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,BüyükAmi al 
:ı.·~-·arbarosun Aziz 

Andık " a ırasını 
403 üncü Y lldönümü Büyük P eveze Zaferinin 

Denizcimiz Barbaros 
Türbesi Önünde 

Hayrettinin Beşiktaştaki 
Merasimle Ke,atlandı 

Diln büyük amlı alin türbesi önünde yapılan merasimden bir intiba 

Fürk OenizcHeri r r ""\ 
icabında Barbarosun 1 1 AS K ERİ VA Z i Y ET ) 
lanlt Tarihini \. • 
re1trarhyacaktarına Şark Cephesınde 
Oair And içtiler S V • f 
n=~ür~a~~~ B~~:~ on az l g e 
Preveze deniz zaferinin 403 iincü 
yıldenümü dün sabah Beşiktaşta 
büyük merasimle kutlanmıştır. 

1 
Sabahın sekizinden itibaren 

Barbarosun türbesi önünde kesif 
bir halk kütlesi toplanmıya baş 
lamış, merasime iştirak edecek 
birlikler yerlerini almışlardır. 

Leningrat Etrafında Cereyan Eden Harp, 
Adeta Bütün Cephenin Mukadderatmı Tayin 

Edecek Derecede Ehemmiyeti Haizdir 
Merasimde örfi idare komutanı Sark cephesinde harp şimdi üç nok
l{orgeneral Ali Rıza Artunkal, taya inhisar etıniş bulunuyor. Şimalde 
Vali ve Belediye Reisi Dr. Lutfi Alınanlar Leningradı, cenupta Odesa
l<ırdar ile Emniyet Müdürü ve "1l almağa ve Kırımı istilaya çalışı
rnaarif müdürleri ve diğer aske- yorlar Merkezde vuiyet atalet dev
ti ve mülki erkan hazır bulun _ resine· girmiştir. Almanlar burada si-

perler kazarak Mareşal Timoç;enko 
muştur. Sahada yer alan beden ordulanom taarruzlarına mani olma-

tün Alman kuvvetlerinin Moskova ü
zerine yüklenmelerine imkan verir. 
Zaten, Briansx istikametinden Mareşal 
T~moçenko ordularmm sol cenahını 

tehdit eden Almanlar, Leningradın su 
kutundan sonra Moskovayı şimalden 
de muhasara edebilecekleri için mer
kezdeki Sovyet kuvvetleri tehlikeli 
bir vaziyete dµşer. Almanların Le-
ningrat harbihe, büyük zayiat verme
lerine rağmen, bu kadar kuvvet yığ
malarının ve bu derece ehemmiyet 
vermelerinin sebebi budur. 

terbiyesi mükellefleri ile mek • ia ç;alışmakta ve şimdilik müdafaada 
tepliler tam saat onda deniz ban- kalmayı tercih etmektedirler. Çünkü 
dosunun çaldığı istiklal marşını merkezdeki vaziyet Leningradm düş
hep bir ağızdan söylemişlerdir. mesine bağlıdır. Leningratta iki mil
lstiklal marşr çalınırken direğe yona yakın Alman kuvveti dövüşrnek
bayrak rckilmiş, ve büyu .. k Türk tedir Leningrat düşerse Almanlar 

x • ··h· b" k Leningrat civarındaki harp akıl ve il.mır· alın" ı·n tur·· besın· e İstanbul ko- bu kuvvetlerin mu ım ır ısmım ce-
nubu &arki istikametine çevirerek hayalin almıyacağı bir dereceyi bul-

rnutanlrğı, donanma komutanlığı Moskovaya tevcih edebilirler ve mer- muştur. Almanlar stok tayyareleri, u
(:>arti, vilayet, belediye ve deniz kczdeki Sovyet kuvvetlerinin sağ zun menzilli toplar, büyük tanklarla 
teşekkülleri adına çelenkler ko - cenahını çevirebilirler. Onun için mer cepheyi ve müstahkem mevkileri döv
tıulmuştur. Çelenk koyma mera- kezdeki Alman kuvvetleri şimdilik mekte devam ettikleri halde istihkam
Simindcn sonra deniz talim ala _ Leningradm düşmesine int~zare~ ol- !arı tahribe ve Sovyet topçusunu sus 
ı. d ik. d · · h duklart yerde kalmayı tercih edıyor- turmağa muvaffak olamamaktadır Bu 
/ın .. an ı manga . enız erı av.a lar. 

mıntakada devamlı surette şiddetli 
Ya 1;1Ç e~ 9:teş etm.ış~ler, bu~u hır Lc.ningrat harbi adeta bütün cep- yağmurlar yağmaktadır. Alman as-
dakika ihtıram sükutu takıp et - ı henin mukadderatım tayin edecek de- ketleri bataklıklar ve <;amurlar içinde 
l'lliştir. Tam bu sırada limanda bu recede ehemmiyeti haizdir. Evvelce de harp etmektedir. Fakat bir an için
lunan bütün vapurlar düdükleri- izah ettiğimiz gibi, Leningradın su-
ili çalmak suretiyle Barbarosun kutu, merkez ve şimalde bulunan bil- (Sonu; Sa: 3; Sil: 3) 

büyük hatırasını taziz etmi~~er -
dir. Bu sırada bir tayyare filosu 
Beşiktaş üstünde uçarak merasi
tne iştirak eylemiştir. Bu mera -
s mi takiben Beşiktaş kaymakaı:ıı 
Sabri Sözer bir nutuk söyleınış, 
kaymakamm nutkuna deniz su
bayı Daniş Rıza cevap vermiş ve 
'ıcabmda Barbaros Hayrettinin 
Şanlı tarihirıin tekrarlanacağı 
hakkında., donanma adına and iç
tniştir. 
Daniş Rıza nutkunu alk!şlarla 

bitirmiş, ve bunu geçit resmi ta
kıp etmiş ve böylece merasim hit 
tnıştir. 

Dün r.sece bütün Halkevlerin -
1 

"' B b Ue yapılan toplantılarda ar a -

Mikyas 

J : 3,000,0DD 

r .. -.... -....... ................... , 
1 Atlanti~ 1 

l ...... Harbi-) --
j119ilterenin 

Lehinde 
Devam Etmiyor 

-o-

Amiral Stark Vaziyeti 
Bu Şekilde İzah Ediyor 
Vaşington, 27 (A.A.) - Dü.n 

mebusan meclisinin deniz. encu
meninde beyanatta bulunan ami
ral Stark, Atlantikte hali hazır
daki vaziyeti ızah etm_iştir. Bu 
vaziyet amirale göre, lngiltere • 
nin lehinde değildir. 

Afrika çöllerinin iki miihim harp vasıtası: Bir İngiliz tayyaresi '\'e bir Hecinsüvar 

Amiral. Amerıkan donanması 
tarafından tertip edilen devrıye
ler sayesinde Ingiltereye harp 
malzemesi taşıyan vapw·larm son 
60 glin ıçinde daha az batı.-ılma:k 
ta olduğunu söylemiş ise de ba
tan vapurların miktarı yine ol -
dukca büyük bir yekuna ba1ig ol 
maktadır. Bu yekun Am~r:kan 
tezgahlarının vapur inşa kabiliye 
tini geçmektedir. SOVYET.~~.TEBliGi 

.... • H' "•• ~:.. ' ..ol.t •'" • o-" 

Kief'teki Rumenler 
Muharebe Ağır Zayiat 
Sona Erdi Verdiler 

5 Rus Ordusu 
Tamamen 

İmha Edildi 

-cı--

İhata Edilen 
Ordular 

Kurtarıldı 

-
Sovyetler, Bir Çok 

Malzeme iğtinam 

r········ ........................ --........ , 
ilk İngiliz i 
Tankları Rus i 
Cephesinde i 

Londra, 27 (A.A.) - Londra 
halkına verilen bir habere göre, 
ilk İngiliz tankları Rus safların
da taarruza başlamışlardır. Ya -
kında Rusyaya bir miktar tank 
daha sevkedilecektir. Ayni za -
manda İngiliz tayyarecilerinin 

(Sonu: Sa: 2: SU: S) 

Roosevelfin mesajı. 
Vaşington, 27 (A.A.) - Bu • 

gün 14 yeni ticaret gemisinin su 
ya indirilmesi münasebetiyle reis 
Roosevelt gemi yapıcılarına gön 
d~rdiği mesajda şunları söylemiş· 
tir: 

" Amerikada insa edilen bu ti
caret gemileri mütecavizlere A
merikanın hakiki fikrinin ne ol
duğunu göstermekte ve onlara bi 
zi henüz ezebilmekten çok uzak 
oldukl.rını anlatmaktadır. Ame--

(Sonu: Sa: 2; 80: fi) 

Yurtta Sağlık 
Seferberliği Alman Sovyet 

Esirlerinin Miktarı 665 
Bine Baliğ Oldu Ettiklerini Bildiriyorlar rM- I k ... +-· -------··-·· ... --, 

Moskova' 27 (A. A.) -nu··n ak- eme e ın Muhtelif Yerlerinde Yeniden; Führerin umumi karargihm- i 
dan 27 (A.A.) - Alman orduları şamki Sovyet tebliği: H t 1 o· 1 D . ..., E 1 • ı 
başkumandanlığının tebliği: Hu- Cenup bölgesinde 13 ve 15 ind as ane er, 1Spanser er, OCJUm V erı; 
susi tebliğ ile de bildirildiği veç piyade tümenleri bozğuna uğra-
hile, Kief büyük muharebesi bit tıldığı zaman Rumenler ölü ola- : Akd Hastaneleri, ihtiyarlara Mahsus! 
miştir. Geniş bir saha üzerinde rak 2000, yaralı ve esir olarak ta 

1 
! 

çüte çemberleme hareketiyle Din 4000 yakın asker kaybetmişlerdir. ! Yurtlar İle Darülacezeler Al!dacaktır ! 
yeperin müdafaasının tesirsiz bı- İlk haberlere göre Sovyet kıta- : 3 r 
rakılınasına ve en küçük SO\.'Yet !arı 33 top, 6 tank, 2 bin tüfenk, ; .. ,_,.._ .. _ .. ______ ,.. .. .. - • ,,_" ... ..: 

teşekkülünün çember dışına kaç 110 mi~ral)~_öz, 39 ID:~yin aleti, 1.~o Ankara, 27 (TAN muhabirin - muavenet müesseseleri inşasına, 
masma meydan vermeden beş oto~atık t~fenk, ~ort bin olıus, den) _ Sıhhat ve İçtimai Mua - 8,962,500 lirası da koruyucu tabn
Sovyet ordusunun imhasına mu - 15 bın mayın ve fışe~ ve el bom- venet Vekaleti tarafından haZ1r- bet müesseseleri kurulmasına 
vaffakıyet elvermiştir. bala:ıy~e dolu ~ok. mıkt.arda. san· ı ıanan iş programmrn tatbik sa - harcanacaktır. 

Kara ve hava muharebe kuv - dık ıgtınam .etm_ışle:dır. Bır az 1 hasma konulabilmesi için 73 mil- Proje esaslarına göre, 27 vilbette 
vetlerinin ~ı~ı birh işbkir~liği ile ta 

1 

yAalmkınlarınbdakı bırkebo_lgedte 5000 yon 312,500 liraya ihtiyaç hasJl so yataklı, dört yjJayette 100 yataklı 
hakkuk ettırilen are at esnasın an su ay ve as rı çe ın mu- oldug~u tesbit edilmiştir. Bu pa· hastahaneler kurulacaktır. Bu hasta

haneler iç;!n harcanacak para 3,000,100 
(Sonu: Sa: 2; SU: 7) /Sonu; Sa: 2: SU: 5) ranın 67,350,000 lirası igtimai (Sonu: Sa: 2: SU: 1) 

Renkli Haritamız 

Yarınki Nüshamızda Yakın Şarkı 
Ve Şark Cephesini Gösteren 
Renkli Haritamızı Bulacaksınız 

,,,... .. ,.. ........... .....,._........,_._,r:una' 
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rMEKTUP~ 
'- ·- --' 

B'IKKINLIK 
Yazan: Nasulıi BAYDAR 

Merkezden vııayetıere yılda bir seyahat ederek dönenler 
ekseriya birkaç valiyi övüp birkaçını yerdikten ve başarı

cılarla - mahut tabiri kullanacağım - idareimaslahatçılarr kılasla
dıktan sonra idare makinesinde görmüş oldukları sakatlıkların 
menşelerini düşünür, düşünür, ve, kanunun prensibini bulur bul
maz banyodan çırıl çıplak sokağa fırlamış olduğu rivayet edilen 
Arşimet gibi bağınrlar: Eureka! 

İzmirdeki imar faaliyetlerini görüp beğendikten sonra dö 
nüşte valilerimize dair bir yazı ~e~reden Ulus başm~~~riri de 
~yi ve faal vali olmamak kabahatmın nered~n neşet ettıgın~ k~ş -
!etmiştir: Mülkiye mektebi! .Bu '.'mekhıbil! ıdare a?~mı_ y~tıştıren 
şubesi, ziraat, imar ve nafıa ışlerınde ameli ve tatbikı bılçı ve tec
rübe edinmek· için bütün imkanları veren devlet merkezınde, da
ha başka türlü tanzim olunmak ihtiyacındadır.,, 

Bugünkü adı ile "Siyasal Bilgiler Okulu., nun gerek ders 
programlarında ve gerek bu programların tatbik şe_killerind~ n~~
san varsa izalesi, şüphesiz, lazımdır. Ancak, ı:ıe. e_skı.Me~t~bı Mul
kiye; ne yeni Siyasal Bilgiler Okulu talebes.ım ilerıd~ ıyı ve faal 
vali olmaktan alıkoymuştur. Meslekten yetışme valıler arasında 
faal olmıyanlara, mesuliyetten kaçınanlara, işi oluruna bağlıyan
lara tesadüf ediyorsak bu hallerinin sebebini ~~~at mesleki ha -
yatlarında aramalıyız. Mektepten çıkan genç butun ruh v~ be~e
nini memleketinin saadet ve refahına tahsis etmek kararıyle ılk 
memuriyeti başına koşar. Lakin, öğrendiklerini tatbik e~erek b~r 
şeyler yapmak istedikçe tec.rü~ s~bi yaşlılarının, teı:ıkın ve ~u
kfmet tavsiyeleriyle, hazan ıstihzalarıyle, sık sık mesu~yet telı~ıt
leriyle karşılaşır. Kitap bulamaz. Muhit bulamaz. Inkışaf tnıki.l.111 
bulamaz. Yavaş yavaş hevesi kırılrr. Çok zaman etr~fa uy~r. Ma-

tosun aziz hatırası anılmış ve 
İ'ürk denizcilerinin Akdenizi b.ir 
l'iirk gölü haliı'e getirdiği hatır
latılmış ve milli piyesler +-emsi~ 
edilmiştir. Gece şehl'ımç.dekı 
l'llücssesat ile deniz na.kil lv"a.nta
lcırı elektriklerle süs.lenmiş ve va 
Purlar Barbaros türbesinden ge -
~erlerken pro~ektö~lerini türlJcy~ 

ark cephesinde Alman cenup kuvve:tlerinin yeni hedefini teşkil eden Kırım ve civarını gösteren harita 

hallin adetleriyle uzlaşır, kıymeti hazıradan mah~:um bır .nevı ~alem 
efendisi olur; evrak havale, meclislere ve tezahurlere rıyasev e~c.r. 
Bu adam bıkkındır. İdare memurunu bıkkınlıktan kurtarmak ı~ı~ 
onu asıl yetiştiren idare hayatını, idare muhitini, idare sistemını 
ıslah farzdır. Eureka! 
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Tefrika No. 72 

parator Kendi Halefinin Gülünçlüklerh-ai 
işi -:kç Cand.ı;ı ltal.aahalar At.yordu 

Sa mıs 
-'> 
-o--

Suçlu Sahte Makbuzu 
Yutarken Yakalandı 

Dinlcdiklerfn,. göre Şı'fkv Krn1 y. ~Y-ı yapalım k•, kaderin hükmü başka tiır
va apoletli aivil ktfafetiyle Parlse g!r lu ımiı !., 
di5-i güru üc; k-:ttl gerdanının tize- Bir santrançcr, partiden sonra, oyun 
ritıden sırıtıyormu1. Yarımda a!>il vı: l d ... ki hatalarını nasıl sayar dökerse, 
sert tavırlı bir kadın varmlş_ Bu ı~a- ı o da kendi yaptı&ı yan1ıtlıkları Oyle 
dı:.1, Pa,.isi uzun zaman candan bır itiraf celi.yor, Muhatabı kim olurıa 

h etle ;ıınmı~ olan Angulem dii,eıi olsun ona ne? 

f,tikl.il t. .. • 1eaindc S br.i Bey apar
tımanının 3 numaralı daireı;;ind~ otu
ran Abdiirrahm:1n Ahmet Er Avas
pa.1ada 1st~nbulpalastı oturan maden 
mühendisf Bekir Özdüne kendisini mü 
him bir mi.Jessesenin müdürü olarak 
tanıtttrm11 ve mevcut olm1yan 30 ton 
in,aat d~mtrini 5290 Lira mukabilin
de aatm3k üzere kendisiyle anlaşmı•
tır. 

im'· Onlarm ka.r~ılarınd~ da, artık l'Aeıeli, Inıilizlerin önünde, sulhü 
iyice G1tiyaıtlamıı olan Burbon DU- Drestte imzalamak 11.zım e-eldii ni 
kiıyle, Konde Prens o~uruyorm"'. &öylüyor, fakat İngilizler ondan, sul
B-nl.ırın bindikleri or~banm etrafı hU niı;in Şatiyonda imzalamadığını Alacağı para muk<lbilinrle de, bir 

matbaada b:ıstırdığt sahte hir makbuı:u 
mi.ıhürleyip maden müh~ndicıint- ver
mek Ü7ere hazırlamıştır. Mühendis, 
makbu7.dan tlirıhelenmiş, zabıtaya mü 
rıcaatla bir cürmü meşhut yaphrmı, 
ve pey olarnk vt'rdiğ;i 600 liranın nu
maralarını evvelden te!bit ettirmi1tir, 

nıuhahz askerlerle çevrih im it. e.orunca, fU cevabı veriyor: 

lmparator, kendi halefi hakk.ınd.ı 
ta:fsiJ~t dinlemiye can atıyor. Ve ha· 
Jefinin gülünçlüklcrini öğ'rendikc;e, a
deta mesut oluyor. Mesela. ona. ye
ni Kralın acayip kıyafetini tasvir et
tikleri zaman, candan k<ıhkahalar atı
yor, Öyle ya? İngiliz gazeteleri, tam 
on sene, onunla e-4lenmi.,Ier, !'iayfala
rını çeşit çeşit karikatürleriyle dol -
durmuşlardı. Halbukı şimdi, kendi 
yenne getirdikleri adamın, canlı bir 
Kral karikatfrründen ne farkı vardı? 

TaLhin dütmanlariyle bu ,ekilde 
al y etmesi, Napoleona işik.ir bir 
scvi..ııç veriyor. 

O; düşünüyor: 
"Acaba, yeni Kral, milletinin kal

bini kazanmak için ne yapıyor? Ona 
yeni bir kanunu esasi mi vermiş? Bu 
arada öireniyor ki, kanunu e~aside, 
halk lehine yapılacaiı adanan tebed
dU11e lifta kalmrşt1r Ustelik, jantiy
yonlar askerlikten istisna olunmu$, 
asil tabakadan o1mıyanların yüksek 
makamlara çıkarılmaları yasak edil
mi$tir. Ve bütün bunlar, halkta infial 
uyandırmıştır. 

Tabiaten çekingen olan ihtiyar Kral, 
daha doğrusu Kralcağız, işleri, karan
lık, ve sessiız bir adam olan karde
~ni Artova Dükü ün eline bırakıyor. 

Bu arada, papaz sınıfı da, yeniden 
eskisi kadar iktidara ve nüfuza sahip 
oluyor. Sokaklard.:ın yen.iden dini ;l
yın alayları geçiyor. Zabitlere yarım
pr ma~ş verildiii için. ordu da. gayri 
memnundur. HüJasa, Fransada hayal 
&ltkutu, Napoleonan tahmininden çok 
erken baıhyor. 

"- Fransanm haysiyetini aarıa.n 

bir sulh imzalayamazdım, Ben tah
ta çıktıiım zaman, Belçika oııun ül
kesine dahildi. Ben, kendi fethetti
ğim memleketlerden vazceçebilirdim. 
}'akat, dönüp de y~ne Burbonlar za
manındaki hudutlara ıelemezdim. As
la ıelemezdim. Çunkü ben asker doğ 
mu1 bir adamım, kendimi birdenbire 
ihtılilin cöbee-ınde buldum, Taht 
sahipsizdi. Onu ben zaptettim. Ve 
elimde tutabi1diiim kadar tuttum. Ev 
velce ne idi isem şimdi yine o oldum. 
lefalardan, ve ceuurane hareketlerin 
getirebilecei:i feliketlerdcn yılsa. yılsa 

alçaklar yılar: Ben alçak olamazdım 1 •. 

Napoleonu yakından tetkik etmiı o

AhdurrahmVl. mühendi~ten paraları 
aldıktan !lOnra yakaYl ele vermi~tir. 
Abdurrahman, !lahtt- mRkbuzu aizına 
atıp yutmak istemişse de buna mey
dan verilmemiştir. 

PİYASADA: 

Kunduracdar Ökçelik 
Lastik Bulamıyormuş 

lanlar, bu sözlerinin içinde onun bii- Ayakkaplarda kullanı1a.n ökçe ve 
tün ruhunu bulurlar: O ela.ima bOyle pençe listiklcrtnin ortadan kalktığım 
açık sözlü davranmı1tır. Ve bu ha- gören kavaflar fiyat mürak:ıbcye !llİ
rcktinin hazan büyük faydalarını, ha- kiyette bulunmuşlardır. Kavaflar, 
zan da büyük zararlarını gOrmüştür. bazı IJ.stik fabrikalartnın evvelce pi-

Elbc adasında bulunduiu müddetçe, yasaya verdikleri malları artık vC"rme
hiç kimseye, kendi hayatı, kendi tarihi diklerini ve kendilerinde kauçuk bu
hakkında yanlış malO.mat vermedi Bu Iunduiu halde bu malları kundura için 
nunla beraber, yeni ba!ft&n kavgaya lüzumlu olan m~ı:ı.Ulita sarfetmedik
başlamaia da hiç niyeti yoktu. O ka- }erini iddia etmişlerdir, 
dar ki, İ~g!1te.r.e.ye gİtf1Jeyi, ve ora- SOÔAN BOL - Bu sene kuru so
da sulh hikimligı yapmayı bile du1ü- C:an ve sarm1s3k m:ıhsulü bereketli ol
nüyor, fakat: mu$tur. Tt-kirdağ1, Balıkesir, Bursa 
"- Acaba beni taşa tutmazlar mı?,, mıntakalarından gelen h berlert- göre 

sualini hatırlamanın korkusiyle, bu mahsulün Ç"eçcn seneye nisbcUe pek 
niyetini tahakkuk cttirmiye kalkışmı- fazladır, Bu sebeple fiyatların düşmc-
yordu. • sine intizar edilrr.ektcdir. 

Hatti, bu dü:!lünccsini İngilizlere de TALYADAN ?.TAL GELDİ 
ac;ıyor, ve İngilizler ona, en samimi lt~lyadan limanımıza kiılliytli miktar
misafirliği görece~i hususunda kat'i J da mal geti;<iimiştir. Gelen maHar a-
teminat veriyorlar. rasında makine levazımı, yedek par-

(Arka~-1 var) calar. k.imya maddeleri, muhtelif il.lç-
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Efendi 
ir Film 
~arnyor "Dıi., 

Hc~!am:a~ı ! 

s )' rızaıı: Naci Sadullalı 

Yazılmış Romanlar 
ve ilk ~Aükafat 

Dil inkılabından Sonra 
Arasında Seçme Yapılacak 

Bu Eserin Müellifine Verilecek 

~ uphesı1.:, bdyr11.nıını kutladı&:ımız 

- •dıl,. 111. d;:ı ha toı pulcnecck biı 
çok puruzler. vur, 

.-)uphesız, dokuz yıl oı~cc ınkıtip 

O\.< .. ına surd "'ıMUZ ''dıl' lczxetiru 
kuslueuı buı:t1.:a_c:ın11.t. dcre-.;ede pi§mi1' 
uı.:,~ .ıll 

\- c ~uphcsız, r.1dyo mikrofonundan 
aJ un; !)uJtcııin(icıı, g:a et.e yfasınd::ın, 

hatla :Uektep kitallınd.ın, kuzUklü bu
yL.klLl cun1le•11ı ı:r- hıtap ed ... n "dil'', di
nıaa: &nı1uı:ı par;u:it ı:ıb: taciz eden 
butc.ııı ıalsoı.arından ıy.kl<illnUş sayı
lama ,., 

Cümhuriyet Halk Partisi mcmlekl"· 
timizde &üze! sanatları teşvik için 
"C. H, P. Sanat Mükifau.. ismin 
taşıyan bir mükifat koymuştur. Ro
man, müzik, tiyatro, şiir, resim, hey
kel olmak üzere yedi kolu ihtiva e
den mükifatı bu kollar üzerinde en gü 
zel eseri meydana cetiren Türk sanat 
kirına verilecektir. 

Öirendiiimize cöre mükifat her se
ne bu kollardan bir veya bir kaçına 
teşmil edilecek ve 5 senede bir defa 
tekrarlanacaktır. Müki.f&tın maddi 
değeri 2500 lira ve bütün tutan 17500 
liradır. MUkifat için namzet olanların 
Türk olması icap etmektedir. 

C, H, P. ıanat mükifatının ilk ko-

nrn y.ıırıııı ••\· n f'\ ı: bıı la l_.•ıyel kurıJ'"' 
kıı:ııanan "tıırr rnüklfa~ vcı,ill'cr~ıir ı Pl'·rlrr;n 
m ııavı erime' Juıli"ri" tJ;ıı ,,, , 1eti .. e 
.._;n<"e h;ı«ı1 nbhil,.cr!ı. •nü1.t<"ı<;n• '" )etltr.Jr 'a 
hal \tkl: ""kt rlaimıı rey a,..t"ltıun 'V rı•ıı•rl1n 
bit fa,\ııı,ınıı irCll f'-liltı:t'k IHTrttt ~Yfl".I bir 
for.,.,i le baj;1.lnm•,1ır.) 

d} Htr be' aerıf'dt bir rlevref!tıelı:: rQ~lr 
miil<:!(at!arı o be~ •ene zırfı .... da hıti a' •trni~ 
eıJ'"rlrr ara~ın"•n biri.,e vrrilc·'"1'•ir 

Her kol• ait mı.i.k~hıtı" t~im ve ıerilrn.e 
ıekli •~·nc-11 uıbit edil•ctkıir 

Mül•.Sfat lı:a•an.an muharrir •c unııtlı::lr il.in 
el bir defa nıırrıztt olamaz. 

I'a.J~at bu nıu.1zz3m davayı henüz 
kat'ı zafer.e sorıJ erdı, eıneyişimız, bu 
ba,rr~w.•un iezzetıne var:naınıı;a asla en 
geı gorulmesin: 

Çunki.J senel"rdc:·ıben "dil'' in de, 
bayramlarımı;: ar1.sında yer alması. 

r ........................................... , ı Der\." efenrli lf1 ~.;tl":ylc m·:-c;f 11u· - h.iı; bi.r miısb t netıcc vcrn1enüş olsa 
' olan llanıaını Zade İ!-tn1ail dede Lııe, - bayranu ayrıca. yapılab:lecek 

1° v • ı d :·ecede ıne:sut bır hS.dısedır: 
mzasız e : I 7 Bir;ncite rirı giinü Pk$amı Taksim ÇUnkiı ona bu _mevkll_ vermemiz 

bf'lf'diyc ga?.iOO'-'Unun htıSU!<İ salonla~ onun ehe~nııyc:tını müdnk. b~l~~du · 

lu olan roman müklfatı bu sene hal
kevlerinln X, uncu yıldönümü cü
nünde verilecek ve kazanan eıer ve 
müeUifi o gün ilin edilecektir. Di
ğer kollara ait mük;lfatlar da her se- ! 
ne ayni tören ıününde verilecek ve : 
ilan edilecektir. 1 

Bu sene verilecek roman müktfatı- 1 
nın esasları şunlardır: 

Sahte Adresi•· rında verJlecek olan DrrJc Efendi kon 1 fumu~u gog. lercrı en .~evındin.~ va~ 
~erinin hazırlıkları tamamlanmısttr ~.tdır, V,e bu vakıa, . Turk dilı,. nı 
Ay başından itibnrc:n biletlerin satı- dı~ed -~~ız m~kemmel.ıyete. ~~uştur· t.1ektuplar şma ba !anacaktır, D:de Efendi kon n1a~ umıdımı.ı~ bcslemıye kafı.~: 
serinin Ankara raclyosiyle bütün . Zıra Turk li~ı~ın,~ her ~unevvere 

Sarih adressiz ve im?.asız mek- memlekettt.: dinlenmesi temin edil - ısyan_ verecek, ızmıhloıle ugrayışıntr 
tuplar üzerine hiç bir muamele mistir, Belediye neşriyat müdürlütu en bu.~u~. ~.~bebi, ~ugün bütü_n ı;ıillet. 

de konserin filme ahnması irin lizım ten gordug-u bu alakadan ve ihtımam-

a) MUlı:lfıt yeni hırfltrin lı:ıbu!Onden son· 
ra kitap halinde ncıtedllmit telif bir rom•ııı 
vcrilecelı:tlr. (BUylUı:: hiklye •e:ra '>ir cilt için 
de lı:Olliyat te,1ı:ll eden kUçtUı:: eserler ronıan 
c:Umleaine dahildir). Kıkl hadlerle ne,redilıni 
olup ııonrıdın ytni hırflete tebdil cdilmi, t· 
aerlcr müklfatı dahil delildir. 

b) Eserin ıeçimi için C. H. Partlain•c vo 
bu rrıillı::lfıta nırrıı:et olatalı: eaeri bulunrrıı:rın 
kirn11eltrden müreklı:ıp ZJ ııi,llllı:. bir jüri let· 
kil edilmlitlr. 

c) Sttlrrı clzll rt7le Y•tnlıııcak, rty ,. • .,,". 

BELEDİYEDE : 

Borcu O~anlara 
Zecri Muamele 

Ycrpdoıcak 

yaptlmıyacaiı evvelce itan edil - .. d h k ı dı 
imıa~ız gelen tedbirleri almtştır. Filmde sesi an tamamen ma .. ru~ a masıy : 

mişken yine bir kısım olarak yalnız Dede Efendi parçaları Onu. asırla_rca oksu_z _bırakı_lma_nno 
mektuplar &elmekte ve bittabi h ı ki d 11 k bulunacak, Dede Efendinin ya,adıg'ı 1 __ rp_an_ ı 1 erın en,_ m. ı ehn &ıcttı Çt 
yırtrhp atılmaktadır. Adresli ve b b fk ti ~-
imzalı istida ceklinde pullu ola- mahalleler ile, lstanbulun tarihi çeh- uynyen u samımı fie a •ı..ırtara-

• • b' .. k "b·d 1 l 1 B - . . caktır 
rak gelen bir kısım mektupların r~sı ve .~yul a 

1
1 ~ edr y •

1
.
1 

odg;azıc:;ı- Kaldı ki, bazı bedbin münevverle-
da adres ve imzalarının uydurma nın en gu7.e yer erı e ı m e man . . T"' k . . . .. 

d l" zara olarak göster·ıecektir rımız, ur dıhnın dokuz yıl ıı;ındt 
ve uhte ol~uğ~, celen . a res 1 .1 · aştıiı merhaleyı hiçe indirmekte aslı 
mektuplar uz~_rıne gcrekh mua- ! ı haklı değildirler.· Sorarım onlarda111 
meJeye tevessulden evvel yapılan ı M k M 1' H- "d'" ·ı 1 · d ki ~ 

• 1 1 1 kı ·, e t K·+ I ese CI. amı ın ıı r enn e ..-~-hu•u•ı aramolar a an aşı ma a ı· ep 1 ap arı 1 ,. k N r· . .. 1 . d ki li - d b ı d ı snn a .r aru a ııın şıır erın e • 
olduııun an un ar a yırtı ıp a- san veya F"k t" ... d '-" ı· lı 
tılmaktadır H D v •ı • ,. ' . ! r~ ın ıtıı:r:n ea. ısan 

Her iki İarzda yazılan mt'ktup~ GZlr egı mış N_azımın $1.mlerınd~ki lıun araı~da. 
• b" b ki muazzam fark, dıl ıavaş,ınm musbeı 

1 
larda da vatanı ırer orç ve va- Maarif Vekileti bütün mektep ki- t" ' d -il "d" ? 
zife yapıldıfi'ı eh~mmiyetle ya?.ıl- ne ıcesı ec ml ır 

taplarmın ha7.ır olduğunu bildirdlği v ı• k" 
maktadır. Fakat hüviyetini gös - e mese •· es ı romancıların, cık! halde bazı kitapların büttin bayilere ı d k" · termek cesaretini hajz olmıyanla- eser erin e ı eski hsanı dejiştirmel 
rın bu yaptıkları vazifelerin va- tevzi edilmediği ve cnttenmed'.ıii ic;in ve onu sadelettirlp temizlemek mec• 

de satılmadığı görülmüştür. Talebe- b · · · d ı tani birer hizmet ve yardım ka- u_ r. ıyetını u.ym. a a.rı, bugün, yeni biı 
nin bulamadığı kitaplar şunlardır: d ı b 

Napoleon ise, bir tara:tan Parisi 
tetkik ederken, bir taraftan da göı:- .::
lerini. kendi mazisine çevirel"ek, hata-

1 larınm bır muhasebesini yapmıya c;.a
lışıyor, ve bu meyanda, ıu satırları 

1.:1-r, bir miktar k~i::rt ve boyalar var- Belediveye vergi borcu olanlardan 

aı~LTIN DO~OYOR _ Tki .. d _ 1 bir ~~sm1nm bı::'rc;l~n~ı ~ermekte te-
. .. _ ~un e~ merrut ettıklcrı goru1muştur Bunun 

b~rı du)~ece b<ı.1hy~n altın f~yatı yırı üzerine bu gibi eşhas hakkında icra 
mı be$ lırada c1urmuştur Bır &ram ve iftSs kı1nununun 80 inci maddesi
altın 353 kuruıtu~. nin tatbikine karar verilmiştir Bu 

bul edilmiyeceği gibi hiç bir mev- ı ın, - esas ıt· arıyle - kurulmuı bu· 
ki ve kıymeti de o)mıyac:-.<Fınrl~n İlk okulun 2 inci, 3 üncü ve 5 inc.i lunduğunu isbıı.ta yetmez mi? 
bir daha tavzihıtn yazmııkla bu ~ınırları okuma kit::tplart, 4 üncıi ve 5 Bunun içindir ki, bu hakikatten 
gibi ınütercddit vatanda.~larnnı ;_ inci stnıfların tarih kitar':1rı, 4 üncü göı: yumarak, bu bayrama bedbin nilk· 

da yazıyor: 
"- Fransrzların b~r aristokrat1iğa BUGONKO PlC.OLl~ '\. ı 

ihtiyacı vardır. O aristokratlı!ı kur- ı. 3 o Proıram 11.40 Paıı1 •Hn 
mak iı;1n de zaman, ve ananeler el- 1.33 Mi!zllı: (Pi.) 19.30 H•btrler l\lilli Müdafaa Vekili 

d. B 1 d ki 1.45 Hıbtrh:r zem ır. en, prens er ve li er yap- 9.oo Mu~ilı: (Pi.) ıq.45 Strbt>!it 
trm. Onlara topraklar verdim, servet 9.30 Evin 11utI ı9. 55 Mürilr: IPI.) 

Şehrimizde 

karar icra memurlarına borcu olan 
kim~enin ROk~kta dahi üzerinin araş
tırılması ve parasınm müsadere edil
mesi hakkını vermektedir. 

i manh, aZ"imli ve fedakir olmağa ve 5 inci ~ınıfların tabiat kitapları. telerlyle matem cölcesi katmak iıti. 
• davet ederim. Lisede okutulan Türk edebiyat anto- Yenler, "dil., imiz:n... hatlamasın~ 
; • lojisi, 3 üncü sınıf tarihJ, filoıofiye bol bol müstah:ıktırlarl 1 Örfi idare komutanı Korğ.! baslangrç, Hasan Ali Yücel'in (Man-
i A .R. Artunkal 5 tık) ı, jeoloji, 2 inci sınıf tarihi. orta 
····-··----·-··-······················· k 1 b' . 1 1 "h" k o n un ırıne srnt tarı ı, orta o u- l 

dim F k t ı J · o ıo.ıs Konu1rrıa ver . a n on an ontıyon yapa- 12.JO Sııt •yan 21.00 Ziraat tılı:viml 
mazdnn. Bunun içindi rk.i, onları ev- 12.11 Xanıık ıarlı:ılaı 20 . .so Kan,ık ı~r· ,r,r 
lenme yolu ile, eski asılEadelerle bir l'l.45 Hıbcrltr ıı.ıo Kırı1ılr: 1ırlular 

leştirmeye çahştım. Ve Franıanın a- ~t~~ 0ö:~ea~:avalsrı ii:!! ~~,;:"<~L} 

Milli Müdafa;ı Vt'kili S-,ffet Arıkan, 
dün !"ab<'h şf"hrim:,.;e gı;-lıni~tir. ACAÇLANDIRMA FAALİYETİ -
,....0 u _... ....... ,....,....... Topkapt, Tozkoparan ite Eminönü ve Dahiliye Veki1i Faik Ö7trak bu-

Dahiliye Vekili Geliyor lun l tnci sınıf okuma ve matem:1tik 
kit1'pları ile ort:\ okul 3 üncii sını
fın fransızca ve lise son sınıfın &eo
mt"tri kitapları. 

RAMAZAN 

• 
PAZAR Taksim meydanlarının. afaçlandırd - giin şehrimize &elecek.tir, Vekil bir 

zametini vücude cetirmek için istedi- o 22.10 Jiaberler 
Yurtt11! 
hırıf t'!aiına s(l"ıh ıa,.rlmııur. 
hem «flnah. hf'"1 tıi,.anf't , 

Bu,-ihr ması içjn bir proje bszırJanmı,tır. müddet şehrimizde kalacak ve Veki-
llk olarak burala.ra dikilecek 2S bin Jeti ali.kadar eden işler haklnnla valL 
fidan Büy'\lkdere meyve ve sebze •-1 ve belediye reisi doktor L\itfi Kırdar
Jah istasyonundan temin edilecektir. dan izahat alacaktır. 

İlk okulun coğrafya kitapları hazır 
oldufu halde ciltleme itleri bitirile -
mediği ıçin kitaplar satışa c;ıkarılma
nuştır. 

iim yirmi 71tı bana verselerdi, çok ıa.oo Proırım 22.45 SPor strvi•I 
büyük neticeler alacaktım Fakat ne! il.Ol Ca• orkcurı11 23.00 Kapanıı 

• ee 1 

~ ........... .. 
Üclü Pa tın 

"' 
Yı dönümü 

Roma, 27 (A.A.) - "Stefani., Ro
ma s.iyasi mahafili iiçlü plktm im
zasının bırinci yıldöntimiinün bugtiıı 
Roma, Tokyo ve Beı·Jinde manid;ır tö
renlerle kuthındtğını ve üc; memleket 
matbultının paktı imza eden üc mil
lf"tle müteakiben pakta iltihak eden 
diğer men•leketler arasında sıkı dost
luk baglarınt belirtmekte müttehit 
oldui;urıu beyan eylemektedir 

Bu h;idisenin ehemmiyeti,· yapılan 
(B•tı 1 incide) Trahom lıaslanesi tcıahü,at ve bir sene sonunda pak-

lıradır Dnnd::tn ayrı olarak İstanbuta, hn siyasi ve tarihi bütün m.ir:il ve 
mevcuda iliveten 500, Erzeruma 200, AlLı yerde 900 bin lira harcanarak kuvvetini muhafaza ettigini teyit e-
Dıyarbalura 150, lzmire 500, Bur- köy ebf' n1ektepleri, üç milyon Jir<ı den &az:ttelerin neşdyatiylc kifi de
saya .SOO, Adana ve Sivasa 250, Edir- harcanarak on yerde tr 1hun1 hastan~- recede sabit olmuş: bulunmaktadır 
neye 200, Gaziantep ve Kayseriye J50 ,.'l'i kurulacaktn·. Bunlardan Adanarta- Üçlü paktın muza.af hedefi ı;udur: 
şer yataklı hastahaneler kurulacaktır 1 ki trahorn tatbikatına, ı.rn.~tırmaJa:r- lhtilahn genişlemes.lne mini olmak ve 
Ankarada kurulacak tıp fakültesini~ 1 nr da y;ıp.ıcoık bir en.stjıu h 3lirıdc. o- cl.ünyayı t:ıhripkfır kuvvetlere karşı 
ya.tak sayısı ızoo e çıkarılacaktır. Bu lacnktır. müdafaa etmek. 
on viliyetteki iliveler ve yenı kurul- Bugı.ınkü ı;ıtma miiC'adele ensti!Usü Bu hedefe tamamen ula'3ılmış oldu-
lar için 10 milyon 1500 bin lira tahs:s- bir milyon lira harcanarıık bir sıcak ~u .eibi, yeni bir. medeniyet kurmak 
olunacaktır. nırmlekctler h:ıı:;talıki<ırı + ~ . ışını deruhte et:nış bulunan üç bü-

Projeye göre 2S k::tzada sıhhat mer hrı.linP getirilecektir. en , .usu ı yük işçi mi11etin tesanüdü de bu SU· 

kezleri yapılacak ve bunlara 2.5 mil- 1.162,;}00 lira sarfedill?'r(?k altı ypr .. retle parl~k bir müeyyidesini daha el-
yon lira sarferlileceklir. Ü4;; yerde de modt?rn tebhirh!lhl' \'<! 37!i knzuda de etmiş bulunuy~.' _ 

ıoo yat .. kh aanatoryom yapılacak ve go.ic-1 ve duııu etü yopıl:ıc,klır. fil• in •1 ı;z T_a_n_k-ları 
bu mueısseseler içın 7 ,5 m1lyon lira 300 bın lira harcanarak altı ml'r- R 11 

ıı;aı folunacaktır, İki yerde yine 500 ı kezd"' gC"zic 13.bnr· tuı:ırlar \.'e tam • 
yatakla ve;rem h~stahan.cıi yapılacak ,,. k'il5tlı gcz;C'f, bul~ŞlC'"I hast.cılıkla:-J·ı nus Cephesınde 
ve dort m iyon lıra verılecekt.r, nıOeadele beyetlf"r[ kurula<"aktır $0 ı 

lk.i ~erd~ 250 ser yata~h ve 2,S mil: kazada gez.C'i rtıbba ve sıh'ıi p~op:ı- . ( B:ttı 1 incide) 
Yon lır.ıya çıkmak uzere cerrahı ganda e'.ipleri meydan:ı gC'tirilerPk ı Rus ccphesınde Alman tayyare -
' erem ş~nRtoryomu, iki yerde \•c bunlar için 250 bin lira harc.ın.ı- leriyle hava muharebeleri yap • 
l,600,000 hraya çıkmak il.ere. 200 caktır. 1 tıkları da bildirilmi,tir, 
~atak.1 11 prev1 ~ntoryom, her vılayette 2,2~0.0flO lirn h;ırcnnnrak $İmdilik fngiıteredc tank i~aıatı harbin 
uç rm yon ıraya çıkacak verem mi.i- d k ·ı· b. - - ' rl 1 d. . b .

1 
o ·uz Yı ayette c·er sıhhı mu7.c ya- bil§langıı.:ınü.<!nberi rekor te>kil ede-

:•,c_eccak l:ks~abn:serı, 
1 

ekol mı yokn· .lirab}'? ı pılac ktır. Bir ınıl.yon J:ra lı,:.p·canarak cek bir rak::ıma baliğ olm ktadır. 
, f\..ı. ı .n ya a t mer tzı ır ı · ·r•ı· · k ı · 
.k ı •· t h . .. ·ııı: _ · .nr fi('rom c;:ı • ı ı uru .1c~· ... tır. lngilteredl'n hal~ıı Ru .,ıııva. ııöndc-

ı urı:!I a anes·, uc vı c1yette 2 m.1- "- · ·-· 
von lSO 000 1. ·'- k 5 Suıhat ,.e fı;tıın,ıl !\fu<1ven"t Vf'k~p rılıcırkte olan tiıyyarelert" ve narp 
, ıraya ç~al·;a 00 zer 1 1. h 1 d b · ~ k • 
yat ıkh akıl ha1• haneleri kurulacak- ~ ı . azır ıgı u p~OJ~ e ı;:nk <;ocu - rr: • <'m ıne g lince. bu malzemf': 
t.r lu a·Joel• re yaıdnn ı .ının dn.ha sAde nıü• flkle.ın e4nrle bulunan muhte-
Altı" •lmdı· bulu 1 • . t \·e haklı y. rdın1 !;eklirıfle- yapılma- ıır nakıl vaSJttı.1 rf.,,Je "ondrrilebilf'n 

111 nan ar ı ın, on a- h ı · · • ~ 
ne ısı de yenı"den kurul•. ki . • 1 tmt, bu yardımın ır: o maz a uc ço- azamı miktarda sev'~edilmektedir .. ca ar ıçın o - , 1 k f. h ç. • 
mak üzere dOrt milyon lira a ine cııitllılardan bn1 am~ 11PrC rher Sf f ., .. 
16 v!l;iyette JO - ır:o t ki y y k ÇOCtığD dPVamJı olın:t\c k::ıyıt VP. 61:lT- e (/nl ye gore 

,,yaaıcocu. 1 dh!''' 1 ,,.e dofurnevi kurulacaktır tıy e 8 a 3Yi:1" 0 m ını <'m n t- \ra.fflg'tl)n, 27 (A. A.) - "Stefsıni., 
Be~ yerde 2SO )'<ıtakh ~ıfa bulm.'lst dil~bilccck f-<'ki1de lf;barLız C'lt.rm,.,-;: ... Siya i mtha!ilde tPyit eöilrliğine !{0-

kabil olmıyan hastalara m~hsus mü· tedır. r<>. Moskova hükUmeti, şark cephe -
e·-seseler kurulacak ve 2,5 milyon li- Sıtma nıiicadelesi sindeki vaziyet hakkınrl3 m:ılô.n1.:ıt 
Taya mal olacaktır. 2 milyon liraya vermekten i trnkfı:f eylen1aştir. Rus-
tıkac:ık olan soo zer yataklı d~rü1a- Ve'kfılet şıtm:.ı miictıdeleslndcn daha yaya gunderilerı tn ... ıliz ve Amerik:ın 
ceze ve ihtiyarlar yurdu müesseseleri iyi neticeler almıya başl~ndıf1nı kn.:1· ınüşahltle-ri cephef'in milnferit mıo-
kurulacaktır r kuvvetlendikçl" ve dev~mlı tah5"i- takalarını ziyaret etmiye muvtı!fak 

Uç yerde' 50 YJ.takh, iki yerde set almd1kça, drııha a"Pnlş mücadele olamamışlardır. 
100 ve Istanbulda yeniden 250 ya- yaprlacağını b:Jdirmclttedir, Bazı gazetelerin ya7..dık;arma göre, 
t11.k1ı çocuk h:lıt~hıı.nrleri kurulacak- Vekalet bu işler Jçin htırcanacak ~foskova hükUmetinin aldı~ı va,.;iyet. 
tır Bun:1n İt;in de 2.200.000 lira 5~r- p3rcıl:lr hakkında prcıjede şöyle de- Sovyet Ru!ly<"nın muhbı.ç bulunduğu 
folunacaktır, 1,200,000 lira harcana- n""elctl'dlr: yardımı Amerik.:ınuı Ut:n bir şekilde 
rak :ki yerde 100 ve ür yerde SO "Bu mıı:sraflar !<:in 7 milyon yEıpınıs1na mi~ ait ol"'mıyac!1khr. 
yatakiı buta.1rcı h''!tahklar hastahane- 611,250 liraya ihtiyaç vardır ki, hu- Bevin'in beyaııatı 
leri kurulacaktır. 

1 
nun da hiç olmnzsa 10 sen('ye tak-

600 bi~ liraya (tkmak Ü7.t're iki slm ectılerek mt11eakrp senelı,re ko
yrrde 2'i0 şer ya•~klı cuz.ımhlar h:ıs- nıılacak fevka1Adf" tahınsatl.ırla h~
t haı1eıııı varıl.ıı· .. ktıf, . 1 ıan::\n ler t..ıahhııtJcrini bir Jcncrlf"n 

rıı tk saıhr ti i:-0z \-C körle-:· diğer sc:ırye ın• kalinP ınü aaril" ed:-
tı t 1 \f ı.cl, cd g n 'en ıkt cı&l-1 len her sene bır kısnıının tcn1fııiylc 
'"'rı Iı .. a hl' t'1n , '.c: 500 yat klı 01· 1 ""'rr"\tin ola -e;ttr.,. 
r..,ruk'ar mn c · uruhu·a'( \'.l'! !::ıu v·ek11 t büt n bu vapılıııl"ak olan 
mı.ıec (" ttd"" 1:-ötı.ın ders mc.lzeme.sı bu- J i"ltrin yerlerinl t.ah::.ı::.at aldıAc,;a tes-
IBDdw ul.ıçoı tır bıt edecektir 

l.ondra, 27 (A.A.) - T.ş Nazırı Be
\·ln süyledi,11 bir n•ıtuk!a dcıniştir Jti: 

''fh)yiık Brıtar.ya Rusy;ıya :vardnn 
f'tmek İ('in kenrii istıh alıltınd:-ın ayrr
nak su~etiyle fC'rJoıkArlı~<l:.rda bu?u
DiiCal\.tır. Bunu y~pabil!"'!f"k i<;in rle 
fstih 1 tın aelccck 6 veyo. 12 ;ıy i
<:lnrle kr:'iil b;r ıııiC\."iycde tutulma:Sı 

ı..ı..ru.rldir .. 

Sovyet Atlan+· Harbi A;man • iran 
Münasebetleri 
İnkıtaa Uğradı 

(B.ışı 1 lncide) (Baiı 1 incide) 
harebelerde ölmı.iştür. Sovy~t bır- rika için, demokrası ıçin, hı.irri 
likleri beş top, 10 mayin fileti, 20 yet içın ölüm olroıyacaktır. Hur
kamyon çok mıktarda silah ve riyet yaşıyacaktır. Bütün be~e -
cephane tahrip etmişlerdir. riycte karşı olan taahhütlenmiz 

Diişiirülen tayyareler ve duamız budur.,, 

İki Tarafın da Siyasi Moskova, 27 (A.A,) - Dün gece Re/s Roosevelt, ticaret g0mı : 
· nc~redllen Sovyet tebliğinde 26 Ey- lerının açık den:z~e kendılerını 

Mümessilleri Ayrılıyor' liılde bütün cephede ınuhm·ebelerin 1 batırmağa teşe_bbus edecek de • 
devııın ettıği bıldirılmektedır,. nızaltı ve torpıllerc karşı muda· 

Bertin, 27 (A,A.) - Almanya hü- 24 Eylülde 118 düşman tayyare>i faa edilmelcrı hususunda Birle • 
kümeti• İngiliz ve Sovyet lutalarııun di.işUrülmilştUr. Sovyctler 29 tayyare şık Amerikanln azim ve kararı-
trana girmesi Uzcrine, Tahrrın hüklı- ir:ıvbetmişlC'rdir. na da isaret eylemiştir 
meli _ıa:a!ından Alman kolonis;n• Bııdyeııi ordularını kutardı Mister Roosevelt b~ münase -
kar11 ıttıhaz edılen tarzı hareket fJe 1 b ti d ·ı 'd"l b" t 
~ıJiikadar olarak İran sefaı-etiyle Al- Londra, 27 (A.A.) - Leninı;trat a e e ra Y.O ı, e neşre 1 en . ır nu 
manyada \.'e işgal altmdıı bulunan ınuhRrebclenn şehrin civnruıda degil, tukta denız: ınşaatının g1ttık\e da 
memleketlerdeki İran konsoloslukla- şehrin civarına 12 kilometrelik ilir ha ziyade arttırılması lüzumunu 
rını kapatmıya mecbur olmuştur. İ- mesafede, mesC'lA; Peterhof \.'eya kaydetmiş ve mesajına şu :suret-

, Strelna'da cereyan ctti4i zannedil- l . ı·anın diplomatik milme;sillerıne Al- e nıhayct vermi~tir: 
~any~~ı terketm.e~ için on &ünlük m~~~~ı~~ başlangıcında Alma.ılar "İsteğimiz gemilerimizin de • 
bır muhlct vermı~ır._ Strcln nehrini geçıneye muva!!ak njzlerde dolaşmasıdır. Gcıniler 

Memleketımıze gelen olmuşlor ise d• bir mukabil taarruz bunun içın yapılmıştır. Diğer bu· 
mihver diplomatları netic<·sindc ilk mevzilerine atılnw- isteğimiz de gemilerımızin torpil 

Iardır. lenmcsine, bombardıman edilme Erzurum, 27 (A.A.) - Almanya
nın T~hran Büyük Elc;ir,i ile arala -
rmda Büyük Elc:ilik erkıinı ve tcbaa
ımdan 474 ki~ilik bir grup cuma 6e
CMI ~eç vakit otomobillerle buraya 
gelmişler ve lstanbula gitmek Ü7..~re 
trenle şchrlmtzden ayrılmışlardır 

Stol·holın"dcki Rus mcıhrillr.rinde sıne veya batırılmasına imkin 
ha~ıl olan kana;ate göre Bu(1ipn•ıy. nisbetinde m3.ni olmaktır., , 
Kerment.•u[!'da Almanlar tarahnd:ln '/' , 
lh•I• erlilen Ru• ordul•rmın rlört•• Albay hııox a göre 
üc:ünü kurtarmıya mu\.·affak olmuş- Vaşington 27 (A.A.) - Amerika Bah 
ıur. .. riye N3zın Albay Knox haftalık ti-

Osel adası Sov11etlerde carcı mecmuasında yazdıcı bir maka

"" Ankara, 27 (A.A.) - İTandan Al- Londro, 27 (A.A.) - Radyoda töY-
manyaya dönn1ekte olan Almanyanın ledigi ve Lcningrattan 1\ioskova rad
Tahran Büyük Elçisi ile 474 Alm.ln yosu tarafından alınan nutkund<ı, 
tebaasından mürekkep kafile bugü:ı. B;;ıltıktakl Sovyet filosuı~ıın ı;iyasi 
saat 14,30 da hususi bir trenle o:('hri- kısmrnm müdüı·ü L<?bPdet, "Teşrini

ınlze J:elmi ·ıer ve bir saatlik bir le- evveı ihtil:lli,. ve "Mrırat., l:ııimlerln
\'akkuftan sonra buradan ayrılmış-! drki Sovyet ıırhh1arının diio:mıın ltıtv 
tardır. \"C'tler,np ('İdrli -ıayiat vc>rdirmİ)•f' df'-

Erz.urum, 27 'A.A.) - ~1acari!::t.ının ı \';1m C'ttiklE"rini ~öyl<'ıni~tir. !\Tum ıi
Tahran m11~l~hatP:ilırı rc!akatıerlnrte leyh Tfnn"°oe ve ()~el ada!. rJnın h<"
Elrilil< ml"murlarmdrın J klşt bulun- ~117. Sovyetlcrin elinrtr t~ulunrlıı unu 
ctuı;:u halde dtin otomr,billerlf' bura.- Ösel'de karaya çıkaı1 l!l bin Alırıanrn 
ya IZ'elmiş ve lstanbula hareket et- iınh<ı ~dilrtiğini i!A\·e eylf'mlşfir. 
mi~tir. Londra 27 (A.A.) - İniı;yıtif'i 

tekrar Orlı!"l'l müdafileri ele alrnJ"ll~r-

B 1 n V • et• dır. RıısJar rlii~m~nı ~:m11e doiru ge
U garyanı azıy 11 ri püıkürtmüşlerdir Dinycper n•h-

T f 
• 1 rinin mansabmda bulunan Lagun rn1n 

Etrafında e sır er takasında a,; gündenbcri devam eden 

Londra 27 (A.A.) - Balgaristanm 
vaziyetl hakkında yeni bir haber ah
namamııtır. Almanyanın, arzu ettiği 
taktirde, Bu1caristanda Ruslara karşı 
duyulan sempatileri yeneceği ve Bul
ıarları kendilerine biı; bir kazaç te
min etmiyecek olan bir harbe sürük
leyeceii muhakkak itddedllmektedir 
Fakat Bulgaristan harbe &irdiği t~k
dirde bundan doii:acak mahzurlarm 
Almanyanın elde ed~ceii menfaatler
den c;ok olması ihtimali vardır. 

Jap01ıyarun Sofya elçisi 
Tokyo 27 (A.A,) - Japonyanın V· -

yana b~ş.konsolosu AkiTa Yamah. Bul 
garist~n elçiliğine tayin edilmi,tir 
Vamaji'nin Sofyaya tayini. Balkanlar 
da BulcaristJlntn siyasi vaziyetine 
atfedilen ehemmiyeti teba.ri.lz ettir -
ınek:tedir, 

taarruz neticesinde Sovyt't kıtala.n 
düşmanı stratejik bir şehir olan Kar
massiden tardetmişlerdi.r. 

~ 

Mvron Tavfor'un 
T e!'!1as arı 

Ankara, 27 .Radyo gazetesi> -
Amerikanın Papa nezdındeki 
mümessili Myron Taylor'un ln
giltereye gitmesi bir takım şayi
aların çıkmasına sebep olmuştur. 

!ngiliz gazetelerine göre Tay
lor. Papa ile uzun uzun görü~tük 
ten sonra Churchill ve Edeni~ 
de l(örüşmek üzere Londrnya g<'l 
miştir. Fakat bu tema<larda bir 
sulh teşebbüsü mcvzuubahs do
ğildır. 

lede bitarafhk kanununun kaldn·d -
masını ve başhca deniz ticaret yolları 
civanndaki Amerika deniz üslerinin 
kuvvetlendirilmesini tavsiye etmekte
dir, 

Knox diyor ki: 
"Groenland'ı ve lılanda'yı muvak

kat işcalimiz Büyük Britanyaya ıi
den Atlanük yollnrında bi.ıe üsler te
nlİn etmi!;tir. 

Bununla bl!raber $~rki H~nrlistan ve 
Avustrplya yollarında ticareti hımaye 
içaı daha başka uslere de ihtiyacın11.ı: 
vardtr . 

Kno:ı. bitaraflık kanununun aley
h;nde bulun:nu!$ ve demiştir ki: 

Bu kanun siyaseti heyeti umumiye-
1ıiİ itibariyle muvaffak olamamıştır 

İngilizler 11 Alman 
Tayyaresi Düşürdüler 

Londra, 27 (A.A.} - İınparatorluk 
ha·ıa kuvvetlerine mensup teşekküller, 
cumartesi günü Amiens demiryolu 
mevkijne taarruz etmişlerdir. Yedi 
lnciliz tayayresinin kaybına muka
bil İngiliz hava kuvvetleri on bir Al· 
man tayyaresi tahrip etmişlerdir, 
Havaların tekı·ar müsait gitmesi ü

zerine bue-ün Ingili?. t~yyareleri, timali 
Fran!la ve Miln$ kanalı ÜT.erinde mu
tat faaliyctle.rine başlamıklardır. 

Yeni Bir Amerikan Gemisi 
Nevyork, 27 (AA.) - "Hürriyet 

(ilo~u .. serisine rl::ıhil gemilerden bı
rinclsi olan motödü Sürrrise gemisi 
bugün Pensylvarıie de Chester de de
ni?.e indirilmiştir Bu cemi &SO tonl
llto hacmlndedir. 

Ofl• 
S. D. 

12.5 

ikindi 
s. o. 
15.25 

ı ftar 
S. D. 

17.59 

Yat•ı ı 
~, 
19.29 

Alman Tebliği 
(Baıı 1 incide) 

da 665.000 esir alınmıştır. 83! 
tank, 3718 top ve sayısız miktaı 
da her nevı harp •lzemesi iğti· 
nam veyahut tahrıp edilmiştıt 
Duşmanın yemden uğradığı zay.io 
at çok yüksektir. 

Tarihin hiç kaydetmediği blı 
muzafferiyet istihsal edilmiştir • 

Hava kuvvetlerimiz Toula mı~ 
taka,rndaki harp imalat fabrika
Jarını ve tı:oskova askeri !esiıo:o>b 
bombardıman etmişlerdir. 

ılf oskovaya lıava lıiicumıan 
Berlin, 27 (AA.) - "'D.N.B ... Al· 

man tayyareleri dün gece YPnlden 
ı·rosko\·aya hücum etmh:lerdir As
keri mevzilere isabetler ~lmuş 0

ve :r<'n 
gınlar çrkmışhr Alman tayyareleri~ 
nin hücumu ~nasında demlryolu 
mc\'kjfi Cİ\.'arındaki ıanQ.Yl hedenc.-ri 
nl!:ır hasara uğramıetır. Kiet ismi ve~ 
r~Jen bu dc>miryolu mevkili normRl 
1smanhırd:ı Bri:ın k \'e Klef isti~· 
metlerinde y&pılan nakliyabn baş· 
langıç nokt..ısı ve ~imal cephe!'f mın· 
taka~ma uzanan muvasal:::. yollarmır 
en ehemmiyC>tlilerinden biridir, Krerı: 
lin snrayı binalarına düşen bomba· 
l:lr burada ehemmiyetli hi:Sıır ika ey· 
lem istir. 

Talırip edilen tayyareler 
Berlin, 27 (A.A.) - "D.N.B . ., Al· 

man tayyarel~ri 26 F:yl0.1 gOnO 8! 
düşman tayyaresi tahrip etmişlerdir 
Bunlardan 68 ıı hava muharebelerin
de. 17 si tayyare dati ateciyle ve t 
sı da yerd<" tehrip edilmiştir. Cenur 
mıntakaqnda hıyyarcl<.'rimiz derin· 
lıöine ıkınl;ır yapmı<ılar ve ~l"vkul

rf'y.:_:i ehf'mmlyroti haiz dcmiryolların'. 
t~hrip eşl~mlı=ılerdil" 

Hareket halinde buhman dUşman 
kolhırına y:ıpr1an hava t:.ıarnııları ec;
na~ında 140 nakil vasıta 1 imha edil· 
nli~tir, Alman avcı tayy;ıreleri şid • 
detli hava muharebelerinde 36 Sov .. 
yet tayyaresi dfi ünnOşlerdlr. 

Stukrıs tayyare-terimiz pike taar .. 
ruzlan e~na!ilında düşmr.nın do'klU 
t:ınk ve 200 kamyonunu tahrip et .. 
nişlerdir, 

Bir Fiıı muvaffakıyeti 
Helslnki, 27 (A.A.) - Re..qnen oil· 

ciirildiğine göre. dünyaca meshur mB· 
nastrrın bulundu~ Ladoga gölünde· 
ki Konevirturt adası dün Fin kuv· 
\',,.+lpri tarafmdan işgal edilmfştJT 

Qir Kanada Harp 
Gemisi Battı 

Ot tava. 7 ( A .A.) - ı.evı. K"naılr 
korvetinin bir muhart'bto eBTıasınt!S 
bAttı*ı rf'1men hlld rılmf'kterHr Or 
yed..i K&ıınndah müretVbat ile BüyUk 
Brit<!lnya bAhriye~;.,f' men~up bir ı.a· 

bft c)l~ler arasmdad1r. 
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Ramaza e ç Yeni Ta limat name Bir 

Zihniyet_ 'Flirk nüktedanlığı· yılda bir Çok Zorluklar Dnnurdu 
ay, içtimai hayatin1ızda - J 

--~~~~~~~~~~-""'\ 

1 iktisadi Hafta 
'-~~-~~~~~~~~~~, 

O dun Ve /(ömür 
Meselesi 

SPOI 

Klüpler Müşkül 

Vaziyette 

Japon hükümetlnin :.c~1ni _sö_zcüsü ve fizyolojik vazifelerimiz<lc bü- a ı a Lig maçlarının ikinci hafta oyun-
radyoda şunları soylemıştır: yiik degfişiklikler yapan - Rama - ları bugün Fenerbahçe ve Şt:ref stat- Sathi Bir 

"Amerikanın Vilfı.divostok'a se\•ki·- d kt r tbol · a zan ve oruç hakkında 1 fırsat1 ka- ların a oyna-naca ır. u mus · ı Tetkikten Sonra Fiyat Ha ,kında 

Oluyor ~:ı~; b::~'::ı iJ~ıı<>~~a;:hf~~.~şki~ene:: çırmıyarak. hoşça fıkralar yarat· ~:;:,iı;~~:·::~~;:'~~~ k~~;k":e ~:~~~= Verilen Karar Halkın Zararına 
hıadcteJoc..-jn Japon sularmın çok ya- taraftan, kırk, kırk beş sene ev- d 1 ··un tamimi klüpleri muc:.kül 1 Bu haftanın en öneınli ekonoml mev ı yıklard:ın alına perak d '.;:önıurün 

\ dil.nıiş olan tayyare, gazolin Vt! diğer maktan geri kalmamıştır. Diger F l hareket edilcceııi hakkındaki umum 

'"'lllı:ndan geçmeleri bizlm hissjyatı - velki muharrirler de bunlara da- · tlerde bırakmıştır Bu tamim~ zularını ıyat muL'a rı e omısyonu- u u u ne ır. c n11~ ara a~ ,. 1'c:--- r a a mu ~ır ug .., ı· . k b k . h d d a· ., N ·· k · 
lrıızı incitmektedir,., ir müsahabelcr yazarlar, sokak ~:z;ree anlaşıldtğı gibi ur;,um müdürlük ı nun kar~rlan t~~kil.· ed'.yor. 1:_om.is- rakc.-n~-~~ a~d.ed'le~ ~i~? Ke-ıı~ıs t:i ha~k 

Bu sözler ve üçler pak-tının yıldö- sokak grtzerek gördüklerini gaze- daha doğrusu futbol federasyonu klüp 1 yonu~ gunl7rce uzeı.ınd'!" .~urdugu ış- t~n g~.sl~!eı k J..a .•. klan hır k:ı.ç hın 
nü.rnüne te!'adüf eden bugün Japon- te st'itunlarına geçirjrler, Rama _ lere son z;,,:ıanlarda irrz olan bir ta- ı !er bırcr bırer t~hlıl ed l~rsc bunlar kılo komur alan hır to +~ c1 veya 
Y · 'k h ·ı • k nsuz hallerin önüne gecrnek halkımızı her b;ıkımd"n ala!nı1andıran kömürcünün lıhğı kö·nurd l muame-

nda Ingiltere ve Amerı .. ayl ta rı t e- zan kat·ilerine, fiklr kilerlerinde y R :! •k H ı •d ım uygu dd I · • 1 d k" • · k" 1 · k d ı ' S h d.~ek mahiyette nümayişler yaptlnıe- i<;İn bazı tedbirler almış _":e._ bu~ta:_ın ma . e crın sn.rG an~ 1 ~ ı ~z~nıı ar esı perıı .. e o ur mu: onra, er 
Sftıın menedilmesi, Japon hükıJmc- donatılmış tatlı SÖzlerden h~r gün a ~an· : e l a l her halde zecri olmasını dtı~unmtHftur ~~ ftyatların t;ıh;ıvvu:unc m_a~• olma~ kayık sah'.bi kÖ:-P.Ü ii U b r <"Ün evvel 
tinde uzlaşıcı bir zlhniyetin hfikim ol- bir iftar tepsisi sunarlardı. .4'. Ancak bir uygnnsuzluğun .izalesi iı;in ıçı~ w ~o~-u~~~ narh. nısbctlenn n t~skil sat.ıp 1in12r~1na dön.'~nek ·.,·ter Durada 
trııya hakladığı hissini vermektedir.- Ahmet Rasim ile Mahmut Sa - derpi~ ve tatbik edilen tedbirlerin ba~ eOtdtıp,ı gorlu.!ıır:. 1 . .. . ~agtı Okaldıgt1 her gu~ onlı1 ı zara bı~a-

Al d k b'lh b · · - · (Ş h' k h f k suzluklara yol açmanıası li~ tın ve 'onnu· mrSC! e.11 gu.,urı en can aır.. nun emcnn ~ l erce ve •n-Oiğer cihetten, Roosevelt'in - ı -
1 

assa ırıncısı e tr me gelir; fakat Derviş Ahmet dün .. • Arsız eri in biri Ramazan a ~ygu~ lbuki klüplerin bugüı~kii l lı mcvı-ukn-. 1vJ;or"h· S"y:-nı k:ıyf olanı terce kilo köm;ir al ı- miı-;terilcrin 
tnanyaya karşı harp sebebi teşkil e- tupları) ile ~ O mevzuda en fazla yaya bir kere gelir!,, da fakir bir Bektasi tekkesine zı~k1.'.1· az'·ıyctleri samimiyetle kuru- nokta, bu il:i hnvati m'l.ddr:ve cot• de-ı gclmesid;r. Su h::ıld~ hir I:Omürci.i vc-
decek derecede •iddetli tedbirler al- muvaffak olanlardandı. "Seı·vctı' B 1 h b ı d d ş "er 'ft • kt' 'de muş " v · ı t' ·ı · ,. -

11 1 
·k · 

1 1 
t 'h ı 

1 
· 

v fit ir mec isle, azır U unan- a anını , u ı ar va ı gı r: 1 lda bu"yu .. k İ!iler yapmış olan nn r.~ ·n mryen tc.r:ı ı: tr ~ -ıı..:ı o u- YJ op a_ nı:n.·a te•c- n • :-ııiir erın 'hası, Pasifikte garanti temin etmiş f.. (I' t b 1 t ) d Al' · · h d up o yo k 
1 

,_ 1 · 
1 

· 
unun11 un s an U pos ast n a, lardan birine sorarlar: Kaç "Sofra ının1 ımanım u!,, er, bu te<ekk'u'Ilec'ı kapdarın1 kap_amağa na, ra _narh t(".-.b,it <"dilm~st l'r Rn tet-

1 
s?.t•na ~ ıstey"'c .;:t"r _ 1 _· . 'r va::ıo:ı Olduğu zannmı tevlit etmektedir. t ·ı·k h Al 1-h • k ki 

1 
I 

1 
d h o k- b 

1 Cünkü Amerika, donanmasının mil- gaıe ecı 1 ocam ımet san gün oruç tuttunuz? sininin başına çökermiş. ~cyh, sevkedecek kadar bariz ve endışe ve- · er!n snth.ı o"lu ' c;:ınrl:uı ~,,_ı.t~ı ~- ye a a.. •:ıın ı t re Lt.-

hlm bir kısmtnı, hemen heınen ayni Beyin Şehzadebaşı ve direkler a- _ Bir gün~ bu hale dayanamamış, bir giin yi ricidir ~oı- ~k~ k~mısy?nn~ vey~ bele,hve~~n / m~k ~e b~ ş1 h h 1kfl. ~ ın ıie ko~ 
ltudrette olan Japon donanma5.1na rası alemlerini canlandıran YRZL- lVleclistekılerden bir Bektctşi de ne herif "sofra Alininı '.ma.ıum Yeg~ne varidatı futbol maçlarından uzer n e ( urnı:'t :ı a ... ar veptiig ma ı- mur ayı c;1sının ml'"'a ıırı· r:o eter{" 

karşı Pasjfıge gönderdigi takdirde, lan dta kJybume
1
t1idjr, I 

1 
aynı suale maruz kalınca ·:U ce - hu!,, deyince baba yen1eği heme!1 ~~::~ı~~~r :Ua~:ıe~i~:ıd~·~a~:tr::~= ç~~ ! ~:l~ff~~~;1~~i~1J:~~~~~ı~~~nc;::-c:~n ~~~~ j halletmek 

1 ımg l'r L. l. J(. 
A.tıantikle ınüessir bir surette faali- Bü ün nar top anı sa daha vabı vcri.r: ortadan kaldtrmı:;; ve dcmi.ş ki: 

1 
kl'"plere anla.törlük tatbik etli- ııuş bınlercc Cf'kı nrl1111un "'"' mcvcu-

Y•tte bulunamıyacaktır, dünkü günlere ait bulunın.,sına B f d b d b .. "S f Al' ı· J 1 1 ,,.,, u ' d. · d 'k d · - u c en i en en ır gun o ra ın n eren er amma ot rilirken, mac::laı·ın. hasılatından c,-~ 30: ıyct~~e n: e mı tarına aır ort~-
Uzak Şarkın Almanyası olmak e- rağmen Osmanlı saltanatındnki fazla tutmuş! roa bizimdir; istersen boş .;ofrayı unun bölgeye tahsısi, oJ~a olsa klurle- ~a b.ı r;ıJ,kan1 konulAm:J.masıdır 'E- ....... _ .. ,. ...... ,. • .,_ .. ,. .. ,.,,..,.,._ ...... ,.....,...,..,.....,,.....,"' 

l'rıellyle üçler paktına iltihak <xien mevkibi hümayun alayları, Bağ- e Sıyamda kaide "her kim ki yala, azizim!,, r· oyunculara para vermesinin önii- l ger oduna n.Jrh konulm="dıtn evvel 1 Fiırı.- 7.ek"t ohrak lla\·a K ·rumuna \lc-

~~p~~;~~~ı!a~~l"~g~:~~~rı:~ ~t::ı~~= dat seferleri ve sehzadelerin sün- hil3.li görür, oruç tut.sun,, oidugu + • • 0
1
; geçınek içindir. Halbuki son top-ı ~ehri~ mı;;telif 

1 
S:·Ttl.erind,.ki odun 'ı rece ir:ı tt para b t 11 .ı :arc ı ı n,ıuzın 

ı net düğünleri k3dar tarih ufkıın- nu bilen bir Bektaşi, gükte Ra _ . amazana dair Bektaşi fık lantı neticesinde zarı1ri masraf olarak cpo arı ontrı:ı " 1 mış veya g_ec;;:en en ycrınde 01•mdlr;.,._ 
a iktifa elmişler ve bu keyfiyet Ja- da seçilmez bir hayale dönen nıe- ralarxnın en mesh uru da günde bir liı·a verilmesinin , kabul e-' sened~n kesile.rek nak:led:lmek iı?.ere Hı va tehlike,ini o ıcmek idn hı·ı.uia 
~onyaya istediği gibi nareket edebi- k .. b' l mazan ayrnı .~Ö-~meı:ıek ~çin. b~şı 11 .. I • • . 

1 
dilmesi bu tedbirle taban tabana zıt- J odun ıskelcler~nde stok. olarak kalmışı kuv\·ctli olmak lizımdtr. F. re , ıc' :ı•ıııı 

l~c~ği kanaatini vermişti. Fakat Hin- ra verıcı ır durumun son iz eri hep yerde yuru1·muş. Bır g:un. mahut gavur_ o_.dum, kendlını' tır Bu ~ekilde klüpler teknik mev- ı odunlaı-m miktarı malum bulunsaydı ı~:;-,• k~y%~muo~:cavkc:ı~\,.;ıe bu rchl •• eye 

diçJninin işgali hadisesi, İngiltere ve gözlerimize epeyce yal<laştırıl - yolda yine böyle giderken dur - kurtardım; musl~m~an ?l~um se-ı zuiara istinat edip bazı oyuncularına o z~man eski orlunla yeni ke«ilerek ı 
Aınerikayı, ilk defa olmak ilzere Ja- mış, ziyadan kurtarıln1ış olur! gun bir su birikintisinde ayın ga. ni kurtardım!,. hı~a~yesı.?lr. B~k- her gün .idman yaptırmak ve böylece 1 nakline b.a"ilannıış odunlar. ara.s~ndl *"""'"'"*"""4..,"*"'"•"-""•"..,"•""'"'"•"'"'"--"'"-"•"•"•..,•,.~ 
flonyaya karşı ciddi iktısadi tedbir- Meşrutiyet devri muharrirleri- yet berrak aksiyle karsıla~m'!.Ş. ı tasi olınıyanlar, d1nı mukellefı - ayda otuz lira vermek imkanına ma- h.em kem.ıyet hem de keyf_ı_yet ıt:ba- ,i:llllllZ:al.:!El!IEZ:!l'll'l!>!a.!l:':::Z::::=:,l'l! 
ler almıya se\·ketti: Japon paraları nln dahi bazı yazılarını ihmal cL- kızınış; başını gOğe kaldırıp a:va y0tl:r. ve oruç aleyhindeki bütün Ii_ktir._ Sura~a .. ~ı.sa~a s_övlemek iste- r~y1e1 zabır olacak far~a gar: hunlar s A R 1.:ı.· 
hloke edildi, Japcn tica;·i münasebet- memelidir. O miyanda benin1 df' hitaben· 1 bu Jatıfclcri Bek1.asilere isnat c•t- rız ki amatoı·lugu 1ade etmek. yalnr:ı: fıy~t;an_dırıı~.r~_k .. ona g~re naıh ~ı:ınu-
11ri tahdit edildi ve petrol jhracatı I< l · k t' I I d"J . , . k takyidat vaıı.:ctınekte miımkün olamaz lab1lırdt. Goruluy(lr kı, odun ış.tntle 
bir tevakku! devresi geı;:irdi. Bu ~d- epeyce emeğiın geçn1iştir_ ti li- - Anladık, be mübarek. de - n1e ~ s~urc ıy e <:en ı erme oır a- Takyiclat artt1kça hileler çoiahr, b~ fiyat mürakabc komisyonu da lıclediye 
bırıer Japonyada büyük heyecan u- ,ya~ımı k_arıştır.ırken Ram~z~~n::ı miş, Ramazan olnıuş ... Gel d~ gö-- ça~~l'\ kapısı .bulmuş, softal~.rınl çok tecrübe edilmiş bir keyfiyettir, iktisat miidüı-Jüğü de yanltş birer a-
Yandn-dı ve hük(tmet harp hazırlık- daır haylı antıkalaşn1ış. b1rçok' ztimWl içine gir! tarızınden kurtulınuş olurla1dı. Bu it.ibarJa amatörlük meselelerinde dım atmışlardır_ 
l<ırına başladı_ Fakat 1ı.:{ heyecanlar hatırata rasladım. Mesela, buıı -ı 8 Bir Bektaşiyc sormuşlar: - Bektaşilerle aliikası olmıy;:ın muvaffak olmak için klüpleri parasız. Acaba, bu yanhş adınn dıizcltmel< 
ileçtikten sonra mesul mZıkamlar clü- lardan bir tanesinde IIırkaişerj! Orucu n1u seversin, yoksa nanıa- hiktlyclerden hoşuma giden bir\ bırakmak kaş yapayım derken göz mümkün değ:ı midir? Biıce b·~na d~-
tınmiyc başladılar ve mevcut iki ce- camiini zjyarct var. Bugün laına zı mı? tanesi şudur: çıkarmağa benzer. Resmi işleı-imizde ima imkan vardır Ancak mevsim, iti-
ı·cyandan ınutedil cereyan muvakl{a- miyle unutulnlUŞ ve başka bir mıı _ Orucu severim! e Ramazanda cer mollaların _ bile az çok itimat esa.sına ~ayanma~ bariyle herkes odununu, kömürünü al-
tıırı hllkim oldu. harrir tarafından daı zannede - _Niçin? dan biri, iıdet olduğu üzere, bir mız icap c~erk_en. centılmı;:nlık .. s~~ası mıştır. Henüz mali sebepler dolayi-
Şüph~iz mihverle faal bjr işbir- - k l l l k" l . 'el . l k olan spor ışlerımızde de ılk duşune- siyle bu ihtiyacını temin ede-miyen a-

l ~inin, Japonyayı Uzak. Şarkta Vi- rım, a eme a ınmamış 0 an ° - Münarek tatlı tat1ı yenir de oye yer eşmış, C~ e ımun1. 1 cei~miz bu olmalıdır_ Mali meseleler- ilclerc olsun bir kolaylık ve ucuzlul~ 
!~divostok'dan Singapura ve Holan- mevzuu, yaşıtlarıma hatırlatmak, ondan! eder, ayrıca her gun vaaza_ çtkar; den ba!Şka Kençlik klübü olan mü es- temin edilebilse! yine büyük b:r kar 
tüı Hindistanlna kadar uzanan geniş gençlere ise b1lmediklerini ügret- e Bektaşinin yanında herkes fakat gayretine rağmen kımse - seselerde bulun.anl:ınn spor klüplerini tel3:kki edilebilir. Bunun iein biricP
ıoıhaya hakin1 kılmak ihtimali olabi- ınek üzere, kısaltarak naklcdivew oturup Raınazandan bahisle " ... l\.h, den yardım görmezm.i.ş, bir gün temsil cdemiyecekteri h3kkındaki em- çare şudur: Narhın yüzde bir mikta.-
lır vcb una \'eda etmek Japonyanın receğim: on iki ayın sultanr. .. J\.eşke seJıe vaaz vcrdihi sırada, söz arası, rin tahakkuku mutlak olan neticeleri tenzil edilmesi. Eier odunlar sar: 
Uskerl parti ,enerine ,-e müfrit nas- lif.- -if • de bir yerine iki defa gelse'.,, di- llazreti Jsa~ın dördüncü kat gök- va~dır k~ ~nlardan bici de spor klüp- n:ıcdşe ise mesela yüzde ıo - 12 ni~bc:--
'•tı.alistlerine çok aaır aelecektir. Fa- ''···Ramazanın onbeşinden son B ,1· te bulundugunu 80··ylemiş. Cami _ lerınde aza kalmamasıdır_ tın e, gürgen veya mahhlt ise yüıı.:d,. 

• ~ . yip dururlarmjş, ektaşi: ' n~n- - 13 - 20 nisbetinde tenzili muvafık o-
"-at bugünkü şartlar içinde Japonya, ra, yine bOyle. bütün ev maın, demıs. zira sizler Ramrtzan den çıkmışlar, köy ağası molla- Bugüııkü 11ıaçlar !ur. Fakat yüzde ni~betl~rinin h:r <"1-li.alyanın ve Almanyanın dogvt·udan h lk ih 1 d · .. b. ' 11 "C h 

a ının ma e emıyecegı lr çıkt.ımı bayramlar, ı;:enlikler cocr, nın yanına ya<: a:?mJş: anın1 o datma vesilesi teşkil edcbilecegwi ih-
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ırm l" lt ·1 r Bı rı -~ 11 
doğtı.ıya n1üesslr bir yardımına gü- >" Bu emir dahilinde yapılacak bugün-

. ziyaret daha vardı. Bunun ıçın birbirinizi tebrike gidersiniz. Sev ca efendi, demiş, derste bir nok - ku.. mu"sabakalar heyecanlndan biraı timalini de düşünürsek o zı:ıman dah n._ \'enerneı:. Diğer cihetten lngiltere, A- 1 1 "'8 ıııJ~!'il:!!?ll':::ı:O!'::ıııl~ 
hıerika, Sovyet Rusya ve Holanda de tertemiz hazırlanır, yo a oy e diğinden ayrılan hıç bayram eder tayı kavrıyamadım, nleraka clüş- kaybedeceğe benzemektedir. Fenecbah sabit bir rakamla safi meşelerin çe- .. 

de tenzil·itlı l np 

liindistanı ve bJUıassa son aylar i- çıkardık. Fatih'i geçerek bazı dar mi? Hem sjz bizlm bayram etti- tüm; Hazreti Isa dördüncü kat çe stadmda en mühim maç Gala tasa- kisinde elli kuruş ve karışık odunun .A!I 
~incte mu··dafaa tertibatlarını son de- sokaklardan dolana dolana beyez -· .. ? B. 1 gökte bulunuyormuş ... Peki an1a, ray ile Vefa arasındaki oyundur Ge- cekisinden yetmiş beş kuruş narh ten- iT ğimizi gördunuz mü. ız, i ~ısi- zilitı yapılırsa bu tarz oduncul<!.rın 1~ kuvvetıendirmı'şlerdı'r. Bu vazi- bı'r camiin o"nu··.,..._,.,. varırdık. İnsan · d h .. ı d · ı ı'kı' go" zı··ıın acaba orada ne yer ne çcn hafta oyun tarzı itibariyle iyi ~-.~ ~~ nı e OŞ goren er enız.,, ı da it!razlarını intac etmivccektir H.nt ~•\e • J U ak Ş kt • • ] d 't b 1 · •ı bir intiba bırakmış olsa da, Vefa ta-gvre nponya, z ar a "'- yıgın arı arasın an geçı ll up e Bektaşinin biri Ran1azanda ıçer. ıı ta doğrusu da budur. O~lar da kendi ltlbetı· meohul olan bir harbi yalnız k J ·· · t· I , B l kımı bugün sı:ı.rı kırmızıhları yene-
başına ba:armak mecburi.retinde k:.ı- apıya yanaşma<: ne guç ış L .. nasılsa tek bir gün oruç tut.muş, l\ı1o1 anın tepesi atmış: ' e te- ceğe pek benzememektedir. Tehlikeli hesaplarını hes<ıbı ferah ol?rak tut-
laraktır w Nihayet, zar zor girer, kar gıbi sonra mecliste konuı;;urlarkcn bi- ril, den1iş, ben köyünüze geleli addedilmeğe 13.yik bu gibi rakiplr ö- tuklartnı pek iyi birrter. Bir k1s1m j 

· beyaz mısır hasır1arı serilmiş deh rinin: "'Bu ramazan bir gün oru- bir ay oldu,· şu zavallı hoca ne nu"nd Ga1atasarayın bu sene pek de halk bundan sonra alacağı odununu :Suna mukabil, İngiltere ve Ame- b · d h 
:-ika ile Japonya arasında bir anlaş- !izlerden yürüyüp yeşil atlasta11 cumu kaçırdım!ıı diye teesslif et- yer, ne içer cliye sormak bir gün endişe ile oynamıyacağı anlaştlmak- arı a a ucuza al~ın j 

bir bohçaya yüz, göz sürerdik. ı·- · · · · olsun aklına gelmedi de dötdün- tadır. Bu maçtan evvel Fenerbahçe Kömür meselesinde büyük bir itiraz, ~a temin edildiği takdirde, Japonya ıgıni ışıtınce: varit değildir. Esasen her sene kö-
ıçih bütün tehlikeler ve endişeler or- Çıkarken hürmet aıa1neti olaralt - Kederlenme, be iln.'.lı1nn, ~ cü kat gökte 'Tanrı ziyafetinde ile Beyoğluspor k~rşılasacakt1r Her mür bugiinkü ınevzu narhı,mı d·h· "•'-. 
1 b' "ddet ge · · ·· · ct··-· ·r k d iki takımın da esas kadrolarını çı- ... "' .... <ıdan kalkacaktJr ve el emeiinin u- ır mu rı gerı yurur UK. demiş, o senin kaçırdıg-ın oruç ,-a ı bulunan zatı serr i mi mera e ı- halıya satılmakta idı'. H·. tta" memıııı· 

İ ukı .ı ~ karamamalarr ihtimali vardır. Bunun- "' ll;ı:Iuğu dolo.yısiyle hiçbir rekabetten şte o zaman çoc ugumıın en bana gitmedi, biz tutuverdtk! 1 yorsun?,, la beraber neticeyi şimdiden Fener le- niyet: mucip olan nokta: Pi:yasaları-
kırknııyan Japon endüstrisi, k~ti de- heyecanlı bir demi başlardı; av- • Bir Bektaşiyi oruç yerken e l\iccusinin biri müslüınan hine ke~tirmek mümkündür. Şeref mızda bol kömürün mevcudiyeti ile j 
~<!Cede ham madde temin edebilecek ı d J u d · ı · Ik d k berab k ·· 1 · d bil h u a sap arı uz n, ıp erı yuvar- yakalayıp kadı'nın huzuruna çı- olmuş; i Ramazan a sıca ,.e stadında üç birinci küme maçı vardır. er ış gun crın e e ::ıe re gı:-. 
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CA1\1İLI.A HORN 
·~ büyük bir inkişafa maı:har ola- lak ve tombul pul şişelere doldu- karırlaı· ve oı·uç tutmamasının uzun günlere tesadüf ettig-inden Altıntuğun geçen hafta Fener karşı - tirilecek kömürlerin avni fiyatla sa- ı P A U L .T \ V O R 
'•kt-. Dı'g-er cihetten, bütu"n memle- k b 1 tılmasının temı'n d'J · J ~ ... rulmuş, renk ren oya ı sular d d k · sında oynadııi:ı oyunla Taksimi. Be- e 1 -nı~ o m;ısı ve.- • etlerin endüstrilerinin hemen mün- sebebini sorarlar. Bektaşi: "Sefe- ı .ayanamaz, o as~na .apa~_ıır, gız l b ld kl ber isteyenin g-eleC"ı-k k-a~ıkladan per: ~ ı Jilve olarak ""°-'\ TOVA T U, M _ 
h,ı.s1ran harp istıhsalitı i"ln çahşnuı - satarlardı. Bunlar ne idi"!. 1\.1.cl • riyim!,, cevabını verir,· fakat m.ıh 1 Iı_ce yemek yermış. Bır .g.un, ıç·e.- şikta!iın da yeniden ta e e 0 u arı kendc olarak kömiir al:<>b'lmes·ı • • ğ MEM_ LEKE. JURNALi _ No. 2 
1 ' h 1 i!ı e . deyd"' O d t söylenen bir iki oyuncusundıtn m2h- ·• ı o B . t 1 d .. t t an key!iyeti Japonyaya yeni mah- nası, oş Uı::ıU ner sın ı. nu, kemede hazır bulunan mahalleli~ rıd.~_sahan t~ır ısını ışı en O~- rum dahi olsa Süleyman.iyeyi yene- hındaki karardır. Burada. işarete ·de- ugun saa 1 e t('n 113 "ma ne;_: 
l"~ler temin edecektir. Bundan baş- e18.n bilmiyorum, tahmin cdeıni· ' 1Qtuz senedır burada oturur, ya- lu KJmo?" dıye sormuş. Mı:cusı: ceklerini tahmin ediyoruz, Son oyun Cer bir mesele b':ltrr:ı gıl"lmrkteciir. l<<t- ''li!Il!llll:ı:ı::::ı:mımıı::z::3ıı:ı:a1ınt/T 
~a, İngiltere ve An1erikan ın harbin yorum. Gayet iptidai bir :ıevi o- lan söylüyor!., diye aksine şeha-ı - Kim olacak, ~emiş, _senin o Istanbulspor ile Beykoz arasındadır. ~•••••••••••=••••~ıı;ıın:ıııı:ıı:ııımıG:ı:=ı:cııC!llm~:::::~ 
tıt>vanu müddetince ihmale mecbur yuncak veya süstü, fakat devrin det edince Bektaşi der ki: akılsız babtındır kı, kendı ekrne- He riki taraf da enerjik oyn1van b'.- "' ' 

11 tırn hilkimiyeti de hiç olma1.sa mu- il" k J J ı ta b ı f 'k · d B k ·"P\ ~ l!Jla 
fıldukıarı büyük deniz tlcaret yolla- bütün çocukları, elvan şişelerjn - Dünyada yirmi dört .::;aat bi ! ğini, ça]ma mal gibi halktan giz- rer takımdır_ Düzgün oyun itibariylf" 1 s u·. M E R s •. N E A lflO ! ' 
v önünde dik" ır a ır, a mayınca le kalacag·ıma elimde sene<lım l li yemi_ye mecbıır oluyor! . s n u spor aı ıse e ey ozun ~ •• ~ 
ak.kat bir zanıan iı;in Japonyanın •t d' B d B d t t I - daima düzgün oyn1yan ekipler karşı 

"lir.e geçecektir ve bu suretle kor- gı mez ı. ana a: b k 1 yok a ... Ben ahrete seferiyim'. • ıra am, o~ç- ':1 ma".' rgı :!itnda muvaffak olması unutulmamalı- Sarışııı ee Seı~imli Yı!ı712 
'k•nç bir iktısadl ve mali buhran a· - Haydi, üç tane seç a '-' ım! • İşretin yasak edildıği biı· de halde sahur yemegmı hıç kaçır· dır 
'lıetinden kurtulmuş olan Japonya. Derlerdi. Bir mor, bir ıurun- virde Bektaşi dedesi gizlice bir j maz, ayrıca gecelerı de tıka b.a~ Füruzan Tekil G N G E R R Q G E 

.• ll\diye kadar görmediği bir refaha cu, bir de sarı seçerdim; clOni.ı:ş ıneyhane köşesine saklanıp kor-ısa karnmı doyururmuş, Kar151 ıtı 1 

~ii"uşacaktır. yolu bana uzun görl'lnürdü ... Ah, ka korka rakısını içermiş. Meyjıa raz etmi~: 11Efendi, or~ç tut.ınaz -
Amerika ile anlaşmanın mümkiln eve varıp bir oynamağa baııla - neci· uYahu demis elbette senin sın, neden sahur yersın? 11 K d 1 

R s 
JOEL MAC - CREA İle Beraber Yarattığı 

"1<1uğunu düşünen ve bunu temin sam! Fakat bu şişelerin oynamıya bir ~vin va;dır rakını orada ra- Kocas ıdemiş ki' Korunma anunun a 
t't-ıc:ıksadiyle büyük gayretler sarfetti- h' b' · ı· kt ' t d · 
, yarar ıç ır mezıye ı yo u; su- hat rahat ı'çsen olmaz mı?,. Bek· - "Farz,. ı eda e m.e. iğım_ ye-. T d"I" ı GÜLLER ve ri "" gör{ilen Japonyanın, V~ingtonda- 1 . b !t Yapıl"'cak a 1 at ~ • Jarını hemen mus ug.a oşa ır - tası' cevap vermiş·. "O senin dedi- tic.:_ medi de bir de "sunnet.,ı mı ~ 1 GUzeı filmde bütün seylrellerln takdir alkJşlarını topluyc Büyük Elçisi Amiral Nomura nın, 

1 
d 1 • "' 

~"Ponyadaki birçok i~ adamlarmm, d~. Geriye, benek ı_. _a ga~ı ve ğin Ramazanda olur!,, terkedeyim? Ankara. 27 TAN Muhabirinden) - ı yaş.anmrş bir roman ... Hakiki bir film ... 
Bu film, 

~~tta bizzat Prens Konoye'nin bu fi- agır tarafları kırık, çırkın, bıçım-ı Ticaret VckP.leti milli korunma kanu- tİ.. Bir kadının bUtün hayatı .... dır, 
•ı·cte oldukları zannedilmektedir. siz camlar kalırdı ve elimı, bir /" .. --··"'\ nunda değişiklikler yapmak üzere biı ,. • •• Bugün Saat 11 de Tenzil<illı .,fatinr 
l<anaatimize göre, Prens Konoye'- yerimi k esmesin diye onları da. A s K ~ .. R -. v A '7 •. y ET ..) müddettenbcrl yaptığı tetkikleri bi- ı 

t·n Roosevelt'e gönderdiği mektuptan usulcacık alıp atarlardı. Lıl.kin o t~ & tirmek üzeredir. Yeni tidillcr ara- ---------------------------
~l!J-a iki hilkllmet arasnıda başlıyan beş, on dakikalık heyecan ne gü· \.. ___ ... - .... -~ .. ---·· _, ____ .. ______ srnda hüidlmete h>ikıo ve milli müda- ' * Brıyazıtta !11 AR!llAR. t Sineması lJ stündc 11!!11111 
•lıı.i.i:ıakerelerin neticesi: taBir t~rrı~i:ın zel şeydi ve yeni bir Ram.:ız~nı, s k c h ., d taanın ihtiyacl olan her nevi mad-
•onyanın Uzak Şark yenı nıza- yeni bir Hırkaişerif ziyaretini ba ar ep es l n e deleri ve yardımcı mah:erıe1cı-i de- ı M A R M A R A 

~:iı!::~te~a;eg::=~~ v~iÇ~:i~n~~~ na ne sabırsızlıkla bekletirdı'.,, t~.!~:t~~;',.~•d;:·~.ı:'::~~b~~~~e ,:~ 
t'lhrıazsa mühim kısımlarını tahliye Şimdi, aramızda bu hatırayı sa v • zie saHlhiyct veren madde de vardır 

1 
Sayın İstanbul halkmdan görmüş olduğu rağbetten c are1 1 ·ak kı~-

;lt\esine; diğer cihetten İngilterenin dakatle muhafaza edebilmiş kaç C"t e t El koyma kararma itaat etmiyerek J lık salonunda her akşam: Keın:ıni İSMAİL OKAY, Cünbii Bestek3r 

GAZİ ~osu 

b~ A.ınerikanm Japonyaya temin ede-~ İstanbullu kaldı'? !{aç kişi: jjHa, .... ., on az l y bir kısım müstahs_il~erin .. e~lcrinde bu-ı ZEKİ DUYGULU ve NiHAD, Piyanist ve. Tanburi Ooynn FAİZE. ha-
11~ekleri siyasi ve iktısadi menfa- sahi, benim aklıma da geldi, ben lunan malları getırıp hukUcmete tefi.- nende ARTAKI KEMERLİ, Hanende NAFİZ İBRAHİM TUBERK, Ba-

•,ıı.,.,.n ve vereceklerı· garantinin de- d 't . 1 t ' . . lim etmedikleri görülmüş ve bu mak- N zı'HE UYAR B MELEK B• MELA.HAT MARDl.Nd•n e gı mış, a mış, oynamış ;m.,. (B<ı""ı 1 lncidel r:ze ve mekan.;:r.e kuvvetlen tamamen 
1 

~ .. 'd 
1 

k I yan E . ~ıyan , ·•Y<.ın ı '"' ~Q"in,. hailıdır. d' b·ı· ? 1 • · k . .. ·-w sata cezaı mueyyı e ere ve anutıll '.\lüte"-ekkH M. ANTEN ıye ı ıyor. taarruz hamlesinı bırakmamıştır. Sov imha edilmiş ve. arı.cab_ cuma güııuk og yeni hi.ikümler ilave edilmiştir_ / 

"'ENi AÇILACAK 

SİNEMA 
l<arilerimiz Gösterilecek 
riiınleri Merak Ediyorlar 
~en gün Tepebaşındaki Belediye 

h"illı $inema binasının tanzim edilerek 
h~~~ acıla~ağmı yaz:rrnşttk_ Bu haber 
~-.n.ik bir al~ka uyandnm1ş, sinema 
fli \r~r halkımızı sevindirmiştir . Ancak 
trı lıerna severlerimizi bir merak al~ 

tıt.tr: 

) A.caba bu yeni : ı .. ılacak sinemada 
elti filmler var ını? 

b lıu. merak, Avrupa Ue yollar ka
h il.it olduğu için uyanmı$tır_ İnsan 
"ı•lıikaten düşünüyor. Yeni bir sine
tı •tıın acılınası iyi, iyi ama, yeni film 
tı~l getirilecek? Acaba tayyare ile 

getirnıek kabil midir? 
l li!-r halde Tepebaşındaki yeni açr
~~.ı:ık: olan sinema müdürlüğünUn gi.i
ı._, geı;;:inneden bu haklı merakı hal
~C!:"ine kanii: 

11-- '1- Jıf.. yetlerin de mııkavemet1eri krr1lma - leden sonra ikıncı ır taarruz a lnı J KRnunda yapılacak ikinci n1ühım ta B 1 R 
Coğu hepimizce malüm ol - nustır. Alınanlar azami daha iki hnfta ba~lar,r:u~tır. Bir taraf~an da Al~anlar dil0.t icar mukaveleleri hakkındadır s AZ H y E T 1 

makla beraber, Raındzancı ;çinde Leningradı alacaklarını umu- paraşutledeFy,karını .ad~ya ~s~er ı~cıır- \'eni tadil3.tın icar mukaveleleri hiı ..... .... ~ ~aat 7 d~n 12 ye ko:ıdC1r ıcrayi <ıh( ıık e C<'L'k 
yorlar_ }'akat on gilnde11beri lıiç bit mcktedir. a at Şldml yel "a- ar ara- kümlerine nıuhalif hareket edenltor hak 

1 ve Ol'Uca._ait fıkrala~ı toplul:~ bjr ileri hareket yapamadıklarına göre ya inenler imha c ı mış er ır krndaki ccz.ııi müeyyideler de te!Jdit ------------ - ------------------

.ıaıwmımau'1 

halde gozden geçırn1ek hlçınc Leningradı alahllecekleri şüphelidir. Taarruzun şiddetine b=1kıhrsa Al- edilmekte ve 50 liradan başlamak ü- M M Veka" letı" D • M•• t v d k b d ·ı · b. k't ı enız ·u~ eşar anın an: ay e ı n:ıış ır va ı sayı aınaz, ..- * manlar Kırımı almak için insnn.ca ve zere gayri menkulün bir senelik tu- • • • - _ ":,it 
sanırım. Içlerinde ne olsa yarı j Cenupta Kiyefi aldıktan ve Dinye- malzemece fedak3.rfıktan da çe-k:nme- tarı ceza olarak alınabilmektedir, la 

ı I,11.941 tarihinde Ankarada Harp Akademısi emr nd cd cak: o n unutulmuşları ve yeniden gülüm. peri aştıktan sonra Alm.«n_ ordu .arı- mektedirlcr. Dlğ-er taraftl.n ihtikS.rı önleyici ted- hesap ve muamrle memur okulun:ı deniz heı:::ıhıl"'a mı le ··e hesap 
seticileri vardır. Bu frkralı'.lrln ! nLn Harkof v~ ~~stok ıstıkametınde 'Fakat Kırın1da coğrafi vaziyet Sov birler arasında h~kime geni!'i tcıkdir nıenıuru yt-tiştirilınek üzerey edek subrıylttı·dnn n1üso. ba ::- ;le o .. ,,.lehe a
rnühim bir kısmını Bektaşılere i ilerliyebUmelen. ıçın .Kırınun zaptı yetlerin lehindedir, Adanrn gerılşliği sal3hiveti verilnıekte, nıuhtekirle-r h-;tk lınacaktıl'. 
. t ederek uydurmuşlard h 13.znndr Bundan evvelk~ yazımızda da 25 bin kilometre murabbaıtl1r Arazi !ondaki cezai hükümleri arttırılmak- İst•kli1erin seraiti \"C imtihan tarihini Oğrenm k Uıeı-P ı vnkın de-ısna k l h l rr; a- Kırının~ stratejik ehemmiyetini izaha sinıaldtn cenuba doğru tedricen yük- tadır. · b 

1 1 
d \' k · ı t d · t · ı 

tırımda a an meş ur arı da ·un- çalışmıştım. selic ve aahillerde yüksek tepelc.-re in- niz teşekküllerine \'e Ankarada u unan ::ırın a c -a e enız za ış er 
lardı d b · Al şubeei nıildürlüğüne en kısa bir umanda müracaatli:lrl_ (7046 861t) r: . . Çarşanba gece yarısın an erı - kılüp eder. Sahiller sarp yamaçlarla 

e Derviş Ahmet ısmınde bir manların Kırıma karşı. büyük bir ta- çevnldıği için denizden asker ıhracı va üsleri sayesinde Kafkaslan bom
Bektaşi fıkarası, ya .. z• .. tesad1if e-ı art'uza geç.u.·k.1erini görtiyo.rıız .. Bu ta- muı::klıldiır. Karada da Sovyetler dai- bardnnan etmek_ 

• k J b k " Almanlar K1rımı işgal ederlerse deı1 bir Ramazan gunu susuzluk- arruz motorıze uvvet erın __ ır a ını ma düc:.manlanna nazatan daha yüksek 
b 1 f k d k d .., Sovyct donanması N evro•k' ıe iltica -tan bunalmış, dili damağına ya - f halinde 3$ a~tş, a. at une _a _ar- mevzilerde bulunacaklardır. Paraşüt- yn mec:bur oJur. Nevrosisik Kara-

t d d o:.: k , nıühim bir netıce temın edemem1ştır, !erle buraya ne dereceye kadar asker . . .. .. 
pışmış; a~ o sıra a a ~a .. rr şa- Kırnna girebilmek için Brekop her- ihracı mümkündür bilinemez Çünkü denizde Sovyetlcnn son .. d~nız - ~ssu
kır akan b1r çeşmeye ra::.lamış. zahını geçmek 16.zundır Kırım yarım yarım adadaki Sovyct ordus.u.nun kuv- dür. Fakat Kırımdan dovu lebıhr .ve 
Dayanamamış, hemen avuçlarını adasını ana vatana bağlıyan bu ber- ti" ld • ··yJertmC!ktedir 1 Kırımı al dıktan sonra karadan da ıt-
açmış ağzını musluğa verm1ş, hil zah yedi sekiz kilometre uzunluğunda ve 

1 0 ugıı sKo . 
1
.
1
.. · k _ gal edilebilir. Kının Almanlarm elin-

, 11 d d"k F k "k' Almanların ır1mr ıs ı a etme ıs- de b lunursa denizden Odesaya da lür damlalan saka arın an o .. e küçük bir kara parçasıdır. a at l ı f'.· 1 ııı.n·n üç sebeb.i vardır: u -· _ 
d .. k .. ~ .. " 1 ta ıslata kana tarafından fevkalade iyi tahkint edil- .,eme e 1 ·yardım guçleşır. 

O e, _gog~unu ,15 
a ' et"- miştir. Bir taraftnd<"n ı< 3 radeniz, di- 1 - Azak deni?.i ~o?'unca ilerleye- Onun için Kırımın büyük stratejik 

kana _ı~~-ı~~ başlamış. Bunu l:)•o'> ğcr tarafından Aı:ak denizinin karaya ce.k Almı:ın kuvvetlerı.nın arkasını te- ehemmiyeti vardır. v_e Kn:ıma ba~lıyan 
ren bırısı. Ne yapıyorsun, bab::-ı · doğru sokuhın suları da .murada geniş mın etmek; taaı·ruz kı$ haı·bın!n bır ba,ıanrıcı 
Utanmıyor musun R.amazan on bataklıklar vücude getirmi!]tir Onun z _ Karadeniz sahıllerine hlikib ol- sayılabilir Almanl~r burı:ı.s ı nı aldıktan 
iki ayda bir gelir!,. dıye çıkı~ın- için bel'zahın miidafarı!:r kolaydır. Ni- mak; sonra cenup harbı_ne . _devam ederek 
c a demiş ki; "Ramazan her sene tekim ilk hücum eden Alman motö- 3 - Yarım adada tesis edilecek ha- Kafkaslara kadar ıne b11ırler . 

As. Tbb. Okulu Müdürlağiin 
1 - Üniversite tedrisatı 31-l,Tcş.-941 de ba,,lıy;ır" 

bulunan As. talebeınizin sıla izni Birinci teşrinin 28 ıne 

ınrl. n ·ı ··dcı 

k<idar temdit 
edildii!i . 

2 - Bu sene yenl 
Blrinci teşrinde okula 

İstanbul 

kayıt ve kabul edihniş olan talf.>bcle in i~e 15 
iltihak etmeleri ilfın olunur (844 l) 

Deniz Komutanhğırıdo:n: 
Deniz Gedikli orta okulu !çin her iki rnüsabeka imtihan na gıren l•

kurların kabul listeleri celmiştlr, Ali.kadar okurların at.ele lst...nbı.ıl De
niz Komutanlığına mtirJ.caı:ıtları. (8468) 
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TURI< TICAKE·ı l:?ANJ<ASI A.~ 
,(UPONLU VADtLf Mf;VDUAT 

1 U .. AD -~LET 
e1) 

1 Emniyet Sandığı İlanları 1 
raksitle 
Senede 

IA S şı Sekiz 
•• 

8u5 Faizle denir 
SEMT 1 CiNSi 

r.,1u1ıammen 

kıymeti 

Üsküdar Selfimiallc!cndi mahallesin- Dört ev 2000 
de ÇıkmazkUrkçü Kürkçümünir SO· 

kağmda eski 9,0 Mü. 9 Mıi. yeni 11 
13, 15, 17 No 1ı 

Fatih Atikmustafap::ısa mahallesinde Ev 'l.500 
Hamam soka~mda eski 14, yeni 14 
No. 

1 - Arttırma 10/10/941 tarihine dü~en Cuma g{Jnil yapılacak ve 14 
den 16 ya kadar devam edecektir. 

İhale artbrma sonunda en yüksek bedel verene yapılır. 
2 - Arttırmııya girmek için muhammen kıymetin % 15 si nlsbetin

de pey akçesi yatırmak l~zımdır. 
3 - Arttırma bedelinin dörtte blri peşin geri krılanı sekiz senede se

kiz mOsm.1 taksitte ödenir. Taksitler % ll,5 faize ttıbldir. 
4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birlnci dere

cede ipotekli kalır. 
5 - Blnalnnn fotogra!lan Sandık dahilindeki satış salonunda teşhir 

olunmaktadır. Fnzla tafsllAt almak için salona müracaat edllmesi. 
(8583) 

Yüksek Mühendis Mektebi Sa~en 

Alma Komisyonundan 
MObayaanın Muhammen lık te• Ekılltm~nln 

cinai Mlkdal'I bedeli mlnatı Şekli Tarihi Saati 

Pııltoluk 

kumaş 420 metn 596 188 Açık 9.10.1!141 10, 30 
iskarpin 400 çitt 8::0 249 ,, D.10.1041 10, 45 
Reçel 3000 ltilo 065 147 ,, 9,10.1941 ıı. oo 

Mektebimizln 1941 mali yılı ihtiyacı yukarda gösterildiği şekiller
de eksiltmelere konulmuştur. Fazla tafsilat için Gümüşsuyunda YOkı:ek 
Milhendls Mektebine müracaat. (8449) 

Modayı takip eden her asrl kadın içın kıymeW taşlariyle ve nefis 
işlemesiyle hakikaten nauın dikkati celbeden böyle bir harlkulAde 
(S 1 N G E R) saatine sahip olmak Adeta bir saadettir. (Si N G ER) 
saaUcrl on beş senem: bir müddet için velev müşterinin mes'ullyctin
den olsun, her tOrUl Anzalıınn müessesemiz tarafından hiçbir ilcret 
alnnnakSlzın tamir olunacnklan garanti edilmiştir. 

SINGER No. 
27/B Elmaslt 265 L•ıra 

ı ve 8 pırlantalı 

.._Adres: SİNGER SAAT Mağa7.ası - İ1ııtanbu1, Eminönü Cad. 8 

~.................... 1 
lstanbul Sıhhi Müesseseler Art~rma ve 

ti 

Eksiltme Komisyonu Riyase+·nden 
LeyD Tıp Talebe Yurdu talebeleri için 1000 takım elbipe lmall işi 

kapalı :z:arfia clcsiltmeyc konulmuştur. 
1 - Ekııiltmc 8/10/941 c~rşamba gfinü sııat 15 de İstanbul Cai!ıı

loğlu Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komis
yonda yapılacaktır. 

2 - Muhamme fJyat beher tokun Plbise imnllvesl k:in 1400 kuruı:
tur. 

Muvakkat teminat 1050 liradır 
3 - İstekliler numune ve §llrt~amcslnl yurt müdil"rl~-ilnde görebi

lirler. 
4 - İstekliler 1941 yılı Ticaret Odası vesikaslyle 2490 sayılı kanun

da yazılı vesikalar ile bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya ban
ka mektupblyle birlikte teklifi havi 7.ar!lannı ihale saııtlndcn bir saııt 
evvel makbuz mukabilinde komisyona vermeleri ve resmi bir mfiesse
scye yüzden fazla elbiseyi iyi diktiğine dair bir vesika ibraz ey)emesl 
şarttu. (8306) ------

Boru Atanacak 
ı Sim kutrunda ve 80 metre boyunda (pirinç vı-yo bakır) muha

bere borusu alınacaktır. Bu boruyu imal edebilecek veya verebilecek is
teklilerin 30 Eyltil 941 Snh günü saat 13.30 da komisyonda hazır bulun-
maları. (8624) ,.,,,,,,,. 

1 - ·.ronmın edilen bedeli (9539.60) lira olan 4 ton sabit sol!i~yon 1 
numara ve 5 ton sabit Enamcl!n 29.9.941 Pazartesi günfl sast 14 de Ka
sımpıışada bulunan Deniz Levazmı satın alına komisyonunda pazarlı~ 
yapılacaktır. 

2 - Kat! teminatı 1430,94 lira olup eartnamesl her gün is saati da
hilinde mezkQr komisyondan bedelsiz almabllir 

S - İsteklilerin be11l gün ve saatte 2490 sayılı kanunun istediği ve-
saikle blrl!kte adı ge<"Cn komisyona milracaaUan i!An olunur. (8625) 

Is anb~I Mıntaka Tica~et Viüdürlüğünden 
thraç olunat"nk sağlam iç fmdıklarrn 2 1/2 vo 2 1/4 librelik c;u

.ııllarla da gayri sn.fi 70 kiloıram olmnk ilzere ihracına müsaade olun-
111uıtur (8678' 

TAN %8 • 9 p 941 

. ,, .. · .... . 
·. .. ....... - .. ı • 4 ., • • • ' -, " • • - • 

~ . . ~ •. ~· . ~. ' ~ . .· .... ~:;.: ;_-. ·~= ........... :~~~~\'-

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER 
İcabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pul1u Kutulan İsrarla İsteyiniz. 

'" 
En idareli 

.LAMBA ' 

wırn~ HCLIOS MOESS(SAll =· f~ 

2000 kilo oaı mumu iltırı .. '-' .. "•ıı. 

Pazarlıkla eksiltmesi 30/91941 Salı 
günü s:ıat 15 de Tophanede- Lv. A 
mirliği satın alına komisyonunda ya
pılacaktır. İsteklilerin nümune ve 
temınııtlariyle belil vakitte komisyo-
na gelmeleri. (271 - 8643) 

Zayi Bilanço Defteri 
26.9.941 pcrıcmbc ırüali ıetkılr. edıln1clı: u .. 

re dc!ıcrd:ırlık be .. p bllrosımı {bru •e 701- j 
da defurdarlılı: ile b"rlnci vakıf han aruın~a 
dli§Crdüı'!llm!I anladıfım 27.3 941 tarıMndc hı. 
birinci noterden ıudılr.11 940 uııulnc A\t lıı 
Jlnço defterimi bulup adresime ıetirtn veya 
ıöndercnın memnun edıl<ccelni bildirir vt bu 

. ... ............................... . 
iNŞAAT iLANI 

Sumer Bank Umumi 
Müdürlüğünden 

1 - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları sahasının 
I 

feyezanlan kurtarılma~ı için yapılmış bulunan 
seddenin islahı, ilavesi, yeniden sedde ve mah
muzların inşaatı kapalı zarf usulile ve vahidi 
fiyat esasile eksiltmeye konmuştur. 

2 İşbu inşaat ve ameliyatın muhammen keşif be
deli 196.29!.30 liradır. 

3 Eksiltme evrakı Ankarada Sümer Bank Muame
lat şubesinden 10 lira mukabilinde alınacaktır. 

4 Muvakkat teminat miktarı 11.065 liradır. 
5 Eksiltme 7.10.1941 tarihine müsadif salı günü sa· 

at 16 da Ankarada Sümer Bank Umumi Müdür
lüğü İnşaat şubesinde yapılacaktır. 

6 - İstekliler teklif evrakı meyanında şimdiye kadar 
yapmış oldukları bu gibi işlere ve bunların bedel
lerine, firmanın teknik teşkilatının kimlerden 
terekküp ettiO.ine ve hangi bankalarla muamele
de bulunduklarına dair vesikalar koyacaklardır. 

7 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak 
ihale günü saat 15 e kadar makbuz mukabiJinde 
Ankarada Sümer Bank Umumi Katipliğine tes
lim olunacaktır. 

8 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale sa
atinden 1 f'n:ıt evveline karlar gelmiş ve zarfın 
kanuni şekilde kapatılmış olması lazımdır. Pos
tada vaki o1abiJecek geçikmeler nazarı itibara a
hnmıyac.aktır. 

9 - Banka ihaleyi icracfa gerhec;ıttir. " 6899" ''8413" 
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Yatılı LiSESi Yatısız 

Birçok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınla• 

Gençliklerine mağrur olarak ıüzelliklerinin temadi.stnf 
mümkün kılacak olan yii'!: tuvaletine blgAne kalmışlardır. 

Kadında dikkat edilmeııı pek mühim olan nokta: Cil
din incelik ve taravetini ebediyen muhafazadır. 
Seneler, binblr vazife içinde çalışan ve yorulan genç ka
dmlsrın biaman düşmanıdırlar. Bedeni ve dimağl 10r
gunluklarm neticesi auddeler, elAstlJr:iyetlni kaybederler 
ve ciltte (Leke) diye tavsl! edilen avarız.ı (R07.gAr ve 
güneşin de tesiriyle) huııule getirirler. İşte bu gibi halltta 
ve bu gibi avarıza kareı Krem Pertev; terkibinin kuvvet 
ve kudreti sayesinde cildi besler ve harabldeo kurtarır. 

l"ilz binlerce kadının tecrübe ettlOI ve eevdlklerlne tawlyeden halt 
<almadıQı KREM PERTEV ile gOnde yapılacak S - 6 dakikalık b ir 
"l'latajın "e gibi tıarlkalar y•rattı§ını pek kısa bir zamanda alz de 
ııuterlf olacakeına. KREM PERTEV'ln yarım a•rlıtc beynelmllel 
ili'1 retl asılaız d~lllldlr. Ondan istifade ediniz. .. 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisvonunclan 
115 No. lu ilAn: 
Bu ilAn~a markası ve numarası t~bl tedflmtş otan ıtaıar peJDll'len 

topt:ın 120 kuruş, perakende 145 icuruştan aatılacaktw 
H. H. 372 
H. H. 287 - 288 
M. B. (Çuvalda) 301 H. A. peyrur azertnGekı marıta 
C. Y. 
U. D. Şakir Süteı 
A. A. ~ 
M. A. 295 - J88 
s. Y. L ~1 
H. Y. 30 
s. 243 
U. D . (Çuvatdıı) Qç yuaız peynir üzerindeki fnark4 

NOT : Yukanda numarası bulunmıyan markalar Anadolu ın.mıntı 
kaşarlardır. Uludağ U. D. markalarmdan yalnız Şakir Süterin katarları 
yağlıdır. Diğer u. D. markalar yukarıda zikredilen peynirler mqaıımda 
değildir. 

(U. D. üç yıldız Şakir Süter !lrmuıdır •• 
26.9.941 günlil gazetelerde Komitlyonun 25.9.941 tarihli toplanbsmcla 

ka~ar peynirlerine toptıın 120, perakende 145 kuruş narh konuldultı tar .. 
zmda neşriyat yapılmı~trr. Mezkur neşriyat Komisyonun resmt ilAnı ol
madığı ve kaşar peynirleri hakkında 105 numaralı ilAn carl olup yuka
nda intişar eden 115 numıııralı ilAnın ise yalnız i~et edilen markaları-
nıı ait olduğu taı;rih olunur. (8683) 

Ramazan geceleri için ailelerin en Mzih eğle~e maha/.i 

MAKSIM SALONLARIDIR. 
Tepebafı Balıçea,Wı Güzide SAZ HEYETİ 

Bayanlar : Suzan Güven - Nevzat - Semiha - Birsen 
Süeda - Güzin - Saniye - İhsaı 

TALEBE KAvoı ıçıN HERGÜN MOR.o.cAAT EDiLEBiLiR. Bir Mehtap Gecesi 40 Kicilik Büyük Revü 
ŞEHZADEBAŞI, POLiS KARAKOLU ARKASI 'S' havır ıeven klınse7c 1ımdidcn ıcıekkCr ederım. 

Adru Bir"nci Vakıf llıın. No. il A.-.om Mıt &. 
1 .. •••••••••Telefon: 2.2534 ----------, ..._ Yınn : Z iya Şıklr • Beste : $eflk GDrmorl9 • ReJl~r: 8. Attffl. JI 

1 Askerlik işleri 1 
~BEYE DAVET 

Emlnön!I ~erlı Ae. Ş. Daı~anlıl!ından: 
htihlı:im Tem. Muhorrrm Tcvhk o>f. Ah 

Rifar 316 (240·56) Dz. Malclna 6n Yıb. Ali 
of. Mth. Adıl 303 (1192) Lv. Aıı:m. Euı 
Muhlis of, Osmcn Nazır Sl6 ( 18•?4) Hlivİ· 
yet cilıdanlarlyle birlıkıt acele f\lbeye acı • 
meelrl ilin olunur. 

Yerli Emlnlicli Aı. Şubnl Batbnlıitından: 
Tbb. Tfm. HU•tyin of. lrfan 3ı6 (3J7·20) 

Eczacı Tgm. Ali Jh11n ol! Rıdvan Jl8(S067) 
Levanm zabit namırdi Mehmet 'Rt\at of. 
lsmall Zllhı!I 113 (20018) HCIYiyet cllıdan 
Jariırlc birlikte acele ıubcye mllracııaıluı !Un 
olunur. 

Bcyoflu Yerli Aahrlık Şubesinden: Emekli 
ı!lvari yQıbap Ali oi!. Abdillkldirin ,ubcıre 
mUracaaı etmeleri ilin olunur. (14487) 

, _ER•:•IE•z K __ Y_E_N_İ-•N-•E_S_İ•L---tL•,~·u·~·~s·l~·ı,._ 1 :'." T•lefon : .,.,, '111' 

Yeni binaya nakletmiştir. Bol ışıklı sınıflar, 
tedris usulü, Fransızca tedrisat bilhassa yuva 

azami ve it.ina ve yenilik 
NURUOSMANİYE CADDESİ No. 67 

en yeni 
kısmında , 

YÜKSEK MÜHENDiS MEKTEBi ve TEKNiK OKULU -
Çözülmüş 

Glrlı denemeleri yardımc•ll 

Geometri Problemleri 
Fi. 125 Krt. 

Y. M. M. ve Tek, Ok. glrl9 denemelerinde eorulmuı ve 

Clnı ve l!llktarı 

Muhammen 
bede il 

Lira Kr, 

C11kct ve pantalondan ibı 
ret ve el'1ltm yazlık elbisıt. 

kumaşı evsafında 12579 ta-

Katf 
temin._ 
Llrı Kt 

Şartnanv 

bedeli 
Kuruı 

kım i~c;I elbisesi 94342 50 14151 38 472 
Yaptmlacak olan is elbiseleri 6.10.1941 Pazartesi ıtıntı saat 15 de 

Askeri Fabrikalar Umum Miidiirlüğü Merkez Satınalma komisyonunca 
pazarlıkla ihale edile«?ktir. Muphammen bedel, katı teminat ve ııartna-
me bedeli yukarıda yazılıdır. Trıllplerin müracaatları. (8626) 

bazı mUlılm problemlerin lıeller l 
HA ŞET (Beyoğlu), Sergiyııdis (Tünel başı), , ------------------------------

ATAMA TOPLADlCIM CICEKU:R - a_ iKBAL KiTABEVi ( dd I 1 t b 1) ,, 

Yeni Neşriyat : 

1

.. Ankara c• es ı an u •e •-
Bll7fik Atatllrklln lcaybıırlc huaule crlen milli 1 
tccssurumllzll bllyUlı bir aamimbetlc ifade 
eden 37 1iirden miırclılıcptir. Sükrü Galip Er 
lı:er tarafından yazılan bu t lir kitabı htanbul · ~-------••mı• Bugün 4ıJ,ı••••••••••fl!I\ 
daı:~re;::i;~:·M :-Maarif VcUletl tar•· ı BÜYÜKDERE • BEY AZ PARK 1 ta 1 
fından ~ıredllir haftalık lSfrctmtn •: lSftt 
~~tı:.aıeıcsidir. Aiuaıos 90 ıncı ••ırısı çık· C A z O A N S 

ÇIClR - Ilim, I~ aan&t mecmuasıdır. _raze Balıklar - Lüfer ı·e Nefis Yiyecekler - .M ! 
ı6o ncı eylCll uyısı Ankorada 11cırcdılmi,tlr. r -FOTO MAOA7.ıN - Haftalık Hlon •e 
bar pmecmuuıdır. Gilıel yuı "'e ruımlerle 
40 ııci aa71sı htanbulda çıkmıttır. 

BULMACA 

,. 
' 

5 
6 
7 

: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ı= ı- _I .1 _ • - - - - - - -_____ ,_. 
----.·------E •• ~--= tl-----= 

SOLDAN SACA: 1 - Ayrılık 2 - Nisbl, 
itibara hallı 3 - Su irabı - Vllbet 4 -
Menfaat. usıüne dU\kilnlük - Tersi : Bera • 
ber 5 - · Aılı defıl - Bayrak 6 - Olur 
mu? - Belirti 7 - Bir nota - Tersi: Di· 
zilmi,, ııralı 8 - Bir kua merkezi 1 - Mil· 
ellif 

YUKARIDAN AŞAGl: t - 'Misdirlik 2-
Uıu yapma S - Keçalr - Bir renk 4 -
Bir harfi deliılrao : Afakı olur - CllHeli, 
cesim 5 - Tuti: Sonuncıı - Ttral: Iırid.!11 
lSrillmn, 6 - Bir blkek - Bir harfi deı'!i;lr
ae: Bayramdan eVYelkl ırl!n 1 - llaflıma 
edatı - Bir harfi dcfi;irac: S.rkıa b'r vlll· 
yet 8 - Gtrlıre dtlil 9 - Ofrcıen, elı:ıcnlr 
yapan. 
EVVELKl BULM/.CA - SOLDAN SACA: 

ı - Moskova - O 2 - On - Aılna 3 -
Uınız - Fa 4 - Tat - Rccel S - Er -
Fa - An 6 - Kır - Metin 1 - Ema -
Adanı 8 - Aredcn 9 - lka - laaı 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden 
Yüksek Ziraat Entitilsü Orman, Ziraat, Veteriner Fakültelerinde 

talebe kayrt ve kabulüne 15 Ağustos 941 tarihinden itibaren ba:ılanacak 
ve 30 Eylul 1941 günü akşamına kadar devam edecektir 

1 - Bu yıl kabul edilecek talebeler biyoloji, fizikklm
0

ya, cebir türk-
çe tahrir ve yabancı dilden (transızca. lngilizce, almanca dillerden biri} 
bir seçim lmtihanma tftbl olacaklardır. 

2 - Seçim imtihanı Ankara ve t-ı.ınbulda yapılacak ve tarihleriy
le yerleri gazett>lerle ayrıca llAn edılecektir. 

3 - Enstitilmfi?. FakUltelerine yanlmak hıteyenler kayıt ve kabul 
şartlarını EnstitU Rektörlüğil ile VllAyet Ziraat. Orman, Veteriner mü
dOrlilklerlnden tedarik edilebilir. 

4 - Sıhhat raporu nlimunesl Enstitfi v• VilAyetler Ziraat, Onnan 
Veteriner mildOrlilklerlnden tPdarilt edilir 

Başka rapor kabul edilemez. (6864) (5266) 

Emniyet Umum Müdürlüğünden 
1 - Zabıta mf'murları için a?.1 1,000 çoğu 1.200 takım maa ka~ket 

k~lık elbiı::enin dlklşl fşl 29.9,941 Pazarteı;f günO 15 te kapalı zarfla mil
nakasaya konulmuştur. 

2 - Dfktirllal"ek elblııelerln yaln11 kumaşı umum mQdOrlütümUzden 
verilecek, diğer b'Jtün levazımı mQteahhide ait olacaktır. 

3 - Kasketiyle birlikte beher takım için 750 kuruş ftyat tahmin 
edilen elbiselerin nümune ve şartnamesini görmek isteyenleriD umum 
müdürUlk satm alma komisyonuna müracaatları. 

t - İstekUlerln 875 liralık teminat makbuz veya banka mektubunu 
muhtevi teklif mektuplannr. 2490 sayılı kanunun 3-4 Unca marldelerln
da ya:ı:ılı belgelerle birlikte eksiltme gOnQ saat 14 e kadar koml'!Yona 
vermeleri. (6578-8133) 

Sahip ve Neşriyat müdürü Emin Uzman. Gazetecilik ve Ne~rıyat 
T. L. Ş. TAN Matbaası 

Almanca Mütercimi Aranıyo• 

Maliye Vekôletinden 
Malt tethlk heyeti için Almancaya 11\y!kiyle v4kıf ve Türkceııf kuv· 

vctıi bir miltercim aranmaktadır. Kadro Qcreti 210 liradır. Taliplerin 
imtihanda gösı•recekleri liyakat derecesine göre bu ücret birden veya 
tedrlcl!'n verilecektir. İmtihana i'ireceklerin en az lise mezunu olması 
ve askerlikle hiç bl{ alOkası bulunmaması ııarttır. Yüksek tahsilli olanlar 
tercih edilir. 1stnyenlerin milsblt e\Takı ve iyi hlzmet vesikalariyle bir
likte 10 Te.,rlnlevvel akşamına kadar Defterdarlıkta maliye müfettişliği
ne müracaatlan. (6736-8428) 

lstanbul Hava Mıntaka Depc 
Amirliğinden· 

1 - 13 adet bisiklet satm alınacaktır. 
2 - 176 liralık katı teminatın Bakırköy malmüdilrlüğ{lne yatmıarax 

9.10.941 Perşembe günü saat 14 de teminat makbuzlariyle b!rllkte Ye
şllköy Hava Mmtaka Depo Amirliğinde sntm alma komisyonunda bu-
lunmaları. (8581) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
Orman, Vetniner ve Ztraat Fakılıtelerlne bu yıl kahul edilecek tale

belerin seçim imtihanları fstanhulrla Sultanahmette Yüksek İkbsat ve Ti
caret mPktebl konferans salonunda ve Ankaradıı Yüksek Ziraat Enstitil
sünde asağıdıı yazılı gün ve saatlerde yapılacağmd:ın namzet talebenin 
fll"tthaıı komisyonuna müracaatları. (6859 - 8377) 

Derı G O n Su 

Fizik 
Türkç'
Kimya 
Blyolojı 

Cebir 
Yabancı dil 

6 1 O 941 Pazartesi 
6,10,!141 .. 
7,10,941 Sı:ılı 
'T.10,941 ,. 
8.10. 941 Çarşamba 
9,10.941 Pel'!Jembe 

9 - 12 
14,30 - 17 

9 - 12 
14u30 - 17 

9 - 12 
9 - 12 

Üskiidar Kız Enstitüsü Müdürlüğünden: 
Üsküdar Kız Enstitüsü pıınslyonu senelik et. sade j'ağ, zeytin yağ, 

tereyağ, yaş ve kuru at>bze ihtiyacı açık eksiltme Ue edil~eğ! ve ihslc 
gilnü ilAn edildiği halde talip zuhur etmediğinden ihalenin 4/X/941 cu-
m&!"tesi günü saat 10 a tAlik edildiği illn olunur, (851>1" 

f ,, 


