
Me.at&eıncla Karakol ka~ 

IŞIB: L:l:SES:I: 
Al\&, ilk, .,rta, U.e 

'I'ü <Kız • Erkek) 
• rıtırenin en mı yatılı yat.ısız hwrnsl 
iıae,ıdır. Kayıd io'n !lertUn müracat o-
llnabU!r. Tarif.name 16teyhı!z. Telefon: 

llıııı..._ 60879 

- PAZAR 17 ACUSTOS 1941 ldant itleri telefon,aı 20203 Fıatı S bnat 

İngiliz· 
Amerikan 

ve Bas 
ı,blrllil 

Milli SeEin 
!I 

Moskovada bir 
konferans 
toplanıyor 

Ruzvelt va Çörçilin 
Steline masajı -

Stlliı, lngiltere ve Ameri· 
kara teşekkürlerini bildirdi 

Londra 16 (AA.) - M. RuzvelUe 
11. Çörçll'l.ln M. Slialine aşağıdaki miiş 
terek me.u.Jı gönderdikleri blldi.rll • ı 

mektedir: 
Bir Alman tanlı: tola 7&aaD bir SoY7e& tehrfııln tapdannda Mo.9kovadan dönen M. Hopkins'.in 

Bu Sah bk · ı 1 Almanlara =~n~a:~~~u:ı=r:a~ı ıs.!~r~~ a 1 Uk ada mıüdahıan17'Cla sizlere mt>mleket.ıerl -ra J'D & ba b nizin en gfrz.el ha~i şekilde yardım 
. Almanların gul'8 I' =~ec:~U::U~uncta müdaveıeı ef-

b a erler hedefleri vaziyeti Size, ale!Aeel~=u olan azami 
- mal2emeyı teslim için hı.i.len ifbirliğl 

tetkikleri 
Reisicümhur müstakbel 

öğretmenlere öğütler verdile 
Sayın lnönü "inşaat Usta Okulu,. nu " Ya 

Usta Okulu,. ismile adlandırdılar 
~--- .,.~--.... 

- o. J ''H k t • t t•k )"!lpmakta.yız. Şimdiden müteaddid Milli Şef eneltt &tin Erkek San'at Olı.aıunda tet!illdenle balanarlarb.a laz-elt EN D ~TR are a SiS ema 1 gemiler malzeme ae yüklü olarak 11- Ankaz-a, 16 (A.A.) - Milli Şef Rei.. okulunu ziyaret etmi§ler, duvarc 
W mımlarıınl2ldan hareket etmiş b~lun. slCümhur İsmet İnönü, dün 15.30 da marangozluk, dülgerllk, tatçılık a 

b MlN'r AKASl bir şekilde mıakta.dır. Bu gemileri derhal diğer yanlarında Maarif Vekili Hasan Ali yelerini, sıhhi tesisat çalıpna 
lı••-·•ta .l r'S gemiler tıaklb edecektir. Ordumuzu~ Yücel ve Teknik Öğretim Müdürü San'at okullarında y~ılzp depo e '#··-... devam edı•yor ,, ve ordularımızın ihtiyaç ve taleblerı Rüştü Uzel olduğu halde Yapı Usta [Devamı 5 inclıa DJfaılal 

b N•k ) ,,. f • d ancak, bütün ihtimaller n.ızarı itiba-

111- ..... D 1 0 
aye e gı en ra ıaıınarak ve bütün nmıııer gözô - lhtiklrla mücadele seferberlP'i -u ana hat ft_~rnanların "R t l · Al mevaau s 1nc1 u\"fada 1 Y us ayyare erı - ...................................... . 

t.liilakat neticesinde tehdidi alhnda manyaya hücum teşeb- [ ......... Ajansın Berlin J vali vatandaşlara 
__ Aıııerikanın harbe Roylerin Moskova hüsünde bulundular,, muhabiri bildiriyor J .ı b f 

• 
0·1;.~ çoıc muhabirine eure vazıreı Finlilerin Torkiye birinci taVSİJ8 8fu8 O UDDJOf 

~~ra 17 ( la Moskova 16 (A.A.) - Rcuter · - muvaffakıyeti derecede r----·-·-· .. ·-·-H•H 8 ... .. ........................... . 
~e milliltatta ~~......._ Jaıwnın hususi muhabiri bildi· • "k k • İ «Hallnn 100 lraraflan /asla olan allf oerİflertle fliplt. 
~ yatlle Atl~nt~t:~ ..._ 117or: Berlin 1e (A.A.) - Alman ordu - gazelecllı mer 8Zf 11.ndilıl.,.; _,,,,.,. /atma almalari iM latarayı alô#ıadarfa. !'lı.l Amerika cllmbu...._ Ru.v~ r.,..~ kuvvetlerinin Klro\'og - ıarı bafkumandanlılının teblllı: f ra ibras .ırrıeleri ltbımJu» 
it..:. ~le vakti Amerikaya avdet ede;et tadır. ~ri itiraf olunma~- Bütün ... rk cephesınde tıareltAt siS. BerJin lAI <AA> - Hususi muha. \. 
~ llmanuıda ka:-aya çıkın•"-tır '7a'--t .. ,:::;:.-ua

1
• ı.aı1 evvelce Elı.. ,...... ffakvetle birlınlır: bildiriyor · , ................. _._ ... --•• - ... --.. .. 

a....--:"'QeLt aıkabln;t tb ... · --...::.. ........ tematlk bir şekilde ve muva ~ · . -·--.-...ı -top e ma uat konferan. Bu .. ktedlr Alma.n gazetecllertnden Petera, lbtiklrla mücadele hummalı bir te- ratmen J'iat Milratabe tefkill bllJll.tı lamış olan Ruzveıt beye.naıtta b .. .. gosterlyor kı Odesactan ıiden c1eya~ etm~ rk sahllı önünde bari> Türkl)'leJ)in birıncl derecede bir gaze. kilde devam e~meltted.ır. Balk fazla yapılıa.n ihbartann aayısı 
8 

yı bu!m 
"'--:. demtştir ki: u~ demfryolunu Alman tuV- Ingıltere.nı~ şa •an 7500 tonlmt iti tecllik merkezi oldutunu yazmakta- fiat iatben aatı.cıian telefonla hemen tur. Bunlardan biri Beyoıtrunda d 

.._ aı~ııe mülılıits.tım tam nıana vetıerı «eçmiş ve Nikolayet'ten ta.yyareleNnıZ cem 
11 

ve Feroe a. dır. Bir çok ıazeteclnin bulundutu Mürakabe tefkllf.tına b'ldırmekte ve etini ııo kuruşa .satan bir le 
~~t_ r::i~etll olnıuşıur Çörçill; gideıı ana hat da Almanların tAcaret vapuru bat~yilk bir vapuru Ankara tehri bir !stlhbırat merter'.i dermw tabklta.ta geçilmektedir. Dün diğeri elinde mevcud elbiae okl 
Olcı 1~1ıı tJcı;;;nde Amerikanın har tehdidi altına e.rnıffttr. Jl'atat ö- daları yatm:.rdır. canıbrJdge cı- olmUfi;ur. Türle hükdmetl gazetecııe. öllwe tadar yarım ıf gdnü olmasına [Devamı 

1 
acı1 Ea7fadaJ 

tUıilllıaııu ~:eısmden daha yakın nümimdelti eünıer, Alman uar- balar& uıra rl beınm;,eti oıan te - rtn vazifesini kolayl94tırmak !Çin bü_ 
C'~~ • .;:runı. Kendisile bır ruzunun ilk hedefi olan Dfn7eper •nnda --:,. :apta bombatarla bil- yük gayretler Mrfetmektedi.r. Bütün u•• k ee d 
-~ lbıe eGy 11\ka.tım nerede ol _ dir.setincf4'ki mllhim endoatri mın.. ..-ta~ dünya haberleri aüratle Ankaraya s u ar e e 
lıı~ ~e1cte!1Yentem. Roklanda [.,...._. S ._. ..,.,...J cum [~ -· iMi .a71 ... J varma.lttadır. c zaevı 
~ -~ ettı:ıı haber verllmio ol- __ _ 

~·~~~~~~;;; r-AS'"keri vazi•et=ı . mahkômlan yol 
Clltti,.:1 bu ~ \Punanıstan ve Girid L- ~ 

~t::.;.;;~~:.;~~ Odesa ve Nikolô.gefte ınşasındaçalışbnlıyo 
'il •ttiJt. il nına aoltın6tı münalı:a_ 

~~.::·:·-:ı:.;·~: Dünkerk lıô.diselerinin agnine 
~ Clevar: fevkaIAde müdafaa.la- l ? 
~-~ ::::in:u:~bu~:r~ . mi .:.a/ıid o acadız • 
~~n lln var. Y :O 
itti;~ :rede buiundutunu biL 
t'tt 9cetttr rhalde Anıerik.aya geL 

e t~ıı de ••mdiUk İngllte. 

·~ 
K denizin kışın da ılık olan sahillerinde yerleşmiye çalışan 
A~~:nlann diğer taraf tan şark cephesini~ ~aşka mıntakaJa~n
daki kuvvetlerini çok yakın hareketler ıçın var kuvvetlerıle 

ikmal ve takviyeye uğraştıkları anlaşılıyor 

lov,et 
tebll.I birkaç ırlln evvelkı bir yazı- yester ile Lug nehirleri arasındaki bir demir havzası olmakla beraber bU

Bun<ls!!unda. ı.Ma.reşal Budyen!, ınltı [ Sovyet ıltuvvetlerlnl, D nyeper tıarıı:ına tiln Sovyet Rusya demir hasıla.tının 
ıı..' mızın aziyete d~ ordularını ceoub ıtıı- ı;t*UememelerJ için, ş mal kanadlann- %61 i derecesln:le bir verlıni olan 

~~t ~~. 17._<A A.) _ Sovyet istih- şık v mümkılln mertebe az zayıat:a 1 dan kavrayıp Karcıdcn,z s:!1l'lerlne ata K.r1voy Rog .şehri işgal edılmlş ayni 
.-... ~ ... raf nadını hr"''in •aı1cın çekmeğe mu 1 cak ve oralarda sı&ıı,tıraca~ veçhıle hiç zamanda miktarları henüz belİi olmL 

Yazan: Emekli general K. D. 

l• hart> ınctan bu sabah neş. Dlnyeper ne ... ., "' ki · k i· • ..._: .\i~ tebiıiı: vatfak olabılecek mlh dıye bir sual va t geçırme s z n ş dclbtlc takibe sal yan bazı Sovyet kuvvPtlerinln D!nye-
b,,.~lt1'1e d~nU ordulanmız bUıiln irad et.m14 ve buna, o günkü uzıyetln dırdığı. sırada d~ğer tarafı.an da kendi pere doğru çekılebllmeleri !mUn.sız bir 
~trtne d anıı karşı şiddetli mu. lcabları dahilinde blra3 m.üpbemce bar ıeıilerınde, mer;ceı ve sıma! cephcle. hale gelerek bunlardan bir kısmının 

.._-.er ~- evllln e•-ı~ı rdi -vab vemı!ept.ilt. rme nazaran t-<>k dahıı yakın bir va. :Rumen ltuwetıeri tarafından Odesa, ~, '"''tVet1 r ....... ~ e r. --~ h sin b ziy tte b 1 R ~ lru~etıer~~ınız e işb.rllti yapan O Jilndenberı Ja.r!t cep e ın u e u unan <>many.ada.ki JJetrol diğer bir kısmının da Alman ve Ma-
~~rıne ha . dll8nı:ının motörlil en cenub Jtuımınd:ı ce:~an eden hA- ve ikurr l üslerinden bu orduları stlratle car kuvvetleri tarafından Nlkolayef 
"'«ıl tler ~ d va Dleydanlanndaki dlseler, ha.his mevzuu olan sunlln ce- ikm~I ve ~vı.ye .,jr:·r t: bu taklb ha. (Devamı 5 ind SA)fada1 
tı 1•7~let<tıral'beler ind!ınıeıtte de _ vaöını Budyeni ku1vetlerınln alC"vhlnde reke ine büha.ssn motl.lr!U ·~»rl l:ler ba-

S .\t · olmaılc tırıere daha blJ.vilk' bir sarahatle kımından çok canlı bir genl:>lcme ver- ~r..-----------...... 
~ ~ar':tos ıecegı, kUçük bir Al- vermeA'i mtmıkiln kılacak mahl. ek imkfmını bull.bı'm1 tir. o sayede TASARRUF BONOSU ..., 
~ ~u. Moııtovaya hUcum dlrler. PilhakMı:a. Oma.net i n D ?eıper Uzerinde.ci köprü m"\'k1ll'rln. 
~ ~. lnde bulunmıışsa da den 90llr'& Alman b-*u . ı d ·r m\lhmımı oıan cr:icc.~ ~- Aska "b• 
~ ... .:;ıerı, tanare dafl t.op. tıara.ttan sllclet merk~ a3af. . - rl kametine 'lir kol ilerlcyeb :ı:ıııtı r gı 1 
~ Mn!'Ycılarınuz tarafından ıanııda olan ve Alman = -eibl Dinyeper m!.\.-ıs."\bı eh arınd&lti Hududun muhafızıdır 

~nü li1!1aeclen "6nmele dan. Rumenlerd~. ttaı~ rrl• •lt>o it oehrmln 140 kilometre şım:ılln- ı... ... 
r. reklı:eb bulunan 11ıötterııı: n, D11t dt "! Ukraynanın en mOhlm .. ... .. " .. 

Adliye ıve Nafıa Veklletlerlnln mah İlle olarak Ösküdar CezneVi ma 
lcfunlann nafıa işlerinde çal14tırıl • k6mlarından 30 t '§llik bir grupun 
nıasma dair verdikleri miifterelı: ta- Maltepe asfaltı üzerinde tramvaJi 
rar tehrimiııde tatbık edilmete bat • yolu tamiratında çalııştırılmaaına haf 
lanmıştır. [Devamı 5 inci •Yfada) 

Ataturkun manevi huzurunda ) 

Ofilbane Tat.bllcat Okulunu bitiren ı•nt ~. ""9llri da 
Dedi tef Atat.iirltiin muvakkat ta'brlni ~ .,ı-ııJ• ve manetl 
bauruncla elillniflerdir, 
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Görmek başka, yapabilmek gene başkadır _ 1 İhtikarla mücadel 
________ ___.;;.._~--~--=:.....:_-~~~::.=....=- seferberliği 

simli Dlakale: •• ergun 
[Baş tarafı ı inci s:ıyfadaJ 

halde satış yapmaktan imtina ed 
Bcyazıd<ta. bir dükkancıya. ve ynr 
kilo bonbon şcl:c:rini 175 kuruşa sa. 
tan ~21>aşadaki bi:r pasta.neye 
dlr. 

Ruzvelt - Ç örçil 
Beyannamesinin 
Mihver muhitindeki 
Akisler karşısında 

, _____ Ekrem Utaklııil Diğer tara.fta.n kar hndlerıni g · 
ilemlnln sallı teren l~eler Fıat Mü:rakabe Bür A ıuıglo-Sakson tarafın.dan hazırla.mnaktadır. Bır 

premlplerilll muhteTI olarak güne kadaı' ttc:ı.rcth:lnelcre astlm 
nQ5N:ıtiii beyanname mihver muhi • temin edilecektir. Ayr:ca kontrol 

Bu aids, banlannın tabmlnine ıöre .kilAtının genişletilmesi için Vekfilet tinde büyük bir akis uyandırdı. 

beyannamede fimdlye kl}dar mutad müracaat edilmiş~. Istanbul Vı!Ay 
oldu!u gibi ; de bu !hususta ayrıca hlr murncaatt 

cl\Inharcbenin nihayete ermesi için bulmımuştur. VekAJ.ctın bu h 
Nazi rejlmlnln yıkılması icab ettiği, derhal kanır vereceği ve lüzumlu ted 
şekllnıJe kai'i :m;dı17eU haiz bir kaydın birleri alnı:ağı tahmin edilmektedir. 
yerine; Vali ve Belediye Reisı Dr. Lüt 

«Muharebenin nl1ıayete -t'rlllesl için Kırdar ihtlkarla mücadele iŞi etraf 
Nıul tahakkümünün hitam bulması• da dün kendisile görüten blr muhnt 
şe!tlinde daha aliistiki tabirin kulla-nılmış obnaBlndan istifade edilerek ririmize şu beyanatta. bulunmuştur: 
sulh bahislerinin açılmasına yol ve. c- Hn.lknnızın ana ihtiyaç :mad .. 
rccek bir münakap halinde tecelli e. deleri alışverişınde .-ldanmam:ım ve 
d~billnli. na takdin1e ele kışa dtığru ihtikana mücadele j§'1ıde tereddüde 
muharebenin durması üm1dleri belire. Zeki\ kuclretf, glh1l_, kabDiyeıt ve bil"" hamulesl u'z.,rlnde ~ene .. a·,-r n--· fnsa-•-....11- a::..f~ in d~en alii.kadar makamlar ve nıe ter 6 " , • a W& ~ ,._...... _ .. nme kudretin mucluyl hatırlat;cak derecede gmiş 
bUridJ, fa.kat beyannamenin mlhvt-.r eddüd edilmiyeıı bazı adamlar \'lll'dır ki el attıklan işcle brşılaştıkl:ırı bir inkişafa mazbıır olmuş olma.cuna m~abll kımıldama kudreU sıfırda murlara. ynroım edcbi'mcsl için üç e,:Y 
muhı"tlııde yaptığı tesir bo tahmbıin neUcc muvatraldyet olmak lazım iken. bunun aksine olarak mutlak bir mu- &alır, elektriğin iki kut.bu arasında cereyan kesilmiş gibidir. Böyle adam- evvel S:Ze söylediğim gibl dikknt edl.. 
tersi olarak zuhur etti. varr ..... ı.. ı..f..:u .. _ ıa tıhşla d rl ıs leeck bazı noktalıırı vatand""'

1
"'ra bit -...,ellC>IUIAUr. Bu, öyle bir müşahededir ld ilk bak ta 1 b te r, yara rı e ıaJ tcsh edilmek ~e biiyilk fayda temin ederler. ~ 

l\lihvcr gazeteleri Anglo-Sakso'n ii.le- düşiirür, hakikatte ~ok basit bir b b d • 1.) nsa.nı . ayre Aksi halde zarar vedrler. Bütün mesele herkesin kendJ kendisini iyi bilmesine daha. b ldimle~I faydalı buldum. 
minden bir sual sortluJar, kendi he. ··-···-····--···---····-···---·-~· e e ayanır. dayanır. BiraZ diklaı.tH vat::m~ş.1.arımızın gJ.. 
sabl:ınna da bir hilkiiın veT'diler. Su:ıl r • ... -.-........ ---....... __ .......................................... - ... --........................ _._.......................... dıı maddeleri üzerm'!!e aldatılac:ık " 

;~~:::~r.~: :.: L Ş e h i r B a be r 1 eri J ~~:r~~~~~~~~~~!~i: 
tınnakta serbest olmaları kab edece- _ k!Ueti ilfuı ediyor. T~ret Vekfiletinill 

ru ~=~· :::.~:~ Z:ı~°:::r~::ıe:al: Asker ail_elerinin nu·· n şebrı· mı· ze gelen ~ ı :i:;t~=:y~:una==!l~~irM~ 
ayak olmadılar? masrrfrın.n hesablıyırnk .satış fiatla.. 

l\fihver g-azetelerinin kendi hessb • asgarl maışet had ~··· .. , rını resbit edıyor. 
farına verdikleri hüküm cJe şudur: "" T • t v k • ı • M- ~ 1 O fintıam göre; gıda mnddelerinill 

··~~1:::~~·=::;;:: •. : leri teshil edilecek ıcare e 11 umtaz Ol(~UCll i =~;;;~v:Ef.f!::;:: 
şimdiki halde ı;ulh munııkaşalannı ga- .... --- o·· k . b t MEl(TUPLARI': rinin satıcıyı kontrol etmesi çok ko-
r.ete mütaJC!llanndan daha Deriye gö. Agustos aylıklarının verilme- men 1 n ey ana 1 Ka d 1 köy tramvay- laylaşmıştır. Ayrıca bu kolaylığı da.-
tür~ mahl>ette detildir, f'S:lSen •ine bugünlerde baılanılıyor ha nrtımı.a.k üzere Ticaret Vekô.letl -
boyte bir mün:'1taşa şark harbinin rılt- --- farından şikayet m lzin emlrlerile azami fiat veya tar 
masından sonra büsbllt~ güç! ılş. Asker aileler\ne yn.rdnn §ekıı ha.k. • hadleri te.Sbit edilnıi.'} maddelerin (!ıtı-
tlr, arı1ması zamanı da her lkı tarar kınd::ı. kn!>uı edilen tanun uün 5:4bah Bu sene üzüm ve incir mahsulümüz iyi ve ediliyor zır1atm!a.kta olduğumuz> Uste1e11nı bu 
dahi sarsılmn eserleri cöstemtekten u. "Chr'-'--'ekl ft,,.,.ft .. a.rlara +Ablığ •~n .. U " ~ ......,..,,_. "" 0 b J Al" k d l "h gibi malları s:ıtan mağazalara y..- -
zak görunduklerinc gore hen z e~y~e lunmuştur. Belediye He.;n.b 4lcr. Mi 0 • a a ar arın 1 racat İŞİ:ode Jaztmge}en da 1lstırnc:ığı-ı. Ana. ihtiyaç maddC .. 
uzaktır. Fnltat ı\nı:lo - Snkson Meını. d 

1 
_ ~.": . • • İsim ve adresi bizde mahfuz bir 

nin neşrctt.iğl beyanıınmcye mlJn·cr {L.. Ul" Uı;ıo.a., kanunun tatbiki J.~an hazır. 1htımarnJ göstermeleri için tedbirler alınacak Okuyucumuz göndeıdiği bir mck leri çerçevesine gLrtniyecek mall.nı:n 
lemfnln mukabelesi bundan ih:ırd mi lıklara. ba:ilanuştır. Hesab ~lerl Mü. , tubunda şu şlkAyette buhwmakta: ı alLC:VCriŞinde ihtiknn önlemek lçiJl 
lcalacıı.k? Eğer Ö)lc l<>e bu mukabele. diirttib'Ü kanun hükümlerine (:Öre ~- , , _ . - - dır; pratik çarelerden bıri satıcıdan fatu-
nfn :ıaylr bir mukabele oldııfunu ka. ker ailelerinin asgari ma~et haddi- Ticaret Vekllı Mwntaz Ökmen dün hile, bu !Yl1 üzüm ve ıııtir rekoltesi cBosta.nct • Ktıdıköy arasında ra ı.stemektir. Yüz kuruştan ~arı 
bul etmek knb edrcelctir. nin tesbit olunmasını y.arın vi.fıyet .saba'hki Ankara trenile yehrlmize ge;. I geçen yıllara n~etle hem daha iyi, işleyen tTamvaylarJa 7,30 ve 8,10 oJışveriŞleroe müşterinin to.lebı ü1b 

llarb bir 1:aye deifil bir vasıtadır,! i<bre heyetine teklif cdeecl:Lı.r. Bun. miş ve şehrimiz.de bulı.;nan Tic:ıret j hem de dah.a. boldur. Ba§lı.c~ ihracat vapurlanna yetlşm.eğe imkdn yok. rine satıcının fatura vermesi knrıır-
Almanyanın taldb eUi!'I pyc ise Av- dan ~ka kanunda yazılı miık<'lle. Ve1dileti erkanı ve Mıntukıı. Ticnret mad<lelcrımizdCn olan Uzüm ve incir. tur. En az ıyanm sant beklediğimiz name tktizaSındandır. Biliyorsunuı 
rııpanın; si~si. td ri '? iktıcmdi ~:ıkım fiyet şeklllennden hangilerinlr.. İs • Müdürü Necmettin Mete tarafından lcrın dış ıpiyasaiar<ia l1yık olduf;'U şe. halde binmek knbü olmadığı gtbl ahvali hazım dolayL!ile bazı madde-
lanlan kendı konse}lSlonıı d:ıhıllnde tanbulda tat.b k edlkceğiııin tayini karşıla.~. Baydarp:ı~:ı.clan doğ- kilde kar.;ıllarunası ıçın alükn.darların her sabah da oiletçilerle kavga et- Ierde.:·maHyet unsurları ?Ok sık de " 
tanzimidir. husu.sundn beledJıye eıu;Umcninden rudan. dd,&'Tuya evine giden. ye.k.ı. 1hro.co.t iş ·nde :ızaml dikkat ve ihtL mektcyiz. tiiŞiyor. Ayni clns In3l'ln birer hafta 
. Fransa harbi bıtHktf>n onra, :ranl karar nlınacakt.ır. kendi.sile görü~n iblr muharrırımiZO m:ı.mı süstenncleri öçııı lfızım gelen Du inti7.a:ınsızlıl{a bir care bulun. f::ı.rkile ithal edilmi.ş çcşidleri nrasın-
oyle ~o) le on dört aydan beri .. mihver Öğrcndiğbnizc gore şchrim·zdc ynl. şu bey:ınattn. bulunm~t,ur: t tectbLrl r -kar rllMftırıla.cakl.ıır. :üzüm =.ı dhu~a alfı~arlanf na-~ .dA._ urlarının e ~ıs ... 
lemlnın ı\nglo - Sakson Clun:nısını nız Haliç v~urlnrı h:nnç olm.'lk frze. <- -ız:nıre gitmek tl:ı:~re '1s ~nbula ve incırden başka b u yıl zeytin mah. derlın.ı • ~ mesi tnbiatıle fintlara tesır ~ 

'ihmal ederek Avrupayı imdiden sulbe 1 diğer na.k lı ıvasrta.tnrının L!rincl geldim. Jstanbulcb bır gun ko.ldıktan sulünün de COk mebzul olduğu nnln ' • Mcseltı. bazı vataııdr.ş 30 Ura.}'• 
kavuşturmayı ılü ündu..>ril. hattli. bu re ki bilet ~rctl~r I).e 1 kunıs "tmı.i sonro Bandırnınya gideceğim. Ban_ 1.. .. - ............................................... •' '"'-"ısı nlmnk lm.ed ği 1'>-
gayc ile bir taraftan Fran n. ile dil!er mm' ' ı "' "' clırmadan da İzmire g·derek İzmir şılmı.ştır. Zeytin mahsu.unun fazla- Avrupa eyaAJUk' ıdit· 

. ımüesseseler ve tramvaylaı·da. kulla- 1 
• • • • • Fiat konmıyan kit ~emehal fatura ~leb etnıe1 _,a. 

taraftan da işgal altına. aldıln aiker l ktrlk 'ha azı h ·ç ol Enternasyonal Fuarının resmi küşn lığı ıbittabı zeytiny$ rekoIU!sinın de .. ııııv-
kliçük bukunıetlıırle ı blrJiğf yapmıya. I nılan _ele . ve \'ng arı .. k' - dında bulunacağım. İzmirde Ü" dört yüksek olmasını Wınln edecektir. Bu Yahud camekô.ndo. gorüp en 111' çalıştıtı müstakbel snlhe r.emln hazır. mak uzere .stihlü.k olııınan elckvrı .e. "' "t'b 1 yti ağl d b ıl pirincler çektiği ib'r malın fıatını fl.\hiş btı cV 
ladılh. bu ına.ksadla bir Avrupa konfe- rı'n beher kh'uva.tma 1 kuruş, he.vaga_ gün 1kadar kalacağım. Bu müddet 1 .r ara. ze. ny arımızın a. u Y • rsa telefon numaralruını afın e 

fı_ ... _ Ti t " '·'"fttl 1 ftu ... da ki -ro,zlyeti geçen yıllar gibi olacak - ,.,.Jw>ret v kA'~ti.n.I ta . . yo . ransını toplaıımıyıı çat'ıl".ıcai;rı söylendi, zinin metre mikfı.bına 20 para zam zar uu.u ıcare .e__, n .... <U>a r ........ c c.wc n Yi.ll elımıŞ ol_ ji·miZ bürolara haber vermelidlt· ../ 
batta biraz daha ileriye gidilerek mih- yapılacaktır. Ayrı<:a. tiyatro, .sinema eden işler üzerinde meşgu~ olacağım tır.-. .. .. . duğu pirinç f.ia.tları alfı.kadarlara. teb-

1 

İhtikArla. -mücadele ballan ş1l.J' 
ver aleminin muharebeyi kendi i için ve kon.ser .biletlerine yum.c 10 a. ka. ve lbiını.assa. ÜZÜ."Il. incir mahsulümü - TiCaret Vekili dönll§t.5 tekrar Is - Uğ edi~r. An.ca.k İstaııbuldıı sar. ınoısaJMlret.Ue böyle u mumi bl.i 
bitmiş fanedcn bir beyanname neşret. dar zam yapılıı.bılece.llltlr. zün ihracı hakkında. ııhnıı.n tedbirle. tan!buln ~nyacak ve .buradan Ankn- fOOilen pir.inç ne~ri bu d6rt n.eTı : ıınca. tesiri keskin ve k9.t'i olur_:..t\ ' 
mek üzere oldutu bile iddia edildi. Fa- Bu membalardan tallsil olunacak ri göı<ııden geçireceğim. Bi'.dlğinlz veçr.. raya gidooeltt.lr. den ayrı bul\inIIU'."ı.ctır: Henüz nark Son b.vslye olarak vatan~-· 
kat fiJiyat sahasında ı;öriıldil iki Fran. para asker aaeıerlnin ihtiyacını kar. konulmaml4' oı~n ibU pirinçler 50 - 55 mı-mn :yüz kuruştan .fazlıı "':nn>. 
ısa ııe )-apılan mü.za.kerc bitmemi5tlr, r • " kUrUfllo JaıJdar ..ır anuş balan.makta d -phelend klerl zıı 
ve kuçük dc\"letler tovraklarında hal- şılama.dı&'tı takdirde Jmnunda. ynztlı A D L ı"' y E p o L 1 s dır. ocrçl Vekdlet bu cinsl • . - verişler e şu ıf;ı.t,ırayı alfı • 

di"'er memh:ılardan da ı&tifadc olu. ve . . erın fıat - turn nlıJUl,larını ve ' . . ... .,, ıo gerçekten temsil eden, Almanyal-a.· ı; ktı """'tb~ olunacak bu mü tarının tesb!ıtinı Fıat Mürak:ı.be Kı> _ bürola.ra. ibraz ctmel('rillt ehe ... 
musalcl birer hiilriımetin kurulması naca r. ....... Ut • misyonların b · ~ 
mumkün olmamııt.ır. Balkıın tecrübe. ke1lertYet şekllle ıstanilul<ia bir se - H A B E R L E R 1 ... d 1 a ıra.KnUŞsa da, alfıka - yetle teltrıı.rlanm.ı> __....,.., 
teri de pek muvafık birer netice ver- nede 2 mı~n Uraya ya.kın varidat ar ar, f3sulyo işinde olduğu gfbl her • k A. h 
mcmlş gorünmektedlr. temin oiunacaktır. d·ıd· b• b kk ı cins Pirinç ffa.Llannın Vckftlet t:lra - N 1 a ~ 

Anglo • Sakson aleminin neşrettğil Yenl 2".aillla.nn ıta14>ikı hususundaki au·• n• ık•ı muhtekı• r tevkif e 1 ı, ır a a fınd:ı.n katnrlaştmlınaınnı isten:.ek • Muallim ve futbol hatrenıı !~ /)-
sulh prensiblcrlne mihler aleminin bazır.lılclar birkaç güne kadar ikmal tedirler. • Adem Gögdünle ruyan senı;ı cı ~e ' 

yaptığı \'e yapacağ'ı mukabelenin mü- olun.ıcak ve derhal tatbikata geçi - da ı·ht.ıka" r suçundan ~ahku" m oldu tanın nikiı.hls.rı Beyoğlu bel(; 
t"SSlr ola.bilmesi i~in bu sahada ya - lecektlr. Bog" aziri Klübünün sinde icrn. ed!lnıştir. i!· 
pılması ve Avrupayı memnun edecek Asker :allelcrinln Ağustos ayhkları- ~ Yeni ev'ltlere ~a.adetler ~ 
bir şekilde olması li.umdır. l'ıılnız nın verilm~~•-e bugünlerde başlana. 300 k"'"'- üzerinden satnu.<>+•~. müsamere.si 
Alman:rıı şimdi ı;arkf.a kendisi için ...,.... Asliye 2 nci ccı:a. mahkcmeslnde ~ ._ 'r-u 
bir ölüm dirim mücadel i ile mes • caktır. dün yeniden oirçok futik:A: ht\d.sele- ne:rıın..ı ynk.nlanar.ak adliyeye sevk- Boğaziçi gençlik li>Qr klübU tarafın-
ğuldür. Bu mücadele bütün bı:ı.ı ve rlnln d~ına ba.kı~tır. nu edilen bakkal, dün asliye 2 nci ce:::ı dan dün gece Boğazlr;i snlomuıda b!r 
"'ddetl ile clevam ederken Almanyıı.nın yerli Mail ar Sergisi de müsamere verilmiştir. Gençler Vcdad 
boyle biı)iık bir teşebbüse glrlşebıle - davnlar sırasile şunlardır: mahkemesin yapılan au:u.şması ec>- Nedim Törlln cKöro piyesini muvrufa. 
ceğlni sanmıyonıT.. Gönilüyor ki bu bU $809 8ÇtfmtyOr TCFikiyede Nezıhe isminde tuhafl- nunda 25 llrn para cezasına m.ahkfun lldyetle tomsı1 eıtrnişlerd:r. Eserde bil. 
mesele de donÜP dolaşıp cene ş.'lrk . d ~i iblr kndının kadın çor.ablarım edanıı., ve dükimnının da bir h rta hasa Şeklme Erl.3..-ı. Kenan, Asını, E.. 
muharebesinin vereceği neticeye da • Her sene Galatns:ına.y Lt...esın e a- .. t1e a ~ ctebarnz etmişlerdir. 
>anmaktadır. o \-akte kadar Anglo - çılınakto. olan Ye:rli Mallar Ser"~ l bu flıhiş fıa.tla sattığı haber al~ hlı. mudde seddlne karar verilm..şti.r. 
S'.ıkson aleminin otılu!u ırlbl, nılhvct' sene açılamıy.:ıcaktır. Yerli Mallar dise tesbit olunarok, SUQ}u kadın dün Ootom b'l b lnhisarlarda açılacak kurs 

t bb" ler de k l ı· - nu· "ez-.ı o ı - ara a 
aleminin yapaca'kl:ırı CŞP. us scrgisinln gcl~e yı no b - Müddeiumumiliğe teslim edllm:Ştir. 
nazari mahl)ette kalmı)a mahkfim - . d .-.ı.aca.k saha.da .ı.&ılmll.51 mu- müsademesi Gümrlik ve !nhisarlnr VekAletı, ve. 

Si.Il e a_, .. ritlm .. tür Ne7.ilıe, asliye 2 nci cezada y.:ptlnn _ ktılcte baGlı müessese ve idare memur-
dur. Ekrem U•aklıgil ~afık go uş . • ...,_ klSnıını ser. dunwması. .sonunda tevki! edilıniş Su!eyınan adında bir arabacı, dün lan lçin ı Eyl(Ude şehrimizdi! bir eks-

"C Belecl;ve ger.,gının vu - id . dek' k lbe . l' b "ft A ... u aç·--'-tır 
"J. edecek. öur.ıda paV'JOll _ tir. an~.sın ı te ygır ı nra a ....., - pcr ,..,ur.; """"" • 

Küçük sıhhat memurlari 
mektebine taleb·e alınacak 

~e tıa'l1SiG ~~"'k add-ft•~,. ,,,,,,.er:."n -"oför Kurs1ara müsab:ııkıı. lmtihanile lise 

r ı1..,_, ... tır. Sirkecide Hamid:Ve cad"' · ınd" Ko"p """"" apı c .,..._.ı.uen .. ~,. ~ • .,. la yap ....,..A- '.J .....,,.,, .. ve oııtB okul ~czunlann.dan da 15 .Jta. 
riilfı han aıtıoon. bli.fcci lsı.epan Dir- Sabrinln kullandığı 2247 numaralı 0 - dar talebe alınacak ve muvnfflk olan. 

s hhat ve tçtimal Muavenet VekA. - Vilayet ve Belediye tahsilatı kek de bİl'BlYl 2ı ~ sattığı lçın tomobain sı.dmesine uğra..-nıştır. lara barem derecelerine göre maaş ve. 
etti 'bu sene de Jrllçillt sıhhat memur • • • • d' r asliye 2 nci ceza. mahkemesine veril. Bu çarpma neticesinde nraba ha.;a- _rıı_ece11t __ t_ır_. __________ _ 
lan mektd>!ne ortaokt!l mezunlarından ıyı gı ıyo 

1 
mlş ve tevkif o1unmUŞ.tur. ra ulrn.mı,,, beygirin ba.cnkia.rı kırıl -

Futbol faaliyeti 14 
Eylulda başlıyor 

parasız :yat11ı talebe alınap karar ver 941 malt yılı vıt11~et ;; ı:~~d~e u:~: Küçüknıustaılapaş:ı.dra. Cevdet ıs _ mıştır. 
mtşt.ir. Taliblerln mUracat1arı 15 ~- gllerlnin ts!hSilA. ...,. mı'nde bı"r b-'-kal d.n kilosu 150 kuru. Kaza etro!ında zabıtaca tahkikat 
lCıle lkedar kabul edilecektir. tcdl ...,. 
.................................................... 1eme1t. r.içlnde umumi vergi tahSi - ş:ı satılması 1ca.b eden bır .ı:ilo çiviyi yapılın.ıı..ktndır. 

T AKVIM e ACUSTOS 
1 liaZi~:: 749 Ura,yı, Tenımuz içinde ise ......................................................................................................... . 

Mı ı. • . bulmuştur. rı:cnUz tak , ..., 

Rumi •ae 
1S5'7 

17 
~:'5~~~innedlği halde yapılan 1 s TER i NAN' 

Ar.hl •ne bu tahsllM alAJtadarlarcB memnuntyef.. 
1260 ıe atarşııanmıştır. 15 T ER i NAN M A f 
H;;; 

Puar 
Reeıal Mile 

1941 104. Un tevziab yeni listeye göre 
cur.ıf.:) Receb ı~AK yapılacak 
::;. S. u. Bar&, stmit, pasta ve yufka imal c-

6 23 ' tıs denlere un ıtevziatınm iyi blr se]tllde 
ıo 8 12 :ra.ı>ılma61 için • kişilik bir heyet seçil 

i---;-~-::----::----.::......--!._.JI dll\n! :vamuşt.ık. Bu heyet, 167 kişiden 

u. 
ı:.ı 

05 

ÔRlıı u ndi Alttam Yatsı 

.::ı. u. ::>. ı.), !> • o. 
18 18 17 07 .J() 06 il 48 

Ci 12 Si 01 1 .. - l '1 

Ga.zetelermh bfr gıda maddesin- büste bulunanı haber ~erebiliriz. 
den bahsedr.rlcrken: Cezasını göreceği de muhakkaktır. 

_ «Aza.mi fiat tesblt edildi• dl. 

yorlar. . 
Bundan bu gıda maddesinin tesbıt 

Yalnız azami f'&atı te.sbtt edilen mad 

denin ~ğı rıata satıldığını sık sık 

göreblleccğfmize biz hıanmıyoruz, ra 
kat ey okuyucu sen: 

ecJllcn fiattan fazL\ya satı.lamı.yaca
ğmı anlıyoruz. Ak:;i halde bu teşcb. 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA 

İ3ta.nbul Futbol Ajanlığı tnrn.fın 
dan mevsimin açılışı mün:ısebetıle 14 
Eylfilde 7.eng,n bir futıbal günü ha _ • 
zırlanmıştır. ı 

Fenerbahçe sttıdında. yapılacak me 
rasimden sonra iki muhtelit arnsın_ 
da hususi bir ırnç ya:pılacaktır. 1941-
42 lig ma~nrına 21 Eylülde başlana. 
caktır. 

Burgaz - f!eybeli yüzme 

yarışı 

Eminönü Hn.lkevi tarafından ter • 
tib edilen Burgaz, Heybeli arasında. 
ki yüzme muk.tı.vemet yarışı bugün 
sa.at 111,30 da yapılacaktır. Yarışa 

v. 
E. ·r bl.ret olan bu esnatın vaziyct1erlnl tet 

lök ederek kendllerinin de muvafakati 
altında yenl blr un tevzı 1\stcsl hnzır
lıı.ya.eak 'Ve tQprak mahsulleri on.sine 
?erOOEktir. Uu tevzla.tı bu :veni llateye 
g()re yıı.püacalkt.u'. 

...._ ... _________________________ ~ __ ,,,,. Burga7.dan başlanacaktır. 

RADYO 
PAZAlt 17/8/lU4~J ~ 

8.30: saat ayarı, 8.33: ıı o: 11~ 
CPl.>, 8.45: Ajans habe.T~~; $"1ıı ştr" 
müzik ve mar.7lar crı.>. · . 5010 -rnr• 
nti, 12.30: Sant 04yrı, 12j~, ıs· edeıı 
kıkır, 12.45: Ajans haı>cr o· (!)er 1'1! .. 
kil ve oyun havatıı.n. ıs.3oJ;,ıı or cS' 
tepeden>. 13.46: Rn.df0 : 3. Fad~ 0 

5,... 
trası ıs· Saat ayarı, ıs. u' ıtı.so:,, 45: 

• • ...,.,,,..,1 lteYe • --' lu· 
orkestrası, 19: .. ....,. babCfle .. • ıırçil' 
cı.t ayan ve ajans ıarındllll ~· so· 
MeŞhur caz orkrstrn '-') 20.t · toP' 

. CYurd saa~· • 1 ve .... 
lar CPı.>, 20 · . t~ aflSP" 
ıo 6araılar. 21: Ztr~ 21.10: ~uı ~ 
rak mahslllleri oor 1 '.to :b;t•11~ 
şarkı ve tfu1'rliler. 2 .' 21.50: 22 ,o: 
yarısı-annm netieeleruz•i': lpl.l. 22 45: 
sonntı, 22.05: nans ın ll"t>el'ıeri. 
saat ayan, ve l\Jans ~, 
A lans ı;por servis!· 

' r•a•ı 
1 sta n ~~--~ ııa1J.rı 

Ctapanıs 
lG/8/941 aÇılLŞ ..., 



iiıotıör ileilldir. Bu motöıibı harekete 
geçım.eslni temin eden ma.yimahrukat 
bu sahada en esaslı b1r rol oYDama.k. 
Uıdır. 

C Tetkikler=:]· 
Motör harbi ve canlı 

Yani. bir balta taııirle, buı1k*il 

::;'> =e 1:t~!:e~ :: :=e ı!!t geıı·n ve b. k h·ka ·' =jm= :;~de o derece .. ır aynana 1 yesı 
Bir mmıleke1ıt.e benz1n olmadan. o Bana bu hfü 1 memıeketin haıb tetniii ne kadar ileri dır. Mesele teliny°tie = Bay c.K• Bu, illt müh\tat bittıtı zaman annı • k oluna olsun, o memleketin harb eemL. a döndttiıüne söre benz in 6. etrafın.. ıür.e hi.aaettirmeckn tarınızL\ ton• 

1 n San avga Si leri, otand>llleri, tanktan. zırhlı va- lerce defa ififıııf'9ıinıZ, ~~:Oıub~ ona da kendisinden aynJmaJt ıatıra 
mtaıarı. motör)(l vuıtaıan, tanarelerl zum ,-alt. Oku,yucum eoruYor· J'Jllda lrıalıdıtuuzı, malıtemeye mfln 
bulundukları Jerde clirilnüre '" - Ya:n:laıı mı geç&YiDı Yaba l8l"d caat edeceğiııigi liÖlylersiniz. tabU o 

A • • paslannuya mahkQmdurlar "? Diyor. ' en feryada başlıyacaktır. o vakit ona. 

Yazan : Hasan Alı Ecbz Smtvetıer Bırutı harbe tarlşnadan Ben<:e hiobirlııden •eomeaıet IAzım. An1Mmtaıe ba.n8ması iOin bir batW 

t 
. . &ıce de, dünyanın . belli başlı bUtün Bu da mümk!!indür. TaVISiyem ıu: müddet ver!rabıiz. 

ti 11ldır oere.vaıı eden b.aıi>ler, bil- 'n&71 itibarile ileri memleketlerin ba-1 edeıbn ~er. Birllllnln de tee ta-1ı>etrol ltaJ"llalclan Birleşik Amerika ne Bir l'i.bı annenizi bir kenara çelı:er, Döat edin.la, hioblrlnin dllel'Re 
ıı._ IOll SoıvJet - Alman lwt>i, 'sarabilecekleri haıi>ler halini alznakt.a- J'Jllll881. netice:ri .ıı::Qll~n demckralıiler,tn'11terenin el_lnde bulumnaltta,ydı. Bu ini ayn bir evde i9kAn etmek koııUIUklutunu llilsetmemeııt il 

•blll'ft~ lwblertn her eeyden Once dırlar. ve SoV\feıUer Blrlıti lehine detiftlrmet. ~a'Y!lalklaıüan iSt1bsal edılen yıllık pct .iyetinde kaldıtmızı söylersiniz. Talmıiıı edl.Yorum ti bu man 
ır lbOt6r ve temı.lk harbi oldutunu Pakat b!Jıııat barb '9r&itt iÇinde ldll- tedir. jrol mJttarı 200 milyon tonu bulm Kı?IM'a, itiraz edecettır, o zaman ken zbreti tı1r müddet evra dfiıın.ya aoı.tça ıröstermff bu- lf1etlJ miktarda harb vasıtası yapabl~ Nlılı:el. molı.den ırlbl nadir maden- taydı. Bov7etler Birlıt\nln petrol ka1 dlslıne gelln ile geçınmek için bir haf- ye ltlfayet edeceitti leln oı.m df.lael 

tlYor melı:, :;aınız endGstrt ili demettir. Bu, ıer. ancak BQvült Bı~a müıstmde..1naltlarl 1ee yıJıda vasati ?tarak 40-50 ıt müddet verirsiniz. r. 
Mat.örün modern ordularda 01Iladı- her teY'den &ıce iptidai madde ve pet.. Jcelerile Birl8'ik Ameriltada bulunmak-ımilYon ton ham petrol istlhıSal et - ( -- nns 
bu DdıQ rolden öWrü, enctOstrJ rol işidir. Motör yapnak ve bu yapı. tadır. !ıObıver deovletlerlnde bu çeşld mektediı'ler. Bunu da evve~. yekilna ''S p b 

IUbante Deri memleketler ordularını lan motörlerl harekete getirebilmek madenler ya hJO yO)ttur Ve7alıud ihtl_lillve edenıek:, aovyetıer Birliiı lle de- on osta,, nın ulmacası .• 8 • 6M ) 
-.ınt surette motörlettırmek ~olunu anoaic jpt!dal madde ve petrol sayesin- yaca ıtAfi gelmf6recd'.t kadar çok ızdır.lt"'lırılltraailerin petrol lstihsalA.tı 11lda _ ..-ı 

ular. Mesea. geçen Dünya Harbi- de ~ndilr. augttnktt harb gemi- Renkli . madenlere gelince.. bakır. 240-250 mllıyon tıon petrolü bulınakta-
ilık senelerinde ileri memleketlerin lerinin. atırI* ıtibsrile % 93 nisbp,iln.. kurşUn. Qıı:ııb> gibi renkli madenler ba- dır. Bunlardan 30 tanesini hallederek bir maJa yollınuıı.. lı-

Ol'<fuJannda adam başına isabet eden 'de çelLkt~ oldu~nu. gene buırünldl tmıınıdan AJmany~. İtalya ve Japonya! :emı. kanJıl* Almanyi\. Japanya v ka 6. '--.J• , _ı...ı .,,_. • .. , 
lllotör enerJisi nis.i>etl bir muharib ba- tanrarelerin % 75 nisbetinde alümin- nm vazjyetierl, nadir madenlere naza- :tta.ıyanın elinde ııa.yet mahdud miktar. 

0 
yacumuza 11' Rflfllye tıunıim edeceiia 

a. 1110 beygir ku~eti olarak kabul yooıdan yapıldı~nı nazarı ıt bare ala- ~· da.ha 1YJ:<l1r. 1"akat bu sah~a da da ıpetral kaynatı bulunma.ttachr. Bu Soldan sata: 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 
lldUrn~i. Halbuki gene geçen Dün-jcaık olunıaat. çeliblz ve aUhninyomsm Birleşik Amerika . ile Büyük Drıtanya mtıhdud petrol ItaynaJc:lannn: Roma,:ı- 1 - Sıkı olmı-
l'a Harbinin sonlarına dotru bir mu- bir memleketin, l)ilhaesıı harb şartlan onlardan daha ~ı brr vaziyette bulun- yanın yıkla 7-8 mllyon Uın petrol ıs.. yan <6J Üye <3>. l 

r1> başına isabet eden motör ener- içinde bu harb Sı1Ahlarını yapabU ~ ına.kta ldller .. Bele Bov;etler J31rliii- tihısal eden petTol kaynaldan ile. Al- 2 - Sonuna bir 
Jlai nltıbet.ı ı 

512 
beygl tu etin ka- eılttm erir uraak olduklarını kolayca n1n harbe karışmasından eonra ıse, va manıyanm yılda 4-5 mllvon ton fetih. 1«~• =:ıs: a<te..3) 2 YiJkaetmİş buluruı:orduvv e :.uı edebiltrls. zjyet tamamen Birl~ık Amerika ve o;al ett1*1 petrol raı.vna..'lı:lan J8"0DY•· 

Halbuki bu ikin 
1 

00ny ' ıra tmde 'fngilteren.l:ı;ı lehine çevrildi. Bovyetıer nın el1Ddeld mahdud petrol ka',91\akları Pa.pas (5) • 

~ onıuıarında ~lr muh~ib ~a B maeııaıesotı buaGn harb halinde ~Utintn beı4>e tanşmasından lince ve tta1Yanm yılda 150 bin ton kadar 8 - Uslu delil 
illabet eden motör enerjisi n"ııbeti 5.6 bulunan ve harb ıeıaµtl balkı - Birleslk Amerlta ile BürWc Britany ı>et;rol JStbıal eden mahdud Arnavud- (7) Bir Mmr i • 
~ır tuvıveeı olarak heaab edibnei:- mmdan dünYanın en ileri memleket- nın b&lar '"'turş?D .tst~tı _m1hve-1ut petrol lc~,&#1 dah ldlr. BtttUn bu Wu <2>. 

tedır. Jeri olm bQyUılc memleketlerin ba.rb re naaran 8-7 misli. çinko ı.tihaalAtı b'YDakla.r cem an u;.ıa ton b 4 - VUbet <2> 
A tnan mtthendialerlnden birinin yap kudretlerini ~in edebilmem.iz iOiD ~ 3 misli fazladır. Halbuki ~etler uetrol temin edebilmettledlrler. Kralm baf:ma 

tıtı bir hesaba namran bngllrrlln bt.. her ..-Men önce bunların barb endtia- BırJ.111 bUcıı' tştl~IJ.tı bakımından p atat vaziyeti objektif olaralt mO toJdutu <3>. 
el ıf . -..- . A'Vl'UPaıda t>irlneılitı tazanmalktadır. 15 M ffalı: ahı sın ordulan, harb ııemilert de trllerlnln ietlhsal tuüretlerinı bilmemlz . aenaletYh Sıwyetler Birllllııin de taıea etmlf olma.it itin, burada - uva 

1 H~~uku halde, 40 milyon be,vgir .IJ.zlmdır, . • :.:u. JBtllısal&tını '1emotraslle,. yekQ. eıbfnmd;feW bir Jki nokta Uzerind oJamaınış (f) • 
"'11Qe motör enerjisine malik oı. .Acaba bir yandan Bırleşlk Amerika, . . med>ur.iyetindeyiz. 8 - Soru <2> 

lb8lc mecburiyetindedirler .. bu rakam BQyilt :Brit&nl'a ve SC>VYetler birlit;nJn, ~~~~ ectince. netice bU.sbütün de- Bl1'lcaç yıldanheri hummalı bir faa. Yazlık delil <6>. 
aiink:ıU orduların ne derece motör- diler taraftan Alman, iıtat.va, Japonya • ....,.. ........ • Uyetle harbe lıazırlan.ma&ta olan mib- 7 - Nafaka <5) ::net mecburjyettnde oldlJ'klarını a.. 1ve möttetıklerlnill harb endüstrilerinin Altlmin':vOm baılrunmdman, Sovyetl6.,.. devletıerı. hart> içinde lı:endllerin Kurum f2). 
ca ır6stemıektedir. tstbı&l kudretleri nelerdir? Birlili harbe tarışınca.yıı. b.dar, mfh-yaıvacalt ve harbin b<ışlamaaile ber 8 - Soru <2> 
işte bUDdan öttlrıü.dür ki ba.rb teıt.. 1941 yılında, henlls SoV7etler Birlili ver c:ıevretıerinin vaztyetlerı daha iyi bel' tıeda.rtt1 imtA.na bir hal alacak llasllet <2>. 

lllti, lreret harbden önce, ~ebe biz- ıbe tanşnadan önce, Birleşik .Ame- ~ (llnıldl PraDSa ve Macarı.tanm olan bir\l01C J;pUdal maddelerden, bu 9 - Çifte lle 9 
t harb içinde, ~ilk bir atıratle ın.. rlta ne Bf.VfJk Brlta.nYanın istUıaal et- j bobit madeolerl tamamen AlmanYa arada maylmahrutattan bO.rUk et.ot.- vurulan <2> UZUll .... ~ı---

ebnelctedır. Her geçen gtın, yeni ~eri çelik mHttan, Almanya, İtalya ve ttab"anm ellne ıeçmJş _bulunmakta- ıar '\llOcude getimıLtlerdl. MPsell A .. bacaklı. uzun ga- 10 
tın bir t&narentn, yeni tipte bJr tan- ve Japony&Dlll milştereken iatibaal et- dır. PakU; aovı.vetıer Bi!"llğı harbe tan. erb metbuatmın venl!ii rakamlara galı kuş <6>. ---+----ıP---

Vfl7&bUd parb ııemlsinin yapıldJit- tlcleri çeliJc mlttarmdan iki mfali faz. şl!Dca valbet. Amerika ve İDgiltel'ft'lin nazaran Aiman;va 1934 • 1939 yıllan 10 - A1Da (8) ı 1 
1'itıııdtte ""'1ahud okumakta.ytz. ta idi. BalbutJ Bovyetler Birlili harbe lehine olmalk üzere. tamamen d~{fti. içinde, ,.ıırı binlerce tonluk renkli ma. Remz ile ifade 

liarb tdknilinin bu süratli Jnkilafı, 80Dl'&, bu nisbet, Birleşik Qümü aov:vet.ıer Birl\tt 1936 yılında den ve ml]lıonlarca t.onlu.k petrol s1tık. <3>. 
en önce yapılmış harb siWıJarJ .Amerl'ka ile İngiltere lehine olnuık O.. a~ llltllsalltında ;Avnıpada bl-1an vıllcude getimtlş bulunmaktadır 11 - Arka dlş.. 

~un çot çabuk t.te yara.mas b;r sere ıiddetle ıtabavvill etmektedir. Cttn rlnci ıedme1ı:te.vdl. Şlmdl, bir arad9 tşte mihver devletlerine ve bilhassa ler <3> Nida en 
_Dlhı_•eJnıeai tribl bQyük bir mahzur SoYYet.ler Birlili 1936 yılınds çelilt almmak şart.il~, Amerlln, İngıltere ve AJıma.DYa.ya, hamin ilk yıllamıda hol Nida m. 

ftl aktadır. Bunun içindir kl sana- 1sthilla1Atı batımından, dünyada il - aovıretıer Blrlitinın alUmiııyom lstih- mikıta.rda yeni yeni ham teknlti yap. 12 - G\Del yazı yazan (8). 
Ölıoe bariıe ileri m~ıetetler, hartıdeD (riinoü, A.vrupada. Almanyadan so~!'a salatı. İtalya , Almınya ve JaPonyanın malt ve geniş ölçülerde mayimahrulta Yukandan aşatı: 
-acı~ aill.h stotla.n ya.ımıald.&n ikinci gelmekteYdi. Yani çelik 1.stıh. aliiımtofOOı istihsala.tından fazladır. sarı tmek in*Anlan veren cihet bura- 1 - Meşin kordon <8> camtde tuı.. 

e bb11at harb içinde blltihı en w saiAtD}da: Birl.eşik Ameri~a 1 inci, * S'Jdı: an (5). 
~ lle!erber ederek atlA.hlan- AJmanYa 2 tnoı, SOvyetler Bırllği 3 iln D1kık&te almak mecburiyet.inde kal- 2 - Göz reng; <2> Bil' seb:ııe C7). 
~~bir Y<>l tutma.k m~ııriYe - cll gelm.Utedir. ·re1c başına Birıe.,ık y ukarıda da söylediğimiz gibi. dıtmrııı ikinci ndk:ıta. Almanyanın işgal S - HükWD.et.e ödenen boro (6) :tn. 
~ ·• Ve ırene bunun içındlr ki, Amerika, Almanya, İtalya ve Japonya- bugünkü modern orduların mu- eWti mıntakalarda QOk miktarda ma- ce li:lllll (3). 

harbJer, dönilP p, sa- ın mecırryıundan fazla çel!Qc istibıal vaffalldyetint tanin edeiı Ami.1 "JI [Devamı aa,ta 4/2 del 5 - Nota C2) Askerlerin oturdutu 
bina (6). 

1 
e - B'ral ne ldar'.! edilen memıeter 

C7> Bir gramer t.erimı < •>. 
7 - Qoic delil (2) Nida (2) Nida 

(2). 

8 - Nkla <2> Ta1Gı. tıörmtlf ollD 
(7), 

9 - OOrıld1 m Başına ut. koyunur 
sus mcıaaı olsun nn Amca <3>. 

10 - Tamamile açık CO> Yerine 
balJk& birtn1 amnak (5). 
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mQVl'duk da.. ırtUm*im katllQıor -
duk. 

- Yahu K&zmı; bu rü.va mı acaba? 

Galata rıhtımını nasıl satmıştık?? 

Bu ne hal? Bu heri! ilA.n ı~nı 
r.tıtmı ta!btfll)erdsinde carmne.. rııı.. 
tmmı aatalı'lt oldutuııu saımetmiş. :fo!e 
nı>aealız? Yarın herif gelecek. Belki 
bir iki bin lira daha kaparo getirecek .. 
ya bu aıkşa.m maiıi>uzıı birine okutur-

DÜNTA 
•' . KAan: muvafflllk olmuı bir diplo- _ 19 _ 

- 94 - - Yok .. ilen ietemtyor <~>. <san- m&t taTJ'ile ~aia kalktı: 
Meşıa.tt:t'etln !tinci genesiııdeyjz. dal>, Cva.pur), ben alacak ana.. _ Do6Qmı dedi; biz neyiz~. Hakiki C evablle gelınce canı sıkıldı.! - Hanımefendi bu emri siz mi ver- - Ben bö_yıe bi•: ernir verem 

o.ıat.a mta.ında CBaııfOl') laıt1D.da - EIAn bu zata 1:ılz nasıl meram hllJst sabnMinde 01D1Yaıı arıu&ıer... eıBeri cel>"nd.e odaaına dot -!dint&? Bana aöylemış ols:ı.ydınız, daha 

Yazan: Nan-et Sala Cof 

bir ndlaDe tutınuıJ&um. 'twımmts fe- aıılatacatm? IRlirG een aTBaı71 nioln EmiDol ti JDıÖEG'Ö Vili 0 k.&jıdı bu ak.. :ru ilerlerken, Nuan hamını~ lflEaa hanım tok bir sesle: bir 1'e1' bulımak pekala kabildi. 
na detil. ıı:limde btras ııermay-e olsa idttlvonmn: ev mi yaptıncabm, fab- oaın klmıle:re l'i)8tıeremez. Böyle bir ke- :J:ıa!dı bulmak mecburiyetini tea - Eveıt, dedi.. sizden izin mi ala- Nazan haınım müstehzi bir ka 
mfMrerrael olaca.it. Validemin Qapada rlka mı Y91)'tıraca.Wn? 1epir yakaladı. .iliç ldmlenin duyma- 511.ın etti. Nrnn hanım, onun cıakbm? ha a.tı:naştı: 
bir arsası var. Şuna •talım x:maye - Ydk canım fabrlka .. vapurlar ge.. 

81111 
ister mi? ' : ile _...._ _ _...a 

yapala db'e tarv venliC. lecdlt orada? . . _ Vanabl bizi fena J'ap&rlar sonra! :Ayşe lllefJgul olduğunu görmüştü. MU1üa6W1 tcı.raf ilk ateşi aç~ı. - Müdür beyi nerede bulup da 
Galata ı-Vıtmııııa b.ır talcuD ~ - Vapurlar nereyt! ge1ecek? BıZdll Şimdi mtmu ataca.:ı.t m17ı& bht? pnhayet bu qık faslının bı'tmesini bek . ~~'~. tenttki im.tim 70 mirrerini telakki etmeli.. tabii h 

perdeler ~lmifti. Üzerlerine CnriDc>, amaya mı? Hayır cuum. Yamı tapa.roııun üs- sliJecek d$dl yal ,,_"" 
<Kacver>, <Kıımı.zı lıorosl ilAnlar :YB- - 07Ie ya 1 Orada bağlıyacak.. tıand get.lrecelc delil ım? Kaparoyu a. : İlk: 1 tta. N -
P1'tmYordu. Ben de btt;fUk san teneke- - ltlzmı! Btı zat bizjm Marhar as. lc8ıP iız. se : ıırsa: • amn Hanımın bu ilı 
den bir levha yıq,tırdmı: 'Satılık ar- man be?den geliyor galiba? Va.purlan ~ ~~ tmı::ıaca • !k.ü.m:erinıi ~e Afte ile 
ııa fısUyenler: Galat~ rıhtım .Bof;!or btz1m arsaya götürmlye kalkıştı. run e Y. • ~? • :atılda lıil;blr §ey dma.dı:tını temin 
hanmı!a 12 numuıada ttıccar ve ko • MOs.vft hiddetlendi: = ~ a.Qams. kadar nbtım- imete karar verdi. Naaan banımm tiH daralır. 
mu.ıoocu Mahmud Saim bere mün.- . - CB.1;lım vereca; para.. ben mtı..,te- da otunun, denisi aeyretsin ı : ruiisinden fijpbelenm.esini Jatemi 
caat elısinler.> n.. kaç lira istiyor ara? Bet bin, altı bin Jf :yord Öyle mi zanned~rsini&? . kat kendlmi müdafaa etmiyece 

Levhavı rıhtımın ı:inkoları üzerhıe ben bu ars&.Yı istiyorum tamam.. ta- . Slllbah : u. sız de aıbinı mı zannedıyorsu • 
..tık; bifkaç müşteri geldi, gitti. Ki- mam Pil'vakl ~yle oldu. Ertesi ' : Sıkıntılı bir gece geçiı'ın1.ftl Anca ata.ruzl bi?:l.a.t anlıyacaksııuz. 

• . g:U:nıfln Pazar olm~ına rağmen; oaıa. :sab ~- . . · nuz _ . . . _ 
misi az para verdi: uyuşamadık. Kimi. İiklmız de birden anla~ık: Herif il&- ta ııhtımmın sahibi müstakbeli mö53'ö : a._ karşı dalab»ldıti içın, sabah.. _ Bö.Yle olma.sa emir vermezdim. - Umıd eıdeiım.. .. ~lmdı muna 
al daha 7akın scmtlerde istcyormuı,; nı rıhtımın ~rinde gorUnce rJhtmıı vııl eıltenden yazıhaneye geldi. Ben :leylın mutad vaktinde uyanamadı. hidd . . mı&i d bıraka~ :ta i§ gorelim. Ben t 
alıcı olmadı. aatılık zannetmışl. teIA.şından d4ln verdiği iki yüz lir&Yl SOözlerini açt.ığı za.m::m gün epeyce 6edRd. .et.ını de~'iron ar~~ kortu !için ~rasını mün:uıib gord 

Bir CUmartesl gUnD. a'Qam 1l6tü Uzun atıldı: geri isti:Jecelt: zannet:mı. Halbuki rıb. hlerlemlşti. Alelicele g;.,indi clftliğinJ mecburıyetin a u.h Binlerce ağaç bul\H!a!l bir çıftli 
medıdah KAzımla ~rsber yazıhanede _ M:&\Yö, dedi; sana daha ~ tmıın ıuııtlle 0 bin bes yüz lira daha : v • -

11 

Jrııden dıofrnyıı. Nazan hanımı m • a · . ta i fed tm 
miSkln miSkin oturuyoruz. söyliyeyjm.. beyefen:U l'leilin o tadar getinrrl$i. :*rini gözden geçirdikten sonra, ba-tab tuıtamamı. Yanaşma.laır müdunııbir iki. ti nesı~ a e e ın 

- Dzımeıtmı hallm\z n oe olacalı:'? para vereeetinl :ııannetzni7or. Bunun İ:i!ımire gldtıeelt vacıur o gün ötleden ~ t.a.k!lığa gidecekti Büyült kapıdan Çl-~Wt defa a.sa.bi ve hm;ın görüyorlard.Llehemmiye v:ı.r • . - . 
On beş ırlbıdür !ıki sinek bile celmedi. icm anl~rsunuz. o arsa: BefJ ııom'& hıarebt ediyordu. Kı\mlllla bera :hır ıkm . - Fakat si?.: çıftUğe guzellık ve 
Şu O!YUDCU ı1wıl&rmı oaitralım.. Bir pa... binle. altı binle olmaK. Tam sekiz bin ber biz de hmire harekete baZU'- ~ ç az. -.a.ftığı manzara on . -: .Bana. soı·dunuada mı .bu eınaye_ bir yeri mahvedıyorsunuz, a.d ~n 
pas uçurabm da ban yaubanenin bah.. liradır. An_Iadm mı_ 11en o p&ra.J'ı ve. 11*. Bhl beş ~ lirayı aldık. yen·~en :§8.Şkına çevırı:ni§::.1. Oç dort yanaşma, ti iş!O"Qrsunuz sersem herifler .. ağaçjIDIZ. baza.n l:ayvan:l~rıınrz, ge en 

tı ~~der!. ~ oyuneulardan bo. rebilir misin? aenedler 18Pıldı. 9alı gönü dJ! tapu ida Sellerinde bıUalar, biraz ilerideki top kesilir ml, hem de t>öy1e yıllann e-lçıen bu &taçların altında. d;nıen· 
.,.,...mı öl~tı ahmadm mı? Baba- - Veririm .. be Ecuzum. resine gidil~ taıla1r ftl'lleeett.ı.. jaiaçt.ann bulunduğu kısmı buda _meğile yetı§ml§ at~Iar .. haydi çal>ukjıu. BıraCın, böJle olmaaa bUe y 
.. ~ On beş gönlük lşs1z1ttjn Yel'difi ıs.. lılÖSJ6 Vi1 • • ~-· bır 
dan b.1ma ev SiUl. DOttlıı stttı. HL tınıl>la hemen illmi llMlm.: _ 1ılabm~ Sabll beY. dedl. Ben la- ;müıla. ~e~. ~.bir eeviz ~ deriMiği~ia ağacı ka•lıdJ.rm, a-bu a.ğ~:ra ..• 
JA <Vtttıayalnm peıılndesln, .baJA o.. - o halde mesele yok_ nbbmı eaıt. J"Ol'UID iki bugünden itibaren .. ben bu ieı 3'fte denilmıtti. Şimdi baltaların d.ilmlerinl... 1 - Hepsini ıtesm:yol'U2 ya?. = Y~~~oc":°" ~ ~ citt.ı! arsanın sahlbi .. orada.n vapurlan ko.. iinafm darbeleri bir keatane alacı.. Bir el <1111.uzana dokuımıuıtu. Ba- _ .Fakat en st;zellerini seç.m 
da ,elsin bir dua et.ain. Başka canmill Prenlc elini uzattı: vacatım. Bugtlnden itib&Nn bu &TM- 5nm ~ tnmet:tıeydL AvUl çıktı~ nı ~irince Nazan ba!llının ateo nisl 
.-.. - Bravo ... Da.1rkar mö9.r6. eledi. X9() nın benm olduf1:ınu Ye ~tov. :bıdar --.... ı. ıt-· llfka'ao görılerile karfılajtı: Ni·--• blr sa.ha --.... ~it ,.,.. ım&k battmı otdutunu ... Bir .. _... ve.. : ..._ ...... ......, ...,, ..... • . - rauıu ~--

0 ara1* 'kapı ffl'Uldu: gün bitiJOr bu tş? _._ ... _ :. _ Ne yapıyorsuntn, deli miSin - Ben bu 11.jaçlann ıkesilmetıini u lazımdı. 
Buıranm r dedik. KAum atıJdı: .uuuı 

- • _._ _ - .... 11 ... bJr ı.~-ftro bı:ratırsmnı. +- -~ ~ vıuı t.~ttniz iai'A? nu edı)'Orum.. Sedad bey .. buraya _ Ba$ıaı yere yapalım. 
Bir <frenık> içeri au-.. ..._.... .......,.. .- bu olsun. Öyle ya .. mademki bu arsa i Bu ba1'kınna üaeriDe ~aca saplı tenis kortu ,apt.ıracajun. Ben buraamı Lstıyorum. 

- Bonjur m&tvö!. baı$1arız. Yartn fazlaca kaparo getL bug;Qnden itibaren et'lindır. V8')urlarl : ~ 
- Bonjur .. ~imi is~iyorsunuz?. rtrslniz. İş y9.rUr, üç güne kadaT bep&l, da lıovmalk haldrnımltr: 1townu1k. j~ta.la.r durdu, yanaşmalar dofr - Koca Qiftllkte bat~ :ver bula.. Kedın kaprialerile mücadele ne 
<Prenk> yar.mı i'amalat l.tirkce ~o.. hepsi biter. Mö.vft vm bin ~eşekkftr1e yazıhane- :rat kendilerine dolnı topn mudüre dımz mı bammefendı. Bu ağaç ydlr. Naun hanım, temı sa.bası 

nuşuyordu: - Daıkkor mös;J6 ... Dattor ~ö .. den ayrıldı. o aynllT ayrılmaz biz de !t.ktıle.r E yazık detil m1"? Ağaç Jre.sınenın dta.hıl güzel yerler oldutuınu bl 
İati'Jor 1M!lı 12 numara.ll Mah dakf.ror _ ben şimdi mze -.erecek ikı J(ıs ld~ ~ öntmrOıılde nh- : · 

- .. - - Ura ,__ro alacak bır rilssil yalnız M bavulları a ..... "" ' +- : - 8l'lle bunlan kim keaiJı, d~ b inısaıı öldürmekten farkı yoktur. Son.. bililt.imm burası olmasın 
mud Baina. .....,.... .. J t.ı.mda bd'.tıtııven ve bh· saat 80n'l'tl u;.. : •. • 

- Mabmacl Saim benim amma; şillldJ o rekllmaıYl 11\direeek aşalı.. 1 bı!kacak otan n.pun atladık. Ene çıılgın!lık?. bu ata.çıar-..\ dostlaınnmn do ısrar ediyordıu. Zaten bu badi.le 
ll1JmU'Ull hen4lz '!Mi~ detnt BuTU- Yarabbi! Bu .sivri akıllı herif nere- m re Jf : y la.rd biri, baltası güınlült ıarka.c:taşl$ndGn sonra çok atırd.ı çıı1ta~aoı1ını tahm1n ettıği 
run, ne llltiy01'8Wlus? den ~l? : aI18411'• atı run • 

_ Sen Mahmud S6im.. bonJar l\ılah.. - Peki, mllsyö; dedim; ıimdl relt. Vapırun .lmmar&lmdaıı rıhtımı BfllY· Saapile, Çlilar ataemın clibini ifaret ibt.iyacınm vaırdır. ça.tıtmı:Ya meydan vermek ıç n 
llUld Saim! Ben r.ıhtım.da okudu rek.. llmı da indiririz rôsıli1 de veririz. ta.. red.iJOrm: :etti: - DmUarımı ajqlarla mukayese ah Jı:araııbğı kalk:M'ak işe başlaJll 
ıama, iati:vor .. bu arsada .. para var •. minlrı ne? ~ Vili k~i glbl üç tane l&P- 5 _ Xüıçük harum söyledt. k.. o, bu cidden gülünQ • . . Bu auretıe 8od.a.3n çat..ımadt. 
alacak berı... - vnı... . kalı dtıba abmf, rıhtıma b~Iı vapur- : Sedad hiddetle g~llen - Gülün~. ıni.Biin~. fakat bakıltat.. ltma.k istiyordu. Llltin, ır.ad 

- İyi ya. biz de aısamıza. paralı bır Ben h~e~ iki ytız lfra kaparo aıd1- Jarm b.ptanlar.ına asleoJyor. Edöom.--~~ ir ik1 terus merak'.131 dmtu tatmin SeOOd QU sa.hah ağır alı.J«du. 
aü~eri arıyoruz. BUJUI'U!l oturun ko- tmıa daır bır ma«t>uz nzara.k ver • - Her kaptan! HaJdi,. kalk bur&- : . .._.. .. . ... 
nuşalım. Siz eenebi mislnlz? cUm. dan? E Net1an hanım. çınar ağacır.a da in bu ölçusu~ bil' ted.atkarlılt... - Ben, di.y~ devam ett.1.. köke 

_ ı:vet; .Framızdun, oldum Osman- - Yarm Pazar amma geleceğim. Kapbmlar ~orlar .. birblrlerine fya.tlmlf duruyordu. ona doğru yü _Bu .ı.na aid bir şey .. BÖYie~diJ'Orwn; ı..at.t:en nezaret edınız 
iL Paranm tmtftnft getiTeeettm. dedi. İki ..,.arlar: :rücm: ~ ataçıarı da tesstnıer.. (Arlı:uı nı.d 

_ Hır:Jırlı olsun.. ana biMıı Caı>a.. ,m lir&Yl SIU'arak sevinçle çıktı, gtut. l - mm t.unıar: Talu&? t. 
JtAzmı benlaı ,;l2llhue b111lnyor; baı c:oe.wa ~ 4/1 de) '-- -·-· ·-·--·.. .. .... ·--·-.. --·-.. --.. , ___ "I 



Yazan: llaMlll Ali EJ~ 

~ nnıoııoaun 11018011 ser erı 
T..::::~ y 

Askeri mahkemeler faaliyette ! 
- 28 - !ftl!lnde Car Alaltsandra ynadıiı bir 

...:.~~ınlar Ve Şelll"ın yağması devam mekiubda .00 ckwıda,kçı'l l'l ~a 
'--.ııc& ...... B ..ıı~ek m--"'ur"'etinde ckaldığı:nı lnl-.. • ..... r. ütıın Fransızlar, yeınelt- ..._... """' "' 

-.Q ııo dlrmişti. 
lla. ura z.lzwna urhoş olU:Yorlar.. Ordusunun git.tikçe ar.tan çapulcu. 

ar, btı val'Jiyett,en .istifade edercW: 
1 
•• ır.u ,_ __ • .. da, ~rnnnlyona mütemadL 

olctllrı.lyor. gece olunca da, öl- - ..........,.... • ....., 
""tikli erı F'ransızıarm cesedlerini gö. yen yeni yeni b.aıoerler gelmeğe t>aş -
.... or ar. :ıamıştı. Bilhassa Na.polyon ordusunda 
cııı,.,. ____ • N 1y r • ..ı, h" ... , yer alan PrınValı\a<, Bavyeralıla1", 
- • ~ • acx> onun v-..l wu.ı- ıcuıut 
Ruaıarm sulh etmediklerine .fena vestfalyeliler. tta.1Yanl.ar i çaı:: idi • 

de .sınırı-.:-or:'-- Bwı ••-r:·'-'e sahasında tıergttn ilen g tmek 
il) ~ .-.. .. un """" - ](yon sıı canını ııı -
lar aorba.Iıia ve ı:apulculuğa dökil- ler. Pa8cat N~ul : : lııilis PraDSJt: 

.. Böyle hareltet etmekle de Rıus.. kan ndkta. çap cuı 1 
• ayı1mall 

llllha mecbur edecekleruıi .aamıe- ordusu araamd& da stttJkoe 1 

orı..r. .Ac;lıktaıı öl<lll .insanlara llu- kit. da zaptüraptm 
lar &ılı. Slk rastıanı.vor. LAklıı a.c ka. Na.Pobdl oıduao~ &mn hiç şüphe 

tı ~Cinde Fransız askerleri de var. bozuı.m.ası~N ~iyon obnak üzıere, 
en Franısız ordusundan kaçan- yok: ki. ;. ada büyük bir 

lla7ıııı da her geçen gUn gittikçe bütün ordunun w ov , . Çünkü 
· Bunun tabii bir neticesi olareat ha.yal sukutuna ugrama.sıdu. ir 

kunsuna dbıilen Frans~ı Fransız ordusu, M~ovaclı\ t!{y1~:ek 
hll 00iıal1'Qr mde mahsuS sıcacı:ı: evler. . 
k... • ...._: -. •11 • ed · blrdenbıre biç 
::-:ıııtatıen 1812 yılı 24 ._1ruttnden bulmalı ~id ers:en, bir yangınla. 

Prens DC>lBOn.ıkotun evinde, aıkla gelmıY~~.!~şııaştı. Günler~ 
~ ril'aaeti &lt.mda ol - bıombOliJ btr ~ .... e cm.l.ş., rahat 

Uıııere askeri bir mahkeme faal!- denberi sıcak yııaı: :unun. tam 
d~ bulun~rdu. Bu mali<eme uY'kU ııyumanwJ ını ümld ettiii bir 

Wllps'llllbltıceeyy...a ar a.Sk:eri mahkeme» ürıvanı bunlara ~a~ğhs,yallerlnin yıkılıp 
k · Bu mahkeme, ilk iş olarak sırada. ~ bu orduda. en a:.ı; yapa.
~-' ~ etmiş, bunlardBD gittiğini Fi dı.iplinln bo -

1~ lıdama mahkauı etmişti. Geri cait tanrt>atU: :nr eder. sonra, 
~ 11 1-kmda d.ıl: dlahkOmi • zu1mMl şek nitbette 8..t"n m"'dd! 

-.. !Qeıllô&t ~ &eleblleeek dellU elde e. 'kıllf ilemd~a ordurHd disfpl!nin 
için tleraet Cı:ararıa verllm.l~i. mr11*1&1" atı da ıı.s'kArdı. f,te 
Mama mahkOm edilen ıo g}ttitee bo'Ztllac dftnm eeY'~ "1111-

~ de. cnıahktmı,tyetlerine 11:6.ft ge. Naı:ıo~u 8811 dtışftn fArkaın ..arl 
llktı delfl.ıı. elde edilmediği mu- ~lard.L~~----------

. Bu vaziyet karşısında ne\Ye 
'*en l>&rle blr ran: yapıldllm1 an.. Mahmut Saim 

bir ttıruı bbil değildir. 
k....._ OVlldft kurulan o6Cyyar a:t.terl (1l8ftarafı uyfa S/I .. ] 
-·~~· de muh111kenıe edilen insan- - Galltı& deli!. 
f ..:~,'al Yll2.i-v 0 tlf'ri 'tibarile pelt m'llh- O gene i!btlr }".aptaıl• eeııten!JOr. 

.. ~l _: HeY kaptanı Kalk buradan.. be-
iler et'dt Bıınlann io!nde: De- . -~..ı .. ""JOk aenilL. - burad<ın .• 
ar' te!'B'ter, sıv1ıe1 cTe.lllam• lal' ıum _._... • in ....Jr bura-

r askerler mevcuddu benD areada le ~ ııen .. ıo-""" 
!~lldan ınahkemc t~arlle tur- dan- b.-a arsa.Ya git. Karşı.k.ı ~~~-j 

ctan..._laneler devam ederken d'Aer abdal gjbi ne gült\f'Ot'SUD? H&J"dt ~ 
O 

sıvn halktan, alelade tN.ilde Herifierfn vapur kaptanlarına. böıyle 
dünr, ı 1Aah telA.şlı bağırmaları tızerine et • 

llb &1d er de devam e<Uyordu. ~= Mit ~biJ':UdYor, berke8 sWüŞil. 
ımm•~.. .._ ÜJonıeler, a&eriya caoulou nw-

-1'af•ft.I •..c ...,.r -11. geU:Jıor .. 
lcu a91ı:@l'ı;-'an yaJll]makta ..... ~~ • ...,... UfU]dutu bittebl ~n ışı.. 

et öe!, • 4:t.pul esnasında mu. N~ IDDll möllfölerln polise bir şey. 
ıJ erenleri. kendi malını k.o- ~ve biriken halkın da kah.. 

t!l bir l!lıler.ı öldürüyor, ve muh - lal' la gillüşt;iliil görülüyordu. On-
l'ln nı~ııya lı:ar$1 bu. ~lbi h~ ~ra:kola doirU ;ıiderken bizim va. 
~~ k ı;~emıe1ı: ıcın, bu öl- ıbtmıdan aeıWı: 

"eleri Moskova y&DCJ.ll. pur da r 
ı '-lr --- bleri lı:und&k.e 1 ts - DQt. .. otıı ... DOt... Dfit: 

~ ı.v.ıtı"dı. • ı a.r .. Mahmud Saim A\~tndai 
1'aıııo~ da, ıaı2 )'ılı ıo gy. (Arbsa var) 

SON POSTA 

Bik&ye 

Kadın kavgalarının sebebleri 
... . 

Yazan: A. Kaskin Çeviren: Haaan Ali Ediz 

ceden aftmı.zı ı1ca ederım. Bu me 
bu size yazmama ııebeb: MeJcteb 
ogretmenlerinden Ll.da Mih&ylovna 
kocasının başına '\!e en kazayı mufas.. 
salan s ze yazına.mı rıca etm!~ olına
&dır. Hadıse şu surel.l'l cereyan etaış 
tır: İdare ett!ğm kıınya IAboratuanna 
su getirirlerken, tesadüfen o sırada 
Lidanın kocası da laooratuardan cıtı
~rd.u. Tam lAboratw.r Juıoi)wnda ufak 
bir ı;;arpıama oldu. SuYUD bir Jusmı, ta. 
mamen kazaen, Lıdanm lltocasıum 
pa.ntoJoouna dök.'llldfi. Ba 8Uretle, g6.. 
J"ÜlYorsunuz ki ... llA.lı .. » 

L1-Ya. metıtubu bir kenara bıralıa
rak ailamata başladı. 

Lida ille bu mtıdclet ioar.de boş dur-
Qenç öğretmenlehlen Lida, arkada- -..-, gerek lcendıstn,n, gerekse Ltlıl-

81 I.üs.va"Yl ziyarete geldı. Lilsya'?nn ya. >'mm DlıOltıerek ıaıudıtlarmı tıelı: r tıe-
nmda daıba başka miBaftrler de vardı. lrıer dol-.anl;. enerjik bir dılle mtwe-
Tatıı tatlı ıııonueıurıa.rken, birdenbıre leyi onlara anlatmıetı. Şahaen gidip 
Lüııt'&, aduııd&11 Lldara surdu: s6rmek inti.nını buıamadıtlanna .ı.e 

_ Mekıtebde talebelerin, ~ocanı ISd 7& teletoo et.mis veyabud mektub ,__ 
ile Jıllla.tt*l&n dotru mu?. mı$1. 

Damdan döşer 1Jtbi aorulan bu Slıal Bwıun pek ta.bil bir .neticesı olarllı: 
tar.şı.smda şaşıran Lida: meeeleyi hiç Wlmiyen, meııele He uaalt 

_ GaHbf. bayır, ded:, ne olaeak?. 7a.tm hiQbir milnasebet.i olmıyan idm-
- Hiç... W olatın diye sordum. aeler bile, kısa. bir samanda bu t:hem.. 
:svet, LOıtva bunu lli.f olsun d•ye sor. mılyetBiz bAdiseyi öğrenerek ded iwdu 

muştu. PallD&t farkına vannadan orta- ,.pmalt Jmkinını elde etmitlerd. 
ya kostocaınan bir mesele atmıştı. Bu biıkaç gün içinde Lüs.va·nın te.. 

oradaki misa.firl2ı-:len biri de lA.f& lefonu biç durmadan ieledi. Lida ile 
tı;arJ$1: . miletereken tanıd~rı kimseler, ard 

_ Braw doinLill. dedi, bır ötret • uda ona telefon ederek, yaptığı hare-
meni su ile ıslatmak g!>rlUmUş eeY mi? ketten ötüril kendisinı ayıblaclılar. Her 
ııaamatlh kim bilir, talebelerin ne ta- bein ba.şma gelebilecek bir kazayı •-
dar canı yanmış olmalı kJ, bunu yap.. lay mewuu yaptığında:ı ötürıll onu mu 
maia ce11aret ettiler!.. &belle ettiler. 

~~= * 
- Vak'a teneffüste cereyan etmıo.. Bu hldiseden blrt!:aç gttn sonra. 

Pabt ben btırada gülilnecelc bir teY bir a.ıı:ı,.am, LUıva Ue aıita.da.,lan otu.. 
görm'llyorum. ootmek için ortada hiO rup lrımuaurlaıliten, ~"Dm kapısı 
bir ~ Jdcf çalmdı. ioeriye utancından kıpkırmı» 

IJüa.vanm. bir JIM!kteb &.alebesi olan hgtJmil, ~ mut ıalebelerindeD 
kardeşi Jenya: bu oocuk siıd1. Qocuk kekeleye.et: 

_ Bu a1blJerlni beazlD1e yatmab, dL Ntat bmıl8rm blo blriat de sbılıı g8.. - Bmderı neırt betledhı?. Df7e ın.. - Bana Llda MUıaylovna dall ti; 
,e fJ.sıldadı u...-.m iOln bir 9ebeb teıJlcil eıtmn!. Jedl. dl7e ııiiae 'ballı.Yaraılıt ceolnden bir kA .. 

JııfiSa.frilerden bazllan Jübıek ııesle: * Lida ktmca: lıd pıtararak okıımab başladı: 
_Evet. bu gibilerrnl hllltiitaten ya.lt. BiJ1ıaC dakita smra odadakilerin - Dün gecelld b.Adlseyi, ctiy4! tekrar- eöiretmenlmis Y11r1 Oslpovıç'ı kaza-

m.alı dive ıJQvlendiler. aı• de bunu ~tular. O rece, orada ladı. en ben ıslattım. Gerek ben, sere« nıek 
~ ~ere fena halde glnirlenen L1- oturulduğu müddetce, kimse bu mese. Aradan oı* seom«ten telefon bir da tıetnııı!Mı diler Webelerl Yurt Oıdpo. 

da· lfO'i bir daha &Pna almAdı. Sadece ha çaldı. Telefon eden gene Llda idi: 11içi p aewrtz. Ptıtat :inan ~ 
.:_ ırAdJ.se tamamen tesa.Gtın bir ma. Uda, her nedense, mtitemad!Jm ao- - Belıki asıl allkadar etmez amma, ra. buall J1te böyle. en sevditı öil'eL 

htvet.i ha4zıdir. dt'di. Bu iş. ~lr kaza murttıu, durdu. Hiç konu,.omadı. dedi. Ben gene lzı.r.hat vereytm: Kim- menini bile ıslatabilir. Bu gibi hAdi. 
ne'Ueesfnde oMu. sız hıe btma bft!'ha Geceleyin evine denerken de, mitte- ya lAboı-..tuarında su götllrilrleıtcen, seleıt bir alay, bir gülme mevzuu ya. 
manalar vereretı:. bunu bir mesnlP ya- madiven müdafaa tP.db.rlerl ve plA.n- Jıazaeın lııocama oarpmı.f)arı. Tabi!, bu panlar dünyanın en alçalı: !.nsanlan • 
parak seviniyorsunuz!. ~hlt tlSt;ft bir la.rı diişl1ndi1. Kendi kendine: çanmsma neticesinde auyun bir lcıan1 dır.11 
ruhl halet!. - Hayır, diye .Sylendl, böyle müna.. ~Qe. Suyu taşıyan da, Jrocam da Qoct* kendililinden: 

Jen."19. m(let,ehzi bir PdR ne: ıımetcta eaıta olmaz!. Blrlsi tocaın, di- kı8ınen ısl~r. P*at bu, tama- - I.Aboratuarbpısuıdaki bu car • 
_ M'e de taza. diye sövlendi. BMan ğeri ~. öbürieri de ahbabım .• men tesadüf! bir maJıi)'er.i haiz.. yani, pı,aımada ben de JSlanmıştım. diye lllve 

tıısa.nın eefl'etini. ~zıın da mmtalon - Bu, bal gibi hıa.ltarettir. Bu basit ve ift- su tAunameıı bir kaza neticesinde dö- etti ve ç*1p giW. 
lannı ıs1aıtrrlar. Ve işin gar1b1 bunla- ya saf şakanın altında bir kocanın ve ~ Oltada kasıd. falan mevcud liıda ile IJlisıya art~ görUışmez oldu
rm herom de nza. dlve gpç!ştl.riltr. Her bir öğretmenin nüfuzunu kırmak gibt detill. Pakat ben senin bu bareketini ıar. Onları banşt.ırm~lt httSUıSundatl 
hlllde talPhf>le:rdf'n bôrl. e"lnrle bir bar. bir mak6ad gizlidir. :Bunu eata djye ge Mla attetmiyeceğim!. btittln teştti>Ualer, lki arkadaşın kanııa.. 
da1t su ol.dutu halde loocanınn yanına ciştinneftc doğru deiiiH... .Mr:ıama ~ Po5iacı LüsYa'Ya bir ı•ıı Snadlan 7UDlnden, daiina aka ı 
y!Klasrt11$: Ertesi gün, eabah 3Bbah. L~a'yı te. ıneılııtub getırdi. Melctub, Llda'nın ko- metle neticelendi. . 
«- Atı ViJıoi (lc:'nııvı". i!n,,.,~~tir . h".., lefona çağırdılar. Lilsya telefonla SÖY- casının öğretmen olara.k bulunduğu Bu biıkA.ye bir he.ıdkattır. Biz ~ 

c:ı1.e rıP kAilıır hll'"TllP.t erfivnrum• Siz lenen şu &iiıleri iş\tti: mektebin kimya. öğretmcnlnden seli • aeyi iMlll etmedik. Devrimiz insanları, 
1ıarlkn1~A<> bir K~ .. tnnenc:ını.,.1 Sı7; ka- _ Seninle sabık ark~aşın L\da ko. yordu. nın. bilhassa zamane k~lannın, hat 
""p,., ıslamama mllsaade edı;r mt~i • mtŞtlYOr. M1 bir arbdaırun olman m- Meıktubda .fUlllar yazlh idi: tA mOnevver de olsaıar, hır hiç yUz0n.. 
.. 1.,,.,.,, fatlle senden böy1e bir şı:-v b~lemedt. cMubterem b&J'anl. Bizi hiç 1ı&nn1- elen n~ ~~\bu h~yeden 

t.,~o ır.-11 ~ _,... ğimi söy1emPlc mecburiyetindeyim. )"OrUJD.. Tammldan bu mektubu 1U • dah& iyı hiçbir f1l1Y gosteremez .• 
a .. - .. L-: m* ınecburiJet.inde b\dıl1m IOln Gn- llallll .b P.dls • - Mtmıkiln, dedi, her şey olabilir. .._....... ,._. 
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ı-- TETKİKLER 
Yirmi ~.:'!ar.a Bibi İzmir f narının dnn akşam nnekler 

Mla~:~:;c;ınızo umumi bir provası yapıldı Biır~t!:~~=un 
[Baş tarafı sayfa 3/1 dedir] 1 miye çalışırlarken, d ğe:.- yand 

den ve renkli mad~n s ok!an ele geçır. ka işine de azami ehe:nın y 
llllŞ olma&dır. AYni şekilde Alman or- ı lerdir. Binaenaleyh, harbın 
dulan: Polonyada. C~oslovakyada, seyri üzerinde hWcüm verirken 
P'ranada, YUI061a.vyaaa bUyWı: petrol swıiyetleri nazarı ltıbare aımaıc 
stdtlan da elde etm!ş bulunmaktadır. bin netice& üzerinde kat'l ~ 

Diklta.te almak mecburlyetınde ltal- olacak olan r.am:uı meseleslDL 
dığmıız üçUnoü nolı:t-9: Mihver devlet- harbin bir yıldırım harblnd~r. 

Biga. (Huaual) _ Şehrımbe ballı _ l • L • b. terinin ellerinde bulunan bUt;ün ipti-
O an Çırıcın iT manZGTa 1 dal maddelerin, stok halindıı bulundu-

ıBllıhçell• kö.vtlnde Yıiktil.e ;,erl~iş ı.n.r ıs <Huııuııl> - hmir fuan bu 1 hale •elm!ştlr. İran deYleti JBe fuar- Biaa, <Husuaf> - Burada ı:ot kötü tu için, hemen elleri al~mda olmasıdır. 
söçmenlerden Q&Ydar kıZı Patma 120 aıkşam, llOll tuvaleUni tamamlıyan bır da bQ:v(lc tedaüı'lıklarla daı.nıl ~e bir Adet vardır. BötiJn lcaaablar, kes- Buna karşılık, bilhass:ı tngllterenin, 
yaşında oldutU .b&lde 20 Y~rındaki gelin al>i IÜlllemniş ve umuml prova modern bir paviyon ır.şa ett.ırm.ıştir.I tikleri sucutluk hayvanlarm etlerini anavatandakl baro endüstrisi ıcin ge

genç tız ~ ne11Uz zindelıtlnl m\l. clıdden parlak oır netice vel'DUftlr. Bu paYiJonun tcapaamda tranın reamt1 b~la kazıyarak ulan kuru kemikleri rellren bllbiln 
1
..,.,dal maddelerin, bu 

alaza <etıııeltte. nwutN hlmıetıerinl el-,YU. btnlerce wlıtlt* elstrik enerJlsiJe omoman•, llt1 tarafında tran tıran- ve boynueJarı - 086' a!sm den!Y.e ıö- -
Jfl\'Ul tendi ıörmet'ed.r. ec* cazib bi.r rece mamarası alan fu.- dazlan vardır. Bu pavıyonda mevcud türaün _ diye kuab dt.ı.kkinlanrun ar- ar~a ma.yimahrukatın, dlşandan ırcL 

Bu MU'dide kaduıııı yüz yaşından aon ar, bu oicun ve dolgu'l hüviyetlle ö_ iki deirli harita trıwıın esti ve !Veni ka tarafında alana:C a olan oayın mec- mesı zaruretidir. Binaenaleyh mihver 
ra inci rtbı clitlerı ç..ıtı?uşsa da ıeçen nümülld*1 Caroamba eiinll yUz bin. hududlanııı canlandırmaıktadır. Bu rasına ve çakıl taşları Uzerln~rJar. devletlerinin denı~e:l ve havadan ya
aene nezleden tamamen döktllmüf ve leree myaretçJ,ve ı..çılactJttır. En mtlş- pavlyonu tanlDDUlf ressam ve dekora- Oralan elyemı b r kem k ve hayvan pacaklan ciddi :>ır a.bluka. İngiltereyi 
ıene dişsiz kalmı: tır. K~tln en yeş- ıkülpeısend d4*orat6r ~ san'attlrla.r Gör Hali* Cemil Tanju cidden mü - ~elet.ı şehridir. Biga cayı. yaz günleri gerek petrol, gerekse f.ı,tldal madde 
1ı lnaanı olan Patıaa. namazını hergiln bile oo birincı fuarı, diğer fuarlarla kemaıel bir surette meydana ıetlrmlş.. fevkalAde amlır ve ulak blı çöp par. bakımından fena bir nzlyete dilşüre-
uaıır.ta kı...,....,., ;amasını kendi ya- muta.yeee edilemb'ecek kadar ileride tir. çasını bile sUrültleycmez. Atılan bu b"lır .. Pa8ı:at bu yalnız, aı.avatan lçin-
mam*. ıençllk ku'fvetanden h!çb"r bulmUŞlaıdır. Renk tenaellbU, ıeıtıarın kemlıkler blıttlıı yaz devam ettiği müd- dir. 
fl'Y ln't>etmemıılJ oulunnıllktsdır. talksiml bilh&ssa mlikemmeldır. Milata bir köyde 250 detçe oralarda taaffün et.m ktc, husu- Sovyetler Blrlltl ne Birleşik Amerl-

Geçende kırdan çalı ke.tterek haıma- Fuann ~a törenine aid program hayvan zehirlendi le get.irdıği çirkin manzara ıle gelıp ka için bu t~1Yet, tabı varld deill-
nını.n avlusunu bile ten.d· yapan Fs.t. şörledir: 

1 
geçenleri rahatsız C!Ylemektedir. dir. 

ma 1ht1yarhk1an :ısla ı;fldye~ etme- 20 Atustcı6 Oarıamb:\ gllniı öğl~n. M"ılis (Hususi) - Mii umc~~:n n~~z~ Arabalar dolduracak kadar fezla o. 
mekte daha c<* vaşava ağını söYle- fuara tştıralc eden bütün tıunalar pavL yesinhı Çom.e.~ı köy ovas lan bu ke.ıNklerin sıhhat bakımından 
meltte ve: ıı:Ben '1mcl k gençlere ken- yon ve vitrinlerini tanZlnı etmıs olarak yerlerüıe ilılı;baharcla mucadele me:nu oralarda ya.yılıp kalması nsla caz de. 
dlm değışmem• deınek.1.edır. Fatmanın fuar sahaaından açı.:.ş saatJne kadar ru koy muhtarı Ue birlikte çekrrge ğildlr. Umumun sıhhati namına bu 
evlAdlanndan. toruntan..,dan ve ~ru- ayrılacalklaı'd•r. ze'hiri atmış Muh a~a bunun tesir nin Qtrkin manzaranın >rtada.n kaldınlmA
nun çoctiklanndan on lkl ~=~t Açılma töreni saat 18 de fuann Lo- on bel g.ün olduğunu, bu müddet 8', dere kenarlarının temtz tutulması 
~vm berbayattır, 0 te:r h kebair 0~ zan antresinde Yll'Pıl:unnu-. Büyük 1Çlnde buralarıı hayvan sokulmaması faal olan beled;vE'tlll zln tedb"r ve hin\. 
Bu ~11 ibt ''"; - ~t a ~ten ko- antrenin bir tarafı davetlilere, diler nı tıenbi'h et.mit. h:ı gün evve! Mum. metlerinden belclMmektedlr. 

llulAsa: Modern harb sUAhlan 
için hayati ehemmıvet.l haiz ip

tidai maddelerle mıı.vlmahrukat ba.. 
kımından Sovyetler Bırliği ve demak
raşiler çok daha milsa d b"r vaziyPtte
dirler. Almanya ve mlhver devletleri, 
ellerinde mevcud stoklar sayt'.sinde, 
ancak seri bir narh yapmak ve harbi 

müzmin bir halt> hal!ne g riıı 
il meseleshıl dalma g&ııbnUnde 
!Azım gelmektedir. .. 

Pafıtat yammızı bitirmeden 
oOk bir noktaya t:;aret ederm • 
rUn ve moıtörl41 !tuvveıt\f!Tln bU 
aynadıtı hayatı role ratmen 
tayin edecek olan, !eni" canı 
kadrosudur. Ctın~ü gerek h ..,, 
istlbıal eden fabrlkalarcla r.al 
gerEbe, halt> telm"ğ"nl harb 111 
larında kullananlar, canlı insa 
MeıselA bir tayyarenin lstıh.sa 

14-16 twıanm bir yıl mesai sarf! 
ioab etmektedir. Bil tayyaren n 
kısa bir zamanda b!Unesi mltl 
bu .istihsal branşında ç:ılışanların 
tannı artırmıılk Ji\zımdır. 

Biaıaenal~ c~e gerisinde 
kadar cephede de harbin aeyrı 
de müesBir olacak olan en esasU 
eninde 1K>Dunda sene canlı in 
romdur. 

tur - d.ye reaıt n ee rn. tarafı gazetecilerle fo otra.fçılara talı- ko un sil 
cunmlid& ve erk*1erle de pek bmut- sis edilmiştir Saat tam 18 de açılış cular köyü halltına. a.id u.ç Y -
mamalııtadır. · iıstiklAl marşile b cak. rüsunıi çOO!lnlar bu mıntakada ot- Turgutluda yeni üzüm sU.ratle bitlnnd\t -ruret!l0

, aradaki nis- ------------~• 

törenine 1 .__ı..,.,. ırum uzerı dereden su. 
-~ lra J'· bir bunu belediye reisi Dr. Behçe uzun a ..... _ ve a,.... mahsulü 

BoJramua yaya u,en bir nutku taltlb edecektir. Saa.t 18.40 la.yarak ağıllarına gMurmüş1erdlr. TurguUu <Husust> _ Bu sene sı 
lıör naaıl lıurtulda? da Tie&l'et Vekili MUmtaz Ökmen hü- Fak.at sa.baihley,n 250 koyunu olu bul- lann razıai1~ndan ve yazın kuı ak git. 

BQdrum (HUıSusi) - Ka~amwıa. bat kAmet adına bu nutb mukabele e- mu.şiar. Yapıluı tahkikattan bu ma nainden bağlarmınıda«ı UzUmler di
h Mumcular nahlyes-n.de dün çok en decelı: ve fuar !tapısındaki aturdellyı halle zehir konulduğu keza ve nahL ~eı lll'tl ıere nazaran 00 gün evvel ye. 
tıeu•san bır vak'a olmUftur. Bu nahı.. kesecellttir. . e mülkiye 8.nıırlerrnc haber ıverll - ~iştir 
J'flYe batlı Sıtıraıanı &byunden ikı Bu sene İngıliz ve Alman pav.iYOD- ~iti ~ havaların kurak gitmesın Kır batlanndalti UzUınl r kesllmekt.~ 

ü lcÖr '5 yaşında Muata.fa, Çırak lannm hazırlanışı mutıaJt bir trizl ~lk e dlğı anla_ dir. Ova ba~lannda da b;.ı hafta ba.ş. 
?Z babıÇe.sine gelım4 ve bir çay içindedir. Bu iki muharlb ~evlet, ıyt den ~in tesu"ınln g çme olunmak- lanacalttır Müstahsil ta.rafından ply:ı 

en ul QııJ..a karar bir tesadilf eseri ol:ıra.k sergı sarayın- ~· Tahkkat.a devam saya getlrilen Uzllmler 20 - 40 kuruş 
iÇmek ~n Mwu<: ara gı ~ dit üç büY'Wt pa.rsıelden ilda!nl işgal tadır. ara.sında satılma.ktadır. Bu seneki mah 

Pamuğun aza 
fiatı teshil edil 

bet.slzl tin. kendileri hesabına menfi 
bir rol oynamasına mA.ni olabllırler. 
Aksi taJcdlrde, harb uzadığı n · sbette, 
mihver devletleri, ellerındekl stcıltları 

bitirecek ve yeni malzeme tedarik e
demiyeceitlerl için, zamanla kadro ha
rici olan haı1> mllhlarını yenileyeml- Amtar&, ıe Ulusual> - Tica 
yecek ve bunları hareket ettırecdc lclleti tarafmdan necs;redllen bir 
petroİ da bulamıyacaklardır. de mtalset dahiltnde 

Mihver devletleri bunu (l(ık i7I tak- 1941 • 42 mahsul mevalml d 
dir ettikleri icin, bir yandan yıldınm ~tıannm tıeııblıt edilditl 
harblerl yapmak suı·etae ha.rbl bitir- m il'. 

vermlljltil". etmlıslerdlr. Sat parsel Büyük Britan- - 'Pıl noltsan oıma'kı.!\ bera<>er nl''ıı.set:. 
M\llllıCUlar Lst,iltam.etiııde yo]jkına.n ya knpara.torluğunWl, sol parsel ise Alaplairde iizüm ve pamuk piyasanın takdirlerini tx>plaına.!ttadır. Satılık çam tomru&u 
USU.fa Çırak Gökbel mezar1ığı ıçın Alma~anınıdır. Yani ziyaretçiler bu altnılii iyi 1§ 

Usa 1olda.n -~tlllek .-emiş bu iki pavtyonu gezereJt güzel bir muka- m Trabzon elektrik firlıeti Devlet orman ı· cletmesı· Daday revir n . a d - üş vesilesi bulı&oaıltlardır. Alaşehir (HUBusi> - A*Jehirin ü_ ., 
rl* içindeki. t\İiJUY uşn - $imdi merak .l.f&ndıran bir nokta zum malısu1u güzeLd~. Sergiılere baş_ belediyeye devredildi ,. • ı· "' • d 

• Kuyu on üç kulaç derlnltınde_ vardır: Acaba h&ngısi daha giizel ve tanmı.ştr Fia.t:a.r da ıydir. Hububat Trat>'lıon (Hususi) - Trabzon elek- amir lgtD en 
ve iÇlnde 2 Kulaç su vanhır. HikL .. _,...A do .... ·~dur. Almanlar muazzam ud 2818 adet 
n lbund-a.n sonraaını M. çırağın~':.-,;;;; ........ ır edilmek üzere ibtiyeA}tan çok faıladır. trit anOllinı şirketinin beledıyeye 1 _Revirin DMl&Y Çarşamba deposunda illtifte mevc 

- .,...... ..,.,. ~.. Pamıı.lıiarmuz da gümeldir. Modern devri içln blr miiddettenöerl deva dili 1138.823 metre küp çam tomruiU açjt a.rtırma ile aatıl 
ndi aizından naltled yorwn: tzm re sayıs hracıı.t eşyası getir - f h ,__ b .. - ,.,._-·"'ların baş kesme paylan mevıcud oluP hacimler ıtab 

+ ... , ... Afa 
8
,,,,.. da.:mım. "ıktım. -•·ıerdir. İngillıJ r 60 biiYük tasa hüktimet ıbinruıının etra mm enıu eden muamele er ·ional edr ... uiş ve • ıuuu .... ...... ....., ....,, " ~ ı b b h.. '" b 1 beledi kutur üzerinden hesablanmıştır. . • ............. ~.. ta•'"·:ra tutundum l,.in<le muhafaza edilen eşyalarmı tam tesvqe edllmeıne&, guze r • ...,.e iş ı .... n Ankarada u uoon ye ,. ... ,._.,.ıwı~de 1s 

Jildnc. ç~........ .,.... " ı _ c:. .. +. .. şartnameleri Ankara orman umum muuuı ı .. a-uo• • 
kt Uç gün .sergi •ra.Yma taşınuşlar ve ya.pılımlnuş ollna..c;ı, havuzunun ara heyeti Belediyeler bnnkasından ~:;amonu orman çevlrıe müdürMıklerinde ve Daday revir 

nra ~ra. basarak sudan çı ~nı kapalı olarıaık pa.viyonlanna yerleştir. s:.ra susuz kalmaın Alaşehlrin şırin. 23090() lira istikraz edip şirketin iııs_ ~ 
A;yklı:abılarımı 9ıkardwn. Birbirıne mişlerd r. Bunlann, daha evvel göıiil- l·ğinı bommakt:ıdır. Kaymakamımızın selerıni sa.tın aim~. uynca Sümer tinde görlllebllı.r. -e .... _,.,. 

-~ ve f.natara 1n lacn~ı ye yer • " ... ...a..nr metr~UpUn muhammen bedeli cloı > ..... ...,.ur. ~ omuzuma .. .,mı .,...,. memesi iç son gece ıı.çı - - bu ı.ııere bir an e'"'"'l el koyması ge_ Bankın hiımelerinl ~ devren teslim • - ,IXll...., -ı.A..-t •-•- •ıarUe birlikte 
crııı....• bu_ edilb' ...,. ' ''" ı; _ Tal blerin 1175 lira 27 kurwJ m uv.....- .-.IU.Uaı. 

.,._ dıfan çıttan ve ~·.. leştir!leceii ze.nn or. rektlr. aldıktAln sonra şehrırni1.e gel1X11ştir. l""l ._..ı ... •-e mü&adif pazartcai ıttnü revir Amtrlittne mllracaatları. 
l.:~--~:J&~~ae"'~lm:::.· .. -.ıll!lıııııııfllııılııl!!lıımıl!!lııml9ıııı~~~n.q~~a~P&~t~b~mı~u~da~~mükemm~~~~~b~ir~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.,. .... ....... 



abe 

ko!'~~:::a~:ı~ıaı !Ceza.ve tevkifev_leril :.:;:~ 
faaliyetleri nızamnamesı [Baştaratı ı inci &a)fadal 

d 
şehirJerinln içinde ve etrafında muba. Ş ki k • h B ı · • f g • • sara altına a4nmaıarına nuıvntfa.':<iyct ar a ı arb, çok şimdi sınai faaliyeti ııe blrıncı 6afta 

~ gradda 442 kişi merıge e ır l :::-" .:ı::.~.=~er ~.:i mühim Rus iktısadi •ırBI: .. .:::~;, .,,. ...... mDto-
urşuna dizildi ~-.. ....................................................................... - .............. '"' pek iyi tayin cdeıınemcsi ihtimali olan kaynaklarının yanla- harrikilnbılokomotır :fabrikası, l\Joskova 

tt• _ 
/ 

\ ric'at halindeki düşmanlanna ipucu sanay tefahür d117duiu bir mü~ 

ı e.llt ~G1 .. ~..ı a l~ (A..A.) - Afi.· ·.: 15 ya§ını doldurmamı§ ve ·cezann. ın infazına btı§landığı ~. vermemek maksadlle 1ııimlerinl tıısrih rına İntt" kal etmı"ştı"r sedir ki senelik randımanı, ~·apılan talı -·u
4 

n,.... __ ~ l 1 l l ~ ,_ etmedikleri yerlede ylımı binl müteca- minlere göre yirmi dört mllyona a.,. 
ttıı' ıer1 _...,li."10. SırbWar Dı.J.Itachis- ~ 6aatla 18 yaıını ikmal etmem'!. 0 an '?rın ceza arı ıs un ~ vfz Mir aldıkları gıbl btr hayli harb y S maktadır. Bir J'.&Jnanlar Moskova ve 

,. tıc~lfıb ederek lOjnic ve Mirko- ! evlerinde çektırılecekhr : maJ.r.emesi de iğtinam eylemişlerdir. azan: elim Ragıp Emeı chım tamamen lıaı)cin yardımı ve o. 

·~ a .. h.!'3'i waı ctnı14ıerdlr. \ ..... -····--··-· .. ···-··--··········-··-·.; Mareşal Budyenl, geçen giln de Yll7- A lman)'D. ile So\')"Ct. Rusya ara. r~~t gf etlrdiği ilk maddeler n m;ıb. 
ka:n-ı:_'~n ns:ı:bil~en lhükUmet ma • .. ........................ ---·-··-·· .znmnn er nuıhkfun old dığımız gibi, gerçi Karadenizdeki Sov. sınıla cereyan edcıı lıarbin bil ru..... le ~inip gldcrol. Şimdi, vu.i.. 

-""'n Şidd ta Ankara, 16 (liusu.~1) - Ceza ve l lerl ~ ~ yet filoounun tlsUinlilğündcıı istifade hassa bugunkd safhada niçin bu ka. Yf'i ~raks olmuş .,e bu ınıntakn ken. 
latt>ik ey}e.m:ı tenkıl harcket.lerl Tevki!eviıerl nizamnamesi :mc.r'iyete ceza ~ooıı.c:tt ~ç seneden ve gerı k~ edert'lk ve Alınan hava ikuvvetlerJnin 'dar çetin olduğu bu sütunlarda müte- dl kendine kirayet eder iktısadı bir bil. 
~llda B ıg.;. ir. Son on. be~ gfın ginniŞtir. Bu nizamn:ım~ c:;aslanr.al lan muddetı 1.kı seneden fazla sc bu.. Çdk sıkı Uıarn.ızlannı da göze alarak addid defalar mucib scbeblerilc izah tünlük haline ı:clml tir. Muazzam çe. 
ÇıJe +ttı.• kfş~ kt~:,.~~atud~ilınaı k~~tirık. su • göre ll:ıer mahkeme bulunan ycr:erde yük mahkfUnlıırın bulundukları ce • Odeısa ve ?\Vlmlayefte sıkı.şan bu kuv. edilmll}tir. İktı.sadi ıunlllerfn de lnzı. lik atelye ve yüksek oc:ıkl11rınd Uk. 

... u. ... bir Ceza ve Tevkl!Ewl ve Adlıye Ve. zacvlerine na.ldolunacaklnrdır.Ancak vetıerlnl denlroen Cherson şehr!ne nnk marn etmesi ile Sovyeı, Rusyıı için çok ra>nanınki kadar l\to kov.l ehıınndan 
a\lda Bir Sırp köyü yakılrlı kaleLince tesb t oiuııan mahallerde bunla.rda.iil geçirdikleri müddet f~n- le ve oradan icn:oorJc.'1 yerler<.' gönder. miilıim bir mahiyet alan hu dunun çıkunlan maden kömlirlerl istihlak e. 

tefer· Peşte l6 (A.A.) -- Macar gaze_ mıntaka oozaev!erı:e çocuk ceza ve deki ıluıli ;ve durumlıınnu. göre mü _ meğe deva.zı: elmnfttt3dlr. Fnkatc Alman hakkııı~a esaslı bir f!1'1r· ancak rakıı- dilmcktf-dlr. 
ol h-.-ı..~nı~~-nltşlm Belgradda Alman ·-' h 1 . !bul kt nasıb görüle'!ller husus1 ceznevıııde tayyarelerinın So7yct nakliye gem!Jeri ma istınad eden malumat husulü ile ı•erfpet ve l\linsk mıntakalarmın 
o,t' ~en'-.....uuanlığı tarafından n"~rc """ıı: ev: erı .una.ca .... ~.'..... t h-kum·· ........,.. büyüldere mahsu.ı cezacvlcrının üzerine şiddeti! ve devamlı taarruzla. kabil olabilir. Meseli Moskova mınta. imdlllk elden cıkmnsı ise turb drııl-

"" R.,.,~ ...,. - Kadınlnraı a.ıd nınıı.ı0:uuuye · u ·~.,- n d ı u b d kasını el ı ı . 8 ..• 1 len toprak altı mahnılmtınılan Rus. tı lhL.. ~·da.ki resmi teb'lğ naklet_ - hi r hususi kısıntlannda. alıkonabJecek o ayııs e u enız nakliyatı Sovyet e a :ı un. u anu .. gen ilk yayı mahrum etmiştir. 
~"9!eJ'dir: • 1 Jerl cezalarının muddct ve mıı ~ 1• lere pahalıya mnl olnıiıkt.<ıdır ve Ode- ve uzunhıklan herkcsln malumu bulu. 

<lonı.a ism ne göre ya cezaevlerinde veya mınta.. lenilr. sa ile Nikolaye! etrafındak! müttefik nan Rus nehirlttinın bırakt.akları ça- Ukraynaya gelince; bu nuntııkanm 
lton,.Ünist.ıerı ındekı sı.rb .şehrln~e Sırb ka cezaevlerinde kadınlara tabsis e- 15. yaşını dol~urmnml.] ve eczası. kara kuvvetleri de buralann: pek zi- m~larla eski ve usırdıılc bir tekıiımll demir \"e kömür fstihs:ıl. tının nEim 
tr .\1 nden ırnurekkeb bir çete dilen hususi mnhnl!erde infaz olu • nın infazına baş.andıfi, sırada 16 ya. yade sıkışt.ımıa1:lt olduklnn cihcUo neticesi hasıl olmuş vasi bir omdır Jd yckün tuttutunu en b:ısit istatistik 

E'der ınan askerl kancyrynunn hücum nacaktır. şını ikmal etme~ ~çüklcrin ceza. sarfcdllcn btltün ga.yretll're raAmcn sı- toprağında bllha sa olçı mevcuddur. eserleri derhal göstt'rcbllirler. nıırada t ~ ek kaınyonda bulunankırdan bir &ıçu işlediği zaman lfi yaşını biti- lan ıslnhevindc çektirilecektir. ışık Sovyet kuvvetlerinin hepsinin 7~aate clveri il oldnğu kadar smııi ve Dlnyeper üzmnde mevcuıl olup bir 

bil'i 1t11 Ol<fünnü,ıerdlr. Mı.;ıJ ~me ted_ ri de 18 ~mı bitlrmiyen ve cezası. Nizam.namede, bundan başka, bu tahliye edlleb!Jmeleri pek mümkün o!a faalryeıt fi~ de mü_mtaE bir ınelki te. :::na;:1~ı!::::t~r;:,~; ':~i~:ri~~~l= 

~ 
1 Olarak k~ b P . . h<> .. landığı anda müesreselerde çalışnn memur ve müs mıyacak gibi görünmektedir. o halde mfn • eylem.ı.ştlr. Nurusunun kesafdi. 

tıı.~ı:r. y. u:1 3,4tnn aşağı yakıl - nın çe.ırmrtıınesıne U'"'ll -ıı.k"-'~ tabd mil in miktan salA'hiyetlerl, Odesa ile Nil!rolaye!te, geçen sene Dun. ~bı \•e orta Avrup;uııııkine yakındır. elektrik en~rii merkezi, c-enlş ve kud. 
'tbar <ı~n e.'!nasmda mııh mmat 18 ıya.şını doldurmıyan m ••. u WUJ.Urm e er • 

1 
hküm ke:rlkte cereyan eden hMlsclerln &şa~ı Kılomctre başına bllluıssa M<>Skova. retli Rus nehirlerinde vücuda getiril. 

'"uk l'd1Iınl§, bazı evlerde infilô.klar cezaları hususi cezaevlerinde veya müessese~ kabul şart an, ma yukarı aynine şahjd olunmn.k üzere • çevresinde doksandan fazla insan dü. mlş tem·irat ve hareket kun-etl kay. 
e Ubulıntışt.ur. Bu, ahıı11.nin ~kiya cezalarının müddet ve mahiyetine gö ve mevk.ı.ıfla.rın yaşayış tarzı, mah - dlr, demek milba11gnlı bir söz söyle • şer. Ondan fada demiryohuıun bu şc_ naklarırun en muazzamıdır. Bu elek. 

,..,_ Clirüın orto.Aı old ğ öste re hüküm veren nuı.hkem.e nC'Mlin • küm}a.rın DlAilCvl knlkınması, ceza mek olmıyaca.kt.ır. birden etrafa uzaması, mel".knj vazlyf'_ trik merkerlcrinln b:ısüca hususiyeti 
~~kt.cct.ır . Caniler vaku ... unmu .:~halllndr e- dek."ı ccz:ıevinln veya ımmtakn ceza_ ve tevkifevleri hı!Z13Sıhhwıı, nıüe!Se.. Mareşal Budycni'nin Besn-""·a cen_ t~n ~emmiyetıni daha iyi tebarüz et. bunların birbirlerine raptedilmiş olma. 
111ırş .. .. l rokkı d htel f •uw;r ~ tırir Janndan doğan si lem birlifiıllr ld ge. 

UllJ. dızilmış!erdtr 50 k m··niSt evlerinin hususi m:llhallerlnde in.faz relerden .ayn ışı 11 a mu ı besinde harbeden kuvvetlerinden ne o· niş bir sahanın saııayt iJıUyacını -'. 
Unıı ... ,... . o u 01··-ft~."'tır. Bunlar 18 yaı:•nı ge"tik- hiiküınier vardır. kadaJ._ının Dlnycpcrc ve '"''"kına ~ne. n seklzind asrın sonlarına doğru ,.. -v•-. w........... ...... " - """" azamı" .. r dö... .. bt 1 dermektedirler. • 'fkotıyer hlr drniz in. 

Geöeral Öe Golün 
Mareşal Petene 

cevabı 
Q~t, lC <A.A ) - General de 
l!.u'.Cın; dün n-kşam Mareşal Peten.'in 

Gen a raeyOd:ı. ceva.b vermlşt!.I': 
lı.~1:1 de Gaulle, teslim oL'llıyan ve 
«len hUr ile 1$>1rliği yapmağı redde -
bıctının F'.ı·ansa nn.ınınr. VlchY hilktı
~r 'kt~l\Set1n1 takbih etmiş ve de. 

ııur ~ 
~etin ~a eski bUyiUdtiğünli ve 
leye d 1 !Eıde C!tınek iç n müc:ıde -
~~~ edllec Kt!r. Fr<msayı bas. 
. ~~.ya ~ ınc m.aitl b eden 

-· - ~ıbetten 
ııır Şefin tetkikleri 

. lSaş tarafı 1 ~ııcl 'H•daJ 

' Okul alet ve makin lerınt, ıa_ 
~. ~ ıbutün çıı.lı.şmalannı, okulun 

ftqtı'aı Iıı.r :projelerini, yeni yapılan 
~ın~Ulu ile Motörcüluk okulları 
%ı%r<l~ 'tctlôk etmişlerdir. 

den nı:• Ça.Jı§lna USUl Ye ve l 

l~~ '.!1_nunluklarını ifa.de b~ -
er ' --te • 

OltuJ 'Ve <>kulun rıı dırektıfler vermlş. 
Okuı Ua Yazına~ deft(ırlnc cYapı U.sta 
l..alldıU:;ı :rıu bu g:;cuıe cİnşaat Usta. 

" ~araır l LUr~e i..inıie aıL 
.(al>ı ~ . 

)e ~ ata Ok 
lı g llst.!tus..ı ba tıltından GnZı Terbi. 
~~!ren '•11ı. __ ~'nde orada tati-
.-.""1<.ü .( -....:ıe· • • 
taltbe ta:ebesı~ Öğretmen Okulu ve 
"el'ltı üt'retn-ı,. konu;şmuşlar, müs
\\ 1l e-1'11ir. -;ıere kıy.metli öğut!er 
a~nç taıeb kşaın 19,30 da ibura
rı<bı,_. ara.sınd elerın ~ı -ve se-vgi 

~'""-···-

blldıği ve ne kadarının bu .. ehlrlerde nu asu •" yuz n aşmıyn.n " Moskova""- ş1 dl 1 lk'- ı nat merkezi, o da b slıı-a bir ltııal ve 
mahsur kaldı~h hakkınrlL\ henüz hfo. ..,. m ıu m wann on m • · li • .. rft.. k'-"' G-.. ı~ .., fiırnç limanıdır. Harb, f..fe böyle zen. 
bir mal<.uıuı.t yOktur ve bu husus•- ~•m ı...,..,.. yaşam:ı ws.uır. J"""" mr sana- '1' 

- 9" ..ı ~..,_, 1 k •t"baril l\I k gin ve Bıısyn. için J>ııunti dl'nilecek diden ~ir tahmin yiirüt.tllmesi de mev. :r• me, .. ru oma ı ı c os ova, ~-
:r... h rır .... ok • t 1 t 1 clıemmlyeti haiz mıntakalar elrafınc!l • 6imsiz olur. Ynlnız, mllttefilı: ordulann a,..r l"e n uıTÇ ınaı ('Sı~ 1 h. .. 

ti ede B l .. _ k ·· 1 k ve onların hemen yalunla11nıla ccre • 
bu şehirleri bır lum.lede cllerıne geçi. l"n r. ura nrua. panıu , ~:un, pc , 

k t t U .__ b d ı 1 ı yan totmektedir. Bu k:ıyn:ıklardau mah 
remedlklerine göre bu kuvveUertn ...,.\. e en mensuca ı e ucrn er eri " er 

(n--'--"ı 1 inci ~r-.aft) ~ .. -pılma'-'- ..... 7..d · ı l k'- ram kalacak bir Rocyanın dü.-C'blle. ~-... .. ...... de az olıDıadıklanna hUkınedilmesi ynn ,,.. ... ..... n.a6• ımıı o anma ..... .,. 
nünde bulundurularak tay~n edılebi. lış olmaz. kürkler işlenmektedir. Aynca miihlm ceği fena bir vaziyet derhal ffsiriııl 

İngiliz -Amerikan ve 
Rus işbirliği 

lir. Müşterek menfaatlerım.zın surat- MUtteftk konserTa fabrikalan, porselen Ustsatı harhin r.erf'yanı ilı.enmle de r;ôıı;f.t'rc -
Budapeşte 16 lA.A.) - Ofi: le takslınl hakkında karsrlar vere. ordular, henüz Cerbssy mcvcudılur. l\toskova sanayi mıntakn.sı ttkttr. tüdarıuıdald şlıldcUn bashC'a 
Sıhh.ıye nezareti tnratından ~ den veyn başka b\r noktadan D:nye.. nın bir dl!'er husu iyetl dr: bonı ve sebebini bilhassa bunda anunak doğru 

Bir Macar alimi 
veremi tedavi 

usulünü keşfetti 
hastalığı hakkm<ln tetld!t.at.tıı. bulun.. bilmekllğimiz l~in Moskovada bır peri geçmdt için bir teşebl>Uste bulun. kimyevi maddelt'r ln1alatıııd11 ihraz rt. olur. 
mağa memur edJen bir Macar ali - 1;(.lpiantı ;yapılmasını teklif ed-enz. mamışlardır. Kezalik, müttefiklerin Ki. mlş olduğu ehemmlvefU mevlddir. Bir .5 m b 
m' ta.Jıııcrryatı netfo~ındc verem Bu meseleler hakkında do~rudln doğ yefe karşı olan har&etleri adeta mun. 7.amanlar pamuklularile mü5hur iken 11lim UC.at]-tff- <..-111.ap 
h~ını teda'Yi edecek kC§lflerde ruya sizinle görüşebilecek sal:lhiyctll taza.m bir muhasaranın ya~ ve ağır ---------------------------
bulunmu..+ur. Macar iıliım mikro.slrop mümessillerim~z.i gönderehlliriZ. in'kişa.flı metodik hareketlertn" ben-

'i" zer bir şekil aldığı gibi Moskova. ve 
muayenesile kauda mevcud Koeh ba- Muv:ı.fı:k görduğunüz takdrdc top_ Leningrad istikametleri üzerlnddki Al. Ukraynada Alman-! 

ların l adetleri 
Ahnanlara göre 

harb vaziyeti sillerinın imhası cın bazı maden tcrz_ lana.cak olan ~u konferansa. intıza - man ordularının bht:ıı.ç gündenberl hiç 
Ia.rırun kano. -ıerkedılmesile verem ren kabil olduğu lrodo..r süratıe size bir ehemmiyetli haraketlerind-en bııh. 
mikrobiarının öldürüleceğim ve ha.a. teçhlZat ve harb malzemesi gönder. sedilmmınktedir. Fin cephesindeki ha-
talığın ıneğe devam ctmeıt amıstmdayız. raat ıse, orada.iti Fhı • Alman kuv • [Baştarafı ı inci salfada.J CBaştarafı l inci 53>fadsı.) 

Uz.un \'lldell bfr siyaset l"ctJennlii ffiÇilk ve mcx_~ muvnffn • t:ıko.sınm zaptındn lomien oL-;un mu. Dün gece hn'\'::l. kuvvctlcrlmiz İngıl_ 

kdan.IZde• ık•f Şimdi d.kkiltcnıızı dalın u:zun ..-adeli ktyctıerJne rabnen bHlncn batı seyri. vaffak oJup olamıyncağım göstere _ terenin şark sahılı çıklaruıda 2 bin 
blr styQ.set üzerındc toplamahyız.QUn- 01 ~ibde d~ etmektedir. cektir. Buyuk maden merkezi olan tonluk .bir ticaret gcmls ni batım1ış 
kü bzarulmndığı takdirde bfttfm gıı.y Bütün bu ~er ve hareketler ara Dl Petrovsk merkeza de bu ve ndanm şarkında. muhtel! liman •t 1 . . . _. aoltaeak .smda • .Alman PWırcrt Bay n tlcrJn u. nyeper 1 a yan va uru ve relılerıın>zi .lsra! maht:--·•nC e mum! lı:arargA.h!Je btrllkte Ukraynaya mınta.kayu dahildir. Bur.asının e.3kı \"C askeri teSıSlt:ı. taarruz et.mi tır. 
r;aı!eıin elıde edllmesı ;çln uz~n v geld!Ainc dair de bir lıaber alınmıştır. ndı Yc.ka.terinslof'tur. Sovyct tayyareleri Almanya u.ıerindc 

b• çetin bir l"!>l katetm:klttimlz ıcab ey. Bu haber doğru mudur, detil midir? A1manlu, Rus madenlerı.nın bil • Dıin gece ıu m ktnrda Sovyct bom-
lr muhrı•b batırıldı }emektedir. Harb m.ute:\ddld cephe • Bunu. henüz t.amrun!!e bflmcnın 1m. yük bir kısmını temin eden Kirovog,./bardmınn tayyaresi Almany mn şt. 

ı ıerde cereyan ediyor. Hn.?1> bitmeden kAnı ~· Pa.ka.t, şunu t.ahm?1 et- rodı iŞgal ettı.kleranf ıb!ldtrlyorlar. Fn- mal ve .ş.rnnli şarki arn.2ll8inc hücum 
:Kahire, 16 (A.A.) _ Ortn.......... • evvel lbll ~helerdeki inki.şaflnnn, ye- mele . Jc:ablad ldDr: k1 Alnı~;_-._; 6lmdln llık da.. kn.t Mno;kova, Kırovogrndm duı;mcm teşebbüsünde bulunmuşlarsa da bu 

._ tl . '"Y"'•,.. ıı,UiZ b t ha rıy e, ınyeper nt.:ıunn -nıtraynıı t A# d -...u . tek b tm kte •AA uzl 11.uvve erıntn teblim: ni muharebeler verllmeslnı ıea e • da ıeşldl ewtı bilyük 3ı:avs1I1 garbında- nrtwm a.n "Yt>- m z, c e - ....... rr arla hiç bır muva.f!nkiyet el_ 

H/15 gecesi ve dün don men ttrınesi muhtemt'!dır. ld auıayt sahasını tamnmlle zapt ve dir. do edemcıruş!ardlr. 
SUb t l 

unmaya Lş , nkln be ad n~ha şimdiden Ö·'leyc ....... -•,, ... r k' Berl' ayayr er tarafındın Af<de.niZde çoJc MembııJn.rmıız, gen o,m.. 1~ bu em a Odeısa ve Nlkolayef mcse- .. ..., .,.,,.,,.....,.., 1 ın, 16 CA.A.> - n. N. n. Ccnu. 
mu\'affa.'kiyetH hU~umfar yapı!JJt~ır. r~r ma.hduddur ve bu membalıır lelerini lııılletmeğ! ve bu S\ll"eUe Knra- Ruslar endl.istr1 ınıntaknsını himaye et bl Ukrnyna'da. llerleyen Alman b·r11k_ 
Tayyarelerlınlz 1.optirlo muhriblerinbı n..+,.,-ek gayreUerimlz Jçln nere~e, deni= kışın da ılııc olan sahillerinde mek :llzere Dinyeper dır&:{;l.nln iki mün lcri Sovyotlcrin dlğer bazı m\Jhim cıü. 
hima.yesi altında seyredl'n 5 dO~an mı.ov~ JrnllanıJması ıcab e tı.. y~rla:.mıeite calışıı1ccn şaı1c cephesinin tehasıruı de.yanan bir hat üzerinde Al- zUtamlannı çevirmişlerdır. 
ticaret vapurundan mtircldcoo bir ka- ve ne &am;;ektlr Bu z:ıruret ge'rek d•ğer mıntakalanndakl kuvvetlerini ma.nlan dudumıa.ğ'l çnlış:ıcnklardır. Bu Savyet m.yiatı haı:tkmd:ı. kat'l blr mn 
tlleye bficum et.miş!erdır. 3 ticaret -... ~nf tnyln gerekse :ıuım maddeler ba. ~ Yakın bir .btikbs?e ald harellcetler müntehalar biı1 Keremenşug cwarmd:ı. Himat yokıtur. İki bın esir atırunış ve 
puru ne bir tA.>ı-pıd~ muhribine t~l- ıeçhlzat, ·dd·r !çın var kuvvet.ıer,ıe ikmal ve takviye b!r yerolr. Dlğeri de Ntcolayef veya bilyük çapta altı to::ııa 14 tane b:ıŞka 
!er .s&bet t'ttkUmlştır. Vapurların bı- ıamından w.rı ' ye uğraşmaih ist1h.1nf etm~ c-lbi görün Kcmon'dur. top iğUnam cdilm" u 
rinde şkldeUI bir lnfilı\k vulcıı bulmuş Pro.l'ra• ~amft"' 1 mektcdirler hn . ış r. t 

6 000 
ton IA•om'k b r d ı:t>r'nln de mtlerianln hesimet.e ağ. "'°' - · A anlar DlnYl'Pt'r'fn dırscğme var. Helslnkı, 16 <A.A.) - D. N. B. Ka.up 

ı:-dı ·bir duınıın koyverdığl ve toroll- çtn. ga,tcrdlğ'iniı: Jmhnıma.nca. ve Garbi Ukrnynada I:k izlerini göste- dıkları zaman müdafaaya clverişel ol. p:ütl gnzetcsl dün öğleden so:ıra. bir 
!enen tollJito muhrıbl mttre•tflbat•nm devamlı mukamnetl•1 bayatı ehem.. ren bu muvrıtfnk yetıerın, yaklaı;tnakta mıyan garbi Ukrayn.ı"dan ı:ekJcn ve !m'kalAde nüShn neşrederok Vlru ne 
~ bir mutır~ nakled Imekte 0 1du. miyeLinı tamamüe takdir edıyoruz.Bu olan klŞl da hoo3ba katarnaı: Alm:m şlmdı tkuvvctll bir müclafa.a yapabUecck Ellsenvanra'nın Fin kıt"alan tarafın. 
ğup görlllmUştfu. . lt.9barla lherha.ngi bir vazıyet karşı • ~a.$Umandanlığmın şark cephesine a. olan Buyenl orduhırındnn başkaca ora dan. 1$aıı;ıı blldlrmlştır. 
l3U:Uıare yapılan l::eşıf esnıısında d üşterek membalnrımız.ın müs ve bu cephenin muht<olff mıntnka. daki endllstrı mıntakn&ı halkı ile de Pın ik•talan dllşman mUdafan hQt. 

Tnblu<:gartl ııma"lı'lll yalnız 3 ticarf't sın a m•~ks<n programmı .sür:ıtle Iarındakı hedefler baJnmındo.n blrbir. kal'Şllaşacaklardır. tını yararak iki mı.lhlm .zafer kazan _ 
a!claamnı.+a oldu~ gönil- tnıct>el "" ıı . l<'rile çok abPnkli, sıkı nlı't~alı ve tam Filhakika, bu halk fevkalade vatan. mışlardır. 

vıı:p~= 
6 
~o VP. a.ooo toııilAtoltık ffd hazırtıunnk ve •. t:,'t~k sahns:ınn .koy - manas!lc elli.etik! hareketler bllSil!'Sinl pervcr dcl'ıil. aynı zamanda reJııne de Ee.!seııvnnrn mühim bir dcmlryolu 

dtliiğ": t S:"'U. ru :;,. bfr torpito mutni ... mak -fktlm et~ını tahmin cdıyo • muhtevi umumi harekdt plDnında bir bnğlıdır. li~ noktas!dır. 
care v ... ··- d...JI.' <>-binin batmış olduğu a.nlnşıhnJ,tlr. ruz. <--ıs~ik yapılmasını lntal! edip etımı. I · fnııillz askeri müt:ı'ınçgısların.ı rrbre 

MoskoVa. 16 CA.AJ - M. Stnlin cu yeceğıni söyl.yCbllme': bugün için pek ngiltere hesabına Ameri- İnglll.7. OS:m1 milt:ı.tııı.esı.sl:ırı Rus 
mn gUnli kendisine M. Çörç!l ve M. milin!tün olamaz, mUtnleasındııyı?., 6evlk ve idaresinde noksanlık cörmekıtc 
Ruzven'ln m~ mesajını tevdi e- K. O. kada yapılan vapurlar dirlcr. Bunlara gör,, bütün Vi)< Rus 
den bti;-ilk Brito.nya ve Amerl:kn btL askerinin sırtına yiıklenmlş bulunmak ... 
yi.ik e!çilcrlnt ka1>Ul etnııştlr. Sovyet. Parı·sıe kargaşalık Londrn. 16 <A.A.) - İngiltere hesa. tadır. 
lerc yardım ıtcklı.tıerınden ve Moskova bına Amcrlka'da yapılmnkta olan 60 Gelen haberlere göre Alman! r Rus 

ba Satıbk çam tomru~u . 
day devlet orman işletmesı revır 

l?Js ~ amirliğinden 
2 •174 llı trırı ~ Calhca deposunda isilfte meveud 2047 adet 

o~ ' 11 et.re ktip ça.m tomnığu açık arttuma ile satıLlcKt•r. 

dn toplıuınıasmı !.sred!kleri konferans- k ticaret \"l\.purundan llki bugUn Kail • lann mah:eme noksanlanndan sıkıntı 
t.a derbıı.1 mi!zakerelere başlamak üzere ÇI lı, mu··ıeadrfı·d fomlada dcni?.e tndırllecektir. Bu va- ~tiıklerinl iddia etmektedirler. 

JnwıdHi her türlü <tedbirleri almıya hazır oı. U purun adı «Ocean Wanguımb dır. (Radyo gn1.ctcsl) 
dUldarını beyan ett1ltlC'.rindcn dolayı 

a tut\ır~arm b~ kf'mıe paylnrı mevcud olup bacıroler JmbUkSUZ 
~-' sa ZCrinden hesablanmıştır. 
~~u nr:t.namclen Ankara orman umum müdürlüğünde, :tstanbul 

4 
llr. 021nan ı;cvirge mUdürliiklerinde v-e Dada,y rovlr luıılrlıfıinde gö-

6: .... ~('? ın 
19•1 .... l'aıibı et.re ktlpftn muhammen bedeli d3'76• tunışt.ur. 

tarihin erın 1770 lira G6 kuruş muvattat tcminaıt.larlle blrlıktc 1/9/ 
.. ......._ e Ollisauı! Pasarte6ı giinü rem lmlrliiine müracaatJan. 
~ c7025> 

ll,~, 
11 et DemiryoUarı işletme U. M. den: 1 

)fO.J 9119~1 ;:tar~--.--...:~_.;_ _ _; __________ _. 
~~ttfe ihındcn It.'barcn. Me.vanköı?<l nakliyatına mahsuS D. D/.215 

t. ~ 'lllesafeler ~kllyatına tenzilat. 'f&Pılmak suretile tadil 
ta.rsıınt .çln istesyonlara mUracaat edılebflit. 

). d>56i» c'llib 

,~ı~ Jf- Jf-
~ 8 9il • ~n 'bedeli 6000> lira olan 4000 kilo kaynnmış İngiliz tıezlri 
t ~~ Ulna &unu t.>.o.t d6,30» on :beŞ buçukt.'l Hayd:u.11>aşada. gar 
~ lldekı konıısyon ta.ratıncan kap:ı.lı zart u.suWe satm o.lınıı-
~ ~ ~e g 
·~~~~~it iSt Yenl~'in ~450» liralık muvnJcbt teminn.t, knnunun 
~lı otı <lorı. nlar.ıa teklıflerani muhtevi zartıarmı aıynl gün f:aat 

~. ~ ~ buçuğa kadar komisyon reı.slfğiM ~rmelcr-ı lflzım<lır. 
ta.rt.namoıcr komisyondan parasız dlnra.k ooğı.hlmaktl:ı. • 

c8982. 

M. Stalln .M. Ruzvelt ve M. Çörçil kı•mseler ya 1 d 
aovyet ııükQmetJnln teşakltUrlerlni bil- ra an 1 
dinnelerinl büYük elçilerden istemiş 
tir. Zfirlh, 16 (A.A.) - Parls'ten hviçre 

Stalin'le büYiik eiçılertn görü,.c;mOOİl'l. ajansına verilen bir habere göre dün 
de .M. Molot.o! da hazır bulunmuştur. akşam &\lnt I.amre garı civarında vu 

Nülu 1J11nıaklan ku bulan kargaşalık esnasında ı G kişi 
Bundan baŞlc kOnferans garbi Avru. tm-.kif edilmiştir. Poli<;, Sahıt Louis kn

panm :lıdeoloJ!ık ~"ld11U VI' hartxlen s>ı.sı civarında toplantın halkuı Uzcrıne 
sonra S<WYetJcr Birlıllne verilecek nü. ateş 8(0111$ ve müteaddi!I klnıselel' ya. 
ruz mıntıütalnn da bahis mevzuu ola. ralanmıştır. Xargli}ahğ•n komünistler 
cat;tır. ıtamtmdan çı.kanldığı söylenmektedir 

Roekland, 16 <.A.A.) - M. Ruzvelt, · 
Rocttland'da ka.nı.ya çıkmıştır. O 

Rockiand 16 (A.A.) - M. Ruzvelt Sküdar Cezaevi mahkOmfart 
gaz.et.ecilere beyanatta. bulunarak 
hı:ı.rb ıvnziyetinln butün cnfhalan ü. 
zerinde M. Çörçli'le arasında tam bir 
anlıışma o1duğwıu .WyJem~. 

ispanyada af 
Madrid 16 (A.A. l Ofı: 
Dahilde milli ban:; siynsıettn·n tat

blkma .devam eden ,l.<:p:ınyol htikiı • 
meti 1506 m.:ıhkümla 204 mevku.fo. 
mu~ed olma.k şartllc ~crbestile -
rini Sde etmış.Ur. 

[Baş tarafı ı inci tayfada] 
Innmııştır. Bu mahkumlar vilayetin 
emrinde olarak çalışmakta ve günde 
40 ar kuruş yevmıyc o.Imnktndırlar. 

Mahküml.ar her .sabah Dczaevtn • 
den ayrılarak kamyonla iş mahalline 
sevkedllmekte ve akşam saat 17,30 
da tekrar Ce?.<levıne dönmektedirler. 
Bu mesainin şim.dıdcn büyük fnydn.
Inrı görülmu§tür. Yakında nyni tnrz 
çalıştırnı.a usulli İstanbul C'czaevluo 
de -teenU edilecektir. 

Sabahtan Sabaha: rııılak kadın portrelcn önünde biraz 
dunnalannı, lio eserlerin san at kıy. 

Çıplak kadın f metlerine veremeyiz. ı;rkck ruhunun 
• temayülleri bu küçük vakfelere cevu 

• vcrebillr. Bununla beraber artık bu 
San~' ifin mevz~ geniştir. Sıın•at.. I çıplak kadın resiıulerlnln pek kabak 

:tar eser yaratmak ıçfn ruhwıa hare- tadı verdltfni ele iUra.f etmek lhı.m 
ket verecek menuu bulur. Bu 1 Harb sebebllc bir.1.z dw-uL'lıı Frans~ 
mcnuun mutlaka göı.ön&iJldckl lıayat pltlabanlılı ya:vaş yavn~ canlaıını ta 
paroalnrından a.lınnınsı şart dc!ildir. başldıtr i 1 , k k~ a 
Tablaıte ve eşyada h~r g02iln ıörme. .. _ .. ç n ı;ıpıa ın r hnl<.-ri 
dır.· ö 1 Jıa-'--"' 1 k.. 1 ı büsbutun cıvıdı. Zn.ten bu mevzuu 

"fil y e n .. -..cwı \ e mıı.na ı OŞ(' er . 
t>e maddeler vardır ki liRD'atkfırm mızah mecmuaları 0 kadar usblıkla 
adst'Sindt'n \.açmıız. Fakat bizim işliyorlar ki san·at şeklini df'1:1 tiri -
ressamlar her nedense bir çıpl:ık kn. yor. Manadan harekete, resimden ka.. 

dın __ .. ___ d.. - 1 rdl N d rikatüre a.tlıyor. Güu.-1 San'atlar A. 
~~ uşmuş e r. ere e 

bir resim sergisi açılsa bakıyorsuntll, 1 kademlsl clirekUi~ muhterem Bür • 
duvarları dolduran tahlolann )'1U'ı. han Topraktan raca edelim. Bir :za
sından fazlası çuılak kndın: Çıplak man çıplak kadın moılellerlnl orta _ 
kadın bir zamıınl:ır Avrupa rt"SS2m.1 dan kaldırsın, yerine mesela bir atıcı, 
Jannuı da rırçalaruı.a musallat olmus bir çiftçi, bir gemici veUın ıl k:ufın. 
bir mevzudu. Bılbass:ı. yeni )ctlşcn.

1 
dan, daha doğnıı.ll ç1J)l:ık kadından 

ferin paletinden Dk defa. bir çıplak gayri bir model oturtsan. Belld 
kadın dotdutu guruldü Jtaduım f sıı.n'ntı bu yekncs:ı.lclıldan ve ka4ınl 
boya ile sıkı münasebeUnılcn mıdlr, dıı lpth:alden Jnırt:ınr' 
nedir, fırça ile kadııı çabuk anlaşıyor., /il ~ Cahi"' 
lar. Fakat sergiler! ı:-excnlerln bu '---"-1MI 
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,.:--ETi BANK--. 
Umum Müdürlüğünden: 

MUHTEREM KOK VE KOMOR MOŞTERILERINE 

Alelumum mahrukat iflerile iştigal 
etmek üzere hükmi şahsiyetli Ağrıları dindirir 

TÜRKiYE KÖMÜR 
SATIŞ ve TEVZi MüESSESESi 

T etekkül etmiı bulunduiundan, ve kok ve kömir .. tat
lan iıbu müesseseye tevdi olunduiunclaa, mübayaat it
leri için muhterem halkımızıa bundan böyle Eti B..k 
Umum Müdürlüiüne müracaat ebniyerek doirudaa 
doğruya telefon nUmaTaları ataiıcla yazılı müe11•C7'• 
müracaat etmeleri ltilhaua rica olwaur. 

3909 
1952 
2012 
2668 

Dişlere hayat verir. 
ANCAK:-~ 

Ymi&at 
En 'llfa.k gelli' aahJbi Türkün bi.. 

le p.ye&. her ay beş ı;ralılc bir 
tuarrut boDGSU alma.it olmalıdır. 
Ufalc tte1irU bir ındyon v.ıtanda.f, 
a.Jl(lıa birer taaarrul bonosu a.lsa, 
bir senede 80 ~ lira ~rrut 
ec:br. 

Oöroiin mü idiıçtik beş Jiral1lt
Jann bf:r araya geU.oce yarattığı 

büyült Jıuneıt.i? 

ROMA 11ZMA, BAŞ, DIŞ, SiNiR ve BEL ainlarile soiukaJgınlığuı • 
dan ileri selen YUCUd KIRIKLIGI, NEZLE ve GRİP bastahkı.rt 
DERMAN kateıerile de..tıal &'eçel', icabında sünde 1..3 kate alınlft 
her eczabanede bulunur. 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harict Askeri Kdaab ilanları 

A4atıda y.azılı meva.dın ta.palı zarna et.siltmelerl Edremitt.e 
aaıtın alma komisyonunda 3/9/941 Ç&.l'flUDl>a g\hı.il biaalaruu:la 
aaatierde yapılacaktır. Taliplerin kanuni veailcabrile tetlıf mettu 
ihale aaıat.ıerinden bir saat evvel to~a vermelerı. Ev.saf ve 
na.melen Anlcara, iatanbuı ve İ7mir Lv. Amirl.Weri satın alma tom· 
larında da ıôrülür. 

Cinı.ı Teminatı 

EmlAk ve Eytam Bankasından 

Her •bala, öil. oe alr
fCDJI, iter ~lıten .onra 
1llllflMa l~lı ,.,_ 
fır. Ba a..ı;; fllflll"tlan, ...,.,__ ,. ,,,.,.,. ın..J ı*onoml n Aritll'lllA 

Karum• 
Odun. 

Milctan 
Kilo 

ta0,000 

Kurut I.!ra 

1,25 'i8'1,50 

Samatp Saacaıtw J1&7ret.tiD malıw 11Ni MIEi pa -
muJr.çu Tattvoıs, yem pamukçu aoıkak eakl s, yeni 7 
88ı)"l.ll haııe. 
KumkaPl, Nişancı Mehmed paşa mahallesi Havuzlu 
bıNnam aolcak ~ti ff, yeni 53, pafta ııs. ada 748, 
parael 2 sa.yılı 8f> metre murabbaı a.ralıtı ol&n ıa-hfab 
ev. 

'llb -

680 -

1658 Kadıköy Ru.ınpaşa Dl8hallesi Sötüdi~eşme eadde.!d 958 -
eski lt m\ıkerreır, yeni 269, a7l ada 232 :pa.rsal 6 sayılı 
131.50 metre murabbaı altında dükıic8w. olan bahçeli 
ab4ab evin 2/3 h:.SSeSI. 

1619 Beyoğlu Çukur mahallesi Ka.ralru.rum sokak eı9k.l 19, 748 -
~ni 23, pafta 7, ada 363, parsel 46 aaşılı 46 metre 
murııl>baı ev1n 1/-l hisse.si. 

l'HO ttsüda.r, Pazarbaşı mahallesi eski Tq>ralc, yeJl1 Boy. &18 -
beyı sokak eslıi1 34, yeni 40, 48/1, ~/3, taJ 40 aıı.yılı 

287,28 metre .murabbaı eY. 
ı18'13 Böyükada, cami mahallesi Çartıfelelc caddesi ~nl 9, M8 -

pa.tt& 19, ada 186, parsel ı sayılı 1566,50 metre murabbaı 
araaıiın 7 /9 hiııae.sL 

~ KuıglmCuk İcadiye caddesi esti 38, fl yeni t.1, 46 539 
sayılı maa.bahçe ilci dükkAnın 28/&tı lt:Mlıe.si. 

21'71 Bminönü HooaJ>ala ınhallcllf, Bocapafa hanı ,eni 1103 
liı3, 3, 4, 1, 3, s ada ıı. par.sel 5 aayUı taoı aetbali: 
meydan ""münhedim oda mahallerinin 8/ld hlB8eal. 

lt96 Beyotlıı Şehid Muhtar mahalle& Ç~liilt çe§me6 sokak llO 
miat H, yeni 18, pafta 8, ada388, panel 23 aa.yılı 50 
met.re munıbbaı klrgir evın 1/2 lıil9elıl. 

._ Beyollu, IUtib lltutafa çelebi mehellMj ~ 'ID -
ı90tak eski 1, 3, yeni 1 sayılı 56 metre murabbaı klr-
gl.T lvı.nenin 96/504 hiMesl. 

»M Aksaray Kuradpaşa maballeal Kalııp.niaadi ca.mii ft t10 -
Yektaefeudi solqalt esti 6, yeni 10, 10/1, taj 10/l, 10/2 

aa.yııı 1538 metre murabbaı lculöıbell ~anın 8/30 
bis:sesi. 
J!Jmlııonil Beyazıd mahallesi Mtaaçrlar sokcık eski 61, 
yeni 5'7, pafta 133, ada 2Z1, parse1 ~ sayılı 10 metre 
murabtıaı üstünde oda.sı olan klrgir dükkanın H0/360 
b.i.asesi. 
Oediq>aşa, e.ski Esir Kemal, yeni Mi.ınar Hayrettin 
mahalle& 'l'atJıkuyu sokak, eski 8, yeni 14, p:ı!ta 77, 
ada 201, parsel 4 sa.yılı 30 metre murabbaı lclrgir ha .. 
ra,p düWn. 
c53 numaralı miillc l.ehipe hava bakla vardır.> 

778 -

998 -

81 Ge<fıkpaşıa Mimar Ha.yrett n maha.:lesi Tat!ıkuyu 80- NO -
icat eskı 10, yeni 16, pafta '17, a6a 201, 9&1"Sel 5 aay:ıh 
30 metre murabbaı barab düktAnı. 
c53 numaralı mülk lehine ha.va balda vardır> 

27J5 Eıninönu Şeyh Mehrned Oeyllnl mahaıllesı Kömürctl 1000 
sokak e.skl yenl· 34, pafta 18,ada 406, parsel 26 sayılı 
19pçı hanı derununda Jtfırgir oda. c4G6 :ıda, 8 paTseı 
dört metreden yukarısında lcadimen mtlessea inşaat 
hakkı ve 23'7 numaralı tapu lcütülilne nazaran diPr 
numaralarla m~terelctlr.> 

2'1131 Galata Sultan Beyazıd Kema.nkeıt ma.lıallesi Karanhlt MI -
fırın eota.k uki yeni 4 sayılı diiktln ve odanm 601/ 
2888 hıueainin tekrar 21/27 hisse&. 

1'189 Beyotlu Baill maha.lleal Oöü:>aoı sokak eski 18, yen) 8'13 -
515, taJ 55, pafta ft, ada Hl, parael :ııa sayılı 57,50 
metre murabbaı ahş&b ev. 

1'198 Emınönu Kemalpqa -halleal Fethl>ey caddesi eski 630 -
yeni 1 ı. pafta 188, ada 913, par.-ı 88, sayılı 18 metre 
murabbaı dükkln. 

t1t5 Fe.tıı. Fener Abdi maşı Dl&hallui i!mıebeıı aotak eski '1..e -
12. 84, en eski 8(,, yeni 8.2, taJ 81, M, pafta 264, ada 
ıa82, parsel 41 sayılı 196 metre •1nı1:ıllaı bahçeli alı.. 
şe.b evin 1/4 hıl.ssesi. 

_,, Beyotlu Şehid Muhtar mahallesi Ta'9'S& aotK eaki 1108 -
'4. yeni 8. taJ 6 sayılı 60 metre mUI'Ql>baı kArgır f!l't. 

Tutanda adr~ ve taf.silAtı yazılı gayri :menkuller pef1n para ile ''9 

llÇıt ...ıtırın• u.rUlile satılacaktır. 
Müırayede)'! i~tlralc edecekler mukaclder kıymetin yüzde onu Jlilıll>eıi..11 .. 

de teminat yatırmaları llzm>d.ır. 
İhale 4..9.1941 Perşembe günü saat cmdJadır. Satış esnasında. •verilen 

bedel mub.dd'r k::yme11l geçtili takdirde teminB.t ak.Çesi derhal ar~tır1'
~ralc ihale :tiJD.in uhde.sine icra edilirse teminat akÇesı ona ıkmal 
ettirılecekttr. 

:lateklllel'in pey akçesi, nüfus tezkeresi ve iiç klt'a fotoğrafla birlikte 
~elin ve aaate kadaı- tubemiz emJA.lc servisine gelır.eleri. 

(891) (6682) 

Askeri Tıbbiye Okulu Müdürlüğünden 
l - ~rl Tti>iye metteltine mensub ibnallli tabLb, eczacı, lclınyager. 

clitçı, askeri ötretmen ve bulcuk okU'rlannın k.amı:>ı istanbulda 
~/Aiuatos/Ml de bl4h:Yacakbr. ıaı.u.uatos/941 de • k ı "-
caıa.Uan. ~ o u a mu.ca -

1 - Bu stımreıerın i1aa1aJB olaJ1lannın 

lalti6 eJenl...U. Jifleri 
miltrolilartlan. luutalılı
lwtleı maltelaa etlilınif 
olar, palcmmalttan H 

çiiıümelıten lıurtulur. Her 

Şişli Terakki 
Lisesi Modurtüğtlnden: 

Sılır' etL 
K11111 aoıiaA. 
Sa.man. 
Kuru ot. 

ıso.• 
tH,Gl8 

36Q,OOO 
eoo,ooo. 

• ~ 
lO 180 

s,50 H6 
5,50 2471 

(915.71&1) .. .. 
~- temiz, 1H11Thılı ve 
~ eleralı lıalır. 

Bütünleme imtihanlarına (25) 
Aiuıtosta, orta ku.ım eleme imti
hanlarına ( 4), lise bitirme imti • 

•• 

1 

hanla~":ı~~~:~Il:.ı:??ı~ı~. imd· 

20,000 liııalılc er fotinl alınacaktır. Kepalı artla. ck.sil'trrıe.si 8/9 
Cumartesi günü saa.t 11 de Buraada Tq>ha.nede 7. ci ılkokuldak.i ıas 
sa.tın alma lcomi'.r.ronunda yapılacaktır. il.le teminatı 1~0 liradır. Ta 
lerin kanuni ve&luı..lu!Je teklif me.kt~a.nnı ihaJe ~ünden bir 
evvel koml.syona vermeleri. Evsaf Ye tartnaıme.si Ankara, İstan 
Konya, E1'21\ll'um L·ı. Amirliklcrı satın alma komlsyonlarıuda gorille 
bilir. (859.6966) 

~ ~~~ Kayıb Aranıyor ** Aşatıdakl mevaddın bpalı zarfla eksiltmelerl hlmlannda yazılı gün, 

ile .abalı, öile rJe alrf'llJI 
iter yentelıte~ .anra gintle 

3 Jela 
Ecza .. ıen. blyak ıtriyat 
mağualannda bulunur. 

fıst~lll Harbinde Konya isyanında 
Kon,-anm ~amsı Bozkın Baek&tlbi 
Kaamıla Veli efendi kızlan kardeşlerim 
Nazire, Nazime, Veliye ve hala zade. 
lerlmden aaker d<*tor ~ Yakub'u 
bilenlerin inaaniyet namına a.şatıdakl 
adreee bildirmeleri rica olunur. 

ve mahallerddt.i askeri satın alma koml.IG'onunda y14>1laoa.ktır. Talibi 
kanuni vesikalarlle tekllı melctublarmı ıhale aaaUerlnden bir saat evvel 
mlSYOna veımelerl. Evsaf ve şartnameleri ald olduğu k:om!syonlardl\ ı 

Cinsi Miktarı Tutan Temlllatı İhale gU.n saat ve m 
cllo Llra Lira 

Sade Yatı. 60,000 80,000 6'150 1/9/941 15 

Bana, Çeldrsede DolaMI sokak Odun. 1,052.000 
288,000 
130,000 
84.000 
80,000 

650.000 

1342,60 
&138 
23'2 
1280 
1080 

ol • • 16 Bal*Mir. No. l de Nimet 

KADIKÔY 

SEN JOZEF FRANSIZ ERKEK LiSESi 
Tam devreli Fransız erkek lisesi 
~ ._,.. w bballDe bat'•QUlltır. Yelli .ae .ievrealne 10 JCJ11ll 

Qareamba aıQnG ....,__.,Mıaı ::rMllı Webmıin 1 tJF161 --.ı 1Dek.. 
ıtebde ll9mr '19 .. 1 .... " C ,.___'l\lılllle ~ ft JmllaUl h@kmda 

1 
17Ahat almak için cPazar ve Çarşa.rrbklan başka• lier gün 9 dan 11,30 
ve 14 den 17 ye icada: müracaat edilmelidir. 

HM*.ı1e lisan ötrenllme&i tçin il!mkulu bitiren talebeler ihzari sınıfa 
~a.bul edilerek orta 6ınıflara hazırl~nır. ' ~ 

Kuru f88Ulye. 
Kuru fuulye. 
Nahud. 
Kuru faeuI:ve. 
Saman. 
Kuru ot. 
Saman. 
Satır eti. 
Batır eti. 
Sıöır eıt:l. 

1.200.000 
900.000 
'13,000 
83,000 

125,000 

29,900 
18.300 
14,400 
13,000 
'12.000 
27.000 
18,7~ 

23.240 
31,250 

972,50 
5400 
2026 
140'1 
1'1'3 
J84f 

1 • • 16 Kanı. 
.. • • 9 Ardahan. 
a • • 16,:ıo Kara. 
.. • • 11 Ardahan. 
1 • • 10 Bllrt. 
3 • • 16) 
3 • • 1'1> 
5 • • 16 
8 • • 10 
f •• 10 

talı: ende.,.... 
Van. 
Van. 
Van. 
(907-'7181) 

~~-...... • 
Aşağıda.ki mevadın kapalı zarfla eks::;-;:i..,:,: ._::-:~~~e::l'!:;--Lh-.::tıa="ıao:-:::~--y~azıli 

ve mahallerdeki al<eri sa.tın alına ko~onıannda yapılacaktır. '!'il._,. 
belli vakitlt!rden bir saat evvel kanuni veslkalarlle teltut mi!lttublard...nı 
oldutu ~a vermeleri. Evaaf ve ea.rtnamelert k<nıisyonlannda P':" 

Cinıal Miktara Tutan Teminatı :thaıe gün, saati 11 

Tunceli Naha mildllrlllğttndeıi Kuru fasul1e. 
Kilo Lira Ura -- -.--

62,550 15,012 1126 12/9/941 15 
5/9/941 10 
1/1/Ml 11 
119/Ml 19 

1. _ n.autmeye konula.o. 1f: Tunceıı VillyeıttDde yapılacak Seyithan 
.Plümür. Muti lcoprüsü yolunun 8eyithandan itibaren 2'1 +ooo..-sı+ooo 
Ye 62+000-10+000 inc.1 t.llomet..reıer&nde Japılac&t tııumıa.r inp.atıdır. 
Bu i§ln muhammen keşif bedeli d&0.000. liradır. 

2. - Bu ışe ald prt.name ye evrak fUnlardır: 
A - EUlltme ş.artnaıneei 
B - Mukavele projesi 
c - Bayındırlılc iflerl genel tartnameal 
D. - Hususi p.rtname 
ıı:. _ Şose ve Wlprtller ferual p.rt;m.meal 

F. - seridöpri 
o. _ oraflk 
H. _ tstıyenler bu ife ald e'IT&.ktan pe ve köprüler prtnamesüe ba

yındırlık: tşleri genel p.rtnameelnden maactaamı &3» i'l.ra muıkaibLı:"nde 
Tunceli Nafıa Müdtirltıltlnden aa.t.ın alabllirler. Şose ve köprüler fl.!nn1 
prtnamesini ve bayındırlık \41.«i genel p.rtnameıdni ctinnek latlyenler 
Tuncell Nafıa. Dairesinde bedeıais olarak s6rebl1ir1w. 

3 
D&ilt.me 2.0/8/941 Çaqamba sOntı .-at ıı de TuDoe11 Nafl& ML 

düırİiiiü blnesnıda taPal1 zarf usullle yapılacaktll'. 
Ek.siltme:ve girebilmek iÇln iatelclllerin 10'l50 llra muvakkat te • 

~ esi. ,. qatıd&ki veaUwan hais olup .göstermesi llzımdır. 
A. _ 'h:ec1en en az tatil. gilnl~ hariç 3 gün evvel ~li VillyetL 

ne mtıracaa.t ederek ;şe girebilmek iÇfn alınmış ehliyet veailta.sı 
B. _ Ticaret ye sanayi Odası aicıı vesikuı 

c. _ Bir defa.da deYlete a.ld c40.000. liralık yol, köprü vesaire ifinln mu 
vaffak.iyetle ilcmal etmlf olduluna dair vesika 

S. _ Tekliflere ~üncü maddede yazılı saatten bil' saat eneline ka -
d Tunceli Naha Da.iresindeki ıı:t.ailtme Komiayonu Relslitine tn!\ko1111 
a~büin<:le talim edilecek!Ar. Posta. ile g6nderllecek meıktublarm ruha. 

m .. " .. maddede yazılı sa.ate tadar gelmif olma.sa ve a.rtınna, eksilt. 
yet uçuncu üh" il ihal kanununa uygun olaıalc m "r mumu 'e lylce lcapatıl-
me ve 

1
; __ ·dır Postada oltı.ca.k gecikmeler kabul edilmez. •8537~ 

mı.t olma.il ~ • 

lstanbul Valuflar Direkt~ rlUğU lllnları 

KiRALIK KASALAR 
Yenlpoeıtıane karşısında yeni Valldehanı altında yaptırılan Küçük kat11 .. 

lar kiraya verllmete baeJıuımıştır. Talib olanların ve fazla malümat almak 
ıstıyenlerln meııtror mahalde ktralık kaslar memurluğuna müracaat etmeıe.. 
ri. c6981> 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu illnları 

1 _ Ta;hınin edılen mecmu bedeli 37540 lira olan 40.000 kilo zeytınya_ 

ğının 28 Ağustoo 941 Perşembe günü saat 14.30 da kapalı zarfla eksllt _ 
mesi yapılacaktır. 

2 _ İlk temin.atı 2815 lira 50 kuruş olup şartnamesi hergün mesai sa • 
atlerl da.hilın1e komisyondan 188 kuruş bedel mukabainde alınabilir. 

3 _ isteklılerln 2490 sayılı kanur.un tarıtatı dahilinde tanzim edecekte. 
ri kapa1ı teklif mektublarını muhtevi kapalı zarflarını en geç belli gün 
ve aatten bir ..;aat evveline kadar Kasımpa.şada bulunan komisyon bq_ 

Kunı ot. 
Kuru ot . 
Kuru ot. 
Kuru ot. 
Kuru cııL 
Odun. 
Ncbud. 
Sade yatı. 
Odun 

Odun. 
Bulgur. 
Pirinç. 
Er çizmesi. 
Er fotlnl. 
Pirinç. 
Bade yalı. 
Kunı ot. 
KurU ot. 
Kuru ot. 
Saman. 
Pirinç. 
Sade yağı, 
Büyük kawı. 
Küçii'ıe kazan. 
Ka.paltlı bakrao 
Karavana. 

18,500,000 
14.760,000 

1,280,000 
ı.aoo.ooe 
ı.H0,000 
1,900.000 

52.500 
20,400 

O.!ifl 01)0 

1,800.000 
9,000 

H.000 
Qitt. s.ooo 

• 5.000 
60.000 
16.000 

1,417.500 
862,000 
540.000 
976.000 
52.000 

170,912 
Aded 10 

&O 
500 

1000 

64,800 
51,680 
"4.llO ....... 
39,900 
28,000 
10,800 
32,640 
12,840 

11.200 .... 
t0,080 
5,'700 

42.500 
25,500 
27,200 
70,875 
43,100 
27,000 
24.400 
20.800 

273.469 
800 

23'75 
5000 
'1500 

4880 
S8'1UO ..., ... 
1150 
2992,50 
1900 
751 

2'48 

5/9/ 941 16,30 
5/ 9/941 1'1 

26/8/941 10 
11/9/941 15 

963 
29/8/941 ~ t ~ 
,.,ueıas ti , 

... 2'7/8/941 16 ~ 
124.88 29/8/941 16) 
756 30/8/941 11> 
427,50 3/9/941 16) ~ 

3187,50 3/9/941 17> ~ 
1912,50 3/9/941 1'1 ..,.,.-
2040 2/9/941 10) 
5316 2/9/941 11) 
3232 2/9/941 16) 
2025 2/9/941 17) 
1830 2/9/941 18) 
1511 3/9/D41 10) 

H,881 29/8/941 11 
60 ) 

187.13 ) 
m > 
582,50 > 1/9/Ml 1'1 .... ~.,. 

H40 ton odun alınacaktır. Pazarlıkla ebiltmeel 20/8/9'1 ::._nt. f#. 
mat 10 da Trabrlıonda aakert atın alma komlsyonUO~ıbler'.ıı ~ 
Tahmin bed.ell 21,600 llra, kat'l teminata 3240 ld'adır. ~-
kitte komisyona selDli!lerl. <895. 7095> ~ * * :aıısı9'1 ~ 

Beher kilosu 22 kuruştan 111.000 lnlo brmm mercıaıelc orıuncL" ~ 
a1lnll aaıa.t lUO da Cnnakkalede weı1 sa.tın alma bJdllsY ı.11 ~ıtte 
satın alınaca.ttır. Kaıt'I teminatı 495 llNdır. TallbierlD be 
:vona ıemıeıeri. <387-7087> 

* * . ısıs.194'1 ~--8588 ton odun a.tınacaıctır. KLpalı zufla elmlftnıelli 1 ,atın~ 
günü saat l1 de Büyükıçekmece Karaataç ıcöyünde a:::.ı bil' P":ı 
misyonunda yapılacaktH'. Beher lclloaumm taihrJl.iD vesIItal•~' 
santm il:k teminatı 11,245 liradır. Tali>lerln kanuni yerme'•"",..., 
mektublannı ihale aaaıtinden lb:r il' a.t evvel ıroınısyona ,SOL 

.. .. ete1ıtoıe19 --Aşağıda mlılttarlan yazılı kuru otlar kapalı sarfl• atede askeri :.-..~._ .• 
bıa1eleri 28/7/941 Perşembe gUnU saat 11 d<. çan~arile tekJif .-
:ıtcmisyonunda yapılauıttır. Taliblerin kanuni v eıert. ~ 
rmı ihale saatinden bir saaı en·eı .tom:sYona veraı 
mesi komisyonda görU!Ur. TeJllınaU 

Mikt.ın Tutan ~ 
Kı1o Lira _ 1340 

410.000 sı.200 22'3 
456,000 2tı.640 2681 
55Q,OOO 35.750 1265 

J,080,000 '10.200 :: da daıhil olmalc a.re 19.,_al/ .... ~--~kara.dalcı okurlar 
,~.. - de .........,111 Üni~ ta2im 

t.llnırıında J'll*'&Jdmtır. Salada baluıan taJebel . 
411 melı:tebe Ut.ihak na.elıe4 erin 8 EJiiU Ml 

tanlı.tına makba mııkabllinde vermeleri. <6'19S> ........................ -................... ·--·-··-····-·--·· .... ·--·---,-·---··-··- 200.000 13.~ ! ... 
- ıı.•- paı• 

136,vvv 66.290 ıJIO ....... '" 
t - Kam,pı olmqan jlnnıtJatm taı.e.111.m aa mtldıletl ~ !UbqleıtL 

• Dıdar temdid .... ._. met 
Son Posta Mathaasu Nefl'iyat Müdirii: Seliın Raııp Emefr 

SAHlllLERlı S. R.sıp EMEC. A. Ekrem U.ŞAKUGIL 

168,000 OOo &...-: 
a.ooo ıs. 


