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İzmirlilerin 
Ü~ Temennisi 

İzmirliler sayın Başvekilden üç şey 
rica ediyorlar: 
l - Belediye reislerinin kendileri
ne bırakılması ve başka bir yere 
nakledilmemesi; 
2 - Bir Avrupa şehri haline ge
len lzmirin civardaki Halkapmar 
bataklığından ve sıtmadan kurta
rılmasx; 
3 - lzmir mahsullerinin maliyet 
ve satış fiyatlarının tesbitinde köy 
lünün ve müstehlikin korunması. 

M. Zekeriya SERTEL 

5 K U R U Ş 

r 
Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 

Dr. GASSON DiYOR Ki: 
"Her tacir bo kitapta gösteırdiğim usulleri tatbik etmek 
oıuretlle bir iki sene gibi kıH bir zaman içinde müşterile
rinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu kitabımda size 

GÜNLÜK SiYAS İ HALK GAZETES i "'' ~Of"'"'>f-~ ;.:;r,.,.,; ... ,_ ... ,.9"" F: ... .._+, 5f\ .,..,,..., .. 

r ....................... 70,000,000 LiRA ..... -......... _., 
! . 

Yeni San'at Okulları 
icin Tahsisat Aıtıldı 

Ankara, 23 (TAN Muhabirinden) - Yeni 70 milyon lira ayrılmaktadır. Bu paranın 15 mil
san'at mektepleri açılması ve Ankarada yüksek yonu ilk iki sene içinde sarfolunacaktır. Bu mak 
teknik okulu kurulması hakkında Maarif Veka-
leti tarafından hazırlanan projeler bitmek üzere- satla meclisin hazırlanacak olan kanun layiha-
dir. Verilen malumata nazaran bu işler için !arını önümüzdeki içtima devresinde ~örüşer~k 
karşılığı fevkalade tahsisattan ödenmek üzere faaliyete geı:irmesi muhtemeldir. 
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1-zmir enternasyonal fuarının 
açılması münasebetiyle bir 

hafta kadar lzmirde bulunduk. 
Bu kısa seyahatimiz esnasında 
fuarı, şehirdeki imar faaliyetini 
tedkik ederken, bir taraftan da 
hükfımet ve parti erkaniyle, mat
buat ve entellektüellerle, halk 
ve muallimlerle temasa çalıştık. 
Edindiğimiz intibaları Sabiha 
Sertelle birlikte bu sütunlarda 
okuyucularımıza anlatmağa çalı
şacağız. Istanbul ve Ankaradan 
sonra Türkiyenin bu en güzel, en 
zengin ve en mühim şehrinin 
Cümhuriyet devrindeki inkişafı
nı, buradaki çalışmaları, alrnan 
neticeleri, !zmiri meşgul eden 
meseleleri bütün vatandaşlara 
duyurmağa gayret edeceğiz .. 

Odesad a hükumet caddesi ve opera binası 

İngiliz Kıtaları 

Toplanmamış 

Bugün bilhassa sayın Başveki
limizin, İzmirin her sınıfından 
tnüştereken dinlediğimiz üç te
?nennisi üzerine dikkatlerini çek
tnekle işe başlamak istiyoruz. 

!zmirde devlet memuru, parti 
erkanr, muallim veya halk her 
kiminle temas ettikse bize ilk sor 
duldarı sual şu oldu: 

- Belediye reisimiz Behcet 
1Iz'u İstanbul veya Ankaraya 
\rali tayin ediyorlarmış, doğru 
ınu? _ 

Bu sualde umumi bir teessürün 
ifadesi gizli idi, ve suali soranlar 
ümitle gözlerimizin içine baka - ,,. 
tak bu rivayetin tekzibini isti -
Yorlardı. 
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ODESA 
Tamamiyle 

Çevrildi 
., 

Rus Müdafaa 
Hattı da Dün 

Yarıldı 

Dinyeper Nehri 
Üzerindeki Cerkassey 

Şehri Zaptedildi 

M.iSler Roosevelt 

Amerikan 
Avcıları 

SOVYET TEBliGi 

Leningrat' a 
Yapılan 

Taarruzlar 
Muvakkaten 
Durdurulduğu 
Anlaşıhyor 

Sovyet1erin Kayıbı : 
5500 T ank1 7500 Top, 

4500 Tayyare 
--0-

Irak ve Suriyedeki 
Kıtalar Takviye Edildi 

Bunlar Her iht imale 
Karşı Hazırlandı 

Bern 23 (A.A.) - Basler Nach
richten gazetesinin Londra mu
habirinin İranın vaziyeti hak
kında verdiği malumata göre, 
fraktan gönderilen İn~iliz kıtala
rının ve motörlü birliklerinin İ
ran hududuna toplandığına dair 
dolaşan şayialar teeyyüt etmemiş 
tir. Bununla beraber ayni mu
habire ıtöre İn_gilizler tarafrııdan 
bazı tedbirler alınması lazım 
'?else bil~ bunların ner lia1de a
lınmadan evvel bildirilmiycceği 
muhakkak olduğu salahivettar 
bir menbadan beyan edilmekte
dir. 

Çünkü, yaptığımız tedkik ve 
temaslar öğretti ki, doktor Beh -
cet Uz bugünkü güzel Izmiri ya
ratan ve böylelikle Cümhuriye -
tin ve Belediyeciliğin halk nezdin 
deki sevgi ve saygısım arttıran 
kudretli ve .sempatik bir şahsi -
yettir. Dost, düşman lzmirde o
nu sevmiyen yoktur. llk beledi
ye reisi olduğu zaman onu tenkit 
edenler, bugün özür dileyerek 
hürmetle elini öpmektedirler. 
Lehcet Uz, on senede yarım mil
yona yakın borç içinde aldığı 
Belediyenin varidatını iki buçuk 
milyon liraya çıkarmış, !zmiri on 
sene içinde bir harabeden bir ma
nıureye çevirmiş, ve Adalar deni-
2i sahillerinde hakikaten tam ma 
:nasiyle modern, temiz, sevimli 
bir Avrupa şehri kurmuştur. Bü
tün hayallerini henüz tahakkuk 
etirmeğe imkan bulamamış, harp 
te bir çok tasavvurlarının haki -
kat sahasına çıkmasına mani ol
nıuştur. Fakat sayile, azmiyle, 
bilgisiyle halka kendisini sevdir
lniş ve artık İzmir şehrinin aynl
:rnaz bir uzvu haline gelmiştir. 

Finler Muvaffakıyet , Rusyaya Vardı 
Kazanıyorlar 

.--o--

Moskovaya 24 Hava 
Akını Oldu 

Moskova 23 (A.A.) -
akşamki tebliğ,, 

"Dün 

Muhabir "Evening News,, !la
zetesine atfen İrak ve Surivcde 
bulunan kıtalann takviye edil
diğine ve bunların her ihtimale 
karşı hazır bulundurulduğuna i
nanmak için ortada bir cok se
bepler mevcut olduğunu ilave 
evlP.mektedir. 

(Sonu; Sa: 2; SU: 4) 

( ASKERi 

Bükreş 23 (A.A.) - Alman -
Rumen kuvvetleri 'umumi karar
gahının tebliği: 

Cenubi Ukrayna'nın en büyük 
şehri olan Odesa kıtalarımız ta 
rafından tamamiyle çevrilmiştir. 
Şiddetli ve ekseriya çok kanlı 
muharebelerden sonra düşmanın 
esas müdafaa hattı yarılmıştır. 
Kıtalanmız Odesadan 15 kilo -
metre mesafede bulunmaktadır .. 

Alman tebliği 

Berlin 23 (A.A.) - "Alman 
tebliği,, Şark cephesinde harekat 
plan mucibince devam etmekte
dir. 

(Sonu: Sa: 2; SU: 3) 

VAZIYET) 

Sovget - Alman 
Harbi Uçüncü 

Agına Gir~rken .. 
Harekat1 Eylul İ çinde Bitse ve Almanlar 

irk Hedeflerine Varsalar Bile1 Alman 
Sovyet Harbi Bitmiş Olmıyacaktır 
ASKERİ l\fÜTEHASSISIMIZ YAZIYOR 

Almnn - Sovyct harbi ikinci ayım\ ğil zayıflatmıya dahi muvaffak ola
evvelki g\in bitirmiştir. $imdi iki ta- mamışlardır. 
raf da 1kl aylık çarpışm::ınm bilAnr;o- İki tarafın karşılıklı mübal!ğalı 
larmı \'ermekle meşguldürler. Bu iddialarım bir tarafa bırakarak, hA
bilanço şilpheslz Almanların lehinde- diseler üzerinde durmak gerektir. 
dir. Çünkü iki ay içinde 700,000 ki- V!lkıa şudur: 
lometre murabbaı arazi işgal etmiş- Almanlar Smolensk cephesinden 
ler, kendi iddialarına göre, bir mil- Moskovaya varamıyacaklarmı anla -
yon kadar esir almtşlar, Cenubi Uk- dıktan sonra, burada müdafaaya ge
ray!'layı zaptederek, Dinyeper boyu- çerek Sovyetleri cenuptan ve şimal
na varmışlar ve şimalde Leningrad den vurmıya teşebbüs ettiler. Bu 
kapılarına dayanmışlardır. maksatla 5 - 7 Ağustos arasında bu 

Sovyetıere göre ise Almanlar, ara- iki cephede üçüncü büyük taarruza 
zi kazançlarına mukabil iki milyon başladtlar. Cenup cephesindeki taar
insan kaybetmişler ve a sıl hedefleri rU7. 5Üratle inkişaf etti. Mareşal 
olan Leningrad, Moskova, Kief ve Budiyennl ordusu ilk günler şiddetli 
Odesa şehirlerinden hiçbirine gir~ - bir mukavemet göstermlye çalıştı, 
ınemiıılcr, Sovyct ordusunu imh~ı~e- (Sonu; Sa: Si SU: 5) 

.. $, 

• 

Rusların Amerikaya 
Sipa. rişleri 

Doları 

Milyar 
Buldu 

22 ağustos ,günü kıtalarımız 
bütün cephe boyunca siddetli 
muharebelere devam etmiştir. 
Bilahare tamamlanan malfımata 
göre, 21 ağustos günü hava mu 

Vaşington 23 (A.A.) - Reisi harebeleri esnasında eavelce bil
Cürnhur Roosevelt, dün gazete-- dirildiği gibi 21 değil, 32 Alman 
ciler toplantısında şu beyanatta tayyaresi düşürülmüştür. 
bulunmuştur: Baltıkta iki düşman nakliye 

Birleşik Amerikada he.!'P ima- ,gemisi ile 2 sahil muhafaza bo
Jatı tahminlerin fevkmde inkişaf tu batırılmıştır. 

Londra, lran'ın notasını 
tetkik ediyor 

Londra 23 A.A.) - İrandaki 
Alman tebaalarının fazlalı~ına 
ait İngiliz mutalebatına İran hü
kılmeti tarafından verilmis olan 
cevan halen Londrada tetkik e
dimektedir. 

r ································ ........... , 
TAHRAN BüYüK · 
ELÇiMiZ ÖLDÜ 

etmiştir. Birleşik Amerik~da i- İki aylık harp esnasında Al -
mal edilen yüzlerce tank, İnıri- manların insanca zayiatı, 2 mil 
tereye ve orta şarka gönderil- yondan fazladır. Bundan başka 
miş ve bilhassa orta şarkta t>u Almanlar 8,000 tank, 10,000 top, 
tankların çok büyük faydası ol- 7,200 tayyare kaybetmişlerdir. Tahran 23 (A. A.) - Türki
muştur. Sovyetler 5,500 tank, 7,500 yenin Tahran büyük cl~isi Su-
Temmuız ayında Birleşik Ame- top, 4,500 tayyare kaybetmişler- ad Davaz, dün kalb sektesin-

riltada 1469 tayyare im.al edil· diT. Sovyetlerden 150,000 ölü, den ölmüştür. 
miştir. Diğer taraftan S-Ovyetle- 400,000 yaralı ve 110,000 kayıp Bu acı kayıp bütün İran 
rin yaptıkları siparişlerin bir vardır. mahfellerinde derin bir tees-
kısillI yerine getirilmiş ve bu a· Moskova 24 hava akınına ma- sür uyandırmıştır. İran mah-
rada çok mikhrda Amerikan av ruz kalmış, fakat hiç bir askeri feleri bu acıya kardeş Türk 
c11an Rusyaya varmıştır. hedefe isabet olmamıştır. ı milleti ile beraber iştirak e-

( Sonu; Sa: 2; Sil: 8) (Sonu· Sa• 2• SU· 7) der. ___________ _..;,. _________ . __ . _.;,..' _._ ........................................ _ ...... . 
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il<> denı İran ordusundan bir gr up 

Yeni Arjantin sefiri Cankayada 

Milli Şef Arjantin 
Elçisini Kabul Etti 

Ankara 23 (A. A.) - Reisicümhur Ismet Inönü, dün saaıt 
17 de Çankaya köşklerinde yeni Arjantin elçisi Carlos B:rebbiayı 
kabul etmiş ve elçiReisicümhurumuza itimatnamcsini takdim ey-
lemiştir. • 

Kabul esnasında Hariciye Vakaleti umumi katip muavini Cevat 
Açıkalın hazır bulunmuştur. 

Almanya Sulh 
• A 

imkanları 
Araştırmamış 

Bu Haber 
Havasını 

Avrupa 
Zehirlemek 

İçin Yapılmış 
Berlin 23 (A.A.) - Yarı resmi 

bir kaynaktan bildiriliyor: 
İsviçrede çıkan "Gazette de 

Lausanne" da Almanyanın sulh 
imkanlarını yoklamak üzere ~
ya bazı tesebbüslerde bulundu
ğuna dair bir kayıt intişar etmiş 
tir. 

Alman Hariciye Nezareti bu 
haberi A·:rupa havasını zehirle -
mek vakıası olarak telakki et -
mektedir. 

B:ıncfon haşk:; Berlinde su ci
het de mü~ahede ediliyor ki, ha
berin verilmesi tarzı. menşeini 
,R:östemıeğe kafidir. Bu gibi ha
berler tefsir edilmeğe de~ez. 
Berlindeki bir muhabir tarafın
dan gazetesine verilmiş olsa bi
le bu, Berlin'in havasını değil 
olsa olsa münhasıran muhoıbirin 
mahiyetini gösterir. 

Halen Yon Papen 
Almanyada Değildir 

Berlin 23 (A.A.) - Varı res
mi bir kaynaktan bildiriliyor: 

Almanyamn Tiirkiye bilyiik 
elcisi Von Papen'in Berlinde 
bulun{hıi!tma dair yabancı 
memleketlerde dolaşan haber
ri A lman Hariciye Nezareti 
sorulan bir suale cevaben tek-
7.İp etmiljtir. 

r - Bulgaristanda -, 
( Alman Kıtaları 

Hareket 
Halinde Değildir 
Sofya 23 ( A.A.) - Bulgar 

ajansı bildiriyor: 
Bulgar ajansı cenubi Bul- • 

garistanda Alman kıtalan
nın harekette bulunduiı,ma 
dair Reuter ajansının verdiği 
haberi en kat'i bir tarzda tek-
zibe mezundur. -

H ırvatistandaki 
ltalyan Kıtaları 

Arttırıhyor 
---o-

Yugoslav · Çetelerinin 
Başlarım Y akalıyanlara 
• 

Mükafatlar Veriliyo· 

Hırvat Başvekili Paveleviç 

Londra 23 (A.A.) - Basle. 
N:ıchrichten ~zetesinin Buda -
peşte muhabirinin bildirdiğine 
göre, Hırvatistandaki İtalyan 
kuvveteri büyük kıtaların SeY· 
kiyle takviye edilmişlerdir. 

Reuter'in Zürih muhabiri, bu· 
nu Quisling'i taklit eden Hırvat 
hükumeti reisi doktor Pavelitcr 
in köylü partisi taraitarlariyle 
Oustachis'lerin arasındaki müsa· 
demelerin devamı dolayisiyle 
günden .e:üne fenalaşan vaziyet• 
ısah edememsi hasebiyle intizaır 
ve asayişi temin maksadiyle itti· 
haz edilmiş bir tedbir telakki et 
mektedir. 

Zagreb 'de neşredilen resm 
bir tebliğ ile hükfunetin Fiyume 
den itibaren Karada,ğ'a kadar bü 
tün sahil boyunca yayılmış bu 
lunan kıtaatın tokvivesini fevka 
lade lüzumlu saydığı Hırvatis 
tan hükumetine iblftğ edılmi 
tir. 

Zagreb hükumeti bu mak.,atl 
bu mıntakaya bir komis<'r tnyir. 
etmiştir. Hırvatistan komiser 
ikinci İtalyan ordusu kumnnda· 
nının emrinde buunaC"aktır. Bu 
mıntakadaki Hırvat '<ıta!arivle 
Fiyume - Spal:ıto demiryolu 
telt:{raf ve telefon hatları İtalyan 

1 
kumandanlığının mürakabesi al
tına konulmuştur. 

(Sonu; Sa: 2; Sü: 1: 

1 
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Ricalden Bir 
Kısmı Harbe 

Kısmı Çarı 

Devama Teşvik 

Tefrika No. 4~ 

Sulhe, Diğer 

Ediyordu 
Napolcon tarafından Çara yazılan üç ı kararında sabittir, Azlmkardır, Sulhe 
ktubun en ganbi, P.u sonuncu mek- asla yanaşmıyor. O, Napolcondan, 

up ur. Napotcon Çara: yanan yıkılan Rus şehirlerinin Jnti-
' - Kardeşim, efendim, dıyor, şu ı kamını alacaktır, İki adam vardır ki, 

, o guzcl ve nefıs Moskova şeh- Çarın bu azmini alkışlamakta, ve onu 
n n ycrınde yeller esiyor. Bu tarzı 1 bu kararında sabit lıalmıya teşv'k et

cket, gayesiz, ve muthlş bir şey- mektcdır. Bu ıkı adamdan birısi de 
. Bund n ma'ksat beni bır kaç mem- Fransızdır. Çarın, Finlandada, ve 
dan mahrum bır kmak mıdır? Fakat yenı tanıd gı bu adamın adı Bcrnadot-

u membalar, mahzenlcrın ıçlndcydl, tur. Onun Bonaparta karşı muthiş bir 
y g n onlan mahvedcmedı kı: kını vardır. Ve o ayn: zamanda, bir 

Kaldı kı, dunyanın en guzel şehir- gun Fransa tahtına oturabileceğini u
e ı den bırl, ve bunca asırlık bir c- macak kadar muhteııstir, 

r, bu derece zay f bir gaye elde et- Çar, onun bu ihurasını sezmiştir. 
ek ıçin, nasıl olur da harap edilir? Nıtekim, Napoleonu yıktığı gun; Fran 

Madem ki Rus ordusu orasını as- sa tahtına onu turtaçağını soyltiyor, 
kersız bırakacaktı, insaniyet. zatı şa- Ve Bemadot, bu vadın biısbutün 

nenı in, ve bu bUyuk ~ehrin mena- eahlandırdığı bır hırsla, Çarı müte -
n, Moskovanm bana emanet olnrak madıycn harbe devam ctmiye kışkırtı

te dl kılınmasını ıstilzam ederdi. Ora- yor, 
da mUdUrlcr, hakimler, .ve sıvll mu- Çarı harbe kıskırtan diğer adam ~
ha ızlar bırakmak gcrektı. İki defadır, se Fon Ştayn adında bir Almandır 
Vıyanada, Bcrlinde, Madrittc hep b~y- Ve Almanyanın o devırdc yctişurdiği 
le y pılmıştır, Suvaro( MllAnoyn gtr- en mukemmcl adamlardan biridir Tam 
d vakit biz kendimiz de bu şekilde dort scncdi:r vatanından uzakt~ ya

ekct ctmişUk, Moskovadan bütün ~amaktadıı· 
tulumb 1 r kaçırılıp götürü1Urken yilz · (A rkut var) 
ah a topu &ehlrde bırakılmıştı, Ben, 
atı şahancnlzle harbi kinsiz ve hu- 30 
umctsu: olarak yaptım. Son muha
ebcdcn önce de sonra da tarafı ili.

Ağustos Zafer 
Bayramı Programı le nen gelecek bir name beni yilrü

Y umdcn alıkoyabllirdl. Ve ben Mos
ov ya g.ırmek menfaatini. zatı ıaha
cle nln teveccühllnu muhafaza etme

ye müreccah bulmazdım. Daha doiru-
u bulmayacak vaziyette olmak lııter
m. $ yet zatı tahaneterı, bana karşı 

b lcdıklerl eski duygularından bir ka-
ını blll muhafaza etmekte iseler, bu 
ektubumu fyl manada kullanırlar. 

HusnU telikki buyururlar. Her halde, 
tı tıhancleri. Moıkovadı geçen ıcy

lcrı kendllerlne tahlil ve te,rlh etU
g mden dolayı benden ancık ve an
c k memnun katmıt olutar ıerektlrl,, 

Sulh istiyen Ruslar 
9u mektup olsa olsa bir mUreb-

blnln talebeıine, veya bir 
ahl5k hocasının ışe yaramazın birine 
y :ı: bileceği bir mektuptur, Napole
on, boyle bir mektuptan, bcklcdigi 
ekılde bır tesir umabilir mi? Çar, 

Ç , bu mektubu; Napotconun lstc
dıgı gibi ''husnü telakki buyurur,. mu? 

Maamafih duşmanın ilerlemesi, 
Moıkovanın sukutu, ve yanııı; Pc
tersburırda, çok Iena bir hava yarat
mı ur. Orada: 
"- Madam Napoleon da endişcdc

d r- ve madem ki o da harpten usan
mı tır, bir ıulh yapmak için ne bek· 
1 yoruzl" dıycnlcr turemektedir, 

Harpçi ve atılgan Grandiık Kostan
tın bıle, Napoleondan nefret eden, 
h tta kızını ona vermiyen valide Ça
r çe bıle Çarı ıulhe tc(ivik etmekte
dir. 

Fakat Çar, bütün bunlara rağmen, 

30 Ağustos Zafer Bayramı günü 
şchrlmlzdcı yapılacak mera im pro -
gramı hazırl nmı tır. Bu programa 
göre, s bııhleyln saat 8,20 den 9,30 n 
k d r Fındıklıd ki Komutanlık bına
ındn bir kabul resmi yapılacaktır. 

Sa t 10 da d Tak imde blr gcçıt 
resmi yapılacaktır. Taksimdeki me -
r ıme ker1 bando, kıtalar, mek
tepler, beden terbiyesi mUkcllefleri 
vo diğer birlikler 1 tırnk edecektir. 
S t t m 12 de 21 p ı·e top atılacak
tır. 

Bütiln H lkovlcri 30 Ağustos Za
fer B yr mı mUnn ebctiyle kon er
ler verecek, müsamereler tertip ede
cek '\e top! ntıl r yapacaklardır, O 
gun ehir bnyraklarl:ı ve elektrikler
le donntılacnktır. Butun resmi daire
ler ve okullar cumartesi guniı tatil 
yapacaktır. 

RA·DVO 
B UGÜNK Ü PROGRAM 

8 30 Profram 18.03 Cu 
ıu Muzlk u 00 Fasıl Myeti 
8 4S l!abrrltr 19.30 Ha bulu 
9 00 ıar,ıar 19 45 Mllzlk <l'I.) 
9 30 Evın ıaati 20.00 Konuıma o 20.15 Şaı*ılu 12.30 Proiram 

21 00 Zıraar tak. 12.33 Oyun havaları 
iZ 45 Haberler 21 10 Şarkdar 

13.00 T rklllrr 21.40 At ;yarıtları 

ı3.30 Kontııırta 21.50 'Danı mDzlii 
13.45 Orkutra 22 30 Haberler 

o 22.45 Spor ıtrvlsl 
18.00 Pro ram 22 55 Kapa mı 

GECE GELEN HABERLER 
İskenderiye 

Liman Tesisatı 
Bombalandı 

Limanın Garbında 

Y angmlar Çıkarıldı 
Bcrlln, 23 (A.A.) - "D.N.B.,, Al

tn n h va kuvvetleri, 22 Ağustos ge
c l 1 kenderlye liman tesisatına mu
.., f1 kıyctle hUcum etml11lcrdir. Bu 
mınt k d t hrib tın beraber bllhııs-

1 manın g rp kısmında ;yangınlar 
oldu~ blldlrllmistır. 

Tobruk'a yapılan akın 
Berlin, 23 (A.A.) - "D.N.B.,, DUn 

d b ldlrlld i gibi, Tobruk clvarın
d Alman &tuknlarının düşmanın ns

r ve malzeme ihracı hareketlerini 
c ddt surette bozmuştur. 

Ayni mıntakada cereyan eden hava 
m harcöclenndc pnrlak muvaffakı
Y ti r elde edılmı tir. 13 du man tny
) re i du urulmU tur. 

İ 11giliz tebliği 
Londra, 23 (A.A.) - "Tebliğ,, Bü-

Brıt nya kıtalarınm 1aaliyetlcr1-

n d vam etmekte bulunduğu Tob
r ,., mmtakasında du manın kuvvetli 
b r müfreze l topçu ate imiz.le dağı -
tıl ı tır. DU mıın pike t yyareleri 11-
m na hlıcum etmt terse de, pek az 
ba r vukubulmuştur. 

Hırvatistandaki 

ltalyan Kıtaları 
reutarafı , incide) 

Çete lıarbi 
L<"ı!'dra, 23 (A.A.) - "Afi,, Yugos-

1 vy da b ıtUn komünistleri ve çete 
bı yapan bir ah11 bildirenlere 

f t vaadedllmiştır. Çeteci ve 
o unist başına üç bin ve bunların 

!ermin her biri için yirmi bcs bin 
d r \erılecektır. Mihver mrmurları 
bu su etle beynelmilel hukuku ihl'ıl 

t i bulunuyorlar. Çunkü, Yugos -
1 y da çete muharebe lnı yapanlar, 
Y o ı vya muntazam ordusunun 
d 1 ra çckılmfş olan kUvvctlerldlr. 
Bunl r slldhlarını snklamıslar ve h!ç 
b r v kit teslim olmamı~lardır, 

Bu k hramanların ve ailelerinin 
d leri hayat birer da itandır, İn-

MUGLA'DA 
Çahştırtlacak 

Mahkumlar 
Önümüzdeki Aybaşı 

işe Başlıyorlar 
Ankara, 23 (TAN) - Muğladaki 

Dol man çiftligindc, iki seneden :faz
la hapis ceuısma mahküm olan mn!ı
kıimlarm çalıştırılması etrafındaki ha 
z.ırlıklar bitmiştır. İkinciteşrin ayı 

başında 400 mahküm çiftliğe sevlco
lunaeaktır. Adliye ve Ziraat Vekale•
lcrl bu maksatla bir program hazır
lamıslardır. 

400 bin dönüm bilyUklOğ{inde ohn 
bu çirtlikte mahkfımlar blllımum ı.i

rnat işlerinde hububat, mcyva ve 
sebze yeıtiştirllmeı; 1 işlerinde çalışa

cak ve hayv ncılık işleriyle de meş
gul ol caklardır. 

İnşant ecza evindeki mahkilmlar, 
önUmOzdeki ayın bıdayctiı•dc çlftlık-

te çalışacak mahkumların ikametin·! 
mnhsu p vyonlnrın inıasına baılı.rn
caklardır. Çıftl gc sevkedilecek mah
kümların mıktarı her ene biraz da-
ha artmak suretiyle Uç sene sonra ce
za evlerinde me\ cut olan sekiz dokuz 
bin mahkQmun tamamen bu çiftlikte 
talışmaları mümkün olacaktır. 

Devlet ziraat işletmeleri kurumu 
tarafından mahkümlara yaptırılacalt 
i;ilcr, onlara verilecek Ucret ve mah
kümların &evk ve idaret~ hakkında 
hazırlıklara devam olunmaktadır. 

sıkıntılı hayatı paylaşmaktadn-. 
Mustevlilcr hiddet ve hırslarını an

cak yaptı!,Jarı idamlarla tadil edebi· 
lıyorlar. Zagrepte vukubulan bir sui
ka t netice inde üç gün devamlı su
rette idamlar yapılmıştır. 

Almnnlar; İtalyanlar ve Macarhr 
Tuna şimal mıntakasının Jullcnno 
Alplerlnln, şimaU ve garbi Slovenla 
nın yerli halkını vasi mikyasta kütle 
halinde cebri tehcire t!ibl tutarak 
bunların viıcutlarından kurtulmıy;ı 
çalışmışlardır, 

idama mahkı1m edilenler 
i rın teker teker gcçmesıne aneal;: Budapeştc, 23 (A. A.) - "Of! .. 

1 t yıl nkavt keçi yoll rlyle mu- Usta ılcr mahkcn esi, ihtiyaten hapsc
h t d ı ra çekilen ve burada mnğa- dilmiş olıın birkaç Sırbı gôtilrerck ISl
nıla d y y n bu ııskerlt'r gayri kabl düren dört U ta iyi idama mahkQm 
J1 milrur oı m nl rda toplanm kta w ctmi tir. Zagrep'dcn gelen bir telgra
d sm nı m ıtem, d yen hırp 1 makta- ı fa gorc, hUkum deıhal ın!az cdilmlş
... lar. K dınl r ve çocuklar da bu 1 tir 

Karagümrükte 
Bir Aile Faciası --Bir Genç Amucasınm 

Oğlunu Kesti 
Karngilmriıktc oturan ve karde;ı 

çocukları olan Ahmetlc Rttmttzan. 
yanlarına Murat, Salih ve Sefer ı·· 
simlerindcki dlğrr akraba çocuıu .. rını 
da alarak, yine kardeş çocuğu .Jlan 
Alinin evıne gltmişler ve geç vaklt
lero kadar şarap içmişlerdir. Deli
kanlılar gece :;rarı ına doğru Ahme -
dm evine donmilşlcr ve buradıı da 
r kı lçmıye başlamışlnrdır. Bir miid
det sonra kafalar dönuncc akraba 
gençler, eski bir aile vakıısını hatır
lamışlardrr. Bu vakn şudur: Bır miıd
det evvel Ramazan, Ahmedin kaı·dcşi 
Yaşarın karısı Ayşeyi kandırınış ve 
Ya ardan boşanmasına sebep olmuş
tur, Bu arada Yaşar da yıne ayni 
kadın yüzunden iki sene hııpse mah
kÜm olmuştur, İşte o zamond.ınberi 
Ramazana kın besllyeıı Ahmet, içki• 

TAN 

·------··········· .. ···- ·-····· .. ·----········ ... ····· ···-···················· . . 
i GÜNÜN R E SiMLERi i 

A:Uetiz m b irin ciliklerine iştirak etm~k üzere gelen atlctleT 
Taksim a b id esi öniin c.le idarecilerle bir arada 

1 icaret Vekili Dün 
7 acirlerle Görüştü 
İngilizler Bu Sene Memleketimiz Toprak 

Büyük Parti Mal Alacaklar Mahsullerinden 
Tıcarct Veklll Mlımtaz Okmen, dun 1 r .......................................... , ba1.ı ziyaretler kabul etml tir. Bu ' 

meyanda İngiltere namımı şehrimiz - : T k •ı y •ı k İ 
den mal mubayaa c<lerı Koorpornsyon 1 : a Si ere erı ece 
heyetındcn Lord Carlay ile Foks ~,.. 
Konewootıı, Vekili zıynret etmişler ve 
bır saat ka<lnr gôrıı,şmiişlcrdır. Bu 
ıtöril~mclerdc Tıcarct Vekôictl Umuın 
Müdurleri de bulunınu tıır. f ngılızkr 
bu sene memleketimizin toprak mııh
"llllerinden buyUk 'bir pnrti mal al -

Benzin Miktarı 
BugUndcn ltıbaren nıotörlU na· 

kil vaı;ıtalarına benzin karne ile 
verilecektır, Opel, Pejo, Fiat gi
bi kucük model arabalara. 180 -
200 kilometre mesafe kıtedebl· 

Katil Ahm~t caklarrtır. Görlişmelcr, bu malların leceklerl göıonilnde bulunduru· 
nln de tesiriyle, hapl tc olan kıırde· sııtış. ııcvk ve nakil §artlıırı uzerinde larak, yevmiye 3 ılıe, dljjer ara· 
ştnt ve vakayı hatırlıyarak Ramazn- yaprlmıştır, Vekil, bu toplantıda l bal ara da ılyanen 4 ılıe benzin 
na kutretmıye başlamıştır, .Bir miıd- sonra, Ticaret ve Petrol Ofısı mildur- verllecektlr. Bunlar bir tlıe ben• 
det sonra kagva kızışmış ve Ahmet !erini kabul edere!{ kcndılerırıe bazı zinle 90 - 110 'kilometre kadar 
sustalı çakısın ı ~ekerek Ramazanın rlırcktifler verırtıstir. Bundan srınra bir mesafe kateden bUyük çapta 

üzerine saldırmıstır. Ramazan ka~- fiyat murakabe \'e ihtik!i.r işleri tize- •• ::!~.~ .. ::~.~~~-~:.:~.t.~~::: ..... ,.,_,_,. .... 
ınak fstcrkeıt knnapeyo takılarak yı- rlııdc Vckıle Jz:ıhat ~ crllmiştir. Vck l, 
kılmıştır. Bunu 1'.ırııat bilen Ahmet murakabe heyetine ihtikiır mcvwu 
hemen yeğeninin üzerine atılmıs, ev- üzerinde çok hassas davranılma mı 
vcıa gırtlağını kesmiş ve sonra bı- sciylemlı ve bu i~c halkın da yardı
cağını, blr deli gibi, zavallı gencin 1 ınının temini ic;ln c;alışılmnsını tmsi
rastgelc yerine snplamıya bn!jlamı tır. ye etmi tir. Tıcarct Vckilı, bu ııkşam 
Korkudan ne y,ıpacııklnrını şaeıran Ankarııya dönecek ve bır hafta on
dıgcr gençler, l<ac;ışmışlıırdır. Gilrul- ra tekrar şehrimize gelerek bir mud
tuyü duyan ev halkr, vakanm gcçti&ıi det tetkikler yapacaktır. 
odaya ko§muşlardır, Bu sırada Ah
met de kaçmak istemi§, fakat elin -
deki bıçagı ile Sıdıkayı da yaralıya
rak baygın bir halde yere dU$Urmiı!l
tilr. Ahmet, "Ramazanın cesedi ve 
baygın bir halde yNde yatan Sır.tı

kanın arasında şaşkın şaşkın dola~
mıya başlamıştır. Faciayı işiterek va
ka yerine gelen polisler Ahmedi ya
kalıyarak adlıyeyc teslim etmişlerdır. 

Alman Tebliği 

Lütfi Kırdar Fuarda 
İzmir 2S ıTan) Buradı bulunmakta olan 

!stanbul Valııi buılln bazı zıyaretlerdc bu· 
Junmuş ve luarı zıyarcı ederek beğcndiiıni 
ıoylrmi ıtır. 

Fuara Rağbet 
Tımlr ~J (Tan) Halkın fuara ıtlistcrdl· 

fi rdbcı elın a~çtlk,c artmakıadır. Oç aOn• 
de fuarı eezenlerın uyıaı 70,730 u buldu. 

lzmirlilerin Üç 
Temennisi 

Dahiliye ve Maarif 
Vekilleri Şehrimizde 
Şehrimize ı:elcn Dohiliye Vekili 

Faık Öztrak dUn nkşam Yalovaya ha
reket etmiştir. Dahiliye Vcklll gazc
t.ccılcrn, buglınlcrde hiç-bir vnlinin 
dc"iştirilmlycceğini, istimllık kanu
nunun bir madd~lnln tadil edllcre -
ğını 'e nahıyc tcşkllıitında dcgışik -
lıklcr yapıl cağını soylcınlştlr. Vekil. 
on gıin kadar şehrimizde kalacaktır. 

Maarif Vrkıli Hasan Ali Yücel diin 
Ankararlan şehrimize gelmiştir, Ve • 
kıl, pazarlc 1 gUnu Ünh·ersite kam
pını gezc('ek ve okulların ikmal iın

tıhanlarındıı hazır bulunacaktır. 

pınar bataklığını kurutmalıyız. 
Egcr Nafia b u işe para sarfedecck 
vaziyette değilse, bu mıntakanın 
bcledıyc hudutları içine ahnması-

( Baıtarafı 1 incide) 
M ukavenıete rağmen 

ile1·leme <ea,taratı , '"cldel na mıisaadc etsinler. Bu tedbir 
Onu Tzmirden ayırmak, adetn bu bataklıgın kurutulmasına ve 

Berlln, 2~ (A.A.) - "D.N.B,., D~n-, şimdiye kadar yaptığı giizel ve şehrin kurtarılmasına kafidir. 
yeper uzcrınd.e cltın .~o~yetlerın elın-, buyük işlere saygıs ızlık olacak. Bu bataklıgın kurutulması ve-
de bulunan bırkaç kopru başının zııp- . . . . · b 1 d · h d ı · · k 
lı için yapılan muharebeler butiın Onun ıçın Izmırlıler Bekdıye re- ydcı 

1 
e c 

1 
ıy1c u

1 1~1t a.rı ıc;ınde ter 
şiddetiyle devam etmektedir. Sovye•- islerinin üzerine •titriyorlar ve o-· e ı mcs , zm r ı erı son erece 
!er, ağır tanklarını birf.'r ıs~ıhkAm J:i- nun kendilerinden alınmamasını mınnettar edecektir. Ve sıhhat 
bi kullanmak lızerc toprağa yerleşti- rica edİY,Odar. meselclerılc çok yakından alaka-
rcrek, sahra merkezlerini takviye et- )#. )#. dar olan sayın Başvekilin I zmirin 
mlşlcrse de, Alınan kıtalorı mütcad- y ine bütün l zmirlilerden din bu derdi ile alakadar olmakta ge-
dlt noktalardan duşman mcvzılcrlni lcdfğlmiz ikinci müc:terek cikmiyccegini umuyorlar. 
yararak ilerlemlye muvaffak olmuş - ';t * * 
!ardır. Sovyctlcr, Dinyeper üzerinde temenni §Udur: 1 zmir mustahsillcri bize an-
bulunan Ccrka Y şehrınin evlerinde -Bchcct Uz'un yorulmaz him- !attıkları temennilerini fu. 
kapanıp mtıdafaaya devam etmlcler metile Izmir güzellcşivor. Her " - .; arı acn1ag-a gelen Ticaret Vekili dir taratta parklar, temiz ve m u nta-

Siddctli sokak muharebeleri neti- zam caddeler, modern belediye Mümtaz Okmene de izah fırsatını 
resinde Almanlar ııuratle düşman•n müesseseleri size Avrupai bir şe- kaçırmadılar. Onların temennılc
son mukavemetini de kırın ıya ve şeh- hirde bulunduğunuz hissini veri- ri şu etimle ile hiilasa etlile
r! işgal etmiys muvaffak olmuşlar- bilir: Mi.istahsılin malına mali
dır. İstihkam kıtalnrının yardımlylc yor. Fcıkat bütiin bu güzelliği ve yet fıyatı koyarken köylünün 

tekcmmiilii bir hamlede sıfıra in-Aiman kuvvetleri Dinycncr'deki bir menfaatini gözetmek. 
d k k dü b Ü Ü •• diren ve adeta b ütün bunları der-

0 aya cı arn şmanın u ss mı Izmir Turkiyenin ikinci mühim 
d t tmı 1 dl d imizle istihza eden bir lüks ve e zap e § er r, pamuk mıntakasıdır. Fazla olarak 

Z t d ·ı • f "hk"' l si.is h aline koyan noksanımız var: ap e ı en ıs z am ar Jzmir köyl üsu dtinyanın en iyi 
Sivrisinek ve sıtma. Şehrin biraz 

Berlln, 23 (A.A.) - "Ofi,, Lenin- ilerisinde Halkapınar denilen bır pamuğunu yetiştirir. Adanad a 
grad cephesi - Almnn kıtalnrınm son bataklık vardır. Buradan kalkan pamugun maliyet fiyatı daha az, 
gilnlcr zarfında cereyan eden muha- sivrisinekler "eccl"'rı' c:ehri istila Izmirde daha çoktur. Hükıimct 
rebclcr esnasında 207 Blokhavz ve o " :ı ı a g n malı· t f' t tc b't 

cd k h ık hh t h t 
1 mu u ye ıya ını s ı 

lstihkilm zaptettlkleri Alman radyo- ere a ın sı n ı ve aya 1 d k t h ·u · d f 'k ı · 
·ı ı B b t ki k k tul e er en mus a sı crın e ı r nı su tarafından blldlrllmektedir. Bu is- ı e oynar ar. u a a ı uru F k r· l 

ih · i n d k I · · k t k 1 sormuş. a nt konan ıyat on a · t kiımlaı ın büyük bır kısmı yen ve 1a ı ça zmırı ·ur arma , ve d. ~. k 1 .. k 
7."1 ve ıo~ lık t"rctll toplarla mUcch- B Jed· · · · · · k · t 1 rın ver ıgı ra am ara gore on -

v " c ıyc reısıınızın erışme · ıs e- B d k' 1 · ·· 
hcz bulunmaktaydı. d' · k 1 'T' k . k.. I mamıs. un an oy unun zarar 

F . bl' v • dıgg_ı'ıld;ma Be go u rmek mtuml un gurecegini söylüyorlar. Maliyet 
r1l le ıgı e ır. uranın uru u ması f ·ı r· d k " 

Helslnkl 23 CA. A.) - Fin tebliıd: La· da nihayet 700 000 liralık bir mc ıyatı 1 e satış ıyatı arsın a oy-
doıa 1aıanıın ,ımali earblslııdekl harp hare· ·el d' B Ik' b' b t ki k b 1 luniin lehine bırakılan karı az gö· 
uıımıı, iki cevırme hueuıı iıe netıcrıenmı, s c ır. e ı u a a ı c e - .. 1 B d ·· l · h d · 
tir. Bu ,enberlerln ılttlkce daha riyıde kapa d' t k • • d J d k ruyor ar. UnU a §OY e ıza e 1-
tılmuı Uıerlne, ıeı inci ukvlycll Sovvrt lır· ıye mın a ası ıçın e 0 sa, 0 - yorlar: Hı.ikumct hayatı pahalı -
Ustnı Sortavalının cenubundaki burun U.ı:ertne tor Behcet Uz o nun da hakkın. - !aştırmak ı'stemiyor. Satış ve ma-
ıllrmek kabil olmuıtur. Muharebele esnasın· d l k F k t b N f.'i 
da, bu fırkanın kuv.,·I kOllıyeal lmha cdl• an ge ~c.e ' ~ a urası .a a liyet fiyatını tesbit ederk en bu 
miıtlr. Bu fırkanın ıerı katın kıımı Ladoaa Vekaletının hımmetinc ihtıyaç 
ıötU ııurinde vaımayı cekllmhtlr. Bu rltaı . . . . noktai nazardan h arek et ediyor. 
esnuı ndı btrcok vapur ve uı batırıımıııır. h ıssettırıyor. Nafıa ~a nedense Halbuki k öyl ünün elinden az kar-
Harp eanalmi, ,ok hUyUlı:tUr. Bu fırka, car• b ray bu pa d kmeğe r z 
pı,maların ıon talhuında 300 araba, blrkac u a rayı o . a J la alınan mala m u kab il, köylün ün 
~~!ı:tti.,.bır kac duzlne top ve mnhimmat terıı olmuyo~; Sıtmanı~ lzmı:de. kur~ h ariçten tem ine mecb ur olduğu 

142 inci ve 198 inci Sovvet fırkaları kinli lan but~n medenıye.~le~ı ~ır~r bı eşya ve malzeme fiyatlarında 
kayıplardan ıonra, Hplıole'un ıukındı Kii· rer~ tahrıp e.den en b.uyuk. amıl o J y u''zde yu"z nı'sbetı'nde bı'r yu''k sel-pula ıduına ıerl pDılıOrtOlmUttlir. Çarpıımı _ 
lif devam etmektedir. Sov;yetler, bu fırkata· dug u nu tarıhler tesbıt edıyor. Yal me var. Bu seb eple b ir az kar la 
rın ıer lkaıan kıtımlarını tabliyeye çalıımak y Jıl b d t J 
tadır. Fakat tıtıtıye mevkileri dılmt surette nı~ unan a r u ra a sı m a 1 e malımızı satıyor, fakat çok paha-
Fın ıop,uıunun ateıl altında bulunmaku ve mucade)e ed erek muvaffak O)muş b 1 
bunun netlcetlnde Sovyetler afır kayıplar YOf • • lıya mal Olmağa mec Ur 0 UyOrUz 
ınclı tcdlr. lar v e d aha devamlı bır medenı- B u hus usta daha b ir çtık misaller 

Devam eden .diler çevirme hareketlerlndtn 1 yet kurabilmişler Biz I zm ir l kur 
baska, lime • Hıtıolı hattı llrerlnde Vıokıoya • veriyorlar. F akat b u sütun b ütün 
lıadır 1ıa1e niumlı bir hncum yapmıılardır. tarm ak istiyorsak evvela şuHalka b u ı'zahatı vermeğe karı· gelm iye
Bu muharebeler eanaaında tllı:vlye olarak ı ================ 
::E~~r~:: v!5~ 5~c~n~lo~k~ ~~~~ıuka;:;::!l~ı: duları ıımal mınt~kuı baıkumındını Mı. ceğ, için, b u n u diğer b ir yazımı
aonra Vaokıinln ıarb sahiline pilılıllrtUlrnUı· ı ruaı Voroıllola aıt evrakı ılltUren tıyya~e za bırakarak b u rada yalnız k öylü.
ıur. Takviye olarak ıllnderlleıı birçok kllcillr ıl,ılıtan uçarken Almanların muvakkat bır n u" n VC mu"stahsı'lı'n temennı'sı'nı' te eklıUller de çevrllmlı ve imha edllmlıtlr. tayyare meydanı civarında ,motllrUne ateı e· 
HOcum hııtım111n kaldulnl ıeniıleterelı: Ru den Alı;nan piyadesi tarafından lnmlye mec• k t ' l 'k tifa ed'yoru z· 
ıodın Klvlnlennlye tcadar Vıolııl lııymnı haal bur edılmlıtlr, Tayyarede Sov;yet baıku~ın· ayı l e l l · 
ettik. Kalı:lulnl "Kektholını 21 Alu.tosıa dılıııı,ıını alı mUhlrn ılzU evrak ele ıte,ırıı. - Malımızın maliyet v e satış 
inal •dllml•tlr m 11 r. f ' t " b't d'}' k b ' i d d' 

T hl· · dil hi Zapt edilen gemiler , ıy? ı .• es ı e .. ı ır .. en ız. . c ın-a ıye e en fe " lesınler ve m umku nse bızı k oru-
Roma 2J (A A ) "Ofl Beyu Ruı,.. Berlln, 23 (A A.) - "D.N.B,. Nlkolıyef U } d' rdar 

nın har;lı:et merlıtıl ~P yU.•de lrırkı ;yıhu: 1 llmınının luall tınasında Almanların ehne S n ar. ıyo . 
dılerden mOrelıkep ile yib bin nO!uılu olan ıecmh olın Sovyet ıemllerlnln bu !imanın R efik Saydam hükum etinin za-
Min•lr ıebrl. hallı tarafından ıamamen ter• terkinden ~vvtl Sovyetler tarafından ıllya .. ,. . , , • 
ltedllmhtlr. Hava bombardımanları "' topçu tahrip edılml& oldutu hakkında aerdedıler. ten en b uyu k hedefi ıktısadı sa
ateıi $ehri bir harabe ve tnku yığını hali· ıddıalar r~smi Alm•n '!'lkamlarınca kat! IU• hada müstahsili korumak oldu -
ne ııeıirmi&tlr RuslAr ritıtleri esnuında htı rctıe teıkıp rdılmd-tedır. ~ .. 
,eyi vakmı larılır. !.eninin bronzdan mamlll Bu mıkaml;arda mOıahede edlfıllfi;ıe ellre, guna gore onların da bu t~mcn-
heykeli de bu meyanda yakılmııtır Sovyeıler bahn mevzuu olan ııemllerın tahrl· .1 . . , t' - . d * . he. vaki tbulamamışl~r ve bundan dolayı ~e· nı crını yerıne ge ırecegın en 

,. m!ler Almanların elınc upa•ağlam &nmı~· su··phe etmiyoruz 1'•"'"· n ( A A l D n 1'!., lPoY7'"t or· tır. " · 

ihtikar ile 
Mücadele 

Dün de 
Tevkif 

Üç Kişi 
Edildi 

21-8-911 

il 
Fiyat Miirakabc BUrosuna dün ya- yakıi, her vatandaş kanunlarmuzı 

pılnn yedi ihtikAr ihbarından birine bilmekle mukcllcftir, Fakat bazı 
cürınliıneşhut tertip edilmiştir. Ku - avukatlarımızın iddialarına bakılırsa, 
rna~ ve iplik boyası satan bir firma- değme hukukçuları~ız içinde .bile, k~
nıo yaptığı bu ihtikar bu suretle tcs- n~nlarımızm bıliı~tı~na hcps.ıni bıl
bif edılerek evrakı adlıyeye veril- ı mıycnlcr yok dc~ıldır. ~u. ~tı.barla u
mJştir. İhtlkflr yapanlar arasında bir- tanç duy~ada~ hır cchlımı ıtıraf ede
kJC bakkal ve tuhafıyeci bulunmak- y~m: Vak.it bır gcc~ y~rısı da_ olsa, 
tadır. Belediye Fen İşleri İdaresince bır vatandaşın kcndı. ıkamctgahın~a 
satın alınacak çivilerin kUo~na bir Y.uk~ek sesle gulmesınln kanu~en. bır 
nalbur iki yüz kuruş istemiştir. Bu- curum sayılıp sayılmadığını bilmıyo-

rum 
nun üzerine cürmüme~hut yapılması- E~velki gece anamın misafiriydim. 
na karar verilmiş ve paraların nu - Geç vakte kadar suren söhbct, gece ya 
maraları alınarak çivi mübayaası için rısı en neşeli kıvamını bulmuştu. Bır 
bir memur gönderilmiştir. Nalbur, aralık anam ve yeğenlerim zamana 
memuru görfince, çivilerin kilosunu pek uygun bir bcktaşt fıkrasını - ki 
55 kuru'1an hesap ederek curmilmeş- ilk fırsatta onu size de okutacağım -
huttan kurtulmuştur. kahkahayla kar~ılamaktan kendilerini 

Teukif edilenler alamadılar. Bu kahkahalann atılışın-
Balıkpaz.arında Silngercilerde 45 dan pek az sonra da, apartıman kapı-

numaralt niıkkAnda bakkal Kosta ve cısı bize, mal sahibinin şu emı ini 
oğlu Mihail, ardiyeledncie 7 sandık tebliğ etti: 
şeker olduğu halde müşterilere şe _ ··- Bu saatten sonra, yıiksck sesle 

gıilmcsinlerl" 
ker yok demişlerdir. Bu suçla adliye- İşte dun yazdığım "Apartıman,, 
ye verllcn baba oğul tevkif edilmiş başlıklı fıkra; nedense garip buldu
ve duruşma, şahitlerin celbi için baş-

ı t gum bu ei"rin mahsuludur. 
ka gune ka mış ır. Bu cmı1n suduı undan sonraki ha-* Ardiyesinde pek çok kaput bezi llmizi tasavvur edersiniz: Bittabi 
bulunduğu halde Anadolu tüccarları- ciımlemiz, seslerimizin tonunu, ıizli 
na satmıyan Ali Cahldin muhakeme·! bir toplantı yapan Jnsanlann fısıltısı 
diln asliye ikinci ceza mahkemesinde haline iııdırdik, ve bu &uretlc ne!icli 
netiC'elenmiş ve sm;lunun 1 hafta havası soğuyan meclis de, ortasına 
hapsine, 50 lira para cezasına, 15 bomba duşmüş bir manga gibi dağıldı. 
gün dilkkllnının kapatılmasına ve Bu hisle, pencereden etrafıfnıza sıra· 
kaput bezlerinin müsaderesine karar !anan binalara baktım ve birçoklan
vcrilmiştlr. nın butun t§ıkları, kör gözleri gibi 

PiYASADA: 
sönmuş olan kapkara apartımanlar, 

bana iı;lcr1ndc guhinmcsi haram veya 
curiım sayılan bırcr modern çilehane 

Sahte İdrofil Pamuk gibi goründu. Bir şair: 
·•- Kahkaha, Ömiir ağacının çlçe

ğidlr !11 Demiş, Belli ki apartımanlar; 
bu çiçeği kurutan birer çöldür. Yapmışlar 

Şehrimizde bir idrofil pamuk trös- Hali duşü~üyorum: Biz o cmr~ ita-
t .. ld ~ 1 k Al"k d at ctmcseydık, anamın pek aksı bir u yapı ı6rnı yazmı.ş ı . " ıı ar d ld v • 1 d' •· 

k l b i · •-tklk d t vatan aş o ugunu soy c ıgı ev sa-ma aın ar u şı . ..., ·e evaın c - t..:b· b b d la ~ 

ki d . p· d id f'l -"'"'· I '" ı, za ıtaya ali vursay ı, a cagı me e ır ıyasamız a ro ı paıu.r:n. t' d'? 
k ti . . . dl b kt b ne ıce ney ı 

p;ı e erının ye uçu an °':1 eş Acaba kahkaha atmak faraza &'ece 
kuruşa çıkarılması nazarı dık~atı. cel- yarısından sonra nara atmak, saz çal
bedcrek, bu işe. vazıye~ ~ılmıstlr. mk, veya çeşitli gürültülerden birini 
Yap'.lıın ilk t~tkıklr.rde ıd~ofıl yapan çıkarmak nevinden bir cürüm sayıla
fabrı~alıırın. fıy~tlıırı kcn~ı aral.arın: rak tecziye edilir mi idik? 
d.n yükselttıklerı ve tes?ıt ~tlıklerı Ben sanmıyorum: Eğer öyle olsa 
fıyntıardan mal almak ıstcmıyenlere idi, sade yıkandığımız suyun hara
karşı vaziyet aldıkları anlaşılmıştır. retfoi değil, attığımız kahkahalarm 
Pıyasnımzdan toplıınan Akala pa- perdesini de apartıman sahipleri a
muklarının ucuz fiyatla a!ındığı hal- kort ederler ve falso .yapanı deliğe tı
dc, irlrofilin pahalı satılmasıııda ına- karlardı. Vakıa bu şekilde deliğe tı
kul scbcplf'r goriılmcrnektccllr. Tah - kılınca; hiırriycte kavuşmuş bir in
kikatın birkaç güne kadar bitecegi san 'keyfiyle rahat bir soluk almak, 
öylcniyor, ve: * "- Oh, çok şiıkür apartımandan a -

Ycdikulcdcki ldrofil pamuk fabl'i -
kası yandıgı için, piyasaya sahte pa
muk slirıılduğıi haber alınn;ıı~tır. Diln 
yapılan letkikatta bu işi bir İranlı -
nın yaptıgı anlaşılmı§tır. Pamuklar 
nıusadcrc edilmiştir. Tahkikata de
vam edilmektedir. 

zat oldum!., Dıycrck tescili bulmak 
mi.ımkündiır, Fakat hapishanedeki mah 
kumlar, cürmünüzil sorarlarsa ne 
cevap vercceksinlz? 

İşbu fıkra, cezamızın hafiflctllmeııi 
zımnında, bazı despot apartıman sa
hiplerine yazılmış bir açık iıtidadır: 
Ve aşgari yüz bin imzıılıdırl 

Amerikan Avclları 1 Sovyet Tebliği 
R V d 1 ( Baştaratı 1 ıncıııeJ USyaya ar 1 : Bu akınlar esnasında 736 kişi 

(Baftarafı 1 ı nclde ) ! ölmi.ış ve 200 den fazla insan ya-
Sovyetlerin Birleşik Amerika- ralanmıstrr. 

daki siparişleri takriben l mil- Sabalı tebliği 
yar doları bunlmuşlur. 

Bolşevizm için f edakô.rlık 
Bcrlin 23 (A. A,) -D. N. B.: Ber

linc Börscn Zeltung gazetesinin si
ya~i muharrir! Kari Megerle ~öyle ya
zıyor: 

Roosevelt. kongreye alelacele bir 
mesaj görıdcrmeğe mecbur kalmıştır. 
Ru mesajında Roosevelt Amerıka paı 
lamentosuııa knrşı pek nz hürmet gôs 
tcrnıektedir. Kongra yeni emri vakıi 
kabul etmekten başka bir ııey yapa
mıız. Yeniden milyarlar ingilizlerin 
dibi delık sepetine akacak ve bund;m 
haşka Amerikan vergi mükell~fleri 
de Sovyetlcrc yapılan yardunı finanse 
edeeeklerrllr. 

Roosevelt, kendini tenkit edenleri 
tııkbih etmek için bun larrn itirazları 
Nazilerle beraber oldukları bir delil 
teşkil ettiğini söyiiyccektir, 

Amerikan vatandaşı emrivakiler 
karşısında bulunmağa alı mıştrr. Ş!:n 
di de, sade İngiltere için değil, Bolşe
vi1.m için de fedakArlıklara katlanma
sını vazife olarak kabul edecektir. 

Yardımm Japonyadaki 
akisleri 

Toky 23 (A. A.) - "Rcuter,, Amo 
nlt,ının Vıladivostok tarikile Sovyet 
!er Birli~ine yapmakta oldugu nıadcll 
yardım Tokyo matbuatının butün dil; 
katini cclbctıııektcdir, Rusyaduıı lıu 
.rolla alncnğı ınuhinımat husu unda 
kapalı ihtarlarda bulunulmaktadır, 

Gazeteler, Amerikanın Bahrimuhit 
yolu ile Ruslara yaptıgı yardım,ın gizli 
maksadı uzaktakı Kızıloı·duyu kuv -
vctlendinnck olduğunu ileri sürmek
tedir. Gazeteler diyor ki: 

"Vladivostok'a ihraç olunan miihim 
matın yalnız Almanynya karşı kulla
nılacagına kimse 1nanamaz. Binaena
leyh iyıle.,meğe yliz tutan Japon -
Sovyct münasebatı şayet gerginleşe
cek olursa bunun mesulü Sovyetler 
Birliğidir ... 

Sovyet - Çin temasları 
Tokyo 23 (A. A.) - "Oii,. Sovye1 

ler Birliğinin mlimessilleri He Çun -
king murahhasları arasında Chita'da 
yapılan askeri göriişmelerden bahse
den Asahi gazetesi şöyle yazmakta -
dır: 

"Böyle bir görüşmenin yapıldığı 
doğru ise bu görlişme İJVıilterc, A
merika, Sovyetler Birliği ve Çunking 
arasında aktedilen askeri itti!akt<:ın 
sonra Japon - Sovyet münasebetleri
nin değişmediğine dair Sovyetler ta
rafından miikerreren yapıl&n bcya -
nala muhaliftir, Bu haber ayni za -
manda Sovyctlerlc Çunkiııg arasında 
askeri ve res'Tlf bir g6r0~enfn ba~
lamak tlzere bulundu~unn da bir i~a
rcttir. Bu görüşmenin es:ıslnrı Mos-

Moskova 23 (A.A.) - "Bu sa
bahki tebliğ.,: 

Geceleyin kıtalarımız bütün 
cephe boyunca şiddetle mu ha"'" 
rebeye devam etmişlerdir. 

Taarruz durduruldu 
Moskova 23 (A. A.) - Leningın 

rla kar6ı yapılan Alman taarruzunun 
muvakkııtcn durduruldugu anlaıı.J. .. 
maktadır. 

Dinyepcr'i geçen kuvvetler 
Londra, 23 (A,A,) - "Reuter,, Ba

zı kuçiık Alman müfrezeleri Dinye
ııcr nehdni geçmiye muvaffak ol
nıu§larsa da buyuk kuvvetler geç
ı:nemlştir, 

Rus mukabil taarruzu 
Moskova, 23 (A.A.) - Cephenin 

merkez mıntakasmda General Koni
e!'in kumand:ısı altındaki Sovyet kı
taları mukabil taarruza geçmiB}er ve 
48 saat içinde 9 köyu geri almışlar .. 
dır. 

Şimal lıarbi 
Stokholm, 23 (A.A.) - "Al!,. Alman in· 

kıtalarının I.tninırıda yirmi kllometrelık bir 
mualeye kadar ıeldıklcrine dair dUn Berlın• 
de baıı 1ayialar dola maktaydı. Atfonbladet 
ıtazcıeıinin Berlin muhabiri evvrlki ak~aın 
rla Almın mahlıllcrinde Alman kıtalannın 
1.enıneradın kırk kilometre crnubunda kiın 
Goçlnaya kldar ilrrledıkltrl soylenmrkte ol• 
duğunu bıldırmckırdır. Gaçinanın işgal ed ıl• 
diiı altı haha ıçinılc dört kere ıöylcnmi tır. 

General Von Lccb kumandasındaki kıta· 
ların yolunda henilz ciddt ellçlilkltr mevcut
tur. Talın yolu ile Leninııradı dofru ilcrli· 
yen Alman kıtalırının arkuında bulunan 
Narvza Rus mukavrmct merkezinin henüz 
bazı ekıprrltrce tımamiyle kırılmış addcdıl· 
mtıııtıl mlnıdardrr. Narvıanın •••li dün ak• 
tam ilin rdlimi3tir. Bu hal Almanların Le· 
nlnırad isdkaınttlnı!e uptettlkleri noktaları 
İyice ellerinde tutacak mikurda kuvvetleri 
bulunmıılığını gostermtktedlr. Ciartc Eıon· 
ya henOz nıukavemet eımclcıcdir. 

Hicret edenler 
Londra 2J (A. A.) Kinı:isep'dtn Lenin· 

ırad istikametinde ııiden bOtOn yollar şehir• 
den unklaıan halk kafılelcrlylc doludur. 
Dahile iltıca eden halle pek u eıya ı!lnder
mektedlr. Vilrllyuı hılinde bulunan bu umiı 
ve sakit fasılalar bilhaasa ihtiyarlar, kadın• 
lar ve çocuklrdn mUteeckklldlr. Hlk ;yurtlrı. 
nı terktemden evvel her ıeyi tahrip etınıtlcr 
ılilsmana ne bir lokma ekmek, ne bir bar· 
dak su dahi btrakmamıtlardır. 

Leninırad'da fabrikalarda meni normı1 
olarak devam etmektedir. Mafuaalr a,ıktır. 
Tiyatrolardan biri calıtılı bir komedi oyna· 
maktadır. Sinemalarda tecen bOyUk harbe 
ait filmlerle vatani lilmler ıoııerilmrktedir, 
Halk müdafaa itleriyle fazla meuul oldu· 
!!undan, başka eflrnceler mtvcut dei!ildır. 

kovada hazn-lanmıştır. 
Bunun neticesi büyük bir lhtimallo 

Çunkln'in İngiliz - Amerikan - Sov
yet blokuna iltihakıdır. 

Asahl gazetesi netice olarak Japon 
hiiktimetinl Sovyct - Cunklng mOn:ı
sebetleri meselesinde ve Amerıkanın 
J:ıpony11ya kaJ'1ı glttik~e artan t hrl
kAtına karıjı mllteyakkrt bulunm ı.;n 
davet etmektedir. 
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hgiltere ve Sovyetlcr hilkiimetlerinin 
Iranda çok miktarda bulunduğu iddia 

!dilen Almanların tehlıkeli faaliyetle
tiııe nihayet verecek tedbirlerin alın
lııaıı hakkmda Iran hilkilmetinc ver
dilcleri ve bir kaç defa te'kit ettikleri 
llotalarm cevabının Londraya gel
diği ve İngiliz hiıkılmeti tarafından 
1ttkik edildiği bildirilmektedir. 
l Son günlerde lnıiliz gazetelerinin 
tan meselesiyle çok alakadar olduk
rı görülüyor. 

L.~ki gün evvel Daily Telegraphe İran 
oUlcUmetinin cevabının tatmin edici 
llıalıiyette olmadığı takdirde alakadar 
iti devletin yani İngiltere ve Sov
)ttJerin vaziyetlerini korumak için 
~~ddetli tedbirler alacaklarını, diğer 
uır gazete de: İranın, lrak isyanım 
~!taran liç bin Alman casusunun u
'ıunıi kararglh.ı olarak kullamlması
lıt İngiltere hükümetinin müsaade et
llıi1eceilni ya.zmııtrr. 
L .\merika kaynaklarından &elen bir 
ııabere göre General Wavell büyük 
~vvetlerle Bülücistam geçerek İran 
loııraklarma girmiştir. Fakat bu ha
~rin Londrada resmen tekzip edildi
u bildiriliyor. 

Amerikan kaynaklarına göre: At
l;ılltik mülikatında Iran meselsi esas
:• bir surette görüıülmüş ve Roosevelt 
tanın Sovyetler için bir transit yo

lıı haline getirilmesi ve orta ,ark ln
~liz kuvvetleri için petrol kaynağı o
ı;ırak kullanılması hususundaki İn
~liz noktai nazarını tamamiyle an
-.ııtışur. 
Alınan kuvvetlerinin şimal ve cenup 

~Phelerindeki son büyük taarruzları 
~rşısında, İngiltere ve Amerikanın 
"Ovyetlere bilhassa BakU petrol mm
'altasmın müdafaası için acele yardı
~a mecbur oldukları düşünülecek o
Ursa ve Kafkasyaya yapılack yardım 
için en kıs yolun İrandan geçtiği göz 
0ııunde bulundurulacak; diğer cihet-
1tıı İranın Hazer den.izindeki limanı 
01an Pehlevi (En.zeli) den hareket e
::ek tayyarleerin bu şehirden takri -

1 
üç yüz kilometre mesafede bu-

11nan Bakii petrol sahasını kolaylık-
1' bombardıman etmeleri ihtimali de 
:azarı itibara alınacak olursa, ~ki 
asrın ırupun da lrana verdikleri e
~tınmiyetin manası kolaylıkla anlaıı-

!ı londra gazeteleri Atlantik mülaka
eınasında iki muhasun grupun 

ratejik vaziyetlerinden yakında büyük 
L Ciişikliklere ~ntizar edileceğini ve 
U değişikliğin garp cephesinde mi 

Clrta şarkta mı, yoksa Pasifikte mi 
tabut ayni zamanda bütün bu cephe

rde mi vukua geleceği hakkında 
tnüz kat'i bir şey söylenemiyecefi,

llı yazmışlardrr. 
ll Bu gazetelerin mütalearına göre: 
~erlin Moıkova ile anla,ma halinde 
aldığı müddetçe Londra Hindista-

111n mukadderatından ıüphc etmekte 
\>e haıka cephelerde çok faydalı bir 
'urette kullanabileceği mühim mik
~rdaki Hint askerlerin! bilhassa 
~~al hudutlarının muhafazası için 

•ndistanda alıkoymakta idi. 
. Fakat Alman - Sovyet harbi ne
lıcesi hlsıl olan yeni vaziyet, İngil
:trenin Hindiıtan hakkındaki endişe
trini ortadan kaldırmıı, Hint kuv
~ttleriyle Sovyet kuvvetleri arasında 
ttibat tesisini zarilri ve mümkün kıl
llııştır. Bu irtibat İran vasıtaaiyle 
~tın in edilebilir. İranın, coğrafi ba
l 1ıtıdan, mlhver devletleriyle hiç bir 
~tiaali yoktur. Bitaraf ve dost Tür-
ı1e müstesna olmak üzere mihvere 
!ıtınm olan 1nıllis ve Sovyet arağziıi 
ıle çevrilmlıtir. 
~Fakat bütün ba hldiıelere rağmen 
Oınşumuz ve doıtumuz Iranın, bita
llflıima vo iatikliline muııayir ha
teltetıere meydan vern;ıiyecefine ka
lıaatimis vardır. 

~merikada: 
R oosevelt, Atlantlk müllkatınr mü-

teakip konıreye gönderdiği me 
;aida, tahriri veya şifahi hiç bir söz
I trinin kıymeti olmıyan naz ilerle uz
aıınanın, onlara Avrupa hlkimiyeti
lli temin eden bir sulh yapmanın, na
~ilere nefes aldırmak ve hildmiyetle
tiııi Amerikaya varıncıya kadar teliiil etmek imkinı vermek demek ol-
Ufunu söylcmiıti. 

. Roosevelt'in, Almanyanın Amerika 
k~in doirudan dofruya bir tehdit teş-

ıl ettiiini ilk defa söyledifi bu 
mesajla efkirı ıımumiyeyi harekete 
tetirmek ve yakında alacaiı daha şid
detli tedbirlerin lüzumuna ikna et -
bıek ııayesini de takip ettiii tahmin 
tdilmektedir 
Rooseveıt•in dün milli gene; d.e-

lnokratlar kongresine gl:Snderdiği me 
•aidaki şu cümleler bilhassa şayanı 
dikkat rl:Srtilmektedrl; mütecavizlere 
kendi kullandıkları vasrtalarla ve şid 
detıe mukabele etmek lazımdır. Bu 
icara kuvvet ıalip gelirse dünya esa
rete düıecek ve 500 sene gerileyecek
tir. Ancak. bayaaı:ıca fetihler peıin
den koşan bıı devletlerin hezimeti 
Aınerikayı harpten alıkoyabilir. 

Yine Rooıevelt buıün &'azeteciler 
toplantısında, Amerikadak1 harp ea
llayii iıtihıalitırun tahminlerden zi
>'ade muvaffakıyetli neticeler verdi
iini bildirmiıtir. 
~ Büyük bir mücadele için hazırJandı
tından şüphe edilemlycn harp sana
~i tam randımanla henüz işlemeie 
başbyan Amerikanın, haırrlığmı ta -
!"amtamadan evvel harbe girmemek 
1Çin bütün gayretini sarfettiği, fakat 
buna ratmen ve bundan dolayı her 
hn biraz daha harbe yaklaıtıiı hiı
""1ilmektedir. 

M.ANTEN 

dördüncü dükkan. Üzerinde ko- • sünü seyredersiniz. Lakin, l!Öre-
caman bir püskül asıhdır; adına. lara o yüz hattatım överek mü- nek ve alışkanlık bu, ne i~renir, 
bundan ötürü "Püsküllü dük- temadiyen sa~lık verirdi. (SaO;- ne de ürkersiniz! 
kan,. derler: yanındakine de lık vermek tabiri ırittikçe unu - 1 1 · 
"Gemili dükkan .. denir; dikkat tulmaktadır; aslı salmaktan "sa- HAM T DEVR NDE 
et. gemi asılı olan değil, beride- lık,, vermektir; adresini bildir -
ki ... Beş dirhem "erkek k:ısnı". mek manasına gelirdi). 
yirmi paralık "şeytan tersi''. bir Yukarıda bir "ocak., kelimesi 
tutam "hılhıt", azıcık da "ödül- ,geçti; bu, nefes eden, okuyan. 
kalır,, alırsın; eve d<iner, hepsini tütsüden, tesbihten ı;leciren, çu
taş havanda ivice döversin. Son- kurdan atlatan, tasa baktıran, tü
ra bir pul şişeye koyar. ağzına kürük süren. muska yazan, ava
lkadar zeytinyağı doldurur, gü- ğının altında ci~niyen J?{iruhun 
nese asarsın; ı;ı:eceleri icerive al- dededen, b'3badan kalma. irsi hak 
malı. Yedinci günii turuncu bir kına delalet eder. Bir de "izin., 
renk baRlar. Sabah kahvene on vardır ki o işi yapanın bir bas
damla koyup icmeğe basladın 1kasna ayni salahiyet ve şifa kud
mı, Allahın izniyle, haftasına bir retini vermesi demektir. Tükü
şeyciğin kalmaz! rük tedavisi. ekseriya, 'Parma~ı-

Bu devirde Haclar bövle tıırif nı ağzında ıslatıp vara, bere. sı
edilir, böyle alınır, bövle vapılır. zı mahalline sürmekle olursa da 
hastalıklar böyle .ı;ı:ecirilirdi. - maazalah - doğrudan doğruva. 

Mısırcarşısı. eczahane ve ecza hastanın ağzına, taze taze bir 
deposuydu ve halk, okuma vaz- mrktar tükürmek şeklinde vapıl
ma bilmediğinden dükkanlarm dı1h da vakitli. 
üzerinde levha değil, birer "ala- Bütün bu çirkin, i,ğrenc usul
meti farika., bulunurdu. Ecza !ere, Aziz devrinde, her tabaka 
isimlerinin hosluğuna ve tuhaflı- ahali başvurmaktan çekinmezdi. 
ğına dikkat edini7.: Şeytan tersi. * * 
hılhıt. ödülkahr. kasnı ... Hatırı- u• • çüncü cins tedavi kurşun 
ma sunlar da !!eliyor: Karahalile. dökünme. hacamat ve vı-
Kısacık ·Mahmud, sarısabır. dali- lancık illetine karşı cehreve de
filfil. karaburun, havlican, mer- niz böceği kabukları yaoıstrrıp 
cankoşk, mahlep. asılbend. sina· bir koyunun ateşte yan kavrul
meki, dışı kasnı. şeytan sidiği, mus cene kemi~iyle delk ve te
kırmız. san ve kırmızı kantron... mas! Ku•rşun, nazara ,5feldiği sa-

0 dükkanlar bir takım "ter- nılanların tedavisidir. Hacamat, 
tip,, ler de satarlardı: "Ac1mah· ekseriyetle demevi olanlarm ba
bı.rp,, Ribi ... Sonra her dükkanın har mevsiminde ustura ile sırtla
şöhret kazanmış, kendilerine rım yardırıp kuru boynuzla tas 
mahsus ve sırları kendilerinde doluları kan aldırmalarına denir. 
mahfuz tertipleri de ayrı! Bir ta- Üzrine bir örtü cekilip basının 
kım sular da vardı: Nane. kekik. üstündeki su kabına "caz!., diye 
ciçek, 'PÜlüskül, kabak otu sula- eritilmiş kurşun dökülen şahsa o 
rı... kursunun veni şekli gösterilir ve 

Tedavi. daha ziyade nebati idi: "işte. denirdi, şu ~öz J{Öz olan 
Hatmı, mürver, ıhlamur, ç:ıy. yerlere bakınız... Öyle nazara 
menekşe, boru ciceği, Hindistan ı?elmissiniz ki Allah saklam1s. 
cevizi, safran, taflan. mısır püs- Gözleri cıksm mel'unların! İnsal
külü, kiraz sapı, söğtit yaprağt. lah yürekleri bu kurşun J{ibi de
turunc kabuğu, miyan ve ayrık lik, deşik olur!,, Saclı sakallı, t>a
kökü. citlenbik dalı ve saire ne- labıyık bir adamın. hatta vüke
vinrlen... 18.dan. vüzeradan bir zatın kfü:ıe-

İlaclar icin kullanılan ölçüler ye oturup, anlattı~ımız şekilde 
aca:\'ipti: Bir tutam, bir ct>ntik, Rumeli muhacirlerinden Habbe 
bıçak ucu, yüksük, fincan, fiske, mollaya kurşun döktürmesi o 
kasık sapının tersi, bir cimdik. devirde cok tesadüf edilen man
topluiğne bası karlıır ... Ve su1fato zaralardandı. 
denilen "kinin,, ölcüsü büshiitün Kurşun döken ve vılancı~a çe-
garinti: Buğday... ne 'kemiği sürüp "mührü,, deni-

Aktarlarda coğu ilaç bulunur- len deniz böceai yavrularını va
du amma Mısırcarsısrna rai!bet ptstıranlar. hatta "büyü,, yap
malın tazesini almak icindi. Av- makta en ileri varanlar yerli ve 
rıca. şimdi ortadan kalmış bir Anadolu haJlkından l:iyade Ru
san'at. o zaman pek revacta idi: meli ı?Öcmenleriydi. 
Kökçülük... Kökciiler. tedavide Zaten "büyü .. yü de, bir cihet
kullanılan benatat envaını satar- ten tedavi addetmek yanlıs ol-
lardı. maz. Bilhassa aSk ve alaka ille-* * tinde bundan büvük şaşırtıcı ve 

Maamafih tedavi yalnız ota, 
köke inhisar etmezdi. Bir 

takım hastalıklara karşı akla l!el 
medik hayvanarın etinden bü
yük bassalar beklenirdi. Mesela 
kirpi ve kaplumba~ı etleri... Ci
han, ur ve yaralara da J?{ivercin 
palazını ortasından ayırıp sıcak 
sıcak ve kanlı kanlı yapıstırmak 
ı:?ibi usuller raf?bet ı;!Örürdü. Yi
ne sıc-ak olmak şartiyle öküz te
zeği ve kesi~e karşı örümcek ağı, 
yani tetanoz mikrobunun yuva
lar~! 

iğrenç ve manasız tedaviler -
den biri de sarılığa ilaç dive a
dama kendi idrarından içirmek! 
Amma bu, farkettirilmeden va -
pılırdı; faraza bir odada bulu -
nanlarn hepsine, ayrı ayrı bar
daklarda veva kupa denilen m-:ı
deni kaplarda şerbet ikram edi
lirdi; yalnız hastanınkine, ev -
velceden mahut nesneden maha
retle ve ~izlice tedarik edilin bir 
miktar karışttrılmışı verilirdi. 
İcim bitti mi. hazurundan biri 
manalı manalı J;tülerek: "Afiyet
ler olsun, J:?ecmiş olsun!", "Oldu 
da bitti, maşallah!,, kabilinden 
bir şey söyler; gülüsürler ve sım 
ifşa ederlerdi. Bu ifşa, tedRVinin 
sartdır; hastada bir tehevvilc yap 
mak lazımdır: gfıya o teheyyüc
le husule gelecek reaksiyon ille
tin geçmesinde baslıca amildir! 

* * mpesirine şiddetle inanılan a-
sıl tedavi, mimevisiydi: 

.'Nefes,, yani bir şeyhe, hocaya, 
ocaktan yetişmise ve izinlisine o
kunmaktı. Buna hem maddi. hem 
manevi ilaç olarak maalesef tü
kürüğü de ilave lazımdır! Bir 
de "yazı,, vardı amma yalnız 
kağıda yazılmısı, bildii?iniz mus
ka değil; mesela yüzdeki bir şi
şin üzerine hoca, bezir isi mürek 
kebiyle ve kamıs kalemiyle kar-
1?3cık burı:?acık bir takım harfler. 
isaretler yazar, ciz.ı?iler. çenber
ler resmederdi. Hasta. canlı bir 
reklam Jitibi, yüzünü YJkamadan 
ve örtmeden, ,günlerce bu ımrat
la her yerde gezer, tozar, soran-

her müşkülü halledip meselevi 
kökünden kesip at1cı bir şifa 
kudreti beklenirdi. Maamafih e-
sas itibariyle büyü, ayn bir ba
histir. 

* * Bu devirde doktor, operatör, 
dişçi, eczahane nerededir, 

ne durumdadır? 
Ddktor - daha yerinde tabirle 

hekim - eczahane ~ibi devede 
kulak... Ve tuhafı rdbettf! de
lil! ... Hekimlik, o zaman, Yahu
dilerle Levantilerin elinden he
nüz Ermenilere, Rumlara ve bi
raz da Türklere ~eçivor. Meşhur
lan dördü, beşi bulmaz. Opera
tör hic yoktur; sadece cerrahlar 
mevctrt. Cerrahlar mektepten 
yetismez. alaylı ve cahildirler. 
yaraları pamuk ipli~inden fitil
le isletirler. cınbızla çürük etleri 
ve kemik kırıntılannı cekerler. 
kurşunu çıkartırlar. Fakat kul
landıkları aletler, eller, bezler. 
yakılar, lapalar, tozlar ve mer
hemler. bittabi, ne etüvden aec
miş, ne antiseptik mahlılle batı
rılmıştır. Neşter, makas. cınbız. 
maşa, testere ve saire • buıtünkü 
asepsi nazariyesine J{Öre - dUl.ı;ı:er 
ve doğramacı edevatından, vakı
larla tülbentler ise paçavradan 
farltsızdır. 

Çıkrkcılık hepsinden ileride 
bir san'attir: cidden mahir. mii
tehassıs çıkıkcılar mevcuttur. ek 
seriya. babadan o~ula. hatta ka
rıya. kıza intikal eden bu mes
lek "Ol'ıı.k .. sınıfına ~irer. aile i
sidir. Ücret de muavven ddildir. 
"ocak,. icabı ne verilirse ahr. se
sini cıkarmazsın. Tarife, gönü} -
den kopandır. 

Discilik berberlerin inhisarın
da... Berber dükkanlarının kaoı
sına yalnız traş le~eni de~il. dizi 
dizi insan dişleri de asılır: "Bu
rada diş cekilir,, mAna~nna ... Paslı 
bir -kerpeden bu isi nekAla 2örilr. 
Mü~teri. diş cekildikten sonra 
ağzından taşan kanı, dükkanın 
önünde, sokaia tükürür ve so -
kak, yaya kaldırımlı olmadıl'ı i
cin toprak bunu J?{izelce emer. 

- yarım başağrısı mı hem-
şire? Yeni bir ilac 

cJ.kmış, Bahcekapısmda "Cifte 
kapılı eczahane.. de satrlıyor. 
Dur bakayım. adı dilimin ucuna 
ııelivor amma bir türlii bulamı -
vorum. Kı7.ımda yazılısı vardı. 
Ha. "antipilin,.! Bundan bir .f!lil
lac aldın mı ağrıyı !bı<'ak g:ibi 
kesiyor. Amma reçetesiz alabi
lir misin, bilmem! 

Ümmi hanımın sdlık verdfö 
ilancın asıl ismi "ı:ıntipirin., dir 
ve denebilir ki bizde Avrumı.dan 
ı:?elme ilacların piri odur. Hamit 
devrini. deva ve tedavi hususun
da da frenklesmenin halk taba
kasma sirayet ettiğ'i teceddüt 
baslanıııc1 savmak lazım Hekim
ler coğalıyor. eczahanel~r de öv
le. Fakat. hala, kocakarı ilciclaİ-r, 
nefes, kurşun dökme rağbette. 
Hatta "okunma., denilen hoca. 
sevh, papas nefesine rniiraccıat 
artmıştır bile .... Zira Padişah da
hi o merakta! 

Asıl acayibi. hıristivan ların 
bocalara okundu~u ~ihi miislü -
manlar da kendilerini hazan pa
pasa okuttururlar ve Rum "avaz 
ma .. larından şifa umarlar. Me
sela basa~rıları icin Kav1şdağ ci
varındaki "Kilelik Bakkalköyü,, 
kilisesinin papasınr rical hanım
ları dahi mükellef konak araba
lariylc ve halayıklariyle zivaret 
ederler, okunurlardı; "nefes .. te
sirinde din, mezhep aranmazd1. 

Şehirde yollar epeyce ıı:enisle
diğ'i ve odukca düzeldiği cihetle 
hekimler, artık ha~ta evlerine a
raba ile J?idebilmektedirler: es:ki
den '3tla ,gezerlerdi ve meşhurla
rını, arkalarından bir at u~a~r da 
takip ederdi. İlk operatör de 
meydana cıkmıştır: hıı lkın o ke
limeyi güçlükle telaffuz etmesi
ne rağmen, "cerrah., ile aradaki 
farkı anlatmaık icin modern o
peratörler bu ismi muhafazada 
titiz davranıyorlar.. Dişçilik de 
berberlerin inhisarından. henüz 
hükumet yasak etmediği halde. 
sırf milletin ~özü açılması dola
yisiyle, yavaş yavas çıkmakta
dır. Hacamat ve sülük tutunma 
dahi seyrekleşiyor. Manevi te
davilerde azalma yoksa da mad
dileri son ısrhhat kaidelerine uy
mağa başlamıştır. 

Jf. Jf. 

Lakin eczahanelerde ilaçların 
Avrupadan hazır S{elmisi, 

yani spesialite nevii pek azdır. 
Camekanlar hep kavanozlarla do 
lu... Doktor reçeteleri de daima 
"tertip,, tir. Spesialite, ıtriyat, 
tuvalet levazımı ancak meşruti
yetten sonra eczahane camekan
larını istila etmiştir .. 

Eczacılar, kutuarın üzerine 
"hap,, yerine "kurs", "kaşe" ye
rine "J{üllaç", "krem" yerine 
"merhem" yazarlardı ve oralar
da havan sesi eksik olmazdı Halk 
arasında "kör barsak,, denilen 
"apandisit" bu devirde revaç bul 
muştur; "çiçek aşısı" mecburi
yeti de yine bu devrin hüküm
lerindendir. 

Yalovaya yine gidiliyor: Ka
ragözdeki (Yalova safası,, oyunu
na bakılırsa evvece de Ji{idilirmi$. 
Fakat Abdülhamit devrinde ora
sı "hazinei hassa., malıydı; yani 
Padişah otel ve ılca işletirdi; ec
nebi tebaasından olan otelciy; 
eşkiya dağa kaldırmış, "fidyei 
necat.. istemiş. devlet kasasın
dan bu para verilmiş, herif kuT
tarılmış, bu vakad?.n sonra da 
etrafa süvari karakolları kurul -
muş, kaplıca askeri muhafaza al
tına alınmıştı. Tedaviye gidenler 
kendilerini kışlada sanırlardı: 
Boru gürültüleri. nal takırdıları. 
nöbet de~h1tirmeler, "has dur", 
"selam dur,. sesleri... Hilafet ve 
saltanat merkezinin dört saat ö
tesinde haydutlar cirit oynardı! 

Padişahın manevi ve cismani 
i1ç mühim edavi vasıtası vardır: 
Nefes etmek, tesbihten geçirmek. 
kem gözden esirgemek için bir 
şeyh: Halp köylülerinden Ebül
hüda Efendi; bir basurcubaşı: 
Agah Efendi; bir de ·~kevci,, si, 
Trablust{arp bedevilerinden. dil 
bilmez bir Arap ... "Key,, kızgın 
bir demir parçasını vücudün bir 
yerine bastırmak suretiyle altrı 
ve sızıyı kes~ek için yapılan te
daviye denir! 

ŞiMDiKi DURUM 
- B irader, hastalığımın ne 

odu~ hAla keşfedi -
lemedi. Kaçıncı i<Arar ve kan tah-

r ' 
SPOR .. 

1 iktisadi Ha f ta 1 \. Dünkü Yüzme 

Harhin1 ev/it ettiği M~sabakaları 
D V • • k l • k l ~.~!~~,~~n~~~p .ttiğ; e g l ş l l e r hediyeli yüzme müsabaka lan dün 

öğlgden ~oma Moda yUzme havuzun
da bilyilk bir sporcu kalabalığının fs-

Finlanda Gibi 
Dahi Gıda 

Uzak Memleketlerden 
Maddeleri İstenrnyor 

Harpten evvel, ihracat mevsimi l bit edilmbtir. Yiyecek maddeleri a
baelachğı zan1'ın, miistııhsili ve tile- raı:ında yağ. ana rolU ıfa eden bir 
carı bir dilşiince alrrdı. "Mıılıınm nıaddedir. Bilhassa az miktarda et 
nasıl satacağız,. diye.. Çilnkü kfey
nelmilel pa7.arlardekl büyUk rakiple
re karşı, ucuzca mal ~atn:ıak ve on -
!ara rekabet etmek cidden milhim bir 
meseleydi. 

O zaman lktıııadt teşekkilllerin ba
şında bulunan srrmııyedarlat veyahut 
idare aıfamlat1, köyliiniln ucuz mal 
çıkarma!lı !çin çareler araml\kla meş
guldüler. 

Şimdi vaziyet tamamiyle ak!'ine -
dlr. "İhracat me\•slml geldi geliyor, 
malmıızı kimlere satacağrr .. diye Pn
dlşe etmiyc hile lilıum Jtörmilyoruz; 
çUnkü, deniz aşm memleketlerle mO
naı:ebetleri kesilen Avrupanın m:ıl 
almıya o kadar ihtiyacı t•ar ki, 'bu 
\'eziyet karşıtımda Avnıpaya mal 
satmak bir mesele bile dcğlldir. Ni
tekim harpten sonra mallarmır7'1 
karşı en uzak memleketlerden bile 
öyle talepler olmu~tur ki. insan bunu 
işittiği zaman, hayretler içinde kal -
maktadrr. MeselA; altı ay rvvel Fin
landada bulunan bir müessesenin 
memleketimi7.den yiyecek maddesi 
istemesi glbl... Halbuki dünya tictı
ret tarihinde Finlandanm bizden yi
yecek alması gibi bir mes<eteye tesa
düf etmek kabil deJ!ldir. Buna pek 
hayret etmemek ve pek tabii karşı -
lamak lazımdır, Çünkil Finlanda. 
harpten evvel butilrı yiyecıok madde
lerini deniz aerrr memleketlerden, 
bilhassa Amerikadan tedarik etmek
teydi. Finlandanın bu münasebetleri 
kesildiği için bugün imkan gördüğü 
her memleketten yiyecek istemekte
dir. 

Hasılı dünya harbi memleketler a
rasında ki mübadele nizamını o kadar 
sarsmlfitı ki, bu gibi misallere ı;;ık ~uk 
tesadüf etmek imkanları hasıl olmuş
tur. 

İç piyaBa 
Ticaret Vekaleti bir taraftan ihtl

kiırla mücadeleye hız verirken, diğer 
taraftan da dahili piyasada hayat pa
halıhğma amil olan yiyecek madde
lerini tesbit etmektedir. Bu meyan
da son günlerde yağ fiyatları da tes-

MrfedP.n halk kiltlelerinin belli başlı 
gıda maddesi yağdır. Sadeyağ, zey -
tinyag gibi... H:ılbuki son aylar ı_ 

cinde gerek ze:vUn:vağ ve gerekı:e l'la

deyAğ fiyatları artmı~tı. Bilhassa 
zeytinyağ 9!5 - 100 kuruşa kadaı
yük!elmlştl. VAkıa zeytinyağının baş

ka ını>mleketlerde daha pahalı oluşu
nu göT.öniıne getirirsek. bizdeki fiya
tın ucuzlu~una hUkmcdebilirlz. Me
~elfı; bir kilo zeytinyn.ıt bizim para ile 
Romanyada 300 - 400 kuruştur E
ğer böyle m L~aller getirmek ldzıın 
gelirse, bir kilo krıhvenln Peştede 30 
lira, bir kilo çayın Almnnyada 80 -
90 lira olduğunu da kaydetmek liızrm 
ı;ıelir. Bu korkunç rakamlar görül
düğü zaman. memleket piyasasının 
ne kadar ucuı: olduğuna ha)Tet ede
riz: fakat Varsovada bir cift ayak -
kabı 100 lira, bir kilo tereyd bilmem 
kaç lira olma<>ı bizde de pahalılığa 
göz yummayı lca pettlrmez. Biz, mev 
cut şartları ve imkanları gözönilnde 
tutarak yiyecek maddelerimizin, müm 
kün olduıtu kadar daha ucuza satıl
masını temine çalış!Yoru1, Nitekim 
Ticaret VekAletl de bu ciheti gözö
nünde tutarak yağ, kuru sebzeler, pi
rine gibi bütün gıda maddelerinin fı

yatlarmı tesbit etmekle me~ldı.ir. 

Burada hatırımıza şunlar geliyor: 
Gıda maddelerinin ucuzluğunu temin 
ederken, giyecek eşyasına da büyük 
bir ehemmiyet vermemiz lazımdır. 
Mesela; icindc bulunduğumU7. harp 
f:enelerlnde, hala ıüks kadın çorapları 
gıyıyoruz. Bugünkii şartlara göre, 
kadnı çoraplarınm tipini değiştirnıe:c, 
hiç değilse biraz daha kalın iplikle 
çorap dokunmaı:mı temin etmek lii
zmıdrr. Halbuki çorap fabrikaları, bln 
bin mütküliıtla tedarik ettikleri flo~
larla, hll& ince çorap yapmak içln 
birbirlerine rekabet etmektedirler. 
Fakat rekabet fiyat sahasında değil
dir.İnce çorap yapmak iç)ndir. Bu 
yüzden çorap fiyatlan neredeyse, 
harpten evvelki iskarpin fiyatına 
yaklqacalr 

HilBegin Avni 

ŞiŞMANLIGA AMELIY AT OLUR MU 1 
Bu zamanda operatörlerin elinden 

hiç bir şey kurtulmaz. Bir derlyi çi
zerek altında toplanmıt olan fazla 
yailan çıkardıktan sonra tekrar di
kerek kapamak bir operatör için en 
kolay işlerden biridir. Bu zamanın üs
tat operatörlerinin dokunduldarı yer 
!erde, mikroplar da artık hiç bir te
sir gösteremedikler!nden, ııişmanlıia 
karşı yapılan ameliyatın blr tehlikesi 
de olamaz ... 

Bilhassa karında ve göfüste topla
nan yağlan ameliyatla çıkarmak şim
di pek baait bir lı olmuıtur. Karın
larında yallardan kurtulmak için ame 
liyata razı olan erkekler pek de çok 
iııidilmezıe de, vücut ıüzelliiinin ha
tırr için karınları yahut göfüsleri ü
zerinde ameliyat yaptıran kadınlar 

çoktur,., Karın içindeki yaiları çı
kırma'k için yapılan ameliyatın bir de, 

ASKERİ 
(Baetarafı 1 lıteldel 

Fakat sonra dümdar kuvvetleriyle 
düşmanı oyahyarak, Dinyeper'in şark 
sahiline çekilmek üzere ricate başla
dı. Alman ordusu burada Kief'ln ce
nubundan Karadenize doğru inerek, 
Sovyet kuvvetlerini çevirip imha et
mek planmı takip ediyordu. Fakat 
Mareşal Budyenni bu kıskacın içine 
dlişmeden kuvvetlerini muntazam bir 
ımrette çekmtye ve Dinye~'tn şar
kına nakletmlye muvaffak oldu. Bu 
ricat esnasmda Sovyetler bUyük py
ler kaybettiler. Bunların baıında Ni
kolayef gibi Karadenizde Rusların en 
kuvvetli limanlarından biri vardır ki, 
Ruslar için telMisi güç liir kayıptır. 
Çünkü burada zengin tersaneler .;e 
bu tersanelerde inşa halinde bulu -
nan gemiler vardı. Almanlar bu ge
mileri zaptettiklerlni, Sovyetler ::ie 
tahrip ettiklerini iddia ediyorlar. Her 
iki takdirde de Sovyetler için bu ge
miler kaybolmuş sayılır. Yine bu ka-

lili, kaçıncı röntJ{en muayenesi, 
kaçıncı tansiyon ölcüsü, kacıncı 
masaj, kacıncı Yalova seferi! 
Doktorun biri ''ille ameliyat ... 
safra kesende taş var!,, diyor: bir 
başkası "karaci~erde iltihap.. ö
bürü "hiç biri ddil. kalın bar
sakta bir çiban!,,... Bazıları d3 
gülümsüyorlar: "Miden J(az ya
pıyor, iste o kadar!., Hekime. ili
ca, tahile hastahaneye, kaplıca
ya, hülasa tedaviye verdi~im 
para ile Taksimde apartıman,, 
Suadiyede villi kurardım. Bari 
derdim, illetim anla11ıl1af Baka
lım, yeni bir enjekssiyon ilne
leri çıkmış; ilk tecrübeyi bende 
yapacaklar. $imdiye kadar vü
cudümde i!ne Jtirmemiş bir can 
damarım kalmıştı; belki de bun
lardan birini ora:va sokarar, 
"Jtık., demeden mortayı çeker. 
kurtulurum! 

mahıua ve emel bir adı vardır: Bu 
ameliyata Upektomi derler. Eski Yu
nan diline ıöre üç kelimeden bir
leıtirilerek icat edilen bıı tibir, yai
ları çıkararak keamek demektir. ilim 
dilinde beynelmilel olan bu tlbirin 
türkçeılni aramıya lüzum yoktur ta
nırım.... Lipektomi her dile uyduğu 
gibi, bizim dilimize de pelı:lli uyar ..• 

Bu ameliyatı yapan operatörler, ka
rınlarındaki yağları çıkartan kadınla
rın selı:iz gün içinde kalkıp ıezebil

diklerini de haber verirler.. Koca
man bir karınla, tık nefes olarak ge
zerken, ameliyat yaptırıp, bir hafta 
iç.inde ince ve narin bir vilcutle kalk
mak ne kadar hoşa gidecek bir şey
dir! Fakat, şişmanlık tekrar ıelirse?. 
Karnı açıp içindeki yağları çıkarmak 
ameliyatı kürtaj yapmak gibi sık srk 
tekrar edilemez, derler ... 

VAZIY ET 
yıplar arasında Sovyet Rusyanm en 
zengin demir cevheriol ihtiva eden 
sahalar vardır ki, Sovyetler bunların 
mahrumiyetinden uzun müddet muz
larip olacaklardır, 

Bu büyük kayıplarına mukabil, 
Sovyetlerin kazancı, ordularının im
ha edilmekten kurtarılmış olması ve 
Dinyeper'in oark sahillerine muvaf
fakıyetle çekilebilmesidlr. Nitekim, 
Almanlar bu cephede milhlm miktar
da Sovyet esiri ve askeri levaznn al
dıklarını iddia etmemektedirler. Şim
di Alınan kuvvetleri Dinyeper'i zor
lamıya çalışıyorlar. Fakat bu nehrin 
yatalı her tarafta 1 - 2 kilometre 
genişlijindedir. Nehir üzerinde an -
cak iki büyük köprü vardrr. Bu köp
rülerden birini Sovyet orduları daha 
Almanlar bu sahile gelmeden atmış
lardır. İkinci köprüyU Almanlar bir 
ara elde etmişler ve karşıya bir mik-
tar asker de geçirmişlerse de, Sov
yet kuvvetleri tam vaktinde yetişe -
rek hem köprüyü tahrip etmişler, hem 
de köprüyü geçmis bulunan Alman 
kuvvetlerini imha etmişlerdir. Bu su
retle, iki taraf kuvvetleri Dinyeper 
nehrinin iki sahilinde karstlrklı mev
zi almıya ve kuvvetlenm!ye çalış
maktadır. EğC'f Sovyetler bu mUda -
faa hattında kfıfi derecede kuvvetli 
surette yerleşebilmijilerse, veya yer
leşebilirlerse, bu cephedeki harp de 
merkezdeki harp gibi uzun bir ata
let devresine iimıiye mahkumdur, 
veyahut Almanlar kendilerine başk3 
bir çıkış sahası aramıya mecbur ola
caklardD". 

Cenupta harbin durıunluğa geç
mekte olmasına mukabil, oimal cep
hesinde Leninerad'a karfı başlıyan 
taarruz bütün şiddetiyle devam et
mekte ve burada kanlı muharebeler 
cereyan etmektedir. Mareşal Voroşl
lofun üç iün evel sivil halkı dahi mü
dafaaya davet eden beyannamesi va· 
ziyetin oradaki nezaket ve vahameti
ni gösteren en mühim hAdisedir. Fil
hakika, Almanlar bunda :Ncwogra:i'l 
aldıktan sonra Lenin&rad'm dış mü -

tiraklyle yapılmıştır. Elde edilen de
recelerin çoğu Halkcvinin koydu~ 
hediyelere hak kazıındırmışlrr. Bil
hassa İbrahimin 100 metre serbestt", 
Tevfiğin 200 metre kurbağalamada, 
Vedndm 400 metre serbestte elde et
tikleri derecrler calibi dikkııttir. 

Büyükler arasında 
100 METRE SERBEST: 1 - İbra

him (Kadıköy Halkcvi) 1.03.8, 2 -
Necdet (S:ınycr Halkcvi), 3 - Fu:ıt 
(Kadıköy Halkevl. 

200 METRE SERBEST: 1 - Bedri 
(Sarıyer H lkevl) 2.40. 2 - İsmall 
(Kadıköy Halkevi), 3 - Saftan (Ka
dıköy Halkcvi) 

400 METRE SERBEST: 1 - Vedat 
(Kadıköy Halkevi) 5,58,4, 2 - Tuğ
rul (Kadıköy Halkcvl), 3 - İbrahim 
(Sarıyer HnlkeYi) ' 

100 METRE SIRTÜSTÜ: 1 - Fuat 
(K.H.) 1,27.2. 2 - Gültel)ln CK.H.) 

200 METRE: KURBAGALAMA: 
1 - Tevfik <K.H) 3.10.8. 2 - Ta
rilı:: (S H .). 3 - Remzi (K.H.) 

Küçükler arasında 
100 metre serbestte Nejat ve Re

fet,! 00 metre srrtüstiinde Bahattin, 
200 metre serbectte Gogs ve 200 met
re kurbağalamada Ahmet birinci ol
muşlardır. Bu müsB'bakaJ~,,ın hepsi 
Kadıköv Halkevindcndir. 

TRAMPLEN ATLAMA: Sanyn 
Halkevinden Mnhlr birinci, Kadıkoy 
Halkevlnden Kemal ikinci ve Dof!ap 
üçüncü cıl•ııu~lardır. 

Türkiye Atletizm 
Birincilikleri Seçmeleri 

Türkiye atletizm birincilikleri seç
meleri. diin akşam Fenerbahçe sta
dındn yapılmıstrr. Seçmelere birçok 
atletler iştirak etmiş ve finalistler 
belli olmuctuT'. 

Bugiln öğleden sonra y~e ayni 
statta birinciliklerin finali yaptla
caktır. 

Mü.,abakalnra iştirak etmek üzere 
33 bölgeden dün şehrimize 129 atlet 
gelmiştir. Atletler dün Tnkslm abi
desine bir celenk koymuşlardrr. 

Boğazı Geçme Müsabakası 
Boğazı geçme milsabakası dün A• 

nadoluhlsar ile Bebek arasında ya .. 
pılmrştır. Mlisabakaya 51 yilzilcü iş
tirak etmiş ve ancak 23 kişi yarışı 
bitirmiştir. 

Neticede Galatasaraydan Kemal 
birinci, Beykozdan İbrahim ikinci ve 
Galatasaraydan Mehmet QÇ'lhıcü ol• 
muşlardır. 

VEFAT 
Merhum Ezcacı baıı Miralay Bay Ka4rfnln 

Refika11 ve Temyiz Mahkemesi auıından Yu 
auf Kemal Aalnsan"ın anncai ve tıp fakilıtesl 
taıebeelnden Kadri Aılan11n'ın bU:rtlk annesi 
b,y .. 

FATMA iKBAt 
dOn •efat etmlttlr. Cenueal buıUn 24·1·94f 
pazar ıllnU lllle .aktl Suadlye Baldat cad· 
dt1l 371 No. tu kllıkterlnden kal4ırılaralı Su 
adiye cımilnde namuı 1ı1lındıktın aonr• 
Kuııuncukta aile kabrine defnedlle_fektır, 
Merhumeye tınndan rahmet dilerla • ~ 

ÖLÜM 
TOrkl:re it Bankası A. Ş. Be:rof1u Şubeat 

mlidürll Şemsettin Zincirkıran ıı:ertk bankacı
lık ve ı:crck edebiyat sahalannda kendisin· 
den bir cok uerıer beklendiği bir arrada ıena 
yuında ,,.efat etmiıtir. 

Ccnarui buıı:Un saat ıı,30 da Alman has
tanesinden kıldırılacak; na malt Usklldarda 
Yenicamide ııııe namazı kılınarak Kıracaah. 
mette aile kabristanına defnedilecektir. uıı 

dafaa hatlarına varmışlar demektir. 
Yalnız Voroşilof biyannarnesinde Le
ningrad gençlerine mekanik siUıhla
rrn kullanılmasının talim edilmesini 
tavsiye etmi~tir. Gençlere mekanik 
silAhlarm kullanılmasını öğretmek i· 
çin en az on beş giln lazmıdır. De• 
mek ki, Sovyet Mareşali tehlikeyi o 
kadar yakın görmemektedir. Hatta 
Moskovaya göre, Lcningrad hiçbir 
zaman Almanların eline geçmlyecek 
ve hiçbir zaman bir daha Petersburg 
olmıyacaktır. Moskova ve Kierde ol
duğu gibi, burada da Kızılordunun 
Alman taarruzunu durduracağı ka
naati vardrr. Nitekim dün)rll Sovyet 
tebliği Alman ileri hareketinin dur
durulduğunu bildirmektedir. Maama
fih Almanlar, Talin ve Narva'yı al
mışlar, veya alabilirler ve bütün 
kuvvetlerini Lcnlngrad üzerine çe • 
vlrirlerse, So\·yet ordularının burada 
hayli çetin harpler vermiye mecbur 
olacağına ştiphe yoktur. 

Bu arada Uç, dört gün evvel i\l -
manlarm merkezde ve Kief'ln şima
linde Gomel şehrini alarak burada!! 
cepheyi yardıklarını unutmamak lA· 
zımdrr. Bu nokta hem Kief, hem 
Moskova istikametine giden iki yo
lun merkezidir. Almanlar cepheden 
hücumlarla alamadı~ları bu iki şehri 
yandan tehdit için bu y~r11!1 vücude 
getirmişlerdir. Klef'e mi sarkacaklar
dır, yoksa Moskovnya doğru mu iler
lemiye çalt<:acaklardır. bilemeyiz. Fa
ltat şimdilik burada büyllk bir ileri 
hareketi yapamamışlardır. 

Hillıisa Alman - Sovyet harbi ü
çüncU ayına girmiş ve ücüncil bilyilk 
Alman taarruzu henüz sona ermemiş
tir Taarruzun bu inkisaf seyrine gö
re· Almanların ilk hedefini teşkil e
de'n Leningrad, Moskova ve Kief'in 
zaptı daha hayli zamana miltevakkı1 
görilnmektedir. Halbuki Ağustosun 
son günlerinde bulunuyoruz, Bu ha
rekat EylCil ayı içinde bitse ve Al • 
man orduları ilk hedeflerine varmıya 
muvaffak olsa bile, Alma!\ - Sovyet 
harbi bitmiş olmıyacak ve harp kı~m 
da devam edecektir. ...... , .......... ...... 

1T1 Z A .. 
M Underecatımızın çokluğundan dO· 

tayı bugün "50 ıene evvelki lstanbul,, 
tefrlkamızı dercedemedlk. Okuyucu • 
larımızdın llzUr dllerh. 
~...-.-..-... 
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ıt'te~ Yeni Kolei N;~ari : 

tık - Orta - Lise - Taksimde Sırnserviler 86 1 
Müdürü • Sabık Şlıll Terakki DlrektlSrU M. Ali Haımet Kırca 
Hususiycileri: Yabancı Diller öğretimine ehemmiyet vermek, talebe
sinin sıhhat ve inz.ibatile yakından alakadar olmaktır. Derslere 25 Ey
lülde başlanacaktır. Eski talebenin kayıtlarını Ağustos sonuna kadar 

'- yenilemeleri lAzunlır. Tel : 41159 1 

Emekli, Dul ve Y et~mlerin ve Askeri 

Malullerin Nazarı Dikkatine 

EmlCik ve Eytam Bankasından 
Maaşlarmı Bankamıza temlik ettirmek suretiyle alan emekli, dul ve 

yetimlerin K, Evvel 9.U - Şubat 942 üç aylıklannm tediyesine 1 EylQl 
941 tarihinden itibaren ba$1anacaktrr. 

l - Maaş sa}liplerinln temlik muamelesi için, bir devre evvel Ban
kamızca kendilerine verilmiş olan hesap pusulalarındaki izahatı nazarı 

dikkate alarak mezkôr pusulaların n\t kısınma l:şaret edilmiş gün ve sa
atlerde fotograflı nüfus cüzdanları ve resml seneUeriyle Bankamıza mü
racaatları, 

2 - Kuponlarını vize ettirmek suretiyle muamele yapacakların ve 
maaşlarını ilk defa olarak temlik <?tmek istlyenlerin miıracaatlarmın :l 
Eylül 941 Cuma gününden itibaren kabul edileblleceğı, 

3 - Askeri malullerin milracaatr 1 Eylul 941 Pnznrtesi gü,rıü sabah
leyin saat sekizden on ikiye kadar kabul edilecektir. 

Herhangi bir karışıklığa mahal kalmamak tlzere askeri malQllerln 
Malmüdürlüğüne nazaran müracaat sırası ;ızağıda gösterilmiştir. 

Saat 

~ 
8 - 9 anısınaa Em!Tl'Ontı ve BCŞ!ktaş 
9 - 10 ., Fatih 

10 - 11 ., 'Üsküdar ve Kadıköy 
11 - 12 " Beyoğlu ve diğer Malmüdürtaklerlnde kayıtlı as-

keri mnlQllere tediyat yapılacaktır. Yukarıda b!ldlrilen gün ve saatler
den sonra vAki ;müracaaUarm diğer maaş sahipleri gibi muameleye tlıbi 
tutulacağı ve malüllDrin fotograflı nüfus tezkereleriyle ikramiye tevzii 
cüzdanlarını birlikte getirmeleri. 

4 - Fotôgrafiı nUlus cüzdanlarını birlikte getlrmiyen ma8$ sahlple· 
rine hiçbir veçhlle tedlyat yapılmıyacağı, 

5 - Maaş sahiplerinin rahatça muamelelerini yapttrabilme1eri için 
gün ve saatleri haricinde müracaat etmemelcrlnl ve bu gibi müracaatla-
rın kabul edilmiyeceği llAn olunur. (7346) 

:TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
Z t R A.A T B A N K A S J 

KuMıluş 1Tarihi : 1888 
Serma:r.esi: 100,000, 000 Türk Liras1 

Şube1ve Ajans adedi : 265 

.. 
TAN 24 - 8 - 941 

• . ..:C· -··t ,.~_:. - ,,. ,• .·····'· --~ t '!. '"!+ f' "· __ .. ~· .• ' ·-- ... ~ -·-n-....~ - ' ,,. "" . ' .... - .. . -- , ,_., Yatılı - Yatısız Kız ve Erkek .,._, 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. TAl(L/TLERINDEN SAKININIZ Her yerde 

I Pullu Kutuları ısrarla isteyiniz. 

En idareli 
LAMBA 

~·.·: ~·Ha~ HELIOS MOESSESATI ~. t::;:~ 

Bilecik Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

İnönü - Kütahya yolunun O + 000 
ve 6 + 350 kilometreleri arasındaki 
şose tamiratı esaıdyesi ve lmnltıtı sı

naiyc inşaatı 5/8/941 tarihinden iti
baren .. bir ay mOddetle, pazarlığa ko
nulmuştur. Pazarlık 5/9/941 Cuma 
günü sant 15 de Vil!ıyet Daimi Encü
men toplanma salonunda yapılacak-

inşaat İICinı 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden 

1 

1. - Kayseride inşa ettirilecek işçi pavyonları ve evleri 
ile bunlara ait yol, kanalzasyon, harici su tesisatı gibi in
şaat görülen lüzuma binaen ikinci defa olarak kapalı zarf 
mıulile eksiltmeye konulmuştur. 
İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 481892,06 liradır. : 
2. - Eksiltme evrakı 2·1 lira mukabilinde Ankarada Sü

ı 

mer Bank l\f uamclat şubesinden, 1stanbulda Sümer Bank 
şubesinden alınacaktır. j 

3. - Eksiltme 27/8/941 tarihine müsadif çarşamba gü
nü saat 16 da Ankarada Sümer Bank Umumi Müdürlü. 
ğünde yapılacaktır. 

·1. - Muvakkat teminat 23100 liradır. 
5. - istekliler teklif evrakı meyanına, şimdiye kadar 

yapmış oldukları bu gibi işlere ve bunların bedellerine, fir
mamn teknik teşkilatının kimlerden terekküp ettiğine ve 
hangi bankalarla muamelede bulunduklarına dair vesika
lar koyacaklardır. 

6. - Teklif mektuplarını haYi zarflar kapalı. olarak iha
le günü .. saat 15 şe kadar makbuz mukabilinde Ankarada 
Sümer Bank Umumi Katipliğine teslim olunacaktır. 

ŞiŞLi TERAKKİ LiSESİ 
ı - Yuva, tık, Orta ve Lise Sındlarına Her gQn yeni tal~be k&7dma 

devam edilmektedir. 
2 - Eski talebenin 5 Eylüle kadar kayıtlarını yenı1.emelerl lüzumu 

bildirilir. 
Tarifname glSnderlllr, Tel: 80547 ................................. , 

SiZİN DE 
ETTiGINIZ 

TAKDiR 
ÜZERE 

Asrımız modasının zarafet ve lneellfjine inzimam e· 
den üıtad terzilerin mahareti, kadına da gençliğe matuf 
9ayanı hayret bir beden tenaeübU arzeder, 

Fakat yüz ye onun hututu gcvezedlrler. Eğer bu nokta· 
ya llzım gelen ihtimam gciıterllmeZle, seneler- bu hatlan 
baıkalarına pek çabuk farkettlr-lrler. Bu, sizin bir aırrı· 
nızdır ki, ufak bir dlkkıtılzllk veya ihmal neticesi r-ı· 
klbelerlnlzln dikkat nazarından uzak kalamaz. işte senele· 
rln (bilhasu nazik ve h111a1 elitlere musallat olan o tah· 
rlpklr senelerin) clldlnlze çizmekte oldufju on binlerce (bl· 
dayette gayri mahıUı) ince çlzgllere lhmalk:ır kalmayınız, 

Zamanla elldlnizl solduracak olan ve ılzl pek çok defa vakitsiz 
harap eden bu Arızalan aktam ve sabah KREM PERTEV'le yapa· 
ea(ıınız ufak bir masajlı refedinlz. KREM PERTEV'ln bu muelzeel· 
ne yüz binlerce hemclnalnlz glbf alz de hayret ve memnuniyetle 
phit olaeııksınız, Göreceksiniz ki elmanız, ebedi gençliğini herkese 
ma!irurane söyllyeeektlr, 

KREM PERTEV'ln terkibindeki faal anasır en derin çlzgllerl bllc 
izalede geclkmlyeeektlr. BugUnden itibaren alz de bir tüp KAiM 
PERTEV'! tuvalet masanızda bulundurunuz. 0, ayni zamanda ıert 
rUzglrlann ve kuvvetli günetfn en lyl muhafızıdır. 

Sandığı İlanları 

Emlak Satışı Sekiı Taksitle 
Senede c lo 5 Faizle Ödenir 

J E M T 1 

Kartal Maltepe eski Bağdat caddesi 
yeni Ayazma Gülsuyu, eski 949/14 
yeni 470/50 No. lı 

C 1 N S 1 .. 
Muhımmer 

kıymeti 

400 

Üsküdar Vanlköy, Vanlköy caddesi Arsa ve sahilhane 1800 

Zirai ve tieui~her ne~.i banka muameleleri ' tır. 
7. - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saa

tinden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şe
kilde kapatılmış olması lazımdır. Postada vaki olabilecek 
geçikmeler nazarı itibara ahnm1yacaktır. 

eski 48, 73 yeni 88, 90, 73 No. lı arsası 
Fındıklı Selimebatun, PürtclAş ma- Ev, 4500 

Bir~ir.entere 28,800 ~ Para 
iKRAMiYE YE·R~I T CXR 

Zlraat B1"1<111nda k\ımbıratı ve l!Ttılnısz taurrut~ne•pıarın'o. 
liraa bulunanlara 1enede 4 defa"çekllecek kur'a Jle aı~ıctaıu'Iı:i'l•mm 

,, lkramt)U" .AıaOıblacaktır. • 
, ~det 't~ooo · .1..iraıw 4.ooo .,._ 
4 • 500 ' .. 2.00') 
.. ,, 250 .. 1.000 .. 
~o • 100 • 4.ooo • 

100 ,, 50 • 5.000 .. 
120 • 40 • '4.800 .. 
160 ,, 20 • 3.2~ .. 

o 1 K KAT: HesaplarmdaJa paralaı: bir sene riçf nde 50 llrtıdnn ışığı "CSfişmt
yenlcre ikramiye çıktığı takdirde % 20 f:ızlasiyle, verilecektir. . Kur'alar 
senede t defa. 11 EylQl, 11 Blr!nclkAnun, 11 Mart ve J4 " Haziran 

tar:lhlcrlnde çcldlecekUr. 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden 
1 - Kumnşı idareden verilmek suretiyle maa kasket 200 takım sey

yar ve nakliye memuru clb!scslnin maa malzeme dikişi eksiltmeye ko
Illllmu~ur. 

2 - Muhammen bedel 2,000 lira olup, muvakkat teminatı 150 liradır. 
3 - Husus! ve idari şartnameler her gün P. T. T. Umumt Müdür

lük Levazan Müdilrlüğünden ve İstanbul Umuml Depo Ay, muhasipl!
ğinden alınabilir. 

4 - İhale 1/9/941 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada Evkaf apar
t?manm asma katındaki dairede Levazım Müdürlüğünde müteşekkil ko-
misyon huzurunda icra kılınacaktır. (7117) 

BULMACA 
l 2 3 4 ~ 6 1 H ~ 

•'-l=[]-I 
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6 --- ii ~ 1 7 -. -

!t -. -_j 
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SOLDAN SAÔA; 1 - Musibet - Ka:v· 
aran bır madde 2 - Bir hayvan - Dtrinlik· 
ler a - Eski bir yaıı tarzı - VılAycte ba· 
kar 4 - Tcrai; Barnlclar - Blr vıllyet s
Lczzeı 5 - Bir erkd: ismi - Bir vilbe' 
1 - Taharri eder - BUyük anne 8 - HA· 
dise - Tersi: Vazeden 9 - Atıcı - MaL 

VUKARI DAN A$Aôl; 1 Bir içki - Rlr 
ada 2 - Teral: Ditte bulunur - Nazarlar 
a Şoibe - Hidıse 4 - Uir aoy, 'bir ad
Tan a a yarar 5 - Bir renk 6 Hir et• 
kele ıımı - Yarı 7 Mamul k•lmak - Hır 
knaba 1 • Dır muharrir - Anlar 9 - in· 
ikas B r mu ki fulL 

EVVELKi BUL1'ACA - SOLDAN SAÔA: 
1 • Da"'a - Mana :Z - Anır • Aun 3-
• asa {Asar) Rlıe 4 - Asa - Yansı S-
'lıt 6 S rat Kıp 7 - Iran - Şah 
ı - Nana - Allı 9 - Akan - Mama. 

KADIKÖY 
Acıbadem - Çiftecevizlerde 

ÖRNEK BAGI 
Her nevi üzüm çeşitlerimiz 

gayet nefistir 
Masa, sandalya, hastr gibi bü

tün istirahat vasıtalan vardır. 
Muhterem müşterilerimize bağ 
her gün açıktır • 

P. T. T. Umum 
l\lüdürlüğiinden 

1 - Her ay 3.500 (Oç bin beş yüz) 
nüsha basılacak olan P. T. T. Dergi
sinin tab'ı eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 3.000 Ura 
olup, muvakkat teminatı 225 liradır. 

3 - Bu işe alt şartname her gün 
Ankaradn P. T, T. Levazım MUdür
luğünden ve 1stanbu1da Depo Ayni -
ynt Muhaslpllğlnden alınabilir. 

4 - İhale 2/9/9U Snlı gilnü saat 
16 da An~.:rada E\·ka! apartrm:ını
nın asma katındaki dairede Levazım 
MüdürlOğilndc mü~şekkil komisyon 
huzurunda icra kılınacaktır. (7115) 

1 - Kesif bedeli 15371 Ura 26 ku-
ruş olup, muvakkat teminat 1152 lira 
84 kuruştur. 

8. - Banka ihaleyi icrada serbesttir. "5770-7354" 

2 - İstekll1erin 2490 sayılı arttır
ma, eksiltme ve ihale kanunu muci
bince fbrazma mecbur oldukları tek
lif mektupltınnı teminat mektup ve
ya makbuzlariylc Ticaret Odası ve~i
kalarmı ve işin devamı müddetince 
iş başmda bulunacağına dair bir mü
hendis veya fen memurundan alınmış 
taahhiltname, milteahhltlik vesika -
siyle bu iş lçln tatil gOnleri hariç ol
mak üzere en az üç,glln evvel mll
racaatla vilAyetten alınmış fenni eh
liyet veslkalarfyle birlikte saat 15 e 
kadar Encilmen riyasetine verilmiş 
olmaları lAumdır. 

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

3 - Bu işe alt keşif evrakı Natia 
Müdürlüğfin~n görülebilir. ' 

(5235 - 6811) 

--------------------------~ ' Schir Tiyatrosu Yaz Temsilleri 

HAZİM ye Arkadaşları 
24 Ağustos 941 Pazar günü saat 9,30 dı. 

Suadiye Senyal Buketpark'da 

SÜT KARDEŞLER 
Vodvil 3 perde 

Tiyatrodan ao!tra tramvay vardır. 

~------FOTO MAGAZIN'in 
37 inci sayısı çıktı 

Sinema artisileri ve yerli 
resim 1er1 e ve aktüalite 
fotografilerle bezenmiş ola
rak çıkan bu nefis mecmua-
da Yahya Kemal'in Hisardan 
Şehitliğe, Kandemir'in gün-
de kırk lıra, süt veren ineği 
Tayyar Tayfnu'un Istanbulun· ı 
en güzel binası hangisidir. 
Meraklı röportajı vardır 

TAVSiYE EDERiZ 

~ .............. ., 
l_A_s_k_er_li_k _l_şl_er_i _l 1 

ŞUBEYE DAVET 
OSKODAR ASKERLiK ŞUBESiNDEN: 

U7 dofumlu ve bunlarla muameleye tabi ola
rak kıu bumet 'eraltl kuanmıı ve askerli
fıne karar verllmı• olan 11kerl tam ehliyetli• 
!erin ııevk muhtıralarını almak üzere Atus • 
toıun ylrmi :rcdlncl orıamba ır\lnunde ıubeyc 
ı:clmelerı i!An olunur. 

FATiH ASKERLiK $UBE!llNDENı U7 
dofumluların yoklama müddeti atunoı nlha 1 
yctrnde ıona erecektir. 3S7 dotumlular ve bu 
dofumlularla muameleye ıabı oalnlar bu ra· 
ruan zarfında yoklımalarını yaptırmadıkları 
ta kdirdc :roklama kaçalı muamelesine maruı 
kalacılı:alrı llln olunur. 

FATiH ASKERLiK ŞUBESINDENı 1 -
Yed•k subay hakkına malik llıe mezunu ve 
tam ebllyeınamell olarak askerliklerine karaı 
verilenler 1 eylQl94 I ı:UnOnde okulda bulun
durulmak Oıere ıevkcdıleceklerdır. 

2 - Bu teraite balı olanların ıevk mua 
mrlcl.ri yapılmak il&ere 25/Afuııoı/941 EÜ· 
nünde ıubeyc mOracutalrı. 

.a - ı,bu illn daveıi:ırc makamına kaim ol· 
duğundan milracaaı eımlyenlcr hakkında as • 
kert kanununun 89 madde&! mucibince bakayı 
muamelesi yapılacağı ilin olunur. 
KADIKÖ'ı' YERLi ASKERLiK SUBESIN· 

DEN: Aıkerllfıne karar verılmlı olan 337 do
fuınlu ve bu doıumlularla muamele ıı:ören l:ısa 
hizıneıli tam ehlıyetnamtılclr 1 /EvlQI /94 1 de 
yedek sııbı:r okulunda bulunmak Uıere 28/8/ 
941 tarihinde ııevlccdıelceklerdlr. 

Bu gibi ıam ehliyetnameyi hab eratın 
mcıkQr ı:Unde fUbeyc milarcaatları. bu lllnın 
davetiye yerine kaim oldul!u ve mOracaal et 
miyenlcr hakkında Aı. mUkelltfiyetl kanunu
nun 89 cu maddulnc &öre kanuni takibat ya· 
pılacaft ilin olunur 

OSKODAR ASKERLiK ŞUBESiNDEN: 
Etil Makini11i tehadctnamul olan bir maki • 
niıı ilcrcılt kadroya alınacaktır. htckliler t•· 
hadttnamel<rlylc birlikte O•ktidar Aıkcrlit: 
Şubesi Bııkanlıfııuı mUracaaı ederler. 

HALKEVLERİNDE: 

BEYOGLU HALKEVlNDBN: ı hinclte'· 
rln !141 ııirhindc lh~lıyacak ve 30 Niun 94l 
tarthinde bitecek olan konferans acriıi proıı· 
nmı barırlıuımaktadır. llu proı:ramda: Hal~ 
bil&ileri serisine dahil konu~mab.rın ilk ve 
orta mektep mualliml<riyle Onlvenitenln muh 
telif falı:Ulteclri ve ylllı:sck mekteplerin son 11• 
ruf talcbelnlne tahsisi mOnaıip c6ı1HınO,ıllr. 
Konferans vermek lsılycnlerln her ıı:On anı 
18 den lılbuen Evimize müracaat eylemeleri. 

-· 

T. iş Bankası 1941 ikramiyeleri 
Kü~ülc Tasarruf 
Hesapları 1941 

1 adet 2000 Liralık =2000-Llr~ 

iKRAMiYE PLANI 
:şidelcr 4 Şubat. 2 Ma11s, 1 Atu•· 
ıs, 3 lkincltcşrin tarihlerinde ~a· 
•lır 

s 
2 
4 
1 

35 
80 

~0(' 

.. 
• 
• 
• 
• 

1000 
750 
500 
250 
100 
so 
ıo 

• =3000- • 
• =1500- . 
• =2000.- . 
• =2000. 

• =3500.-

• =4000.-
:11000 -

~ ............................... .. 
Eskişehir Belediyesinden ! 

1 , 
Hayvanları şişirmek üzere Belediye mezbahım için teferrilat!yle be

raber alınacak 850 Ura muhammen bedelll bir adet kompras6r maki
nesi 26.8,941 tarihine rastlıyan sah gilnü saat on beşe kadar açık ek
siltmeye konulmuştur. Muvakkat teminatı 63 lira 75 kuruştur. Taliple
rin §eraitl oğrenmek Ozere Belediyeye ve mOnadlllğc müracaatları ve 
muayyen gOn ve santte Belediyede hazır bulunmaları ilfın olunur, 

(7317) 

lstanbul Defterdarbğından 
Açık oran tebliğ memurlukları için lise ve ortamek~p mezunu olan 

erkekler arasında "tahsile devam edenlerle 19 yaGından küçük ve 35 
yaşından büyiık olanlar kabul edilmezler,,, 1 .İı.941 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 14 de İstanbul Üniversitesinin Hukuk Fakültesi ders
hanelerinden birinde milsabaRa imtihanı yapılacaktır. 

İmtihana girmek lstlyenlerln a:ıağıda yazılı vesikaları hlmilen bir 
istldn ile 29,8.941 tarihine mllsadit Cuma günü saat 17 ye kadar sicil 
kalemine bizzat mllrncaat ederek Iotograflı kabul kartı almaları Uln o-
lunur. '731 A) 

1 - Tahsil ves"kası, 
2 - Nüfus tezkeresi, 
3 - Hilsnilhal kftğıdı ( Bu lki vesika imtihanı kazananlardan bllft-
4 - Sıhhrıt raporu ( hare alınacaktır • 

15 - 4,5 X ft badındn iki !otog raf. 

hallesl Sağırbey ve örner Anıs çıkı 
mazı Osmançavuş sokağında eski f 
Y,eni 9, 11 No. 1r 

ı - Arttırma 28/8/941 tarihine düşen perşembe günü yapılacak ve 
14 den 16 ya kadar devam edecektir, 

İhale arttırma sonunda en yüksek bedel verene yapılır. 
2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 15 ~l nillbetln

de pey akçesi yatırmak llzımdır. 
3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin geri kalanı sekiz senede se

kiz müsavi taksitte ödenir. TakııiUer % 5 faize tAbidir. 
4 - Taksitler ödeninciye kadar ıa:rrimenkul Sandığa birinci dere

cede ipotekli kalır. 
5 - Binaların fotQzrafian Sandık dahlllndekl satış salonunda _teşhir 

olıınacaktır, Fazla ta!sllM almak için salona müracaat edilir. 

Emlak Almak ve Satmak 

lstiyenlere 
f stanbulun her semtinde her çeşit emlAk almak ve satmak için en 

kısa yol satış salonumuzu ziyarettir. 
1stenlldili takdirde satılığa konan emlAk mukabilinde ne tnlktar bore 

verileccgi tayin edilerek alAkadarlara bildirilir. Bunun için iki lira ücret 
alınır. 

Tethlr Dcretl: Bir liradan aşatl olmamak üzere ilç ay için bin llra
da on iki buçuk kuru;ıtur. Ne satıcıdan, ne de alıcıdan ba~ka bir ücret 
alınmaz. (7031) 

T. H. K. Genel Merkez Başkanhğındar 

Depo Yaptırılacak 
Etimesut hava meydanında yaptırılacak 7601 lira 87 kuru:ı ke~ifll 

bir depo, kapalı zarf usuUyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 4,9. 
941 Perşembe günü saat 15 de yapılacıık1ır. Muvakkat teminatı 570 ıırıı 
14 kuru§tur Bu işe ait vesaik 25 kuruş mukabilinde T. H. K. Genel 
Merkezinde~ ve İstanbul T. H. K. şubesi başkanlığından verilir. 

istekliler ihale günü saat 14 e kadar kapalı zarflarını kornlsyonıı 
vermelidirler. (7231) 

Ankara Dil ve Tarih • Coğrafya 

Fakültesi Dekanllğından 

Bu yıl tecil edilen as.kert kamplara 10 EylOl 941 tarihinde baş1ana
caktll', Kampla ilgili erkek talebenin 6,9,941 tarihinde Ankarada bulun-
malan ehemmiyetle ilôn olunur. (5832 - 7388) 

1 - Paşabahçe fabrikamızın yenı inşa olunan binaya nakil dolayı· 
siyle tedarikine lüzum hasıl olup kapalı zarfla yapılan eksiltmesine ta
libi zuhur etmiyen tesisat levazımı pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 10.930,54 lira, % 7,5 muvakkat teminatı 820 
liradır. 

3 - Pazarlık 29,8,941 günü saat 10.30 da Kabataşta levazım şube
mizdeki alnn komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname ve mil!redat listesi sözü geçen şubeden almabiliI 
(7158) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünde11 
Yüksek Ziraat EnstltOsü Orman, Ziraat, Veterint>r Fakillte1erlndt 

talebe kayıt ve kabulilne 15 Ağustos 941 tarihinden itibaren başlanacak 
ve 30 EylQl 1941 g{lnil akşamına kad:ır devam edecektir. 

ı - Bu yıl kabul edilecek talebeler biyoloji, fizikkimya, cebir, tilrk
çe tahrir ve yabancı dilden (!ransrzca, lnglli:ce, almanca dillerden bi
ri) bir seçim imtihanına tAbi olacaklardır. 

2 - Seçim imtihanı Ankara ve fstanbulda yapılacak ve tarihler:iy· 
le yerleri gazetelerle ayrıca !lln edilecektir. ı 

3 - Enstitümilz Fakültelerine yazılmak istiyenler kayıt ve knbu1 
ıartlarını Enstit\' RekUSrlüğij ile VilAyet Ziraat, Orman, Veteriner mil· 
dürlüklerinden tedarik edebilirler. 

4 - Sıhhat raporu nümunesl EnstltO ve VilAyetler Ziraat, Orman 
Veteriner müdürlilklerinden tedarik edilir. 

Başka rapor kabul edilemez. (6864) (5266) 

Sahip ve Ne§riyat müdürü Emin Uzman. Gazetecilik ve Neşriya 

T. L. Ş. TAN Matba81if 

,. . 


