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Bu sabahki 
haberler 

tw 

Basababkl 
Sovret 
teblljl 

Mosko\·a 10 (Radyo 7,t5) - Sovyet 
lstlhl>arat bürosu tarafından bu sabah 
~edilen harb t.eblliı: 

9 EyJfil trllnü ord.uıanmıs bütün cep.. 
hclercte düşmana karşı şkldetlı muha
rebf!ıer vermeltte deva.ııı etm!Şll'rdir. 

Hava acuvvetleranlz, hart> meydan .. 
lıı.nru:ıaki dilşınan ı...-uvvstJerlııe ağır dar 
belor tn-dlnniş, hava moydanlarındati 
4llşınan ta·yyarelerlni tahr1b etmekıte 
devam et.m.Jştır. 

7 EyJQl<fe tayyare dat:i toplarile ve 
dtlşınan hava meydanlarında 'il Alman 
tayyaresi dtlşllril!antiş veya tahrib o .. 
lunmuştur. Bizim tayıbımız 24 tayya. 
re<1ır. 

il ~·ıru günü Moskova clvarında ~ 
dlişrnan keşift.a.yyaresl dtlşürülmü.ştür. 

Almanlar Niko layef inşaatı b:ıbrlyc tezgahlarını ba haldt buldular 

Kanadh gençlik 
bugün İnönünde 
bayram yapıyor 
Başvekil dün Türk Hava 
Kurumu genel merkezinde 

tetkiklerde bulundu 
An'kara 9 CA A.) - sayın BaŞ

vekillmlz Dr. Refık Saydıun, 
Tlirk Hava Kurumu genel mer_ 
kezine gelerek bir buçuk saat 
kadar Kurumun mesaiSı hak_ 
!kında tetkiklerde bulunmuı ve 
b~an Erzurum mcb'usu Şiık
ru Koça ·'daıı izahat nlmışlar _ 
dır. 

Kurumun bugünkii çalışma _ 
!arından ve mtistnkbel mesaisi 
üzerinde alınan tertlb ve ted _ 
blrlerden m emnuniyetlerlnl ıfa
de eden Ba.şvckl11mlz miiteakı -
ben Kurumun teslslerinl de göz_ 
den geçirmişlerdir. 

• 

1 

iöııliııü kampında 
İnönü 9 (AA.) - Turk Ha_ 

va Kurumunun İnönü kampı 
ynr.ın yapılae3k o an törene hn-
zıI'lnn:ıruıkt.adır. Kampın çalış. 
:ınn mt!yıdanmda p'Anbrler blr_ 
:birini takiben havalanıyorlar. 

P!lraşut..çülerln beynz şemsiye .. 
leri sık sık gozler1 n1ıyor. 

Kanadlı gençllk ıheyecan i _ 
çinde yarınki bnyrama hazır -
lamruıJı:tadır. Tn.yyarecllerlml _ 
zın bu töreninde hazır buluna. 
cak olan Turk bnsııı mensub
ları da bu sabahtanberl burnda 
bulunmaktadırlar. 

Cephenin gaı1> kısmında albay On -
io!un lkumandasındıı.k; kuvvetıerlmia 
dllşmam gart>e doğru atınıt ve 3 gün 
itin<ıe dllşınana 2500 ö!U zayiat ver " 
dlrcrek 312 eelr almış, 11 top, 17 tank 
d&tı topu, 41 maklnelltllfek. 19 oto -
ine.tik sllflh, 96 kamyo:ı, 16 mot-0sıklet 
ve b!I'QOlt hart> levazımı ;ıtlnam et -
nılşur. 

(-A-ım_a_n_te-bı-iğ__,,._.i J ,... ...... RUSYADi ....... ~ı· .. ····a:·· .. ç·ırçır ... 
HLeaiagrad SONBAHAR umumi 

Istanbnlnn tekaüd olan 
Cephenin şimal ku;ınında, P inosalml 

de düşmanı taklb eden kuv'Vetlerimlz, 
düşmandan. 2 tank, 6 top, 6 tank dafi 
toPU iğtinam ctmışt!r. . . , 

Kiye! civarında ıtayyarelerımız.n, 
topculannuzm ve piyademl:ıin mU~e .. 
rek hareketlerile 100 !erce Alntarı tan
kı tahrib olunmu,tur. 
Almanların işgal eıt(;ıklerı mıntn~a. 

lıırda ş!ddetll bir çete faaliyeti hUkum 
ı>Unnektedlr, Baranovi,;de, Eyllililn ilk 
iUnıerlndc, çeteciler t.ı.rafın<lan 37 Al
ınan sUbayı, 12 Alman memuru. 200 
den fa;-Ja A}JFan ıısıccrı öldUrfilmüştUr. 
Velikb şthrlnde ·gene cetecller tara • 
tından 70 süba.y ve asker öldürU1milş. 
tür. BW1a benzer haberler, Vltebskten, 
Brestıt.en ve dlğer şehirlerden de gel -
mektedlr. 

tam bil' HAZIRLIKLARI vaziyeti 
çember Londra ve anlattı 

yetmiş yaşındaki sıbha 
müdiirn neler anlatıyor. 

içinde,, Stokholma 1 "B·· .. k ·kt d 
•• • = uyu mı ar a 

gore vazıyet 1 malzeme halen '~Alman seri 
fırkaları Neva 

şehrine vardılar,, 

47 senelik memuriyet hayatında yalnız 
2 ay mezuniyet alan Ali Rıza Baysun'un 

gençlere tavsiyeleri 

Amerika donanması 

Royter, merkezd~ ~usla-: Rusyaya gitmek 
rın 50 kasaba ıstırdad 1 

ettiklerini bildiriyor i üzere yoldadır,, 

İstanbul Sıhhat ildUrU All Rıza/ 
Baysun, Allah arttırsın, 70 inci 7-.ıtıl 
doldurdu, 47 .sc:ııed.:mberı bllA!asıla !de
vam eden mc.murı.ve~ hayatından ayn. 
Jıyor. TAkdlre ~ bir kadlrşlnaalılt 
nümunOıSi: .ıs ~ İstanbul Sıhhat 
Müdür.lıüğQ vaıd nl mu\•affak yetle 
ı!a eden müdürleri ~erct no arkadaşları, 
bugün Ta.lcs ın gazlnosunda bir aynlık 
çayı veriyorlar. rasthyacağ ı mihver "Şluesselburg şehri bir 

gemilerine ateş piyade alayı tarafından 
hücumla zaptedildi,, 

açacak 
1 
Loııdra 10 (A.A.> - Vaeingtondan 
a~ bir Royter mesaJm.a göre reisi
~ bur Ruzveıt, Perşembe günü trad 

Bremes mekteb 
gemisi battı 

Rusların ve 
Almanların 
iddiaları 

/ngil'z baıvckili dünkii nut
kunda Atlantik muharebesin
den, Y akınfarktaki vaz iyet-

ten, /randan da bahsetti 
Biz .gawtı.'Cller lçın cı.e Ali Rıza Bay. 

sıın sevlmlı ve n r.>''i şahsına milnhnsır 
bır za.t'ır. Biz '\ramızdR. onn c.tekzibcl 

ı.ondra. 9 (Rilayo, saııt 22.1.» - tn. müdUn deriz. Allah selllmet versin, 
• giliz başvcklll B. Çö t l bugün Avam grurlclcrde, dalres ne nld bir havadis 

Moslwva. 9 (A.A ı - Sonb:ıhn- Kamarasında hart> vıwye'ı Jıakkı.ıdn ,ntlşar ett mJ, dcıhal ertesi sün bit' 
rm yaklaşması do il) ;sil Rııslar. ızaıın.t verm ş ve nuLku a ışl rla kar- tckz b gbnderlrdl. Nitekim muhterem 
kanşı koymak m::ocb ır ye-tinde im- .sıtanmıştır. tnııllız b.ı v k ıı. At, nt ktc SıhhaL M ıdürUmUz, ayrılışı münnse
Jacaklan vaziyeti ve mcscıe:erı tı:t. B. nuzvelt ile )aptı ı mlJ!nkat ttra- bet le kendisini mn..!mmınd!ı zlyoıret et
lkl.lc etmekted rı.r. t 1 bııçııı> ay. !mda izahat vereı·c" ezcüml d m ştlr t fılm zaman, gene ıtiyadına esir ola. 
danberl Sovyet kll\ vetlcri mUkem. kı: rak: ~eftı nutukta Oreer muhrlbınln ma. 

~uz !kalıdığı hUcwndan sonra, Amerika 
k:ınnmasının İzlA.ndıı ve gnrb nısıf 
nıl~eııinde rascetecegi Mlhver tınrb ge. 
Y erine ateş acaeağını ifade eden be-

mel surette ııarbetmcktc olup Al. Başlıca dört mPVZU ü?:erindE' mi\hlm - Şayf'd, söyledlklerlmdcn başka 
Berlln 9 CA.A.) - Alman orduları mantarı mül.hlş zny :ıt..l u ratmış. neticelere varıldı. E\ve!i\ İııg !tere ve b r şey yazarsan. t.c.czlb ederim. 

baş\rnmnndanlığmın teb! ğl: ıardır. Amerlkn hU:·o1metıc~ n.n \'C mille !eri. Demo'kt~n kendini nlama<fı. 

anaıtta bulunacağı sanılmaktadır. 
Alman ordusunun seri fı rkala.rı, ba A'!mrullann uğra:nış oldukları nln bugün maruz bultıııdukları nıUte- - 70 yaşma basmnnızı tebrlk ede. 

Ali Rıza Ba)'SUll 

ru. Şerefinize bir aynlık çayı v 
Yormuş. Bunda <in yanlışlık 

gerek .. 
Beyaz bır yün yumağına be 

!Devamı G ırıcı Fayfada] Batırılan Amerikım r emileri 
zı~lldra 10 <A.A.> - Oeoen gün Kt. 

<l enl2de tneQhul olr tayyarı? tarııfın-a.n "-~~· . ita vuoı.ııoa ile batuılmıe olan Amerı. 

va kuvvetlerine mensub savaş tay~a- • zayiatın .lkı ınıtyonn ballı.; ol ıası addld tehlikeler 'karşıııındnkı h rcket.. rlm. dedim Bun::ıa tckz.b r.dece~lnız 
re:erl teşekküllerlnın mükemmel y~r ::: znuM.emeldlı'. .şu hald Aman ıerının saiki ve ıchber olan ıın•uml bir taraf yok U ta::ıım. Memuriyetten 
dunlle Pcten:burg'un şarkmdn genış hali> makinesi c:.ddl surette :tıssn- prensipleri ve hedcfll'rl r-tösterır 8 mnd. ayrıtı.yormuş.'lıın:uz. Bu ta.rafı da doğ. 
b:r cephede Neva şehr ne vaı-ınışlar. j ra uğramış dcrııekt I'. M nı:ıfl~ı : delik bevanname. ---------------,.---- ----- --------! 

:
: AJıınanyanııı mal:k olduğu ' saıt : . saniven Hltlerın nu;;vava karşı yap. f---------~r-~..-----"""',,..~-------.-ı 

n ticaret Ceıınlalnden maada Pana - dır. tı!ldir imiş ve menablln f"lwnun vf"t! Moskova. : tığı çlrıkln hUcuma Rvc:vanın m11knve- ~ -.....--~--... .. 
Fe\l'kalidc blr t ebllglc . : da kilcil~( sorULııırııır.ktcclır. : met edeb·ııncsınıı y!ırdım içn tUhaz --

nıa ba\vrağını ta.şıyan dft er bir A.mc 
~ ticaret eemlsı Atlfı.ntllc denizinde 
t ır laıhtelbahtr tarafından batırılmış -
ır, 

dldu~u gibi Ladoga {l'o:fıne s:ıh•l Şıu- i 1 Dc\·am• !I lııc• ı sa) l:ıda 1 : edileeek ~dblrlcr. 
lburg şehri, bır p yade alayı ta - ~ İ 

efi9e · ı f ada] ..... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-4 
[ De\1ıUDI 5 ınc !~ .:... ._ - - - ..;.:;.:..~ 

~ .......... ~~ 

londraya göre bu 
sabahki harb 

vaziyeti 
Sovyeılerin merkede kazan

dıkları muvallaltiyet çok 
ıümulliidür 

CAskeri 
İngilizler Spitzberg'i işgal 
etmekle neler kaZandılar? 

Lon<tra 10 <A.A.> - SOvYet Rus • 
Yadaki harb vaziyoti ~ şekil nrzetınek
tec:ıır· • k 

Şark cephesinde Şlüsselburg mevkiinin zaptı şayanı 
neticeler doğuracak ehemmiyetli bir hadisedir 
Yazan: Emekli general K. D. 

dikkat 

Büt.Un cephelerde muharebcıcı pc 
bl4roıt bir şiddetle devam etmektedir. Ladozn gö1ıi keuarmdnk Şlüsse1 -1 bir h5.dısedlr. Biz dunku yazımızda, ınız dairesinde teceillslne lmkô.n bı. 

:Rus resmi ::ıözoüsUnün dili' .slhled • b me,kiln n zaptı ke~!ıy•tlnl S.ok Fin muva!fak.)clinın ehemnılye _ rakmadı. Çunkıi, bahis mevzuu et _ 
tine nazaran Alnuuılann lddıal rı hl- ~,;! ajansı biraz ncc.e ederek bir_ tını tebnr ettir rken F n kıt. m~ olduğumuz Jrtıba.t:, Alınan kuv
llifına olarak Lenlngrad elı\n t:ım.l - kaç gun evvel hat:>er vermiştı. Faknt, alarmın cenub istı'kametinde bir vctlerının Şl~e1burg'u Z.'lpt t.melc _ 
llllle mUhasara edılmi6 değildir. hamle '3llisseıburııun 

0
_.velkl cUn A 1m~n dunku Alınan resmi tcbl ~. de bu daha ynpabllıılc~ " Mur. rlle oyle gorunilyor, ki ccnubdan te. 

kuvvotıerı tarafından zaptcd d!ğl ıa - haberi tcyld ctm ş olduğu çin Sok- ~E'lc:ı de.nlryolunu mln edl.mlş bulundu. 
kılldakı Alman haberı henüz teyıd c- h01mun bu blrlrnc gun uk 1 t c e berab 1 hem Lenln - ş meli, Ladoga golfınün cenub mm. 
<iliıncmtştır. us! ın şark cephe inın ş maı ınmt.:ıkas.ı dı ş:ırktan rnuhns:ı.ı·:ı. ve taz- takası sahillerinde uç esa ı noktn 

Mcl'kezl cephede: Yelmod~ ~et ma- z yeLnde csa 1ı b r t rk husu'e g tır_ :l- ~ çalı.şan Alman lat'a'ar le, hem yanı S v.ır'in nyrılrlığı nokta ile Şlfıs. 
~~nmış oldukları m 1V::{; e.:ınh yctt 1 mekSlzın kapanıp 01tnıi , ol~ı.ı._. ~ _ d reli berz hıı d n il rJeme c uğ se burg ve Karelı bcı zahında:<l I• ln 
bi ıh 0 makıt.an ziyade g ş!u burg'un A m~ r tn\'a.!111 ,. rn »-diğer F n tler l lrtlb.lt ı ordusunun sol kan dımn nad et-

~enarbekettırh. 
1 

d . Qdcsa nıtidafnn- dan znpt.ı Ladogn gbtn.' ~rkındnn.•i •• do,l\i temin cdcb' ki r n ı ·ve et- t ğl mcvkl mtit.t-Oflk orduların elın. 
u cep es n e. B d.a • ...,_.: kl ı · Ya şiddetle deva metmcıttedır. JT el"liycn :ı-~nıerln Si ncnr knrşıst-.J mlftlk Bu ~nzımızı ı uzerindcıı ce -ı dedir. Acaba, bu no -.ı rın ara.sın. 

ha11>ooen Rumen ıat'alan şinıdlYü ta- na vasıl olm lan k:ı lnı:&ı~ yctıi. ,çc'n :4 saat bu iş n bizim t:ıhm nı - CI>cvıımı s inci sayfRdaJ 

dar bir şey ya,pamadılar. ·- .... ~ • -

Lünonlıırı sııyunu çıJcıırdıJctan 110Dra •tı.Yorlanme 
Herif beni görünce limon gibi •ararJı
Suyunu ~ıkaracağınJan Jıor/ımaıturl 
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Hergün esimli •akale ı Bekleyiniz, fakat sebeb olmak şariile .• SPOR 
İngiliz ordusu 
Hakkında çok 
.Sorulan bır sual 

'----- Ekrem U,akhgi)J L onclra rad1osu muharcbt'nin ı.ıı.tn 

cıl 7ılıdönilmii münasebeiile 1aJ).. 
~ bir mü.sahabede inctıtercnın ücıin
cıü harb )'llma •uharcbeııin basında
Js.iyle muta1eso edilemiye<:ek kadar bfi
yük- bir kuvveUe ginlıfinl söyluyoıdu. 
B~ Jddiayı müballğah bulmak güçtür. 

/ 

Futbol mevsimi 
Pazara açıhyor 

Bu münasebetle Kadıköy ıta
dmda ıenlikler yapılacak 

İstanbal h&llol A;iantıiından: 
Futbol mevsiminin acılış şenliklerin. 

de kar~ıık olan 1st.'Ultıul nıuhte. 
lltıerinde ~ alnu&k U.-.re nşağldıı i . 
simleri yuıbı 'U'k.ada§larm 14. hylül 
941 Par.ar gUn.Q saat. H d futbol le. 
vazımlarllc birllite Fencrtıahce stadın. 
da hazır bulwıma!arı rica olunur. 

Beşlldaşt.uı; Mdımcd AU, İbô'ahim, 
Yavuz. 

Penerb3hçeden: C ihad, Fikret, E<;ad, 
Niyazi, Ali Rıza, K. Fikret, Rcbiı, Nacı, 
Ömer, Murad, Na!Jll, Zeynel, Leblb, 
Aydın. 

lna'llterenJn muharebeye glrdlti ırün 
elinde mevcud olau kara kuvvcU, usak 
müskmleıtelere cJaıı~ıs olanlar is • 
tisna edilecek olursa, ancak :lı.üçlilı. bir 
ceçld resınlnde ı:özti' oyalamıyıı. yetişe. 
cck derecede azdı. o derecede ld ar~en 
ha.rbde Fransız pheslnde çarpışan 
İnglIJz kuvvetlerln.ln Wricen 70 fil' • 
kayı bulmuş oldutuııu hatırlıyıuı Fran
BIZlar harb başında Fransız toııratına 
çıka cıka anca.it iki İngiliz fırkasının 
tJllmıış olduğunu ıorunee evvela hay. 
reie, sonra da :tıayal sukutuna düştü. 
ler. }'akat bu iki fırb henilz fUizle -
nen bir çekirdekten ibaret.ti. Tedricen Birçok insanlar vardır Jd zor, yeis verecek kadar cetin bir vaılyet kar. Sabır, bir kuvvet ddil, bir fırsat kaynağıdır, beldemçıl bilen, kolun4a 
bdyüye büyüye milyonları buldu. Eğer ısında kaldık.lan z:ı.man kendilerini derin bir tevekküle teslim ederek kuvvet, &'Özünde rJrme kabillyeti, kafasında muhakeme kudreti olmak 

GalatasarRdan: OSma:ı, Sıılm, Fa
ruk, Adnan, Baılm. Musa, Enver, Eş. 
faik, Saliıl\aWQ, M hmcd Ali, Arif, Bü.. 
lend, İsmaıl, G:wıeter. 

Londra radyosqnun bir pıütaleası ay. kim bilir nere(lcn ve ne şeklide gclecek bir yardım ile bu, zor vaziyetin prtlle mutlaka kazanır, nikbinlik de insan için sailı~m bir dosttur, bunu cös-
nen kabal edllecl'.k olursa, bugün sa • !cinden cıkaca:klanna inanırlar ve neticeyi hiç blr teşebbüste buJunmıya. terebllene düşmeden beklemek imklnını verir. Fakat hlo bir teş .. bbilste bulun-

:tst. Bmrdan: KAQ.lr, Tank, Sefer, 
Mükerrooı. 

yısı dort mlJyonun üzerindedir. • ... 1!~ .. ?..~~~-~~·.:~!~~; ......... -................ 94•••••••••• .. ••H••• ..................... , ••••••••• ~~'!:'::.~~~!.~~ ... !~~-~.~~~·~~!~~-~:!~ .. ~1!t.~.~ .. ~.~~.~-~!!!'!!t.ı!· ... . 
ingf}tz ordusu ~lbl, İngtUz donanması 

Vefa.dan: Enwr, Sül~n.n, Fikret. 
Benozdarı: SAhıuı. Babadır. 

da IQ31"UZ kaldık• bütün zayiata rai • 
men bj\bU6a a;U'fı hıirb geıullerlııln sa.
J'ISI Jtlbarlle miihlm nlsbette kab~r. 
aıqıtır. 

Ta.nare kavvetine gelince, İngilizler 
&1Llfba kavvetle.rlnln artmıs ohnası ne
ticeai olacak, eski itlyadl:ınıu bıraka • 
ra.k rakam :dkrdmt2 oldular, CJen 
goruluşor ki tn.Utercıüu hava ordw.,. 
da harb başında.kiyle mııkayese edlJe

(~ __ Ş_e_h_i.._r_B_a_~ _b_e-...ır_I e __ r_i ___ J Diğer taraftan .futbol mevslmin!n a. 
çılışı mllnasebetllo 14 EylQI D41 Pil!lr 
~ Fene?bahçe etadınd~ teı-tib edi. 
len şenllltleJ'l ~·f etmek üzere oehri
m!llde bulunaıı millJ futbolcularla mi 
spe>rcuların bölge ep0r .arviıılnden da~ 
vctlyelerinl aldınnaian rloa olunur. Bir köfteci Fatihte Otobns sef el eri dOnden 

~~çiö~:";:r~Taed~ itibare:ı tabdid edildi mlyec~ kadar )'iiluıelmiştlr. 
Daha dün ak&am İngilizler Almatı 

~prakları merine yaptıkJan bii7ük 
akman bahsederlerken: 

- Almanlarııı Lonclra Werine yap. 
m.ıt oldukları büy1Jk ııucuııum yıldo. Hadiseye sebeb, genç kadının 
nüm~ 7apılan ba akında ~tetml' 1 çıkan miinakaıada köfteciye 
oldunmu ııatlayıcı ~ddclcrın mlk - mukabele etmesidir 
tan Almanların o v"'1lıt. kullanmış ol-

Her hatta otobüsler sabah 
Üzere ikişer sefer 

ve akşam olmak 
yapacaklar 

:::rmdan RPiı ~lmamıştır, diyor. Evvelki gün Fntlhte kıt:llron.çlı.t :yü. be 'Belediye, BaşvekMet tarafından fiywnın ıtaıbdidıl kar~ı üzerine heı-
Bq cümle later haJdka~ iamarnlle zünd~n bir w.k'a olmuş, blr köfteci nzin sıu:ftyatının taıhxlidi .hakkın - hatta otab~erln s.ıba.h ve akşam 

ifade etmiş, ister b~ muhal ğah gö. münnselbet peyda ettiği genç blr kn.. d: aı~rolunan kararın tatıb ki Jç.Jn ikişer sefer yapmaları kararlaştırıl. 
riuımliş olsun, İngiliz hava ordusunun dını bı<}alkllıyaıraik ağır suret.te yan. dunden ~en l.c.ı.b eden ledbl"lerl m.ı..c:t.ır. Bu otobüsler günün diğer sa
da nıühhn bir keJQl\lJJct h:lUnl aldılı l&mı§tı,r. Carlh, Fat.eıl\te İbrablmp~a ~ır. Dün ~leden evvel bele<iiye- ataeq-(nde ~tnlyeceklcr<llr. Yalnız 
aflkirdır. ~ 104 numaralı dfilt!kA.n<Ia de reis muavini Lfıt.rı .Ab>yun riya_ Sirkeci • ıuunı ve Kadıköy • İçeren_ 

İngiltere ht"Sabına bilinçonun kara köiltecllık yapaııı Muhi.ttln n.d.ında ibi.. setinde bfl' ~ yapılmlf, şelh.r. köy hataarında i.§'l1yen otd>Usler gün_ 
~'~. yalnız ticaret filo u sahasında rldlr. ... (te i.şliyen ottibüSlerin vnzılıyetl ye _ de 3 er serer yapaealdardır. Yeni tıa. 
coriiluyor. Bu mo, harb balşınd::ıkl MlilUtltJn bil' müdd t eı 1 cı niden tetJkl:k dhmmu..cıtur. Şinuliye .im 
mevcudunun rarısınd3n da Matı duş. ' e 'VV~ 0 

- a . 
muştur ve bizzat Amerika de'Vlet a.. varda Oltumn Sen:ha adın&\ genç ~c d r Şehırde Taıkslln _ Yeninuı.lıalle 

rU'eler bu ooasıara göre hazırlana -
Qak.tır. Bu yen; 'kararın ta.thlkınfı D:m~ 
elinden ltlba.ren ba~anacaJdır. 

damlarının muhtelif nutuklarlle sablt- güzel bir kadınla tanışmıştır. hattında 13; Sirlkeci - Ba.kı.möy hat. 
&lr ki, kafıblar bir türtu telafi edile- Sık sik IMuhlıtıW.n tarafından dük- tın<k\. 6, Sirkeci - Kocamusta!apaşa 
QICmktedlr, bununla beraber bu sa. k!Lnıı.' da.'let oluna:n Seniha evvelki hat'tmdn. 7, Kc-rrotecile.r _ EyllJ> ihnt_ Dün, tnkısilore esklsl glbl üç şişe 
hada ühl İnglUerenln lehinde kayde- gi)n de M\thi.tıtlınln dükkllnına ge} _ tında, Sil'keci _ RA.tni he.titında, Tnk- benzin venlm.'19tir. Bugünden iUlnı. -
rUlecek bir nokta mevcuddur ki, o da mş ve burada uzun müıdıdet otur _ sim _ YMız lhıattlt.ında s, &lirne-:ımpı _ ren ta.ksilerc 1 gıünde 3 fişe benzin 
10n bir ay içinde AtlllıUlde batnw; 1 m041tU1' Clhaıngir hatıt.ında e, Çaroa.nıba _ Me- verlleccktli'. Benzin knrnelerl bele _ 

vapurların t-0nlUUosu ycldinunda • . . 'd Ö\Y' ha.tıt · 1 .. 
fsti aybruıkine nlsbetıe bir eksilme- Bu mlsaflreıt. esnasında Muhıttı:ı _ c. Y~~ ı. ... ..,..~~ 38,~~~~~ - I?., dc y~:_t1hazı~~~~~=~._ Şo!orler 
ıain Korülmüş olmamdır. Bu eksilme Al- le, Seniha arruwıda kıskançlık yu .. eren .. a:! ı~-1111.u~ '""'~"" uzere 16 enıı,,... vası.~ ~w·ıere tevzJ o.. 
1a1anıarm Idclia ettikleri aırlbl batınla- zündan bir münakaşa çakmış, bun - otıdbus çal~ kU. Benzin sar - lunaca.kitır. 
cak vapurllll1n azalmıc; olmasından mı oon müteesnr olan kadın hid'Clet:le 
Ueri geliyor, yoks' İngilizlerin sôylt'- a.yağ-a kalkara!k dükkA.ndan çıkıp git 
.tikleri dbl muhafaza tedbidttfnln da.. m .. k ıstem.lştlr 
._ mlikemmelleşlrilmiş cılınalarının bir ~ sev'dl!i · ntmette de kw _ 
Mtlcesi Jllfdir, belli deiil, fakat vaz.1- ve 0 

•• 1 -"'ll'e 
,.,.-ın hiç değilse bu •ün l~·ln inciltr.re 1 kandığ'ı Senihanın l:>Qy'le b roı:;ıur 
lehine clöndütil ~iiphesizdir. ilave ede- dükkAmm ~ertmesine !ena. hnlde 
Uıın ki, Ucaret filosunun yandan faz.la sinirlenen Mu:btiln, 'kadının bu ha -
kay~llJnis olmasına ra!men inrtıte. re'k.etlıle Gktie'tile mAni obnuş, onu 
P8de pla maddeleri sıkıntısı Avrupa- s:ı91ıırından yalr:alıyarak içeriye çek* diler memleke!lerlnde ıörilldüğü mUıtJr. 

Barbaros ihtifaline 
aid hazırhklar 

Eski unla ekmek 
yapan fırın 

"1 ~e 'Be§ıiktaş.ta Balrbar\'.lB B~ ve clvıızında.kl fırınları 
ttlı:be.s1nin önünde yapılacak Barba- tıei'tJş ve kontırdl eden Emniyet R ncı 

roo t:hıtrfaline akl hazırlıklara baş - ısulbe memurları dün Ol'taköyde De_ 
lanmıştır. Baıt>aros lhtifaılinln prog- r~unda asmana aid 38 numaralı 
.ranu ViJA(yet, Pa.rtl, Liman, Denlz fırında yaptıkları tertl§ neticesinde 
Kk>mutanlığı mümessillerinden mil ı-

~eri• yoktur, bilikla lqe nazırının Muhlttinin lbu 5011 hareke.tine bili;.. 253 tnne vezni noksan ekmek bula
rak müsadere eıtıınlşler<llr. Ekmekle_ 
rin halita itı:1berlle de bozuk ~duğu~ 

ı-•i aynen kabul edilecek olul'Sa in- . üt es.sır 1 Seniha de k&!- teşeklkil bir 1ıxmılsyolı tarafın<1an ha. 
~uJn tioüncü Jıarb yılı başında bütün m e ~--~an k b 

1 
'dince zırl8ıllaca.ktır. Beledıye lhtl!al gü • 

~ oldata yiyecek stoku harb ba- te<ılye ~l ı.ow'UoU> mu a e e e nüne kadar Ba:ibaros tümesinln ct-
:uallakiDden faaladır. ış büyümÜJ. Mullllt.tln :Masala.rdnn rafının iyl bir şeklide tanzim edil .. nu gören memurlar, fınn dahülnde 
bıtu.erenln uçlinr.ii barb plı başın. ibirtnruın k11.pt.ığı ekmek bıçağile ka. mesl i in ica.b eden tedbirleri a.lm:ı4· bir araşt.umn )'Qpmı,ınr. ekmek 1 -

la cösterdlfl manıaranın Jıiilasasını dının üzer;ne .saldırmıştır. ç mal oluna'll yerde 38 çuval eski tip 
blal cl.mlş olmak içın kaydedelim ki, Bu teoaıvfuı neticesınde Senihayı tır. Türbenin iki tarafına Barbaroe un bulmu.şlııroır. Çuvallarda.ki unun, 
lrltanya imparatortutnnıın t;ok atır vücudunun mtlteaddld yerlerinden dewlndclU bari> gemıler;nde kullo.nL fırıneı tara.tından ekmek imalı o'lu. 
fiben har'b mfkantzması henüz hare- -1 k .. rt.ecl gi1 lan mrtht fenerlerin birer nümuı.esl 
ıMe cdmlstlr, bancb.n sonra kendlal- ~r .. surett.e ~~ııyıı.n ° url;rı ta- dlikllecekt4r. Bu fenerler Donnruna nan yeni tip buğday unun1l. karıştı ~ 
ıhı hudodsuz kaynaklarına i1liveten ru1tuye Jroşa.n zalbıta mem - ıo.mıutanı Amiral Şükrü Okan'da bu- Tıldığı ıı.nlaş1lmıştır. Fırıncı Osnım 
~kanın bucladsaz kayna1danndan re.tından yaka.l.amnlŞ.tır. lunan eSki fener nümuneleri arasın. h:lkkında her Jıki suçun.dan dolayı 
a istifade ederek bundan sonra Te. Yaram ~ı.r <ian Senıhn, .ıradc ve- dan seçUerek. ıf.mal edllm §tlr. Hazır_ tnkhı.ta başlanmıv. unlar müsadere 
imini gittikçe artırnc.'\ktır. remiyecek btr lha!Jde llareki hasta ~ ıanan fenerler türbe etco.fında ma. ~unm~ur. 
O halc1e' nesine n~lunmu~tur. dent sütu~'ar üzerine konulacak - ----o----
tnctıtercnln Uçünrli Jıarb )ılma art- 0 Ş h • k k 

bir kuvvette cirdiğinı hesab1ı,-an. Kasa hırsızları tır. e rın e me 
an blrçokbnnı gönıyonız ki, ba 1 • •• Ü •· ı d Ü 

aazzam kuvvetin Alman ordulan bO- yakayı ele verdiler Sıhhat müdürü şere- mese esı gor şu 
in kuvvetleri Ue şark cepheslnıle ut-
wrıarken onlann en sıkışık uman - Bir müddet ewel, Gala.t"ad:ı. oojtuk- fine verilecek ziyafet Dün öğleden evvel, beledycde be-

mesela Fransız sal•lllerlne bir hıwa tesısa.tı satan Clvo.n n.dında lblr . l lediye rels muavini Liılfı Aksoyun rl. 
' hareketi yapmak soretile neden tllıoc'arm mnğazasında. bır hırsızlık ?~. ~" yıl'.dn.nberL lstonbııl Sıhhat ya.setinde kayrntı.ltamların ve Top?ak 

dnln keresıne atılmadığını düşü • va.k'a.sı olduğunu, bazı me~hul hL?' _ Müdurliiğu ma.ltnmın~ jfgal eden ddk. Mnllsullerl Ofis; İstanbul şubesi mü. 
Jıa.Yret ediyorlar. Kendi :end~e. sı?JlaT tarafından müc.!'Se-.,,enin kasa. U:>r Ali RıT.a Baysun unk 70 inci ~~. - dürünün lştJ.ra.ltile blr toplantı ya -

ı10rduklan bu sualin ceva ını 11- sı bususi fı.let:ıerle kırılarak iç uden yat senesini ddldurora memurı~~ • 
anlar tnclllz cıonanmasmm mev. U:n ayırılm.ası münasebet.ile, Sıhhat ptlmıştır. Bu tıoıplantıda şehrin ek. 
olduğu gündenberi kıskanç bir iti- 1100 iira para ile 5000 liralık sened1e. M""dürlüğü erkAıu tarafmdan §Cre - mek meselesi ıve tırınlnrın daha s.ıkı 

ile muhafaza cttll1 ana kal4eY' rin çalındığını yazmı§tık. n:e bugün s~t 17 de Tnkslm Bele_ bil' sureıtıte teft.d}i ~l görllşülmüştür. 
Yenlerdir. Bo kaide, mutlak m('C- Bu mühim hırsızlık h!ı.dlsesi etra. A f 1 t f d 1 d ye ""zinosunda bir ça.y ziyafeti ve. ynca ıruıcı ar ara ın an yapı an yet. olmadıkça flloy• kayıbJara. ma.. fında M~lumuml mua.vınlerlnden .,... 

=raluna.ldan _korQYarak ırf «Var Fe'hmi Q:ıtıi lll.zım gelen tetkiklerde ri1ecektir. Zi~!eflte VllftQret, Bele - un !kaçakçılığına mAnl 00nak üı.ere 
kazandırmak kaidesidir. in- bulunarallt talileri meydana çıkn.r _ cliyc, Parti ve Sıhhat müesseseleri er. yeni tedbirler alınması kararla.ştırıL 
mesela son Fllandr mnhare. ıranı hazır bu1unacnklardır. ,nıştır. 

_....e sayısı 350 blnl bulan ordOS1lnu, mı::·gecc yarlSl mağazaya har ç.t<?n 
(Devamı 6 ncı 01faial 

-·-····· .. ···••••• .. ••••••.................... grlr.rn.ek su:retile bu kasa lu.r311JıCını 
ı...---~~--~E~Y~L~U~~ ==L=:ıır;ı yapanların Aziz ve Mehmed ndların. 
TAKVİM e dn Hti mne1e oldukları tcoolt edUm ş. 

ı----.---:::-::0;;;:---;;-----·ıı tir. 
1 Arabi ııeoc Evtreloe lbu ma~azadn çnlıştıltlorı 
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12 
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8ô 
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için, ~erisinin teş'kill\.tını bi -
len Azfdle Mchmcd çok ·nuM:em bir 
varlyette olan ku:lyı husm'i Alet ve 
oksijen kullanmak suretJle kırmış _ 
lardı:r. 

Bu cür'etkamne soygu culukları • 
nı mütenkıb, memleketle ol n Za
r ~a kaçan hımn :ıT, vıukubul.ın 1 -
al' üzerlne orada yakalnnnu lar ve 
dün §Mrimizc getlrilmtş.crd r . 

T:ıhlti.katı idare eden Müddelumu. 
mi, .sorgularını müteakıb her iklrlnı 

de tC'V'klf ctmlş'Lr. 

.......................................................................................................... 
'is TER 
İSTER 

iNAN, 
iNANMA 

Bir mecliste halka kahve tevzii 
işi etrafında konuşnluyurdu, mem -
nun olan da vardı, knkid eden de. 
Bir arkadaş şunlan söyledi: 
•- Knrar vermek mevklinde ol • 

saydım harb ramaıuruı ın;ıbsus ol. 
ma.k p.rUle memleket clr uıdan gelen 
ve biUınssa muke1v\fat ve tezylnata 
taalluk eden her şeyin satışını Kı.. 

ıılaya verir, yilısek rıana aatıbDası
na müsaade ederdim, 
Kmlayın alaca.ta yüQek rıat rene 

,.tzll plyuadan ucuı olur, üstelik 
Kızılay da müh\m blr h'ad k:aynatı 
temin ederdl.1> 

Bu düşüncenin ilzerinde işlenecelı; 
dÜ.,<;ÜJlce olduğuna biz inanıyoruz, 
fakat ey okayuca aen: 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA 

, .............................................. , 
! Limonların suyunu 
~ aldıkları gibi 

renklerini de 
bo yuyorlarmış 

Ham limonların bu ıuretle 
boyanmasının lenni mah· 
zuru olup olmadığı ehem-

miyetle araıtırılıyor 

Son zamaAlarda, Pi.Ya•ada satı
lan limonların sulannın alınmak 
suretile sahtekarlık yapıldığı et.. 
rafındaki iddialar üııerlne alaka.. 
darların tetkiklere bailadıimı yaz
mıştık. 

Dün yazdı.tunu iddiadan ba..«l<a 
piyasaya relen ham limonların 
kimyevi maddelerle renklerinin 
sarartıldığı ve bu suretle yeşil ıı. 
monları olm:ış gıbi dstenllklcri 
yolunda yeni ı;iklifetler yapılmış, 
bu şikAyctıer ,ıhı tetkik olunmağa 
b:ışlannııştır, Bu suretle ucuıa a. 
lınan ham Umonla.r şarartılarak 
pahallıya satılma.kt.adır. F.mniyet 
Müdürlüğü bu tarzda sarartılmış 

Jlmoııların kullaıulmasıncla fenni 
blr mahzur olup olmaclıJ'ını ali
kadarlardan sormuştur. Yapılacak 

tahHIJer netJces\nde bu limonların 
kullanılması mah11ırlu röriiJdütti 
takdirde satlırılmayacakhr. 

Limon sularmm alındılı 144last 
da tahkik olunmaJdadır. 

Yüzücüler bugün lzmire 
gidiyor 

Fuar mooascbetıle tcrtfb edUen rtız. 
me müsablbJa.rına iştirak edeook is. 
tanıbul tM111U buaılln hmire barcke't 
edecelct1r, 

Sekiz ~ün teekil ettiği ekflxt 
su ıux>rlan ajanı Sazi Tezcan r!yasei 
~ecektir. 

!mıini<? Qumartesi ve Paıar gtınıerı 
müsabakalar )'31)1\ oaktlr. 

T cnis tuı:nuva11 
Tenis ajanlığından: 
13 Eylfil Cumırtesi ıUnil M:ıda de. 

nlz klUbflmııı koTtıarındıı. bu seneki 
turnuvaya bulanacaktır. :imılrden ve 
Ankarndan da bu turnuvaya birtnct 
sınıf oyun~ar iştirak edecektir. Fi. 
naller 20 ve il :tı:ylOlde oynımaoat:bl'. .......................................... , ......... . 
Ankara Hukulnına alınacak 

yat 11 talebe 
Adliye Veit~e , hesabına p~l'asa ya. 

tılı olarak Ankara liukuk Fakülteslnd 
tahsil edece) ta.lebealn kıı.yıd ve kabul 
.şartlan h~ındl\ alta~ndaTlarCA yeni 
blr talimatname hazırlıunnıştll'. Talib. 
ler, sualleri Maa:-il V<fı:Hllğ:nce trrtib 
edilecek b!r mllsabakn :imtihanına tL 
bl tutulacaklardı?. 

Yaıtılı oluak fa.kllitoye kabul ed.'len 
talebe haricxlc maa51ı veya maaşsız hiç 
lli.r vazife Ye blm:ı.e~ dcruh~ edcmiye. 
cektfr. Pakint.ed~ mezun olan talebe 
sekiz sene mUddetle Adliye Vektueti~ 
ntn f.(jcll( ettlğ\ herhanıl bir yerde 
mecburi hlmıet Y!-gacaktır. 

Limanlar müdürü döndü 
L!manlar 1;$11!.tı hakkındaki pr<>· 

,., ............................................ ,1 jenln ikmali i.o1n Ankaraya gitınlş olan 
nııutt Manyu Vef.ıtl~le temaslannı 

Kasablar, toptancı bitirerek dUn şehrımıze crnnmnstttı·. ---o 
et tüccarlarını yeni- Belediyeye alınacak avükatlar 
dan şikayet ettiler Belediye Hukuıt ~1erı Mildurıllğt1 

tadrosuna Jenlden üç avuka.t aıma
cakt•r. Bu suretle Hu uk İşler! kad· 
rosu tamamlanmUi olaca.tt.ır. 

Perakendecı kasa.bla.r Fla.t MUraka
be Bürosuna yeni blr oiki,yette bu • 
lunmuşlardır. Bu &iknyete sebeb ba _ 1 ·ı 
zı tnı:>tancı et tıüecarlarının, m.uh • ft A D y O 
telif mıntnlmh\r<lıın getmnıı olduk _ I._ ____________ _ 
:tarı kesimlik hıeyvnnları canlı <ıta -
rak borsn.d'an geçirdikleri halde fi .. 
ntJlnrını lüzumsuz yilre yükseltmek ve 
~l\l~n ynpmak mak:>!Wllo rot .. 
maktaın vn2'geQ?nelcrl ve sürüleri tek
rar ağıllarına sevıkotmelcridir. Bu §1. 
kayet üzerılnde esıımı bir suretıte du. 
rulmakta ve Me'llbahadn hergün ke. 
silen miktarda hayvan kcsllerek her 
hangi blr et; htlkfmna meydan ve_ 
rllmooııesine 9Q]ış:Jma&tadır. 

Diğer 1r.ıratmn belediye de bu işle 
meşgul d:lın.!ı!ktadtr. Dün ellerinde 
fa.zla miktarda k'asablık canlı hay_ 
vıan ol!duğu halde satı, yapmı:yan Jkl 
celeb görülmüş ve milli korunma ııro_ 
nununa göre haklarında tak.bata ge_ 
ç.ilmlştir. 

Anadolu Klübünde balo 
C. H. P. Adalar kazası ldare heyeti 

ta.rafından mevsimin son balosu olarak 
13/9/941 Cumartesi ak.şa.mı Anadolu 
KliibUnde b!r gece eğlentisi tertlb edil. 
rnlştir. Parıt11ilerle davetlilere mahsus 
olan bu nez::h toplan•ı veslles1le Ada
lardaki Mtiul talebeye yardınnda bu. 
lunulaca.kıtır. 

Avdet için vapUr vard!T, 

T'"'~A~k·;;·ı~k''';;·;;;~'"""j' 
Şubeye davet edilenler 

Fatih Askerlik Şubesinden: 
Yd. P. Tegım. Abdullah OA'. Feha

mctJtln 08620. 
S. 8 Mu. Me. Hilml oıt. Arif Hikmet 

320 (92617>. Cok acele aube7e mUra.. 
oaa.t.ı i1An olunur, 

ÇARŞAMBA lt/ 9/1941 

7.30: Saat eaarı, 7.S3: Ha.Cif ~ça,.. 
lar CPl.), '1.46: Ajans boberlcrı, s: 
Hafif aprçalıır CPl.), 8.46: Evin sa
n.ti, 12.SO: Saa.t U\Yllrı, 12 33: &ız eser 
leri, 12.45: AJnns haberierl, 13: Mu,,.. 
telif şarkım, 14: Karışık müzik (Pi.» 
18: Saat 91)-arı , 18.03 Meydan fnsl1• 

18.25: CDlf poutıım hMLselern. 18.'5: 
R~ ~uk ldübll, 19.SO: SMt ~
rı, ve ajans haberleri, 19.4.5: Serbest 
ıo datlka, 19.65: ŞartılnT, 20 ıs: 
Radyo gazetesi, 21.30: sae eserleri. 
~.30: (Poota KutuŞu}. 31.45: Ri~" 
ticüm!hur ~u. 22 SO: Saat ayarı, 
ajans haber-lerl, bormı, 22.45 oons 
müziği (Pl.). 

lstanbul borsası 
-····-İstanbul ~as.nn 9/ 9/941 tı.atlıln 

CEKLER .--

Arılış ve up.alll' 
Londra 1 Sterlin 5~ 
New.York UODolar 132,-
Cenevre 100 1'v1çre f'r. 
M!ldrid 100 ~eta 
Yokohama ıoo Yen 
Stokholm 100 iev ç Kr. 
Bir altın :ara 

ı2.9375 

31.005° 
25 PO 

24 !Lyl'ırtık bir mm külte 
kUlçe altın m ---

&iham ve Ttıhvflit ___.. 

ıraamiyeJi ~ 5 NS S9'9l 
% 7 934 Sıvas -~ .,..ıı 
2 Uf. 7 _,,_ 



C TARİHTEN SAYFALAR :J 
Son Firavun 



aatsaı'.t kancuta sahta parası olmıya
cak. İlle milnk.Unü yok. Hepsüne mey. 
dan okuyacağım. Bu karıyı ben nla • 
ca(nm. Milov çi Madam Deli .Melımed 
ağa yapacağım. Kastamonu aıı:ı.:i.5inin 
gözU de suıuzı~lak g bi b:r karı gcirsıln. 

,.,-··-· ... ·····-··--··-----................. -.................. _, ______ ........ _._._ .. ______ , __ ........ __________ ............. -.. 

c •• ,,.. 'f' 

Bu kelime, Deli Mehmed ağ:ının bu 
tab ri cok hoŞUm:ı gttm şti. Hakikaten 
tam yerinde bir t.abl!·di. Mllov.ç <sulu 
zıııtlak) gibi bir I.:adınôı. Neresi gU -
zeldi? Her kadında.1 fazla nesi vaıdı? -13- Y(Uaft: Nınreı Sala Co~kuıı -• - ı Bu sivri alı.ıl.lılar buwUn böyle yapıyor_, Evlerinde bebek l!'•bi tertem z a!leleri y arı güna.hkAr sayıiırlıı.ı.-dı. Şa_,Ş.lmdi bfr mücadeiede onttnfa b:ışh- gemırmesını rica ett.ım. Do aş rken, 

<Harbi Umumi> 11md ·z. G rci teb. lar amma, yarın bu Y•ğma Has nın olanlar, zavallı iı:adınlan öyle ihmal e. yed, saıbıll~wıa raımen, ira_ yaca'ktı. Nevin cür'et.k&r ilareket e. Ma'hmud ağa, bataltl.ğ:.n kurut. ıldu. 
liile.rde: <Cephelerde sükOnet vardır>; böreği pçecdc; kendileri dizleriul dö- derk bu şırfıntının pe.' ne dfişUyorlar1ı .• de&ne hlklm Qlamauu., .:>la&.ydı, bi~denııe, Nazan imilecek, lıkl kadın nra_lğunu .söyledi, merak e L m. Geldik. · 
VeJa (pyanı eb.enun ye~ bir hfr.dlse vüp, y&nıp tutuşacaklar. Gene ben o r Gittim gördilm, jçl:n yandl .. o dakı - :.külçe halinde tcilarma dİl§en genç sında blr k.ıslmnı,;;Iık ba.§göstencektl.I - İyi ettJnlz! 
1<*tur> g tı basma kalıp sozler d vıun Kel Hasanun, ~ene o Kel Hasan!. kada. kim bllir. k.ıç gene kadın; evle. 
ediyorsa. cıu herk~sın !Ç nd• tulıa!, ga-1 <Mılovlç!n> h1k:1.yele:-I s.dt~a ~eri rinde kocalarının şu ha ne ağlayıp ~kadınla bu glınalu bfişültebllirlerdı. Sigarasından yükselen dumanlar arn Nevin, Sedadın soluk t:lVllr!arı k.ar
rlb b1r u~üntil var. Yn mağiub olur-' masalları gibi dıll'!rde dolaşıyarau. Bir duncyorlarch. Aca!>a şu yıllamnış Gere E Lakin, sarhqFutwıa rağmen ibu sında iki kadının hayallni görüyor_ şısmda şaşmn:.~ı. Ge> _., cıo u c. lu 
aaık? . Bu' endişe lle olaca ı:; m yfüc • 

1 
Charb zenglni> ona ellı b n UJıı.lık mü- de tavuğu; bir Tü ic kınnın eUne su :günahın dohşetJnj düıünmüş, ceın'du. İtial de ona kollarını uzat.J.yor-,oldu. Müteessir bir ta \'U.l.ı boynunu., 

~ek tab:ıkadan. en I! t b.ık Y>l kadar cevherat hediye etrn. : dfger b·r harb döloneğe !Ayık mıdır? NedıJ" bu c!rnet ibey, boynu bükük. gô,ı!indıı canlallmll},h.aııdı. Fakat o, bu !kl har.Jmlüde ka. buktü. Sedad vaz yeiı kurtnmak ıu. 
he?lke e e.r.ceye d:ılmış. zengini onun biltün elb sesini pıı'ianta yarabbi!. E'llndeıki tertemiz. nez~. nur :bu h:ı.yal onu, IQ:aan hanımd.an ev.ldından biçlbirine mukabele edeme. zumunu dUJ1IJ1.~u: • 

<Hartıi t mumn de para. boldu. Ya. ıle donatmış. yüzlU ref anı bırak da dün blşkasının ~vel mağ.üb etmJ§l;l. ımeQc ~1ıteyd1. Bir an karakterlı - A.qamda.nlberl ne.sılsınız, dcd~: 
şehlrli!!'d nl.ı.ı•ı a aldığ.ndaıı, ya, E!oın kç başı Arnavul İsa ağa: evwlld g,lln gene ba. kasının fırı> :ıda : Birdenbire, Na:.ııan hanınu kWJa.t. bir insan alınanın, ı.nsanı, en buyük ra.ha.t uyuya.bildiniz mı':' çıru ım..zı: 
m ırtara!ı h. ;->arıın.1 eo aldığından - Morl vallahi, hoc:ı, d yor-:Iu; MJ. yuvarlanmış b!;.vle mm vvesl rin arka. :m. 14 dan kdllan gev--m;• ,~~sünde saadetlerden ma:hrum etttğinı dü~ün. nasıl buldunuz?.. : 
mıdır ned ., Heııct n c b n e elet_ - lO\lç n Büyükadacl;ı bir g cesl içn; sına düş•. Nedri bu hal yarabbi? ,,_. •• _ V& 

lerl hanı.not 13 " <b r> zr.odası da yll'mi altı vagon unu sat ım; ~er ne ,1f. :yarı baygın bir vazıyette bulunan dü. Etrntını çeviren, elini koitmu bağ- Genç kadının göz:e:ı p:lr' m 'ı: E 
ba ı mı ı. Sk t.n p !as, ~ lnni altı \agon mı.,ır ko,. 1 ;cat un. ~genç Jtııdını itbı.:ftl. Bıı,tün ısra. layan bu tel3.klti duvarını l1kmak ls - Oôh, çok güzel, çı "ınlrh hay.: " Afet g bi eelcn M l >vlç gen" af t gl. • 

Gardenb e d ' r tı ı• n b ' ,. g - Günaha glrcl k mor? Allah kusuru _ b. çıkıp gl1ıtı. <Har> zcngınleril km- :rına rağmen, Naza.n hanımın kendi. tedi. ÇıJ.ıgnlıiCl.ar yapn.ağı, k .ıcaktan ran oldum. Akşam da o e rahat uyu; 
cel rl huıı :.ıtıınç do ıyord~ı. Hn.k ek - muzu affetsin.. 1''akat ne ç:ıre ınorl 

1 
lerdı sim tçilikten, eknı ':c"Ikt r., u. :sini oda.sına kadar gotürmek. tc.kli! ... kucağa, dudaktan dudnğa k.oşmağı muşum ki.. : 

m ı ~ ile rı. o b • ~vuç b ıl- M h""n d Efendi; gonül bu! Bır defa. ımonculu.kıtan, rnısırcıJıktan gclnıc bir fnı reddetın.ş, ~tcl(ya eklenen bir arzu.'.adı. Fakalt kafaıımın ıçinde ya. Soma kA.h(yaya don ek: E 
~ bulma b r me 1 te 1 ecll~or; k ptırd ~· • . tBi.um kopuklar dcg!I mi?. N hayet on- : h: rns sıır~~e büsbütün blll:tınJnan bu 141ğın bir .. aman alev:ndcm - S zin çift.ıntte fşln z v. r a, gid".: 

d ş KC rot M lo ç;n Pı:c ·arları arasında b rl lar da birer birer yuvarlımdıfar. MUo- ~Isiz, adasına .süriitl"'"'"''noH. !tam }Ottu. bl irsiniz. Ben Seda.J Beyle don r m .• : 
D rr tıı aftan ckmekç b, sılar, bul • do Ermeni (hccar vardı: 'çln l" özl ı · ı nı•· gon ... ....._ 

l 1 vı e" g er ıc ıı y·r:ıu .., va :.· Genç kdın, ondaki i:>u t:ıhavvüle Bu kötı.i niyetleri dağıtmak i.9ter Dedı. E sureubaşı :ır e r m . d~ıır. - Nereden hıp d ye k:ır ı:rm çrktı? unu satıp da yerine nı ~ır koçanı ol'YQ_ • 
ıe yar ın!l ·oue•·lcr ture- d ordu .. şeyLandır, n el r? B z'm E • ten ekmc:kçibaşı lıa a-aya bir giln 'çdk ~a~ış:tı. LA.kin müs.t:erlh veglbi başını aallayaraic, aya~a kalktı, ~a yüzune bai>s , Se ad, git_: 
yo du ı za Bınem çyan oııun yanında ı:raıı _ Köprüde tesadüf e t m. Bir a' a mda :mes'uddu. urAtan Bti atlı geliyordu. o·kkatli ba_ memesınl işaret edecekti. Yal ız kaq * c ye benzyor. P<l'm•. kıırı, b!r de~a bir lastık. b.r ayağıııd<:L bir t , 1 k rnr. E Sedad, geceki va!k.'a.ia.rı, küçük te- kınca, bunlardan birlnın kadın oldu mak iateıniyordu. Likl!ı, k ya: : 

O aralık knlbl rlmizi kafese koymu •ur ahbar. dı.. ~ferrüat. müsteıs.na vazıh o1arak ha. ğunu farkett1. Her halde kAh1a ile - Peki efend m! E 
Ne d 1n kaldı. ne tezgih k lclı. ne - tsa Bey bu ne ha;? .. Ded m .. Ağ. :tırlyabll yordu. İleri gi~ll.ni, Na.zan Nazan ha.ruım olaca.Jclardı. Cam sıkıl. Demiş ve Sedada: i 
ma4ı:lne kaldı. ne de malam ::ı b<nOIJ- layaca.k gibi bir vaziyette: Ehanıma ac;ı~ ha-La. ettili.cl m.u_ldı; yaıkalaruJllllt.ı. F&k&t, atLılar yak - - Mü.dür Bey, musaaden1zle be°i. 
lan kaldı. Sözün kısa : ::: I' n;i k! - Ne olaca~re hocnm: dedt: yel ~kaıbele eıtmekle 1m cin.ayet. ~~cdi tın:h~•tarı zaman, kadının, Mevın ol.. çlJlt.ll.ie döneyim! • 
dı ne direkleri... Bang!r nııır op UfürclU, su götilrdü.. haramın binası Eanlıyordu. LAldn me66.ç bir irade neı;;;;;;;;u h&)'ll'et 'ft dthşeUe gordü. Te Diyerek, atını ~rmiş ve uzı.ltlaş.i 
tı.1<. eıktık. olur mu hiç? : " 1 ıı:... titredl. Kalbi. b"'t" Tii • 

Blr de s m t.çJ Deli M<'hmed vardı. O _ Ya Ml!o.v.c?. \ramz nasıl'?. Meiı:. :ne yapablhrdi? Oene şüıkred yordu peden t.ırna.~... u un JDllltı. i 
da sim t. börek, frltıca!a satn snta nt. tuDlaşl:vur musunuz bıı.ri?. :ti· ge.rl alınmas adımlar a.t.ınc.nuşhr. cudunu bonDrdıınan eıdlyıor, aanı. Mevm, atta.n i911nek !&tlyord ı. Sedad: 
havet blr gün To:>al İsma 1 Ha'·kı Pa- _ Bire Mahmud nıo;ıı .. alay mı cdl- :dı; bu günah masum sayılırdı. ~u. yazdım etti. Ona e!Jni ~z:ıttığ. zaman.: 
şaya çatmış. O da harb zenginleri ara. yorsun allahaşkına!. Biz mis gibl ka- 1 ~ }-~ık Nazan Banmıa ila~ çok çe_ Şapkaıpnı ~erlnln üaüne kadar iki.si de avuçlarının alev aJev yaııdı.: 
c;ına kan..cmı = Sim tc zııd~ M hmed rınm:ı bırald k. Nur topu gl>t evindta. :kingen davranmak lcab ed.ly.:ırdu. Şa_ indlnli, ellerini ceblne aok.tu Bekle. ğın1 duydular. S 
Beyef~d1 olmuştu. Ka amonu aha rımızı gözüm Uz gönneq . Öyle lı::ı.dm- j EJed bu 'kadının lht.1.r:ıalarm:.::ı önü.ne mete bafladı. ~ yanında us ~ır atır yuriıyerek, ka e.balıktan: 

Del Mehmed a 1 n • lılrdan vefa, ş fa olur mu?. Kim blı r :katılı ........ bir ..........,n ,.,;;...il """"i •rzula mi d__.....e ...... ,._ .. J.A- otmat& n:ııee- ·--L-1,.......n.en Nmn· : l'slndend· şi · - ibl • • .,..., ·~ ......... ~- • - "'"""""" ,,. ... ,,_....... uı.wu_,,Aıa. • • : 
_ y ~rtuk hoca. ct'yordu. yar. uk. m-cll de ({ mi hamaına:ın çıkmış g ~rının akışına ram cıhcak, zayıf bu- burdu. - Sedad, dedi .. nıçın b:ın kar ı bu: 

Ddl rönül bllmrm nasıl uslamr so~~~ sen İsa 'B y?. :ıundulhı bir anda ~ı:ı,yme günahlar Nevn, Sedadı kalabalık arasında kadar haştnBin? Ben bur:ıya senin~ 
aman: _ Bre Mahmud .. kö:- mttsnn işte: ~iıklenecektl. farkeder etmez, ellnl sa.Gamap bat- için geldım.. Ya.mırırım ben uı:rne · : 

Y ndu1< Bu kanımk bizi tıhin heL sUrllnUyorum". : Gene klmseyıe görünmeden çlft1ik. lamıştı. Ne iht!yat&ziık!.. Mukabele Bu tıtElyen sesle, l>atün m zl v-e~ 
Allahaı marlndı'< elemeden yllr11dil hen u klaştı. Ba.ta:kiıkta hummalı etmedi.. taş gibi oılduğu yerde. kıpır- hatıra2ar canlanmıştı. Bu yanındak~ 

I? tti Anladım kl on der ce iç rlem!ş_ f bir faa iyet vardı. İş OltmEk üzere bu cLanıma.dan duruJ'QrdU. Nevin, Nazan ~nç kadını çılgınca .sevın~tl, h!iHi.; 
ti. B n de '.'t'i.lrlldllm. Kc:ıdl kend'me: _ _._~_, -..-1.ot-1 Bu eı"' _.. • ..+. B G..,. fır'ınası de~a· 

Batlılı 
l nci 
2 nci 
3 ncü 
4 ncü 
/$ 
Son 

Tek sütun ~'lntiml .......................... 
makin 500 
uıhile 400 
sahile 250 
sahile 200 
sahile 100 
•ahile 60 
sah "le 50 

)) 

)) 

:ıunuyorıdu. Yorgun ve dalgın bir müd hanunın a.t. ~ aJ.J~· ·""'
1
un .... aınıaın"i'~· u ~ • I!> : 

- Yarııbb\I. H·ç bir cUrUm <'cznm Edet mec:ouı. oldu. se ne Jalıda.r ~§tı ona .. yanma miydi ki. kendiLWıl buralara kadar: 
kalm1y0r. HaL'l{a o v k t mısır kocanı • ~e ~ k tml El' 
ve<l rPn mı adam 'canunun peı1ces'nd n E Bır aralık diDleıımek ü.zer.c, bir fı<>P, kadar geldi'ler. Kahya. futd: - e sa;vunnuş, bet!ıbab.t e $ ? an: 
lmrtulnm tıı. Fn~at s nın adalet nden Erak yığının ü.stiine oturmUJt, muh.ta. ona bakcytınlu. g6nlünldeki bu afkın t ze!ığtn muha-i 
k•ırtulamadı.. ~nn kendi elile azıp uza.t.t.ığ1 sigara.. - Bonjur 8edad. Bey!.. faza ett.iğinl, btiA ka b n n bu aşkın E 
Niyt>&da eylediğin vldcyf ene.ne midir? Eyı tellendirmlştt H~a halka yük Vaziyetini lborlmadı. Şapkasın1 c;ı ~ aJeıv'lerile yandıtını ve bu ka~mı de-: 
Vok.'a kasdln dllizarc sitemi taze midir? ~selen duma.n~an. dalmış dilfünii}or. karmadan, ba:ı1d bir aeSie: ces1ne aevdiLnl düşündü. Ikısı de5 
Var mubr suze$1cam ııenıle de pervane :du. Düşiinülece4c de 0 kadar mesele _ Boınjur1 beyecanl~tlar. i 

.. rlbl'! ~vardı kı, bunlann lıçlndıen na.sıl çika_ Dedi. - N ç!n gelıdin Me·fin, dedi. gel-E 
Yeıksa ey murp çimen bir kuru av~zc : cağı da ayrı bir mesele tefkil edıyor- _ Hazanla »:ved, tenb partlslne memeli idin. i 

mldırT ~ du. Henüz Nenn!e t.onu.pıamı§lardı. bq'.a.dlla.r. Mallmud afap beDl da (Arltul var) •• : 
<Arka11 va•' 

llahallll Sı&lm Altmdal \..__________ ------·------·--·-·---••• ... ••••-•• •• •••••••••••••••••••••••• .. •••••••••··-.... -···••' 
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fMemiekethaberlerf 
• 
lzmirde incir piyasası 

da bugün açılıyor 
İzmir <Husus!> - Pazartesi günü a-'da.r 1zınir piyasasına tacirlere 30 bin 

çılan. üzlinı p:yasasıııdıı.n sonra. yanu 1cuval, tıarım, saıtış k.oopera.tilleri birlL 
(bugün> de incir pi.Yasası açılmış bu..lğine de 15 vagon kada.ı: üzUm getirll
lunaca.ktır. 'Ö'2Jijmje olduğu gib1 Jncir. 1 diği tahmin edllmeldedir. İzmirde.ki ta
de de mahsul iYi fiat.larla satılacak...' cl.rler.in d~ ve ~hnnd.a dört bin çu 
tır. HWrfimet, ica.bmda. p'yasaya mü- val kadar da incir vardır. Fa.kat Al
dahale edecek, mübııya.at yapacaktır rncak ısta.syonlannda da epey incir 
ŞimcUDd halde 1'.ıımir piyasasında 4U oulunduğu öğrenllmlştit. Bunlar, l!atış 

bin ÇUVal ita.dar ilzilin vardır. İnclr'yapıldlkça. ~rpey tzmirdeki mağa
ınik:tan da söy'lendığlne göre 8-10 bin 7.alara na.kledilmek Uzere i.Stasyon am-
cuva.l.dll'. barlarında. tutu.lm.aktadır. 

Haber aldıt:ıım.ıza göre Ticaret Ve- Şehrimizdeki e.IM:adarlardan öğren. 
kılletlı:ıce tesbit edilen 30 kruş incir tı- d:tinı!z.e göre dahilde şimdiye kadar 
atı İngiliz Cinivini t>p: incirdir. Daha ihraca.wılar tarafından satm alınan ü 
yul:arı cinsler daha yüksek flatlarla zUm mi:ktarı yirmi bin çuval kadardır 
sa.tılacaJı:tır. 40 kuruş üzüm fw.tı ise 9 ve bunlar iyi fiatlarla alınmıştır. Maa
numara tendir. Daha yukan nUiruin:ı- mafih yağmurlardan sonra üzUm fiat
larm flatlarmın daha yüksek o~ğı lan yeniden yükselınişt:r. İncir mah. 
şü]lhesl:zıd1r. sulünden de dahilde satıla..".! miktar on 

Üzüm fiaıtları ha.kkındald. telgraf, bin çuvaldan biraz fazhdır. 
Tice.re Vekll.letlnden doğrudan doğruya Diğer ·taraftan yeni mahsul incir ve 
borsaya. gelmiştir. ilzilanlerin ihracı için de hazırl.aıkla.r 

Haber aldığımıza göre şimdiye ka. ya.pılmaJkladır. 

lzmirin kurtalut bayramına Babaeaki • Kapıkule 
otobüsleri gidenler 

hmir (Husus!) ·- 9 Eylül kurtuluş Edirne CHusustl - Bir ~ e~l E
bayramı müne.seb~tile tzmire gelenler'dirne !.le İstanbul arasın.da Edirne 
artmcyttt. Bayram şenl'klerlnde bulun- HalJk otobü.5lert tarafından muntazam 
ma.k üzere tzmire gelenlerin tuan da seterler yapıl.mağa başlandığını bildir~ 
ziyaret edecekleri tabiidir. 8 ve g eyıül miştim. Büyük b:r rağbet gören bu o. 
geceleri için fuar sahasında taehtab t.ob& müessesesi bu de!a da. Babaeski 
eğlencelert tertib edılm.!ştl.r. ile Edime ve Kaıınkule ar.ı.sında yeni-

Dev'!.et Dem.iryollan, 9 Eylül mUnase den servisler ihdas etmiş' bulunuyor. 
betile tatbik edil~ tenznAtlı tarife- Memleketlmi:zxien Avrupa.ya g;decek 
nin 8 E.YlW günü sabahtan itibaren olan yolcuların Ba.Oaesk:den bu otohüs 
t.aıt'billta başlanacağını alakadar'..Ara bil lerle Kapıkuleye 1ı:ada·r seyahatleri te
dir.ın1şt.ir. Bu tenzilAıtlı tarifeden Jst.ifa. mm edilmekte ve Avrupeda::ı gelecek 
de ederek 1zmire gelenlerin pek çok yolcular da Baba.eskiye kadar ıı.et!rll-
olacağı a.nalşılma.ktadır. meldıedlr. ---o---

Söğütte bir yankuicl Kay•eride pastırmacılar 
yakalandı laaliyete geçtiler 

Söğüt (Hususi) - Söğüdün Zem_ Ka~eri, (Hususi) - Şehrimi7Jdeki 
?.em.iye köyünden Mustafa ağiu Halll pg.stınnacıle.r sığır kesimine ba~la_ 

Pazar mahallinde 'buğda.11nı sa-tar- mıŞI.ardır. Bu yıl belediyenin kararı 
ken ora.da bulunan Kerim Kurnaz is ile pastırmalık inekler şehrimiz işlik_ 
mlnde bir yankesici köylünün bu me~ l~nde kesilımeyip, yakın mmanda 
guliyetı.nden istifade ederek içinde fa1lliyete geçen modern mezbahada 
yirmi beş lira bulunan çantasını alır kesllmeğc b:ı.şlaıunı.ştır. Fakat, bu ke 
ken köytlü ta.rafından görülerek jan- sim iş.ini pahalı bula.n birkaç pa..stır
darmaya teSlim edilmiştir. Yapılan macımız, sığır keSimine beledıyemiz 

uhakemeslnde au~u blr ay hap:s sınırı haricindeki köytlerde ba~l§-) 
ezasına maıhlkUm ed~itir. trr. \ 

~ 

• .&·•----------

Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi 
Askeri Kısmının Kayıt ve Kabul Şartı.arı 

«Son Poala> nın tefrikası: 101 

_, __ _ 

usu 1 - Ankara Yüksek Ziraat En.stitüsü Veteriner Fakültesi askeri Iasmın:ı 
bu yıl sivil tam devreli liselerde iyi ve pek !yi derecede mezun olan ve 
olgunluk bntihanlarını vermiş olmak şartlle talebe kabul edilecektir. is_ 
teklilerin aşağıdaki şartları baiz o'.lması 13.zmıdlr. 

A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından bulurun.ak. 
B - Yaşı 18 _ 22 olmalı: c:22 dahildir.> 

Pehlivanların vapurdaki yemeği 
C - Beden teşekkülleri ve sıhhati orduda ve her iklim.de faal hizme_ 

te müsa.ld olmak ttdil rekaketi olanlar alınmaz• 
D - Tavır ve hareketi, ahı!Akı kwmrsuz ve seciyesi sağlam olmak, 
E - Allesinın hiçbir fena hal ve şöhreti olmamak ttbunun için de za._ 

bıta vesikası ibraz etmek.> 
2 - İsteklilerin müra.caat istidalanna. şu vesikaları bağlamaları la _ 

zımdır. 

A - Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti, 
B - Sıhhati hakkında tam teşekküllü askeri 

kağıdı, 

hastane raporu ve aşı 

C - Lise mezuniyet ve olgunluk şehadetnamesi veya tasdikıli sureti. 
D - Okula alındığı takdirde askeri kanun niZam ve talimat!arı kabul 

ettiği hakkında velisinin ve kend"si.Dln noterlikten tasdıkli taahhüd se_ 
nedi. Talebe okuldan istifa etmek isterse okulca tahakkuk ettirilecek 
masrafları birden verir ve bu da taahhü.d senedin..? kaydedllır. 

E - Bar'ailı, uyurken gezen, sidikli, bayılma ve çırpınmaya müptela 
olmadığı hakkında velilerinin noterlikten tasdikli taahhiidnamesl ,,Bu 
gibi hastalıklardan birlle okula girmezden evvel malül oldukları sonra _ 
dan anlaşılanlar okuldan çıkarılır ve okul masrafl:.rı velilerine ödetilir.ı 

3 - İstekliler bUılundukları mahallerdeki askerlik şu':ıele.clne istida ile 
müracaat edecekler ve şubelerince 2 nci maddede bildlrılen evrakı ikmal 
ettikten sonra Ankarad1l Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi as
keri talebe ftmirliğine gönderılecektlr. Müracaat müdde!;ı Eylülün 25 ıne 
kadardır. Bu tarihten sonra müracaat kabul edılmez. 

( - Okula 'Yayıd ve kabul şehadetnamesi d<>recelerıne ve müracaat 
sırasma göredir. İstekli adedi tamam olunca. kayıd i~leri kapanır ve ka -
bul edUenlere müracaat ettikleri askerlik şubelerile tebligat yapılır. 

CC.931) 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 
Muhammen bedeli (7875) lira olan 1500 kilo yağlı lcö~ele (2619/1941) 

cuma günü saat (15) on beşte Hayd.ar<paşada Gar binası daıhiUndeki 

~n tal"G.fından kapalı zarf usune satın alına'C:lktır. 
Bu işe girmek lstiyenler\n (5901 lira (63) kuruşluk muvakkat tem.ınat, 

kanunun tayin ettiği v.esik:ı.lar1a te'klif!!erinl muhıtcvl zn.rflrırınl Rynl gün 

saat (14) on dfude kadar komisyon reis1iğ!ne vermeleri tazım.dır. 
Bu tşe aid şartlname!er lromisyondan parasız olaraJk Ja.ğıtılm:aktadır. 

(7995) 

Pi.yer, boynunu bükerek sordu: 
- Peki; bunun icın ne yapacağız? 
- Yemek, yemelerınin derecesini b1l: 

miyarum ki; size ceva.b vereyim. 
Piyerin, bildLkleri çoktu. Pehlivanlar 

öyle k<>laY kolay doymaz:iı. tstanbulda 
oturdukları zaman, kahveci Hafıza pa
ra vıerirdi O da, beş altı okka kü1 -
bastı alıp fırına atar, b'.r lenger de 
domatesli pilA.v pışırır yerlerdi. Her 
halde bunlara vapurun vereceği yemek 
yetlşnıe7.di. 

Ha.tta; kahvaltı bile olmazdı. Piyer, 
Mars il yalı kaptana: 

- Eh! Oldukça yerler ... 
- Oldukça ne demek? B!z'.m yedi-

ğimizin ~ki misli mı? 
Pı.yer. boynunu bi.ikmfü; düşiinüyor

ctu. :lıkı misli dediği ~ey hiçti. 
Hatta: beş misli bile ... Ne cevab ve. 

!·eceğini şa.5ırdı. 

Marsilya.lı. c;ok ge7.miş ve dünyayı 
dolaşmış bir kaptan olduğu cihetle bu 
gLbi şeyleri biliyordu. Amerikalı.ya (Pi
yere> sordu: 

- Bunları nerey~ götürüyorsun? Ti
yatrola.ı'da teşhir m· edecck..<ım?.. 

- Yok canım: banlar, meşhur Türk 
pehlivanları.dır. 

Marsilya.lı, Tllıı!t pdılivnm lll.fmı du
yunca kahkahayı bastı. Ve· 

- Ta.mem: sizi kUl eder bunlar be! 
- Para. ne kadar isterseniz var. Çok 

şükür o ci.vetlten lcorkmam. Yalnız, aç 
kalmaları ayıb olmaz mı? 

- Ben Türklerin çrık yediklerini işit
tim. üste de bunlar dev cüsse adamlar 
ve pehlivan .. Marailyava bf"<: günde va~ 
rabileceğiz... Eğer. bunlara doYasıya 
yeme'k verirsem. c;onra.; müşterlleriıne 
ne yerlirir;m? .. 

- Fazla, kom.anyanız yok mu ka.p-
tanım? 

- Selantk son is~e·emiı olduğundan 

------------------------------- ancak yolcumuzun miktarı kadar ko-
manya aldık .. Tabii bir parça da faz.. 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
üniversiteye atınn.cak 1839 lira muhammen bedeli soba borll8U ve te_ 

ferrüatı için 8/9/941 tarihinde yatııl:ı.n açık m·ıtmecıe verılen fia.t yük
se.ık görül.düğünden <ı.yni şart.ar.a H!/9 941 Pcrşem:be gunu saat 15 de 
tekrar açık eksiltmeye konu·muştur.(7985l 

lası vardır. Ukin; bu fazla olsun ol • 
sun beş on ikı.Şlhk. kadar bir şey ... 

Piyer; mlışki.ıl mevkide kalmıştı. Fe
laketti. Çünkü; pı:ıhllvanlarının her 
biri, mulıakikak her adamın yediği ye
meğin beş altı misli yerlerdi. Marsil -
yalı kısaca lA.fı kesti. 

!------------------------------- - Yatak içın, sıze geniş bir yer gÖS-

Galafasaray Lisesi Müdürli.iğiinden t;erebllirim, bu da: kamaramın yanın-
da :mbul ve k•ktb oda.:ırı.dır, geni5 ka-

Pe.ralı yatılı tn!cbemi:OO.en Eylülün yirmlsıne kadar ücrelilerinı yatırıp nıaradır. Yere bırk:ıç yatak sererler, 
kayıdlarını yenilemeyenlerin yerlerine ooş:lcahırı yazüacnğı ilıin o!unur. olur lbiter. yemek meselesine gelince; 
Her ta.ksit 100 liradır. «7835> bu ellmde olnııya.n bır .şeydir. Selil.ıılılt • 

ten kal'kımadan söylemiş oısaydıııı' 
ça.resıne bakardık mö~ö. 

Piyer; kaptana yalvarıyordu: 
- Aman '.ıtapianım. bıraz ~orırt 

le yemeğine gideceğiz, ne Y 
sonra. ben ... 

Marsi]yah Amerikalının bu hal 
cmııştı. Komanya memurunu ç 
İşi anlattı. Komanya memuru c 
verdi: 

- Kaptanım ; buzhanede kesitJll 
Odma sığırı var ... Bunu ~end il 
ma aldım. Ma.rsilyada satacağJJl'
ıterseniz bu sığırı Amerıkalıya ve 
lirim. 

Mesele hallolunmuştu. Piyer. 
bir nefes almıstı. fa.kat; ekmclt 
lesi ne olacaktı? Ko.ptanrı. dön<'reJ 

- Kaptanım. çok LC!iekkürıe: 
rlın. Şimdi bir eksiğ!mlz dah.a 
Hem çok mühim bir eksik ... TU 
başlıca gııdası olan cikmelk .. 

KoananYB. memuru ceva.b vrrd1' 
- Bu, kolay... Yede-k ıınumuz 

İstediğimiz kadar ekmek yaP'tırs 
riz 

Her şey bitmiş, iş 
Bunlar nasıl hesab edilecekti. J( 
Ameri&:alıya sordu: 

- Hesab yapmamızı istiyor ııı 
nuz şimdiden? .. 

Piyer; lüzum görmemişti, neslıl 
zundı, hiç bu Marsllvalılarla bl's' 
çıkılabilirdi? Ne ısterlerse ver 
Yalnız; pehlivanlar aç kalmasın 

sonra; ikide birde de p~hli\1 
sızlanıp duruyorlardı. Mesela· ell 
yada. Yusuf tLtizleniyordu ve P-\·t' 

ruyordu. . 
- Usta be! Domı1z etinden s:ılt 

zi bel 
PiYer; Odesa sığırını işlt'nce 

mi.şti. Ekmek t.e vardı ya, m»•eıe 
ttıişti. Mar.silyalıya ccvab verdi· 1 

_ Hesa.b kolay... Hesabınızı '! 1 

faturanızı v~rlrsln :z .. 
- PekllA. ... 
- Faıkat; sl:zxien bir ricada d!lll 

ıunmuş olsam kaoul eder mlsirııı . 
- Buyurunuz... 11 
- Yemeği, ayn bir yerde yeıJl 

sak ço'k iyi olur ... 
du.ş•• r.nd 

Ma:rsiiyalı bir parça w• 

sonra: . !Jlf 
- Yoo ... Bu dm-er.e orljınal 

müşterilerimden ve hatta; nefs 
uzak kılmaık istemem... ; 1 

(Arkası t 



~elgral, '1'ele~o11 ·Ve Telsiz llerleril 
i11g111zıer Ankara .. İzmir bisiklet ı Askeri 

lpltzberg'I yanşı dün neticelendi [!!~~~!~., 
llasıl l•gal da göl sahı1J boyunca karııdım ve _ 'I' 1-Ur, 8 <BWIWll> - Selda merhale- diieçıQnollH&l' .. C:,b~l~ :.rJ, dördUncü Y8.htıd şayed Sovyetıer bu göl da.hl_ 

tt -.. - 1000 kilometrelik mesafeden "" lind~•-· 
Genişliyen çember Urallara dotru 1te.rıeme1c imkanını buı. 

dukları takdirde bir t f Ya•,,. S ı· R · ' ara en as e ller 'l v.-.ı• Y" kl Ya1'1ŞU1 umumi tasnifi fU- QA.I vesaiti tJ.hrlb edeıne<Uler de 
'ibaret olan Anlara - :l'mıir blsl et ya. dur: bunlar müttefiklerin eline g,..,..,..,ıa 
rışı bııi'iln ısaat 9,23 te Alatüra anıtı b ~,... .. "'] 

ı-.~ önünde muvatra.ıctvetle b;t.miştır. Ma- BJbıci: Osman <E1*işehlr), :itine! ulunuYorsa den~en 1rt:.tı:ıt ve tl. 

.-n: e ım G61R Em- rarı bir fhti.uıal Ue Dindi t .. -
..... mulıtl s ıınm ıu -B 11 harbin Almanya fçJn patlama., ıecek, ~!Y~kanıa.kJan~'\ clayaııabl -

il sebehlerlnden Mri de İn&W. lardan JllJırwn raf ise boyle k:n nak -
~" 9 <A.A.> - B.r ~1 mil- nisa • :hmlr :rafl61Dın birincisi :eursa. N"am (~r>, ilçtlncU HaHd {.İs- tSal husule getirilebilmiş midir? Bu, 
~uı ~ ?.aln.a:ıdanbcrt Kanada kıt·~ dan tamettir. İklJlOl Bayram <hmlr), tanbuB. henüz ma.lfırn dlınıuna.kla bernber 

:fıııparatorluğu tarafıııdan ,_ _ _., ton men•U kt 1 oldukta bnşka, esaslı -•·ta .... NU& .. • • no a arınılan da bl ı 

Uk i'lltere harlcinde ~e.. 1'a:ııla ihtimal dahUinded:r. Zlr:ı, aov. 
taalwet 8J>ltmerg1 §lal etmek h B. Çörçı·ı umumi yet tıt'aia.rın.ın ş lıs,,elburg ıle Si -

.. _ n etrafında bir çrmber çevrilmrsl lometrc uzak! . n erce kl -
idl Almanya. ltep baıad:uı ~eifl oL aşmış hır hale rtlece)dir. 
du. incfltert: ise Alııuuı31anm bu şikL Ja~ada, san aamaatla ri9e tal'· 

~ lı&littetı:c t;eoeık.tiU Kanad&lı Rusya da sonba ar vir'<n göl.den ayrıldı 'l nokta arnsın. 
~ 'iP. k\lDlanduında idt. dn kanadla.nnı dfi -an1"rının teh _ 

de ki ~utba 1200 tilometre :nesai'e- • t• ı fi ,... .. 
br. ~~r_ llDita.Ya sUra.Ue yapı?mış.. hazırlıkları vazıye 1 an a 1 d'dine nıarm bırakacak bir vazıyet_ 

yet.ini Yersiz sayılı, dalma '4-lalb eUi. ı>an hafi~ al_~iilimeJin manasını btl -
Hattı Polonya harbine takadclü 00 ham f.a, aSsiil eden ltu yenJ .aaiTr6e 
haf&alar !inde binat kendisine ~teYc:: atfetmek yanlış olma1. 

~~ki Norveç hWd\metı bu te kahıa:ılleceklerl nrtık ~nedile ~ 
"- tuV:eloe t&svll> etnıtştl. Kana.. 1 [Baf&arafı I inci şayladaj mez ve goöJün cenub nnntalmsı et .. 

olıınan böyle bir şfkiyeü mııteverta Şlmdly~ küu yaP&1m14 olan en kat'i 
('c.mbulay.n :ralanlamaktan '1ekhı - beyanatlara, endişe ~erici tcıahurlı:re 

nte4I. ra}men bu devlet hala hareket.si& ve 
tııQr~ erüıe harb gemaerinden ~ taralı 1 inci 071aü .JaPonya ratınU&kJ bu Sovyet kıt'alarının kıs.. Filvaki Sovyf't Rusya ile hUfak ha. i_tıı durmaktadır. Bundan da. vazlye-
~a l!l kttvveuı bil" ftlo ile doDaD· ı..tıblere ,.... ÜptinC'!lsll Japony.ı ihakık ııda taklb men Lenlngra.d ta..lık nınt mhasın:ı 
~eç ~ tanareler, tnw liz ve Londra, 9 <A.A.) - JlOYterin ııoeto- edilec~ siyiloot ve kabı o dutu tat.. kısmen de §arka do!h-u çekı'!mı., ol~ 

8'ı ıı;-~1er1 yardım etmiştir. va muhabiri Alelı:sander vert.ıııen: dlrde UaıılQarata BUyru. Br tanya :ı~ dukla.r. mı ıhemh etmek ]{ızım.dır. "" 

llnde bulunan bir Abunya i~n böyle tın tavazzuhunu bt-ldeditf gün gibi a_ 
bir çemberlenme ~d •l:uaa•dL • .._ PtsWır. Fakat Yazı.ret ne 6tkllde ta. 
yaya karşı duran ve han 311ın lıusu vanuh ederse etsin Japonya, rasımc 
nıetiııl celbrtmlş bir AID\anya fı;indl; davasında o derece Um gitmiştir ki bir 
ki bu hal bahis ıııcvzaa olabtllrdl Amerika • ioırlllz mıııaffcrlvctı hr _ ~~e dtişınan t.amamlle gafil av- mt*.te 6lan muharebeler, son derece B ~ er :n cınn c ın veya ~~en dtlnıkii A'!man resmi teblığl, 

ll~eu......,:- ct'.eıtın ıJ1"1i tutulınu-? olması Lenincrad mıntakasnıd:l cereyan et... trı-ı"' Arn ikan ly t l ..,._ 

~--:-· şı'ddetlfdlr, fa.kat Almanların şehri menfaatlerini t:ıtıı keye koyabilecl't: ş ~urg'un brr .Abruın piyade a -
ı. ı~l ...,.,,. zak daha başka tecav<ı ier111 durduru!maaı ıa ta.raf 
t..o_l'veç ılar karua çrk:tıktan sımra çember iç~ almış olmaktan ..,..... u ve bu sureUe narb n Paslfık de.n!Uııe yı ından hUcuırtıa. zaptedlldl_ 
;'lıı,,Ft.us ~lrlennck' yap.ma:a old\llkla.n muhaldulıkW. yayılmasının men'i. ğinl biklirmekre orayı mildn!aa eden 

tıa ~ ır. Umu.ırıt Jc:arargöh b r Stoıı:holına. rore Dördüııcil olarıık ıt.a.memm teknik SO~t kU'V'V'etıler1nııı pek çok olma. 
tı tıı._, de kurulınu~tur. Şehir hal- stôkhoılm, 9 <.A.A.) - Schl~el- mahiyette bircok meseleler mevcuddu. dığuu ihlas etm~ ve esır alın<ltitn-

ltı ~ __ hara:r~le kal"ll!anı~ır. burw'un ıııacJtı, Leningradın kuşatılma. Bunlar ft'aerinde konusu?du ve her 11d mm da bahsellll~mı~ oldullm:ı. göre 
~ ~a daha aaer ;hrao edB. smı ıama,miıtınak ltibarire, §clırlıı va. memlebtin bAhı1, a31ı:eri ve ha\-a yilk. bu kunat.ıerin mfihlın blr kunıının 
'·~eki lfOf'Veçliler ve bll. ziyetJ!ıi vah!ml('Jtimı4ıt.tr. Alman kuv. sek kumandanlıkları uasında e&hsl daha ~ müstahkem m&Ykl dahi 

-~ler ı::ı-••-.... ....ı...... ı_,.._,.. vener1·, .,. -•-grad varuşlarına 40 kilo- • 
~ -..v~LV•-- ayn~- ~ ;;:;ede D'Ulunuyorlar. Şehrin mı müna.sebctler tesis edildi. ttne çet.1ınlş oldutu bir c!ereceye ta_ 
~ llÖrti:mıekle idiler. Bu ' ı dl Avrupa mllletlerlnln JıiJdnıiyetl de.r me·-'ana "tkmı..+ır. ~L ~ Norveç Je,b-'Ollll» na şa~mdald Rus milda!aa mevz.Jer • - ,, .Y" ,. 'l" 

........................... ~ üzere İneilt•tt7e göodl'- jer ne cl.hetMıkUerden muhaıkkak Jı:I B. Çörç.11: •Su. Anda ~rb n .ne za. Ancak §U muamma hA:A tam ola-
. Beın rece bir vecb baloeu daha ~zdir. Din&ena~1ı Al- man bitcccğı henüz bellı d~lldır. de.. rııt anlafılamamı.~u: Marefa} Vo -

lı "* ıta.n.daıı. Norveçli ve Bri- manlann baş!ıca, şaı'X ~en 3'ilk.. :!en = =~le ~~a~~anıeye roşilofun komutası altındaki 70 tii
~tın:::ıı~~orveç hnav:::~ ıen;.:ıer~ ;!~lnır;radm altm~ ~iktelkl ı:uıika~ zıhntınl. meni nıütecayl:ı,. ~nl to.Jtriben bir 
elf; etlilenJer bir m~:: bin~ lcUomet:re ~. Finlandiya törfezı 11 i~ cal eden fleY ş.nıdl Nazi boyun. buçuk mıJtyon kışı!.k muama.m ordu 

l'd1r •tısı ~, hart.ket etaı:ş.. sahiUnde kitn Korpjo m.ın.tot.asında durutu altında buluOAn AVTU.Pa dev. ne olmuştur? Buııun ı.ır kısmının 
' c el'an '1iddetli muMıeGeler O«M"eYan et. !etlerinin ve mllletlerlnln lı~kım,yııtı. yani aşağı, )"Ukarı 15 : 20 tümeninin 

~<I 1'caı1n eı.em.tıett mektedir. nl, muhtariyetni ve kam hududları. eı~ewn MurmaM':'tan ttibA.ren cenu. 
""'.-. ... ra, 9 <A.A.) _ BritaDov!l'nm NfhaYet, Leni.ııaıradm . c~nubımda, n~ ~EWZUubabıı olması muhtemel ıta. bn doğru Murmansk _ K.nnııdalas .. 

~Öti~·dı, Spib:bergin ttııilte- mühbn bir demlrYolU .nt •. ookıtası dilı. işinde h!Uclm olacak prensipleri ka _ Kem _ Petro.:avodsk • Sivit neh... 
llıdan lşgali s:ıye;lnd~ mtıt.ıe. ola.n Got.ı;dıina'da 'tllUIYet müphemdir. temın elmek.tl. Bu, Brltanya tacına sa- ri orta kısını - Wolchov .... ..ı.ı um 

ti tlfne çok üh' b. se~l RUBlar d& AJımanlnr di\ bu mevklln ken dakat borçlu olan milletlerle mes. .. v-• u.. 
1111..,..._ ... ~ın geı;:ırn~ 11~ ır bey~ di ~eriıııtİe bulundutunıı söylüyorlar. ıttuı mmtalcalardakl muhtar hUktımet ml hattını mudafaa ile memuı oi -

'-t · . 0 unu müemeselerlnln tedrlct tekCı.m.U\ttııden duğu tnhmirı olunabilir. O halde, bu 

Bugün Fransa Alm:ınya ile ıııüta~eke IJS~da geçmişe .ıid bir hl' .ıb tasfiyesi 
halindedir, fakat garb h•ıludlan At. ınuzakereslne davet edllm•·nıcshıc ım. 
lintlğe dayanan ve C'e(llrdftl tıJrb kin yoktur. Bu itibarla ya, bu dc\•let 
beblle bit.kin 'bir Jıalu \l!dunan :- iç.in daha bugünden Aııg!o. aksen 
Fl"ansanın Ahaaıua lçln herhangi W: memleketl,rlle •:sash bir anlasma ,\ 
Yardım ve fayda kablllycti fOktur E 'hl'Dlak k:ıb eder, )'ahurl lı:ırbden 
sasen fng-lliz doaanınaS1nın dt'niz • ~ 'i8nra ve muzaffer w Anglo. aks.n 
lukasına manıa ltulnıuut ita memle~e- llem onunla bpgünlti konıışablletıell 
Un kendisi de Jııancle ieaıu lmlduuaa ~U~e kenuşmaz. Ja"11yanın bu tc. 
btılamadıtı lçfa. AJmanya ile iyi nıüna.. ~dudlerinJn Amerika için de eh•e _ 
sfJ1ıt halinde klunmaaıaa ralme• rişJI oldah herkesin bildlfi bir hali • 
oeınberfn fo clılan ~e&We kal ~ katur. Aıaerlka, 1119aDam hımrlak • 
nıaktan başka elinden 1ıir teJ' &'Cl,mea, lanna rafmen eJ'an askeri bakımdan 
Şarki AvnıpadaJd durum." gelince• Japonva lfM lılr deyletle bir Jıarbe p. 
el'•n. nlha.retsk kaynaklan f'Jinıle t~ tuşabrJecelı Mr duruıNl.ı ddilıllr. BU. 
tan lnglltere, -..11 , M111rtn çöl hw- hassa kara onluııu '" •ava ku\'Vetleri 
dacUanndan batlaara'r, Si•entr.n we- lu'al ettllf w-lş sablan himaye f'ilf'. 
çen, Fillstln, Sariye, Jrak Yfl iranı i9L celı: bir kesafette deffldlr. Bu selH"ble. 
ne alan ve Haaar denhi cennbuna da- clir ki Ja)lenyanın umu Krrlricl ma
nnan g"eniş •lr hat çizmiş bulunmak. "-~~alan Ame~lkanın fa elıtmdfoe lal 
tadır. Buna. laaııları hakiki Jıir Wawel suruyor ve oovJeec. iki taraf, birbiri 
battı demektedlı'ler. Bu tııblr dofnı karşısında basan ııeaien .. ıaıı th:dım 
olsun, obnıuua; ıvydana gelen fili va- lı:~n~ mak f>Qfttile 'illi' ne'll akit ö\. 
zf1etıe Oriatartr, birdenbire A•lantlk durüyorlar. 

tı''t ~ !'e&nıı&ard:ı pat o kıdar Tork ... Alman ıı·caret bfujJ(iı'Wsı ayrı blr meseıedir. c.A'kış 6l'S. ordunun geriye kalıın 50:55 tumenlik 

kadar elaeaamlyet abnakta VP. 'lllrinci Vakit nakhldlr mütearlfeslnla para 
derecede. Mr mtleackolr sahne ı ınaııı • etmedlil kk sNa, ılmdillk Pa.odllk 

Ohnıyan .... . b' ph-' de lerh. Bu nıetıeleler ~nnde, bizatihi en büyük kısmı bütun heyetıle Lenin 
.retlnl 1hru e:rlenaekteıılr. aıatakasına hlhlsar ecliYilıl'. 

u.ınct .r ce ~ earnı alAJtadar in -
lıı Ue a ile Ja,ponyn arasın el& deniz k 1 . tam, ve ararm ve grnd me~es oimak uzare 25 : sn Km. 

Bunu maauı tudur ki ,arua, Al • s , f1) ~ 
man orduları IU'k cepla~ Mttttk •'"" CXa9'1' C...11U9 

her UltlU ınünkah\ta ainl ~- m·u·za ere erıne mllletlerln ahval ve şeraWle mllnase.. Uk bir nısıf kuturla çlzllecek bir 
. betli be.Yanatta btılundtiı· Bu beyana. dairenin ,.....,111 fll k ub b ' 
~ d tın m~ beyannameye ilham ve. ,,.... ' v-r ve een ru u 

A l d u·. n baş 1 an 1 ren hürriyet ve adstet telı\kktsı ne daireleri dahiline mı 9eltlldl, YQks:ı 
~ manga tama.mm ahenkt..ar oldu~u e;onile-c<'k- hiç olmazsa da'ha bir miktnrını ol • 

.Ankara, 9 (A.A.) - Türk • Alınan ttr. sun Woloo!ıov nehr1 pı1tına gemde. 111.erikalzlQTQ ~yeti umra.hhasları arasında bugün Atlf.ntik mnbarc'beS rerek oradıı.kl kuvvetlere ib'hak mı 
uariciye Vekfl.letlnde ticari müzake. Muteakıben A.tl:\ntik muharebesine etti? 

İzmir Kurtuluş 
Bayramını dün 

heyecanla kutladı 
lı.;:CUm rel e a.nmıştı0r. temM ilden B. Qörcll rrozıerıne şöyle Bu muammayı, bundan el'veı de 

'4 devam etmJşUr: söyledığintiz ve~hlle önümUzdetı:l gün 

Al t hı• "' • Haddıld rakamların ~rilmesl zamanı lerln 9Qk ka.nlı M.cliseleri açıp çöze. Zaf ] "d em,.,• "•e.,.mı•ş man e ıgı henüz sekaeQliftb'. Bununla bera~r ee!ı:Ur. •er mareşal Voırıoşllot fılha- er• a ayıl Vke gJedÇI 
" , )»llı: bu .llti aq ;.ıarfmcla işlerin çok da- res 

~~ [Bal .....,. ] laol 11&7f ... ] ha trı cittlt"i iıltıbaını edlnmı.ttr. Bu- ki.ta bQ iO kilur tümenle Leningrad mı par a o u, 
~ ~ cbu 'bldise&I el'an ba _ ~ hücumla aapl;edi1DLlf • bu aurı ~ıe oldutwıu tekıdb etmet w.. ~· tapannufSa, t.qlkı watctııe halk kahraman 

'llQq ~ir Am it 'ngrad Almanlar :te Jll'Uı- _.. Denls baıtalnde alfJı iti .ı.~ 18Dt 1870 senesinde Franaız bafko - k J • • • Jk J d 
1 ~in Aaıertb.ıı~er ":_ - 8W'etJe Leltı bir ember altı- m. -.ıııiiıü pte.ı'nıektedlr. BvTelA mutanı nılll'ef&l Bazen'in Meç mD.s. as er erJmJZJ 8 iŞ 8 ) 
~ili . ,. a .hu - ler tarafmıQıe.n tam ç . :bwiltere ve mllUıttt gemtı.rlnln bat. t.aıl*em nıeftlı dahiline ta.paııarak -
"fır~~Rlfl1, Groer ın teaı._ na aluıarM ftlhrln mecnlekot da_hi - .,. vak'IJarıDda bilyük bir azalış var- neUcede euurane miıdataa.'lına raf. İmılr, 9 <Huau.sl> - ı EJJiil Kur. 

bitinc11q1 da. b~ run.rtıı .tat&*ı - llkı bütün aaö:nak&1At: kc::sa~· dır. Aıvni unwıd3 ~illenmtas emııl. men Al.mıanlaı-a ea1r olmak suret!le tulut baJQ'aau busln llüyilk temiıilr. 
~ tıetlcü et;tttinı iddia aa.va.ş ~eler!, günduz ve gece 1etıe ~c edılen tmnetıt emtia to- Fftnsız ordusunu ta.hrlb eftnlt o<ma le kutlandı. Mera.sime isWdll rnel'-

L. :,... <Raeyo gazetesi) Leniograddskl esllha ve iaşe fabı'i • aaJı artznıııııt.n'. . sı •· ne kadar taıvamanlık g& • şUe i>qlandı. Şehid kahramanlanmı-
.:""Ulı, 9 <A.A) ne .. l'orT .talarınl boail>Udıma:P ei!miftir. Almaa. ~aa readkıriJllll &allribl teırirse ~n tabii bır fekllde kar. zın h&tira.lvı iaal!: 'Ye tabi~ olundu. 
:ı......-aı btl.s ~1 - CJerri 1'Mal Mı' ..._an iaMla .t.v.U.rl, McııliQfi - :ikinci aWl son Uç ay sarfında Al- tılqecıalı aıGeUe Sorfyet crdusumı Bugünlere erdıren büyüklerimize mln 
~~kıe ~tıte~;n~ '--- ,._ hil' eece aklın JWPll.U'. aan ve ttaıyan .ticaretk ,...~1eı:1~~ aka\ "'r hale ıctırecei:\ir. net duygulan lf&de edikl Zafer ala. 
,--n btr "- eea.., ....... ee;yrleP- A ... - •!Al- ._ "n"'e dea~ı • talırl>.lnde ~rlllen fev a,_..., za.:r.-· B .. l j -::.:-.ı•tıı . .. 

..... ertkım YllC>Urunun '4W -n~. ,._."_u b.acuaiade dür. Ha.Ya tru\'Y6tlerinlıı mu~aftab- 2 - u son gun er n 1§"' lil .... erı yı ve geç.ld l'esıni parlak oldu ve lkab.. 
' ~~ han l'auvvsıer.1 tara- mız ccım an ıı.llO ~lli.to Yf&lerlne denlmltı genulerlıniı.!n mu- •ra.sında şark cephcsı ıvaz.lyetlnı u. raman aSkerlerlmiz coştun tezahür • 

l1n 11~~ı IÖ!Ylftlnıtlttedtr. 4 ticaret gem.lal ba.iulal.ft.lt. . vatfakiy~ de nave eUlleltıia. ıııuml b1r •Ude ıı.l&i:ada.r edecek terle ve şldd&tıe aU:lf}andı. 
'ı?b...ı......_ ._ •abtrlleri eter tabak- ili Eylöi po8ıll ha.va kunet.lerı - i:ııc1liz ~ııı. Temmusla Atustos yui bir n*'a dana ta.bMklüs eımif- Ba a.ın . _ 
~., ~ ~eyj Şap den~inln mis İngilMı-.de York ltont4ıluad& arası AJımanlar ıaratından batınlan t1r. ci o da Spit.4berg n.dnlamıın İn- yr ' ba$a Mılli Şef inonQ Ol -
~ tı.it; aaı::;eı ha'trnnıar t•ratm- aat~rl teMı&ta ve Oreat Yanım 1ıt - :tnıillz ve aıü&W* •eaıUe.rlDID ~ gil'1zler tararındıın ışgaı eclilın~ ol • duğu lıal<te Cümhur~ bükıirneUne 
~Etle earll s 1lln edi\ııılş ve bu manı tesia&Wıl 'bombal~ır. to ~auaı. aıvzıi müddet aa:m;ı~ıtUı'ıarı ma.sıclJ.r. MalOmdur. ki bu ııd ııar, ŞJ. ve Partiye kal"fJ. saygı w :ıailuıet d\Q' 
~llıı-.. :ıc~~UdUdlf,p biL llir .-... •e•lsl ~ala:ın td'~er:n '=:~!~1 ıt!~yan e:c Alnwı mal Buz Okyanusunda Norveçın tam guları altında en içten tezahiıratJ; 

~I ocıeeek~ ~ tabii uak fimalde çarpışan t::;ı i tonajının Qçt.e bırınden bir §inıallnde ve seksenıııcl şl.ma.I arz da- tutiulıı.nmıştır. 
Od ~ır. iafe serris)nı himaye koluna k=naul:> !.rça~aala oldntunu n&ve etmlşUY. i.reSlne yakın bir saha dahıllndedlr. Buciin H>edi Şef A1ıatüırtiln anne-

ı...._ esa"tn mOd ta 1400 tonllA\ciluk B~:n~ se;:: llı&SY•Y" yardllll ~ trlberg adaları. :Nı:ırreç lıukumetl_ slnın Karş:ıyakadakl kııbri de ziJ9 -
-~ta t 1 111 mi.Si, fena ilan §3. 1 ~. er NıAunda Ru&Yaya yardıından ehem.. ne a.ld olqp cem an 63 000 k.ilometJ'e ret edim ş çelankler k l t 

e (A..A..) derlten w lı:ruıuızor ve lkı cl-..oY • · tl ba}ılıeden B. Çörçll ezcümle xnuıralıbaı ~nı~ indedir ve buna ' onu mU1 ur. 
tıtışrec!Uen ... - l.!Oı&Jtova rafl .. d ,,_ ........ eb bir İngılhı deniz .kuv. mıyel ed-•atır· • Gece bütün şehir ten.vır edı?mlt, 

111 n.ı...__ ~e.snıı 8o en mıu~.. __ ...... 0 i fÖ)' e -..... · :t ratmen mahalli nüfusu ancak 800 
~·<tan vyet a - vetlnin ba.slkl1lıllla utr....--r. em «R~aya Amcribn ve muı z yar. kadardır. Yalnn, bu ndaJ rdııkı zen. mute:ıdıclid fener ııla"arı yapılnuş 

Londra ile 
Vişinin arası 

çok açıldı 
Fransız gazeteleri 

lngilterege şiddelle 
lıücum ediyor/o,. 

~ ile :bıglltere arasmdalt! ıereın. 
Mil ~ artmalc~. Bugfln 1ki 
devlet. araaında her zaınand!Ul daha 
...ı bir ~et baş ı&.ıermliUr. V;,şi 
guet.elerı ineflizlerln Ruslarla anlaş. 
malannı ~e w:ılı:id eimelUedlder. 

Fransada komilnl~ !aa\lyetl de gUn 
ıretııiltçe artmMtadır. Komilnl.at er Dtı6-
rlyM ile Vişi htlıiümet.inı kötf}lcmeğe 

çalılDl*adırlar. Bu faall.Yt..t" Alman 
uterleri de kurban ııtmektedl~. 

Vlşl ve Alman l.5gal kuvvetıcrı bu va. 
ZlYet karşJıSında şlddetlı tedbirler aı. 
~ ~tachr!er. Vlş1a !cvtaıA
de ma!*enıeler koınıUnlst hsrcke.ıert. 
ne iftırak edenler atır cezalıarl ceza. 
landınnaktadırı.a.·. Fransız ga etelert 
b\I konı.ilni&t faal!yetindcn R•J ya ko
~ in•Weftllln de nıes'U! o\!\ltunu 
n-naıkia. İngiltereyi idare edenlere 
şiddetle hücum e mektedlr. ID ıttere 

de Vleinin aralnn b~llnc k.ıdar bu 
kadar btbillı: m!.kYastr\ hlçb r zaman 
açıloıanııştır. <RlMiyo r zetcsl> 

a.,_ t:öre <ır.~ ll~iii bil' '"~6'.leıstn!n ~J'98'DI temin ,çın dım1 iıhıfJYacı ı\clldir. BUyllk m ktarda tlr. Hal.k geç vakte ita.dar b tı -
_-...u Ytıtı.na ~anın Odıeea mü- - .tııvve.Uerlle muha.. maı.zeaı.e halen Ru,yay.ı gı.tmek üzere gin kômür madenlerinde yrıca 12.000 u mu u 1· dak· Alma 

11.ııter Q.l.L it !Çın ~ biaiun Breme&, d~ \lS& bir çarplf, yoldadır. RusY&nm tyll ğl cin ı;ok ar. kadar NoM'eçli amele çalışmakta o - iUDU ueş'e iç ode geçirmiştir. r an 1 n 
l'i A,,__ '-n lı:atn.ı.,.1r ,.,, aun ~e t~upıuı ve ...... ,..........,.11 aıwat zu edilen büyük fnglllz !t:da.Urlıkları Iup İngll zler bunlorı ~I rnütea.. Şehrimisie :yapılan l>"t.ü.n mera 
" -... •ıaıı .,. ""' · - ., - ütealnb blrç.- . ....,.,. • f b • ~ • 1 1~ ~ lı:~ e Rtınıcn .kıt'alarının mayı m yapıJmalJdır.11> ltılb hür Norveç kıt'aları kadrolarını s1m ~ fı.lme de Çıekılmiş,lr. e aası ıng ~ız ere 
:~ hıııltkl batlJlJli.ır. · Yakmsarkt" ırazlyet to.kviye etmek üzere İngDter~ytt goın- 1 
~ ~et arı taanuzla - Çö ı Ya.kın~ark vay.iyetıne de de~"",erdlr. M k 

tı Öt\~ otdu, doona.nma ve K•tablarınlZl B. ~ ... ""'l' urmans t r· d·ı· ~ ~ l>e.~ltn~ ınıldafaa - l temas eıtm!ş, ıeçen sene FrarısWarm Bu a4ala.ı-m eon cenub \M!U Norve. es ım e ı ıyor 
. ~ ~ tır9alanrnakta.dır. D* • atr Bil.AT mü1arelteyi ımzaladıkları sırafarda ç.n Narvik llnıaııına. türben 900 ki d b. d 
lı ~a lta!arı 1~ edıbDJ,ş- A i'ngllilllerln bu havallde ancak ll& klloouıt.reltk bir mesafededir. Halbu. açı arın a ır eniz Tahran 9 (A..A.) - Reuter nJatıeı 
ıe ..,_•ka1>1tl.t11lda bulu~ şehir KJTd lflNDD bin kifllllc bi: ku~eti m~ud ~~ ki lııaauöa adasının en ~ kena - tıüdirl.)or: 
~. • blr kaHı aaı; gel bulab1 ğunu. tı~ukı bugun vaziş'e\ln rınna a,111 mevl:ıe craıa 2"5afe.s.i ıSe muharebesı· oldu İran ~etnı.. Alnıan ve ita yan 
~ ... ~ ne - alllllL ~ kita.plım. eııs11.= te ~ıal, Yakınşarktıı mütıtefik 1500 kDometıreyl mütecavisdlr. Ollun elçlli«lerlle, Mihveri! mütemayil mıem. 
~~. 9 ;•· iarı191ar ..,._iz ~ .. 1;'11:ıeı • Vl'9&lf ku~etlerinin 760 bin _k;.şlye ~ ~- iÇin, İngill?Jerın bu adaları i.lgal et. l8:eUu elçafil'erln.in ka.ı>atılacatını 
~ f\ .\.) - Bir A~ ıtının. A ın BıılılAlode ~-egOtıe duiUDU q1~. Inal iz bı!lşvckı_ :metle Almanların NarvJlk lle Petısa. -~~da 9 {A.A) - İlıclliz lıll1 - ve İran hillrllmet•-•n '""buJ ett ıı.. +-_ 
~ı e !:öre, Odeııa mild&faa- mecm~ ıı, bu arada, A!rl!uu:la bulunan 400 - ·-ı.. airesin!n tebl tı: q.. uu ı:ı.... 6 , ~J 

' ~"enıet.L k~ .-.. 1eri4il"· 89 _ t.iaaRI bin "l,fillt: İw.lyan t\l'YVCıtCnın e&r ve. mo arasında.ki denıZ :na.JdJ.ya.tıarını Amıral Btıan"nın kumandası aııın. giliz • &>vyet talebleri muclbtnce, 
~ın l•erı ~ ._ .......,. ~ ya imha edildiğini de ı'Ave et.ınlftıt, '9'6 lbu limanlara ~ad ederek şı - da !bulunan iiııglliz hlfit muharebe 'bil.tun Alman tebaasının te.s'!lm e _ 

f:::) ....::_'~. mal Bm de.n.la.nda ci.cıla4&~ ol- - - ~cetinl bildlrm~Ur 'l ~ Sulye - Jrak .,e haıa duklan denıza.Uı ve denis\iatu harb cüıü.taıULa.rı, Murnı.ansk ceplıtsln<!e · 
c;.~r oı : Suriye, lrc..k ve İrandakl vaz~ie gemilerini ~ müe.s&tr bir SlUet.t.e Alma.n kuvvetlerine b.§e maddeleri M b" Al 

a Hasan temas eden B. ÇÖl'çJ.l fngiJterenln Su_ kontzola imkln bulacakları ve İs- Datiedeu bir dÜ§µıan kafilesine ta- anşta ır man 
---- Jirede t<ıp~ak emeli olmadıtuu ve tandlna.~ sanaylinl 0u a.d.t.ların arru.a etm.iıflerdır. Bu lba.ı'.et~ muw.L iaşe gemisi batırıldı 

ha?bden sonrn Surlyenin müstakil kôrnüründen mııbru.m bfraka(!Q,\l&rı la.kly~ ~l4olJitır. Dijpnanın bir 
devlet oıacatını l!Öyi~ r. B Qör- doa kendlllfh~n anlaşılır. I. D. muhrlbile, btr 'balıkçı ve bir ıtıcaret lA>ndra 9 (A.A) - Am.il"alht dnJ-
çlJ, bu arada, Ttılıran hükfimetlnin gemisi hı.tlrılınl§tır. Geçen Temmus rw. t.cb14 ediyor: 
İran(l.akl Alman tebaa ını İn,~11~ ve Teşekkür ayı zarfında Kırk~ karş.ı yapı_ Duıı ge<:e Mall§ denizinıde dilpna -
So.ırYetıere tesıınıe mu.v: fu.lro.t ett.i • ıaaı taa.rruz e.sna&nda haara Uir • nın bizoçoıt harb ıemll rı t.arabndan 
ğıni de bldl~. Ta.lı.Tuı B~ Blç'&J Suat Davazm tı:Ian Brcmes hafıf Aılman kruva.u>. retabi edilmekte olaa bir traf'hei 

B. Çörç.11 ~erin nihayet ver r _ anı ve!~ dolwısile meir.tul)l.a, telefon. rü baara uiı:&t.ılnui Te $01n.nedildJ. ne ıt_arşı yapılao Mr hücum -•1&. 
ken: •Bır sene ("Vve] vaz-:ye.tımlz nev. la. telçalla. .,eya b.~ gelerclt b Zı itn. gore °"1.rılnuft,u:. Diler dif _ da d~ın 4009 t.on .nacmındH! bir 

.Hlııl&D ııey _ Bu'az ~ne ve bi2de.u ~-a .~utibı dtter- :=! C:.~=== ~n ~.:U: man ~de ı.aar oka edil.._ .... _.... aıat.u:~. Nı ~ 
d.aba aürcts Dler .. Ya. ri ıçin kar~tk ı:ozükuyorduD de • mı.ı.hlterem gaıııeılıeD z.uı t:na.wı"1nu ri.. Ur. .,.._ bir ı.ee aıeaa.le;He ~ ~· 'ı ... 
p;ıda b1r kıawı parça G1lş, bugurıXu vaılyet k&f§l.5ında em.. ca ederiz. Tarat111umu hit1bir -.yiat ......_ hlNuı ıla ı..ı.ı. .._. - • 
Jlfl'Çllı oı..ouıar. wet lahar ctmı1tJr. a.u ...... ~ lllJllÜJ'. ... 



DiŞ MACUNU 

aş, diş, n zle, grip, r matizma 
Nevra.lji, Kırıklık ve BütiJn Ağrılarınızı Derhal Keser. 

labmda rtmcl• 3 k... aluıabilir. T AKLlTLERİNDEN SAKININIZ. 
Her yerde PuJhı Kutuları ısrarla isteyiniz. 

7. inci Tertip 2. inci Çekiliş Planı 

1 
İkramiye .ikramiye İkramiye \ Adedi Miktarı Tutarı 

Lira Lira 

1 25.000 25.000 
3 10.000 30.000 
s 5.000 25.000 

4lo 2.000 80.000 
80 1.000 80.000 

120 500 60.000 
800 100 80.000 

1.200 50 60.000 

4 .000 10 40.000 
80.000 3 240.000 

86.249 YekWı 7.20.ooo 
ıl 
1 

Tam bilet 3 yarım bilet 1,5 liradır. Hası
latın % 60 şı ikramiyedir. Çekiliş bu defaya 
mahsus olmak üzere 15. Eylfıl. 941 de lzmir 
Enternasyonal. Fuarında yapılacaktır. 

Biletinizi 10 Eylfıle kadar değiştiriniz. 

istanbulun tekaüd olan yetmiş 
yaşmdaki sıhhat müdürü anlatıyor 

[Jlat tarafı 1 b\cl pyfadal 
başını salladı. 70 yılın çlzgJerln.L tası
yan sevimli .rfizünde mütehassis olmuş 
insanlara has J!adelet' belirdi: 

- Evet. öyle imiş, dedl. Ben buna 
hiç lüzum yok, d·Ye ısrar ettimse de, 
dinlet.emedim. Beni taltif ediyorlar. 

- Müteeesir misiniz? 
- Buna ne ha:,rı>:, ne evet di!Yeblli-

rlm. Fa.lta.t art.lk bah~e dönmek, çJ. 
çeklerimi sulamak hakkımdır, değil 
mi? 

47 senedir hizmeı~ ediyorum. Size şu 
ltadannı aöyltyeyiııı. ki. bu "7 aene zar. 
fmda yalnırı iki ay memı.n!yet aklurı. 

Haftanın dört rcünll. vazifeleri ba
şında bulunmayanlar, Ali Rıza Ba.y_ 
sımdan ibret alsınlar. 

- Hangi vazifelerde bulundunuz? 
Slgaraaıod&n çe.'üiAi der:n nefeslerin 

dumaınlan:na dalmıştı. Dumanlar ara. 
sınıda bir mazi seylı.lı.atı y~ıyordu: 

- 311 de '1'>bb!:;eden mezun ol
dum. ıJle'ktmi Tıbbiye serlrlya:tı mUte
nevvia muallim muavinliğini, bllltharc 
Haıyda11>81J& hast;anesl emrazı clldlye 
ve efr~e mııaUlm muavinliğini 
yaptım. Dürlng Paşanın ln !ikt\.\tı llze. 
rine bu ser1rlqaıtı resen idare ettim. 

Hald> hastanesi, Haleb hrkası ser
tababetlnd.!l bultındum. Buradan Ada
na hastanelk sert:ı.blblllt ne ııeçtlm. Bu
na inzimamcn fırkn serta.b!.blfğlnl de 
ifa ettim. BILMıarc ra.sılc Trabzon 
ha.stane&. Uizlstan hava·, ı kumancttın

]Jığt, Hs.ml Um·ım de Karadeniz bava. 
lisi mıntaka milfe,,tişll •1• 3 üncü ordu 
Ba.tınn ve ~1til mUstaJütcm, Hny. 
darpaşa hastanesi sertab blUderlnde 
bulundum. Oülhane serirlyatı sertablb 

ve müdtlrMlW vaz!fes.le, Mektebi Har
biye sert.ababetinde bulunduk.tan son
ra kendi arzumla tekaüd oldum. 
Kısa b!.r mildict sonra, muhterem 

Ba.şvekil Dr. Refik Saydamın emirleri
le Darül~ müdilr ve sertablbllği 
vazife.sini deruhte ett'm. Tıb 'l'alebe 
Yurdu Müdüı'lüğll, nihııyeıt 15 sene de 
İstanbul Sı'hha.t Müdürlüf,'Ü .. 

- Bu mllddet z;ırfındn başını?ıdan 
kim bilir, tatlı acı, ne hadiseler geç. 
m.lştlr? .. 

- Belı:I. Fakat vazifed" benim için 
ne tatlı, ne acı vardır. İ'ş mi görmE'k
ten başka hiçıbir ı1eye ehemmiyet ver. 
mem. En ııüç l.şleri başardığım zaman 
kendünl gt'nç nlsse..dcr·m. Ayrılırken, 

bana vazlfemde Qolc teshllA.t. gösteren 
Vekllete. VilA.yete, l!eied'yeye te.,'lekkUr 
etmek islıerm. Her taraftan tesh 16.t 
gördüm. Seroestçe çalıştım. BugUn 1s
tanbulun sıhht vazıyeLI evvelki sene. 
lerden 9dlc daıha iyidir. Son senelerde, 
tstanbulun sıhhi vaziyeti hakrkaten 
ender tesadüf odllir derecede düzel
miştir. Bilhassa emrazı sariye itibarile 
vaziyet nonnaldir. Vazifemden böyle 
IYi neticeler lst.!hsal edildtği bir zıı._ 
manda ayrıbmula baht varım. 

- 47 senedir da mt bir fanllyet için. 
dcsııılz. Şüphesiz buna alıştınız, şimdi 
ne yapacak ınız? 

- Ben zuh(irıı,t.l tAbi bir adamım, 
~endtmi oyahyacak bir şey bulurum 
l1t>et, Küçük bir bahçem v.ar. Seneler. 
denberi onunla m :;ul olunun. Hatta 
işimden vaktlle çıkarsam kendim sula
rım. Ar.tık kendimi çiçcitlerıme verrce_ 
ğ!m. 

- Ya.şuıız vc.,mts, 47 S"nellk tecrü-

HER GÜN Dişlere ha yat verir. 
(Baş tarafı 2 inci sayfada) 

nihayet Balkan harbinde sayısı 108 
blne yaklaşan kuvvetini neticesi şüp. 
heli bir harekette sonuna kadar kul • 
Janmaktan.sa ,.eriye çekerek daha mü. 
sald Jmklinlarını zuhlruna saklamı'i 1 
oldul'unu hatırlıyanlar rtıoda me,·cud 
kn.ldenln orduda. tatbik rdilmrkte ol. 
ması ihtlmallnl dilştiıırblllrler . 

Bugün şarkta iki ordu yekdlğerae 
kıyasıya harbedlyor. Elbette biri )eni. 
lecclc, öteki kazanııl'.aktır. kay.anan tn. 
glttere için dost da olsa, dü~n da 
olsa ortaya drrhal dUnyayn. verilreek 
şekil meselesi çıkacaktır, o zaman için 
İngiliz ordusunun taptaze olarak bil. 
tün kuvvetlle elde bulunması lilzıın. 
Şüphe etmiyoruz ki, önümüzdeki kış 

ayları içinde İngiliz ordusunun orta. 
şark kısmı dövü$r.ccldir, fakat asıl 

mühim kısmuıın Jıullamlmasına. benü 
sıra celmemiştlr. Dünya facia ını 
Udnel perdesindeylz, son perde ine d 
ha vakit va.r. 

Ekrem U~aklıgil 

Kayıb nüfus kağıdı 

-ANCAK: 
Her sabah, öğle ve alı· 
ıam, her yemekten sonra 
mutlaka fırçalamak ıart
tır. Bu u&ulü fatmadan, 
muntazam bir metodla 
takib edenlerin dişleri 
mikroblardan, hastalık· 
lardan muhafaza edilmiı 
olur, paslanmaktan ııe 
çürümekten kurtulur. fi er 
zaman temiz. oarlak ve 
'!Üzel olarak kalır~ 

-,\ \ ' 

ile sabah, öğle ve akfCJm 
her yemekten sonra günde 

' 3 defa 
Cıımartes1y1 Pazara bağlıyım gece

de Un'kapmında nüfus kMıdunı kay
betıtıiın. Bulan olursa Unltapanındn Te. ı 
k'rda~ !Skeloo'nde kahveci Tahsinln 
dffidkAnına get'rdiğl takdirde zahmeti. 
nin kansılı~ı verlı<>ceX.tır. 

Eczanelerle bllyllk ıtriyat 

mağazalarında bulunur. 

Hasan oğlu Hakkı Sünnt'ne 

--.:·-------------, Yatıll - YatlSiZ - Kız - Erkek 

ŞİŞLİ TERAKKi LİSESİ 
A N A - 1 L K - O R T A ve L 1 S E 

Nişantaşı: ÇINAR SOKAGI 
Talebe kaydı için hergün müracaat edilir. Te1efon: 80547 

,...... ANA - İLK- ORTA-LiSE 
1 tk.v~ BOGAZiÇi LiSELERi ~':!:.;· 

Arnavudkôy _ Trıını·;ay caddesi: Çiftesaraylar 
Kayıd içın hergUn 10 dan 17 ye k:a.dar mektebe müracaat edilebilir. 
İ'lk kısım 29 EylU!de ve orta ve ıısc kısımları 215 EylCılde derslere 1 

başlanacaktır. İstiyenlere tantn&rne gönderilir. Telefon: 36 _ 210 J 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilanları 

ı - Tahmin edilen bedeli •3800> lira olan 4-000 kllo saıbit sol~ ı 
nımıaromn l!l/9/941 Perşembe günü saat 15.30 da Kasıınpaşada 
bulunan Deniz levıazıın satınaıma komisyonunda pazarlı.ğı yapıla
caktır. 

J - Kat'i teminatı •5'70. lira olup şartnamesi hergün fş saat.! dahilin_ 
de meııkür komisyondan bedelsiz alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 ~ayılı kanunun istediği vesalkle blrllkce bell1 gün 
ve saatte adı geçen lmınfs..yuna müracaaUarı 11An olunur. c7894> 

... . 
750 kilo Neft 
500 kilo Rafine beZır 

Yukarıda clns ve miktarı yazılı iki kalem eşya 12/Ey!Ul/9-ll cuma 
rünü saat 14 de pa.zarlıkia alınacaktll'. 

İsteklllerJn belli gün ve saati.e Kasımpaşada bulunan komis1Qnda ha 
sır bulunmalarL c7901> -

** Marmara 
Ci.wı.1 

üuübahri K. satın alma komiıyonundan 
Kilosu Tahmin tutarı 

Lira 

Çubuk makama 17200 7740 
Muhtdif reçel 5000 2750 
Beyaz peynir 6dOO 5780 
ı - Yukarıda cins ve mıktarları yazılı üç kalem 

ayrı aycı şartnamede pazarlıkla satın alınacakt.ır. 

Kat'i teminatı 
Lira Krş. 

1161 00 
412 50 
867 00 

yiyecek müddeleri 

2 _ Pazarlıtı 11/Eylfil/9-il Perşembe günü saat 15 te fmııtte ıteI'8ane 
kapısındaolti komisy<>n b!~ında yapllacaktır. 

3 _ iipu m.aOOe'le.r blı veya ayrı ayrı taliplere l.ha.le edıilebff Şart.. 
nameleri hergün komi.syonda görülebilir. ır. 

'4ı _ Pazarlı~ iŞtlr~k e<iecek 1:-ı.eklılerin, ticaret vesikaları ve cinsleri 
hizalarında yazılı temınatlarllc btrllkte belli gün ve saatte lroı.nisyon ba 
lta.nlığına mürocaatları. c7924> ş 

beniz var. Gençlere tavs ye edeceğiniz ı lemini hazırln.dı. Banıı. dn cAllahaıs.. 
şeyler olacakitır. marladı'k\ demek dUşUyorcıu. Memle-

B ten sletR.rasını tazeledi: kete 47, İstanbulumuzuıı sıhhat ;Şlerine 
- Muvaffftılıyetln şartı, vazifeyi be- de .. 15 ~I .. ~ek veren ak saçlı Sıhhat 

ni.msemeGc.tir. İş, şahst iş kadar ehem- Mudtirümuzun Yanınd:m ayrıldım. 
Nu,,ret Safa (Joşkun mlyetle t.ak>h od.ilmell. Vazife her şey_ 

den muknddes tutulmalı. Buylc bir 
günde bu ta.vslyey.l bUufin genç arka. 
daşlara yapabilırl.n. 

Dışarı.da, korjdor do'uı;u esha.bı me
sa!Uı bekliYQıxıu. GörJUğünü taktı, ka-

r• Doktor l. Zati Oget ~ 
Belediye karşlSlndakl muayene. 
hanesinde öğleden sonra hasta-

\. larını kabul eder. -

EylGI 

Dlemur alınacak 
• Devlet Kitapları Mütedavil 

Müdürlüğünden 
Sermayesi . 

Müdürlüğümiizün muhaseıbe ~ervıSI ile taşra ya.yınevlerlnde satıi 
ınuru yardımcısı o'1'arak ç;alıştırııanak üzere memur alınacaktır. 

En az ort'a <>kul derecesinde tahsil görmüş ve fili askerllk vaı f 
yapmış o~ır ve halen aSkerl:kle bir llişJği bulunmamak şart.tır. 

Talihlerin tahsil vesikası, hüsnülınl. kAğıdı ve şimdiye kadar aıl 
ları yerlerden aldJlkları hiıırnet vesıkaları ile blrlfkte 11/9/941 Pe 
günü akşamına kadar .Ayaso.fyada .k~in Maarif Matbaası dahili 
müdürlük binasına müracaalıllU'ı ve yapıla.cak seçme müsabakaıarııı' 
mek üzere 12/9/94ıl Cuma günü saa.t 14 de mücfıiirlükte bulu°:''7f'l1 

İstanbul Levazım Amirliğinden Verile 
Harici Askeri Kttaatl ilanları 

420.000 kilo saman almaca.ıctır. Knpah zarfla eksillinesl 27/9/961 

martesl gUnü saat 11 de Samsunda askerl satın alına komisyonunda 
lacaktır. Tahmin bedelı 16,380 lira, llk teminatı 1228 lira 50 k 
Taliblerin kanun! ves!Jcalarile tekli! moktUıblıımnı ihale saatinden bl, 
evvel koıml:>yona. vermeleri. < 1033· 

'f • 
Aşağıda yazılı mevıuiın kapalı zarfla eka'ltmeleri 29/9/941 Pazart~ 

hizalarında yazılı sa.atlerde Gehbolıuda askeri satın alma ı-.omlsY01' 
yapılacaktır. Tal.blerln kanuni veslltalarile te'kllf mcıkbublıırını !hale 
rinden bir saaıt evvel komisyona vermeleri. Evsaf ve şartnameleri le 
yonda görülür. 

Cinsl Mlkta!'ı Tutan Teminatı 
kilo lira Ura 

Kuru urum. 77,000 28,490 4,273.50 16 

Saman. 3,410,000 187,550 28,132,50 15,. 

Kuru ot. 5,12.J.000 358,820 53,823 16 

Odun. 6,750.000 135,000 20,250 1G.3' 

Gaz yağı. 145,000 46.250 6,937 11 

Sabun. 82,500 40,425 6,063,75 11.,. 

Toz şeker. 66.000 33,660 5,049 18 

StAır eti. 819,000 343,980 51,597 ıs.3' 
uos1.so06 

-411111 
Aşağı.da yazı!t :ncvadın pamrlıkla eksllt.meleri 12/9/941 Cuma P 1 

15 de Bolaylrde askeri satın alma. komisYOnunda yapılacaUır. Ta 
belll valkMe !komisyona gelmeleri. 

Cinsi. 

Reçel. 
Zeytin. 
Toz şeker. 
Kuru U?JU.m. 
Mak'\rn&. 
Şehriye, 

Mı.ıcıtarı kilo 

10,000 
6,000 

20,000 
20,000 
20,000 
5,000 

•• Aşağıda m1ı.ctarlan yazılı samanlar pamrl:ıkla satın alınacaktır. T~ 
18/9/941 tarihine kadar her gün çanaldtalede 1578 a.skert satın al 
misyonuna gelmeleri. 

TUnlnaıtı Fle.tı Miktarı 

Kilo Lira Kr. Kr. sa. -
1417 50 " 50 

9112 50 4 60 

2720 75 " 50 

1012 50 4 50 

420,000 
270,000 
610,000 
300.000 

(9B3 - 1s•11 

** Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla ek:siltınclert lılzalarındn ~·AJ111 
saat ve mahallerde!:! asker! satın alma Sooınl&yonlannda Y.apııacnıı;tıı' ~ 
!erin kanunl vesL~al:ırile tekli! mektublarını ihale saatıerındeıı bir 
veı ald olduğu kom!syomara vermeleri. ,p 

Cinsi Miktan Tutan Teminatı İhale gUnü, saat 'le 

SBılllan. 

Yule.f, veya upa, 
Kuru ot. 
Koyun eti. 

Kilo Lıre. Lira 

1,360,200 51,:108 3801 12/0/941 

4'72,500 66,82f> 5011,88 17 •• 
496,530 32,274,45 2420,58 19 ,. • 

20,000 11,000 825 16 11 > 

** şt0• 
Aşdıda yazılı mevadm kapalı zufla e'ltslltmelert hizalıı,nnda Ytır· 

saat ve mahallerdeit4 askeri satın aıma komlısyoolannda ya.pılacsl' ~ 
lerin ka.nunt vesikalarile teklif meıktublarmı ihale saa.tlerlndi!n bil' 
veı ald oıdutu koml.syona vermeleri. t .,, 
cinsi Mıktarı Tutarı Teminatı İhale ııün. saıı. 

Kilo Lira üra. 

Süt. 18,000 4500 337 19/9/941 

Odun. 180,000 ~600 270 • it • 
Sığır eti. 6,000 2400 18() it • • 
Kuru ot. 300,000 19,500 1462,50 20 it it 

Odllll. 336,000 6720 504 26 it • 
Sığır etl. 50,000 20,000 1500 26 • • 
Koyun etıL 18,000 10,800 810 26 it it 

Yoğurt. 18,000 5,760 432 26 • it 

Sığır eti. 60,000 21.000 1575 22 it it 

Koyun eU. 45,000 22,500 2109,38 20 it • 
Sade yatı. 20,000 32,0i)i) 2400 29 it it 

** ~ 2000 aded battaniye alınaca.ı..:tır, Pazarlıkla eksiltmesi 23 / 91941 '/~:..> 
sa.at 11 de Ankarada M. M. V. Hava satın alma «omlsyonundıl tıı_.,.-' 

. tır. Tahmin bedeli 20,000 lira ka.t.'t teminatı 3000 liradır. şar (,,, 
müsYonda görülür. Taliblerln i>eıli vakitte Jroml6yona gelmeleri. . ... ~ 
Aşağıda yazılı mevadın kapalı z.ırfla edcs11.tmeleri 22/9/941 P-: 

hizalarında yazılı saatlerde Erz.mcanda askert satın aıma ıt iiı-1' ~ 
ya.pılaca.ktır. Taliblerln kanuni \eS.kalarile teki~ meıktubtarı~eıetl 
rinden bir saat evvel komisyona 'le•meleri. E_vsaf ve şartn / 

yoc1~a görülür. ~.ıe 
...... ~ır•ı,.tıuı Tutan Teınlnatı 

ICllo Lira Lira ıt 

Saman. 
Kuru ot. 

600,000 
400,000 

18,000 
16,000 

1350 
1200 cıoı3 • 

~ 
... . -~; 

'tlc; rnl~n metre D. Tipi çamaşırlık kaput bezi pazarlı.ld~ tl
caktır. İhaleısi 15/9/941 Pazartesi gfinil saat 11 de .Aınıkal' 9ş,ı' ,..J 
Sa.tın alma lromlsyonunda yapılacaktır. 200,000 metrede~lıf ,,.J 
rnak üzere ayrı ayrı teitllfler de kabul edillr. İstckll1erın te ıı: 
mlkdar üzerinden kanunl kat'l tem1nıa.tıarle belli vakitte 
gelmeleri (1019_ 78'17) 

1f.lf ot~ 
BC'her metresine tahmin eJllen fıaıtı 24 kuruş 75 santırı1 ~ 

metre D. Tipi 75 santJm arzında ç.amaşır1ık bez 12/9194ı1 11,,_.rı ;I 
saat 11 de Ankarad:ı M. M. v. Satın alma komisyonunda P rıJB 
a.lmaca:ktır. Taliplerı:n. 3712 !Lra 25 kuruş kat't ten\ina.tJtl 
kitte lroml.~na ge1me1erl. (1017 - 78'75) ,,. 

• • ,,ed"l 
15,000 - 17.000 :<ılo eıtm· sabunu satın alınacaktır. Tah~l~aııt S~ 

teminatı 3000 liradır. Taliblerln 221 9/941 Pazartesi gtinU oo'l :.• 
rada M. M. V. satın alma ko;nlsyor.una gelmeleri. o ...... . 

·····················································--· ... ··-····-·-... ·· ı::ııı" 
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