldlrild:lğ:ine göre, 
Trakya.da. Bulgar - Yunan hudu
dunda bulunan köpriUerin inşası 
mtikavelesi imzalanmıştır. ~ -
tın kanunuevvel ortasına. doğru 
bitece&1 tahmin edilmektedir. 

--0---

Kullanılnu§ jiletleri •alanlar 
Bazı kimselerin hariçten kulla.. 

nılmış jiletleri topladıklarr, lbunbıo 
n bileyip parlattıktan sonra Ana
doluda.n gelen tacirlere toptan, 
kahvelerdeki halka ela perakende 
olarak ea.ttıklan anlaşılnuştır. Be
lediye ve zabrta bu gibi suçluları 
şiddetle ta.kip etmektedir. Bunlar 
derhal adli,yeye verilecektir. 

---<>---
Köy ve ıehir yatı okullarının 

aenclik ücretleri 
Sı'hht vaziyetleri hususi ihtima

ma muhtaç talebeye mahsus olmak 
llzere Yeşil.köyde "Çocuklıın kur. 
tarma yurdu" ile 1bir ta.ne de ''A
çık ha.va mektebi,, açtlmrştn-. 

Pansiyonlu okullarda ücretler 
y,ıdtroa birinci yatı, 150, K~iik· 
yalrda. Uc.inci yatı, 130, Ki.ğrthane.. 
de üçil.ncü yatı 110 liradır. 

Şehir Yatı okullarmm takBi.tlc • 
ti Eylül, iklnciteşrin, ilWu:Wi.nun, 
mo.rt ve mayısta obnak 1lzere beş 
defada nlmmakta.chr.' 

Şehir yatı okullnrmdan maada 
Sirvri, Bey!kozun Bo7Jıane, Şile, 
Yalovn kaznlarmda da köy yatı o
kulları vardır. Bu okulların sene .. 
1 'k ücreti 80 lirndtr. 

Bu okullara alınacak. talebenin 
ücreti de taksitle nlmaca.ktır. 

• ...... -~ - •• ır ~ .. .. - .. 

Po onya harbtne 
~o 

ait hatıralar .. 
Y azanlaT: Muhtelif subaylar 

Brest .. lıitovskta kuvvetli Al • 
m:m orduleimm bW.unduğunu uy
durmustuk. Maksa.dnnrz Po!onya • 
lı1ıın, gerideki Alman zırlılı fır. 

kalan ile çarpıştnınn!ttı. 
Çok s.s:ı nezaret altına nlma.rnk 

13 gUn milddctle, yalnız kuru ek. 
mek yiyerek YO kahve k;erck 400 
kilometre yol yüriıdük. Da.ha esa
retimizi.n i .. gimlerinde, Polon~ a 
ordusun<bki almanca. konuşroı Ro• 
meranyr.lılnr Alınan askerlerinin 
ne ~cy:"p ne fı:;tiklerlni sordular. 
Cevap olBrak çikolata., tereyağı, 
socu"k, bfu'küi, (13l'a.p ve yemiş de 
yince ağızla.nnm suyu aktı. Neti. 
ce olar.ık i!k ak anu otuz Polon. 
yalı uzaklru tı, bunu diğer akşam. 
Iart tnkip etti. 

Polonyalıln.l' fırsat dilştUkçe Al. 
m.a.ııların tarafına geçiy<>rlnrdı. On 

<"Ün.CÜ gllnü koskoca alaydan an4 

e:ık ikI yllz elli !kişi Oraldı. 1oanıı.. 
nu,v.a.oek bir lıAaise. Tarih bunu 
mÜM'.kkalr: iki tesbit edecektir. 'O • 
çilncii. . biriııcitegrin gWrll arta !Jm• 
lan iki }iiz elli:ain yarısı da ek 
sildi. Siliı.hnu atan sıvşyordu. Ka. 
çanların hepsine Ve iclısel nehrini 
aşmalamu söyledik. :Ka,roı kıyıda• 
ki altmL':} altıncı piyade alayımız 
ncpsfnl de toplıynbilirdi. 

Bize gelince, bir an evv~l sre • 
mamız Jazım<lı. Bizi s.tvil afuı.liye 
teslim edeceklerini işitmiştik ve 
bu muha.kka.'k ö1fim demc'.ttt. Ko.ç. 
mn.k için hazırlıındlk. Nöbetçiler 
bir gUn arala.nn<la. meşgulken en _ 
sclerb:ı.e ntıla.rnk kendi düihlan i
le onlan 61d1lrdtii:. Omuµ\ içlııdon 
Vefşel nehri ist.UQunettnl tut.tıık. 
Yolda bir köylU arabasına tesadilf 
ederek bizi, nehir kenarına götür. 
meğc icbar ettik. Nihayet Almall 

kıtalarma kavuştuk. Kıtalar, sivil 
kıyafetle sm,.c;mak istiyen ve 'bizi 
esir alan Polonyalı piyade alayı • 
nın kuma.ndanlarmı yakala~Itu

dı. Alman krtalarmdan lli.iQbiri. 
ztrhh fırka.mızın nerelerde bolUn • 
dtlğunu bilmiyordu. Lodz.a vartlığr.. 
nuz zaman fırkamızın çoktandır 

memlekete döndüğün Uöğrendik.. 
9 • 10 tarihinde, mo.nsup olduğu. 
muz fırlmyn. iltilınk ettik 

XVID. ŞlFAnt TEBl.JG~lillDEK 
OGRENİIENLER 

Mühim meydan muharebeleri 
bitmişti. Vatana adveti düşün.il • 
yorduk. Blodn.vadan AlmM hudu. 
dUila yUzlcrce kilometrelik mesa. • 
fe vardı. Benzinim.iz kfıfi geıecek 
miydi'! 

Bunun (lzerlnc luüıf zııiılr kOlu.. 
nu ileriye gömlerdlk ; va.zil'<'Sl bl • 
ze nuıltrabt :bulmalW. Hafif•zırh• 
lı !kuvvetiienn. lruma.nda.nı M:Uller, 
Brest .. Li t.ovSka. yirmi lkllometre 
kata yol@ tir sunı insan toplan. 
tW!rmo. w d\U: etti. Müller. dilt
~!: ~9' ~~ blr Pp}Cl~ 
~ BU~'Dl e~ ~ stvil. 
Ier old.ugunu ıuıla.dı. Zıthlı kol si
vfllere yaklaşmoa. Polorıyalı ıruhe.y 
MURere el fşu et!zale dueauaznr 

Asker 
CJ 

cıgarası 
--o-

Teni talimatname 
tasdik edildi 

----0-

Aıker sigarası satan ve 
kullanan siviiler takip 

edilecek 

Vergi tahsil 
şekilleri 

Yeni bir IAyllla ile 
kolayıaıtırwyor 

.Anka.radan bildirildiğine göre, 
Maliye Veıkfileti m~f vergi 
ka.nonlarıMa tadllat yupıtmasrnı 
knra.r.la.şltrmış, bir kanun projem 
hazırlama.ğa lbaşlanuşttr. 

Yeniden _J!J, 
Doğan e~·; 

y...,., KaJirctın ~ 
romk ve ha.Us IJllll, •'-,_ 

nıümkün olduğu k~ ~ ~ 
eagln olarak tetJdkl~ _kteti ~ 
Bunun J~in ilimin ~· ,_, 
Şeyden evvel sabırlı ~~ 
fonun tiÖZÜnU ~ğarnd ,,,...~ 
tırıanz: ''Dehi. uzua bit~~ 

Hul.-ukçu, edcbiyat9. f' ,,JI 
tecl Hakkı Tank Us'll ,,- ..-
tamyanlar, onun, ~ ~ '. 
naa bir ~tJdk ..,,.... tJJtft-11 

.Aııkaradan verilen bir habere gıtre, 
er, onbaşı ve crba§lara verilecek a._ 

kcr algnnı.m hııkkındakl yehl talimat
name he,,::ti vckllece taadlk cdilml§ • 

tır. 

Yapılacak tadili'ıtta, haJen al~ 
makta olan vergi miktarlarm.a do. 
kunulmıy(l.Ca,k, yalnız tarh, t.ahnk
kuk ve ta.Mil §ekllleri gerek me • 
murlar, gerek mükellefler jçin ba 
sit ve son derece kolay bir şekle 
sokulacaktır, Bu arada bazı ..,.erg;. 
Ierin birleştirilmeleri ihtlmall de 
vardır, 

ğun.u bi.Urler; Jı&tt• ~· .. 
zeriDcle misal oaa.rsk ,.gl' . .Jtl 
Hakkı Tank Us'• ~ ~r .. 

tllphaıuwnde gUnle7: g~~ 
oe bpumş baluruz~__'; ~ 
de, slywetıerfade, .~ :..." 
tesadüf etUğillls _... ~ ,.. 

Talimatname esaslarına g6re er Sakallarda un kontrolü 
lerle, onh:ışı ve ertıa.şla.rdan her bi
rine kendi istlhltı.k ve ilıtiya.çlan 
için satılacak asker sigarasının 
miktarı günde on sigarayı geçmi. 
yccektlr. Erlerle onbaşı ve erbaş-
lara inhisarlar idaresince doğru • 
dan doğruya sigara satılınıyacak • 
trr. Yasağa aykm olarak erat ve 
onba.şılarla erbaşlardan başka kim 
selerln elinde bulunan asker siga
raları zabıta veya inhisarlar me
murları tarafmdnn miisadne ve 
keyfiyet bir zabıt va.rakasile tes· 
bit oluıuı.cakttr, 

MUsadere olunan sigaralarla zabıt 
nralaw en yakın lnhfBarlar 1dareslruı 
verilecektir . .Asker slganı."1 satan erat 
onba§ı veya erbaF hı'k.kmda diaip· 
ün cezası tatbik cdllecckUr. Böyle bir 
satı§ yapudlğmı gören veya duyan as
keri inzıbat mcmurlan, askeri kltala.. 
nna tealfm edecekle:-<"ir 

• Altın flyaUan dtışmektedlr. Ev • 
vclkl gUn ~ lira 50 lrunış olan bir 
Reşadiye nltmınm :nyatı dUn ~,30 
kuru§aydı. 

• Ticaret veka.leti bozulmağa yOz 
tutmuş, nohut mabsuıünlln ihracını 

l!llrbcst bırakmağı dUşUnmektedir. 
• Eyüp - Keresteciler h&tlmda ça • 

ışın 3121, 311& ve 301~ 'numaralı o. 
tobUa blletı:llerinln blr defa ıı&tml§ oı. 
duklan bileti 2 inci defıı tekrar kullan. 
dıklan tesbit edllm.l§tlr .Bu otobtıaler, 
13 er gUn mOddetle .eeferden men.edil. 
ml§Ierdlr. 

• Devlet denlzyoltnrı idaresi, yüzde 
em tenzll!tıı yeni göç scterlerl ihdas 
etml§tlr. Pazar gttnıerlnden maada her 
gUn BUyUkadadan sa.at 17 de bir va. 
pur kalkarak adalan dolaıacak, :Mo • 
daya ve ora1a.n köprüye eşya taşıya. 
calctır. PQ?ldlkten de Anadolu hattım 

takiben vap:ırlara C§y& alınacaktır. 

• Demir lthalltçılar birliğinde dUn 
bir toplantı yapılmıştır. Birlik he • 
yeti, barlçlc..'l demir ithalt imkft.nlan. 
nı tetkik ctml§ ve yen! ithal ~dilecek 
demirlerin y{lf:de 50 daha fazla fiyata 
mal olacağı netlcealnc vanlmIJtır. 

• Ekmek fiyatıarmnı yalnıs fırm
larda değil 'bakkallarda da kontrolüne 
başlanmıştır. İlk kontrolae Beyoğlu 

ve EmintinUnde 80 adet cıkslk ekmek 
bulunarak mUaadere edllmtııtır. 

• Geçenlerde Bedriye isminde bir 
kadın kapa:ıı;aroıda bir 4şportadan 

çorap çaldığından dolayı mahkemeye 
verilmişti. Birl.nci sullı cezada yapılan 
duru§Jll&BI neUccsl.nde Bedriye 6 ay 
ay hapse mıı.hkQın olm~ur. 

&öyledi, ve harbin bitip bitmediği.. 
ni sordu. Milllc.r, miltarekcnin he. 
nüz inızalanma.dığmı, yalnız ba%1 
manAstz ve neticesi ÇJkmiyan mu• 
ka.vemetler olduğunu söyledi. 

Onlar da kısa bir zaman zazo • 
fında zararmz lbir ihale getirile • 
ceW. Polonyalı subay 'bunun U 
zerine evinin Bilskte olduğunu ve 
zırhlı krtaların kendlsini götürme• 
sini rica etti. Polonyalı cubay, 
yerli !bir Alman olduğunu ilave et 
u.•lrmlleıin ~elerl uyandı. Böy. 
le Polonyalı !bir eubl.ynı tek lba§r' 
na dolaşmam: garip bir §eydi. Ken. 
di&in.i biıu taayiılc etti, Polonyalı 
l!IU&.y bunun ilzerin.e kumanda et. 
tiği iki yüz kadar a.ıüerln orman• 
da gf zlendi.lderlni söyledi. Orman 
iki kilometrclı1ı: bir meMfedcydi. 

Askerlerin dMfi~ek iç'.:n ke. 
yiflerl kaçmış, 1Akln blra.z ötede 
otuz ika.dar siWilı Polonyalı polis 
vo.mıış, onlann hareketlerinden i. 
se mes'uliyet !kabul edemiyooeğini 
söyledi. 

Mfiller, bu kuvveti bir an evvel 
zar~'ft 'btr bale ko~ medQııri" 
;v.ı;inqe .oldqğ\ı.ııu ~ru:lt. 4\ksl tak
d.Wo 1\erha.ngt btı; (a~e ;\çoluııu ar. 
kada.n "1U:abllirlerdi. Polonyalı su.. 
bayı, ve bir lbeşço..vuşu znilh oto. 
molilirıe l:ıiııdinti, ref.aAreönde Slııi 

Badema un tewjatrnm kayına • 
kamhklaı' vıısıtasilc icrası müna • 
sebetilc bakkallardaki un satışla • 
rınm da daimi bir kontrol altma 
alınması diin kaymakamltklara teb 
llğ olunınu:ltur. nk olarak dün ya. 
pxlan kontrollerde Şebremlnlnde 
116 numnr:ıda bakkal Alinin dtl:k.. 
lı:fuımda. Toprak Mahsulleri Ofisi • 
nin verdiği miktardan fazla un bu
lunmuştur. Tahkikata devam olun
maktadır. 

Olganlak imtihanla
rı bu saball bqladı 

Liseyi bitlrenJerln Univeralteye gtr. 
mek için dt!vlet olgunluk imtihanını 
da vermeleri mecburiyetJ malOmdur. 
Bu sene eylül devreıılnde liseyi bitiren. 
lerln olgunluk imtl.bımlıı.t:T bugiln ba.,_ 
lamıştır. Olgunluk imtuııınıanna ı;ek 
az talebenin 1.Jtirak ettiği naun dlkka 
tl celbetmektcdir. 

yapılan kıseca 80hı;:~.ıe ~ 
ayrıl ç.eŞl.UJ tetkik ~ r' 
mek mümktia dcğlldir • ed~ 
çcn sene hiçbir klltil.,...-Jltf""', 
huınuyaa "1%93 :&1eeIJfli ~ " 
nı" zabıtlarmı topJadı, ~ J. 
ha laymetft haşiyeler ,. ;,.tJR~ 
Osman.ht.arlhlnmcae~~ 
blr Mfha81Dl (.aı vtı • • ~ 
~-~ikalarla ayamtattı~·e .......- fi 
yalnız meclis bayatını it•)~ ı• 
rhü değil memleket ıw11 ~~ 
ka.rn.kt.<'rinl do en do,.- - ,,tr; ı' 
çizgileriyle tarih kiodeı ;;,; ,,,r 
tinli. Günüıa gürillt~~.,..,. Y
mlihlm hidlsesi o._ ııP"e ;, 
merinlıı haz1TlanJD8$'" _... I""' ıc" 
büyük hizmeti de .. ·~;~ 
Memleket çepnıda h ~ ~ 
mai, siyasi. ahlikf ve .,. ;JI 
küllerin blrçoğanda._..ı'!e ,,-_.,, 
mukabele bckJenteı--411 ,,-I' 
nı görüriiz. Mev~~ 
ka bikir ve orf;ın.ı ~ 

Çe~imdl de Nunık ıı.:::; ~ 
Taksi ücretlerine yapılan dokuz 8elle evvel _,. ~ 

zam ü~te bir nınd& yazdığı bir ~,;: 
muha8arası" nı yerı.1ıe1e11.~..:--11t 11':' ıılılll T&ksllerde fiyatlara zam yapıl • ~ .... Jl"I 

nıası hakkında beled:J3ede biz' lc0ıo getirdi; o umsa~~ ~ 
misyon tarafından evvelki gün ve- takma adiyle n ~ " 
rilen ikafa.i' dUn tasdik edilmdc il. yeni nesil lıçill ~ ~ 
zere daimi encllmene havale olun- dür; ona bllcaler' ele ~ ~ 

rar okumaktall eıııld ..__w; flll'ı 
muştur. mazlar,,· ~--dil~~~~~ 

Halka bir kola.yh:k olmak tıııe- ~ ....--Mı v 
re bu zamların takaimetreler·n yas beaıua terldpled, ,_,. ~· 
dığı ücretin Uçte birinin 11Aftlt rad1f kelimeleri. ,_ıd r.;: 
suretile alınması daha muftf* mer.ardaa gelen ~ ~ 
görUlmllştfir. Buna nazaran meee • sesler yeni Trlk ~ıtM 'I 
lA taksimetre 90 kuruş yuana ee bile 7CDI nesil ~ ~ 
120 kuruş verilecektir. &damar.. K~yJl~ tJI ':;~ 

çeki odan ~-p17.- ı-~ 
' iMi. eıkarıalal'! bd: ............ ,. 1 

1 
Şlkiyet~er~ ;:mı::~~~~ 

D ~~=tkedll~'~ 
lan &Jddet.11 lhtl1-::; ... -~ 

• • vareste rw.yamtaY~. ~ ~; 
Mezbahaya gıden celepleruı kültür ağamaıa k~' ~ " 

dileği yaradılş zar ··1a,,.. ~; 
Her sa.balı mezbahaya giden ce. der. Edebi.) ~ h_l, ...arı tfl ~ 

leplerden aldığmuz bir mektupta mlJJi t.arihin ,, • şu~~ 
deniyor ki: barla dllnkti vo ~., 

"Mezbahaya sa.'bahlan 200 den blyatomn Uam9l ~·~ 
fazla celep gitmektedir. Evvelce ve maz.lınl:ıl UımM ~ ;; 
otomobillerle gl<lerdik. Şimdi oto- Fakat eski~,.~ 
mobiller gitmediğinden sabahleyin vermek ko•y def)Jlll· -'~ 
köprUd~ 6.45 de knlknn Haliç va• formuna ~ efıl',,_ ~~ 
puruna biniyoruz, ancak lbu vapur- Uslfıbuno mahal.- j~ ~ 
la gidersek işimize çok geç kalı • Üy.le ld ''J<;ğor Naıod' ~ ~ 
yoruz. ldare bu vapuru saat altıda olup da bu eseri bd~ ti"'~ 
kaldıramaz mı? 200 • 300 yolcu böyle yazar.dı !., clefl1 ,ııi) ~ 
muhakkak her gün bulunur. Ala • jc muhasarası" bUJlııJIJf~ı. ~ 
kadar makamın nn:u:m dikkt\tini bir öme~-idir. }1..<ıef JI~~ 
çckmeni?.i dileriz. Us'un kalcmlad~~~ t' 

Wryellid~~1""':, 
motosiklet olarak orman istikame
tini tuttu. 

Mililer ormana varınca Polon • 
yalı subayı indirdi ve on beş deki 
ka mühlet vererek askerleri ile 
dönmesini istedi. 
"- .Askerleriıı.W; mıAh omuzda. 

olarak teslim olacaklar, zırhlı ko
luna bana iltihak etmeai için a~· 
rıca ha.her göndereceğim, ona göre 
hareket edin.iz. Topyekiin maJci _ 
nelltüfclr:lerle mücehhez fJri yüz 
elli ndawımı var. On be§ dakika. 
da. dönmediğlniz takdirde orman 
sanlacak ve bütiln m.li.hlanmızla 
ateşe ibaşlanacakltr. HiçbirbıJz 
sağ ikalnuya.cağmdan emin olabl • 
lir.,, 

Mililer, PolonyalI suha.yın uzak.. 
l8§üğmı görünce işiteceği bir tarı 
ds. motos!.kletçllare diğer zırhlı 
otomobilleri orman kenarına ge • 
tirmeleri fçlıı emir verdi. Polon • 
yalı subay ormaıx1a by'bolUDCa 
motosilcletçileri dunlurttu ve em. 
rini geri aldı. Ma.badı subayı al.. 
dalmaktı. Müller blöf yapıyordu; 
emıindo ancak ~ adciz ıoot 
w.ttlı. Mlllıcr ~·olun saEıP <ve fA. 

~ iki ~ ·~ ~ bir 1\18.. 
ziye tte koydu vo loonditıi'. :ise yol un 
taırı ortaslnda dmıdu. 

~?ar) 

&§181 deilldJr. N ........ ~ .... ~ 
ha muüaka ~. _. ~ 
"KaıUJc mubaSa,_. ~ il':. 
yat., m es h~~ ,7 
obup.nr. Tirkç--;,,..--~ 
dağa ~n yeni bir~ 
Yesiae lhUy~ göril ,,. .~ 

,e~ 
Kara ve denizd~.ı ~ 

ifleri hakk_.a ~ ,,_.,,_ ~. 
Denizyollarr, ~~.Jdf~ 

Haliç vapurları ~'- '.J 

~an~~~~? 
<iidJ. YC mekıtePıeıdJ' ~ 
lerinl.n ya.k~1 ~ 
olacak vaziyet c:-~ "- ' 
tobüıılcrin ııef~r~ ~; • 
jglcme<liği so&Ue--~ ':*"" 
tramıvaylann_ ~~ ~ ~'tfll' '~ 
kacak halıkı ~ .,-.., 
tine ~'808k ~ . ~ 
kadar eefbr Y,...-- ~ 
rıl~tır, ~ ~ "411" 

.!f:r:;..~4 
ıpala.rıno. da. ~ş.r.at~ oo.k ~ ibcrJCT_.._ 
satılmak Uaere ~ 
11!1.n'Jol~ibd 
..,. .-.t§ftm~· 



H A B E R ·- Akşam postası 

ingiliz büvük elçisi 
DUN iZMiRDE 

bir nutuk sövledi 
1941 senesinin ilk sekiz ayında ingiltereden 

~~~ Türkiyeye 44,000 ton ağırhğında mal verdik 
Tlrldye De olaa Ucarettmızt artırmak niyetindeyiz ba Ucaret 

kat'iyen geçici veya mavaJrkat mahiyette olmıyacaktır 

ÇORAP 
HIRSIZI 

KADIN 

Bir kadını, çorap çalark_, 
yakalaml§lar, ma/akemeye 
•evkedilmiı ve suçu •abit gö. 
rülerek altı aya ma1ıkiim ol • 
muf. 

Gazetemiz, kadınları. ço • 
rapn:z gezmeye teft'ik etmİf 
ve bunun bir memleket vazi. 
le•i olduğunu da günler-ce 
yazıp çizmi§ti. Haber ba mü. 
cadele.inde muvallak ola • 

Türk • lngili:z ittilakının Türkiyeye kar1ı takip ettiğimiz. •iycuetin temelini tqkil etmek mamıı •aydamaz. Fakat kati 
ı te olduğa ve daima teıkil edeceğini size tekrar söylüyoruz. bir muvallakiyet elde etle. 

1 

memi§•e bunu kadınların 
b.mlr, n (A.A.) - Şt;hrimlzde 00. YA.ni ıııülJayaatınız yuvarlak bir rak· ~oraba gÖ•terdikleri hırnn 

lunmakta olan İngiltere bUyUk elçisi kamla 2.000.000 !irasındarı 35.000.000 1 büyüklüğünde aramalı. Bu 
Sir Hugl:ıe Knachbull Hughessen Fuar TUrk lirasmıı yükselmek sureUle Uç 

1 

hır•ı, kendilerini hır•ızlık 
dolııyı.slle vali, belediye rdsl ve diğer sene içinde 17 mlsllnden fazla artmış- yapmaya siirükliyecek kadar 
memleket bl'.yüklerl §crefine bir ak_ tır 

ğıdakl nutku söytemi~tiı: glliz firmaları tarafından yapılan mU· mıyor. Para.ile alıp gİyeme • 

3 

yince çalarak giymcyı göze 
alan bir kadını har.gi kuvvet 
doğru yola getirebilir? 

DEFİNE 
Gene gazeteler bildiriyor. 

lar ki, Gedikpaşada bir eı1de 
kiracı olan bir kac!ın, di~er 
bir kadının, çalıfmamasını 
temin etmek üze;e mutfakta 
küpe •akladığı mii~evherleri 
ni çalarak evden çıkmış; ya. 
kalanınca da: "Ben onu deli
ne •andım, madamın olduğu. 
fU _bil.eydim almazdım!,, 
demıı. 

Deline bulmak ar:.ı:umnun 
ne kadar dalbuda~ saldığını 
anlatacak bir vakic.r. 

Akla, kadının: "Sürpa
gopto/ff deline sandım,, de • 
me•i gelirdi. Dua edelim ki 
böyle bir iddiada bulunma -
mi§. R. 

fam '1yafeti vermiş ve sonunda aaa· ~krettiğim rakka.mlar.ı busust 1n 1 kuvvetli olunca mesele kal. 

- Ekselans. Bay B1::e\!lye Relal, bayaat değU değildir. TC:-kiycye gön- ============================ 
Bayanlar ve Baylar: derdiğimlz ayni devre zarfında ziya· 

Bu akşam mesut oldugunıu anlıyıı dcslle artml§ olan malln•'f. gelince. lb· 
cağmızdan cmlzılm, gUu; şehrinizi bir tlyaçlarmızı karşılama!- hususunda 
kere daha zıyaret etmek ümidini ta.. her halde :nuvaff~klyct.!'lz oımıyan 
hakkuk ettlrebHdlğimden. İzmir lo'ua. gayreUer sa:ietınt;kteylz. 19U aene.sı. 
rını bir kere daha görr.lCfilmden. k<'n nlzı ilk sekiz ayı zarfında İngiltereden 
dimi yine geçen senek! d:.ııtıarım ara· Tllrklyeye ceman 44.000 ten ağ?T)ığm· 
sında buldu~mdan dolP.yı ml'.'sudum. da ve 3.600.000 İngifü. ıırası kıyme· 
gerek refikamın ~erek kcrıdlmın bize tinde mal gönderdik. Bu lıususta bazı 
i!"Cçcn sene gö.ste!'diğl:ıl?. samlnıl hUs- tafslıf.t vermeme mUsaad.:- buyurunuz: 
nUkabulden çok F;ilZt·. b•r hatıra mu. Kimyevt maddeler ve boyalar: 9.516 
hnfaza etUğlnılz: ve slzle:-ı,. tanıışmak ton ağırlığında ve takrllıen 241.000 1n. 
bahtiyarlığına !1a'lZlır.r 1'h1uklnn son giliz lirası kıymetinde. 
m yeniden tzınlre gclmr~ı dıdmıı )cuv Fabrika için makine: Alet ve ede· 
vetle arzu ettlıttmlz f,.}'lrmcl< her vat. 3.560 ton ağırlığmd" ve takriben 
halde zait olur 219,000 İngiliz lirası kı:'D'etlnde. 
Yıne lzmıre geımeıt hn.ıınları U•Zc- logil'z Büviik El('sl Pamuk ve pamuklu muıırucat: 1939 

ıemek, ilk ve ikir.c! bulu n s arnsında 8ir Huglıe Knachbull Hoghessen ton ağırlığında ve takriben 694.000 
geçen zamanı gôzder. g• ç:rmck d". lngillz lirası kıymetinde 
mekUr. Hntıruyoruı.ı: ı~ı geçen sene 3.100.000 ı'Urk Hraa~ kıymetinde ol· Göztap: 8973 ton atırlığında. ve 
lngilterenln tzmlr FJar,ntı ışUrilkin muştuı · takrlben 127 1.Jln 1ngııı llraın kıyme· 
den bahsettiği vakit bu f§tirAkin istik İncir mübayaatma dair rakkamlaı-ı tinde, 

balde daha bUyük bir mıkyasta ola. mız şunlardır: Lokomotif ve müteharrik maızıeıne: 
cağı ümidini izhar ve TUrklyeyc kar. 1938 <1'l :ii"G.00\J, 1939 ela 1236.000 ve 8467 ton ıığirlığmda ve takriben 433 
§l takip ettiğimiz Uca.ı1 ve mall ılya 1940 - 1941 de 1.815 OQO Türk llraaı bin İngiliz llraııı kıymetinde, 
aetln uzun vadeli bir siyl\Ht olı.Juğw::u luymetinde-ınslr .satın alınmıatır. Vagon: 6237 ton ağırlığında ve~ 
da ua.ve ctm~ttm. o znman sözleri· Kuru Uztım: 1938 de 327.000, 1939 rlben tıç ytız bin lngillz !lraaı ıuyme· 
mln tahakkuk etmektt' o•,,1uğunu bu. da 1.835.000, 194" - 1941 de 7.500.000 tinde Türkiyeye ihraç e<L1m1ftll'· 
gün eöylemcğe cesaret eaeblllrim. Ve ·rurk lirası ltıyınetinde 1'1Ubayaa edil. ~ Fazla tatsllAta girigmek 18tem1F 

bu ıııözlcrim lat.J.kbald..l l18ba !ula ta- ınif$Ur. ftlm. AncaJc. bu .enenin Dk MkiS ayı 
hnkkuk edeceğini afze b.mln etmek TlfUk mUbayaaııı, 193.'; de 175.881, içinde TUrklyeye teslim •ttlğbDJZ JDAI 
isterim. 1939 da 1,503.5'35, l94tı - 1941 de ıann mecmuu ağırlığır..& ve bedeller!. 
Halihazırda karşıla*uğımız zorıuk 6.400.00-0 Türk lirası kıytıletlnde, ne dair bir kaç rakkarn zikretme~ 

lara rağmen, bUtUn kuvvetimizi yal Kenevir ve keten mUbayaatı, 1938 kdfi görüyorum. 
:uz kcmıi hUrlycUmlz tc;lı• değ!l, bU. de 270, 1939 da 77,462, 1940 -- 1941 Bu mUddet zarfmda Ttırktyeye 
tUn dllllyanm hUrr}ycU uğnında tarı. de 1.029.000 Türk lirası kıymetinde, cem'an 36.342 tonluk ve takriben 2 
hln kaydettiği en btıvUK mücadeleye TütUn milbayaatı, 19: S de 185.768, milyon 072.000 Jngillz (18.72'-000) 
hn retmiş oimamr.~ ra~ıut:I kendimi 1939 da 1380.96. 1940 da 4.400.000 Türk ııra.ııı t(ıymetlnde mal le.ilim et 
zı lzmir Fu3rmd:ı ı ıy~l:Ge temsil et Türk lirası kıymel!.nde tlk. 
tırebıldik. Bl.!Ddan mUftchiriz. Krom mUbayaatı 1938 c!c sıfır, 1939 Bu rakkamlann bu senenin ilk atı· 

Bu mUnasebcUe b3§ konsoloaumu. da sıfır, 1940 da 6.200.0'~ Türk lirası k!z ayına ait olduğu um.tutmamalıdır. 
zun gerek mesal~erlle bizi bu kadar luymetlnde oimu:ıtur. Son haftalaı: içinde Türklyeye gönde-
Omlt verici bir n~Uceyc 11laştıranıaruı Mübayaatı ni.sbetcn artruı diğer ba rllen malların takrıbeu on ıııuyon 
tepsini tebrlk edorlm. zı mallar da vardır. Türk Urası kıymetln<!e oıduğu hak· 

Bence pek enteresan olan mecmu kında Londrıda yapılan ~yanata bel· 
m~\lıayaat rakknınıarına rlmdl temas ki dikkat etmişsinizdir Müstakbel 
edeceğim: mUbayaatımı.z hakkındı\ ounu naz.'" 

TÜRK TlCAKll:Tll\ t INKlŞAFI 

Türld)'e hakkında tatwk etUğimlz 
licarl siyasete gelince Zlkredeccğlm 
bazı l'akamlarm tıcar<'linı zln dikkate 
değer bır artış kaydet~ml ısbat ede 
ccğlne şUphe yokt~r. l{\38, 1939 ve 
1940 senelerinde Tür'<~ycuen yaptılı 
mız mUbay.ıalı blrblrtıe mukayese ve 
fazla tafslldta girl,t'merlt Jr üzere bu 
seneler zarfında satın ııldığımız mal. 
lann ancak ba§lıcalarm· ve mecmu 
yeldmlarmı zlkdereceğlm · 

lNGlL TERENlN Mt'BA lı' .\A 
ETTlcll MALLAN . 

İlk oJaraK zeytlnyaı;ııw.an bahsede. 
ceğim. Zeytl'lyağı mUbay&atımız 1938 
de 158.000, 1939 da 197.00C ve 1940 da 

lsveclf A. Ml!."NGHAM 
Çeviren: H. D. 

Nazi Almanyasındaki büyük 
harp hazırlıkları. vakti, Fransa ve 
diğer küçük Avrupa dc.vlctlcrı i. 
çin hakl.katen bir sürpriz teşkil et 
miş ola.bilir. Fak.&t Entelicena Ser 
vis :için asla. 

Entelicens Servis yenJ Alman• 
yada neler döndüğünü merak ve 
azami imki.n dahilinde takip et • 
miş belki biricik teşkillt olm~ 
tur. 

Fransanm biltiln dünyaca bek -
lenmedik şekilde çöküşUnden eon• 
ra Stokholma uğramış olan En • 
telicens Servis şP.flerinden ve eL 
ki phai d06tlanmdan biri bana 
aynen şu sözleri söyledi: 

- Evet. Fransa beklenmedik 
l)ekilde pek ini ve dehteUI blr su. 
rette yıkıldı! •• Bu belki biltUn 

1938 de mübayaatımwn mecmuu ltlbnre almak Ul.zımgellr ki, 2.750.000 
2.817,124 Türk lirası id', bu meblA.ğ lngiHz (20.200.000 Türk\ Urası kıyıne_ 
1939 da 6.387.296 TUrk Hrasına. 1941 tlzıde zeytinyağı, tınlk palamut ve 
de 35.402.340 TUrk lltasına çıkmıştır. kuru yemiş mUbayao.sma alt uzun va 
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Bok!ldrümüz Küçük Ke.mlll dün ge 
hketlng palas !l&lonunıJ" Komwıya 

pmplyono Dünya ile mukarn>r mu. I 
ç~ yapmıe. ve bariz bır falldyetle 
doğüŞE<rek marı 111&~·1 hf'Sablle kazan 
mı,tır. 

dllnya için deh§et uyandıncı bir 
sürpriz oldu. Fakat size şunu söy• 
llyebilrim ki bu yalnız bizim için 
bir sürpriz olmamıştır! biz sadece 
bu yeni harpte değil, hemen her 
zaman Franaanın Alman hücumu
na mukavemet edemediğini billyo. 
ruz! •• Bilhassa bu sefer Almanla. 
rm büyük mikyasta hazrrlan:lıkla 
n da meçhulilmUz değildi! Fakat 
Almanla.mı A vnıpada serıbestçe 
hareket edebilmeleri :için, ne o • 
!ursa ol.sun, evvela Fransa ile 
çarpışması içtinabı kabil olmıya • 
cak bir za.ruretü! .• 

Alman politikası bu sefer gayet 
ma.hlr ve k:rvra.k hareket etti! .. 
Rusyayı hedef göstererek lngilte. 
reye harp açtı!.. İngiltere.>i be • 
def göstererek Fran.saya çullan • 
dı ! Belki de bir gUn İnglltereyl 
hedef gibi göetercrek Rusya.ya çul 
!anacaktır. 

Bunun k&r§ısmda Entelicens 
Servisin yalıuz iki ha.t.asJ olmuş • 
tur., O da Fran8a.mn daha ziyade 
mukavemet edebileceğini zannet • 
mit olmam, bir de Fransız donan
meemm ln.giliz donanmuma iltl • 

deli bir programın hazırJı.nmasmı der 
rı etmekteyiz. 

Bundan baııka şu noktayı da a.r
zetmek lst.~rim. 

Türkiyenin mübayaatı için muh· 
taç olduğu İngiliz lirasını kendisl
ne temin etmek ve aynı zamanda 
Türkiyeyi miista.celen muhta~ bu· 
lunduğu ham ve mamul maddclo
rhı ithaliı.tma lüzumlu miktardan 
fazla İngiliz dövizilc doldurmamak 
için iki bükümet arasında tertibat 
almml§tır. Bu zihniyetten mülhem 

bakını mümkün kılablleceğinı um
masıdır! .• 

Bizim, yani Entellcens Servis i. 
çin olsa olsa sürpriz teşkil eden 
yalnız bu cihetlerdir! .. 

İngiliz dostumun o va.kit acı bir 
samimiyetle söylediği bu sözler E. 
Servis için dünyaya yıldırım gı;öi 
dil§en sürprizlerin herkesten daha 
az olduğunu pek güzel anlatmak• 
taydı. 

Fakat Almanyada ca.ııuslara 
kBJ'§ı tatbik edilen sistemli ve 
gayet sıkı tazyik bıkar olunamaz 
ki. yer yüzünde yine herkesten 
fazla E. Servisi mUşkUI vaziyete 
eokmm;tu. Fa.kat bu meşhur İngi
liz casus teşkilitı Almanların et. 
raf memleketleri işgal etmenini 
dört gözle bekledi. 

ÇünkU o vakit işgal olwuıcak 
yerlerde bütün kapılar kendisine 
açılmış olacalttı. 

Neteldrn öyle de olmuştur. Al • 
manla.r ateyi beriyi, hatta Fran. 
sayı işgal eder etmez E. Servis i
çin artık meçhul bir ,,ey kalma -
mıştrr Te olamazdı da. :lgte A vru. 
pada vul.yetln bu yeni şekilde in
~ı üzerJnedir ki İngiliz CUW!I • 

olara.k İngiliz hükfuneti geçen' se.. 
ne zarfında bir azami mübayaa vo 
satış siyaseti takip etmiş ve istik· 
halde de aynı siyaseti takip etmek 
niyetindedir. 

TÜRK - tNGtLtz TİCARETi 
DAHA ÇOK İNKiŞAF 

EDECEKTiR 
lster satışla.rmuz, ster milbe.ya.. 

alarımız mevzuu behsolsun, Tür
kiye ile olan ticaretimizi artırmak 
niyetinde olduğumuzu müşahede 
edeceksiniz. Bu ticaret kat.iyen 
geÇici veya muvakkat mahiyette 
olmıyacaktır. Bu ticaret inkişaf e
decek ve daimi ve karşılıklı mü
nasebetleriın!zin temelini teşkil.& 
decektlr. Ticaretimizin bu inkişafı 
emin ve muntazam olacaktır. Har 
bin doğurduğu hususi ve geçici 
prtlarm istismarile bu inkişafın 
hlıç bir münasebeti olmıyacaktır. 
Bu mUnasebetle şunu arzetmek is
terim ki, biz 1914 ile 1918 ara -
emda aldığmıız ve deniz aşın mem 
leketlerle olan miilasebetı~ -
de göz önilnde bulundurduğumus 
derslerden :istifade ettik. Biz emı.. 
n1s ki ticari mllnaaebeUerimimle
ki tk.l§af :iet:UEıbalde daha bllyük Jmo 
vüsat gösterecektir. Gerek 1ngWs 
tacirlerinin Türk piyasaama mal 
temin etmek husU8UJldakl menfa
ati, gerek Türk ithalit.çılarmm ln
frlliz mallan hakkındaki Wepleri 
nlsbetini muhafaza etmekte ft 
battA gitgide artmaktadır. 

· !ngilizce kitaplara ve gazetele
re gelince, bunlan gi.t gide artan 
miktarlarda Türkiye-ye gönderebi
leceğim.izi Umit ederiz. Geçenle~ 
de 1ngilterede seyyar blr sergide 
"La Tilrki Kemalist,, mecmuası
nın bUyUk bir alaka uyandırmI§ ve 
biiyük bir rağbet görmüş olmam 
dikkate değer bir hAdisedir. Türk 
kültilrüne ve kit.'.ı.plarma gösteri -
len alıika İngilterede gittikçe bt1 -
yilmektedir. Bunun bir delili o~ 
rak şunu arzcdeblliıim: Son za -
mantarda lngilterede Uç yeni TUrk 
grameri neşredilmiştir. 

Geçen sene İzmire yapt1ğmı %1-
yııret 1.ngiltere tarihinde kaydedi
len en müşkül ve en tehlikeli za
mana tesadUf etmiştir. Bu sırada 
Londraya ve diğer İngiliz ı;ehlrle
rine en şiddetli hava hUcumlan 
yapılıyordu. Biz yapayalruzdık. 
Dllşman da kapımızda idi, o za· 
mandanberi düşman bizi garpte 
Afr'kada, Şarkta, denizlerde, de~ 
nizlerin altında ve havalarda teh
d.it etti. Biz mukavemet ettik. Fa-

lan gayet geniş bir faaliyet dev. 
resine girmişlerdir. 

Bu faaliyetin neticeleri bllhas 
M Afrikadaki İtalyan imparator : 
luğunun yıkılmasında görüldü 

Hemen tereddütsüz denll~bilir 
ki Afrika har.binin zaferini 1ngi .. 
Uz casuslan hazırlamışlardır 

Daha İngiliz si.yaseti ltalya ile 
hiçbl r düşmanlığı olmadığı, ser • 
zenU,lcrde bulunduğu sırada en 
mahir ve cüretkli.r İngiliz casusla 
n Afrikaya geçmiş ve orada ltal • 
yan imparatorluğunun mezarmr 
kazmaya başlamış bulunuyorlardı. 

Filhakika bu casuslarm bu gö
rilnmcz İngillz ordu.sunun' bu te • 
şcbbltslcri pek ağa- şartlar ve teh. 
likeler içinde başladı. İngiliz ca• 
susları bin bir ölUnı tehlikesi i . 
çinde ta Ha.beşista.nn içerilerine, 
Sudanm, Mısırın ve Somalinin kız 
gm çi:Jllerine girdiler. 

Afrikada İngiliz • İtalyan mil • 
cadelesl koptuğu zaman ben gayri 
ih üyari kıymetli dostum ve ho • 
cam profesör Ulmşenin şu vecize. 
lerin i hatırlamaktan kendimi ala.. 
mamıştun: 

ka.t mukavemet göstermekle kal -
madık, bir taraftan mukavemet e
derken bir taraftan diişmana. ağır 
darbeler indirdik. Havalarda. ve 
denizlerde ehemmiyetini gittikçe 
daha f8%la. hissettiren şanlı zafer
ler kazandık. 

tNan.ızr.ER DVŞMANA "Oç 
MİSLİ FAZLA ZAYiAT 

VERDİRİYOR 

Düşman tayyarelerinin İngilte • 
reye karşı gösterdiği hava faali
yeti son aylar zarfında hissedilir 
eekilde azalmış fakat İngiliz hava 
ordusunun faaliyeti büyük bir mik 
yasta artmıştır, Almanyada, Nor
veçte, Holandada Fransada ltaı· 

Yada, §imaıt Afrlkada, Atıas' deni
zinde ve Akdenizde tayyarecileri
mizin muvaffakıyeUeri tedricen 
çoğalacaktır. Yakında Rusyada da 
böyle olacaktır. Son iki ay zarfın
da dilpnanm aylık gemi zayiatmm 
t:onaj itibarile bizim zayiatmıızm 
hemen hemen üç misline baliğ ol
ması dikkate değer bir hadisedir. 
Temmuz aynıda bat.Inlan İngiliz 
tlcaret gemilerinin tonaj yekGnıı 
-iki lıltimı& ile-- harbhı en dil· 
fllk ayhk zayiat yek\lnu idi. Ağus. 
toe ayr barfmda atlas denizindeki 
g~ zayiatmıız cliz'i olmuştur. Ve 
genu kafilelerimiz emniyet ve 
memnuniyet verici bir şekllde İn
giliz limanlarına uğramağa devam 
etmektedir. Durmaksızın kuvve~ 
ler.imizi arttmyoruz. Mücadele vt.. 
si mmtakalarda gece gündüz de • 
vam etmekte ve bUtiln bu mmta -
katarda, kara, deniz ve hava ıruv
veUerimiz gece gündüz fasılas11 
ve dalına artan rn1kta.rda toplan. 
maktadır. İstikbalden neden emin 
bulunduğumuzu anlamak için ge
çen ziyaretim esna.smdakl vaziye
ti bugünkü vaziyetle mukayese et
mek k8.fidir. 

Lakin bütün bu gayretlerde bu
lunurken Tilrlt dostlanmm saadet 
en yüksek saadetten başka blr şey 
dilemediğimiz bu güzel memleketi 
de dllşUnmek için vakit buluyorum. 
Bu münasebetle yardmılarile Til:'
klyedeki vazifemi aon derece k~ 
laylaştıran devlet adamlarmmı 
takdirle yidedcrim. 

Mllnasebetlerimizi.n mülhem bu
lunduğu karşılıklı dostluğu mUdri
klz. Türklerle İngilizlerin birbir -
lerilc servestçe. samimiyetle ve: 
itimatla konuşabileceklerini bili
yoruz. Ve Türlt. - İngiliz ittüalu
nrn Türkiyeye kal'§I takip ettiği • 
miz siyasetin temelini teşkil et -
mekte olduğu ve adıma teşkil ede 
ceğini size tekrar söylüyoruz. 

Kenıcli hesabıma söz söylememe 
müsaade buyurulursa, Tilrldyede 
her nereye gitsem ~ılaşt.Jğnn 
nezaketten ve dostluktan ne de
rece mütehassis olduğumu ifade 
etmek ısterim. Diplomatların tali. 
hi kendi ocaklarmdan uzak yaşn • 
maktır, lAldn bu misafirperver Ve! 

dost memlekette öyle bir hUsnil 
k&bul gördilm, o kadar bariz bir 
anlayış ve fikir birl'ğile karşılaş 
tını ki artık kedimi yabancı bh 
memlekette lrlsset.miyorum. 

TVRK lKTISADIY ATiNiN 
DoGiJımUGU REFAH 

Ekseians Bay belediye reiıi, bu 
korkunç mücadelenin cereyan et -
t.iği turada sizi.n aranmia bulun 
malı: ve hmlr gehrinin geçen sene 
olduğu gibi bu eeııe de benyc:_lm 
lel bir hayır eserile uğrıuıtıgmı 
görmek çok güzel bir şeydir. Bu 
lllzler için bir gereftlr. Ve rl?fahm 
biltiln dtlnyaya gamil olmuı 1Uzu· 
muna tanaat getirdiğinlzl g&ter· 
metted.lr. Sil cadece lXSyle bir lı:a· 
naat beslemekle kalmıyorsunus, o 
ma tatbikat 88hasma da koyuyor -

(Ultfen aahifeyi çeviriniz> 
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/randa yeni ~ah ,Yt-m:n etti • 
Hitler nıi:.Ucfi~ del'lct!er 
şefler·ı~ gcr~§ccek • PariGte 
s-..ıikatJtler deoam c.cicrse· .. • 
Bulgari!.tan da !ıarbc gıre
cek mi? 

Alman ba'-'kumandaıılığ'ı dün 
gece neşrctti,.{i telıli~cle s.ırht:ıki 
ta~ruz!arm t.üyül; miky::ı•ta bir 
hare. 'rnt yolnnd::ı inki~af etml?kte 
olduğunu bildirm;ştir. Sem dört 
gL>n firlındn 28 Sovyet layyare~i 
Uı.hrıp edilmiştir. Alman hava 
kuv,•etleri 22 tayyare kaybet· 
.mi~lerdir. 

'Lenlııgrad'm müdafaa istih. 
kfunlan ctrnfında cereyan eden 
muharebeler esnasında bir Al. 
man piyade tümeni Sovyet kıta. 
l~ı tarafından anudane br su. 
rette müdafaa ed'len ve kaleler .. 
den milteşı>kldl bir hattı yarma· 
ğa ve oldukra mühim bir nokta. 
yı zap!etme<Te muvaffak olmuş:. 
tur. Alman kıtaları bundan ~· 
ka dfü:manın müteaddit tankla. 
nm, birçok topunu ve el silahım 
iğtinam etmic:ılerdir. 
'Alman tayyarelerinin 
'Akınları 

D. N. B. ajans nm n..c::kcri kay. 
naklarcl.an öğrendiğine göre, bü· 
yük Alm:ı.n pike tayyare tesek. 
ldilleri 15 eylülde Murm3.r1Sk bö!. 
gesindeki bolşevik harp mevzi
lerini bombalamL5lardır. 

Alman tnyyarclerı H.ı...s ccpheıılııln 

uzak şimal cımtlılmsmcla bulunan Sov 
yet mevzilerine de çok teE.lrll bUcum • 
ıar ynp'mL~lardıt. 

Bundan ~ka şl~J bıa denlZlnde 
2000 ve 1000 tonU!\toluk 2 Sovyet nak 
liye gem!si:ıc tam 1.sa~~er kaydedil. 
m1J ve iki ~mi batmlmı~tır. 1000 to. 
nllAtoluk diğer bir Sovye~ gemisi h~ 
aarn uğratılilll§ttr. 

15 eylüld, Alm:ın bombardı. 
mnnları neticesinde. Kırım bt> • 
zahmdan g-ecen demiryolu biroçk 
nokta üzerinde tahrip eôilmic; ve 
kesilmi&tir. E7,cümle, mUl1im bir 
Sovyet garı. biyü":t çapta bomb~ 
lrı.rla hasara uğl-.ıtılmışttr. Stuka 
fayyarclerinin hücumiyle ayr:ca 
bir seri Rus tahkimatı da y.a 
tahrip edilmiş veya ağır hasara 
uğratılmL'jtır. 
lngiliz tayyareleri 
'Almanlarla tema:; ... geldi 

Londrada öğrenildiğine göre, 
Rusyadaki ~ovyct umumi ka. 
rargab1 emrinclc1·i İngiliz h.:ı.va 
kuvvetleri teı:;.cl·külleri r-;imdive 
ıkadar Almanla;.-la temas etmir-
lcrd ir. 

1 Gönderilmiş olan yüzlerce n · 
ıgiliz tayyaresinin büyük bir kıs. 
mu Rusynya gelmiş bulunmakta· 

Oır. • d . 
'Ruslar bır a ayı gerı 
!Aldılar 

Bir Sovyet rernıt t~b1it':ine 
göre. Rus kıfoları I ~a:ıı;o gö. 
lünde R~"<hun."'s:ı.ri ndnsmı J:rerl 
aln11şlardT'f. Bu Pd<ı irin ya11ılan 
muhareb<>lerdc SIJO Fin subayı 
ve askeri ö1mü<1ür. D'i::;manm 
dört vanurı: ve iki motorbotu 

sunu::. Bu kanaate biz de işUrak e
ölyoruz. Ve bu n"beptcn dolayıdır 
ki lstik00.1 ic:"n beslediğimiz üinlt
lcrln dayıı.ndr·';ı prensipler Birleşik 
Amerltn devl .. ti reisi ve başveki
limiz tarnfmdan tasrih ed lirken 
ol'taya ntılan s_ 'tlL maddenin biri· 
ni l~ir fu:ın b:-na hntırlntmaktn. 
dır. Bu rn"dJc ş•tdur: "Mevcut ta· 
ohhiltl"rin naz n dikkate nhnma
eı şart"!e, bJ\'ti.'t veya ufak. gnli' 
\'eya m:ı-;lü!> bütfin ce-v'C't1erin ken 
c11 iktrsadt r •fnlıl rı i,.in muhtnç 
oldukları dl\ny tlc:ıretlndt'n ve 
lıe.m mnd1eler n~en müs:ıvl şart

lar altında lsti nde ('deh lmele>rini 
temin \•e te~il et.meğe İngiltere 
ve B!rle~lk Amerika ga)TCt ede
ceklerdir. 

Bu düşUnee ile sizi bnş•rrdri~mıt 
tecrle et.rnfrr.ıza ~e~ip r:ıtsn ka 
crgnnm ortasında İzmir fuannr 
hu C!ereee ~:ı:el bir muvnffe.ktyet. 
Je tert p etmek için göst('rd·fün'z 
bilyük cetsaretten dolayı tebrik e
derim. 
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bnt.ınlmıştır. Adadaki garnizn 
nun bakiyesi esir edilmiştir. 
Fin resmi tebliği 

Fin resmi tebli~i 16 eylülde 
hava kuvvetlerimiz şarld Kercli 
da harp malzeme depo!armı ve 
kamyon kollar:nı muvnffnk:yc~
lc bombalamış!ar ve mitraly~z 
att:!şine tutmuşlardır. Bir çok 
kamyon yakılmrntır. 

Hava dafi bataryalarımız Ka. 
rea berzahında ve sarki Karelide 
düşmanın 2 avcı ve 4 bombardı. 
man tayyaresini dfü:ıürm~lerdir. 
Sovyctle1in iğti:ıan. ettikleri 
Mah.eme 

Yine bir Sovye~ teb!iğirıde de. 
niyor ki: 

16-l 7 E)1U! gt'"cııl, Sovyct kıtnlnn 
b!ltün cephe ooyunca d ljjmanln çar -
pııJ':llı:lıırclır. 

Carp lst!luıır..•tındeki bir bölgede, 
kı•nalrımrz şid h ti! nnıııareb<'lcı dco 
sonrıı ccı tıı:ık 2l top, tıı ıni~ralyöz, 

13 mııyn ll.Jetı ~16 t'.:fc."lJ;, mermi ite 
dolu 40 san.i1k ve ço,r, rr:ın.aı·cıı harp 
malzemem tılhr~ ve ,"n !q- .nnm ctı:ıl§ 
lcrdır. 

Gnrp ttıtıımm:•ın1 .. ın .:: ger bir böl· 
gede Sovyet toı.<.;usu bir gU:ıdc dU~ 
manın ·":> ın!t:-alyllz y.:v&.nı, 10 ma"n 
b:ıltıryasrnı, ~ıs .o;> bı.tıır: asını tohrlp 
ctml,. ••tıya susturmu~tu. lç.nde Al. 
man piyadesi ~u.una!1 17 zırhlı sığı 

nak imha \"C beş ccp~t>ı.>P deposu da 
berhava cdllmt,t!r. 

Cephenin şlmnll g::ırb~s! lsUkame· 
tln<:ekl blr L~lg:ı~lnd", So,.·yct toyyıı
rclcri Alman piyade askeri yUklU 2i 
kamyon, cephane 1\c "i kamyon, 15 
tonk, l hava defi top bat&ryasr lınha 
etm~ıerJlr. 

Sor>yetlcr Smolenski 
Çeviriyorlar 

Mookovada resmi istihbarat 
njansının bildirdiğine göre rad
yonun evvelce bilcliroiği gibi Al
manların ölü ve yaralı olarak 10 
bin ki.si kaybetmeleriyle netice
lenen Smolensk'in şimali sarki
sindeki muharebe Y~nt...~vo'da 
cereyan etmiştir. 

Ya.ntsevo fiChrt Smoleıuık'ln 45 ki. 
lomctre §lmııll ,arklE!ndt:dlr. 

Ajans Almnnlıırm uğrnc:ğı 10 bln 
ölU ve yaralı olnnık tahmin edilen za· 
yiattan başkn Rua kuvvetJerinln bu 
muharebede ıoo 'en :azl:ı. top, lOO den 
fazln alev makinesi ve bir çok maıze. 
me iğtinam veya tahrip ettiklerini na. 
ve eylemektedir. 

"Kızılytldız" gazetesi. Sovyetle. 
rin çevimıeğe muktedir oldukta. 
rını iddia ettik.lri Smolen!!k'in 
şimali karkisinde Ruslar tara. 
fından kazanılmış olan muvaf. 
fakıyetl~r hakkınd~ tafsilat ver
mektetlir. 

"Kızıı Yıldız,. gazetCDı, Sovyet pi· 
yndcsııe tank cUzUtnnıJannın Moskova 
istlltıımctinde Smolcnsl<ln 45 kılomct
l'e §!mail çarkislııdeki mPrkezt mmta. 
knd:ı harek~t icra etm<:!:tte olan At· 
man krtaatııu s-erl sllrmeğe muvaf.ıık 
olmu~tur. 

35 gUn d~vnm eden harp, 9Cklz gUn 
içinde çok bUyCk bir mı.h:uebc hnlln1 
almı§tır. 

Kızılordu, ba!lhazırdr. Smolenııkl 

çevirecek vaziyette b:.ılunmııkt::ıdır. 

lngiliz ta;ıya:clerir.in 
Almanyaya akınları 

16-17 eylül gecesi. İngiliz 
bombardıman ta.yyareelri, Al· 
manya.mn cenubu garbi mınta. 
kası üzerinde uçmuşlar ve muh
teJif mahaller üzerine inffüik ve 
yangın bombafarı atmışlardır. 
Bombalar, hallda meskun mahal. 
lelcrde pek az hasar yapmıştır. 
Sivil halk, nrasında birçok ölU 
va yar.;:.lı vardır. 
lran:la yeni ~ah yemin etti 

Pars ajansının bildirdiğine gf .. 
ııe lran parHi.mentoım fcvl;alft.::le 
toplantısında şahın istifasından 
hab~rdar olmuştur. Ba§vekii 
bu toplantıda dem1ştir ki: 

lr~n mebuslarınn ve milletine 
mühim beyanatta bulunacağım: 

Şa.hinşah Rıza Şah Pehlevi 
hazretleri, meşru halefi olan 
oğlu veliaht lehine sıhhi sebep. 
terden do!ayı tahttan forag.a.t e~ 
mic;lerdir. 

Başvekil lran hükfimetinin 
mtittefik kuvvetlerin Tahrana 
yaklanmalarını talep etmiş olm2-
sm:ı. ra~en bu şehre doğru ile:r
led;klerini bildırerek demiştir 
ki: 

"Bu talebimi?.in müessir ola. 
cağını zannediyorum. Fakat 
müttefikler Tnhrana gelecek ol· 
salar bile parlamento fizasının 
endişeye kapılmaması lazımd·r. 
Çünkü mütt~fiklerin hasmane b!r 
emell~ri yoktur. Buna dair bize 
teminat vermişlerdir. Onların bu 

' 

vandına g-üvenebileceğimizden c
nıınım. 

Bn.cıve!dJ Qt.'nları ila\'e et 
D'li.,tir: 

1 
Yeni Şehinşah memleketi ka. 

nunu esasiye tamamiyle bağlı bir 

ar radyosun Ya tsevc Alman fırkasi 
Leningratta 

bir parka girdi 

Vekiller h8 

MiLLi SEFIN Rl't':~ 
DE TOPLA 1cı-

vim s ~tiu m ta ası 
sus u 

Uulgnr radyosunun, "Tnk\'İm .. areşal Timoçenko 
,.,ati'' ndı altındaki neşriyatında, 

Anknm 17 (~.r\.) -: ~ o". 
hcyell, bugUn saat \.aıııır'oC' 

b zi :rcnciılc edecek mnlılyette SÖ7- 1 ~{. lJVvetleri tarafın-
ler nrfeılilmekte \c blnnctlcc biz • ~ 

1.ondra, 18 (A.A. ) - B.B.C: 
Ge-ceyarısı neşredilen Sovyct tel>· 
1~ğinden: Timoçcnko ordusunun 
Smolcnsltl elde edebilecek vnzi 
~·ette olduğu anlıışılmakt::ıdır. Smo 
lcnskin şimali şarkis·ne düşen bir 
noktada Timoçenko ordusu 35 Giln 
devam eden taarruz ve 8 clin di -
ren ha.lti.ki ha."J) ncticesin<le Al • 
manlnrt bir §Chirden püskUrtmU.'? • 
tür. 

Relslcumhur İsmet 
tinde toplaIUD~· 

~:;d.~lr mukabeleyi clavct etmek. dan nasıl geri ahndı 
Dün, Bulgar mntbna.tı atcşc:si M 1• • ----o-'d" kii toP1~ ec ı11ın urı ,,.. 

Anl<arn, 17 (ı\.ı\.)c# 
Meclisi bugün ŞetnS 1~ 
tayın reisliğinde toPe,-ı:ut 
ceza kanununda ı;!.,,ıı 

Il:ıy 1\lntoftan Öb'Tendl~.;mızc göre, :G b ırew ette 
mum:ıilcytı füi memleket nr:ısm • 
cl:ıld d!> tlui,'B yalmrnııyan bu gibi SG 
ncşriyatn lmtı surette nihnyct 
,·crmdc üzere Ilulgar Jıükfımeti 
nczılimlc tc~cbbüslcre glri~n.i~ ,.c 
ncllcc.ıc Bulgar :-aılyosunch bo 
kabil nrşr~y:ıt ynpılmn mm ön:.ino 
~c<:mi5tir. Cay l'tlnt-Of'u. bizi de 
memnun r.den bu t~~elıbUs \'C m~. 
mfralı:ıyctınden clolnyı tebrik et· 
mck isteri~. nul"'a.r rndyosu su. 
.;;une:ı, Tildc mntbuntm<lnld a.ksis:!-. 
clndnn ela hittnbf eser lmlmıyncnlc. 
tır. Her. iW memlelret dostluğu lıc· 
s:ıbına bir tmzanc;tır. 

--=-============== 
hüklimdar ı::ibi idare edeceğini, 
bu kanuna ve İran mılletinin 
haklarına riayetkllr olacağını 
b1ldirmekliğim için bana mezu. 
niyet verdi. Şehinşah parlfunen· 
to tarafından kabul edilmiş ve 
ileride de kabul edilecek olan bil· 
tün kanunlara riayetkar olacak 
ve millete gerek şnhsen gerekse 
müştereken yap•Jan hnks1zhkları 
tamir edecektir. Milletin bütün 
ümitlerini ve bütün arzularını 
tah"kkuk ettirmiyc cahc:araktır. 

Yeni şah dün saat 16 da ye. 
min etmiştir. 

Bn!garistanın diplomatik mi!· 
messilleri Tahrandan ayrılmış. 
lal'dır. lsve~ elçiliği handaki 
Bulgar menfaatlerini him~ye e
decektir. 
Hitler müttefik devletler 
Şcllcrile görüşecek 

J u r n a 1 de G e n e v e , 
Berlin muhabirinin 
jşarına atfen Führer, müttefik 
devletler şefleriyle görüşmelere 
devam etmiye karar vermi§tir. 
Gazete, bu görüruneleıin Musoli· 
ni 'ilp yapılmış olan mtilukat ile 
b~lnmış olduğunu hatırlatmak. 
fadır Bu maksatla Bulgar Kralı 
Boris, Führerin umumi 1tara~a.. 
hına gelmiştir. Bu ziyarete hu
susi bir ehemmiyet atfedilmek· 
tedir. 
Paristc suikast/er devam 
Ederne 

Paris işgal kuvvetleri mnlrn. 
matı. bu mnkamata. h~rşı sui. 
kastler devam ettiği ta..l<dirde a. 
lmacak rehinelerin kurşuna dizi. 
Jcccklerini Pariste afişlerle ilfuı 
etmişlerdir. Bu rehine!er,:.Yal~ı~ 
komünistler arasına~ deg!l, bıla 
istisnn bütün Paris balkı arasın. 
<lan alınacaktır. 
Bulgaristanır. hc:rbe girecek 
Zamanı geldi 

Zlirıhte Rornadnn alınml!l olan 
b:r telgrafa göre !~lya :.ıuıdıme. 
ti, Alman hariciye nezareti tara. 
fındnn Bulgaristnnın Rn.<>ya a. 
leyhindeki harbe ginncc:i anının 
lmlfıletmi!i olduğundan haberdar 
edilmiştir. 
Romııdan olmmrş olaı: bir telgrafa 

göre ttalya hUkQn:etl A:man hnriclye 
nczareU tnrnfından U~1g!u·ıstanın Ilus 
ya aleyh~ndekl !'.aroo ~trır.esl anmm 
lıulQI ctmll} olduğundaı. haberdar e.. 
dilmı,ur. 

SöylendlCine göre Jı;atya bUkflmctl, 
Bulgarlsta>ıın en ı.ı!ak bi. fednltArlık 

yapmaksızın arıı:z.I lti .nrı!c birçok ka_ 
zançlar temin e~ll} c.lt'·ıı:ımu naznrı 

dlkate alarak. Al.nınn iııı.r.clyc nezarc
llnln bu ml'talessmı tn&11ıp ctmlııtır. 

:hlal<cdony<ıdakl nlltu- mıntııknsı 
meselesi bııkkmd'l 1talya ile Eulgarls 
tan arııeınd.t mevcut ol!ill gerglnllk 
zail olmuıı deg-Ucı:r. 

l{ınuıa karşı taarr:za b~lanılmal: 
Uzcre Kıı.ra•l'!nizJ.i!ltl l.ıüten l!manlnrı 

kapam:ısı ~uııusw:un /1 lmunya tara • 
flndan Bulgariewa "mrcdllmlş oldu. 
ğu söyl,.nflır.elttedlr. 

Rumanyn, bu t .. dblrl ev->'elce kabul 
etmiştir. 

1tnlya, Bulgar!Etnna Moslcova ile 
dlplonuısl µıUnasebcUerlnl kesmes!nl 
tavsiye etmektedir. 

iki lsvcç torpidosıı battı 
S~okholm ) :,!{•nında demirle. 

miş olan tsveç torpito. m~rip!r· 
ri grupunda büyük bır ınfılU.k 
vukua gelmiştir, . 
Ate~in tesiriyle Uç torpı!_O 

muhribi ciddi surette hasara U'"'. 
ramıştı~. Mühimmatın infilrt';i 
de bu hasarın vukuunda ftmil o .• 
mu tur. İki muhrip, batmıştrr. 

'Bir<;.ok ölü ve y~rah vardır, fa-
1,~t ::ı.ievlcr içinde olan petrol 
t .. h1is ameliyatma mani oldl!· 
ğundan hakiki rakam malQm dc
~"ildir. 

Moskova, 18 ( A.A.> - Sn~ 
lcs~'in 56 kilometre §imali şar. 
kisinde Ymtsevo·nun mara~al 
Timoçenko kuvvetleri t~rafından 
ir;rralindeki hayati ehemmiyet 
dUn lzvestia gazetesinde general 
Holı:ossovski'nin yazdığı bir ma
kale ile tebarüz ettirilmiştir, 

General bu makalec:.icde Yart. 
sevo ile Smolcnsk'in 48 kilomet. 
re cenubu şarkisindeki Yelnirin 
zaptının Aim~nların bu .1okta. 
dan b:!çlnyarn1;: Moskovaya doğ
ru bir ilerleme hareketi yapmala. 
rınd:ıki ilmidi mahvetmiş o!du. 
ğunu söylemektedir. 

Bundan maada Moskova rad • 
yosu, bu zaferi müteakip Sovyet 
kıtalarımn artık Smoleıısk'i ç~. 
virebilecek vaziyete ~elmiş ol
duklarım da bil<i:rmiştır . 

Voroşqof ordusu Lcningra.dm 
yükUnU hafifletmek için bnl'ekata 
devam ediyor. Rusların şehrin dr
şınn düşen bir yerde bir köy ele 
geçirdikleri bildiriliyor. Diğer ta -
raftan Almanlar, mekanize bir Al. 
m:ı:ı frrkasınm oskeri mevki hali· 
ne getirilen Lcningradm bir par
kına gird:ğinl bildiriyorla.r. 

Cenupta milhim harekl\t vardır. 
Almanların Odf.sayı elde etmek 
ve Kırımı istiUl eylemek için sar
fettikleri gayretler cenup cephesi 
nin seyyal olduğunu göstermekte. 
dir. :Moskova radyosu dün geceki 
neşrlyatmda Odesaya hücum eden 
mihver kuvvetlerinin püskürtüldü 
ğü nü ıtl.d · a e t.m.iş tir. 

Sovyet tebli ği 

(Ba..' tarafa 1 nclde) 
Şark cephesinde ('eteyan eden yarmak ve Brtyııl:J!k fC!ırını işgal et. 

11' .. ı.~rebelerin en mühimforinden mck tasııvvurund:ıydıtar. Günlerce de. 
~ olan bu muharebe hakında vam eden çetin muharebelercien sonra 
izahat veren general Rokossovı;. bUhııss:ı tank ve taJYıırelerimlzlD 
ki şunları ~ azmaktadır: mlless!r mUdahales!Je, dl'~nııın 20,000 

Bir Alman tank fır!rnsr, en kı. den fnzla o!U, yaralı, ve esir vererek, 
ro tarik olan büyük Autoztr~dn 500 tıınk, 170 zırhlı ctom?bil, lM kam 
yolu ile Moskovaya varabilm~ yon, 190 tayyare, ytızıerce maklncıı.. 
için bundan altı hafta evvel anı tüfek, milyonlarca mcrn•l ve her tUr. 
bir ileri hareket yaparak ta~rru- ıu hıırp levazımı kaybederek orduları.. 
zunu inki~af ettirmiş ve Yartse. nuz tııra!mdan çok gtrlleı~ atılmıştır, 
vo şehrini z::ıpta muvaffak oJ. General Budrlyıın kuınandıuıındnkl bu 
muırtur. Alman ordusu, mevcudıınun 3/1 r.I 

Bu mmtakada az miktarda bu. 
lun~n :kuvvetlerimizin nagihani kaybetm!ş bulunmııktııdır. 
mukavemeti düşmanın ileri h~- Alman resmi tebllğleri 16 eylUI, 
reketini olduğu yerde tevkif c. gUnU, Almcuı ordı.ılnrmm ı;Qya İlmen 
dcbilmi§tir. gölü clvo.rındıı Uç bUyUk Ru& ordusunu 

Yartveso ya.kınlarında chcrc. mnğlOp ederek 63 bln ~:;ir aıdıklnrın.. 
miyetli miktarda tank kaybeden dan, 320 tAu~ ve1695 19P. tahrip veya 
ı:e yin~ chemmiretli telefat ve- iğtinam ettı.klertnden ba!ısct.mektedlr, 
ren Alman . kumandanlığı takvi- ı Alman ;.-esml tebllğlerinln bu iddia,, 
ye kıta.~tı celbedilerck tc~.rar ta. lan, diğer birçok iddiaları gibl bn§tan 
aruza gec:meden evvel mudafaa- lıaşa yalandır. Ve bu cephedeki Alman 
<la kalınnk zaruretiyle karşılaş.. zaylntını gizlemeğe matut blr manev. 
mıştı. radır. Haklltat audur: 
Kıtalarnmz yaptıklaııı müte- Bu cephede, yani ilmet. goıU cıva • 

addit muk.;ı.bil hücumlarla yalnız rındıı gUnlcrdenberi mnttı~ muharebe. 
Almanlarm ikinci taarruzlarını ıer cereyan etmektedir. 7..8 gUndeu 

. akamete uğratmakla kalmadılar, bcrl cereyan eden bu muharebelerde 
Vop nehrinin şark sahillerini ordumuz, ölJ, yaralı ve kayıp olarak 
işgal cder~k düşmanı Yartsevo. 30 bine yak.n zayiat venni§tır. 
dan tard ve bütün Alman tank 
fırkasını da boz.guna uğrattılar. Fıı.kııt Alman znyiatı yıınmda bizim 

Almanlar artık Yartsevodan zayiatımız pek hafi! xalmaktııdır. Al. 
geçerc.~c l\1oc:kovaya var~may:;. mıınlam aynı mUdde~ zıı.rfnda cephe· 
caklannı anladılar \'C bu şehrin nln bu kısmındaki znyU.llan ölll, ya. 
y~.mnd:m geçerek mukavemet ralı ve cslr olnrak 45.000 den çok faz. 
etmekte bu!unan müdafaa hat- ıadır. Gene bizim bu urı;tekl tank 
lnrım·zın zayıf noktalarını bu. kp.yıbımız Almanlaruı iddia ettiği g!. 
labilmek ic:in bir taarruz tecru. bl 320 olmayıp 42 dlr. 
besi yapma~:ı. karar verdiler. Top kayıbımıza gelıncP. Almanların 
Düı.m:;ı.n bU!'aya üç piyade tüme. bu iddiaları bUsbUtUn gt\Ulnçtur. Al • 
niyle büyük miktarda tank. cU- mnnlar, muvaftaklyet.lzllklcre uğrıı.. 
zütamları ve tOJ>f;U kuvvetlen ge. dıkça, tnrıu turıu yalanıarla bunu te. 
tirdi. Bunlarla Smolens.t'i bom• Ulflye çalI§mııktadırl&r. 
bardıman etmek veya başlıca 
kuvvetlerini Yelnir mıntakasın. 
da teksif etmek istiyordu. 

tJ 1 -"- ve 5u..-a ş arın mana . gerl .t 
ni ve tezkercnuı JtAlet te>"" 
hakkındaki Ba.şVe 9ı1 )1 1 

B. M. Meclisinin ~ ı:ıc 
yt hesabı bıı.kkJ!l uıneııi 
lnrmm tetkiki ene gnıı 

1 sr okunmuş ve clllll1'11uı." 
m3.k Uzcrc içtJ:rnfl8 
mi§ tir, ,, 

Bir hakim öldü~ 
~·1 cna11 .,,J t 

~ J<ll .. 
tabancasını çekerek t\11 ' ,.ur. ~ 
mayu dnvct "yıcın ~ t ed r. -:f 
llm oımaktn tereddO ti ı.ıı 

111<t tt 
se yerine yeti:en 11 uıt'rttı 
murları tarafından rfi!lce 
len tabancaları gO 11 .t:ır )ıTI ' b:rııkl\rak tcsllaı 0 .,ıı:t 

a!:JllY. 
Derhal hrtdiSe ~ odll" 

mUddclumurııl tara 1 'l'~(ıı 
ff{i)dll1 

batılnnmı~tır. tür· 
de veremeden ınrııU' ıo 

Cinayetin bir ;ırtı~Jt ı;' 
doğan lğbl:-r..r neUCC I{ır.ri~ 
tahmln edU:nekted!r. , 
Must.D.ta dıı. zıın altın• ;r 
olunmugtur. bllf'ıı 

rl tı:de 
Cinayet şeb ın Ji6d;,e ttd"' 

JSUr uyandmn~tn'· d)lıtıelö 
tahklkntn dev~ , ~ 

Benzin ta~~ 
Benzin tevziatı c~ 

ır~malara devııJll nrıJ' ıı~ ~ 
B'°u cllınledcn °1 ıte ~r# 

rUUYe 'ıi°"J 
den evvel de ' cıtii ı 1 

ledlye nisl. P1:· ~0ptııJJ~~ 
yaset rttlğı bil' ı.rol 
tır. Toplantı~· P~tır· 
müdilrü de ça~, 

· kott•ef' 
Dede elendc J: 

alırıactı tfııı
nse ~ 

De<le Efendi l<~ııdJ ~ 
Belediye G~oS :ı;u ~~~ 
kara't vcrilınJŞ~US'· 
li filine de nl ıxııı 

4
, 

rakterlstlk şehit r pcl ~ 
füı ve olunı:ı.cni--tl · ıc~ O', 
konserinden tD::: ,.,,.. i' 
ftz Post, sadul pedcıı ~ 

. lb ki ~ıct de ve Abdu n .,erv d'I 
rlndcn konserler ·ıc ııt• 

d''O 1 konserlerin ra • 
~ünlilmektedlr. -~ ~, 

__.-er '*'::,,. 
J tl 

Bir doktor f ' 
l ~ ,,Jar ···t 

V!lt::-ı 1a: rgı cliflldi~~ 
Anka.rndtUl ~~p )-ııııf 

aslen Kıbrıslı 0 ı:ı:.ılııtlc)ııf 
let hizmetinde esi t !1 

hizmeti tcrket.ı!lctıXl~ '°' 
ğu halde kabul 'j'Url' ~ 
Dr. Ata Refik'I.ıı ı 11ııl' eti' 
ğmdan <'ıkarı1rn11s ıte> 

~ • ...ıııer 
rarname Vcıw> 
dik edlmişür. 

Alman!.;ı.r Vop nehrinin garp 
kıyılarında bir s:ra müstahkem 
mevziler tc~is ve burada 'büyük 
mikyasta tank ihtiyatları talışit 
ettiler. .• 

vazifesi Alınanla~ Yelnir mınta. 
kasma varabilmekten menet. 
mekti Birinci taaruzumuz Al
manları ~şırttı. Kuvvetlerimiz 
31 ağustos gecesi Vop nehri ge. JI 
çitlcr!ni zorladılar ve t~rruza POLIS'te,1- ~1 

Biz a!fu.stosa kadar bekledııt. 
Nihavc.t Almanlar: Yeln1.r mmta
kasında akim kalan teşebbüsle. 
ri neticesinde verdikleri ehem. 
miyetli telefatı ikmal için Smo. 
lcnsk'in cenup ve ı:ını l'ında bulu
rmn ihtiyn.t kuvvetlerini harbe 
so·~mak karnrını verdiler, dü -
man·., b~ hareketi Yartsevo 
mıntakasındaki kuvvetlerimizin 
faaliyete gecmeleri için bir işa
ret oldu. kıtaatrmızın başlı<·a 1 

geçmek için yayıldılar. Kıta~a~ tt•ıC ı~..J 
r:mız düşmanın mukavemetını Bir kadın rşl,ıı L""t 
kırdılar ve ilk hatlarını bozdular. düi•iİ, 1:~ ~~ , 
tşte bu sırada Sovyet piyadeei Gedikp~ it ,.-,;ı;,: 
ileri ~tıldı. DU.~man onbin ölü ve Anjel admlıı b B~ı ,re'I. 
yaralı vererek garbe doğru ricat kapıdn, 136 nun:,nıı t:~. 4 
mecburiyetinde kaldı. Burada yazrt tranıva:>'fll i?tclP"" 
oniki topla mebzul miktarda deyken :ntlaJilnl' ıi! f! 
har,> malzemesi iğtinam vf! dh~ uır. ırıul1tctc4' 
mamn yüz topunu ve mü ım Başından ve Jto.ıiıtl _,ıd 
miktard.;ı. malzeme ve techiza.tım ilen yaralanan ev:;, 
tahrip ettik. . alınmqJtır. ~ı,tJÔ~ >!,, ~ 

SARllO-.. 0tıJl~~ ·'ti CJi!:fü 19 Eylul Yarınki Cuma Matinelerinde fü!• Fcriköyünd0 ~cın" 1 
•••• birlsi, dün gece rdcıı ~~ 

Sl· a.eması :.!~_;i mlş merdivenle t,te~11J 
1 1 • • şmdan ~~~'{t sQ ~jJ~ ~'. 

Mevsiminin Açılışı Münaaebetilf 
1ı:i.·i.=i.· ~~~~ı~ ~ 1 

DUn gece J>e~~l:".J. .,. J. 
.... ~ OF ve BELLA LUGOSI Jm daki karıınırlt -ol'~~ f.d~ 
:::: .::: guns'.ız ka~.~ı~tif· ııfı 
mı T aralından yaratılan ve heyecan ve teeHÜr itibariyle ım neye 6CVkedl;i>f~~~ ,_ 
:::: :ii:i nın Al\WI· '?Jt~~~ 
ii~! (Dr. ŞANDU) Filminin Fevkinde Olan i!li Ahu-kapıda, (}Jile~~ 
••• • u u posunda çtımıatl nıJıı ~_., :::: . .. c :::: d-·'·' nWlelo deP" hılıır., 
W~ G U ana Var ım kdey~ yıınıı8Ü' en~~~ 
::.: :::: t"'tUn yükleti~ ... " 11 .ı ··.c r::: u _...:ı- de,.~ıır·, • f(orhu ve dch~etler filmlerinin •ahe&ertni l!•· nm ruıvmıu:ı .... , ıı ! i ~ 11' -.:: ~-·· \ ıce ıı 
:. • takdı"m ed•Aektir. fm ğulmıı.k uz·re t1 t . 
· i ....... ::: Amele bn)lr.11,. 1' ~·u •••• "' .ı ~···••••••••••1--. ...................................... _ •••••••• _ ............ - ............... :::: t~ncs .a-• .. 
~ t•••••• 11

••••••: • ••••••• •••••-·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•-••••••••••••• ·~···· pnco. ha.5 """6 
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Onlara: 
- Siz gidiniz dedi. 
Yalnız kalmqıhk. Sa.b11"8JZ1a. 

ruyonium. Şu dakikada bayatta 
tutunacağmı bir dalım yoktu. o 
kadar yalnıs, o kadar zavallı o 
kadar bahhmdrm ki... Utanma. 
sanı hUngUr, hüngtir ağtayacaJt. 
tını. Alnımın ne kara yazısı 
varmış bilmiyorımı. Günahım 
neydi ki kUc;ücaük yaftanberi 
kopmak bilmeyen Dltr&P zinciri 
beni h11i sımsıkı sarıp duruyor. 
du. 

Komiser sakin ve bu gibi şey. 
lere alışkın bir sesle konuşmağa 
balladı: 

- Haldmım1a bir ihbar var. 
- Ne gibi beyim! Anlama. 

don. Affedersiniz. 
- Siz lstanbulda çalDjall kuv. 
nymılll~ yardım ediyor 
mupunus. c88Ulluk yapcyomıuş. 
aunm. İlgal zabıtası da dahil 
oldlifu halde bütün emniyet kol. 
lan 8izi aramald• ~ bulu
nJ'()rlar. 

Gayri JMiyarl ait••+dan çıktı: 
- Ben mi beyefendi. 
- Refik beyin km Necmiye 

8is Wil misiniz? 
.... ENt benim. 
- eu halde aradddan kadın 

liminis 
~ 111J1ya byıaar bir 
-vun~m.ettim. -Aman.,,.. .. De~ 
lirim ki .. 

- Yrlralananlar 1le1» 116.Yie 
derier .• 
İDamnayan bir imam bir ha. 

kikata iandırma.lt ne mGtlttH o
~r. 

- Ben lladece Relik beyin 
kmymı. :raımt ne filen 1tianet 
ettim ne de dedt«lnis p,i milli. 
yet.çiter laıabma CMUSluk eUim. 
Bu ibba.r yalandır beyün. 

~: 
- htir .....,ws .• lliıria 

lgila , ...... 
...,.... .. ,.ı. w ı neıleld 

adamı amut• wn. 
- ~ m•tectir oW• J"' 

elim de bu İl)el'İ ~ Be. 
yim. Bummla fıtllln8r iftihar 
du}'&l"dmı. AnadoJumm kendi 
hembma çalııpn adamı o kadar 
ook ki; bana ~e "1'ec* bir 
Jflzumu daymamıliardlr bile .•. 

Bütün bir memleket ve bütün 
bir millet Anadolu için ~hşıyor. 

- Fazla konwpaymız. Sisi 
ecnebi u.bıtasma teslime mec> 
burum. . 

G&delim brardı. Keodbnt u. 
mDcM kadar ainirii~. 

,~ .,..,, 
olan Macar dillMıri tabla 
fırlemak, ye komplan ba • 
tına toplayıp meteleJi 1-ke. 
.. anlatma'r iltedi. Sonra 

- Caferata-. 1m miain? 
Di7e Hllendi. Rf'.ateml zin 

duadan kartanaaja çalqan 
laareaıaiuı, Gillbep.a müj. 
deler ıetirmi!li· Y ••at9& b1-h 
çe kapısından içeriye p.tli. 

- Kızım. dedi, bucün Ah. 
illet pqa i:riletti.. akpm 6s
t6 cliftn toplantumda 1'a • 

JttC•a---...,._ 1 

işli Yı 1 alız:_/ 

MedB Aa vE NAHNUO SAIN 

PERDEYi AÇIYORUM .•• 

-41-
KADIKÖYtlNDE BiR GEC!i 

MACERA.Si 

- AllaJıaıam.arladık Y ervan E. 
fendi!. 

- Ka ahpa.:r, hava ka.ra.rdı. Bu 
vakit nereye gidoreun?. 

- Aellka Bağdat uzak mJdir? 
. Medihayı lbulmağa. gidiyorum. Ka.. 
dıköyilnde, uzun boylu, urı ea. • 
kallı, tapu idaresinden mütekait 
bir hocaya gibncdi mi ? 

- Evet. 
- Onu lbulmağa gidiyonım. 
- Zır d elisin. )'dm& daha ayıl. 

madm mı? Gece vakti koekoca 
Kadlkôyliııde adremlz :ieimelz u
zun boylu, een eaka1lı adam bu • 
lunur mııı? Mega aavu, poli.ıer t1ı 
tacak, Toptqma gönıdereceklerT •• 
.Ka ne edeyim? Ya.hm yatmak iL 
temoraan ll8D8. papaian gti bir 
kız bulayım. Bu Yattan eonra 111 
güzel hatırın için onu da yapa • 
ymı ! Ka ne edeyim ahpe.rt •• 

- Medihayı bulabilir mbm ! · 
- Medihayı Hazreti !.sa gökten 

inse bu akşam onu bulamu! 
- Öyleyse işime ~! .. h 

1adm mı? ? Sana bu bdar e6ylü _ 
yorum! .. Alahaanariadık .. _.,., ..... 
Aşıka Bağdat uızıııık md:r! Bil• 

yük~reden bir otomobile atıadmı, 
köprilye geldim. K•Mmıelr Bzere 
bulunan Kad*öy vapu.nma Yet.it. 
tbn. Bu yat.al eram zamanı Kadı. 
kö)'i1ndeyim. " Gece 80kakta kail • 
l'Dll,, Jıııorirusuyla ~ rıh • 
tmıı tlır.erlnd*t otellerdea l*IDdd 
'bir oda ldraladım. 

- Ta.pu ~ mılltekett 
8&rI sakallı, U1ZUD boyla., 11.tlyar 
bir hoca T ? . Bu pce, mnhelrirak 
bua&l bulacapn! 

Otel .... - w4'mı: 
- P-.m, dedi. Ben :ıc.d:*öy • 

Wıytbn !.. Olman ... meltsDt 1 

he 

imamı Asun efendi ..ar, _, •. 

blb, -.un boylu. ·--· Aaııb& o mu! •• 
- ":Bu imamı DMd INlalım •• lDri 

Berede! 
- P.Mam, nı.nuap. JD1'hel1e9 

l1ll'8da. VeılıaJ1e ~ne llOl'Ull.. 
'"Buıclum pJiba !., diye _.. • 

rek °*elıden beyecuılıa gıkbm. 
()wnenep uPD 5 

•• beqllılnl 

baldam: 
- Vara imam efendi a.ranm 

hoca, dedL. Eri 1R mııllakta. i"Jll L 
ld~ ... 

- Benıbeır Ple*', b ·av• ........... 
- Ne ...-! .. O.: ' bil 'ftllE • 

tiDcle emue 'Nil', dll9a wr, ı..iJ.. 
ta~~'tVDe ftl'! 

- 'b6ı" .. ~!. 
- lıltınkir neildl- gti bu vakit 

ne ......amt .. Yua .-.ıa rel 
Gideb. llOl'Uı. •• 

- Şimdi gidelm. 
- Meıbunıun ,.,._, ~ 

ten ge~nnm! 
- Onun glö btr ICY ! .. 
Bekçi memur oıduiumu zannet. 

ti. Kenclııııbıe tıir Çeki dıllzen ...er-
di •• 

- Buyra - et.nal, pıe. 
Um,. dedi. 

. . . . 
- Affedenıinill hoca etendi, 

zaht.Hnlzi rahatsz ettkn. . 
- Eatağfurulleh. Hayırlı bir 

haber infallah ... 
imam belki birdeıi>lre :im&.r e• 

der diye ben .me eee•mdan si -
riıftim: 

- Kedilıa ıa- içiD ~-· 
İmam beni blıft.m ...o bk' .uz. 

dll: 
- Ya! •••• dıldi. 
Yalrelecl• .. Demıak Jıledt'w bu• 

rad&. •• 
11Ave etti: 
- Sis ~ mİBİllİ& ? •. 
Dem• Jıhdla& '* diııf!ılyl t>*.. 

liyw, Zihnimde adet.& Ur timfek 
çaktı : 

- EYet.! •.. • _.., ~ Teıdim. 

:ı- 'T.11 BANICASI 
irlfr Twv•l la•""'"" IHI i~ ,,ı· 

...,,...~,_..,...,.. • ..,_.anı''"•• ... .... ,,...... ....... ..., ..... 
1 adlıt .. Lıl* - ............. 
1 • TDO • -~ • 
• • lıOIO • - .,.,_ • . . -. ---- . 

" . • • • • -. 
- • -aooo.-
- • •llOQ..-
•• • tOOG.-
• • -eooo.-

-~- ----========---

~azan: lalıenıler F. SEll!l"BAU 
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lumpek bere taraya ..... 

ve Rüatemin affı ~·· padita
ba rica edecek. 

Cafer bunlan anlatuken, 
Gülbeyaz dalpı dalım ba • 
rematumm ~ 1-kıyor 
ye haıelcetaiz ayakla dura • 
yordu. 

Cafer, Gülbeyazm halin • 
den füphelendi: 

- Belki Rüatem 1111 eece 
ı9 • ,. *" 8ır., .. dlpe 
J&dhn.. ıetır.. ~ .. 
nMlen Mı kadar ~ 
yanum? neden her zaman • 
ki t6i animnedin 1 

Gülbeyazm tabe-lili tat 
llllflı·· Daha ful& kendini 
tutemadı •• barem atuuuD 
kolunclan çekti •• iç kapaya 
ıötiirda. Ve hurada lwç:kna • 
rak: 

- Bak, dedi, bu hain beni 
aldünneie ıehnifti.. Elinde 
bıçakla üzerime aldırdı·. 
henden intikam al•ek iati • 
yordu. Kapıyı kmlL. sorla 
~ • 2 ırketı h·p• hir 
'cSwfP~.,tlum ........ ye. 
re-..ıi .. 

Gülbeyaz all11ordu· Ca • 
fer yerde kaalara 1-lar n ı ı 

alarak :rat.n ceee-li söriince 
Jw:lı:ta: 

- h kiaMlir, Gülbe,az? 
- Tanaaacha mı bu ll'Z " 

ne!IW.I Rflll&Dl•H? Rüateaain 
arbdatı Halil.. 

Cafer titremeie batlaclı •• 
- E,..tı •• padifahm çok 

tndili ba delibalı ölmiif. 
Şimdi irinci bir feliket Jiiz 
i&terdt Ketki ba kanlı ei • 
nayet Rüetemin evinde olma. 
•ydr 

- Ben yaptıjmu inkir et
miyorum, Cafer •la! Rüate
min mnde basün ikimizden 
birinin kanı dökülecekti. 

Yerde duran bıçağı ıöe • 
terdi: 

- Halil bununla beni ftl'• 

--~·o c;Jl::'di, 
fiwil~· heni ~ bu. 
l.caktln! 

- Vay hain w.y. Ne u. 
..... " nwl da kalk -, ya. 

telstan. HalWd W. ._ .._ 
DÜZ ~liai. ,. .. . ,.. ... ~ ... ... 
iki Pn enel paıli ... ile 
"Halil hill iJill..-tli .. , ,, 
diye aorc:lutu zeman kendhi. 
ne: - Yatıyor, .-Wlizn · 
benis llalk••edı • ...ı.mı 

itti veıtB DL 

-Benim1wimd••• .. ,. 
ıi bir namusla kaclm, kwacli • 
ni korumak için, hand- Mt 
ka ne yapabilirdi. Cafer a • 
ğa? Bu adam, Rüatetadm 'be 
ni ayırmak ye almek iltifor· 
du. Kendisine bç bre _.. 
la ıiizellik olmec, ..... 
Tekliflerini recldettim· Saa. 
detimi• -- • .,.. .. alp -

im ,naia ---~ ,........ yep.-Y.. blapece 

.ı,.am• ~ 
tau' a;zL.. - .. 
,..,....., Mil elyle? 

(lJftNlrM "" ) 



21. 9. !)tl p:ıznr gUnli ynpılacak 
lil< nıa~hı.rı: 

Fut bol n j ınlığından: 
FEı"'\ER STADI: 
Saat 10 Anadolu - Dcmirspor 

hnkcm Ş< k p, yan hakemlen Sa -
dık, Samahattin. 

Saat 12 Fenerbahçe - Altın
tuğ hakem Sami, yan hakemleri 
Zeki, Sabahattin. 

Saat 14 Galatasaray - Taksim 
hakem Ahmet, yan hakemleri Fa
zıl, Nihat. 

Saat 16 lstanbulspor - Vefa 
hakem Tarık, yan hakemleri Ba. 
ha, Nihat. 
ŞEREF STADI: 
Saat 10 Eyüp - Haliç, hakem 

BUlent, yan hakemleri Mücyyet, 
Ruşen. 

Saat 12 Galata - Kurtuluş ha· 
kem Selami. yan hakemleri Mü
cyyet. Bülent. 

Saat 14 Beykoz - SUlcymruıiye 
hakem F eridun, yan hakemleri 
Ncjat. Selıinıi. 

Sa.at 16 Bc3ikta~. Beyoğlu ha -
kem Şazi, yan hakemleri Nejat, 
Necdet. 

Birincı sınıf 

mütehassıs doktor 
NURt BELLER 

l'itte ve RUH IL.\S'l -'LmLAH 
Ankara lladdesl No. 11 

\JunycnP sııatl~rl: 11'1 ten ltlbart"t 

Kürek mukhvemet . 
şampıyonası 

Su SJ><>rlnrı n jıınlı~mıla.n: 
ı - Mevs·min son rnUsabaknsı 

olan kürek mukavemet samp"yon
luğu 21-9-941 pazal' günli saat 
11 de Beykozda başlayıp Modada 
nihayet bulacaktır. 

2 - Klüpler bu müsabakaya 
istedikleri kadar tekne ile işti
rak edebilecektir. 

3 - Hakemler: Rl7.a Sueri, Be
kir Macur, Nedim Ulhatur, İsmail 
Dalyancı. Efdal Noğan, Arif Spor 
el, Nııri Bosut, Bedri Koray, Ne
dim Özgen. 

18.91941 
18.0:? Radyo caz 

ork~trası 

8.SO ..-o.ı11J sazı 

19.00 Konuşma 
Dertleşme 

Saati) . 
!J tı; lt:Mlyo caz 

orkestrası 

19.31) AjanA 

19 45 bt?rbest 10 
Dakika 

1955 Dilnya , 
prkılan 

!0.15 Radyo 
GazetCfiJ 

20 . .ın Mıuapb 
Sazlarla 
aıı:ı e.'!<'rlerl 

z ı .01) 7.lraaı 
Takvimi 

2l.O~ Beraber 
Şarkı 

ll.SO Kon~ma 

(ııllr aaııtl) 1 
2U~ Rndyo 

SenfonJ 

orkestrası j 
22,SO Ajana , 
l2.~ Dans mllzJğl 

1 

~UR KARIŞTIR A 
iNESi (MELA IJÖR) 

Aramyor Ellndl' olup satmak Lstiyenler Yeni Poı.taııe ı•aışısmda 
Kız,Jay l':am Janında 26 numaraya muracaat. Telefon · 22615 

~~rn 

al Bava m.ıntaka 
• • 

l - 25 tın metre buranda bA..ı:I satın alınacaktır. 

ne o Amir -

2 - Katl İ"'ltll'&tı olıın 4088 !ıranın Bakırköy malmlldUı·ıu~ılne yatının. 

ı nk mnkbuzu ile birl'kte 29.9.941 pazartesi gUnU ıaıat 14 te Ye~llköy hava 
mmtnk • cıepo llı ... iJ J1r,1 ııntmalma komisyonunda bıılunmalan 

8 Evs .r nlınak lstlycnıer Evsaf tutan olan l lira 66 l:uru,u Bakırköy 
maım !llrlli:tllne ~atırılarak Y~llköy hava mmtaka depo l!m:tllğl satmııJ. 
tna komi yonunr. ınGrccaaUarı. (8280) 

fı;tanbul Deniz Komutanlığından: 
DC'nlz lisesi mUsabal:a fmtıh:ınına girrn okurııırm kabul llııteleri gelml§

tlr. AIAlmlı oltU!'lnnn aceie 1stanbul komutanlığı:.18 mfiracaatlnrı. (8171) 

XJ ,,, ~ c 1,.... ........ 
f:4!8~ ---.,, 

(Gu ... ı.·mtm oırtncı •.rtumc» 
Dft!Şlık fanındaki ıaru- Ol"~e.t ım. 

oooay"' blrllktt' ı:lndl"rlll'ttk) 

EVLY,Natl!. l'EKl.lF1.F.k& 11' AJtA. 
\l.A I~ VERME. ı\.J.11'1. MTIM 
ırlbt de-art ma..ll.lyetı IJ•b rıımıy- ldL 
~ilk ılanJ. r paraaa cı~I"olunuı. 

Evlenme teklifleri 
• Yaş 2-l, boy 161. kilo 58. Yeşil 

gözlU kumrol, orta tahstıa, fransızca 
bilir iyi ve asil bir aile kızı, en az ıı. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA fl~ı 
NEVRALJi. KIRl:<LIK VE BÜTÜN AG.ULARL~IZI DERH.ll ~E~ 1•0~ 

se tahsilli. devlet mcmun.:, öğretmen 

veya subny bir bayla evlenmek iste

mektedir. (9 Ferhan) rP.mzine müra. 
caat. 331 

· teY 
icabında günde 3 kaşe aımabilir. Her yerde puliu kutuları ısrarlil 15 

Aldırınız: 

A.ııatıaa nunıızLll n yarıJ1 

ımyun.ı.larımı:ım ~mıarl.WI 

mekrupları ıcıaretınnemluıt>n 

tan dahli> be1""11n ubflbtan 

illan o 
ceıe11 

cpazar. 
tSğleyf 

kadar vı:ya ııaat 11 deo •onra •twr. 
malan rlCll olunur. 

(24 Semra) (H.N.B.) (M R.) (Rahim> 
tHamdl) (F.S.V.l (Altuıı ll5LeylA.1 
lMK 86) (82 Çaylak) ('f T.J lK.Bı 
(Nevin 231 (A Yılmt<.:ı:HN. Kalpakçıı 

(Ticaret <fG) (Ar Se) lU 29> lT.B.ı 

(A. Yazıcıoğlu) 

ı ı Değerli ve Azami 
Randımanlı emlak 
almak istiyenlere 

Kara.köyde Sultaıınamammda Bey 
oğlunda en kıymeU lınnlflrla Maçka, 
Şişli ve Beyo~lunda Yüksek randı .. 
manll bUtUn kontorı.. ha~~ apartıman 
lar satıuktır. Mürac~uıt. 

AJAN Mt1LK: YPrı;postane cadde 
si Tllrbe sokalt Kazazlier Han No 
l~ .. 15 Telefon 2462v 

.. .. •• ~ - ;.... • • • ·•""·'" •• , ~. - • ~. • J - • • .. ·- ~ ' 

NAKLiYAT iŞi Mf NAKAS Si 
Sümer Bank Sellüloz Sanayii 

Müessgsesinden: 
Müessesemiz .o,;~n Bolu ,e Otlzce Orman RevtrlerinOf>ı:ı mUbayaa 

ccıilccek 2C' ilA [>0 bırı metre ın•'<.ll.b1 Tomruğun şose .ıte;ıar.a-a.aakı orman 
depoıımodan alınarak nlbaytt l.'1l ay zarfında Adapazarllll' oakU ve A. 
dııpazında vagona tah'.Jll. l§lert kısmen veya trunaın.en; talipıcrnc ibaıe 

edilecektir. 
tstek'l'erin .-rıeıre mlkAoı ·- kilometre f1atmı bavt ;e.'<.ıınertnin ka

palı zar!la 22 eyim ~ ll'11 eaat lf! yı. kaclar .tzmıtte müesae..~eruı.a; mUctürlU. 
ğtlne t~vd\l il~ olunur. 

Taa!ıhUt edfücek beher -rn NJJ metre ınlkAbı için ild bin 11ralık mu. 
vııkkat teminat r.kt;l'ııl kapalı U.tf;a beraber m\lesseseye tea! ır. edilecektir 

Kamyonlar r;ı:1'.llyatı ya:>.ic.&klara; bedeli mUtea.tıh!t ta•afmdan öden. 
mek raruyltı. il\sUk, tenzin ve yag mUcsııesece temin olunar..aktır. 

Taahhildiln •"11\amı için tl'ltti!te bulunanlar tercih olunur. 
Scllilloz Sanayii MUesses!"l lbaleyt tcrada serbl'sttir. 

.......... ımaı .................. .w 

Devlet Demiryolları ve Limanları i ş letme 
Umum idaresi ilanlan 

Mutıınumen bedeli (4688) .ird (90) kunıo oJan muhtelif ebatta 61.85~ 
metre mlkAbm"aı ıllQrııt 7 kal9m gürgen dilme (30.9 941) aııı. günü saar 
(15.30) onlleıı buçukta Haydarpl\§-\'JA gar binaaı dah!lindekl ~ıını.l8yon tara. 
fından kapat• zaT'f u.sıı:ile satm alınacaktrr. 

Bu işe girmek !stlycnlerin (347, Ura (92) ku~luk muvr.kat teminat 
ıtanunun tayın ett ığt veı.ıkalarla tel:.llflerinl muhtevt zarflar-mı aynı gUn ıa. 
at tl4.80J on dbrt otuza kadar lco.ır.!ayon reisllğlne vermeler 1117.mldır 

du işe alt §8.rtname tor komi.syonc:an parasız olarak dtı.ğıtıln.aktadır. t8020) 

lstanbal Bava ~iıntaka oeP0 

llğlnden : .~~ 
1 - 1000 ln;tu Volkan markıl sıcak kaynak sn.tı:n a~ıırll~ 
2 - Kati tı ııııı.atı olan 158 Jıranın Bakırköy !Jlaıııı ,.ıı•1 

\'tCW 
rak mskbuzu ile :>ırlık:e 30.9.941 6lllı günU saat 14 tc ' 
A, satınalr<a komı'iyon•ında buıunmaları (8260) ~ ~ 

---------~..........-:ıeıı 

1 
istanbul Levazım am · rliğinden varı 

nar cı ası<er. kıtaatı ııan ıarı ---.,. __ ......, ______ ____ ~ ııJtl' ~~ 

300C nıcrre hava ıt"lıgl ha.do,:! elb•scllk kuma§ paııı' rtdl' 
tır. lhalesı <ı:U•.l'-41 (Jaznrtesi gfıni.! saat 10.45 cıe .ı\.Il}tll~50 ııt' Jo 

ıı 2ti·" ti' sııtınıı .ma l<omı·•yLr.unc'~ yapıla~-ıktır l 'nhmln bece onll ı 
30d2 lira :IC kuruşt•ır. 'Ialıplenn be!Jl vakJtte kolJllS) _ ır.H4l 

tl07lı""' 

* + .,. oattJJı 
Beherine 1&:50 ,.•111?/; tahmlr. edilen 2500 adet ytır. 

11 
de> ,J 

~atın alınac:ı .ur. lbaJPı>ı 22.9.0ı. pazartesi gunil -ıaat 
711 

Jt1' ı1 
V. satınalmB bom 'JYOLunaa yapılacaktır. ralıplcrlll 15 

iarile bell! vakitte kcmiı:yona gl'Jıneleri. (107J .. 2t2) 

1 "" "' ıııı.ıarll'~ 
Aşağıda yazılı ntt'\'addm oazarltkla eksiltme.eri ur 111 

ve saatte <..,'ankırı:ta satır.alına Kt.ı.rJsyonunda yapııacaıt 
vakitte komıayona ı;eın.e.erf. 

Cinsl 

Sığır etl 
Koyun eti 
Sade yağı 
Toz şeker 
Sabun 

ı 

Kuru fasulye 
Beyaz peynir 
Zeytin yazı 
Nohut 
Yumurta adet. 
Kuru ot 
Saman 

Tuzsuz tereyağı 
sut 
Yoğurt 

Limon adet 
Kesme makarna 
Çubuk makarna 
Ka§ar peyniri 
Kuru kayw 
Şehriye 

İrmik 

Pirincunu 
Çay 
Kırmızı mercimek 

Mıktan 

kJ!o 
90000 
5'•.000 
20 000 
16 000 
H .000 
25.000 
8.000 
2 ,000 

25.000 
200.000 
118.000 
108.000 

6 .000 
26.000 

4.000 
6.000 
9.000 
9.000 
4.000 
3 .000 
4.000 

500 

600 
150 

10.000 

Tutaraı 

lira 
18.000 
17.500 
29.000 

7.840 
7.700 
6.250 
fi.600 
1.600 

3750 

3 .000 
7.080 
2.160 

9000 
8900 
800 
600 

8600 

3600 
4800 
2400 
1600 

175 
320 

1050 
2500 

i ••• ~ı-ı·~· 
• b~~ ~~ • 1 A§ağ:ıd& yazılı mevacru kapalı zarfla eksiltmeleri hlza.larmde. yazıu gUn, saat ve ma ueriı"ldt cı~-, 

N 1 P U D R A ~t ÇABUH. 'tJ . .,NETÇl 1 koml.syonlo.rında yapılacaktrr. Taliplerin kıınunl vestkalarilc VK it mektupta rmı lbn.tc sııııgısı-0ııır· ; 
RIFAT KOPROLO alt olduğu komisyona vermeleri. Evsaf ve §artnamcleri alt olduğu komısyondtı ~t ~ 

1 
EylUI için gün almaktadır. Cinsi Miktan Tutarı Teminatı thı:ı.Ie gtııı. ~ 

R ki 
• 1 Kabine: Ueyoğlo ~teıµuttyet cad. kilo Lira Lira l t,rt:J':I' 

en erı No. 41 Gllıu~ Ap. 1 ::~:.ğı ı:~:~~~ 1:.~: ~~~~35 ı!:~~·~:~ !
6
6 i~J'71 Ev ERENKOl' r.-. : 1>2..7% :ı ~ .~ 

• • • • Çank çift 15.000 15.500 1163 6.l0.941 __-- ı 

~NUNDE Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 13 - 9-1941 "
8

' 
Kadınların 

HAYRETi 
*-----.... 

Bu Pudralar, 
Sihirli bir "Colorimetrique,. 
makine ile istihsnl edilmi§tir. 

~-----------------~ imktını b4sıl olm~•ur. 

Bu yenı µu.dr~, su ge

Tcninı2e en uygun 
gclcc:clt pudranın trım 
ı:c hakıki rengini ' 'e· 

TENİN 
GÜZELLİC1Nf 

ON l\IİSLI 
ARTTIRIR 

çınncı "Empermeabl" 
dır. Yağmur ve riiz· 
gflra rağmen bOtün gun 
s:ıblt kııhr. En sıcak blr 
dans salonunda bile 
burnun parlamasına ma-

:ren yeni bir "Coloriınctrique,. 
makine ıcat edilmiştir. 

Du sayedC' ş mdıyc k:ıdar görlil-
men:uş der ,,. c •:tl•iz. gUı :.ilkte 
ycnı pu::\•a r ı I 1 h :ır cdılmesı 

nı olur. Tenlniı taze, 
nennln ve sevimlı olur. Yeni Toka
lnn pudra~mı bugün tecrübe ediniz 
ve hC'men daha genç tıörununuz. 
Tolrnlon pudrası kullanmakla iyi 
neticeler alacağınız. teminatlıdır. 
Aksı takdirde paranız iade olun~r. 

tiyo ayınca böyle kaka oluyordu. 1 tını. Cebimden beşlik bir kiığrt çı. 
Zwal.ı .ied ha bacı Bu aJ·şam kararak şeyhin avucuna ş kI§tır • 
"b'r n s ah Yun .. ., • diye day2. dım, kulağına eğildim: 
n'.1 m-ı\ "n:ı, du e knllm bendcha. ı - Bl"nlm aradığını kadın bu 
neye gelmt .. Diş ağrı<:ı•na nefes değil, fa.kat siz n nrad ğıruz be 
olur . mu?.. Biz ancak cinirlilcri, 1 nlm ! .. Allahaşkına şeyh efendi, 
"Ptnlhn, eınneti muvnkkateye du- 1 beni bir oku; bit nefes et ... Hele 
• .r ol::nılnr"I. dc.>liler i nefes ederiz. 

1 
beni şöyle bir tcsbihten geçir, 

R<UJı:n ,l1bilyordu, ~(izlerim ka _ • dedim •• 
ınr::.·ont.ı... Yav~ yn.~:u lı::ı& (Dl!tıct'"'11 t"'1'} 

AK 11 F 
Kus: 

72,604,628 

B&nknot . , • • 
UtııJUık e t 

fl ı hUdt>kl Moublrler a 
rtı.r il L.1r&ID • • 

Uarıccekl Huhatılrleı ı 

4.ltm $&ti KJıoıra.ır 9.636,856 
A.Jtı:na td!lYlJJ ubl.• MrbUt :IO' 
"1zter 
Uıger ıovızıer ft oorçıt. Kllrtnc 
oakıyt-lel"l 

Oaz.tnr rab .. tılrrı ı 
Derutıtt •dııeı o·raı 'lal(r!!yt 

w.artıtıfı 

Kazıunu. 6 
ll&D Huıne 

tedtya ı 

ıı -naddeterln• to11· 

tar aı ınctaıı 'a.ıa 

• • 
..... cıaı 1 ılutaa> • 

ncar :>rnenaı 

{ 
&aham n tfthvlll t enzdıanı ı 

enllll.# edlll'n nrak ı aa ıcdt · 

~enu:ı ıtartıııf esham '' 
.abvUat •tıban KtymeU• 

lk'rbt'eı Elıb.aaı " f'llllvUlt ı 

il.Yan r ı 

-'lttr •• 10"1r ııurtnt ""•na , 
l'ahv111U llur'.nf avaıı.t ı 

Hıı.ztneye ıuııa •ao a Y&M • 

Aıt:tlneyt ıcıp,. No ~nrrnn• (6re 
ac;ııan aıtm ıraroıuıuı ••aıuı 

H~sedarıar. , • , ı 

tıılUlıtelU • • • • • • • 

Lira 

102.124.217,77 
18.228.662,50 

(63.985,iO 120.816.755,97 

358.1588.12 358.1583.12 

13.5M.009,33 

. 
46 415 332.83 60.000,341,60 

158.748.563,-

21.683.011.- 137 .065.552,-

260.267 496.89 260.267 .496,39 

<f5 •2.f,361.93 
8,310.245,19 53.73U07,12 

4948,M 
6.261 . 768,85 . 

lf!7.!500.000.- 173.786.711,49 

•.500.000,-
8.079.037,21 

Yekftn 818.589.090.96 

1 Temmuz 1938 tarlJılı:den itibaren. 

SlF 
Sf'rlnftft 
JhtJyat ak..,.S ı 

ı\r.D .,. t••luUAOe 
lit.Llu.ııl 

• 
• 

• 
• 

rc1.-.·Wdf'k1 llaııJnınttar a 

• 
• • 

ıen.uı~ edUe11 ....-raıt.ı aakr1Jyt 
.{anunu.n G • il IDCl ınaô<lelerU>t 

H11Jtaıı tiaal.Dt tal'&fl.Dd&a Y&kJ 

rd!yat 
ıerubtt ~ıe11 malt: :l&Jldiye 
•ıUyMI 

,arşıııf ;amameıı a.ıtır >tara• 
IA•el.#D eoavıııt &Z••Ult ll 

-teeakont ınuutıtıı ıl&Hteı eaa 
ıaze<l 

tıu:ıne19 •·ap · .. • ' .. " k &rflltkb 
uaıı1 mukabUI Sto2 No.b ıranuo 

Dl.ter döTI.&1• n alac&IW ~ 
rtn& b&klyeleri , , • , , 

lılu.lıı.ü! • • • • • • - • • 

S 0ı:ı. . 

~ 
ıs1.065 ~~ 

11.ooooOc 

2~0.00o·()()O· 

tıkonto haddi % f Aitm Uzcrlne avana % S 

t!f; 
1 

I 


