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Y A L N 1 ı 

Çocuk Ansiklopedisi 
EYLÜL 
1 9 4 1 5 K U R U Ş 

G ÜN LÜK SiYASi HALK G AZ ET ES i 

Olabilir. Çfhıktl bitin hecJl,.eler anutulabllir. Fakat 
ÇOCUK ANSİKLOPEDiSi Çocutun bUtiln bayatm· 

da idili bırakır. 
FtV ATI (8) l.TRA om. 

Milli efimiz 
Balık esirde 

Halkın Coşkun Tezahüratı ile istikbal Edilen 
C ümhur Reisimiz, Bahkesiri Milli Birliğin 

Güzel Bir Örneği Olarak Tasvir Etti 

Milli Sefimiz İsmet İnönii, Manisayı ziyaret etmek fizere tnn irden h:.u~ketleri srra!'iınd'.l 
J Balıkesh·, 4 (A.A.) - Milli Şefi bulunara-c ezcümle dediler ki: Sovyetler İsmet İnön~, dün ~aat yirm!Ee "VilayeOnizin her tarafında va
Ayvalık yol:yJe İzm.ırden Balııce- tandaşlan c<ılışkan ve neşeli bul. • G 1• I sire gelmişlerdir. Milli Şef, cadde dum. Balıkesir milli birliğin ~üzel .Gahp e ırse • ve sokaklarda toplanan o~. binler. bir örneği olarak takdir ederim 

Bugünkü harpte d6VÜ~en iki taraf 
'Vardır. İki taraf da harp ve sulh 
$AYclerinin ana prensiplerini ilfın 
ııetml§lerdir, Almanyanm galip gel
mesi demek, onun ilan ettiği ye
m nizamın kurulması, SovyeUerin 
galip gelmesi demek, dcmokrasıle
r.in sulh plfınları dahilinde dUnyaya 
yeni nizam verilmesi demektir. 
Yoksa. münferit bir Sovyet zaferi 
ve bir Sovyet sulhü dü~ünmek va
rit değıldir. 

M. Zekeriya SERTEL 
·A lman - Sovyet harbi Sov

yetlerin galibiyetile neti
celenirse ne olabilir? 

ce halkın coşkun tezahuratı n- Buradan çok neşeli olarak avrı
rasında d1>ğruca hususi tren1er1· Iacağım ve di~er gittiğim v!la· 
ne giderek geceyi orada gc;ir- yetlere Balıkesirin selamını gö-
mişlerdir. türeceğim., 

Cümhurreisimiz, bugün saat .. - 11 ' f hl k • ı b 
dokuzda şehrin ~örülecek vcr!e- .. Gonu ere era ı verıc .u 
rini ve bu arada kız sanat ~kutu- sozJer, meydanlarda top!_nnan. bın 
nu, hastahaneyi, Halkevini, Atrı- lerce halk tarafından sureklı aı
fürk park•nı, ziraat bahçesini kışlarla karşılrunıştır. 
gezmişlerdir. Reisicümhur İnönü, bugün sa-

İnönü, Hjlkevinin oparlörU De at 12.20 de hususi trenleriyle Ba
Balıkesir halkına bir hitabede lıkesirden &yrılmışlardır. 

( ASKERi VAZIY!!_~ 

Leningrattal<i 
Muharebeler 

Ofi'yeGöre 
Türkiye'nin 
Parolası Şu: 

"Kahramanhk 
Ve ihtiyat .. 

Ofi Aiansı, Ankaranın 

SulAü Korumak İçin 
Sarf Ettiği Gayreti 

Tebarüz Ettiriyor 

"Türk Milleti, Şefinin 
Etraflnda Sımsıkı 

Toplanmıştır,; 
Vichy, 4 fA.A.) - "Ofi - Ha

vas" ajansı Türkiycnin Zafer 
Bayramı münasebetiyle diyor ki· 

"Ank:ırada Zafer Bayramı u
mumiyetle her vakitkinden rlıaha 
parlak olmuştur. Asker .(!eçidi 
bilhassa heybetli olmakla kalma
mış, Za!er türkülerinden ve coş
kun alkı ~taTifan memleketle hli
kümet arasında tam bir birlik o!
duğu da a('ık'Xl görülmüştür. 

Türk milleit, tehlikeler ;ç\nde 
memleketini daima idare etm'!:'si. 
ni bilmiş olan Milli Şefine mut
lu bir itimat besliyebilece~ini bu
günkü vahim anlarda tamam!vle 
müdrijktıir. Harbin bütün Ttirk 
hudutlann:ı yaklaşmış oldu~ı bu 
p:ünlerde, :vıldönümünün kutlan
dığı kahramanlık menkibelerinin 
e;erek resrni tezahürlerde, gerek 
~azetelerdı~ tebarüz ettirilmesi 
kadar tabü bir şey olamaz. 

(Sonu; Sa: 2: SD: 6) 

Sobranya 
Fevkalade 
Bir Toplantı 

Yaptı 
Bulgar Nazırları 

izahat V ~rdiler 
-o-

Bazıları bir Sovyet zaferinin 
bütün Avrupaya kommünizmi 
yaym.ağa kifi geleceğini zanne -
diyor ve böyle bir ihtimalden en
dişeye düşüyorlar. Bunlara göre 
SovyErtler Almanları mağlup et
tikleri takdirde Avrupada derhal 
büyük bir kommünist ihtilalini 
tahrik edecekler ve dünyayı kor
kunç bir tehlike ile karşı karşıya 
bırakacaklardır. 

Diğer bazılarına göre Sovyetle
rin muzaffer olmaSI Türkiyenin 
de aleyhindedir. Çünkü bunlara 
göre muzaffer bir Rusyanın ilk 
işi Boğazlan almağa teşebbüs et
nıek ve binaenaleyh Türkiyeye ta 
arruz etmek olacaktır. diyor. 

Milleti İçin 
Edilecek 

"Bulgar 
Endişe 

Şark Cephesinde Harbin Siklet Merkezi Hiç Bir Şey Y oktur
11 

Tamamen Leningrada intikal Etmiş Bulunuyor . 
Sark ceph-:slndekl askeri hareldt 1 man kuvvetlf'rı adım adım ilerleyerek 

kıım eıiiine basmıı bulunuyor. Al- Lenincrat ıehrinin 50 kilometre ~e
manlar kıı başlamadan bu cephf'deki aafesine kadar sokulmaya muvafraıı: 
llk hedefle:inc varmalı: için son ;ıay- olmuşlardrc. Yalnız buradakal harp 
retlerini sarfediyorlar. Şimdi hareki- ıayet müşkiıl ıartlar içinde cereyan 
tın sıklet merkezi Leningrada intikıl ettiği için Almanlann bu muharebf'ler
etmiştlr. Havaların bozulmasına, ııM- de büyük zayıatı c6ze aldıkları an!a
detli mukav~met görmelerine ve t.ar- 3ılıyor. 
bedilen sahrııım baştan baıa müsrah- Sovyetler de ne pahasına olursa ot
kem olmasına rağmen Alman başku • ıun, Leningrc,dı duımana vermemeye 
mandanhiı kıe gelmeden Leninıradr karar verm!, görünüyorlar. Blltiin 
zapta karar vermis corünüyor. Or.a"l müdafaa kuvv~tleri ıehrin iç mudafaa 
için on beş gündenberi buradaki Al- hatlarına çekılmiştir. Tallin'den tahli-

Orta ~:ırka harp malzemt>si nakleden gemilerin himayesine nıc nıur bir ır.uhripte faaliyet 

ALMAN TEBLiGi 
r ........... ·--·--·-- - " ı 

SOVYET TEBLiGi ! Mr. Eden 11 
•
5 

.. 
Leningrat =M k : Yenı ovye1 
Muharebesi os ovaya Mukabil 

Şiddetli Gidecek Hücumları 
Harekat Plan 

Dairesinde 
inkişaf Ediyor 

Fin Kıtaları Her 
Tarafta 

Hudutlara 
Eski 
Vardı 

Briansk'ın Muhasara 
Edildiği Söyleniyor 

Bir Alman Grupuna Kumanda 
Eden Mareşal Von Reichenau 

Berlin, 4 (A.A.) - Şark cep
hesinde muharebe, plan dairesin 
de inkişaf etmektedir. 

Finler, her tarafta eski 
hudutlar a vardı 

Hel.sinki, 4 (A.A.) - Mar-eş-:ı.1 
Mannerht-ım Fin askerlerine hi· 
taben" bir emriyevmi neşrederek 
harekat ~snasında gösterdil:led 

Japonya, Pasifikte 

Bitaraf Bir Mıntaka 
Tesis Etti 

Sovyetf ere Malzeme. 
1 Geçirilmiyecek J 

Nevyorit, 4 (A.A.) - 11Nr!w -
York Times" gazetesine ~bre 
Moskovaı:ia başlıyacak olan İn
giliz - Rus • Ameikan konuş>na
larına İng:liz hariciye nazırı E
denin de istirak etmesi pek muh· 
temeldir. 

Merkezde de 
Taarruzlar 

Devam Ediyor 
Londra Kro nş f at 
Üssünün Tehlikede 
Olduaunu·· oil-diriy~r 

B r i a n s k' ı n ltCJal 
Haberi Tekzip Edil• 

Pasifikle bitaraf mıntaka Moskova, · 4 (A.A.) - Sovyet 
Ankara, 4 (Radyo Gazetesil...- resmi tebJıği: 3.,Eyllılde kıta~a· 

rımız bütün ceplie boyunca dus
Japonya, .Pasifikte bitaraf bir mnnlıı ~nıJdane muharebeler yap 
mıntaka ~zmiş, bu mıntnkav3 

1 
Le · t 

h .1 . 1 h be . t 1 mıştır. Sovyet l>i otları nıngr:ı 
_arp gemı erıy e ar . ~ıı e~ - civan,ndn düşman tayyare~rini 
lık ?:?~.zeme taşıya.n ~~mılerm .gır ... muvffakıyetıe tahrip etmeye de-
mesını yasak etmı~tır. vam etmi~lerdir. l 

Jaı;>on~:ır, Aı:ıerı~a_lıl~nn yaf?·· S v et mukabU hücumlan I 
tıklan gıbı sahıllerını bıtaraf b:r 0 Y 
mıntaka ile, korur gibi dnvran· Moskova, 4 (A.A.) - Sovyet. I 
mak istiy.::ırlarsa da maksat, Rus. lerin mahalli mukabil hücum! • 
yınya yardımn mani olmaktır. n merkez mıntakası ceph,.si 

(Sonu: Sa: 2; Sil: 7) (Sonu; S•: 2; 10: 4) 

mJ 
( Kaniie Muhasarası) Münasebetiyle 

Yazan: REFiK HALiD 

Sayın "hakkı tank us,, , N amık Kemal'in (Kanije) sini, lı
sanımızın şimdiki şivesine muvaffakiyetle naklederek bas 

tırmş; pek isabet etmi§. Bilhassa şu sırada maneviyat yükseltı 
cesaret kamçılayıcı o _kabil kahramanlık eserlerine gençliğı 
dikkatini çekmesi büyük bir hizmeftir; tebrik ederiz. Bunu, bö~ 
lece baydcyledikten sonra meselenin esasilc alakalı olmiyan hı 

Bu endişelerin ne dereceye ka 
dar varit olduğunu tesbit için 
evvela şu hakikati göz önünde 
bulundurmamız lazımdır: Sovyet 
Rusyanın bu defaki harpte tek 
başına muzaffer olmnsma imkan 
kalmamıştır. Şark cephesinde Kı
zıl Ordu Alman taarruzuna karşı 
ancak pek büyük zayiata muka
bil muka'IJ'emct edebilmektedir. 
Almanların iddiası mübalagalı 
olarak telakki edilebilse bile Sov 
yetlerin Şark cephesinde hlç ol
ma~a bI; iki milyon insan kay
bettiklerıni kabule mecburuz. Bu 
yıkıcı V«:_ Yıpraiıcı harp, Alman
lan oldugll gibi ve belki de ondan 
roz~a s~yYetıcrf zayıf düşürmek
lt>dır. Çunkü Sovyetler fazla ola
rak ~azi kaybetmekte, bir çok 
ze1?g~n zıraat ve sanayi merkez -

Bir Amerikan 
Gazetesinin 

Makalesi 

ye edilen kuvvetler donanmanın hıma
yeıılnde Lenlngrada nakledilmişlerdir. 
Baltık donanması da şehrin sol kıs
mının müdafaasına iıirak etmektedir. 
Sovyet hava .. uvvetleri de buradaki 
müdafaaya bütün kuvvetleri ile y:ırdı-n 
etmektedir. ~talin ıon bir tedbır ol
mak üzere l~~nlncradın müdafaası için 
Mareşal Voro~ilofun riyasetinde al'tr 
kişilik bir mudafaa heyeti vücude ce

' parlak cesaretten dolayı Fin kı· 
talarını tebrik ettikten sonra bıl· 
hassa şöylP. demektedir: 

noktaya - noktadan ziyade bir harf şekline - ilişeceğim: Sayı 
muharrir, ismıni te.şkil eden üç kelimeden majiıskülleri kaldır 
mtş. Neden? Bir mahviyetkarlık alameti mi, yoksa uğura inanma 
ug-ur deneme mi, yahut da kravatı atmak nevinden bir sadel 
merakı mı? Bilmiyorum. Snobizm diyemeyiz, zira matbuatımızı 
bu cidden değerli !'Üknü ne snob luk yapacak yaştadır, ne de e 

derını tahribe mecbur knlmakta
ır. 

. Binaenaleyh Sovyet Rusya har 
~ı ka~~na?ılmck için Ingilterc ve 
1merı a ıle anlaşmağa mecbur 
~ muş~u!,· lngiltere ve Amerika 
::>ovye ıı.tısyanm harpteki zayia
ını ye harp sanayiinin uğradığı 

bahf ıtalat YUriinden husule gelen 
oş u ~ telilfi ile kalmıyacak, 

1~ .~ev11ektın bütün kaynakları ve 
.s 1 sa Udreti ıtevhit edilerek 
nuşterek hedefe karşı bir plan 
fahılınde kullanılacaktır. Mosk0-
.rad~ akdi kararlaştırılan lJçler 
=ansırıın en mühim mevzu-

an biri de bu*'1r. 

"Amerika Artık Bitaraf 
Değir , Muharebe 
Vaziyetindedir11 

Nevyork, 4 (A.A.) - "New -
York Time~" gzetesi yazıyo!': 

"Mihver namına söz söyliyen 
bir zat "iş günü' ' münasebetiyle 
söylediği nutukta Roosevelt'!n 
harp halinde bulunan bir devle
tin şefi gibi konuştu~nu bevan 
etmiştir. Bu zat, Roosevelt'in 
hangi tar~ftan oJdu~nu tesbit p. 
den ve bıı harpte daha simdiden 
intihap ettiği tarafa müz:ı.hcret
te bulunan J:>ir milJetin sefl Ri
bi konuştuğunu söylemek istiyor • 
sa, haklıdır. Amerika artık bit:ı
:·af değildir. Amerika artık iki 
taraftan bırini tercih etmiştir. 

(Sonu: I•: 2: ID: 1) 

tirmi§tlr. 
Leningrat nten çok müstahkem hir 

yer oldufu :çın . bütün bu müdafa" ter
tibatının dı ilavesi ile zaptı ıüç biı" 
hale ıetirilmiştir. Bitaraf askeri mü
tehassıslarm fikrine göre Lenlngrat 
bu şartlar içinde uzun müddet muka
vemet edebilir. Almanların Lenin~dı 
zapt için hiç olmazsa bir milyon in. 
1an feda etnı"!Yl göze almaları li?:ım
dır. 

Merkez cephesinrle: 

Merkezde vııziyet biraz müphem 
cöriinüyor. Mareşal T imoçenko t.q 
cephede on gUn kadar evvel mukAl.il 
hücumlar y.ıp:ıralr cerek Lenin~at. 
cerek cenupta Gomel üzerine yapılan 
tazyiki azaltmıya teııebbüs etmiıti. Eu 
te,ebbüs mavaffak olmuş, Alman ltuv
vetleri bir miltdar rlcate mecbur bl
mıı ve ark:ıdan yeni kuvvetler cörı
dermek mecb11riyeti hasıl olmuştu. Bu 
arada Sovye•lcrin de merkez cephe•İ· 
ne taze kuvve:ler cönderdikl~ri ve dört 
beo rün evvel tekrar mukabil hücum-

Bulgar Başvekili Filof 

Soyfa, 4 (A.A.} - Bulgar a· 
iansı bildiriyor: 

D ün Bulgar parlamentos!.l ü
çüncü fevka18de içtima devresi
nin birinci celsesini akdetmiştir. 

Sabahleyin hükumet azaları da 
ı.azır oldufıu halde meclis eks~
riyet partisi toplanmıştır. 
BaşvekU Filof söz alarak. cel

senin ru:mamesini bildirmiş ve 
memleketin umuınl vaziyeti hak
kında izahat vermiştir. 

Hariciye nazın da Bul~arista
nın harici siyasetini etraflyı~ 
:ınlatmış ve harici vaziyetin fvi 
olduğunu söyledikten sonra milli 
hirliğini isbat ettiği takdirde, 
Bulgar mi!leti için endişe cdilc
celt hiç bir şey olmadığını !eba
rüz ettirıniştir. 

"Metin olmaya devam etmeh
viz, silah: bırakarak sapan:ı sa
nlmanm zamanı henüz gelmeT.iS
tir .. , 
Diğer taraftan Fin tebliğınde: 

şunlar kaydedilmektedir: 
"Kareli berzahında düşmaıı e· 

(Sonu; Sa: 2; SU: 7) r ......................................... , 
Dil<l<at! 
Bugün, İdarei Örfiye 

Komutanlığının bütün 
vatandaşlann hüviyet 
cüzdanlarını Üzerlerinde 
bulundurmalan lazım 
geldiğini tebliğ ettiji 
gündür. 
Sokağa çıkmadan ev

vel hüviyet cüzdanınızı 
cebinize koymayı unut
mayınız. 

genç yaşındarıberi hoppa başlıdır. 
Zaten kendi adından majüskillleri hazfettmesine karışma 

bize düşmez. Yalnız, (Kanije) ye yazdığı başlanıçta biitün ha 
isimleri de küçük harflerle dizdirmiş olmasına, bir okuyucu sı i 
fatne, itiraz etmek hakkımızdır. Zira o alJşıJmamış şekil gözle ıki 
ri yorduğu gibi zihni de çeliyor, karileri zorluğa sokuyor. İşte bır " 
misal: 

"nam ık kemal, kanijeyi ma gosa zindanında yazmış ve o 1' 
mecburiyet altında ahmed nafiz ınüstaar adıyla bastırmıştı.,, :ı 

Buradaki Namık Kemal, Kanije, Mngosa, Ahmet Nafiz isim ıaç1 
lerinin majüskülden mahrum edilişinde ne fayda veya ne türl 
zevk var?' Bilakis bir yadırgama hasıl etmıyor mu? Ortada henu 
yeni harfleri sokme müşkultıtı, hususile h5d devrinde bir iml 
kargaşalığı hüküm sürerken okumayı ve anlamağı kolaylaştıı 
mağa yarayan has isimler ve satır başı majuskullerini kaldırm 
suretile zorluğu arttırmak doğru mudur? Yine muharririn "ba 
langıç,, da bıraktığı iki ufacık boşluğa dokunacağım: Şerefli (K 
nije) vakası (Naima) tarihinde gayet uzun ve tafsilatlı bir suret 
nakledilmiştir; binaenaleyh o büyük nasir ve tarihçinin de hızın 
tini zikretmek fena olmazdı. Saniyen, otuz şukadar sene evve• 
bugün biri nasılsa hayatta kalmış, öbiirü vefat etmiş olan -
genç muharrir. Naima ile Kemalden ilham alarak (Kanije) 
dört perdelik vatanperverane bir piyes çıkarmışlardı. Bu Pb 
larca oynanmış, halkı heyecana getirmiş, o muharrir)" 
yo~afilerinde de yer almıştı. Haydi diri kalanından 'f 6_,"' 
fakat Hakkın rahmetine ka 11 •• • • • 
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NAPOLEON 1 
Fransızların Son 

Tefrika No. 51 

Hiikumet Taklibi 

Asker Aileleri 
İçin Yardım 
Mükellefiyeti 

'I' A N 

Kuru Sebzelere 
Narh Kondu 

--------

Bir Kısım Tiftik 
ihracatçlları 
Arasında 

-~ 

Yine AoarhmCU7 

Derdi 

r azan: Nar:i Sadullalı Fiyat Mürakabe Komisyonunun Şimdiye Fiyatı Düşürmek İçin A ~-~= r~~~~~~!~r!~ y~~~~Ç'~I ~~~!~~~ ~~hlı~:~~:i~!!_ Asker aiı.ıcrine yardım için vııa. .. KEtat~ıg~ır AMzaadmdielFeiyrı·atl_hVteı·vyaa KEad~~nHa:edi ;~tt~ ~:~:~~'~N>Yaı:.a::~dlaat:- ~~%!:~D:.~ie~'.~~ri~ai~ 
Bugünden 

Başlanıyor· 

Tatbikata 

İtibaren 

agımız yerıl seferden haberdar C· cak, mılletı ıc;ın ve bızzat kcndıı:oı ıı;ın umumi me•_i:~i taı·afından kabul edi- v tik ihracatçı~arı hirliğinde bir kısım nihayet bizim derdimJ~e de un. ıc 

/Jız!,. tekrar kazanmak istediği zafeder!e len teklifle···n tatbikine bugünden i- 1 L . V • azanın dahilcltn düşük fiyatlarla tif- liyorl., demiştırn. Fakat maalesef, ü 
Ca:-olin, _bu talebi yerine getireı..f'-1 kurtarılabilir. Bunun içindlr ki, o, 1813 tibaren başl:ı·ıacaktır, Dükkanlara Dağıtı an isteyı erıyort..'Z tik mübayalSJ için aralarında bir ar.- mıde kapılmamJa sukutu lıaya.le ufra. 
l bildirıyor, ve o da Napoleona \yılı zarfında sulhü üç defa geri itiyor. Belediye -.lU hususta bütün hazırhk- Iaşma yapm.~ oldukları hakkında ha- marn hır oldu. Çünkü siz 0 bahsi, bız:in 
rbut göru":'l.Uyor, Çünkü düşünüyor Reddediyor. ları ikmal etmiştir. Elektrik ve tr;tnı- Fiyat mürak'-lbe komisyonu dün top- standart ha .. h·ı olanlar ikinci sınıf ma· zt şik3.yetleı ypılmıştır. Ticaret Vr!:. derdim.izi açrrıadan kapattınız. Bu itı 

U Napoleonun tekrar zafer kazanma- Harp /ıazırlt kları vay ücretle• :~ı;: yapılan zamlar bug:.in- !anarak fa<Ju?ya. nohut ve mercim~k ğazalarda vüzde otuz beş, birinci s:1- kaleti. pay tevzi talimatname-;: .ıln barla 
0 

mevxua bir defacık daha dön· 
nUmkündtir. O takdirde, araları bQ- d 1 den itibaren tahsil edilecektir. nevilerine ayrı ayrı fi)"bt koymuştur nıf mağaz-:ıl1rcıa yüzde elli, diğer bi- bugün kıd~ıııı ihracatçılara bafışettığ"i meniz ricas:yJe, size dert yanmak::an 
c olursa, Krallığı elden kaçl"tcıası Koalisyon yapmış olan ev ~~le:, Fasulyalard:-ı::ı tombul çalı toptan 19,5 !Umum mağ.ızalarda ise yüzde yirmi ru··çhanlı ha!<.·'arın tiftik ihracahnd3 bu kendimi. alamıyorum·. 

h r h h l Tramvay, tren, vapur ücretlerHıde 
temeldit·. Bununla berNber, tngil- er tara ta arbe azır anıyoı. perakende ?:?.~. sert çalı toptan ZO,S beş k3.r ile yapılacaktır. şekilde maku"" bir netice vermesı•ıe Ben namu<'-a"r bı·r memurum. Yıer~.·ü-ı ·ı k p ·ı k ı yalnız birin.i mevkilerde birer kanış ., -" 

eyi de kıt'mıyor, ve, vaktiyle k~ndl ngı tere, gere rusya 1 e gere !- zam vardır, İkinci mevkilerde yoktur. perakende Z3.5; horos 24 - 27,5, Ri1.!' Yerli pan1uklu ve yünlü mensuc'lt ve mani olmak u~ere tetkiklerde bu'un- zünde hiç ı.»msem yok. Mazbut y&.Ş'-
Bu&llığının hudutları haricine koğdu- veç ile de bireı ittifak imzalyor. <~ar, ve Of batt:ıu 27 - 31, barbunya ır,-17, lpekJilcr için tt-sbit edilen k8r yü?:d-:- maktadır yan, borcun• sadık biı· 

1
·nsan oldugu· 

11 < ' d 1 Haliç vapu ·Jarında da zam ahnnJlY't- .. 
KaracSicilya Kre:h ile, gizli gizli muha- .. -'rusyanın a yardımını temin etme< i caktır. Karadeniz ufak 16-18, dermason ?9 - leri şunlard:r: halde, aylaıdanberi uğraştığım bald-
bulun'e ediyor. Onunla bir takım hafi çin Sarki Prusyadan vazgeçiyor. Prııs- 31,S kuruştan·, nohut natürel temiz Toptan yo:rli pamuklu ipekliler y:iz mal sahiplerı· tarafından 1·ıeriye sürüler 

d b k b·ı b Al 1 Mezbaha rtisumundan alınacak yü1- ~I •ı t• 1 
h k .kahedeler imzahyor. Bu muahedeler ya a una mu a ı • ütün mana- toptan 15 ,,,.rakende 17, 28 numara de üç. per~kcnde yüzde on beş, top- m eşı lmOn arl bır rok şar'.•''r, kabul ettig"ı'm hııde a ı h b k k R ·1 de 50 zam, buz hasılatı, soğuk '1~v3 ,. "' cı~nce, icabında Müra da onl3rla rı ar e l!j ırtıyor. usya ı e, t:!r kalbur üstü tı:omiz 17 - 19,S, 30 nu- tan yerli kaput bezleri yüzde üç. pe- hata, bir apaıtıman bulamıyorum. V· 
• l j depoları kirası ve et nakliye ücreti B k S +• 1 
gaz a1ttefik ha:·eket edecektir. mütareke • e

8
Avusturya yapıyor. N.ı- müstesna ol;ırak tahsil olunacaktır mara kalbur üstü İspanya tohumu 24- rakende yü1.d~ on beş, toptan yerli 'rli- oyama Ure IY e bir apartıman bulamadığım için. ba-

lunmmpeı.rator, Bernadotu da, Müra ile poleon ise, ilezyayı Viyanay-ı bir 25,5, 32 numara İspanya tohumu 27- ğer pamukl.ı mensucat yüzde yedi, yatım otel '·o·,elerindc geçı'yor. 
d Konturat reF>:mlerinden alınacak -ıüz 1>. ~ 

Aliıı derecede: hain addediyor. Fakat, efe daha '"ckl.if ediyor. Fakat Viy"ln:ı 31 kuruştan ve mercimek1erden yüt- perakende yüzde on beş, toptan yiin t- l"ht•ıkC'll"r Yapanlar Aylardanbeıı. her apartıman k<epı· 
b 1 de 50 zaml ır için noterlere, belediye ı da c::idlet göstermiyor. Ha!tii. it- u tekli i bir daha reddediyor, Bü- de 85 randım:::nh yeşil mercimek top- pekJiler yüzde on, perakende yüzde Slndan bu çı\eyı· çekmeye mahkUm 

0
. " • ı ,. şuabatma "'! diğer al.3kadarlara teb-ic.in .1.1kına muka'fat olarak ona Prıme- tün devlet er silaha sarılınca ve Prus- tan 2ı, per'k<nde 24, ktrmızı me:· yı·rmi, toptai yerli yünlü mensucat ı k k ı b·- ·-k b' ku u 

ligat yapılmıştır. .. Mersinde yeşil limonların kimyevi unara ovu uşum, uyu ır s -mele)yayı vadedı'yor. Fakat muhter.'s yanın bir h3rp ilin etmesiyle muha- cı'mek toptan 13 ve perakende 15 ku- yüzde on, p.erakende yüzde yirmi (') .. · d d' ll b .. ··· '·u 
500 liraya "kadar alman 20 paralık gazla rengini sarartarak İstanbula .. rv- rum · yuzun en ır: u uywr -.. -

olabitnadotun &,:özü, Pomeranyada de- semat başlayınca, Taleyran gülümse- resim yarından itibaren 30, ve dahi-1 ruştan satılacaktır. TUHAFİYE - Biliimum tuhafiye keden bir tüccarın orada altmış paraya surum (!) da, kimsesiz ve bek8.r biı 
bu ki Fransa.dadır. yerek:İ yüksek olanlardan ahnan 40 patdhk Okuyucularımıza bir kolaylık olmak eşyasmda maliyet il.zerinden topta~~·:- aldığı limonları şehrimizde üç kunı- vatandaş oluşumdan ibarettir. ÇüııkÜ 
nann1apoleon, Pruayayla da, yeni dost- "- şte, diyor, İmparatorun Fransa resim 60 par~ıya c;ıkarrlmıştır. üzere fiyat mürakabe komisyonu ta· lar yüzde yırmi Üç, perakendeci1er şa sattığı fiyrıt mül'akabeye ihbar e<li!- her apartıman sahibinden aJdığun t.e-
k b muahedeleri imzalıyor. O sıraıia kralı olacağı zaman gelmiştir 1,, rafından kabul edilen ve bütün m:ı- · · b k' ı b.l ki rl ap şudur 

a u H 1 Hal ve d(·Jıa:Jiye rüsumu da yü7de yüzde yırmı eş ar a a ı ece et' ir. miştir. Piya:ıadn yapılan araştırnı.,ılar- v : 
linde, Madam dö Stael tarafınd.ın er tara t.l. hazırlıklar fevkalade i- ğazalara dd;iıtılan diğer maddelere ait da solduru,·m ·-., lı'monların beş k<t•u- ''- Biz., kimsesiz, bekar adama dai-dür. len bı'r baloda Fransızlar, tmpa- ler1emicztir. 1'..,acia herkes tarafrndl\ll 50 zamla altnacaktır. Sinema, tİ.VRtr:>, · l da AYAKKABI FİYATLARI - Hazır ... 

1 t ·1 b·'1 k kad • 'k' b' h l l konser biletlerinden alınacak yüzde on azami satış tıyat arını veryioruz: ayakkabıları kir yüzdeleri: Lastik, şa kadar ,;:;_, ıldtğt anlaşılmıştır. Mii- re veremeyıı: .. , 
ve Oora kötü bir suikast hazırlryorlar. scı:t e J ece ar cışı ar ır a a. rüsum soğuk damga ile biletlere dam· ET FİYATLAR! - Kuzu ile kı- rakabe kontrolörleri tahkikatı ger.iş- Unutmayın ki, benimle bu hus~sta 
de myet1eri bıttabi yine taklibi hükQ. _ mıştır. Hadiselerin yürüyüşünü dur- vırcık peraı<· ende fiyat kilo başına fi~ı ıa.sti.k çizmf', ~oson, keten tenis ~yak- l h md t 

1 
t d 

1 
k 

1
..,u 

d b ·ı k c' k galanarak trJhsil edilecektir. Haliç va- kabrları, h•r• malı kadın, erke" ·.·c !etmişler \"f neticede stanbul i:e e er o a-:ı va an aş arın Ye ı . mı. nttir. Fakat muvaffak olamıyor- ura ı ece u.ır te adam vardır: Na- k l ı· ı k'l b .,,., "' "' "" t lstanbulda cut ap t l - .; 
poleon çocuk ayaktta ı arı, ya xn at ter • .ler, d · b b Purlarından bi!.~.ka deniz, kara nlk'ı1 aramanın canı ıya ı 1 o aşıntt. " b 1 1 k l'k Mers'ın ara,,nda ~ki Lu"bnanlının bu iş• j mev ar ıman arın ... 

derei · vasıtalarinta b.rinci mevkilerine yapı- toptan 48, f 1Prakende 5S; dağhçın cıın- mestler ve bilümum sandallar yüzde müşterek .:>~arak yaptıkları netİCl!Sİne d~rın an bıle ka arrktır. Va~tiyle, . :-
Sov u buhranlı haftalar zarfında, lm- Fakat o da fevkalfide yorgundur. lan zamlarda keza biletler üzerine l- h fiyatı kil.) başma 28, toptan .ri3, varmışlardır Büro bu işin zincirl~r.ır.: 1 karları evlenm.ı.ye zorlamak ıste~en?er 

atorun ri:ınlünü kazanmağa çalış- Bu yor&unluiu ifşa eden ilk alamet, o- şaretlenmişt:r Yalnız otobüs zamlart perakeıı:de 6U kuruştur. yirmi beş, piyet.nta, krepsol erkek tri· tarafl(lrını dı tetkike başlamıştır o~larda~ v~··gı alınmasını tekit.{ et 
rı.n. & dü•manlardan birisi de, Fontıerblö nun sadele)ır.eye meyletmesidir. Me- 1 yandafora k~oın ayakkabıları YÜ'.!d~ mışlerdı. Acaba apartıman sahıplen 

k • f otobüs sahi;> erinden peşinen alına~ ... ık KAHVE - Kavrulmuş ve çek.=Jmış · ı k l 
çu mahbus bulunan Papadır. N•pole- sela etra ındak.ilere: otuz; pıyan'":ı ve yapış ırma, reps:.. ' İHTiKAR VAKALARI - Fivat vergi almak ~uretiyle başarrlamyan bu ve biletler ü;aretlenecektir · kafıvenin mıistehlike perakende sat11 1 ı IA 'k kk b 
Hele kendi tarafına çektiği bir kaç ru- ''- Ben, diyor, artık ctraf:mda, · ! mantar 1 ve a tJ astı zenne aya 1 '- mürakabe ~.i;rosuna yapılan dört ihti- tazyiki yapma'<- için, bek3.rlarx sokakta 

d b . Askerlik mükellefiyeti kanununun fiyatı bütün stanbul vil:iyctl dahilin- l .. d b ha ır ayakk b m in ı reisin qardmı.ı ile, nihayet nnun tantana, e dehe istemıyorum. Etra- · arı yuz e otuz eş; z a ı- 'ka·r ı·hbarından iki esnafın ihtikar ~u- bırakmaya mt karar verdiler?,, ' 1 63 ve 64 ünci.i maddeleriyle iht~yat Z'l- de 284 kuruı;J. Kavurup öğüttüğü tn-z l l. l · k k. kA ·· .1 
radeJllünü de yumuşatmıya muvaffa:-c o- ım biraz tenhalaşsın. Ahçı1arım, fı;z_ ar, ma ıye' erıne yu ar 1 ar YU'Z·lf'- çu tesbit edilmiş ve evrakı komisyonR. Bundan :-•ı'\.•C.l de muhatap kaldığımı 

k • 1 1 1 B" .... d bitleri kanununun 2.5 inci maddelerine kahve~ perakendecilere satanlar top· !erinin ilivesi}le satlacaklardrr. 
ku. n 'Or. Ona diyor ki: met ar arım aza tı sın. ır surıi na e- ·· · d 1 • ı· verilmiştir. hattrladığım ı11üteaddit şikayetler, bu 

b . .. .. k . . K gore tecıl e ı enlerin listeleri ka}'O"a- tan aı:am1 satış ıyatı 262,S kuruşa. Toptan satışlarda toptancı, peraken. 
SD Düşününüz bir kere, bütün Al- mc, ır suru uşa ıstemıyorum. an- kamlar tar--J.fından askerlik şubeler'n- DÖKME SARI MISIR - DOlcme decı", yüzde on beş tenzilat yapacak- Çarşıkapıda seyyar manav Tah~ın, vatandaşın sf"izlerine tamamiyle uy• ... ııya yentden katolik olunca, kirse tinler~n mikdarını da azaltın. Mef.-n- d d 

1
. gundu. 

nlz g d · · b l 1 D · en alınacak ve bu listeler tahak~uk ı ptan 8 5 k Suph;ye ve Semiha ismin e iki ıvat 
kadar büyür, ve nüfus kazanır!,, şat a aynı n1s ette aza tı sın. iJrt ve tahsil şubt'lt.rine verilerek tahsili~ sa~~~~~AÖ - U~fa ~~pu:~D 160, pe- ttr. mürakabe .,1enıuruna 2 kilo yerine t 5 Diyelim ki, apartıoıan sahipleri, 

rade esnada, bütün Avrupayı, derin bir karyola yerine iki karyola alınsın. yapılacaktır. Bu gibilerden beşer ı;r.:t ODUN VF: KÖMÜR - Odun, ku- kilo şeftali vermiştir. Suçlu yakaı~n- mallarını di:..::.d•k!eri vatandaşlara kir.ı-
ki hh arzusu sarmış görünüyor. Papa, Bana da, güzel ve muhteşem olmakt-ın alınacaktır. ~~~~~lel7~~8~ri~jiyşaii':~ı.r AlrSd~~~n n;~ap· = ru meşe ve gUrgen odununun çe'kısi mış. adJiye•ıe verilmiştir. Asliye İkin- lamakta serbe:sttirler. Fakat apartmı<J.n 
Bir Ü Vistülcle akdetmek istiyor Me- ziyade sev!mli olan ufak ve sade hir toptan 43S, "erakende 560 kuruır;tu.. cı· ce•a mah'.-emesı' Tahsı'nı· 

5 
gu"n hap- sahiplerine redense yara.namayan be-

. l. 1 s ' tan 145, perakende 162, erimemiş ı<ors D k • l d k'J .. · d l • ' ~illflih ise, Londrada. saray P anı yapı sın. arayın ettd·I ü kan ar <1 ı o uzerın en yap• ın kar vatanda.şiar ne yapsınlar? 
'" b h l B b' · · h POLiSTE.· Ardıhan toptan 120, perakende 1.14, 1 · .. d ı k se mahki'ım t:t·miştir. doktfapoleonun Şonbron'dan tanıdığı a çe o sun. u saray, ır ıstıra .at satış ar aza:nı yuz para an o aca ur. Bu gidişle, zavalh bekar vatanda~lar 

Y r ·n yan· · ·· ·· 11 Trabzon yai;ı toptan 120, perakertde N kl' · k d · 't l ak l 
1 Ya c\lt Bubna. sulh teklifinde bulunmak e 1 e, ı, omrunun sonuna ya~ aş- a ıyesı pera en ecıye a.ı. 0 m * Ağust.l'li ayı içinde Asliye H<i':lLi ev ense er bile, zevcelerine karşı !ıı:ıs· 

t"e Parise geliyor; Zira Viyarıa, mış bir adamın ikametgahına benze- Otobüs Kazasında 134 kuruştuL·. üzere ikinci ellere yapılacak satışl:ır ceza mahkl"ıne!!'inde 42 ihtikir dava:11-, larn1 alabilrliiİ!ıi-e eyik tutmaya mtth-
mank t.Jis~nden istenilen kontenjanı ne tilsin!,. PEYNiR - Toptan azami kil ' 51 toptandır. na bakılmoşnr-. Bu davaların 36 sı küm olacakttr. Çünkü, herhangi bir 
ce '1.biliyor, re de, reddedebiliyor. Bu Napoleon·u:ı bedbinliğ~ Kolenkur:ı İkİ KİŞİ Öldü 62, peı-akenrle 75 kuruştur. Yarım y.:ığ~ Perakende satış fiyatı olan 560 ku- mahkiimiyetle diğerleri de bera.ıt~e 1 ihtil§.f vukuunda, bayanlar kocaıarı-
lıus rla 0 !fUtat ayında, Napoleon i- yaptığı itirJftan da bellidir. Bir gii•ı lıle.ra ayrıca fiyat konacak. ruşa kesme, eve veya dükkina kadarki neticelenmi1'tir. nı: 
dost sulhü e1Ce etmek mümkündü F~- ona diyor ki.: Galata köµrüsünün üstünden geçen En ata iıaşar peynirlerinin toptan nakliye ve istif masrafları dahildir. '-Şimdi çekilir giderim, yine sokak 
mek o, sul"ıe herkesten fazla m~htaç <Arka~ı varl bir kamyon henüz hi.iviyeti tesbit f'- kilosu 108, ı:,-erakende 120 kuruştur. Kömür, Anadolu ve Rumeli f:ırkı ortalarında kalirsınl,. diyerek tehdit 
lind ğu halde, kabul olunması imkan~ dilemiyen bü· ameleyi çiğnemiştir. Ya- Kaşar pevnirinin ikinci ve üçüncü gözetme.ksi!:i;ı kömürün toptan kilo- İstanbul 'ricaret Odası edebil.irler. 
·danşartJar sürdü. I~! ralı bitkin b~r halde Beyoğlu hast<th.ı- kalitesine h~.,üz fiyat konmamıştır su 5,5, per.ı.kende 1 kuruştur. U ,.. K "t' Jj.... Devası bulunmaz "apartıman dert le-
1 __ .ık on sene zarfında yaptığı bütün nesine kaldırılmış, fakat ölmüştür. MANİF.'\.'rURA - Yerli manıulS.:ı Araba ve l-ayıklardalci satışlar too. mırmı a ıp gı ri,. serisine, Lekar vatandaşların şitdi-
mut.:pler, kendisine ilk muzafferiyetle- Tahkikata c!evam edilmektedir. olmıyan yül'l ii, pamuklu, ipekli, kr.:ten tandır Ankara, 4 (TAN) - İstanbul Tı- yetlerini de kı.:tarken, eşyaya esa.rcri~ 
hey 1 bir mabaadi, bir neticesi olm3ik BUGÜNKÜ PROGRA.I\l Edirneka~n - Topkapı arasınd'l ış- ve bilcümle. mensucatın perak-:nde k•ı M •f caret Odası umumi ktitibi Ceva!" i{i- mizin hudutsuzluklarından ürkmem .. k 
yül«re zorla kabul ettirilmişti. Bugün leyen bir (''.obüs de 9 yaşında Hiis- yüzdeleri ü..; sınıfa göre tesbit ecı.:J- Başve 1 aarı zami' ııl>üzenli lzmir borsa komiserlı- eHmden gelıniyorl 

7.30 Pro&ram 18.0J Şarkılar d · M ·· tiği gtitikçe büyüyen tehlikeye ve ar- 7. 33 Milzik (pl) 11.40 Kuartet nüye çarpmıştır. Hüsnü ağırca y(l.ra- miştir, V k•ı• I G•• •• +·· ğine tayjn c Hmiştır. evzuata g 0 re. İdare Amır· Jerı" Arasınna 
l\' tereddüde rağmen, harp arzusu o- 7.45 Haberler 19.00 Konuşma lanmış ve k.,ıldrrıldığı Şişli Çocuk !ıas- Üçüncü sın1f için azami yüzde yiı- e 1 ıy e oruş u İstanbul tic<:.ret odası umumi katibı 

be< tıpkı gençlik :zamanındaki gibi ~~~ ~~i~k sa<:..1l ~:·.;~ 'it~11;;:ı~r tahanesinde C·lmüşütr. mi beş, ik~ncı sınJ{ için yüzde otuz fiyat mürakab:: komisyonunun da aza- Ankara, 4 (TAN) - DahiHye Vekaw 
ga. 'rayı_p teJhir ediyor. Zaten Napo- o ıu "~ Jl'ı ıı. nıüzk ÇÖKÜNTtJ ALTINDA KALDI - beş, birinci sınıf için ise yüzde ellidir. Ankara, ·l (TAN) - Başvekil !lr. sı olması :.:ar ettiğinden bu vaıifeye Jeti, idare 2m'.rleri arasında yapılacak 

daıma bu adamdır. O, galip &'=lin- 12.30 Proıram 20.ıs Radyo ga:r:e Fatihte bir i:ı$3atta ça1ışan a"Tiele Yerli ipliklerin toptan azami k~:r Refik Saydarıı bugün öğleden evvel bu mevzuata '"ukuf ve ehliyeti olan b;r yeni tayin ve nakillere dair hazırlık-
la arbi aramaz, fakat maıJ.lfip olunca, 1

1
2
2

·.,"s Oyun havasr zo.45 Sarkıhır Ahmet, k3zdı"'ı kuyunun toprakları 3J- haddi stanı:io1rt bezlerde yüzde o.n '>eş Maarif Vekiletine gelerrk Vekil Ila'ian zatın tayin edilmesi kararlaştır1lmrş· lara başlam.:~tn· Bu arada bazı va!:lcr k tl • Haberler 21.00 Ziraat tak ıt f b l "d"' ·· k 
e hezimetin acısını c;l.armak ihtiya- IJ.OO Şarkılar 2ı.ıo Temsi ttnda kalmı<;, etraftan yetişenler tara· fantezilerde yözde yirmidir. Ali Yücel 'le bir saatten fazla m'larif tır. Eski st;ı_·, u ticaret mu uru te ai.ide se .. kedilecekler ve miirıf'tnl 

kenonu hat!l";İ l)ir insan haline sokar, 13. 30 Mttzik (pl) 
22

•40 Ork~slra fından kurta:.ılarak Cerrahpaşa hasta- Yerli sta•1dart ipeklilerin maiazada i~leri ctrafnd1 görüşmüş ve izah:ı.t a!w Muhsin Nafrr.irı bu vazifeye tayin ed!l- olan Trakya umumi müfettişliğine de 
icimdi de Rusya seferi neticesinde- le- ı&.ao Pro~ram ~!~!;~:~:~tı~a hanesine kaldırılmıştır. perakende sat".şlarr yüzde yirmi b'!Ş mtştır. diği haberi a~ılsızdır. münasip bir'l~i tayin edilecektir. 
ketr--~~....:.........;__~_.....:.:..;;:_:__:__:__:__ _ _:.:::..:__:::::.::,:~-~---~·__:__:__ ____ .:_ ____________________ ~~---~-----~~.~--~-~-.:.._-
göz 
vic 
me 'GECE GELEN HABERLER 
~ Süvey§e Bir 
t Hava Akını 
1 

;ahire Civarına da 

; Bombalar Düştü 
.. , h" >~• ıre, 4 (A.A.) - Dahiliye Ne-
~etinin resmi tebliği: Dün gece Ka-

e ve Süveyş kanalı mıntakalarma 
!i hava akını yapılmıştır. Kahirenin 
~ttJ r mahallerine bir bomba düşmüş, 
n:ılt kişi ölmüş ve 21 kişi yaralan -
lheJ tll'. Hasar azdır. 
~~.-ıilveyş kanalı mmtakasında hasar t' ussa da zayiat olmamıştır. Şehrin 
şl" ük bir kısml:nda da tehlike işa

v7"' ve.rilmjştir. 
t 

~d Be1gradda 50 Komünist 
(11 Kurşuna Dizildi 

~udüs, 4 (A.A.) - Belgrat rad
İ SE. 1.Una göre, işgal altındaki Sırbis

n Alman valisi, Belgrat şehrinin 
sokağında bir "Sırp komünisti 11 

afmdan bir Alman askerinin .öl -
ı.ilmesi sebebiyle elli kadar komü
in, mukabelebilmisil olmak üze
kurşuna dizildiğini diln ak~am ha-

- vermiştir. 

B 1 İzmirde Bir Kaza 
1 ınri, 4 (TAN) - Devlet Demir -

1 larx Halkapınar atölyesinde ma-
" ;JCf 35 yaşmda Ali iki lokomotifin 
'- ---tponlan arasında sıkışarak ölınüş-
3 . 

obranya Fevkalôde 

~ ir Toplantı Yaptı 
4 

Fuar Futbol 
Fikistürü 

İstanbul Takımı 

Maçlara Girmiyor 

İzmir, 4 (TAN) - Fuar futbol mü
sabakalarmın .fikstürü bugün hazır
landı. İstanbul bölgesi Beşiktaş ta -
kımından oyuncu alamadığı için mnr;
lara iştirak ebnemektedir. 

Müsabakalar Ankara, İzmir ve İ
çel muhtelitlcri arasında y<ıpılacaktır. 

Altı Eyllllde Ankara - İ(·cl, 7 Ey
lQldc Ank<ıra - İzmir, 8 Eyh1lde İz
mir - İçel oynıyacaktır. 

Pazar günü de İstanbul - İzmir, 
Anknra, Bahkesir - Aydın mıntaka
larının rekortmen atletleri kar~ılaşa
caktır. 

Fuar tenis müsnbaka}arı bugün 
Kültür parkta baslamı$, C'ok alfı.kalı 
geçmiştir. Aydın Öklem (İzmir) Ha
yatiye, Hasan (İstanbul) Paradiyaya 
(İzmir), Suat (İ>tanbul) Naciye (Ba
lıkesir), Reçyo (İzmir) Kerime (An
kara), Telyan (İstanbul), Ahmet Kan 
doğana (Ankara), Erik (İzmir) Şev
kete (İzmiı"). Zire (İzmir) Alaattine 
(İstanbul), Cim jiro (h.m;r) Orha
na (Ankara) Tela.sin (Ankara) Hü
seyine (İzmir) galip gelmişlerdir. 

İkinci devrede Jiro (İzmir) Telii."!
ne (Ankara), Hasan (İstanbul) Ay
dına (tzmir), Suat (İstanbul) Rec
yoya (İzmir), Telyan (İ.~tanbul) Eri., 
ke (İzmir) 

Çi[t erkeklerde Erik Ye Kristiyan 
(İzmir) Şevket ve Hakkıya (Kocaeli) 
galip gelmislerdir. 

Bir Amerikan Ga

8 {Baı tarafı 1 1ncide) 
ancran sonra Dahiliye Nazrrı Ab- zetesiniU1 
ki söz alarak, Şarktaki askeri ha- Makalesi 

' t bakımından dahili vaziyet hak- (Bat tarafı 1 incide) 
da izahatta bulunm~ ve alınacak Ve şimdi l;ir muharebe vaziyeti!1-

Solda 1 irleri bildirmiştir. dedir. Amerika reisicü.mhurnnun 
Bir rikseriyet partisi mebusları, Nazır-

em • ~ahsi arzusiyle değil, kongren;n nkul n bu izahatlarını husust bir alcı- . .. .. .. 
ıtra,r ile dinlemişler ve memnuniyet - kararıyl~ ~u rolu. ustu??~ a.lm 1 !-;ıtlr. 
- Te n.i alkışlarla izhar etmişlerdir. 1 En katı Jarc-ketı kendısıne m.-ha-
- K"!- Ye • b"r '-"yı"ha riplerden bırine malzeme verme!s: \lr' 

zamu nı 1 ıu d" . k . k' . 
ukarıt ıgerıne vermeme ım anını temu:ı e-
Bir z<>fya, 4 (A.A.) - Sobranya Mec- den icar ve icı.re kanunlarının kabuHi 
Atc•te . b .. ta d'k' d'l k ] -riflilt .s n ugun s ı ıne arze ı ece o muştur. 

ıntt - kanun lftylhasına göre, gerek -'---------
.. ~;~Jıo ve hususi eşh.,a, gerek bel•- ı Hükumete Ait Kağıtları 
k - ft-lr'.h- ait eml:i:ka karşı yapılan sui- S 1 
""r..... tlardzın mütevellit zarar ve ziyan 1 atan ar 
cıh~larJn vukua geldiği mmtakalar İzmir, 4 (TAN) - Gümrük me-
da ~ii kasabalar halkına ödetilecektir. 1 murlarından Ali ile maliye odacıla -

rrubığ('r cihC'tt('n bu kanun lAyihası rından Tayyar, hükümete ait resmt 
lnl'!.ı ·ibif,ce. devlet koruma kanununa e~rakı wkesip .k~ğıtçıl~ra -~atarken 16 

('kan rnJhklım edilen her memur kılo ktıgıtla btrlıkte curmumeşhut ha-
r. üt hnkktnd:ın mahrum edilecektir tinde y;Jkalnnmışlnrdrr. 
i· 

Askeri Vaziyet 

{Baştarafı 1 incide) 
tara başladri-tları bildirildi. Hatta So'I~ 
yet kuvvctlerınin Bobruisk ve G·"l:oel 

; civarına kadJr sokuldukları haber ve
; cildi. Mareşıl T.imoçenko orduların.ıı 

1 
bu mukabil hiic..umları Leningrada ı..:ır-

1 

şı yapılan Alman taarruzunu durdura~ 
mamış, fakat Gomelden cepheyi yarı-
rak ilerlemek isteyen Alınan molcirıze 
kuvvetlerinin ileri hareketlerine mani 
olmuştu. Bununla beraber dün gelen 
haberler Almanların tekrar Smo!en~k·· 
in şarkında harbe başladıklarını v .. 
Smolensk •l! Moskova arasında b•J!u
ran Miyasma mevkiinde Sovyet ku·ı
vetlerini m~[!lüp ederek Briansk'a ka
dar Herledik!erınl bildirmektedir.Fcı.koı~ 
Stokholmden verilen bu haber heni.iz 
ne Bedin ve r:e de Moskova tarahndJn 
teyit edilmemistir. 
Ukray1ıada harekat: 

Cenup cephesinde Almanlar Buı:Jien
ny orduları~u Dinyeper nehrinin şar

kına attıkta-:ı sonra, bu nehri geçmek 
için bir iki ttısebbüs yapmışlar, fa!liit 
muvaffak olamayınca bu teşebbüsle
rinden vaıgeçmişlerdir. Buna mu,...a
bil Sovyet ordularının nehr~ geçerP.k 
garp sahilinCe bir köprü başı elde et· 
meye çahştıkıarı görülüyor. Marc-:;::ı.l 
Budienny'niı1, Dinyeper nehrinin şark 
sahiline çekıldikten bir hafta sonra 
mukabil hücumlara geçmesi, nehrin 
garp sahilindt: köprü başı elde etMe
ye çalışması, ricat hareketini muvaf
fakıyetle yantığına ve kuvvetindeıı İ>li
yük bir şey i<.-:ıybetmediiine deliılet et
mesi itibariyle mühimdir. 
Kış harbine doğru 

Journal dr. Geneve gazetesinin as~ 
keri muharrirı Almanların şark cephe
sinde maruz bulundukları müşkWl"r 
hakkında şu dıkkate şayan malUınatı 
vermektedir: 

"Sovyct harbi Almanları fevkalıide 
müşkül yeni meseleler karşısında br
rakmrştır. Almanlar, huduttan itiba
ren 900,000 kılometrelik bir saha i~gal 
etmektedirier. İleri cephede harbPden 
Alman kuv\·etleri huduttan 800 k"Io
metre uzakt.1 tutunmaktadır. Bolşev'.K·· 
ler geri çek;lirken her şeyi imha C[tiJ...
Jeri için Almanlar işgal ettikleri SR.h!i

da müsadere edecek bir şey bul<ıml
yorlar. Ordunun bütün erzak ve •e
vaz1m1 Alm=tnyadan getiriliyor. 

Motörize ve modern bir ordunun ne 
istihlik ettigi gozonune getinlir:ı~. 
cephe arka'iındak.i servisin ne kadar 
büyük giiçlüklc:rle çarpıştığı tahnıin e
dilebilir. ta~e konakları ihdasındı, 
münakale yoll:trımn tanziminde Todt' 
un organiz;ısyon kabiliyeti harikalar 
yaratmıştır. Eğer Alman ordusu ta'ir
ruz kabiliyetinden bir şey kaybetme
mişse bunu ona medyundur. İşçi ekip
leri askerleo:1n zaruri iş ortaklar!dtr. 

"Bu iş b_.rliği şüphesiz kışın daha 
güç olacakur. Çünkü yolların fe""ı'\hğı 
nakliyatı gürleştirecektir. Zaten sati
hiyettar Alını.!.Il makamları şimdide 1 

kışın bu geni'? sahada yerleşecek er
dunun leva'."'.rm:nı tedarik ile meşgul-

Sovyet Tebliiji 
(Baştarafı 1 1ncldel 

zerinde muvaffakıyetle dPva:n 
etmektedir. Almanlar mevzi!P.riıı 
nirer birer terkediyor[arso dH 
anudane li!" mukavemet gö5tP.c
"1ekte ve topcu ile havan ton'a
rJn1 büyük mikyasta kullanmak· 
tadırlar. 
Almanların Kief civarındo l!i 

bin kişi kaybettikleri habPri 
P:avda gazetesinde nesrednmis· 
tir. 

Baltıktaki Rus üsleri 
Londra, 4 rA.A.) - Almaıı 1 arın 

Tallin'i alınış olmalarırıa rağ'men 
Rus donanmasının Finlanda hir. 
fezine hfı!<jın ve Alman vapıır ka
filelerine büyük zayiat v~rdlr
nıekte olduğu ve Rusların s1U· 
lam bir surette tutundukları 
Hangö hai i~, Almanların Sovyct 
Avrupasındaki bütün üsleri teh
dit etmekt~ bulunduğu ve du ~
yanın en kuvvetli kalelerinden 
biri olan 1' ronştat üssünün •;id
di bir tehdide maruz olduii'ı bil
dirilmektedir. 

Lerıitıgrad etrafında 
Londra, 4 (A.A.) - Leni.ngrad'ın 

Alm;ın tehdidine maruz bulunduğu 
hakkında endişeye yer yoktur. Ma -
reşal Voroşilof'un şehrin müdafaasını 

müessir ı;;urette hazırladığı ve büyük 
Alman kuvvetlerini ayl9.rca hareket
!'iz bırakmıya muktedir olacağı ha:k
kındaki kanaat umumidir .• 6ı.lmanla
rın bu şehrin 25 kilometre cenubuna 
vardıkları ve Leningrad - Moskova 
demiryolunun blr noktas1n1 zaptet
tikleri hakkındaki haber doğru de -
ıti1dir. Buna rağmen Sovyet çpteleı i 
Alman münakalAtını güçleştirmekte

dir. 
Briansk'ın zaptı asılsız 

Ofi'ye Göre 

Türkiyenin 

Sovyetler Galip 

Gelirse! 

P 1 S ı Bastarat • •nctdel 
GrO GSI U : Yine Moskova konferansında 

" Baı;ıtsu·a• ,,1 c:ıdeı konuşulacak meselelerden biri de 
Mscla F"olih Rıfkı Atav TJlu- daha geniş ve daha uzun müddet

sun 27 Agustos tarihli n~;ha.snı- li bir siyasi anlaşmanın ~sas.~arLnı 
da. Türkiyerin kendi istiklahni, k~rmaktır. Bu anlaşma hıç şu.~he_ 
müdafaaya azmetmiş olduğum;'l sız Churchıll - Roosevelt muşte
herkesçe b!linmesi lazımgeldt.~i- rek deklarasyonunda tesbit edilen 
ni İnönü adını taşıyan bir Sete ana prensiplere istinat edecektir. 
m~lik butıınc!uğunu. ve bu adın Bu ana prensipler ise, "alakadar 

Milli kurtdu~ta ilk zaferin roır.- milletlerin arzuları hilafına biç 
z; olduğunu ve Milli Şef ile ordu bir toprak değişikliği yapılma -
nun etrafmda ihaneti asla bt>ui masını, hiç bir milletin hüküm -
etmiyecek olan birlik bultmdt!· ranlık ve kendi kendini idare 
~unu yazıyor ve ertesi J!ijnil de sini,, amirdir. 
kahramanlığın şuursuz harek 0tleı 
demek o!rn.ıdığına işaret evli.var~ 
du. 

İşte Tü•kiyenin pa·rolası sııd,,r: 
Kahramanlık ve ihtiyat. 

Reisicümhurun orduya gönderdiği 

telgrafta da yine bu iki nokta görü
lüyor. Filhakika, bu telgrafm ilk cüm 
lesi, millet için asıl teminatın ordu 
olduğu hakkındaki cümle, Türkiyeye 
mütemadiyen verilen ve emnjyetten 
ziyade haksızlıklar doğurabilecek o -
lan teıninata doğrudan doğruya bir 
telmih olarak teltikki edilmektedir. 
Bu cilmle ihtiyatı tazammun ediyor
sa, telgrafın heyeti umumiyesi de, 
sulhü korunıak için sarfe-dilmel<te o
lan gayretler akim kaldığı takdirde 
milletin kahramanlığına mürf!caat o
lunacağmı ifade ediyor. 

Bu telgrafta. biz.zat Reisici.imhurun 
da işaret ettiği gibi, geçen hnfta sul
hü korumuk yolunda Ankara hük(ıA 

nıeti muazzam g.ıyretler sarfctti. tia.
tırl<'!rdadır ki, Reisicümhur. birbiri 
ardından İngiliz ve Alınan Büyük El
çileriyle görüştü. Her iki Büyük El
çinin Hariciye Vekili ile de uzun u
zadıya konuştukları maliımdur. Bu 
suretle Türk hük'O.meti iki tarafın ha-

Moskova, 4 (A.A.) - Lozovski ~~- kiki niyetlerl'ni öğrcnırıiş oldu. E'akat 
?etesi, Almanların Moskova - Y.:icf her şey olup bitn1iş değildir. Von Pa
demiryo1unun iJtisak noktası ~lan. Br·-ı pcn Ankarada iki gün .. kal~ıktan son
ansk'ı zaptetınis oldukları ıddıastııı ra tekrar fst.ınbula donmuş ve Al
"radyo zafcrı'' diye tavsif etmektedir. manyaya hareket etmiştir. Oı-ada Hit-

Ingiltere, Amerika ve Sovyet 
kaynaklarının tevhidi ve müşte -
rek maksat için mü~terek bir pliln 

dahilinde kullanılması sayesinde 
Şark cephesinde Almanya mağ -
lüp edildiği takdirde kazanıla -

cak zafer bir Sovyet zaferi değil 
bir Ingiliz - Amerikan - Sovyet 
galibiyeti olacaktır. Bu müşterek 

zafer neticesinde Avrupa ve dün 
yaya verilecek nizam, Churchill 
- Roosevelt deklarasyonunun esas 

ları dahilinde bir nizam olmak la
zım gelir. İngiltere ve Amerika, 
harpten zaten yorgun düşmuş 

Sovyet Rusyanın Avrupada kom
ınünizm tahrikatı yapmasına mü
saade etmiyecekleri gibi, Stali -

11in de böyle bir hayal arkasında 
koşacağını zannetmek onun şim
diye kadar takip ettiğl siyas~ti 

bilmemek olur. Stalin öteden be
ri Sovyet Rusya hudutları dahi
lıncte bir Sosyalist devleti kurmak 
için çalışmış, hiç bir zaman bey
nelmilel bir ihtilale Sovyet Rus

yanın yardım edeceğini vaad et -
memiştir. Bilakis her milletin 
zamanı gelince kendi ihtilalini 
kendisinin yapması lazım geldi -
ğine inanmıştır. Ve Troçki ile a
ralarındaki en büyük ihtilaf bu 
olmuştur. 

dür. İsviçrev~ seyyar barakalar ve kar 
temizleme aıabaları sipariş etmişler
dir. Norveç ve İsveçten kürk ve '~k: 
getirtmeye bao;:lam1şlard1r. Bu sore~le 
soğuia kar~ı mücadeleye hazırlanm1k · 
tadırlar.Fakat mesele büyük bir rda .. 
nun harap c.ılmu, bir sahada kışı ge ... 
çirmesidir. MC1törize kuvvetleritı ~e 
safeyi mağlUp ettikleri iddia edilmişt!. 
Kışın şiddeti karşısında bu iddiat"1n 

ler ile görüşecektir. Diğer taro.ftan 
İngilterenin de İran meselesiyle çok 
meşgul bulunduğundrın d<:1ha bir mi.id 
det herhanei bir teşebbüste buluna -
cağı zanııedilemez. 

Binaenaleyh, Ankarada bi.iyük bir 
karars12:1ık havası devam etmektedir, 
mill~t bunu biliyor ve tamamiyle i
timat ettiği Şefi etrafmda sımsıkı 

toplanıyor.,, 
·~.;;;_~~-o-~~~-

ne dereceye kadar doğru oldutu an· Üzüm ve İncir Piyasası 
laşılacaktır. Şimdiye kadar Alman or-
dusu yalnu güzel mevsimlerde ktst. İzınir, 4 (TAN) - Son yağmurlar
harplerle m"!:.,gul olmuştur. Eier E:r- dan incir ve ?zil~ mahsulli .?üzt ni~-
101 sonuna kadar Sovyetlerin aslı:eri bette zarar görmüştür. Bu yuzden fı
kudrctlerini ezmeye muvaffak olam?.Z"- yatlarda teref!ü vardır. Üzüm p(ya· 
tarsa büsbütün başka bir harp tarzt J sası pazartesi, incir piyasası da sah-
ile karştlaş:ıcalrlardır .,. ya acılacnktır. 

Hülasa bugünkü harpte dövü
şen iki taraf vardır. iki taraf ta 
harp ve sulh gayelerinin ana pren 
siplerini ilim etmişlerdir. Alman
yanın galip gelmesi demek, onun 
ilan ettiği yeni nizamın kurul -
ması Sovyetlerin galip gelmesi 
dem~k, Demokrasilerin sulh plan 
!arı dahilinde dünyaya yeni bir 
nizam verilmesi demektir. Yoksa 
münferit bir Sovyet zaferi ve bir 
Sovyet sulhü düşünmek varit de 
ğildir. 

Alman Tebliği 
(Baş tarafı 1 incide) 

nudane b:r mı.ıkavemet göster
miş ise de, neticede tamamıyie 
mağlup ed\lmi~tir. Bütün nokta· 
larda memleketin eski hudutla-
rına varılmıstır ........ ,.. .... _ 
f(aı,lı muluırebeler oluyor 

Ankara. 4 (Radyo gazetesi) - Le
ningrad meydan muharebesi dünya 
efkılrı umumiyesini alakadar eden 
en ehen1miYetıi mevzu olarak ön pHl
na geçm~tir. Cephede muharebenin 
en kanlr ve en şiddetli safhaya gir -
miye başladığı muhtelit kaynaklar -
dan gelen haberlerden anlaşılıyor. 

AJmanlar Leningrad'1n varo§ların
dan olan ve bu şehre (200) kilometre 
mesafede bulunan "Çaroskiya,. kö
yünü zaptetmişlerdir, Bu köy vaktiy
le Rus çarlarının Leningrad'daki ika
metg.fthlarıydı. Yani çarlar Lenin
grad'da değil, burada otururlardı. 

Leningr;ıd ve havalisi kumandanı 
Mareşal Voro~ilor halen bizzat cep -
hede ve askerin başuıdadır. Kendi. 
Leningrad'ın müdafaasını temin içiı~ 
altı kişiden mürekkep bir komite kuı 
muştur. Şehrin üç milyon nüfusu 
vardır. Şehrin mahalle mahalle ve 
hatta adım adım müdafaa edileceğ: 
anlaşılmaktadrr, 

Cephelerdeki vaziyet 
Stokholın, 4 ( A. A.) - Finland< 

körfezinin Alman hava ve deniz kuv· 
vetleri tarafından ele geçirilmiş ol 
ması dolayısiyle, halen Kareli berz<ı
hıncla bulunan Sovyet kıtalarınm tRh 
!iyesi bundan böyle lmkfı.nsız görün
nıektedir. 

Merkez: cephesinde, Mareşal T imo
çenko'nun yapt1tn muk.'.ıbil taarru7., 
şiındi, iki yüz kilometreyi müteca
viz bir cephe üzerinde inkişaf etmek
tedir. 

Nihayet Almanların ti.Un vasıl ol
dukları Briansk'ı da Rusların üç ta
raftan kuşattıkları haber veriliyor 
Fakat aradan Ruslarm, silAh ve yar
dımcı kuvvet getirmiye uğraşt*l.::.r• 

bir yol mevcut bulunmaktadır, 

Mr. Eden Moskovaya 

Gidecek 

(Baştarafı 1 tnctdel 
Çünkü, bu bitaraf mıntalamn· 
hududu, bu mıntakadan geçilme 
den Rusyaya vanlmıyacak şekil 
de çizilmiştir. 

İngitere ve Amerikanın bu mu 
takayı tanımıyaca.i(ı anlaştlı;o• 
İngilizler buna bitaraf mıntak 
değil, harp mıntakası diyorw. 

Diğer taraftan biT k,,e ııii• 
denberi Roosevelt !le ?rens K· 
noye'nin P&sifiltin bir köı;eıruı rl 
bir mülakat yapaeaklan lıakkn' 
da bazı haberler varsa doı bu h•· 
herler nü~ t e • 



ro~:.0 • ~ .. D ~~: CHDd"i~ . illlis~d~~'!_~~ 
400 11\r. 1 Hne 2800 Kr 

==';.==-;efütt==ii:=~ ;~:-:· 1Fiat M ürakabesinin Hangi Yemekleri Severler? 

Büyük teeuürle haber aldıpm 

t6re Tt1tüncOHlk lleminiD • tanın
mış simalarından ltlzun Emin Tur· 
mak, )'ine tüccardan İbraJlllD anın 
ve Mehmet Turnıak'm valldelai w 
Melt>k Turmak'm bOy(lk annesi 

Bayan Aliye Emin Tmmak 
Dünkü Çarıamba akpmı uzun .,,. 

hain bir hastalıktan vefat etmiştir 
Cenazesi bugünkü Cuma ıünl sut 
H de Nipntaşmda Rumeli caddesin
de Ogan apartunanından kaldınla
rak Teşvfkfye camllnde namazı kı• 
lmdıktan sonra asri mezarlıkta det
nedilecektlr. Bottln allest efradma en Japonya ile art arı e er ır . 

Bir Anlaşma 
Olacak mı? 
Sovyet - Alman harbi daha doi

ruıu Kızrlordunun mukamev,:~i. 
Japon styaıı~tinde bir istikamet ~eği
l kliii temayülünü ıöstermektedir. 
Amerikanın Japonyaya petrol ihra

cına karı• 11kı tedbirler alıntı olması
na mukabil Sovyetlere Vlidivostok ta
rikile bol bol petrol, tayyare, eı1!iha 
ve mühimmat göndermesi Japonya !.;in 
bir harp sebebı teıkil edebilirdi. Çifa
kıi ba suretle Vlldiv,oıtok'un ~e
rikanm da yarmmı ile Japonyayı c,ıd
di bir ıurette tehdit edebilecek ço~ 
kuvvetli bir hava üuii haline ıelme:u 
muhtemeldk. Fakat Japonya, ken~i 
sahillerinden ve boiazlarmdan g~çıp 
Vlidivoıtik'a e;:den ve kolaylıkla yaka· 
laması mümkün olan nakliye ıemi1~
rinbl serbest bir IRU'ette sefer etme
lerine bucüne kadar müsaade etmiı
tir. 

Muhtaç dduiumu.z herhangi malı r · Yazan: -= """\ 
1 i 
ı Nasuhi Baydar! 
·-----·-··· o ... . . ... _ ....... .... 

satın aimak üzere çarşıya çık
tıiımız zama:ı onun bugün dünkündc-n 
pahalı oldu:ıunu görüyor, köye ıi•selr 
çiftçinin, şehirde dolaısak esnafın, ,.; 
yaretlerimizd~ dostun, her sınıf va
tandaşın tül"fiı ı'nütaleasını dinliyoruz. 
lkinci Ciha:ı Harbinin iktisadiyat ü- balkın beııenmesinde kullandabil~ek 
zerindeki tesirleri ıün geçrikçe ar~ı- maddelerin sanayie verilmf'!meai) ıibi .. 
yor. thtikir!a mücadeleye davet olıı- Yine Cih111 harbinde, devletçe al~n
nuyoruz. Harp uzarsa ihtiyaçlarımız, masına lüzum ıörül':°ü.ı olan tedbı:
'üphesiz, daha çoğalacak ve geni' ne- 1erde ikinci merhaleyı ticaret serbf'Ctt
fes ancak .ıulba kavuıuluiu zaman a- sinin tahdidı teşkil etmiştir. Bıınun 
lınacaktır. İad~si hiç kimsenin elinde ifadesi de ıhtikin ıiddetle cezala'lmr
olmıyan o iyi günleri bekliyerek bu malı, muta'llnsııtları yavaı yava~ or
balin sebepl•rini şöyle sırahyabil'.riz: tadan kaldırmak, ııda maddelerı sa-

l - Mal ithal ve ihracının ıüçleş- tışını muayye:ı müesseselere hasret-
mesi: mek ve nihıyet, azami fiyatlar tesbit 

2 - Dahili ir.tihsalin azalması: 
3 - Istih!iikin ancak bazı malhırdil

ki nedret nisbetinde tahdide I uğr11yıp 
bazı maddeleıcıe oldqiu ılbi ka!ma
sı ve bazı maddelerde de çofalmut
chr. 

Mal ithal v. ihracı neden güclf'1!
miş, dahili istihsal niçin azalmıkt:a 
balunmu•tur; iatihllkteki tenezzülü.ı, 
tevakkufun ve tezayüdün hikmeti nf'
dir? 

ve ilan etmek olmuştur. 

Müdahale poJitikasının son merhale
si ise gerek istihsal ve gerek istih!lk
te bizzat d-!\•letin iti ele almaııdı-: ki 
bunun da mutedil ve şiddetli ıekil!eri 
tatbik olunmuştur. Mutedil şekil, mfüı
tahsil ile umumi ofisler arasmda mu
kaveleler akdin~ delUet, ıiddetll ee!ril 
ise mahsulü tahminden sonra her kö
yün istihlike tevdi edeceii mlkdan 
tayin etmek cılmuıtur. 

3 - Muayyen malların ven n:•I 
cinsinin her bir satıcnı ·:çin ıahsi ve 
asgari fiya~. 

8. Azami fiyatlar 

1 - Mu:ıJyen bir malın biltiiıı satı
cıları için azami tek f17at. 

a - Azami sabit fiyat. 
b - azami mütehavvil fiyat. 

2 - Muayyen bir malın satıcı11.nmoı 
heyeti umumiyeti için azami tek fiyat. 

3 - Her bir satıcı için ıahsi azamı 
fiyat: 

a - Azami &ahit fiyat. 
b - Azami mütehavvil fiyat. 

C. iki mahdut fiyatlar 

Yüksek had, azami fiyat: alçak had, 
asıari fiyat. 

D - Tahvil ve tevzi için miiraka-
be olunan farklar. 

ı - İthalat eıyası için azami fark. 
2 - Asıari fark. 
3 - Sabit fark. 
4 - Mütehavvil farlr, 

E. Sabit fiyatlaı 

'l'arih biı:e büyük adamların yemc
i te dUşldinltiJderi bakanda bazı 

ma16mat vermektedir, 
Meseli tnciliz hükümdarlarından 

Sekizinci Henry çok ve nefis Jemek 
yemesiyle methurdu. Bütün bir, c.'ı1na · 
yı bir cemi ıeklinde sofraya ıetirte
rek mühim bir kısmım yer, kemikle
rini de etraf mı aaran köpeklere a -
tardı. Çabalc yer +e çifnemeden JU
tardı . 

On dördüıı::ü Louis de oburluğiyle 
mqhurdur. Bir oturutta dört fıabü 
çorba içer, hır Hfndlnin tamamın•, bh 
dananın döı ~te birini, ayr~ra jamb!\n 
vesaire yerdi 

Napoleon r.ıüteaddit yemelde·d~rı 
mürekkep taamını uami on iki d.aki
kada bitiri,.<'li Acıkttit zaman mıtaaya 
oturur ve elle yerdi. Çok defa Napı
leonnun büviik ziyafetlerde ınisaftr'er 
gelmeden yemeiini bitirip kalktıiı cö
rülürdü. 
Buıiin dünyayı idare edenlerin de 

yemek husuşunda kendilerine göı·e !:ıir 
taknn hususiyetleri vardır. 

ChurchiU ne yer? 

Meseli ln~iliz Baıvelrili M1tııter 
Churchill kuvvetli bir mideye sahip
tir. İyi yemekten botlarur. Bilhasn 
av etlerine l:ııyılır, Balıiı, güzel ve 
nefiı warabı, bılhaıaa havana siıar3cı
m pek sever. 

Yemeie lbun selen samanı vermek-· 
ten çekinmeı.. Fakat yemekten kl\lkır 
kalkmaz derhal çalışmaya baıhyabllir 
ve uatlerce çabtabilfr. 

Yemekten ı'>nrı a:vwnayı sevmez. Fı
kat akşamları saat sekizle dokuz ara• 
sında biraz uzanmayı itiyat edinmiş
tir, 

M uaolini'nin gulaaı 

Muuolini basit yemek ltiyadım te-r- samimi taztyetlerimizi takdim vıer 
ketmemiıti-:. Napoleon sibi sofrada a- ve Cenabı Haktan merhume Jcl9 
zan müddf'.'t oturmaktan boılıuımaa, mağfiret dileriz. 
O"ca yemek aüratle nihayete rrınesi •••A•Ç•h-,.•T•EŞ••~---ftnı---
lizun ıelen bir zarurettir. İktidar .IA r..A.AUA 
mevkiine ıeldiii ıündenberi sııduı Uzun ~andanberl müteaddit mu• 
batka bir ş~ı içmez. Yemeli yatıua ayene ve tedaviye rağmen kaınklann
yemekten hoıl.ınır, yemek yerken l:>ir dakf urdan lltırap çeken retikamı, 
taraftan da lJti~lerine emirleri~.~- muvaffakıyetli bir ameliyatla bu a
dınr. Yemell hır tabak hamur ışı, bı~ lır hastalıktan kurtaran doktor Pro
kızartma, bir sebze ve bir meyvadıın 
ibarettir Kahv~yl içerken biraz ıurun· fes3r Bay Tevfik Remziye tefekkür
ca ot~r ~e etrıfmdakflerle sohbet lerimfzln ıazetenız vaaıtasille ibll· 

lmı. rica ederim, 
ed:Üyük ziv'lfetlerden ve resmi d'lvet- !'erik8y Saadet sokalı 19 No 
!erden hotlanmu. YORGI KOBELI 

Roosevelt'in itiyatları MEVL"ÔD 
Amerika Cümhurrelsi 1cmek mese

lesinde tamamen Amerikalıdır. AteJ
ide her Amerikalı ıibi domuz ııhtca
iuna bayılı:-. Rozbif de en çok '""
diii yemek~ir. 

Amerikan climburreial palatesi lrı
zamuş, haılama veya uyı ile YCT. 
Zaman zama."1 pek az tarap içer. M:.ı • 
tedil derecede •ipra kullanır. 

Roosevelt'i11 yem~ ftiyatlan, ba"t 
Amerikalının 'ltiyatlaiından farklı de
lildir. Çünldi Roosevelt, yüsde Jiia 
Amerikahdn. 

Emekli General HALİL SEDES'!.n 
refikası 

Seniye Hanımefendi 
ruhuna lthafen yarmkf Cumartesi 
liinil 6l1e namazından IOD1'll Maçka
da Teevlklye camii 19rifinde mevl6-
dü nebevi okunacaktır. 

M E V L ()' D 
SeJ'hllliallm Xerham Cemalet «n efendi .,.. 

hua ithaf edllmelı Gaere, Betat lıandlll .. 
mtıudif 6 EJ'ıtl cıhnannl atıntı Kvruce ... 
camimde ille namaaım mlltealrlp -.ı ... 
neaıe.t kıraat ~11 ...,... .. ı.. 
bllecell 11111 edlllr. 

Ba hacliae şa nretlc iaah edilmek
tedir: Japonya, yakında Moskonda 
toplanacak olan üçler konferansında 
SOV7etlerin lnsiltere ve Amerika ile 
mutabık kalarak kendisinin çember ,_ 
çinc ahnmaamı tamanılamHından en• 
d!ıe etmekteciır. Fakat Japonya, A
meribdan Vlldivostok'a petrol •ıre 
harp levazımı ıetiren vapurlara do-

Busün dünyada -diierlerine nazarın 
bir dereceye kadar Amerika Birlc:tık 
Devletleri n üstesna- hemen hi; bir 
memleket yoktar ki tabii zamanlann 
muhtel.if eıyasmı: 

Ancak, bu ve bu çeıit tedbirler, her 
weyi yerinde ve vaktinde yapmakta ıt 
ve iktısadi ~yasette birliği ia•ihdaf 
eden bir plb tatbik etmekten ;baret 
olan koordi:ıasyon bütün devlet me
kanizmasında temin olunmadıkça fe
na neticeler vermiı olduiundan alakalı 
iktıaatçdarca hayli tenkit olunmuştu!.". 
Bu sebeple, ticaret serbestisine müda
hale zarure~i hasıl olduiu zaman\uda 
memleketin umumi kabiliyeti dof ruya 
yakm hesap edilerek: 

Bazı esaslı qya ile vasıfları tama
miyle muayyf'n olup kalite farkınm •· 
hemmiyetli bir rol oynıyamadıiı eşya
da ve elektrik, havagazı, nakil 'vaıııta
lan ıibi tarifeye bailı şeylerle hi~
metlerde. 

Churchillin mutfaii dünyanın en mü- ,,..ııııı••••• 
kemmel mutfaiıdır. Pek fazla m"pl 1 LALE Slnemosıada Bugün 
bulunmadıiı zaman mutfakta bizzat Mevsimin en güzel! 2 büyük filmi birden 

unmım•k mukabilinde Stalinin ken
aleybinc!e böyle bir kombinezona 

ıırmiyeceiini ümit edebilir. 

a - Eskisi mikdarında istihsal; 
b - Nakliyat yol ve va11talarırıdan 

mutat şartla~·!;ı istifade edebilsin. Fiyatlarda murakbeye 

m~cul olmayı sever. T I N O R O $ $ I 1 T O B K Ç B 

H:.::·.=:.::...u.o,., 1 • PARIS ltıklan 2 • HERKÜL ~ 
Son haftalar içinde vukua selen ha

diseler, ba tahminleri teyit edecek 1ıte, ilk madde ve mamul eıya ih
racı bu SU"'.'c:!le azaldıiı içindir ki biz 
de evvelki J.:adar ithal ve... bilmuka
bele ihraç e~emiyoruz. U~umi ticaro:t 
hacminin bu suretle daralmı, olması, 
herkesçe apaçık bilindiği üzere, her 
nevi müstahsillerden bir kısnurun 
milli müda ·4c1 hizmetinde bulanmaoıı
nm da inzimamiyle, dahili istih;al 
kabiliyetini azaltıyor. İstihllke ıe
lince: bir takım metalarpı münhasıran 
yabancı memleketlerden tedarik .-d"l
meainden dolayı (makine ve 7edek 
parçaları, kauçuktan mamul etYB ıibi) 
ancak ele seçtikçe istifadeye arzolu
nQ:or· ~i7en monopol fiyatlari
Je ....,_ tevsi olunan mallar i~e 
(şeker, tütün, içki ı!bi) eskiden ne 
kadar sarfoJunuyor idi ise takrihf.n 
eski mikdarlarmı muhafaza ediyor; 
normal vakitlerde köylü tarafından sa
tqa çıkarıh:ıaaı 18et iken ayni kör
lünün yukarda i•aret ettiğ!miz sebep
let' dolayısi•ıie biuat kullanmasından 
dolayı (ıiyim qyasiyle yq, et, un, 
bulgur, pitinı; cibi) bir ktısım qya da 
eskisinden <'aba çok istihlik edil:yor. 

tabi iskonto icrası dası sa~~· sebzeden ibarettir. Bilbu- """•••lııİlw•••••••••••••••••••·~·.-r 
sa yedıiı ııebze: Kaıkonmaz, mant-1r • •• •• R 1ct•• ı::.:. •• .. 
ve kamıbahardır. İtal~ makamaı?'ı Yüksek Ziraat Enstitusu • orllNun mahiyettedir: 

ffatırJılrdadrr ki Japon matbuatı, 
Atlantik mülikatmda tesbit edilip i'5n 
edilen deklirasyonda Japonyanın :s
mınin seçmemesinden ldeta memnun 1· 
7et beyan etımılerdi. 

JaponylUU11 Vııtinston sefiri Ami
ral Nomura bir hafta kadar evvel A
merika hariciye nazm Hun ile ıörüt
tiikten sonra :11Ptıiı 111 buanıt ta ta
yanı dikkattlr: 

"Uzak prkta JaponJ'll ile Amer:Jra 
m\Ulasebetleıini aJlflll UÇ1ll'1UDGD dol
durulınaıı ıuımdrr. Ben bunun nasıJ 
olaeapu bilmediiim lılalde. oleo&P
kunıetle lıaıdhn: Bis .,....._ *'111 
deiil, iki iQllan sib: konuttuk. lki ta
rafı da tatmtfl edecek bal ht'eded bul
man çalıtacaiu... • 

Prens Konoyenin bir kaç ıün evv~l 
Roosevelt'e mahiyeti henüz malim ol
~yan bir mesaj ıönderdiii mallim-

ur, 
Japo~ nn resmi mahafili de 

aon zamaaJArda, Japon:panın uzak şark 
ta suJhiin teeuiiaünden balka bir ıe1 
duıümııed1tiıa. •e katiyyen taarruz -:
ınelleri bealemediiini beyan etmekte
dirler. 

BdtüD bll siizler •e tetebbiisler, Ja
ponyuıJll ,c:olc mümkün olan bir A· 
merib - 1ıtciliz - Sovyet - Çin bloku 
çemberi içine lhnması •e ıimdiye 
kadar asandıklarınm hepsini &ir bam-
a!ıde kafbetmest tehlikesi kar111mda, 
azla iktifa ederek bir uzlaşma zemini 
aramtma et~ etmektedir. 

Btitiin bu SUlbperver beyanatuı va 
tetebbiislerın 1atunda, Domel ajansı
mn, nasyonıtlıat teşekküllerin ve askeri 
eeflerin. J':.-x>n1anm uzak şarkta :veni 
nizamı tesıs etınek vazifesinden ula 
vaqeçmıyecel;i •e bütiin tehditlere 
rajaıen bun:ı tahakkuk ettirmek için 
her teYI yapacliı hakkındaki beyana
tını da nazarı dikkatten uzak tutnu
mak 11sımdır. 

Ba iki at tetahür kart18ında iı a
dallllartftlD menfaatleriyle askeri v.ar
tınıa eJilpef'Yal ıt emellerini telif t\t
melıı buıu1Unr.tı. nıeharet Bah.lbl oMa
iu söylenen Prens Konoyenin JaPQ:ı
yaJI prdili Qlta.a.zdan as kir ile çı
karmak için bllJıuc ıayretler sarf~t;
iı 11iıısol11111MktldU' 

t * ifrinci Cihan Harbinde milletlerin 

Harici ticarette 

1 - Ticaret politikan, 
2 - Para pol:tikaaı, 
3 - Deni:ı:yolları politikaıı, 

Dahili ticarette 

1 - Fiyatlar politikası (dahili ti
caret politikasıyle birlikte), 

2 - istihsal politikası (alel6maın 
dahili nakliyat pol:t1ka11 birlikte), 

3 - 1atih1lk politikaar 

Umumi iktisadiyatta 

1 - Kredi politikası, 
2 - Ver~i ı:olitikası, 
3 - Demiryollar tarife politikasır_tn 

bütün teferrıiatiyle mütalea ve teıbit 
olwunası dalına tavsiye edilmiıtir. 

Bu tavsiye ıundan dola:vı. 1erinde
dir iri yalnu ticaret ablikım veya <1i
ğer tabirle ihtiklr erbabından müsteh
liki korumak makaadi südiilerek mün
ferit mahallerde münferit vakalarla 
uiraşılmak istenmesi ve meseli cıda 
maddelerine azami fiyatlar koymalda 
iktifa olunması, qyanm yakın piyasa-
lara kaçmattnı, fiat yük1elitnin bir 1tı 
sım mallar t:r.erinde tekisüf etmeainı, 
spekülasyon genifleyip, pahalılık u -
tarak. eberıyetin mustarip ve küçük 
bir ekalli:Peti:ı de müreffeh bir bayat 
slkmeeiai. c.-1~ tiruninden çık
miasmı intaç etmiftir . 

maruz kalmıı oldukları iktisadi 
sı1unh1ar onlan bir taknn tedbirl,.re 
swketmiı v~ banlann en matedili 'l

larak da mal stoklarını çofaltıp iıtih
llki -tasarruf &areti1le- azaltmak ı;elf. 
U terc1.b olu un-. ve bu vaziyette dev
letçe alman tedbirlerin eaasuu da 
mevcutla ihtiyaç, yani arz ile talep n
rasmd& ayarlaata teminine çabeıbrak 
.dahiD ticarethı werbestfırine ve fiyat
lann norm-1 devirlerde olduiu gibi 
tetekkUine mllmanaat edilmemiıtlt. * * 

Bu nevi t"dbirler ,öyle telhis edi~- M tiatehhk, halkı doirudan doiruya 
bilir: 

allkalaııdırarı peruende et:va 1 ., Bto"'8rm teıbiti; daha • ı Al 
2 _ Dar manaaiyle stok yaprlmuı fi1atında -meseli mü lecı o an -

manyad&- fi.,at mtirakabesinde bir ta
(fertler ve c~miala~ca sıda madd~leıi kım esaslar va.zolunmuıtur ki d:k!u•e 
stildan teşluıı aureıyle); . . . 

3 - İhracat ve ithaJit ticaret"niıı l llyıktır · 
tanzimi : A. Asğari fiyatlar 

4 - İstihsalin tezyidi (ziraatin telt- '---------
sifi): 

5 - İstihllke doirudan doiruy1 
müdahale (mesela, halk mutfaklan te
sisi): 

6 - lktısadi liditin tmili (meaeUI., 

Aynall Konak ---

1 - Muayyen bir malın bütün satı
cıları için ascari tek fiyat. 

2 - Mua3o;·en bir maim satıcılarwm 
heyeti amunıiyeai için aspd tek fi
J'llt. Deha din tllactfiatri mflmenlllerinin 

ııtirakiYl• YilPılan bir toplantıda, Ja
po~ tarihinin en vahim babraoı 
tarplllllda buıllnduiana beyan ede.1 
Prens Ko~oy~ di:irt bilYiik devleti.o 
askeri ve ıktıaacn kuvvetleriyle karıı
Jattıit takdir~e Japonyaıun maraz ka- Pasta salonu, çarçabuk, bu kadın 
Iacdı lld~tı düşünerek bir an e 17- için pek dar bir muhit olur. Fransız 
vel bir uz ~bllban varmak isted;ii adlı. tatlı su frengi miişteriler o ka
m~ F idlr dar çogalır ki Bellze, pasta salonunu 

ı - Azami iskonto. 
2 - Sabit iskonto. 

* ıu çok ıusa tetkikte bahsedeh;Jdi-
iimiz bu ve buna benzer tedbir

lerin pek çoğu ıemdiye kadar bizde de 
alınnuı, alınmakta ve alınacaktır. 
Ancak, halkm ve memleketin nef'ine 
olarak devletçe ittihaz olunan karar-

de pek sever. Nereye cıdenıe g\ts:n. 
nerede bulunursa bulunsun mu•laka 
sofrasında mııkarna bulunur. 

Mitlerin en çok sevdiii ıey h:ıv
yardır. 

En siyade yedili meyva da armut
tur. 

Stalin'in yedikl.eri 

ların beklerıılen iyi neticeleri verebil- Stalin basit, fakat baharlı 1emek
mesi için b 'lbaua halkm ona ~ktiza leri tercih eder. bav:van sevmez, he" 
ettiii sibi yardım etmesi, bu karaı-h- yemekte mutlaka et bulunur. Yemelrtc 
n öğrenmeve çalıprak tatbikinde ıö- husui surette hazırlanmış votka ker. 
rülebilecek aykırılıklardan alikalıları Pipoya bayılır. Son zamanlarda Chur
haberdar etmeli ıerektir. Zira, devle- chille bir mikdar pipo tütünü gönder
tin kuracağı t~•kilit ne kadar C"'ntl miş ve ona bir defa da pipoyu tecriihe 
oJuraa olıun -biitün memlffete, büdin etmesini ta\•ri)'le etmiıtir. 
tehir ve kasabalara, şehir ve kasabaJa- Stalln çalı'}'1la oda11na bitiıik Yf!mek 
rın bütün varoılarlftll...-il olamıuı. Bıı odasında ııinde dört defa yemek yer. 
tiimulü temia edecek oWı hallçtnr. Yenıetini bitinr bitirmez ite başlar. 
.-,;~..:..:::;==-===~==-~=-o--

( (~]3~ııaivm 
KUDUZUN TEFRiK DEVRi ... 
Mikroplu bir hastalıiın bulaımaıı 1 ı11rık 7ar11~nm sathi veya derin ol

ile ilk alimetlerinin meydana çıkması masına ıöre naylice deiiıir. Yti.ıde 
arasında geçen !ıamana, hastabfın derin 7aralırın tefrib devri, ellerd,., :t
tefrih devri denildiiini bilirsin'.z. Ku- yaklarda ve kollarda, bacaklardaki 
duz hastalığında ba devrin ne kadar uthi yarahrm tefrih devrine niıbet
slirdüiünü bilmek pek ehemmiyetli- le daha kısadır. 
dir. Çünkü kuduz hastalıitmn • fmce Vasati hesapla, kuduz hastahtmm 
tlbirle - teda"fi çaresi yok, •ıııı tefrih devri otuz bq siinle üç ay •
vardır. Kuduz bastabiının ••ısı, in- ra.ındadır. Pek müstesna olarak üc 
Anı kuduza tutulduktan sonra hır- dört aya kader çıktılı oımu,tur. Bu
tarmaz. Tııtulmadan, hastalıiın 'fll- na karşılık yımı: pne kadar iodlii 
metler! mevdaDJI çıkmadan, baıtahk- de vardır. 
tan korur ... 

Kudu bastalıiının basün artık kor Aran kuiadan batka bir hastalık 
kunç bir hastalık sayılmama11 tefrih kanıU'aa tefıih devri kısalır, alkel de 
devrinin pelı: u.zun oJmau sayesinde- o devri kısaltrr. Isırıktan baıka y,.ra
dir.. Bu tefrih devri pek azan oldu- lar, bereler de öyle... Bir de aoiuk 
iundan 8'1 :ı-apmıya vakit kalır ve ku- su ile banyo, sotıık su dökünr:ıek .. 
duz bir hayvanm 11ırmıt olduiu in- Kuduz bi• hayvanm ısırdıiı in•s.n 
aan kuduz haııtalıiına tutulmaz. Yi- o teftih devresi içinde kuduza kartı 
ni hastalıiın ıebeb! vücudüne ıirmi' aııları yap ırmıJ'll baılamahdır. O 
olduiu halde tesir edemez, hastalıtı oııılar da don beı liin sürer, demek 
meydana çıkaramaz. 1 ki tefrih devresinin sonundan hiç ol-

Bu tefrih devri uzan. olmakla be- muu on beş gün önce •tılar tamam
raber, hayvanın ısırdıiı :vere cöre ve lanmıt olmalıdır. 

Ja~n 1tati bir bnr almek f- Beyotluna nakletmeye mecbur kalD'. 
çin SoTYet ~ lı.lman harbinin neti..:c- Orada da iıler, çok geçmeden, bilyUk 
sıni ~ mabtemeldir. Bıına bir inkişaf gösterdili için daha ge-

rapellı ıı: ~ arilzakerelerle •:dı:;t niş bir yere geçmek ve şubeler açmak IV frengi olduğunu evvelce söylediğim, kdnak kahyahtı edi7ormuş, davetli ku~~:Cini zan~etmi7oraz. icap eder. Ve nihayet bildiğiniz bü- Belize, hattA servet sahibi olduktan bu adamm, kendisini etrafa tanıtma- kalabalığı arasma, pazar kıyafetinde 
çünkil dan zi)a '*1Jar itımde ~11 

yük konak da vücude gelir. İtte bü- sonra bile, cemiyet içinde mühun bir sı sayesınde olmuştur. İşte, haya~a, bir köyliı zannedilecek, uzun boylu Ja~lrt.a ve de karp taraf ıç'n tün bunlarda o harikulade Buda- mevkie erememişti. Çünkü her ıey- Budapeştede sarhoş bir taşçının, gö- bir adamın karıştJlını, evveli, o farçalı":;rile a laarp A~anyanın m::ıi- peıte seyahati ba~lıca Amil olmuştur. den evvel bir pastacı idi ve dalma rünüşte hiç bir istikbal vaadetmlren ketmiı. Tqçıyr dıpn çıkarmaya ça
UlblY el~ erdiii talcdlrlle Ja- Belize o kadar zengin olur ki, artık da öyle kalıiııştı,, Bundan başka kam- zevcelifl ile başlıyan bizim ,.Keline- htmll ama, çkaranwnq, Herif konapon~eh~ topraklarla beuber bütün sermayesini yalnız pasta işle- burlutu da ayrıca bir engel 01mt11 - rin, böylece, nihayet Befotlunun tın içine kadar girmeye muvaffak olbti~ic:IP ed~toptan veda eyle- rine ha&retmeye maddeten lmkAn kal- tu. Llkin madam Belize, uzunca sü- Kralicesi oluvermişti. muş. Önde Macar, arkasından hlz
mj~ '.le ~ arasında cere. maz. Bunun üzerine şehirde . akarlar ren bir dulluk dctvresinden sonra, hu- Derken, güniln birinde, taşçı ortaya metçller olmak ilzere metdlvenlerden 

Yazan : H. G. Dwlght - Çeviren: M. ABA~ Tefrika No. 38 

edeD mu..ırereJerin müsbet hir satın almaya b_aşlar. ~ğ~zlçınde ve dutıarını yavaş yavaı genişletmişe çıkmaz mı? yukan adeta bir koşma yarışı başla-::.tt• aeti~ebUmeai için Japon- adalarda da millkler edınır. benziyor. B!Syll! hareket etmekten çe- Hem bu, pek heybetli bir hadise mış. O sırada madam holUn, m"rdl
~ .. Cok t.tmin edilmesi lizun- iıte bütün bunlar hep bir Kellne- kinmesi, hakikatte pek de mümkün olur. Taşçı o kadar uzaklarda kal- ven başmda duruyor, misafirleri ka
dır. _.riht •~ müttefiklerinin 'Man- rin ile başlamıştır! Taşçı ile yapdan olamazdı. Kolayca anlarsauz ki o lllJI bir zamanın adamı haline gel- bul ediyormuş. Missiri de, teşrifat 
ç~ ta~an, belki de Japon- pazarlık müstesna, bu işlerin hiç bl- günlerde bir ırande dame, yani "ki- mişti ki artık onu çoktan unutmuş- nazırı gibi, madamm yanında imi1. 
vanıD b&Zı kahtlarla Hindiçintde pl- rinde muaheze götürecek bir cihet bar kadın" sayılması için lAznn olan lardı bile. Bütün bu uzun yıllar za~ büyük hol davetlilerle dolu imil. 
_...,. ~ Olasaaıan ve bunlara ·.ıt- uoktur. O pazarlık da, açıkça iki ta- vasıflarm pek çotu kendisinde var- fında kendisinden hiç bir haber al- Merdivenlerde birdenbire bir ko
veteıı ı~ ~ iktisadi menfa- rafm rızası ile yapılmış bir muamele dı. Herkesten daha zenetndl, pasta- mamışlardı, Belize: bu adama, ma- şurma başlayınca davetliler de, ne 
atıer teıııın c~esi mümkündür. Fakat olduiu için, müsamaha ile göriılebl- cdıktan yetlşmf§ olması bir kuslll"SR hut pazarlık muclbınce, verilttek tah- oluyor diye, o tarafa Olilşmüşl.er. Bu 
S~tlerin. Lıiüterenin ve Felem'mlc lir. Hasılı işlerdeki bu harikulide mu- bunu dillerde destan olan, ftlsunkir sisata dair hiç blr vasiyette bulunma- SU'&da, Macar birdenbire dUrmU$. 
uıncliS~ 1tnrma olarak taviaat- vattakıyetin bilAnçosunda ağır basan güzeıİJtı bol bol t.lifi ediyordu Bun- mıştL Bundan, artık taşçınm dünya- Cüıdd1 barikUJAde tpekler ve mtıeev
ta bGl;ı;ime il~ ~~ez. taraf, sadece, Maclamın füsunkir le- dan baıka, Monsleur Belize ortadan dan çekilmiş olduluna hükmettiler. h•ler IC)nde lfbel endamı ile ma-

Bir er e muttefilder;n, Japon. tafetidir. çekilince madamm hali ve tavn da Halbuki o, her ay bıqmda, takvim dam Bellze'le '67.lke ıelmifler. Tu-
"7!.~ ca~ıa ·~ ~ Muvaffakıyet en :vQkset derecesi- çok başkalapn13ti. Sonra Beyotlu le- intizamı ile, eline bfr çek ıeçtp du- na kenarmda k&ylO kw olarak tam
vr - bir rıllaL-:: P me ç 

2
"' ne erince, tabi!, madam artık pasta vantenıertnı ııoy IOP. eeeere llbl met- rurkaı 61üp lidecek acJamtardan de- d$ ve bil' cok defalar dQak atblı 

111fikte elifle J;:!.. ihtilif~ 01:"" aalonundan çekilir. iıte o sıralarda da humlara kaqı İazJa titizlikle ıu..m lildi. Bunun içindir kl para ıelm• madam Belize'i timdi bu baliyle IÖ
ınald8 ~.-:-711~ bul :' bu konalı yaptırmaya baılarlar. Ko- etmlye de ~ ~ ~oımıı olunca sebebini #a§tlrmaya karar rl1nce g(ilrqqe ~ • . ~adam tav
biit~~b UlllCI - naktan uzun uzadıya bahsedilebilir- İşte madamın, b&y1ec:e, ya.,,., yavaş ~fili. ~ hiç delf§ttrmemlf. 1111C1ece biltiln 
ıırı JılJS ıntltt libi~. Yerebilecelde ııe de IAfm kısası şudur: Bu binanın kibar Alemine hutru etmiş oldutu an- Bu 119 kalkıpnan da, nuılsa, pek lhtlpnu ile =- 41nmQf ve bimıet-

Y• JIJIOft'h,:= edip etmiyec-eİi Beyollunda blr misli daha yokmuş. taşılıyor. Ve Misslrl de asıl bundan melodramatfk blr zamana tesadüf e- çtlere de çektlmelerlnl emretml§. 
~ c1etll4it Fakat tam yeni konala taşı1ı.dıkları sonra sahneye çıkıyor. Madam ~ der. Vakayr aıd ihtf7ardan dinleme- Soma pek tatlı bir eda ile llOl'lllUf! 

.a Mf'BN zaman Belfze öldveıir. lize':ln Be)oolha ldbar tJemhlde mev- "7dfıılzJ ıtadlınr Bellre bO:rlk blr "Ne MIJıoe-.ı. • 
il. nn Ve blltnıı servetini kadma tnrakır. ki almast, soydan soptan baUs tllUISU parti fıltı1IP etmff. thti7ar o gl1Blerde tAdrMi .. 

Kapah Zarf Usulyte Ekdl111e ilanı 
Antalya llbaylığmdan:. 
ı - Eksiltmeye konulan iş CAntalyada mektep 

bedeli (25485) lira (84) kuruştur, 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak ~ 
A) Proje; 
B) Silsilef fi)'llt cetveli; 
C) Keşif cetveli; 
D) Keşif hülAsa cetveli; 
E) Kaplama nevileripi gösterir cetvel; 
F) - Hususi, fenni şartname; 
G) Bayındırlık işleri genel şartnam~ 
H) Yapı işleri umumi fegnl prtnam~ 
f) Eksiltme şartnamesi' 
J) Mukavele projesi: 

' 

Şartnameler ve evrak Antalya Nafia Mildürlüjilnde tarlllebm. • 
3 - İhale 10/9/941 Carfamba günü saat 12 de Hususi Muhasebe ~ 

nasında Vilayet Encümenince yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usullyJe ve vahidi fiyat üzerinden J'8pıla. 

caktır. Teklifler 2490 sayılı kanunun kapalı zarf usuliyle münak- ba. 
kümlerfne göre yapılmalıdır. 

5 - Eksiltmeye ıirebilmek için isteklilerin 1911 Ura '4 kmut JD1lol 
vakkat teminat yatırmJlan ve bundan bafka aplldaJri 1J811kalan ibra 
etmeleri prttır. 

ı - Bu ile afrebllecelfne da~ ebll7et vesllwııı 
2 - Cari seneye ait Ticaret Odası vesikan, 

6 - BU~mum resmi masraflar istekliye aittir. 

i~tanbul Belediyesi llanlarrı 
Kartalda, Maltepe GfilsuY\1 mevkiindeld hali arazide mevcut taş, ldJ. 

beyaz toprak ve emsali mevadı çıkarmak üzere tas ocaktan ıılzamname
sine göre tecdiden rıuhsat talebinde bulunulmustur. 

·Sahipsiz hali arazi olan mezk6r mahaller için nıhsat tstfyen bqb 
talip bulundutu takdirde bir hafta zarfında İstanbul Belediyesi riyase-
tine istida ile müracaat etmeleri lüzumu ilAn olunur, ('7831) 

Harp Oku.. Komutanhğnlclan 
ı - AptJda yazdı .l8rtlan haiz okurlar Harp Okuluna almlllaklar-

dır, ·---A - Ankarada bulunanlar dolradan doinı>'a Rarp Okaluna. __.. 
ra haricinde bulunanlar bulunduklan ;verfD aakerllk pıbesine mtıracaat 
edec:eklerdlr. 

B - Kayıt ve kabul muameleal 1-D-Ml den •itibaren 20-10-Ml ta
rihine kadar devam ed8eaktir. Bu tarlhte aomakl mOncaatlar kabul 
edllmiyecektir. 

2 - Girif ,artları: 
A - Türk olmak. 
B - Lise bitirme ve otıunluk fmtihanmı vermJaı bulunınal.. 
c - Tam teeekkflllO beyett sıhhlyesl olan askeri hastahaneden 

CHarp Okuluna lfrer) kararh ıabhat raporu almak. 
D - 18: 23 J'8ŞIDda olıbak (H yapıa lirmit olanlar almmu). 
E - Diler prtlar askerlik aubelerinden ve Harp Okulundan &lre-

nilebilir. 1 • (9'12 - '1801) 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Alınacak ve yapılacak 

itler 

Birinci Cerrahl kli
nijine uansör inpsı 

Birinci <=errahl klinili 
kaloriferfnct• tlllsat 
Dolum kllnflbıe rontpD 

BedeUerl Teminatı ihalenin Tarihi 
Lira Lira "kil -

12815,50 94'7 ltapab 1/1/Ml 
Puare.t 

• 
ampulu alınmaa 1950 • 147 . • 
Soba borUlu ve tefer-

ıs 

rilatı alınması 1839 138 • • U 
ı - Yukanda yazılı d&rt ıı RektarUlkte ihale edllec.tldll', 
ı - İsteklilerin asanl6r ft temllat illeri tem İstanbul Nafia llOd~ 

~en vesika almalln. 
ft - Sartnameleri ~lilde a&rfllOr. 
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TEPEBAŞI Belediye BAHÇESİ 
7 Eylii.1 Paz:ar akşamı 3 çe kadar ...... ----"""-:::;:""""":"',.........~ ...... .., 1 

, ,_ Yarın Akum : EylOI Mehtabının en Muhtetem gecesi ' 

f .. Büyükdere BEY AZ PARKDA 
MÜNiR NUREDDiN 

~fovsimin en büyük Galasl VE ARKADAŞLARININ 

SAFİYE 
Güzel yaz aecelerine veda Konseri 

Şayanı dikkat hususiyet Varyete Programı 'te 
Caz eUrprlzf Eğlenceli oyunlar 

htanbul ve civar köylere Otobüsler 

Ve Arkadaşları 
(Bir Mehtap gecesi) Yeni Revü B,AŞ, DIŞ, 

temin olunmuştur, 

NEZLE, GRiP, ROMATiZMA il DİKKAT: Pazar gündUz Saz, Caz, Varyete Programı ve Bayan 

BÜTÜN AGRILARI DERHAL KESER. !~- ' , NEVRALJi. KIRIKLIK VE Yazan: Ziya Şakir, Beste: Şefik 
Gürmeriç Rej~ör: S. Atilla 

Şehir Tiyatrosu Komedi kısmı 
tarafından 

san'atkarları 

BiR MUHASiP ARANIYOR 

icabında günde 3 kaşe alınabllir. TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ Her yerde 1 ı· N ş AAT ı· LAN 1 
Pullu Kutuları ısrarla isteyiniz. 

.. ~~~i~st~an~b~ul~G~b~.m~r~ük~le~ri~B~a~şm~b~.d~ür~lü~ij~ün~de~n~~~ · Sü~erBankU~u~~üdürlü~ünden: 
Büyük Komedi 3 Perde 

---------------------'! ~ ,. Marka No. 
Miktarı 

Kilr Gr. 

FMK 

Del!eri 
LI, Kr 

Temi nah 
Li. Kr, EŞYA el N S 1 

TEPEBAŞI BELEDiYE BAHÇESi 1 
7 Eylfil Pazar Akşaını 

Şaat 3 e Kadar 
Mevsimin en büyük Galası 

GARDEN Kısmmda 

MÜNiR NURETTiN 
VE >1RKADAŞLARI 

Caz - Orkestra, Dans 
Ve Varyete 

Kıymetli Şan'atkarlanmız Münir Nurettin seansına 1 

saat 10 da başlayacaktır. ___ _., 

# ~NA iLK. ORTA LiSE ' 

:ke~e B Q G Al I ç 1 'L 1 s E L E R 1 ~a~:ı:c 
Arnavutklly • Tramvay caddesi : Çlftesaraylar 

Kayıt için her gQn 10 dan 17 ye kadar mektebe müracaat edilebilir. 

Telefon : 86 - 210 •••••••-' 

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 

\ 

YH 
c 
ATEGE 

CRD 
DD 
Turmif 

A E 1 

Bila 
Bila 

Bila 
Bila 
MK 
DW 

GASS. 

Bil\'I 

DLV 
Bila 

KE 
FMK 

OTTAS• 
KH 

-----.... 
Adres -

33032 

3112 
96391 

3225 

359/61 
3291 

13C' 

65 

1 
7 
2 

217 
143 
810 

133 
135/140.,, 
144/145 
531...---·· 
Bil~ 

Bila 

Bila 
BilA 

1 
2457 

110751 

2481 

BilA 

349 
.33031 

ı/4, 

1 
1907 
1987 
1828' 
1821 
1755 

8992 
2/4 

6 
~5 

2 
4 
7 
5 

6 

20 

L87 

35 
42 

13 

67 
78 

5 
o 
1 
4 

500 

860 
000 
250 

000 
000 
000 

500 
500 

040 
000 
750 
900 

900 

000 

000 

000 
000 

320 

000 
000 

700 
875 ' 
780 
550 

1012 

54 
56 
51 

502 
993 
303 

142 
78 

67 
135 
161 

97 

208 

.242 

258 

63 
1853 

249 

105 
339 

9.4,,.. 
104 
130 
286 

40 

44 
63 
65 

91 
94 
57 

30 
62 

82 
53 
20 
93 

48 

64 

27 

31 
85 

25 

72 
?3 

43 
14 
48 
51 

76 

4 
4 
3 

87 
75 
22 

11 
6 

5 
J (). 
12 
7 

15 

18 

19 

4 
139 

18 ' 

8 
25 

.,. 
7 
9 
n 

00 

25 
30 
90 

50 
00 
80 

00 
00 

50 
20 
15 
50 

75 

50 

00 

80 
00 

50 

00 
50 

10 
85 
75 
51 

% 20 ye kadar 
sucat 

ipekli pamuk men-

İşlemesiz örme yün kadın elbisesi 
Top halinde önne mensucat 
Demirden gayri mihaniki boyalı ma
kine aksamı 
Boyalı yazılr demir reklam (Redis) 
Kağıt çıkartma resim 
Kalınlığı 3 M/m ye kadar adi demir 
levha sar 

Müstamel yün halı seccae.-.. 
Müstamel içi pamuk dolu mensucat
tan şilte 
Müstamel işlemeli keten sofra örtüsü 
Müstamel Şark halısı 
Müstamel yün erkek palto ve elbise 
Adi mevat ile mürettep deri bisiklet 
çantası 

Demirden mihanikl dokuma makine
si aksamı 
Yünlü pamuklu keçe 

Beyaz Fonttan kaba mamülAt (İn
şaatta milstamel) 
Dişçi sandalyesi altı 
Pamuklu ipekli masa örtüsü (Adet 
35) 
Çorapçı eşyasından yün j}rme pan
talon, ceket, mayo 
Resimli yazılı kağıt ilan 
Alıitı ziraiyeden Ekremus) 

Kıısarlı pamuk mensucat 
Safi ipek mensucat 
İpek dantelli mensucat 
Çorapçı eşya~ından inekli yün örme 
pantalon ve mayo 

Mektep 25 EyHil Perşenbe Günü 
Açdacakhr. Yeni Leyli ve Niharit 

falebe Kaydı Kapatılmıştır 
...._------------------------------------------..-.-.0...,..;,;jı FG 

1234 20 
9 

72 
1 

44 
28 
7 
9 

000 
000 
000 
900 
000 
700 
300 
640 

173 60 
87 
59 
93 
66 
12 
50 
79 

l3 20 
75 
00 
50 
25 
50 
10 
25 

Dolu sinema !ilmi 

Malatya • Akçadağ Köy 
Enstitüsü Müdürlüğ;inden: 

ıl - Malatya - :Akçadağ Köy KEnstitilsü ve büD'iiffuerbut Eğitmen Kur
- sunun aşağıda cin.'\ miktar ve teminatı yazılı yıllık ekmek ihtiyacı 

2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi hükmüne• göre kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye kol)ulmuştur. 

2 - İstekliler eksiltmeye ait şartnameyi İstanbul' Maarif Müdürlüğünde 
görebilirler. 

3 - Kapalı zarf usuliyle yapılacak olan işbu eksiltmenin Malatya Maa
rif Müdürlüğü binasında toplanacak olan Alı:rrı Satım Komsiyonu ta
rafından 6 Eylul l91U Cumartesi günü saat 12 de yapılacağı ilan o
lunur. 

':l - Kapalı zarflar en geç·8 Ey!fil 94! tarihinde saat 11 e kadar alına- ~ 
caktır. 

5 - Ekmeğin kilo fiyatı olan 14,75 içi'nde nakliyesi de dahildir 
6 - İstekliler teminat akçelerini Maliyeye yatırarak alacakları·· makbuz 

ve Ticaret Odası vesikala.nm kapalı zarfm içlne koymalıdırlar. 
(7629) 

lHAl.ES1 YAPtt.ACAK ERZAKtN : 
M i K T A R 1 Beher Tutan 

Azamt Aagarf Klloau Lira K. cr;J_ 
Tek tip ekmek 150,000 120,000 14,75 22125 00 

Muvakkat Ekalltme ıekll 
Muhammeft B. T. günıl 

Teminatı 

Lira K, 

1659 00 

Saati 

Maltepe En.ortitüsil me-
mur evi tamiratı 625,00 4(92 Pazarlık 12,9.941 9,45 

1 - Şartnamesi mucibince idaremizin Maltepede yaptıracağı tamir 
!si pazarlığa konmuştur. 

2 - Keşif bedeliyle % 7,5 temi:ıatı yukarıda yazılıdır. 
3 - Pazarlık 12,9.941 Cuma günü Kabatalita Levazım Şubemizdeki 

;ılım komisyonunda yaplacaktır. 
4 - Pazarlığa girecekler % 7,5 güvenme para1ariyle bir1ikte yuka

rıda yazılı gün ve saatt~ adı geçen şubeye müracaatları. 
5 - Şartnameler sözü geçen şubeden alınabilir, (7678) 

* * 
C l N S f 

Muham. B. % 7,5 Te. 
Mlktan Lira K. Lira K. 

EKSiLTME 
Şekil Güntı Saati 

Püskürtme cihazı l Adet - - Müteahhit N. Pazarlık 9/9/941 10,05 
Mühür kurşunu 1450 Kg. 986 - 73•95 Açık Ek. 19/9/941 9,35 
Vinç bir tonluk 1 Adet 3250 - 243.75 " " " 10,50 
Çıralı tahta 44,800 M3 2688 - 201.60 ,. " " 10,05 

I - Şartname ve nümuneleri mucibince yukanda cins ve miktarları 
yazılı malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

lI - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme gün ve 
saatleri hizalarmda yazılıdır. 

III - Nümune ve şartnameler sözü geçen şubeden paraı;ız alınabilir. 
IV - Vinç mtinakasasına girecekler ihale giınü fenni şartnamenin 18, 

19 uncu maddelerinde aranılan vesikalarlyle birlikte müracaatları ve di
ğer eksiltmelere girecekler % 7,5 güvenme patalariyle birlikte mezkür 
Komisyona gelmeleri il!:ı olunur. • (7665) 

İstanbul Konservatuvar Müdürlüğünden: 
1 Eylül Pazartesi gününden 20 Eylül Cumartesi gününe kadar kayıt 

ve kaydı yenileme. 
15 Eylül Pazartesi saat 10 da ikmal imtihanları. 

" 22 Eylül Pazartesi saat 10 da kabul jçin müracaat edenlerin tetkik 
imtihanı yapılacak ve 25 Eylul Perşembe günü derslere başlanacaktır. 

Bütan mü,racaatlar Pazartesi ve Perşembe günleri saat 11 den 17 ye 
kadar yapılmalıdır. (7767) 

I 

Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi :Müdürlüğünden 
Mektebimiz kaloriferlerinde yakı.lmak üzere 70 ton kriple maden kö

rnıirü nlınncakttr. 
Muhammen fiy;ıtı (mektepte mahalline teslim) 

Eylul 9! 1 Çarşamba gtinü saat 14 de Sultanahmette 
7Spı1acaktır. Taliplerin, muvakkat teminat akç~ 
ııuhasebeciliğine yatırmaları la:wndır. 

19 liradır. İhale 6 
mektep binasında 

Yüksek Mektepler 
(7406] 
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Bakır tencere vesair mutbak e~ası 
Suni ipek ipliği _. 
Dolu sinema !ilmi 
Yazılı resimli kağıt rnukaria reklam 
Adi demir kalem ucu nümuneleri 
CilMı pirinçten musluk 
Oyun kağıdı (Ecnebiye götürülmek 
üzere) (Transit) 
Pamuk ile mahlut ipek yatak örtüsü 
Pamuk yatak örtüsü 
Bagalit tuzluk kapağt 
Mevadı saire ile ga;ı<ri m'Urettep tah
ta sandık 
Pirinç galvanizli teneke kaıflı cam 
krem kavanozu 
Pamuk ipek ve _sellı:>fonlu mensucat 
Alkolsitilik 

Aleminyom çivi 
Fotogra! resim 
Oyun kftğıdı (Ecnebiye 1ıötürülmek 
üzere) (Transit) 
Bir renkli AIA mukavva ' 
Ağaçtan şapka kalıbı 
% 20 den !azla 50 den az ipekli pa
muk mensucat 
Ağaç limon sandığı 
Müstamel yün ceket, pBl\talon, palto, 
yelek, manto, fistan 
Safi ipek mensucat 
Müstamel işlemeli keten ve yatak 
ve yastık örtüsü 
Demirle mürettep deri bisiklet takım 
çantası 

Motörsüz völosbit 
Kasarlı pamuk mensucat 

Suni ipek mensucat 
İpek astarlı deri mahfata 
İpek ipliği makarada sarılı 
Kopya kAğıdı, ecnebiye götürülmek 
üzere (Transit) 
Büyük kapta çay (Ecnebjye götürül
mek üzere (Transit) 
Yazılı rP.simll kMıt ilan, 

Adi bakır levha 

Yazılı resimli :Kağıt i1an 

1 600 130 20 10 50 İpekli kadın sabahlığı 
23/8/941 günlü İkdam gazetesiyle ilan edildiği ilzere yukarıda evsafr yazılı eşya 1549 sayı1ı kanun tiıu

cibincc 8, 10, 12, 15 ve 17 /9/941 günlerinde açık arttırma suretiyle satrlncaktır. Satıştan üç gün evveline ka
dar eşya 9 - 12 arasındıı görülebilir. Satış Reşadiye caddesindeki Satış Müdürlüğünde saat 13,30 dadır. Kanunl 
vesikaların ibrazı ve teminat akçelerinin satrş günü saat 12 ye kadar yatırılması lazımdır. (7523) 

Kadıklly li<lncf Sulh Hukuk Hl· 
klmfil!lnden: Erzincan hareketiarzm
da enkaz altında kalarak ölen Erzin
can askerlik subcsi reisi Yarbay Mem 
duh Sonad ve karısı Saadet Sonad'm 
yetimleri Salahaddin ve Türkana Ka
dıköy İzzettin sokak 3 No. da mukim 
halaları Emine Sonnd'ın 22/5/941 ta
dhinde vasl tayin edildiği alakadar- ·' 
!ara ililn olunur, ,_ 

Uoktor Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan baska her l?iin saat 
'2 - 6) ya kadar fcıt,.nbul 

Diva,,volu Nn. 104. 
T .. 1. l)l)•HU~ 

Sahip Ye Nesri:rat mlldfirtl Em.1ıı 
• UZMAN, Guetecitik Ye Neırl:rat 

T. L. S. TAN matbau 

T. H. K. Genel Merkez Başkanllğından: 

MATBAACILARA 
Kağıdı Kurumdan verilmek suretiyle 70 x 100/2 eb'adında olmak ü

zere 100,000 fitre ve 100,000 kurban afişi bastırılması açık eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli beher yüz bini 1000 liradan 2000 Lra 
olup muvakkat teminatı 150 liradır. Eksiltme 8 EylUl 1941 pazartesi gü
nü saat 16 da Türk Hava Kurumu Genel Merkez binasında yapılacaktır. 
Bu işe ait şartname her ~ün Ankara Merkez Satmalma Komisyonundan 
ve İstanbul Türk Hava Kurumu Şubesinden verilir. 

İstekliler ihale günü Komisyonda bulunmalıdırlar. (7730) 

Keşan Belediye Reisliğinden: 
Keşan Belediye dairesinde mUnhal bulunan (10) lira asli maaşlı i

kinci katip ve biri 40 diğeri 30 lira ücretli iki tahsildar alınacağından 

taliplerin evrak ve vesaikle Keşan Belediye riyasetine müraaatlar1 ilan 
olunur (7710) 

1 - Sivas şehri su şebekesinin geçtiği dekovil 
Tepe mevkiindcn çimento fabrikasına kadar takri
ben 10076 Mt. boyunda hendek hafriyatı, boru fer
şiyatı ve sınai imalat kapalı zarf usulile vahid fiat 
esası üzerinden eksiltmeye r:mnmşuştur. 

"Ferşiyat malzemesi ve betonarme demirleri 
bankaca temin olunacaktır.,, 

2 - İşbu inşaat ve ameliYatın muhammen ke
şif bedeli 82001.37 liradır. 

3 - Eksiltme evrakı Ankarada Sümer Bank 
muamelat şubesinden 5 lira mukabilinde verilınek- ~ 
tedir. lstekliler bu işe ait tatbikat proje ve planları
nı bankanın inşaa §ubesine müracaatle görüp tet
kik edebilirler. 

4 - Eksiltme 17 eyUil 1941 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 16 da Ankarada Sümer Bank 
umumi müdürlüğünde yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 5350 liradır. 
6 - İstekliler teklif evrakı meyanında şintdiYe 

kadar yap tıklan işlere ve bunların bedellerine, fen
ni teşkilatlarının kimlerden terekküb ettiğine Ye 

hangi bankalarla muamel_ede bulunduklarına dair 
vesikalar koyacaklardır. 

7 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı 
olarak ihale günü saat 15 e kadar makbuz mukabi

linde Ankarada Sümer Bank umumi katipliğine 
teslim olunaıeaktır. Posta ile gönderilecek teklifler
de muhtemel gecikmeler nazarı itibnra alınmaz. 

8 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. 6191 - '1707 • Havvan Sağlık 

Mektebi 
Memurları Ve ~albant 

• ! 

Müdürlüğünde( 
Mlktal'r Tahmin B; Tut•l't 

Malın elntf M etl"fl M etreal L. Kr. 
fık T. 
LIY'a 

l!KSTLTMI 
Gtı n ve S. 

Elbiselik lA- ) 
civert kumaş 135 590 796 150 ) 78 16/9/941 14 
Paltoluk " 54 450 243 00 ) Salı 

Mektebimit talebeleri için alınmasına lüzum görülen yukarıda tnfk.,. 
tan yazılı ve nümuneleri mektepte mevcut yerli · malı elbiselik -ve pal
toluk kum.aş açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. Nümune ye şartna
me Selimiyede mektep muhasebesinde görülebilir. Vericilerin e]aliltme 
gününün belli saatinde Cağaloğlunda Yüksek Mektepler Muhasebeciliği 
binası dahilinde toplanacak satın alma komisyonuna teminat makbuzla-
rı ve aranılan vesikalariyle birlikte gelmeleri, ('1~19) , 

KOZLU KÖMÜR iŞLERİ? 
MADEN KÖMÜR iŞLERi 

KiLiMLi KÖMÜR MADENLERi 
KiREÇLi KÖMÜR MADENLERi 

T. A. ŞiRKETLERi 

Tasfiye Memurluğundan: 

Şirketlerimizin Merkezini aşağıda adresi y,-tı 

daireye naklettiğimizi ilan ederi~ 

Adres: Galata Yeni Yolcu Salonu Karıısı 
Şarab l skelesi Sokak 6 ncı Vakıf 

Han Kat 3 No. 13 
, ............ _. ......... _. ............. ~4 

Sarayburnu Atış Ye~ Valtrap ve Hedef 
Çukurlan İnşası Açık Elr.siltme İlam 

Beden Terbiyesi lstanbul Bölgesı 

Başkanlığından 
1 - Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi tarafından yaptırılacak olan 

valtrap ve hedef çukurları inşası işi açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - İş vahidi !iyat esası üzerinden olup ilk k~if tutarı 2172 lira 37 

kuruştur. 
3 - İhale 6 Eylul 941 tarihine müsadi! Cumartesi günü saat 10 da 

Taksimde Sıraserviler caddesinde kaim 57 numaralı Beden Terbiyesi İs
tanbul Bölgesi binasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenler ihale tarihinden en az iki 
saat evvel Bölgeye müracaat etmelidirler. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin yukarıda yazılı ihale tarihinde ve ya
zılı saatten en geç bir ı:aat evvel ilk teminat bedeli olan 162 lira 93 ku
ruşu Bölge muhasebesine yatırmaları lWm.dır. 

Bu işe ait proje, keşi! ve fennt şartname vesair evrak yukarıda a~ 
resi yazılı İstanbul Bölgesinden alınacaktır. (7741) 

lstanbul Deniz Komutanlığından : 
Deniz Gedikli Orta Okulu Müsabaka İmtihanı 

1 - Deniz Gedikli orta okulunun 18/8/941 de yapılan müsabaka im
tihanına yetişemiyenlerln 10/9/941 günü saat 9 da yapılacak imtihana 
girebilmeleri için ~imdiden kayıtlarmm yaptırılması. 

2 - Okurların ayni gün ve saatte Deniz Gedikli Okulu binasında 
bulunmaları ve yanlarmda .(mürekkepli ve kur~ kalemi ve lastik) bu-
lundurmaları (752• 


