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Milli Şefimiz l Atlantikte 
Bir Amerika 
Muhribine Bursada Halkın. İçten 

Tezahüratiyle· istikbal 
ve Teşyi Edildi 

Bursa, 5 (A.A.) - iReisicümhur İsmet İnönii, 
dün şehrimize gelmişlerdir. Mi11i Şef, buraya geJişle
rirde olduğu gibi, Susurluktan itibaren otomobille de
vam etmiş oldukları seyahatleri esnasında da geçtikleri 
yol boyunca civar kaza, nahiye ve J 1er halkının da 
en içten tezahüratiyle karşılanmıştır. 
---~--·-------------- ................... . 

Hücum Edildi · 
Meçbul Bir Denizal+. 
Gemisi Muhribe Bir 

Kaç Torpil Attı 

Hadise Amerikada 
Heyecan Uyandırdı. 

5 KURUŞ 
tt ALTINCI YİL 2176 

r 
BU AKŞAM 

Eyınl Mehtabının en muhte§em gecesi 

Büy'ükdere 8 E Y A Z P A R K' D :4 
MÜNiR NURETTİN ve Arkadaslarının 

GUzel yaz gecelerine veda konseri. Şayanı dikkat hususiyet : Caz: 
SUrprlzl Varyete Programı ve e§lencell oyunlar. lstanbul ve cf. 
var kö;lere Otobüsler temin olunmuttur. Pazar giindüz saz, caz, 
varyete Programı ve Bayan S U Z A N K O N S E R 1 
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Hitler • Mussolini 
Mülakatının 

Neticeleri Hakkında 
Muhtelif Rivayetler 

iran B~şvekili 

Fürugi Han 
İstifa Etti 

Vaşington, 5 (A.A.) - Bahriye 
:nezareti tarafından neşredilen 
bir tebliğden öğrenildiğine göre, 
posta mektup ve paketlerini ha
milen İzlandaya gitmekte olan 
"Greer,, ismindeki Amerikan 
muhribi bir denizaltı gemisinin 
hücumuna uğramıştır. Denizatı, 
attığı torpilleri gemiye isabet et
tirememiştir. 

Civarında şiddetli muharebelerin vuku buldui:u bildirilen Leningratian bir güri.inüş 

Bitlerle Massolini arasında yapı
lan son mülikat, bir çok yerlerde 
yeni ve mühim bir takım hadiseler 
arifesinde bulıınulduiu hissini u
yandıriruştrr. MülikatI müteakip, 
neşredilen tebliğ, her vakit olduğu 
gibi eflı:in umumiyenin tecessüsü
nü tatmine kafi gelmemiştir. Bu 
sebeple bu mülikat bir çok tah
minlere yol açmıştır. 

M. Zekeriya SERTEL 

K.ermenşahta Asi İran 
.Çeteleri İnıgilizler 
Tarafından Dağı~ıldı 

Hitler ile Mussollnı mülaka
tını şimdiye kadar mutla· /! 

~a nıühiın hadiseler takip etmiş
t~r. Birkaç gün evvel de Musso
lıni'nin şark cephesindeki karar- , 
&ahında Hitlerle görüşmesi bir 
çok yerlerde yeni ve mühim bir 
takım . hadiseler arifesinde bulu
nulduğu hissini uyandırmıştır. 

"Greer" muhribi derhal su 
bombalariyle mukabil taarruza 
geçmiştir. Bu mukabil taarruzun 
neticesi belli değildir. "Greer,. 
mulhribi geçen büyük harpte in
şa edilmiş eski bir gemidir. Mü
rettebatı 122 kişidir. 

Amirallik makamı, Amerikan 
bayrağı hariç olmak üzere İngiliz 
lere devredilen diğer muhripler
le bu muhrip arasında hiçbir f:frk 
olmadığını beyan etmektedir. 
Hiç bir millet harp gemilerine 
Amerikalılar kadar göze çarpacak 
cesamette numaralar koymamak
tadır. 

Bahriye nezareti mütecaviz 
denfa.altının hangi milletin d~ 
nanmasına mensup olduğunu tas
rih etmemektedir. · 

(Sonu; Sa: 2: Sü: 5) 

IJl!tj~lii;]ttm SOVYET TEBliGi 

Estonya·da Lenin CJ r at 
Harekat Muharebesi 1 

Sona Erdi Şiddetlendi ı 

Leningrat, Ağır Allİtanlara Çok 
Topların Büyük Zayiat 

Ateşi Altında Verdiriliyor 
Cephede Rus Nakliye 

Kollarma Müessir 
leningrat'la Moskova 
Arasmda Muvasala 

Hücumlar Yapıldı Kesilmiş Değildir 
Filvaki bu mülakatı müteakip 

neşredilen resmi tebliğde yeni 
nizamın teessüsünden sonra Av
ruıpada husule gelecek mühim de
ğişikliğin konuşulduğu bildiril
mişse de, her vakit olduğu gibi 
bu tebliğ efkarı umumiyenin te
c~süsünü tatmine kafi gelıne
:rni.ştir. Bu sebeple bu mülakat bir 
Wk tahminlere yol açmıştır. 

·-·----·-... -... ···-·· ....... ) 
Alman 1 ara i Berline YaDdan Hava Berline Yeni Bir Hava 

G · · İ • ı • i Hücumu Akim Karctı Hücumu Yapırdı 
ore ngı iZ~ Berlin, 5 (A.A.) - Alınan or

: dulan başkumandanlığının tebli-

İran Başvekili Fünıgi Ban 

Simla, 5 (A.A.) - İranda va
ziyetin sakin olduğu resmen be
yan edilmektedi:r. Kermanşah 
mıntakasında asi zabitler idare
sindeki bir kaç çete dağıtılmıştır. 
Bir kaç mitralyöz ve büyj.ik mik
darda tüfek teslim edilmiştir. 
Bundan maada, kasabalarda, tü
fekler müsadere edilmiştir. Diğer 
taraftan İngiliz kıtaları faaliyet
te bulunuyorlar. 

G emİ Zayiatı i. ği: Şark cephesinde, tam muvaf-
• fakıyetle neticelenen harekat ol-

. Bahusus Bertin radyosu bu mü 
ta~attan bahsederken yakında mü 
h~ hadiselere intizar lazım gel
~ıgıni .. h~tırlatmış, Rom~ radyosu 

u :mülakattan sonra Sıyah Göm 
l~kli faşistlerin yakında cedleriı
nuı kılıç oynattığı yerlerde tek· 
~:ır dövüşeceklerinden bahsetmiş 
ır. 

.. Y-nıe bu mülakattan bir kaç 
gun sonra Almanya deniz başku
l'llandanı. Amiral Raeder'in Sof
yada görünmesi ve Bulgar kralı 
tarafından kabulü de nazan dik.
kati celbetmekten hali kalmamış
tır. 

A!llerikan ve İngiliz matbuatI
nın ~e göre, Hitler ve 
Mtıssolini mülakatı en ziyade jki 
rn~eıe ile ala.kadardır: Biri Chur 
~hill .. Roosevelt müşterek dek
trasyonu üzerine görüşmek ih
~Yacı; diğeri Sovyet harbinin bu 
ış da devam. etmesi ihtimali kar 
~~ alınması lazım gelen fev-

Benderşapur'da zaptedilen se
kiz gemiden yedisi servise gir
meye şimdiden hazır bir halde
dir. Sekizinci geminin hasarları 
ise yakında tamir edilecektir. 

Başvekil işti! a etmiş 
Ankara, 5 (Radyo Gazetesi) -

Bugün Vichy'den gelen bir ha
berde İran başvekili FüruJ6 Ha
nın istifa ettiği bildirilmektedir. 
Bu istifanın sebebi hakkında bir 
şey söy lerunemiştir. 

(Sonu; S•: 2; SD: 7~ 

iki Senede 13 Milyon 
Tonilato 1-lacminde 

Vapur Bahrıldı . i 
Berlin. 5 (A.A.) - Asken kay· 

naklardan D.N.B. ye verilen ma
lfunata göre, muhasematın baş
langıcından 31 Ağustos 1941 ta
rihine kadar, ceman 13 küsur 
milyon tonilato hacminde İngi
liz veya İngiltere emrinde tica
ret gemisi batırılmıştır Bu ka
yıpların dörtte biri Alman hava 
kuvvetlerinin, dörtte üçü donan
ma cüzütamlarının tahribi ese
ridir. 

B e tedbirlerin tetkikidir. 
y 

0 
~ lllülB.kattan bahseden N ew 

d. r Herald - Tribune gazetesi 
ıyor ki: 
"Mih d verin iki büyük devlet a· 

anıı ı bugünı d .. . d d .. 
şünıne- er e uzenn e u -
leler k ge :tnecbur oldukları mese-
biniıı h~uıd~.d~lar: Sovye~ har 
onları ~~.z g_?runmıyen akıbeti 
liınd duŞUndurse gerektir. Fin-

Bilhassa müsait neticeler veren 
Subat - Haziran 1941 aylarına 
nazaran bu son ay zarfında do
nanmanın kaydettirdiği kayıplar, 
bir tenezzül göstermektedir. Fa
kat bu, faaliyette bulunan deni
zaltılann azalması demek değil-

Zeytinyağı Ve 
Sabuna Fiyat , 

Konuluyor 

(Sonu; Sa: 2; sn: 7) ( - ·-

gün a s~~s~~. Japonyada bir Ayakkabı, ~(um aş Ve 
va e · • bı.r gun sıcak ha-
yayası;~f" İran .rn.giltere. ~e Rus- Diğer Giyecek Eşyaya 
kuvvet! .vermıştır. İngılız hava 
surette~ devamıı v_~ ağır ~ir da Fiyat Konulacak 
Ve Önl . man)'.~Yı dovmektedır. 
lık var~rınde dıger bir kış ve aç Ankara, 5 (TAN Muhabirin-

"Füh ır.,. ·den) - Ticaret Vekaleti Ji!ıda 
bulan b~r ın kara~gfilımda vuku 'maddelerinden en mühimlerinin 
nılmez urnada, ~i milletin ye- fiyatlarını tesbit etmişti Vekalet. 
dibnistir za er azmınden bahse - şimdi de zeytinyağ, sabun, bul
rin 2;yıf · hFakat İtalya bu zinci- gur '" ... daha bunun gibi diğer ba
sonradan alkasıdır. Bunun delili zı .ıııda maddelerinin fiyatlarını 
sahaların/af?ılan beyanatta işgal tesbit etmektedir. 
ni serbe takı Alman . kuvvetleri- Fiyatı tayin olunacak madde
ra yeni lt bırakmak ıçin burala- nin istihsal edildiği mıntakalar 
rılmesine ~~;yan ku~v-~tıe:.i gönde dahilindeki fiyat mürakabe ko
sıdır ş· ~~um gorulmuş olma- misyonları bu fiyatları Ticaret 
Balk~nl un ıden Yunanistan ve Vekaletine bildirecek ve bu fi .. 
keri va 8Jda 700,000 İtalyan as- vat üzerinden nakliye. toptan ve 1 

Bu t \ ır._,, .. perakendeci ücretleri de ilave o-
bolşevi a r:;•nlere g~re, dünyayı ıunarak tesbit olunan mikdar haL 
lerin i 

7
t,1:'1 en ve plutokrat devlet ka !Hin olunacaktır. ı· 

dah s ısmar~ndan kurtararak, kalet, bilumum wda mad-
r:ıe.a /r:es~t hır Avrupa kura bil- dele · in fiy. atlarını tesbit ettik_-
bini ~ın lmany~ın Sovyet bar ten IO ayakkabı, kuma,, 

nzanması ia'ımdır. Bunun lecek a vesairenin ffyatlarmı 
(Sonu; Sa: 2; SU: 6) t-ayin ctmiye başlıyacaktır. 

muştur. 

Leningradın muhasarası devam 
etmektedir. Leningrat şehri ağır 
Alınan toplarının ateşi altına a
lınmış bulunuyor. 

Estonya düşmandan temizlen
miştir . 

Sovyet tayyareleri dün ,gece 
şimali şarki Almanyaya ve Ber
line taarruz etmek teşebbüsünde 
bulunmuşlar ise de, bu hücumlar 
aklın kalmıştır. Alman hava defi 
topçuları bir bombardıman tay
yaresi tahrip etmiştir. 

ŞiddetJi muharebeler 
Berlin, 5 (A.A.) - Şark cep

hesinin şimal bölgesinde bir Al
man kolordusu 4 Eylülde Sov
yet dümdar kuvvetlerini ezici bir 
mağlubiyete uğratmaya muvaffak 
olmuştur. 
Alınan kıtaları süratle ilerle

yerek yolları Sovyetler tarafın
dan dökülen rnayn ve infilak 
maddelerinden temizlemişlerdir. 
Alınan kıtalan, Sovyetlerin a-

(Sonıı; Sa: 2j sn: 3)
1 

Sovyet Milli Mtidafaa Komitesi 
Azasından Beria 

Moskova, 5 (A.A.) - Dün ak· 
şam neşredilen Sovyet tebliği: 4 
Eylıilde bütün cephe boyunca şid 
detli muharebeler devam etmek
tedir. 

Hava muharebelerinde 52 Al
man tayyarsi dü~ürülmüştür. 28 
Sovyet tayyaresi kayıptır. 

Baltıkta kızıl hava ve deniz 
kuvvetleri bir nakliye ve bir dev-

(Sonu; Sa: 2; SU: 4) 

1 Sterlin9'in 
Yazısına Dair 
Tefsirler 

Bir ..AJman Gazetesi 
Bu Münas,~betle Bazı 
Mütalea1ar Yürütüyor 

Alman Hariciyesi: --
Alman Donanması Bas Amirali 

RAEDER 

A. Raeder 
Sofya'da 

.. Bulgari standa T ahşidat 
Haberlerinin Kasten 
Yayıldığı Kanaatinde 

---
Kral Boris, 
Alman AmiraH 

İle Görüştü 
·- o 

Verilen Ziyafette Bazı 
Resmi Şahsiyetler de 

Hazır Bulundu 
Sofya, 5 (A.A.) - Dün neşre· 

dilen resmi bir tebliğde bildiril
diğine göre, Kral ücüncü BorL!?. 
evvelki gün Aman donanması 
başkumandanı büyük Amiral Ra
eder'i kabul etmiştir. 

Saat 13,30da Kral, büyük Ami. 
ralin şerefine bir öğle yemeği ver
miştir. Ziyafette Prens Kiril, Al
~an elçisi Beckerle, Amiral 
Schuster, başvekil Profesör Fi-

(Sonu; Sa: 2: SU: 6) 

Bern, 5 (A.A.) - "Sund,, ga
zetesinin Berin muhabiri dün ak
şam gazetesine telgrafla şu malii
matı vermi~tir: 

"Bulgaristandaki Alman '3sker 
tahşidatı hakkında ecnebi mem
balardan gelen haberler Alınan 
hariciye nezaretine göre, Alırian
Türk münasebetlerini zehirlemek 
maksadiyle yapılan teşebbüsler
den ibarettir . 

Hariciye nezareti adeti veçhile 
meselenin askeri veçhesi hakkın
da beyanatta bulunmamıştır. Al
manyanın Türklere lrarşı tecavüz 
niyetleri beslediğine bizzat Tür· 
kiyenin inanmadığı kanaati Ber
linde mevcuttur. Alman temina· 
tının Türkiyenin itir;ı.atsızlığını 
tevlit edecek mahiyette olmadığı 
da aşikardır. 

Vor{ Papenin Alm~nyaya yap· 
tığı seyahat münas betiyle Al
man hariciye nezare bu seyaha. 
tin mahiyetini yeniden tebariız 
ettirmiştir. Böbreklerinden hafif 
surette mustarip olan Von Papen, 
tedavi altına alınacaktır. Bu, Von 
Papenin orta ve ya'kın şarktaki 
vaziyet hakkında şifahen malıi
mat vermesine ve j?\inün mesele
lerini müzakere etmesine bittabi 
mani değildir. 

(Sonu; Sa: 2; SU: 2) 

~I 
"Türkü .. Deyip Geçmemeli 

Yazan: REFiK HALiD 

Neden dolayı, eskiden olduğu gibi, yeni yeni halk türkü
leri çıkmıyor? Bizim çocukluğumuzda yıl geçll)ezdi ki, 

hakiki vakalardan heyecana kapılarak' meçhul artistler bir kaç 
türkü uydurmasınlar ve bu türküler her tarafta hararetle, heye
canla çalınıp söylenmesin ... Bir çolC memleketlerde hiss'edilen bu 
durgunluğu, fikir adamlal'I şu suretle izah ediyorlar: Demokra
siler halkı daima pöhpöhler; ona ümit, hayal kapılan açar ve her 
türlü ikbal ve refah imkanlan verir. Halbuki türkü, bütün emel 
ve arzulara set ceken eski idarelerde halkın kendini avutmak, 
aldanmak, oyala~mak için baş vurduğu bir teselli vasıtası idi. 
Hatta sadece teselli olmakla da kalmaz, bir:ız da hmç almıya ya· 
rardı. Halk, en fazla ne zaman türküye sarılır? Bir zorluk, bir 
mania ile karşılaşınca ... Demokrasi, bu zorlukları ve maniaları 
tamamen kaldıramamakla beraber nesriyat ve münakaşa hürri
yeti ile türkü ihtiyacım körletmiştir. 

Filvaki türküye doğrudan doğruya "musiki" diyemeyiz; fa
kat halk ruhuna varmak için ti.irkil çok emniyetli ve ehemmiyet
li bir yoldur: halk ruhunu bulmak da sanatta pek lüzumlulur. Sa· 
natın asıl seklini, hatta "deha" nm en dürüst tarifini o ruhta bu· 
labiliriz. Maamafih bu, demek değildir ki halktan olan her sey 
güzeldir. Muhakkak olan cihet, halka temas etmiyen eserin bü
yük olamamasıdır. 

Rus mU1Sikisinin beynelmilel söhretini, hususiyetini, hari
kuladeliğini yapan oradaki musiki üstatlarırun, vaşadı~Ia;ı köy
lü ve halk tabakasından lham almaları, halk naj!melerını vaka
layıp ciddi sanat payesine yükseltmiş bulun"ma~3rı~ır. Musiki 
behreniz ve irfan seviyeniz ne olursa olsun, turku dınlerken az 
çok mütehassis olmıya mahkumsunuzdur. Zira türküler halkın 
en samimi sesidir ve halkın sesi de bütün be ri etiı1 ~e · · 
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Kastamonuda 
~-- NAPOLEON Elektrik Fabrikası 

Yaptırıhyor fefrika No. 52 

Son Vaziyetler Karıısında Napoleon'da 
Ümitsizlik ve Cesaret Bir Araya Gelmişti 

&ununla teraber, az z man soflr:l 
o, b:r defa daha muzaffer o'u

yor, fakat hıç csır alamıyor Muhn
ı cbenın kin gunu, İmparator r fa
k tınde Kulenkur -ve on senedenlıer', 
hiç bır mııl.arebede y nından ııyn'. 
mamış olan dostu- Durok bulunduğu 
halde, ates hattına kadar yen den ı
lerl yor. E rafında adamlar vurulo.ıp 
duşuyor. Kcndısi, arkasında yaver
lc:ri de olduıu halde, atını bir tepeye 
doğru dort nala koşturuyor Önünrlıı 
bir afaç b 1 p devrıl yor Fakat N"l
poleon, bun:ı r gme , atını durı'lur
muyor. ve tepenin en yuksek nokta-

kadar v ıvor f A rlt• .. v•r\ 

lstanbuf da Dün Gece 
Zelzele Oldu 

t b b eçe İ n-
dd U b r z lzcle ol-

Dun gece 
buld olduk 

u tur, 
·--~~-----~~--~~--= 

Kastamoni belediye Reisi 
Zeki Cemal Baki Çclebioğlu 

Kastamonu bcled ye reisi Zeki Cf'
mal Baki Çelebıoılu ıehrımıze ııd
mııtır. Bakı Çelebıoilu İstan!N'd• 
K st monu ehrıne ait bazı yeni !n
aat ııleı 1 ıle, bu meyanda yenıden ya

pdacak olan elektrrk fabrıka11 ıııyl~ 
me gut olm<ıktadır 
Kastamonı..d ı buyuk bır kendır fah 

r k, sı y p m sı kararlaştırılmı'jtır. 
Bu fabnka Sumerbank t rafından ya
pılacaktır. t .:p eden proje ve keş f
namesı hazu lanmıştır. Ancak daha ev
vel bu f br,k,ının htiyacı da dahıl ot
dugu halde chnn elektrik ıhtiyac•nı 
karşılayacak buyuk hır elektrik fabrı
kası kurulma<.ı ıcap etm ştir. Bu fa':rl
kanın 89 bm Hraya :nşa ~dılebıle .,.f.ı 
ani 5ılmış, bu para beled yeler ba'lk:ı
sından istıkı az suretıyle alınmış ve 1 -
tanbula gelınerek makineler sıparış e
dılm ştır. 

Bu mak n !er uç ay sonra Kastamn
nuya gıtmış ve o umana kııdar ins')atı 
ıkmal ed" lmıs olan elektrik fabr kn. 
ı;ına yerleştırilmı olac ktır. Fabı •k1 
Gokıı:mak uzc ıne kurulacak v" el k. 
tnk su kudretı ıle stıhsal cdılec ktır. 
Fabrık 460 kılovat kudrette elektı: k 
stıhsal edccekt .r. 

Tarihi Sıvas Kongresinin 
Yıldönümü 

GECE GELEN HABERLER Alman Tebliği 
(Ba"artıfı 1 tncld•l 

nudane surette mudafaa ettıkle· 
ri bır mukavemet hattını kırma
ya muvaffak olmuşl rdır Duş
man bu mudafaa hattını tank ve 
agır toplarla takviye etmiştır. 

"Japonya Çok A. 
ileri Giderse 
Yuruıuruz .. 

Sterling'!n 
Yazısına 

Dair Tefsirler 
-0--

Bir Amel'ikan Gazetesi 
Böyre Yazıyor 

s 5 (AA) - Sab 1ı: Seıne me-
u komu st Marcel Gıtton dun 

t er deıı Lilas., da bir auı'kasta 
m ır B ııkletlı olan kat'!. bir 

el ruvelver lttıktan sonra kacmaya 
aff k olmu tur. Derhal baıtabane-

-.(>.-

Bir Alman Gazetesinin 
Mütaleaları 

Şark Ct'ph ının müt ddıt n kt -
1 nnd du ma , 4 Eylllldc l n tarın 
h m ye i ltmd Alnı n mevzıl ıı 
hucum etmi t r. Bır Alm n tl enı
n n harekfıt ha ı ol n b r böl ede>, 
24 Sovyet t nkı, cereyan eden muha
rebelerde tahrip olunmu tur. 

Cephen n merkez böl nde Al-
tn n zırhlı blrlıklerı ta f-

fBa~arafı 1 ıncldel r kıyetle net celenen uharebel de 
Maamafıh, Atman - Rus harbı buyuk kuçuk bır Sovyet hüc ım te ekkülil

muharlp devletler arasındakı kuvvet nü ımhn etmişlerdir. Du manın 12 
nlsbetlerinde yen.ı bir vaziyet doıur- topu, 15 k myonu ve çok miktarda 
madııı muddetçe. bu gibi muzakere- ılah le h rp m lzeme ı ığtın m e
terden buyuk de&ışıklikler çıkacaıına 1 d lm t r. Milte dd t Bo evik t nk-
intizar edilemez. 1 ları d tahrıp olunmu tur. 

İngiltere le olan ittifakının çerçe- Al h h ·· l 
vesı dah !inde Tur'kiyen.ın oynıyacaiı man tıVa rıcum arı 
rol hakkında &eçenlerde hır Amcri- Berlın, 5 (A.A.) D. N. B. nin 
kan Amırali tar fmdan yapılan beya- bıldırdlgıne gore. Alman hava kuv -
nata Berlinde ehemmıyet verilmemek- 'lieUcrı, 5 Eylül gunü Polt va - Har
tedır." kov ve K ef - Brovan dem ryoll rı

Sterling'in Boğazlrıra dair 
makales~ etrafında 

Beri n, 5 (A.A.) - "D.N.B.": B;;:. 
l"ner Borsen Ze tunc 1azete11nde Kari 
Megerle, Turk yeden Boiazların açıl
ma11nı isteyen Amenkan bahriyesi 
sabık genelkurm y batkanı Amıral 
Sterling"ın beyanatını ve Boiazların 
daha bir asır evvel açılmasının çok iyi 
olacagını soyliyen Washington Star 
ı zetesınin mutalealannı bahiı mev
zuu etmektedır Kari Meıerle dıyor k;: 

"Turk m llctı, bu telmıhlere sar~h ve 
açık bir cevap vermış ve bu de ece 
manasız fıkırler ıleri slirenlerin sali
hıyettar şah ıyetler deg I. fakat yeni
den parlamak ısteyen b·r k ç munferıt 
kımseler oldugunu umıt etmek lizım
ıeldııinl kaydeylemıştir. 

nı birçok noktal rda t hrfp etml tir. 
Konotp - Orel demlryolu uzerınde 
bırçok krtn naklıyc koll rma i abet
ler k ydedilmi tır. 

Ö el ad 1 rı açı ında Alman t y -
yarcı rl be er b n tonluk kı So yet 
ıleb nde yangın ık r tır. Ladog 

gölilnUn cenubund b r ok kuçUk 
naklıye vapuru, yakılmı veya batı

rılmıştır. Balıkçıl r yarunad sında 
barakal r, kıta t tecemmüleri ve top
çu mevzılerlnde buyilk tahrıbat ya
pılmıştır. 

Fin kıtaııtının ilerlegifl 
Vıchy, l5 (A.A.) - "Ofl,, Helslnkl

den gel n haberlere go e, Fınlanda 

kıt 1 n Karelı berz hmın es 1 hudu
dunu b Wn mınt kal rd n geçmi ler 
ve Len nyr da karşı taarruza b la -
m !ardır. Bu h ber henuz teeyyut et
mem tir. 

--..ıve kal 1 n yaralı bır muddet ıonra 

Turkıyenin bu tarzd kı duşuncesin
de hayal inkisarına U&ramamasını ü
m t edelım. Zira, eier son seneler zar
unda Anglo - Sakson emperyalizminın 
lnkisafı hatırlanır a, buna, daha 7.ıyade 
lng !tere ve Amer ka Bırle ık devlet
lerirun aldıkları tedbirler·n her bırin.i 
ıozde milli mudafaa !uzumu ile haklı 
çıkartmaya çahımalanndan be i, bu 
iki memleketin harici sıyasetlerinin 
bariz vasfını teıkıl eden yen.ı havanın 
bır ıfadesı aemek d ha doiru olur. 

Z nnedlld ğine g8re, Rusların Ka
relı berz hınm e i hududu boyunca 
kuvvetli müdafa tertibatı ve milhlm 
kuvvetleri mevcut olup anud ne bir 
mud f ya AmAde görünmektedirler. 

m 

tur., 
G tton, h rptcn bir run evvel ko
n st par ısınden istifa etmıı ve da
reçenlerde Doriot'nun rlyaıct et
Pap ler partiı ne ı rmııti. 

Boğazlar meselesinın Churchıll -
Roosevelt deklirasyonu ile münase
bettar olarak roıterilmcsi, bir tesa
diıf eseri de&il, fakat ıalibin payı ii
ıerindeki pzlı mukavelenamelerin man 
tıkı hır netıceıidır . ., 

Kari Me&erle, İran iızer ne hucumun 
muhim Turk menf atled bulunan bir 
bölrede vukua gelmış olduğunu ha
tırlatm kta ve makalesine şoyle devam 
etl\)ektcdir: 

"Eger Turkiye, ril bin payı olarak 
Sovyetlere orta rkta vaadedilll'lş 

bir nufuzan her tilrlil ilk emarelerine 
enerjık ıurette kartı koyana, baldı 
bir davayı mudafaa edecektir. Ve ba 
bah11te. hiç kimıenin ıimdfye bdar 
uzerinde ıüphe etmcdıii banct ılya
setindeki durıiıtlüiü iıbat eyliyecek
tir. 
Maamafıh Tiirkiyenin bu diiriiıtliliü 

nazan itibara alınmamaktadır. Çun
ku Amerıkan radyoıu ıpıkerl, Türk 
topraklanndan, b r Türk verici radyo 
merkezinden yaptıiı bir emısyonda, 
"yabancı müşahitler Turk efkirı uma
miyesınin bütün bu .infi linin yok ye
re bir çok gürültü olduğu fıkrlnde
di ler, d"ye<rek Turkıyede efkirı u
mumiyenin infiali ıle alay etmektedir ... 

TAN 

Kızılay Cemiyeti 
Yunanistana 

Yardım Edecek 
Bu İş lc;in İcap Eden 
Yardım Malzemesi Motörlerle 

Yun nıst:mda açlık her gun b raz 
daha artmaktadır. Bu yuzden Kızılay 
komşu mı ile• .n bu •çhiını ıiderm,..l 
ıçin harekete r.eçmiıtir. 
Kızday umumi kitıbi Ziya Tah"in, 

kendisıyle temasta bulunan gazctec: • 
lcre şu beyanatta bulunmuştur. 

"- Cemıyet esas kararları vermı~
tlr. Yani prensip itibarıyle Yuna'lis
tandaki yardıma muhtaç halka mıim
kun olan n•ueveneti y~pacaiız. N c 
kadar mümkuo ise o kadar suratle bu 
isı başarmak arzusundayız. Kararın 
tatbiki ıçın lazım &elen hazırlıHarı 
yapmaya baıtlamıı bulty1uyoruz . ., 

Normal devirlerde, sulh ydlannrl1 

PIYAS.p>A: 

Paıabahçede Lc1mba 
Şiıesi Y apllacak f 

dahı ia5e :-ı ıddelerındcn çogunu 
ardan vt! .. ıkıntı ıle ted nk edebılen 
komşu memkete Kızılayın uzat3l' ıgı 
şefkatli el hu; şuphe yok ki yerınrlc 
ve yuksek b"• yardım olacaktır. 

Pire ve Selan k lımanlarıyle ve t-u 
ki liman arısındaki mevkilere 'Jğra

mak ve oı:.ıdaki Yunan halkına \lapl

lal'ak yardım içın icap eden malzemeyı 
goturmek Uzere Kızılay tarafınr!ı ı 

buyuk tonrlr motorler kiralanacaktır 
Motörciıh ... Je temasa ııren Kı;ı :.tı 

cemiyeti, bun rın talepleri~ Anlcua 
merkezine bıld rmiştir. Cevap g-1"· 
.r.elmez motoı ler mezkur lımanlara ·-ı'ı 
rık eilecck ve yardım derhal baıılıya
caktır. 

MUTEFERIK: 

Kasaplar Yeniden 
Zam istiyorlar 

'!:'& " i tlra 
toplaıı• <'-• 

BELEDiYEDE: 

Fırınlara Fazla 
Un Verilecek 

Eminonu ve Beyogln mıntakaların
d ki fırınlara venlen un! rın ht yaca 
kafi ıelmedi.gi hakkındaki 'dd atar u
zerine vaziyet tetkık edılmiştir Top
rak mahsulleı i ofisi dıinden ftıbaren 
bu mıntakalaı dakı fırınlann unlarını 
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Taksiler 
Yazan: Nacı Sadullah 

Ticaret Vekileti, vıliyetlcrın lim
ba şişes ıhtıyaa hakkındakı tetkik
lerinı bttırmiştir. Her vilayet ne mik
dar lamba ve lamba şışesine ihtiyacı 
oldugunu bır liste halınde Vekalete 
bildırmiştir. Paşabahçe cam ve şişe 
fabrıkası da, bu ıhtiyaç lıstelerine ıo
re, imalat programlarında degişiklık
ler yapmış, lamba şışesı istihsalitına 
daha buyuk bır ehemmiyet vermiştır. 
Bır kaç haftaya kadar butun vıliyet
lerin liimba şişesi ihtiyacı temin edil
miş olacaktır. Lamba ıi,eleri, vıliyet
lerdekı fıyatlarr murakabe komisyon
ları tarafından ihtıyaç nısbetinde ka
zalara ve koylere tevzi edılecektir. 

ı.. J m racutlır dınlenmı,•ı• x .. ıplar kırı· nıiştir. 
man etıne perakende 65 kuruı narh konuldu 

ALMANYA YA KONTENJAN -
Piyasaya gelen mallımata goı:e AI
manyadan wakine celbı iç111 biı: mil
yon liralık kontenjan veı ıldııı ve kim
yevı maddeler celbi ıçın de ayrıca 
yarım mılyon liralık doviz kontenjanı 
verılecegı anlaşılmaktadır. 

iTHAL EDİLEN BASMALAR -

u takdirde hayvan mevrudatının arta alını 
ılcrı s rmektcdırlcr. 

Yapılan tedkıklere ır6rc bu sene muhtelif 
mınıakalardan ır len hayvan mı tan ıreçcn sc 
nrludrn aı dcfıl, hatta fulad r Bu sebep c 
hayvan tikcarlarının iddiaları varıı del!ıldır. 
Esurn fıyat munkıbe kon11 yonu dı narhın 
tezyıdı için bir sebep olmadı ı netı e ine vor 
mı,tır 

PANDELT TEVKiF DILDt Balıkpa 
•Arı da lokantacı Pındeli ve çırı ı l piro ıı 
kuru, 30 p•nya atılma ı icap eden y •er 
'ırhrml•~ llç pırçı ckmrilfi 20 kuru~ı lıta 
nk ihll~h YA1>mı•ıır Adliyeye verılen suçlu 
lu trvıur rdılmi !erdir 

ClMP.NTO IHTIKllRI Al< araydı çı 
mrn•n ti ar~•• yapan O mın e Ahmu ı mı 
'4t ı 1 kı ı bir m dılet evvel cım•ntuvu ı 80 
l<l •u a ~•!arılı iht kir yapmıGlardır S ubr 
A '"~ Tkin 1 c. ı mıhkeme ınde tevkıf edıl 
mi lrrdır 

Tıcaret O[isınin Macaı-ıstandan ithal lantıda yolda bulunan 1500 ton muh
ettı&i basm<ı saten ve diicr manıfa- telif cins civinin tevzıi isi görüşiıl
tura eşya11ndan üçte ik ıi Anadoluya muştur Almanyadan ıtetirtilecek de
gonderilmışti. Gerıye kalan m kdar da mir levazım için de fabnkaların 'hti
şchıimız tuccarlarna tevzi olunmuş- yarları tesbit eilmiştir. 
tur. Ticaret oHsi bir çok ithalit mad- YAPAK iHRACI YASAK - Tıca
d~lerini clınde bulundurmaktadı ". ı:et Vekaletinden birliklere &elen bir 
Zaruret oldukça bunları pıyasaya çı- emırde Eylulun sekızinci gununden i
kaıarak ni1!ım rolu yapacaktır. Of s tıbaren tizerınde sekiz santımden u
ayr.ıca bınlerce teneke peynir, zeytın ?.un yapak bulunan koyun derıleı inin 
yag gıbı yıyccek maddelerim de sa- ıhracının yasak ..cdıtaiğı bildir"lmiştır. 
tm alarak depo etmekt~dir. Daha kısa yapaklı derılerin de ihra-

KA UÇUK VE Çtvt - Şehrimıze cat kontrolbı:l~iu tarafından ,her bal
getirılen ıeksen ton kanuc;uk dün lis- yanın sıkı 1W"' kontroluftden 4eçırılip 
tik fabrıkalarına tevzı ed lmiıtir. Dun kurıunlandıktan sonra ıh aç edilme
m;ıdeni eşya birlipnde yapdan top-1 sme musaade edılecektir. 

Sovyet Tebliiji 
( Ba.ıarafı 1 tnelae ı 

riye gemısi batırmıştır. Diğer iki 
naklı)e ~emisı ağır hasııra u~ra
tılmı tır. 

Sabahki resmi tebliii 
Moskovcı, 5 ( A.A.) Sovyct 

ıstihb~rat burosunun bu sabahki 
tebligi : 4 Eyhil gecesi, kıtaları
mız butun cephe boyunca du -

ATLANTIKTE 
( B•ataratı • incide\ 

Rooseı:elt'in 8Özleri 
lcıe 
elt, 

manla muharebeye devam etmiş. Mute.ırrız bulundu u t kdıi·dı.> e 
tır. Hava kuvvetlerimiz, diişma- yapılııcagı ualınc Re ıcunıhur Bıı~ -
nın kıtalarına ve hava meydanla-1 le ık Amcrıka b, hriye kU\ \ctlcı ın ıı 
rına taarruz etmişlerdir. j · mute rrızı ımha edcce.;ı., ce' bını * j \ermı tir. 

Moskova, 5 (A.A.) - Resmen Roo cvelt, t rru7. e na ı d Unun 
bildırildığme göre, Baltık deni- çok aydınlık ve ri.lyet rthırmın mU
zinde hiç bir Sovyet harp gemisi kenımcl olduğun~ kayde nıl tir. 

· Mumaileyh, mutearnz t: htelb h!re 
batırılrnamıştır. • • k.ır ı silahla muk bele eden Greer 

Cepheleırdekı vazıyet muhnbi SU\ arı inin hareket nı ta vıp 
1 

Ankara, 5 {Radyo gazetesı) - Sov- ı etmekte oldu unu oy lem \ e muh-
yet - Alman harekatı hakkında Lon- ribın hiçbır n ra ugr ın m ınd n 
dra radyo u bugunku ne rıyatında şu 1 m!ıtevellıt memnunıyctini ızh ır eyle-
ınalümntı vcrmışlir: mı t r. 

"Len ngrııd muhareb<- i uratlı bır Gazetelerin mütaleası 
ekılde flz mi haddıne yaklaşıyor. 
Şehre bılha a cenup ve batı istıka
meUerınden şiddetli taarruzlar yapı
lıyor. İlcrıdckf taarruzlara esas ol
mak 07.ere Almanlar bu cephedeki 
mevzilerinı tahk m ediyorlar. 
İlmen gölu civarında da Rus kuv

\ etlerf ger ye pilskilrtillmü tur. 
Smolen 'ın doğusund.ı taarruz de

v m cdıyor. 

Dınyeperde ıkl taraf zaman zaman 
bir taraftan obur tarafa şeçerek ant 
baskın harekeUeri yapmakt dır.,, 

Berlirıe haııa lıüeumu 
Moskova, l5 (A.A.) - Sovyet bom

bardnnan tayyareleri, Perşembe-Cu
ma ıece l Berlıne taarruz etml lerdır 
Aıkerl ve amal hedeflere yanıın v~ 
yüksek ln1i1Ak bombalan atmışlardır. 
Yangın çıktılı ve ,infllAklar oldulu 
ıörulm tür. Bir Sovyet tayyaresi 
ussüne dönmemlftir, 

Lozovıfd'nln ıözlerl 
Moskora, 5 ( A.A.) - Dün Sovyet 

istihbarat bill'OIU reıs muavini Lo
ı:ovski, pzeteciler toplantrsmda de -
mı.tir ki:• 

"Almanlar bir ay evvel Lenin -
ırrad'ın dıı mahallelerine girdiklerini 
iddia etmişlerdi. Neticede bu haberin 
bir GöbbelS marifetinden ibaret oldu
ğu anla&ılmıştır, 

Harplerin çok ılddetli olduğu Le -
nlngrad civarında ve Lenf1l8f8d - No
vograd arasında Almanlar muazzam 
zayiata utramakta ve ilerUyememek
tedir. 111al ettilderl araziyi kaybet -
memek için, Almanlar muharebeye 
yeni kuvvetler sokmak mecburiye
tindedir.,. 

Almanlar Leninırad ne tnuvuale
nin keslldltlnl wya fe}ırln muha1a
ra edild ıni iddia ediyorl r. Hadise
leri hem.iz. olmadan bıldırmek Al
m n prop g nda mm e k[ Adetidir. 
Lenıngrad ıle muvasala kesılmedl-

Ne\york, 5 ( A..A.) - "Grcer,, toı
pldo una yapıl n t. rruz dol yısiyle 
"Nevyork Tıme ,, gıızet ı unlaı ı ya
zıyor: 

' Va ingtond , tn rruz eden dü man 
deniz llısınm Alman oldu u 
dıl cktedtr. 

nne-

Du mıın den ltı ının • Gıı.>er, A
merıkan torpıdo unu İzl nday gı -
derken b tırmıya te ebbus ctmes , 
blzı açık denizlerde giden Amerikan 
gemi ve emt ını mudcıCaa lçın h rp 
ıemılerımızın top! rmı kullanm 
mecburiyet nde bırakmakt dır. 

Asıl milhım olan ımdı biltiln kuv
vetimizi Britanya ıl.Ahl rını t kvlyc 
için mi yoksa ileride Hıtlerın J tedıgi 
ı«ait altında mı kull nm mız 1 zım 
ıeldlğlnın tayini mesele d r. Greer'c 
yapılan hücum kararımızı vermekte 
b ze yardım etmelıdlr . ., 

Nevyork, l5 (A. A.) - Colombıa 
Broadcastlng Corporation'uıf V ıng
ton muhabırlne göre, ·Amerıkan hü
k1lmeti, Amerikan gem ler nın h rp 
mıntakalarına Jirebılmelİt l 1 n b -
taranrk kanununu buıünlerde detı -
tlrmlye gayret edecekt r. 

il ıibl, bu tehri Sovyetler Birlilinin 
d 1 r kısnnlarma ballıy n dem ryol
ları da i lemektedlr. 

M 011kovatla kıt hazırlığı 
Moakova, 5 (A. A.) - Moakova 

makamlan, halkın klfl kabil olduğu 
derecede rahat ıeçtrebilmeıl için bil
tiln tedbirleri almaktadır. Muazzam 
miktarda yiyecek blriktlrllmektedir. 
Bunlarm araamda 400,000 ton pata
tes ve 214,000 ton diler sebzeler var
dır. 

Evvelki akşam, Moskova belediye 
re! Pronin, Mo kova yer Ih lmen
dıfer i ta yonlarmm hava hücumla
rına karşı ığın k hal ne get r im i
nin tamamlandı mı söylemiştir. 

BENZiN TASARRUFU - Benzin 
tasarrufunu temın :çin benzin tahdi
datı sebebiyle otobusler dünden itı
baren seferlerim azaltmışlardır. Tak
sim - Yeni Mah ile arasında işleyen 
otobüsler 7 den 12 ye ve 16 dan 21 
e kadar işliyeceklerdır. 

YOL İNŞAATI - Şişhaneden Ka- MAARiFTE: 
sımpaş ya ınen yolun gen letılmesi i-
ş; ıhale edılmıstır. Bu yollar A apk - 8 Tecrinisanide ilk 
pıya kadar tevs edilecektır. Yolun 3' 
suratle hıtirılmesi ııtakadarlardan is- Tah r.!ı•I Sa 
tenmıştır. Gazı koprusunden Saraçh - ~ yımı 
ne ba ına kadar olan kısım da 80 hın y 
!ıraya ıhale edilmıştır. Gazi bulvarının 

1 

apdacak 
butun inşa tı hah ra kadar tamamla-
nactkır ı ' ı • s ı 

• it e b ı h a 
MEBUSLARIN HALKJJA TEMAS- • ıah bulu ı 

LARJ - İstanbul mebusları dun o - ~r~~ı c • rktı'ı' 1
1
1 ı:ı 

leden evvel Sı1ivri ve oileden sonra kal ı y b 
0 

0 ı a 

da Çatalca kazaları halkı ıle tem s 1 a a v k f her 
etmışler ve isteklerlnı dınlemışlerdır. 
Mebuslar, buıun Yalovaya eıdecek
lerdir. 

~~~~-o-~~~~ 

Adliyenin I az Tatili Bitti 
20 Temmuz 1941 cunundenberı 

tatılı yapan mahkemeler dunden 
baren mesailerıne baıııl mıılardır. 

Ankarı S (Taa 
ye hryrtı a aundın 
cdrn vtfat rtmi ıır. 

Almanlara Göre 
lngiliz Gemi Zayiatı 

( Baştarafı 1 tncldel 

Hitler • Mussolini · 
Mülakatının 

Neticeleri Hakkında 
Muhtelif Rivayetler 

(Baş tarah 1 incide) 
ıçın de Avrupada Jandarmalık e
dem kuvvetlerını cepheye çekerek 
bu vazıfcyı İtalyan kuvvetlerme 
bırakmayı du unmuşlerdir. 

dir. Bıl kis k-atıvetle denebil r kr 
faalıvet halinde bulun n denı al
tıların dedi mut m dıyen art

Dıger bir tahmine gore, Alman 
ya Mısır seferini başarmak vazı
fesıni Italyanlara terketmı tır. 
Şark cephesınde meşgul olan Al
man kuvvetlerinden bır kısmını 
ayırıp Mısıra sevketmenin ımkiı
nı kalmamıstır. Halbp kı Orta 
sarkta harp mevsimı gelmek uze 
redir. İtalyanın Kara Gomleklı 
faşıstlcrı belkı de cedlerinın çar
pıştıgı o topraklarda tekrar do -
vuşmcge mecbur olacaklardır. 

Amerikan kaynaklarının verdı
d iğı dıger hır habere gore amıral 
Raederın Sofyada bulunuşu Hıt· 
ler-Mussolıni mulakatıle alakadar 
dır. Bu kaynaklar Sofya ve Var
nada kulliyetli mıktarda Alm<ın 
ve İtalyan denız subay ve erleri 
buluncftıgunu haber verıyorlar. 
Bulgarıstanın İtalyadan bazı harp 
gemılerı satın alarak Karadcnızc 
gcçırmek ıstıyeceğini tahmın e -
diyorlar. V_arnada bu gemileri 
Alman ve Italyan subay ve erlc
rmın tesellum edcccğıni ve bu 
suretle Almanyanın KaradenizdA 
kafılc halinde gemılerle cephe 
drkasına asker sevkedebılecegını 
ılerı suruyorlar. 

M;.ıamafıh butun bunlar şlmdı
hk tahminden ılerı gıdem~z. 
Hıtlcr - Mussolmı mulakatının 
hakıki manası ve ilan edılcn mu
hım neticelerı ancak hadısatın ın 
kışafından sonra anlaşılacaktır. 

A. Raeder Sofya'da 
( Baı tarafı 1 incide) 

loff, harbive nazın General Das
kalof ve diğer bazı resmi şahsi
yetler bulunmu tur. 
Sobranyadaki müzakereler 

Sofya, 5 (A.A.) - "Ofi": Sob
ranya meclisi dün toplanarak dev 
Jeti kurma kanununa müzeyyel 
liyihayı tetkik etmiştir. 

İstizahta bulunan bütün mebus 
lar, ecnebi memlketlerin ilhamı 
altında yapılan ve memlekette 
karışıklıklar çıkmasına sebep ola
bılecek olan her türlü fesat ha
reketinin önüne geçiJmesi idn 
layihada derpis edilen tedbirl r·n 
şiddetle tatbikini i temislcrdir. 

m kt dır 
F 
1 

lran Başveki& 
(Basta rafı 1 incide) 

ne 

Bu haber. henüz ba ka mem
balardan teyit edilmemi tir. 

JJI üzakeTelerin mahiyeti 
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1 Sayın Profesör Ahmet r, ·-- yazan: ........... ,_ siniz ki, ATHENEn!n başlıca vasıfla- D ı·y en le re 
öldü 

Kulak 

Ankarada i~ 
Nümune Köyil, 

Yapıhyor 400 • 1 Ay 
-o--

Bu, Reisi Cümhurur 1 rından biri kız-oğlan-Kız olınasıdır. 
Ceral Em,re'ye, i • Sayın Profesör, bilmem, bu sözümle, 

,, 1 Ay 
de~fo::ftmıek 2~ kUrustur 

soo 

A KŞAM.n 4 Agusl•> tarihh niis- ! Avni Bacman i bugün her Türkün kullandığı ve mi-
htıs.Inda, Voı-Nlı'nur sutunun- İ ~ i nasını, tadarak, anladığı sade güzel A H h • 

da ne;;rcdilE>n bir zcıh:nızı okudum .................................................. türkc:e kelime \'e tabirler dururken sm a em ş e r ım,, 
Bund.a. ie:ıt buyurmuş olduğunuz •·npcrator Büyük Karl (Charle -ı yapma kelimeler icadına, her vak\t, 
""f:':lııı u,:a,. tfıhidnin türkçeliğinı nlli- ınagne) ın adından cins f5 mine so- lüzuın olmadığını arzedebihniş olu -

Kıymetli Direktiflerilt: 
Vücude Gelmektediı 

İzlanda 
Hadisesi 

daraa etmek maksadiylc, aynen, şöy- kuln1uş olduğu ~öylenmektedir.) yor muyum? 
le d yor,unuz:- Bu ek. tamamiyle, yaban<> bir ek- Ayni tercümede bir tAbirinize daha Bu Sözleri Sarsılmaz Bir Kanaatle 

" 
0 ÇA ekinin isliveııııdan alınmıt tir; türkçede môna-kL~ma (ttıdil) eki ilişmekten kendimi alamıyorum: 

Söyliyen 
Ankara, 5 (TAN Muhabirinden) 

Milli Şef, ıe;;enlerde Ankara ıehr1 t. 

varında bir gezinti yaparlarken Dik 
olduğu söyleniyor, Söyliyen zat, her olan CE/CA ile hiçbir münasebeti "Gök,. , mavi demektir ve, muhak
halde, ÇARICAya bakarak bu itirazı yoktur. CE/CA eki, dilimizde, müen- kak ki, öz türkc:edir. Lakin bu keli
ortay• sürmüşti.lr. Bizde -ÇA eki ile nes manası verdirmez. Bu ha-~e göre, me göze sırat olunca, hususi bir mA-

1. z 3..nd; ya posta .götüre··" bir Ame- i.lç müennes var: ÇARICA, KlRALI· dilimizin a5ır1ardanberi alışmış oldu- naya geliyor: Türkçede ''gök gözlü,, 
ÇA. İMPARATORİÇA; biz, dördüneü ğu nisbet f•sinl, aslı era.pçadır. diye, alel•de "nlavl ıı:o"zlü,, demek de:ıı-ı·ldir·, 

rıkan muhnbınin huviyeti meç- I • • 
hul bir l nııaltı tarafından taarruza olarak, bu zümreye TANRIÇAyı kat- atmıya çare ararken slavca bır eki, bakı:;;ında bir hainlik veya uğursuz
uıir nası had sesi Amerikada büyük mıt oı_uyoruz. Bu tkln men9eine ge- hiçbir lüzum yokken, dilimize sok - luk sezilen cirkin mavi gözlü de· 
b: heyerz"l uy· du·mlŞ, bütün dünya- ıı.nce, ıtlraz eden zatın zannettiği gi· mak, garip ve hazin bir gaflet olur. mektir, Mavi gözlü bir kadına "Siz 
nın tkasmı buraya çekmiştir bt, i•livcanın herhangi bir lehçeılnde İMPERATORİÇE kelimesi, dilimi- gök gözlüslinilz,. deme\•i bir tecrübe 
Vaşı g onda mutearrııın bir .Alman hu müe~neslik eki yoktur. Ruslar z~. 2annettiğiniz gibi, fransızcadan ediniz; alacağınız C'evapla bu t.lıbirin 

r enı"' 1 ~ısı olduğu zannedilmektedir. ı müthif lvan z~manında CESAR'dan değil. italyancadan gcçmittir. Çünkü mfınasını, birçok lU.gat kitaplarını ka-
Bu h dıse dolayıaiyle Nev.• ... York T_~AR/CZAR unva~ını ~urarak hU - o dilde bu kelime İ:\fPERATORİCE rıştırmıya lüzum kalmadan, çarçabuk 

T·"lles gazetesinın yazdıgı şu satırlar kumdarlarına vermışlerdı; fakat karı· şeklindedir ve "hTJperatoriçe,. tel&f-
ÇARIÇA d ğl · kavrarsınız. Til.ı-kcede bir de "Gö şayanı dikkattir: 81?8 e 1, TZARINA/CZA- fuzedilir. Bizim Garpta ilk temas et-

RI N A k TZAR göz körden saydır,, sözü vardir k!, Ba hadise bizi Amerika harp gemi- • ~zına EVNA, o~luna til~miz ve asırlarca münasebette bu-
lerırın açık denizlerde nakliye gemi- TZAREVIÇ demişlerdli bunlar hep lunduğumuz kavmin ı İtalyanlar (Ve- eski bir halk sözüdür. PALLAS AT-
lerini himaye etmek icin toplarını kul- isl.ivca eklerle yapılmıştır. nedik ve Ceneve halkı) olduğu her- HENE fc:ın türkce ••Mavl gözlü Kız-

"BI d k" IMPARATORl.ÇA Tanrı., demek daha yerinde olurdu, • !lr:ıaları meselesi 1le kar51 karşıya ı: ~ 1 nın men kesçe malt~mdur. Fransızlarla mUna-
B. 1 f IMPERATRICE (il 1 J Sizse, o güzel mabuda, her adı geç-acoymuştuı., Iı:saı mesele ıudur: ız ıe r, t nce: m • 6ebetimiz daha sonradır, 

bııtu." kuvvet1erimizı İn&ilterenin h:ırp peratorem'in müennesi İMPERATO
kudretinı ı;ıyadeleıtirmek için şimdi RICEMden) ol~=\ gerek. KIRAL ile 
rrı, yo 33 Almany.J He hesaplarımızı ÇAR isimlerine bu eki tatbik edenler * * 
(aha sonra ve onun istedii:i zamanda klmlerdlr! Türkler olduöı.ına 1upne Sayın Üstat, bu "tanriçe,. tabiri-
ve şartlar içinde görmek için mi kul- etmiyorum, f•kat şanıs ialmıiz k•I- nize, yine müsaadenizi i~tiye-
lanacaiız? Bu halse, bizim intlhabımı- mış:hr. 11 rek, başka bir cihetten, n1ana bakı-
zı kolaylaştırmaya yarıyacakur... Sayın Profesör. müsaadeniı.e güve- mından da itiraz edecejcim. Bir kadın 

Dia:er bir cazete de şunları yazmak- nerek, bu !ikirlcriniı.e itiraz edece- KIRALİÇE Unvanını, ya bir kıralm 
tadır: "Amerikayı harbe yaklaştıra- lim. Kati bir ifade ile "İsliıvcanın karlliı olduktan veya bir tahta geçi
c k o1an herhangj. bir hadisenin çok- hernangi bir ıetıçeılnde bu mUennea- rHdikten sonra al~bilir. Hiçbir ~adın 
ta.nber& bekleoen 11.lberi dünyanın dört ilk. eki yoktur,. demekle ihtiyatsızlık anasından KIRALIÇE olarak dog~~z. 
'arahna stiratle yayılmı~tıP, Bundan etmiş oluyor6 unuz. İs13v dillerinin 1 İMPERATORİÇE ve ÇARİÇE de böy
Berlin ademi. maliımat beyan etmek- başlı<'alarından olan Sırp·Hırvat li- ledir, Kadın-tanrıla: lı-e, ezeldertbe.ri, 
•et'ir. Vaşing:tonda siyasi ıahsiyetler sanında bu ek \·ardır ve müenneslik kadın-tanrıdırlar; bır erkek tanrı üe 
e,diıelerini &aklamamakla beraber, ekidir. İşte nlisalleri: evlendikten sonra kadınlaışmazlar. 
h kı sükU.neti muhafazaya davet edi- KRALJ (kıral), müennesi KRAL· Hatt~ ZEUSun karısı (ayni zamanda 
)'orlar." JiCA (kıT"allçe); CAR (imper•toT"), krzkardeşi) t;ERA bile ez~_lden k.a-

Ayandan ve hariciye komisyonu a- mUennesl CARICA (çariçe), dın-tanrıdır. 'TANRICA .. unvanı, ı_~-
zaıından George, bu hadbenin Ameri- (Bu dilde İ:\1"PERATORİÇEye ben- te, bu bakımdan __ da. y_anlıştır. Terc~
kayı harbe BOkacak mahiyette oldu- ZC"r bu: kelime yoktur.) me ettiğiniz. QOUSS~ÜSt~. bu garıp 
gunu z :ınetmeığini, Van Nuys da. BC'lk! bu iki nlisali az bulursunuz· kelimeyi yaratmak kulfetıne katlana
sacıece hır hadisenin. Amerikayı har- fşte birkaç misal daha: ' rak. PALLAS ATHENEye "tanr_iç~, 
he sUrükliyeceğıni aanmadığın·ı fakat GOSPODAR (efendi, bey), müen- diyeceğinize. KIZ-TANRI deseydınız, 
AMer anın kendisini taarruzlara he- neai GOSPODARICA (hanım),· uçl- 0 akıl ve hıkmet m __ abuduna, yunan~a 
n f yapmakta devam edtcek olursa mu k d 1 a l b r 
hakkak surette ba1ına bır iı ıelece- TELJ (muallim), UÇİTELJİCA (ka- aslındaki a_ ar guze ve m ~a ı_. ı 

tik('e, "Gök gözlü TenrıC'a,. demekle 
hiç farkında olmadan, kendinizi onun 
gazabına hedef etmiş oluyorsunuz. 

Sayın Üstat, hepimizden iyi takdir 
edersiniz ki, dili yalnız bilmek kô.fl 
değildir, onu duymak da 18zıındır: 
Hem kulakla, hem ruhla. Hele Ho -
meros'u tercüme etmek için bu, ilk 
ve son, şarttır. 

(Çariçe, Kıraliçe, 1mperatorice ke
limeleri, size izafe edilerek neşrolu -
nan, bahis mev:r:uu, jıahata hep KI
RALİÇA, ÇARIÇA ve İ!'>!PARATO
RICA şeklinde' dizllml~tir. Bunlar, bu 
şekilleri ile, bizim telfı.ffu1umuza uy
madıkları gibi, vurgu bakımından da. 
farklı olacak gibi g&rUnüyorlar. Biz 
KIRA'LİÇE. ÇA'RIÇE, 1MPARATO'
RİÇE tarzında vurguluyoruz. Sizin 
iml5.ya göre okununca böyle vurgu
lamak mümkün olmıy&C'Rl!mı. t«'rU
be ederek, anladım. L<ikin bu nokta 
üzerinde a)'Tıca durmıya<':l~ml, c:ün
kü yazı veya tertip dikkatsizliği ol
ması ihtimali v~rdır.) dın muallim)·, RiBAR (balıkç•), Ri- i.invan vermış olmaz mıydınız. Bılır-

g li sôylcmlşt.ir. ~~TimmnTI~~:;~~~==~~;;~==~;;;~==~~mrmi~= Bu badı enin vukuunda, Amerika BARİCA (bahkçı ·kadın); hatta BOG 
kuvvete inil Groenlanda ve İzlandaya {tanrı), BOZİCA {kadın-t•nrı). p o· 
Y• leştık'e ı gündı:obcri Amerika ile (Bu misaller Dr. Julije Adaıno - ~lı \ • 
lzlana ansınakı yolun Amerikan harp vlç'in ''Francusko-Hrvatski Rjeçnik,, 
gf':mılerı t raf an kontrol altına a- adlı It1gat kitabından alınm~trr. Bu 
lınnırs:: olmasmın tesiri olduğu tahmin dilde J harfi Y okunur ve bazı kon-
cdilebılır. sonlardan sonra gelince onları yunıu- A 

Amerikadan lngiltereye harp mal- ptır. C harfi TS okunur. C harfinin t 
zcmesın 'l nisbeten daha az zayıatla iı~tüne bir Jşarct konursa C okunur. 
t e .-.ı mümkün kılan bu yeni A- Rizdc böyle işaretli hart olınadı~ı i

Yarış/arının 
uncu Haftası 

llıf' ıka • Kana<la - Grocnlanda - 1ı- cin h<'n bunu bizim <: ile gOsterdim. 9 
:lda yolu ayni zamanda, butlın At- .. Bo1Jca .. k('!imesindeki z. aslmda Ü5-
;ıt gı konerol etmek vazifesini üze- tL :iııretli bir har!Lir, J gibi okunur.) 
ne atmış olan İngiliz donanmasının * * 

Yuk Jnu de ha.fifletmi.ıti Son haftalar 
çınde lngıltercye daha çok mikdarda 

h ırp malzemesinin a:elebilmesinde, 
Alnan pıke tayyarelerinin mühim kıs
rntıım şark cephesinde mt"fgul olma-
1;.ırı ı.. yfiyet ile beraber bu yeni yo
'.ın da mühim bir rol oynadı~ı mu
hakka. tır 

Bu hadi~cnln !'ioad("ce bir yanlr;lık mı 
Yrksa Amt"rikayı tahrik etmek gayesi
ne matuf bir hareket mı olduiu he
huz malüm değH&r. 

Almanya ve Amerika 
A mcrıkan~n biUiil muharip devlet 

vazıyetıae aeçmemekle beraber 
Almanyan:, kendısıyle harbettiğ"i ln
Kıltereye her tudu yardımı yapmakta 
olınası ve Roosevc!t'in N:ıti.ı:m ımha 
edıiirrreye kalar bilvasıta iştirak etti
&ı trıucadeleye devam edecel:ini birçok 
defalar ale":lctı bey;ın etmesi dol;::ıy1siy
~e Almanyanın Amerjkaya ilinı hıtr-

etrnclii h;in bir vesile ve bahaneye 
ıht Yafı yok ise de Amerikayı miite.
av,z vaziyette göstermekte menfaati 
vardır 

k Almanyanın buıüne kadar Amcri-
aya ..ı.lanı harbetmemesi bunu yap

tnak• ı faydJ görmediği jç:ndir 
d Amerıka?lın doğrudan doğruya ken
benr.. hır t_ecavüz vaki olmadıkça bar
k t' rnesıne taraftar olmıyan Amcri
)' at tnıllrt:ne hesap vermek mecburi
v e ~de olan Roosevelt de, 1ngiltereye 
d=h ır kaç haftadanberi Sovyetlere 
bıJr: ra?at ve d.ıha çok yardım edc-
Ac:~ lçln, .harpten içtinap etmi~tir. 

mc . a bugun, Amerıkanın h;ırbe gir-
sırıın Al · .. 

duıu b" manya ıc:ın daha faydalı ol-
Bu hır Vazi:nt hasıl olmuş, mudur? 

tc:k uııısta salihiyetle hüküm vere
z ma:::;vlc:ıde olanlar, bi.ttabi Alman 
bi ar h~ larıd_ı:-, . _Amerıkanm zahıri 
Yadan • vazıyetının bugı.in Alman
için fa ~~de Ingıltcre ve Sovyetler 
hcıdiıely a 1 oldut;unu zannettirecek 

But . er mevcuttur 
un harp -· .. 

hırbirler· ~ve Bıyaset cephelerırun 
tee:ssır ~~;u bag]ı ve birbirlerinden mti 
lursa, Atta i1:1 esas kabul edılecek o
mer ka nttkteki bir hadı~enin A
~den rn·~e ~aponya arasmda cereyan 
kuu muhuz,a erelerle ve Pasifikte vu· 

· · •mel h k 1 1 ı· gozonUnd b are et er e a akasını 
Arner c: .

1
ulundurrnak ;cap eder. 

yan eden v~ e ,taponya ara"lında ccre
ponyanın · 1 rner ka tarafından Ja
tııç olmazs~ç f"ı; ~aktından ayrılma~ını 
mamasının Yenı. t.aarruzlarda bulun-

S iz1 görtilUynr k:, yalnız rusçaya 
bak:Jp o dlldrn ınisal almakla 

hem acele ve eksı\-. hır hUkınc var
mı$, hem dt~ tarihi bir gaflete düş~ 

m1\ş oluyorfiunuz. Osmanlı Türkleri -
nin İ lJ.vlarla, ilk dela, Balkanlarda 
temas f'tmiş oldukları tarihi bir ha
kikatt.ir. Hakanlarda, hiçbir asırda, 

Rus yoktur. Dedelerimiz, oralarda, 
Cenup İal.ivları ile. a ırlarC'a. sulh ve
ya h:ırp hıılinde, münasebette bulun
muşlrırdır. Ruslarla olan münasebet 
: .. e c:ok sonra başlar. i te KIRAL, 
KIRALİÇE. ÇAR. ÇARİÇE t~birleri 
bize. bu suretle. Cenup J')l{ıvlanndan 

gPçmiştir. Nasıl ki, f"ski tarihlerimiz
rte cnk rasıı.nan NEMCE ÇASAR! 
t~hirinin hirinC"i kf"linlC•si de dilimize 
Cenup İsltı.vcasıntan girmiştir, •·uz 
:Kinci kPlirıır ÇAR iinvanının Ma
cnrca $<'k1idlr ve bize l\:1:acarcadan 
celmiştir 

Yarın Yapılıg r 

{Bir istitrat olarak şu noktayı da 
kaydNlcyim ki. TZAR ·kelimesini 
Ruslar - siıin t~birini7.i kullanıyo -
rum - kumı:ımıslar, bunu Cenup 
İ$lft\·larından almışlardır. 

Cenup islf-ıvlrırı bu keliınt'yi Şarki 
Ron1a İmperatorunun ilnvanı olan 
15.tincf': Coe~ar'ı kendi dillerine- uy
durmak ı-;uretiyle benims<"mişlcrdir. 
Ayni l:\tin<'<' kellmt"yi Almanların 
Knise:r, Arapl;ırın K;ıy5ar :şeklinl'! 

t:okmalnrı glbi. İslft\0 dillt"rindeki 
KRALJ (bu Ş('kli ilr n1acarcaya da 
gctnüştir) ve KOROL kelimelerinin 

Yazan: H. G. Dwight 

Aynah Konak 
--o--

Dokuzuncu hafta at koşuları yarın 
Veliefe.adi de yapılacaktır. Bu haftaki 
koşularda. ufak br ideii$lk:J:k yapılmış 
ve üç yerine iki ikili bahis konmuş
tur. Çifte ve üçlü bahisler yine mev-
cuttur. 

İkili bahiıier üç ve be$inci k°'ular
da. çifte bahisler 2-3, 4-5 inci koşu
lar üzerinde, üçlü bahis 3-4-5 inci ko
şular üzerindedir. 

Birinci koşu (Borkurt lr.oşuıu) -
Oç yaşındak: İngiliz taylarına mahsus
tur. İştirak: edecekler: Heves,' Deli
kanlı, 

İkinci k0$U (Bahariye koşusu) -
Üç yaşındaki arap taylara mahsustur. 
İştirak eecekler: Kurue, Süleyk, Me
like. 

Üçüncü ko,u - İki yaşındaki ıafkan 
İngiıiz taylarına mahsustur. İştirak e
decekler: Cengiz, Bomba, Yavuz, Par
don. 

Dördüncü koşu - Dört ve dahı yu
karı yaştaki yerli yarım kan İng'.liı 
at ve kısraklara mahsustur. İştirak e
decekler: Poyraz, Cesur, Ola:a. 

Beşinci koşu - Üç vt daha yukarı 
yaşta lngiliz at ve kısraklara mah
sustur. İı;tiralr. edecekler: Özde.mir, 
Roi, Mjmoıa, Yeti. 

Yarışlara az at kaydedilmesine raiw 
men kuvvetlerin tnfsavi olmaıı koşu-

Çeviren; M. ABAŞ 
kltki hafif tebessümü ile, n1ilcevher
le dolu ba~ını ej:er. Ve dönerek t~çı
ya bir y söyler. Sonra, önde ken
disi, arkada taşçı, satenlerle ünifor-
maları yararak çekili~l' gidcrle-r. 

Tas('ı: ''Para!,. demi.ş, "Artık para Hali tasavvur edebilir1:iniı, Beyol~ 
uldığıın yok, .P.bebint anlaınaya gel-
dinı. tşte gordüm ve anladım!,. !unda insanm saçlarını diken diken e-

. . . decek şeyler olduğu vardır. Liıkin 

larrn heyecanh 
cektir. 

geçmesini intaç ede-

İ sta.nbıd atletlel'i 
Fuar münasebetiyle İzmirdc yapıla

cak olan atletizm müsabakalarına iş

tirak edecek olan Istanbul atletleri 
dtin sabah Bandırma yoliyle lzmire 
hareket etmişlerdir Cezasını bitiren 
Melih de müsabakalara girecektir. 

Bisiklet Yarışı 
Ku;taby• 5 Clı.. A..) Ankıra - l:rınir bi· 

~iklc:t F•rışının KOtıhyaya kadır olın umumi 
taınif ncticc:ıi tudur: 

ı Oıım•n - ltıki~hir • Sarı mı)'oyu tı· 
ıımıktadır. Müddu 20 •;r,at 40 dakılrı 45 ıı 
niye:, 

2 Ni,ımcttin • Sıı•itehir. 20 ııat Sl 
d•ki•ı 54 ııniyc:. 

3 Hikmet • Burıı.ı · 22 ıııt 30 daltikı 
36 •ınipe 

4 - Ahmtt · lımir • 22 ••ıı 44 dıldlı;ı. 
S - Hılit - J"ınbu;I. 23 •aat 21 dakika 

3 •aniye 
6 Hım•• - ı~tanbu1 - 24 ıaat 22 d•ld 

ka S ıaniyc 
7 • Sıhri • lıtınbul - 24 ııat 22 dalıikı 

5 ıanivc: 
8 Hııın • Bursa· 24 ııat 21 dakik• 

9 'll•niye 
9 · Kemal • ltıkhehir · 25 •;ıat 215 d.ıki 

lıı ı2 ı;ı,niy• 
ıo Ali · Elki~hir · 25 ıaat 3J dıkikı 

!l ıaniyc: 
ı ı - Mıhrrıat • Hıtı,. · 25 ıaıt 34 dıkika 
Koşurulardan mühim hir kıı;mı ilk r·t;ı,pU • 

yanlıı bir yolu ıakip c:ttiklı:ri itin yarı' hıı,. 
riti ad~cdilmiılc:rdir. Fakıt yan• dcvım et· , 
mcktcdır. 

Tefrika No. 39 
mu, .ı.~te onlir kendia.inı tahkir etti
ler, onlar, o .... 

8@-yoglunun levantl'n kibarları hak
kmda kullandıı?r keTıme ve tlı.birleri 
burada ~iıe tekrar etmeme fmk!'ın 

yoktur. Taşçı hıidisest, bu zatların pe:c 
hassas olan kibarlık danıarlaı-ına do
kununca. içlerinden birinin fırlayıp 
dı~arı yürümesi üzerine ~deta bir pa
nik hasıl olınu:s; sanki konakta VC'ba 
çıkmL-J gibi. bütün da\'etliler E>ukata 

Büyük Taarruzun Şerefli Başarıcıları Arasında men ve Kal•~· köylerine _de utr:amıs 

) 

lar ve bu Ski koyun bır~r num · 

B 1 Al. o-ı H.. ç köyü olmak kaWliyctinde bulundutu u unan 1 g u usmen avuştu nu görerek alakalılara bu husu. 
. kıymetli direktifler t/errtrişlerdi. B 

Yazan · NACI SADULLAH dir•ktifl•r üzerin• yapılan ••tkik'' 
• neticesinde, halen Ankara 1ehir hu - A tati.!rk öldU mu? Sen ~oyl' dutları içinde bulunan bu kOylen 

~·~yliyenlere kulak a"'ma hemen bırer nümunc köyü haline ı 
hem$erim. Eu rivayetin altında C... rai edilmeleri için hazırlıklara ba 
kimbilir ne keramet gil'lidir. lst:ı.. '11 lanılmıştır. 
harbinde de, bir ara, onun Ankaı"tda Bu _ı:ümleden olarak bu köylerdelr-
c;ay ziyafeti verdiği söyleniyordu. Fa koy evleriyle arazinin istimlikler y 
kat bu havad!~n bizim kul::ıiı-nı;ı:'l pıJacaktır. Köyler, bu suretle düz 
eeldiii etin Len onu. aha şuracıl:'J. 1 raıi haline getirildikten sonra, but 
gözlerimle t'ôrdüm · Düşmana k.1t~k larda pli.nh köy evleri, mektep, cazı~ 
7iyafeti hazırlıyordu!" no, halk odaıı ve çarıı inşa cttirıle-

Bana bu !:ıÔ7.leri, sarsılmaz bir k"ar:1- cektir. 
atle ıöyl!y~:ı Ali oilu Hüsmen Çavuf Buradaki kı!Sylülere tahsis edilecel 
da, büylık taaıruzun şerefli baıa""ı..:ı- istiml2.k bedelinden gerıye kalan mtk 
ları arasındd. bulunan meshur "Betin- dar üzer.inden köylüler borçlandırılJ 
ci fırka" dan. Doium tarihi 312. "}.- caktır. 
lacabcy'' k:adycsinin "İnce1iu'' köyün· Viliyette kurulan bir komf!yon b 
denmiş. muamelelerin ikmali için hizumlu ola 

Simdi onun, on dokuz sene e'.-vet işleri görmeye ba4lamrı oldıır!u ~ t 
düşmanla <lOvüştüğü bu tepede yan1 imar müdürlüiı.i de ml!'ıtrlıf , d 
"Zafertepe' de, yani zaferin h3.k:\..t lr.öy evleri nümuneler hdZI lamRk ı 
zirvesinde mesut bir gençlik kana ka- İst"'ı;:JAl $.ıv"snıa lştJTaıt edenler mu- dır. 

na and içiyor. Heyecanlı ve büyük '>lr harrırımıt.e haurattarmı anlatıyorlar ---------------• 
insan 1<a1ab"1.t•. zafer abidesinin ,,,.,_ Acıklı Bir O .. lünı 
mer sahillerinde enıin bir deniz gibi dövüımeseyı}iniıı:, biz bu sünleı-i göre-
dalgalanıyor. O insan deryasının dal- miyeccktik!" 
galanışından doğan uğultu, dağlA.'."Ja Fakat o, bu !Özün ifade cttiii lıi
ürpertici ak;!.ler yapa yapa. vatan u- kir minnettıu lıiı benimsemiyecek: ka
fuklarına d~ğJu milli öfkenin muh'e- dar mütev:ız~: 
şem bestes.i ıırihi yayılıyor. "-O zama'l diyor, sıra bizdeydi, b~z 

TUrk lfl rır cc·on eı' r mi tlln t1lcn b 
ıu muhıııc ı ı i iri .. ~ l,;ıtünehn kııı 
Uuünc) roıhm•tı r•hman• k••u~muııu;ı c. 
naır:ed d nkli l'Un ErcnklSyQndet.t ""' 
kaldırıb.rlL: F ay deki atlı; meza 
dcfnedilrnlstir. Kcd-' ı illl .,~ A "ahtan ı:.. 
\'C mcrhumeyc ra met dderb 

AH oilu Iiüsmen Çavuşun o kall
bahia dala!'l kocaman ela gözleri, iki 
iri. tuzlu ve sıcak 11u damlasiyle p~r
deleniyor: B,.l!ı ki, ibidenin önünde 
nutuk söyliYt'·1 genç zabitin erkek se
sindeki ate~. Ali oğlu Hüt1men C:ıvu
sun mesut yüreiindeki son zehirle,·i 

dövüştük. Bi1' dövüşmeseydik, sıra ---------------=--
kimdeyse o dövü!;iecekti, Biz dövüşe- 1 1 mezsck. sıra k•mdcysc o dovüt<rck. Açık Arff ırr:cl le_ 
Hiç sıra g~'ir de, dövüşecek :ıd1m 

tükenir m:' Dü$man burada b-!n:m 
bir karde!};m; yedi, ben onun yerin" 
iki tane ev:it koydum. Üçüncüsü yol
dadır. Kendin1 de ihtiyattayıml,, de eritiyor. 

Ali oilu lJÜ3men, topçu çavu1ui•ır: 
Bana, Mustafa Kemalin. ti bur:ı!a~u 
kadar nasıl geldiğini, yani ti düşma
ıun ateş menıaj içine kadar nasıl ~r
diğini, kendilerini mevzilerinden n:t!:J 
cıkarttığmı ve toplariyle birlikte ilt?
riye nasıl ~ilrdüğünü anlatıyor. y,. 
bunlan anlatırken, hele: 

Güldüm: 
"- Demt~. b~:" harp koparsa, yine 

davranacaksı ,, ?, 
Bu 5Ual Ali C"tilu Hüsmeni öfkelerı~ 

dirmi1 olac.1~ ki: 

''- Ya ne )apacaktık? Dedi, dü1.,..ın 
i,'.elirac, tanrı misa[?'İ gibi baı ta'ı 
mı edecektil.:?., 

Sonra ıiy;ısetine güvenen bir dio· 
Jomat emniyetıvle ilave etti: . 

··- Fakat, ku!ak asma. bir daha dü•
man gelmez Luralaral., 

Merakla ~.nrdum: 

··- Nede•? 
Onun iri ~ll .. leri: ıyıce !şlenm~miş, 

fakat ince zc:k~~sının ham ışıfıylc par· 
Jadı. Güldü, ,.,..: 

fevkalade Sa tıs 
941 Eylülur 7 neı P3zar gü .. u t 

10 da Beyoglunr a, Taı.;şim Taliırh • 
nede Abdullah HJtrat cadde ındr O 
No. 1ı BiRSEN apa tımanm 4 n ı 

.. .r~1 1de Bay J. De Sanliye aıt ço 
n::ıdide eşyalar açık arttırma ı~e a
tılac ık•• • 

Ştutgart. E. Epple et Fııe fabı ka
sının nadide yemek oda takımı, Vıy • 
na mamO.lltı 6 mc: in s .. ndalyelc ly e 
7 parça karyolasiyle l~ke ya+..ık oda 
takımı, tc!< IYHasıı do1ap, ıtfonyer, 

ayalth ve ayaksız Singcr diki~ mak -
nesi, 3 parça kadife kvplı k nape 
klltu <. 1 ltukla,, Anp lngili? 
ati, LAlik ve Bohem avizeler Sala-

"- Ben cnu şuracıkta gözlerin1le 
ı:i:'rdüm !., et erken iideta, Tanı·ıyı yt>r ... 
de görmüş hir sofu heyecan!yle ko
uu~uyor. Sorırıt yine ,zafer ibidtc;:ini 
:-·ekpare, muazzam ve canlı bir m·ınıc• 
lelengi gibi sarnn insan kalahaJı~,n3 

bakarak tütı~nUnü sarıyor. Ve bn.ş::ı.rC'ı
ğı vazifele .. ın semeresini tadan bh 
insan keyfiyle, vaktiyle Ü1't-ı1nden <li.!$ 
n1ana mermi savurduğu bu tepede, tıi
tünününün dumanını savuruyor: 

••- Hüsmen Çavuş, dıyorum, .1İı. 
''- İşitm~dır mi. dedi, çok c;lil·ür 

deli doktorluiu her yanda ileri gitmi3 !'' 

rı.andra v ç·ni &:oba tcferrOatlylc, bır 
çok kristal vaıolar, şekerlikler \•es· -
re ~·ak gofra ve k3d"h takıı ll rı, 
Kolumbia ıramofon pl! kalar yle. b 
çok gümU§ vazolar, iC cer1 1 ler port
kart vesaire, 127 parça masif gü ti 
çata~ bıcak ta.k:m . maden taba 

•-Bugün LALE 
Mc~vstm :'l en güzel 2 

TİNO 

1- PARiS 
ROSSİ 1 
IŞIKLARI 

Sinemasında -· büyük f ·mı bir en 

2-
TÜRKÇE 

HERKÜL 

ve tepsiler, Pc-rtu~l'Z, Viyana, FamiY 
de roz vesair duvar tabaklan \'e bl ._ 
blan vazolar·, yepyeni 'unkers m .. 

; 'kah fırmlı } lvaga.zı oc.;.ıa,ı, ye il stor· 
lar, iyl halde muşam lalar, m;ıon 

port - manto. ilT'zah ç k k1Y'11Ctli 
y-ağl boyn tablolar, şlc .. c örtUlcr, 

.......................... ı:ım ......... . 
Harp Okulu Komutanlığından 

1 - Aşağıda yazılı şartları 1'_ .,;.z okJrlar Ilarp Okuluna alınacaklar
dır. 

A - Ankarada bulunanlar doğrudan dnlruya Harp Okuluna, Ankn
ra haricinde bulunanlar bulundukları yeruı askerlik ~ubcsine müracaat 
<>decckl<'rdir. 

B - Kayrt ve kabul muamelesi 1-9-941 den ftiba-rn 20-10-941 ta
rihine kadar devaın edecektir. Bu tarıhtcn sorvak1 müracaatlar kabul 
edilmiyel'ektir. 

2 - Giriş şartları: 

A - Türk olmak. 
B - Lise bitirme ve olgunluk lmtihanmr vtrmiş bulunmak. 
C - Tam teşrkkilUU heyeti sıhhiyesl olan askeri bastahnnedcn 

(Harp Okuluna a:irer) kararlı sıhhat raporu almak. 
D - 18 23 ya51nda olmak (24 vaşına girn1iş olanlar alınmaz). 
E - Dij:er şartl:ır askerlik $Ubelerınden ve Harp Okulundan öire-

nilebilir (972 - 7601) 

P. T. T. Umumi M~darlüğünden 
1 - 20 kıymette 50,000,000 m '.yon po;-:.ta pulu pazarlılda tabettlrile

Cf'kir, 
2 - 1'.1ubammen t-edel 23.000 lira, r1uvakk.ıt terr..nat 1725 liradır. 
3 - Fenni \·e idari ~artnamelcr her gün Anı~arada P. T. T. Leva

z.ım :tı.1i.idürlüğlinden \'e t. tanbul Aynıyat l\tuhasipllginclen ~lınabilir. 
4 - İhnle- 9 E;,·lôl 5.::ir günü saat 16 da Evkaf Apartımanırun u .. ma 

k:ntındaki dairede P_ T, T. Leva:ııın .btüdı..;luğu. de n1ütç,ek'kil kot'lllsyo:-ı 

huıunınd:ı lcra kılın:ıc-ıkhr (5885) • (7481) 

Beyoğlu Kazası Tapu Sicil Muhafızlığından 
1 5494 İstanbul defterdarlıi;rıın ~0-7-941 atin ve 29020-55100/321"6 

sayılı tezkeresiyle Kostiden metıı1k olan Hasköy Sutlüce mahallesinin 
Bademlik c<ı.ddesinde eski (56 v,. 5!\ ve 60) ye.ıi (54 ve 56 ve 58) lc::ır>ı 
numaralı gayrı menkulün senetsİ7(~tn ha:ı.inc ad1n.1 tesc'.li talep edildiğin
rlen 12 - 9 • 941 tarihine müsadif Cuma &ünü ıaRt on altı buçukta rrıa
hallinde tahKikat yapılacaktır. Bu g~yri menkul h:okk~da bigllna hakkı ta
sarruf iddia <denlcr varsa muayyen e-·'r.de mahallinrle bulunacak olan ,.~·
murumuza veyahut d&ha evvel Sultr:nehmette tarıı ıriareslnde Beyoğlu tııpu 
!iilcil muhai•:ı:lıtına müracaatları le.zumu ilin olunur (781,' 1 

1 

lstanbul Deniz Komutanlığından : 
Deniz Gedikli Orta Okulu l\liisahaka İıntiham 

' • 
1 
1 
1 

mutfak eşyaları, 1\ltı kvnı 8 Am. alı: 
nadide bir radyo vesaire ?irçok e»"•
lar \'C biblolar. Kıymetli Tcbrlz, Sa
rug, Şirv~'l, Genı;e, Kaztık, Horu:;~ 
vesaır Acem secc3delcrı. 

Spankenbcrg marka b Pi,.arto. ,- ' 
SÜMER 
Sineması Müdüriyeti: 

ATıvali lıazıra mü~kii
lıitrna r ağme11, ye11i mev
sim içiıı i11tilıap etmiş 
olduğu büfii11 filmleri 
Fevkalade mali fedakar. 
lıklarla getirtmeğc mu· 
ı·affak olduğu11u sayın 

111ii~terileri11e bildirmek 
le kesbi §eref eyler. 

Yeni ve harika film
lerinin listesi pek ya
kında gazetelerle ilan e
dilecektir. 

Yeni Sinema 
Mevsimi 

9 EYLÜL SALI 
AKŞAMI 

temınml ı l"hd r ·~· hissolunan rn" k s ı a ettıgı 
iyi bir tesir uza erel~rin Almanyada 
bilir. Yapmadrgı tahmin edile· 

Tckrnr gil1~.u$. _Ta.,~·ı _da. ~ır tıpmıs, böyle haller balolardd olmNz. Da\·ct
hanl. Bu hol uz<'rıne ~1"ıssırı ~ız~.r ve lilcrden hiç birinin Madanı Beli;te'in 
ı .(' karışır'. ~lar;ırla .b!r hayl_ı ~orl~- ı ınazisl hakkında m;-ılümah yokmuş. 
ş.,ırler, l~k~ hPr bırı k~n~ı dı ıy e Eski pastacınnı buı!1ardan herhangi 
ko~~uştugu ~c:tn krırşısındakını~ ne de- birini kendisine sırdiiŞ yapmış ohna.sı 
dıaınt, tabu. a~hya~az, bu agız kov- akla gcleınezdi Bu hadi::;e üzerine bü
gasını b37ka _hıç kımse -veya ht'!men tün misafirler. demin, tal('ının yuka-

atılnıışlar. l - Deniz Cedi ·u orta okulunun 18/tl/94 t de yı:ıpılan m :ıbak im- MAE WEYST'in 
Vaziyet bu bakı d 

d:ğı takdirde J rn an mütalea edil
ha kuvvetli b'. apon:vayı Pasifikte da-
' ır vazıyetc . k bu suretle Am .... _ getırme ve 

erı"-<lya ve S 1 
k.ır$ı daha ıert da ovyet ere 

· vranınaya ve belki 
harbe gırmeye sevkctmck . 

1 A . gaye"lıy e 
Almanyan:n merıkaya karı h 

k f • ı arp aç-
ma ta men aatı olabilecegı·· d"' ., .. 1 
b . 

uşunue-

' r 
t ıgiltereye ve Sovyet1er~ azami 

yardım edebı!~ek ve kendi h:ızırlıfını 
tarnamlama'k tçın Amerikanın bugünkü 
vaz Y"tte kalmasrru d.:ıha faydalı ıö
'"en Roosevettr,,n urak ve münferit bir 
h -iistyi haTp !llebebi olarak tcl.ikki 
ttınıfcceti zannedilmektedir. 

JJl. ANTEN 

hemen hıç kım::;e- de anlıyan1az. rıya çıkarken' koşmasını çok geçen 

Missiri bağırmaya ba~lar: bir süratle, merdivenlere ablınışlar, 
"Kim bu herJf'> Hizınetçiler çıkara- birbirlerini çiğneyerek evvelA aıağı 

mıyorlarsa bırakın da onu ben d~arı kata, oradan da dı~arıya ·fırlamışlar. 

atayım!,, Ah bunları a~ıl o ihtiyardan din
Madanl Belize, Missirl'ye döner, ha- lemeliydiniz! Bana anlatırken -hem 

fifçe gülümser. Sonra davetlilere ba- aradan yıllar geçmiş oldui uhalde
kar: öfkeleniyor ve öfkesinden gözle-rl ya-

''Hayır, olmaz, bu adnm benim ko- şarıyordu. 
C'amdrr,. der, "beni dö\•erdi, Daya- İhtiyar; "Ah bu kadın! .. diyordu: 
tından kurtulmak için kendisin~ pa- "Melek e:ibi idi, ömründe kimseyi in~ 
ra veriyordum, Bir dakika müsaade citmemi~ti. kendisine hep dayak atan 
buyurunur da parasmı verl'!yim. Ay- kocasına bile, para mukabilinde e
lardanbcri vE'rmediiim itin kendisine linden kurtuluncaya kadar, taham
epcyce borçluyum, .. Misafirleri derin mül etmlıti! Sofrasının etrafında bir 
bır hürmetle s:elô.ınlamak lcin h"r v•- sürü ac: köp~k gibi sıralananlar yok 

l\1adam Belize, bu hurue coşkunlu- tihanına yetfşemjyenlerln 1Q/9/l1-ll g lU saat 9 • yapılac k in1tihanı 1 

ğu arasında geri dönınüı;. Taşçı da girebihneleri ic;in şiıııdiden kayıtlarınm yaptırıı..ıuısı. 
yine berabermiş, İkisi nrasında rıe ge<; 2 - Okurların ayni gün ve saatte Deniz Gedfkll Okulu binasında 
miş olduğunu kimse bilmiyor, Şu kcı- bulunnınla!"'ı \·e yanlarında (mürekkepli ve kur un kalemi ve lA!!t k) bu-
dar var ki bu ı:efer tnşcı ilk ortaya· lundurı, !trı (7524' 
cıktığı zamanki kadar şen değilıniş, ---------------------------.,;;.., ___ _ 

Kadm merdiven başında dunnuş, ve Bakırköy Malmüdürlügv ünden 1 
taşçıyı da yanma alınış, büylece da- 1 
vetlilerin kaçıp gidi~lerinl ıeyretmi,, 

İhtiyarın söyledlllne bakılırsa, kibar 
misafirler, Madamın önünden seç
mekten ise, pencerelerden atlamayı 
tercih edeceklermiş, o derece haysi
yet inkisarına uiram~ar. LA.kin bü
tün azametlerine rağmen. kadmm ga
rip t~bessilmünd~n korkmuşlar, Pek 
çoğu onun yüzüne bile bakaılıa.dan 

(Arkası var) 

Ciheti askeriyeden müdevver Safra köyünde 600 ve Yeşllköyde 613 
ki ceman 1213 adet boş benzin tenekesi müzayedeye çıkarılmış ve 
18.8.941 tarihinde yapılan müzayedesinde llr1ustafa Hasbal namml ihalesi 
icra kılınmış ise de miizayede şartnamesi muclbi:-cc müddeti zarfında be
delini tediye ile tenekeleri tesellüm etmediğinden 2490 snyılı müzayede ve 
ihale kanununun 25 inct mAddesi mucibince depozitosu irat kaydedilerek 
ye-niden müzayedeye çıkarılm~tır. 

Taltp olanlnrın 612 lira 56 kuruş muhammen btodelin ~7.5 tf'rninat 
bedeli olan 45 lira 96 kuruşluk mAkbuz veya barka m<>k1ubiyl~ be-r11beır i
hale &{inil olan 12,9,94 l Cuma günü ı:ıat 14 te Bakırköy MalmtidilrJO
ğUnde müteşekkil komı..!:yona muraC'aatları UAn ol ~nur. (1587) 

}' al'altığı Emsalsi:ı. 
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Açllacaktır .. .. _____ 1:3., 

.· 

.ı 

1 

ı I 
1 

• 1 

, 
" 
ır 



Amtt 
ayeti 
Bir . 

'"./ 
al 

bir 
ed• 
--' 

"'" 

( 
l 

4 
TAN 

"---~-.1-~-.. YARIN AKŞAM ' 
Ttf TEPEBAŞ I BELEDiYE BAHÇESi 

7 y .. Şaat 3 e Kadar 

(I 

-r 

-...,.. 

-,,.. 
R 
ı 

K 

ll 
-' 

a: -

2-

3-

5 -
ti -

1 
Ma 
mu 

l 

ııhr ı 

ndı 

c b 
---< d 
Pil.
Mü 
Vln v 
Çır v 

yaz 

saa 

b 
19 
ğer u 
Kor -
ve 

m 
Y< 
o 

n1 

tı~ 

' imtil 

kadaı - • 

Eyli• ll 
J'il[ .,, 
ır 

le 

Mevsimin en büyük Galası 

GARD EN Kısmında 

MÜNiR NURETTiN 
VE ARKADAŞLARI 

Caz - Orkestra, Dans 
Ve Varyete 

Kıymetli Şan'atkarlarımız _Münir Nurettin 
' saat 10 da başlayacaktır. 

Köprü Betonarme Döşeme ve 

Kaldırım inşaat. 

Nafıa VekCiletinden 

seansına , 
Parke 

1 -1 Seyhan viliyetinde Ceyhan köprüsünün betonanne döşeme tecrit 
ve par-ke k.aldınm inşaatı 26,800 lira keşif bedeli üzerinden kapalı zarf u
sulile eksiltmeye çıkartlmııı:tır, 

2 - Eksiltme 10.9_941 tarihine müsadif çarşanba günü saat 15 de 
Nafia Veki.leti şose ve köprüler reisliği eksiltme ve arttırma komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mütefcrri diğer evrak Nafia Vekiletl 
şose ve köprüler reisliğinden 134 kuruş mukabilinde alınabilecektir, 

4 - Eksiltmeye girebilmek ic:;in isteklilerin eksiltme tarihinden en az 
3 gün evvel bir istida iJe Nafia Vekiletinc müracaat ederek bu gibi işleri 
yapabileceklerine dair ehliyet Yesikası almaları lizımdır. 

NEZLE, BAŞ, DIŞ , 
NEVRALJi. KIRIKLIK VE 

GRİP, ROMATİZMA 
BÜTÜN AGRILARI DERHAL KESER. 

icabında günde 3 kaşe alınabüir. TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ 
Pullu Kutuları ısrarla isteyiniz. 

Her yerde 

~-BiR HAKiKAT! Sayın Müıterilerimizin Nazarı Dikkatine • • ' 

Pırlantalı ve elmaeh •••t demek. bir kelime ile 8 1 N G E R S A A T 1 demektir. ÇDnkO: 
Pn-lantalı ve elmaslı saatlerin bütiln hakikt evsafı meşhuru Alem olan S 1 N G E R saatlerinde top

l anmıştır. Bunun için: Saat alacağınız zaman, tereddütsüz s 1 N G E R saatl almalısınız ve saatin il.ze~ 
rindeki S 1 N G E R markasına, müessesemizin adresine dikkat etmeniz IA:rundır. 

Modayı takip eden ber asrı kadın için kıymeW ta:s:lariyle ve nefts işlemesiyle hakikaten nazarı dik
ıç ati celbeden böyle bir barikul:lde Ş 1 N G E R saatine sahip olmak Adeta bir saadettir, 

S - İsetklilerin ticaret odası vesikasile 2010 liralık muvakkat teminat- 1 
]annı havi olarak 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun tarifat1 
dairesinde hazırlayacaklan kapalı zarftan ikjnci maddede yazılı saatterı 

SINGER SAATi Hoşa Gidecek En 
Makbul ve En Güzel HEDiYELiKTİR 

bir saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verme- No, 82 • A. Elma•h ve 11 pırlantalı 500 Lira, EMSALLERi GiBi 15 SENE GARANTiLiDiR. 

,
1eri muktezidir. - 5878 - 7, 

1 

. .._nnu:at: Singer saaUeri İstanbulda yalnız Eminönü merkezindeki mağazamızda ıablır. İstanbulda 13'\lbemlz 

,. yoktur. Adres: SİNGER SAAT Ma~azalan. İstanbul Emlnönü. No. 8 , 

Kızday C. Umumi Merkezinden: 
Pirinç unu, 
Pirinç unu 
Sebze unu 

Bezelye unu
Konflor unu 

"Mecimek 
Yulaf unu 

Patates unu 

sebze unu a~nacaktır 
10.000 kilo 

5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 

... 
n .. .. .. 
" Birer kiloluk torba veya kutularda olmak üzere yukarıda 

miktarı yazılı Pirinç ve sebze unu satın alınacaktır. Teslim 
yeri İstanbulda depolamnızd:ır Taliplerin teslim tarihlerile 
en son fiyatlarını birer paket nümune ile birlikte 8 eylU! ta
rihine kadar Anka,rada Yenişehirde Kızılay umwni merkezine 
göndermeleri. 

Not: (1) Miktarın beşte biri nisbetinde ve her cinsten ayn 
ayn olmak üzere teklifler kabul edilir. 

(2) Telgrafla teklif kabul edilir ; 

~---------.... ------------' istanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
105 No, lu ilAn : 
Toptan ve perakende fasuly•~ nohut, mercim<>k, peynir hami fiyat

ları aşağıdaki :;ekil de tesbit edilmiiti r : 
CiNSi PERAKENDE 

Fııulyeler Toptan fiyatYakın semtlerde Uzak semtlerde 

Yumuşak çalı ve Anadolu 
_sert ufaklan tombul \ 19,5 
Sert çalı 20,5 
Horoz 24 
Ot ve Rize l:iattah 27 
Dolmason 29 
Barbunya 15 
Karadeniz u:tak 1\" 16 

NOHUT(;AR 
Temiz natureı 15 
~8 N o. ra kalbur üotü 17 
30 No. ra kalbur üstü 
İspanya tobumu 22 
32 No, ra kalbur üstü 
İ."Jl•n:va tohumu - 27 

MERCIMEKL!l't 
% 85 randımanlı böceksiz 
temiz yeşil mercimek 21 
,% 75 randımanlı temiz ıa
rılml§ kırmızı mercimek ıs. 

9 EY~ 

23 
24 
2S 
31,5 
34 
17,5 
18,5 

18 
20 

31,5 

24,5 

18 

1 

_.. " VoN 1 R L E R 
Toptan 

23,5 , 
24,5 
28,5 

32 ' 
34,5 
18 
19 

18,5 
20,5 

26,5 

32 
• 

25 

18,5 

tlırıkende 
'----

:Birinci nevi yağlı Trakya «! 75 
İkinci nevi beyaz peynir 58 71 

KAŞAR PEYN'IRLER 
Birinci nevi yağlı \08 130 
İkinci nevi 94 \5 
Üçüncü nevi Kars ve mümasili kul'tl 
kaşar peyniri 65 87 

' 

N O T : 1 - Toptan satışlarda faturalarda malın inenşeinin ve cin
ıılnin sarih bir şekilde gösterilmesi şarttır. 

2 - Perakendeciler etiketlerde malın fiyatından maada !nalm cinsi 
ile menşetnJ de göstereceklerdir. 1 

3 - Komisyonca kabul edilmiş olan uzak semtler: Yedikule, Topka
pı, Edimekapı harici, Boğaziçi, (Rumeli sahili Bebekten itibaren) Ana
dolu ve Adalar. 

4 - Tayin edilmiş olan toptan fiyatlar dökme olup İstanbuldaki 
toptan fiyatlardır. Ve bu fiya.Uara perakend~inin vesaitine kadar ardi-
yeden çıkış masrafı dahildir, (7887) 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
106 No, lu il~n : 
İstanbul Fiyat Mürakabe Komlsyoonunca tesbit edilmJş olan ~zamt 

fiyat ve kAr yüzdeleri mevzularına ayrılmak suretiyle teksir edilerek 
dükkA.n vitrinlerine asrlınak suretiyle hazulanmıştır. 

11.9.941 perşembe akşamına kadar mezkür ilcinların İstanbul Fiyat 
Mürakabe Komisyonu se!liği ve Ticaret Sanayi Odasından ve a13kadar 
esnaf cemiyetlerinden teminiyle camekAnlara halkın görebileceği şekil-
de asılması ilAn olunur. (7888) 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
107 No. lu ilAn : 96 No. lu i!Ana ektir: 
Evvelce 160 kuruş toptan ve 178 kuruş perakende fiyatı tesbit edil

miş olan Urfa menşeli yağlar en az % 98 sütyağını ve en çok 3 7 asidi 
ihtiva eden sat sade yağ olup. asidi tesi 3 3 il geçmiyen Urfa menşeli 
yağların azamt toptan fiyatı 185 ve perakende fiyatı da 183 kuruştur. 

(7889) 

,~ Reıimli romanlar ıerlıln.tn .!I inci ıayıe1 cumarteıi ronn ı;;rkıyor. _, 

1 
8 A Y s.!.. ~ .. ~ .L! h!,.~.ı. .. '!!. .• G L U 1 

ZlPZIP HASAN FENER atadyomunda 
Gı:vet meraklı ve rillllnç!U reslmli hikiye 

Aynca: Bir kahramanhk destanı - Uiurııu-ı kayalar maj:araııı - Elmas ıerdanltk 
hiklyt'lt'ri - Zencin bilmece - Dört renkli kapalı: - Her yerde fiyatı 7,S kuruıı;· 

il. tur. - Tevzi yerl: An.kara caddesi No. 59 ıl 

T. H. K. Genel Merkez Başkanllğındaıt 

Muhtelif Erzak Ahnacak 
Parti 1 Cinsi 

1 Pirinç "Nallıhan fabri. 
K. fasulye "Karadeniz 
Nohut .. Karabiga,, 
Mercimeü VSultani,, 
İnce tuz 
Barbunya 
Sofra tuzu 
Kutu bezelye 
Karabiber 

2 Tiz ~eker 
Kesme aeke 

3 trmik 
Buğday 0aşurelı1t,,. 
Şehriye "muhtelif,. 
Nişasta 

Pirinç unu "torba,, 
Makarna "muhtelif,. 

4 Zeytin "birinci. 
Tereyağı 
Beyaz peynir 
Kaşar 
Sirke 
Salça 

5 Reçel "muhtelif,, 
Ceviz içi 
Kuru üı:ilm 
Fıstık "Çam.,, 
Badem içi .,. ' 
Ku~ üzümü 

6 Çay "Halis. 

7 Patates 
Kuru soğan·, 

Sarımsak 

Mi)1'darı Kr, Sn, 

------
4000Kg, 50 
2000 " 28 
1000 .. 24 
300 " 25 

1000 .. 10 
400 " 25 

70 .. 15 
200 ,, 70 

35 Jt 200 

6000" 
1500 " 

500. 
100 " 
75 " 

200" 
200. 

[500 " 

48 
52 

50 
24 
48 
50 
80 
55 

800 " 45 
200 .. 200 

1200 • 55 
600 .. 130 

1000 H 20 
500 • 35 

\500 H 

'300 it 

l5Q • 

70 " 
75" 
50 n 

80 
70 
58 

140 
180 
48 

l.o H 850 

5000 ,, 
4000 .. 

,50 • 

15 
15 
60 

Tut~ 
Lira Kr, 

2000 
560 
240 

75 
100 
100 

10 
140 

70 

-. 

05 

3295 05 Yekıln 

2880 
780 

1560 Yekıln 

250 
24 
36 

100 
160 
825 

Eksiltme 
günü 

8, 9, 941 

8, 9. 941 

8, 9, 941 

1395 

360 
400 
780 
780 
200 
175 

Yekıln , 

!695 Yekıln 

1200 
210 
870 

98 
135 

24 

2537 Yekiın 

340 

340 Yekiın 

750 
600 
30 

8. 9_ 941 

8, 9. 941 

8, 9, 941 

l, 9, 941 

1380 
16302 05 

Yekün 
Umumt yekdn 

saati 

10 

10, 30 

11 

1L30 

13,30 

15 

15,30 

M. teminatı 
Lira Kr. 

247 13 

274 50 

104 62 

202 12 

190 37 

25 50' 

103 50' 

Ankara Havacılık Okulu talebelerinin senelik ihtiyacı olan 
kalem erzak partiler halinde aç.ık eJtsiltmeye konulmuştur. 

18302 lira 05 kuruş muhammen bedelli 33 

Her partinin eksiltJrıesine girecek talip, o partiye ait teminatı verecektir, 
Bu işe ait şartname Türk Hava Kurumu Genel merkezinden ve İstanbul 5l1besinden p!traltZ verilir. İs-

tekliler eksiltme günü komisyonda bulunmaları. (7306) , _, 
REFiK FENMEN'in 

KITAPLARI 
Elektriği anlamak için , 60 Kr. 
Yeni Elektrikçilik 3 cilt 185 " 
Elektroteknik, 3 cilt 540 ,. 
Türkiyen!n Elektrüikas-
yonu 40 " 
Madde ve Ziya, (Tabı 2) 60 n 

Yeni Kuanta Fiziği 40 " 
Yeni Makinacılık, cilt 1 30 ,, 
Einstein Nazariyesi 
(Arap H_) 50 " 
Hararetin tekniği, 2 cilt 150 " 
Modern ordu tayyarecilik 30 " 

~NAtlrl: A K B A, Ankara ta, 

ihtira ilanı 
"Dokuma fitilleri ic;in çekme ciha

zı .. hakkında almmrş olan 20/8/1936 

günlü ve 2149 sayılı ihtıra beratı bu 
defa mevkii fiile konmak üzere ahe
re devril.ferağ veya ical' edileceğin

den talip olanların, Galata'da İktısat 
hanında Robert Ferri'ye müracaaUarı 
fl&n olunur • 

Fe.nnT SUnnetçl 

EMiN FiDAN 
Kabine: Beşiktaş Eri' 
Apartmanı, Telefon 

44395 - Evi : Suadlye 
İstasyon yanı, 

YAR 1 N 
İstanbul ilkokullannda okuyan yoksul çocuklara yardım ce

miyeti tarafından mevsim sonu münasebetile 

SARIYER Hünkar Suyu MESiRESiNDE 
' KIR EGLENCELERI 1 

Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden 
Lise mezan1arından memur clmacaktır 
Haydarp1şa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir," Kayseri, Afyon, Adana Ma

!atya, İzmir, Erzurum Işletme Merkezlerinde 25 Eyl\il 941 tarihinde 
saat 14 te imtihan açtlacaktn-. 

Girme şartları: 
A - Türk olmak ve Türkiye Cümhuriyeti tabiiyet!ni haiz bulunmak. 
B - Lise mezunu olmak . 
C - Yapılıı~~ak muayenede srhhatl §İmendifer hizmetine elverişli bulunmak 
D - Nüfus tezkeresi, 
E - Terhis edilmiş ve askerlik son yoklamasını yı:tphrmış olmak veya a!l

kere ceJb;ne en az bir sene~·! bulunduğuna da.ii mensup olduiu As
kerlik şubesinden vesikası olmak, 

F - Mektet'l diploması. 
H - Aşı katıdı. • 

1 - Polisten tasdikli doiruiuk ktiı<lı -
K - Yetim maaşı varsa cüzdanı, yvksa olmadıfına dair '9eai1ra. 
L - Halen bi: vazifede ise muvııf:-ıt..tname bir yerde çalıfID.ıfsa bir ('dnn 

ilişiği olmadığına dair vesikaluı bulunmakt 
M - Evli ise evlenme cüzdanı. 

Müracaat1~r 18 Eylôl Perşembe r.ünü akşamtna kadar istenilen ves\
kalarla birlikte İşletme Müdürlüklerince kabul olunacaktır. Bu tarihtJn 
!'Onraki mütacaatlar kabul olunmaz. "6008" (7S74J 

Sahip ve Neşriyat müdürü Eınm Uzman. Gazetecilik ve Neşrıyat 
T, L. Ş. TAN Matbaası 

6 - 9 - 941 

, ___ .,YARIN AKŞAM 

TEPEBAŞI Belediye BAHÇESİ 
Saat 3 çe Kadar 

Mevsimin en büyük Galasn. 

SA FİYE 
Ve Arkadasları 

(Bir Mehtap gecesi) Yeni Revü 
Yazan: Ziya Şakir, Beste: Şefik 

Gürmeriç Rejisör: S. Atilla 

Şehir Tiyatrosu Komedi kısmı san'atkarları 
tarafından 

BiR MU H ASiP ARAN I YOR 
ı , __ Büyüle Kome d i 3 Perde 

, 

T. H. K. Genel Merkez Başkanhğından: 

MATBAA·CILARA 
KAğıdı Kurumdan verilmek suretiyle 70 X 100/2 eb'admda o11'.11ak Ü· 

zere 100,000 fitre ve 100,000 kurban afisi basb.rılması açık eksiltm~ye 
konulmuştur. Muhammen bedeli beher yüz bini 1000 liradan 2000 li:a 
olup muvakkat teminatı 150 liradır. Eksiltme 8 Eylôl 1941 pazartesi gu
nü saat 16 da Türk Hava Kurumu Genel Merkez binasında yapılacaktır. 
Bu işe ait şartname her gün Ankara Merkez Satmalma Komisyonundan 
ve İstanbul Türk Hava Kurumu Şubesinden verilir. 

istekliler ihale günü Komisyonda bulunmahdırlar, (7730) 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanları 
Aşağıda cinsi, m.ikdan, muhammen bedeli ve teminatı yazılı olan iki 

kalem in§aat malzemesi açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 
Eksiltme 19-9-1941 Cuma günü saat 11 de Sirkecide 9, i~Jetme blna

sında toplanan AE komisyonu tarafından yapılacakbr, 
İsteklilerin teminat ve kanun! vesikalan ile birlikte komisyona mü

racaatları lAznndır, 
Şartnam..ıtr parastt olarak komisyondan verilmektedir, (6687) 

Malın cinsi M.ikdan Muhammen Muvakkat 
' bedeli lira teminatı lira 

KAğıthane cinsi delikli tuğla 

K~ğıthane cinsi deliksiz tuğla 

100,000 ) 
) 

100.000 ) 
4,500 

Nafıa VekCiletindel? 

337.5 

Eksiltmeye konulan iş : _ 
1 - Bursa su işleri birinci ı;ube müdürlüğü mmtakası dahilinde!<! 

Kocaçay üzerinde bir regülA.tör ile Kocaçay sağ sahil sulama kanallan 
hafriyat ve inşaatı ve Mürüvvetler deresi ıslah i;,leri muhammen kesit 
bedeli vahidi fiyat esası üzerinden (258907) lira (87) kuı;uştur, 

2 - Eksiltme 12.9.1941 tarihine rastlıyan cuma ~ü saat 15 de An
karada su işleri reisliği binası içinde toplanan su eksiltme komisyonu o
dasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme . şartnamesi, mukavele projes!, bayJndrrlık :iş
leri genel şartnamesi, umurnt su işleri :tennt sartnamesiyle husus! ve 
fenni şartnameleri ve projeleri (13) lira (44) kuruıı mukabilinde ru iş
leri reisliğinden alabilirler, 

4 - Eksiltmeye girebilmek için lsteklileıin (H506) lira (31) kuruş
luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapd.acağmdan en az Uç 
gtin evvel elerinde bulurıan vesikalari.yle birıtkte bir dilekce ile Nalia 
VekAletlne müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika alma
ları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

B-ı müddet içinde vesika talebinde bulunmı;vanlar eksiltmeye iııtirak 
edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarım !kinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar su iıleri reisliğine makbuz mukabilinde verme-
leri lA.zım.dır. j ' 1 

Postada olan geciklneler kabul edilmez, (5591) (7163) , ____ . __________________ , 
E~!~ YENi KOLEJ NE=I 

Müsabaka He Memur Ahnacak
, Türkiye İş Bankası '.Anonim Şirketinden ! 

Bankamızın muhtelit ı;ubelerinde ça!ıı;tırılmak ve 3659 saydı kanutlt 
hükümleri dairesinde maaş verilmek üzere aşağıdaki şartlar dairesinde 
müsabaka ile memur alınacaktır: 

1 - Müsabaka imtihanları 15 Eylfil 1941 Pazartesi _gQnü Ankara, 
İstanbul, İzmir, Samsun ve Adanadaı yapılacaktır. 

2 - İmtihana girebilmek için: 
a) IAakal orta mektep mezunu olmak} 
b) 18 yaşından aşağı ve 30 yaşından .YUk•n bulun!na!nal(\ 

c) Askerliğini yapmış olmak (Askerliğini henüz yapmamış olanlıır mu
vakkat memur olarak alınacaklard1r,) 

3 - İmtihanda muvaffak olanlar arasmda ecnebi lisanı bilenler ter
cih olunur, 

4 - Taliplerin en geç 13 EylQI 1941 Cumartesi gününe kadar yuka
rıda yaz.ı..b şube1erimiz müdürlerine vesikalariyle birlikte müracaatta bu
lunmaları U~n olunur. 

1 - Keşif, şartname ve pliru: mncibince idaremizin Pasabahçe müsınr 
fabrikası kanalizasyon ve dahili yollar inşıatı işi kapalı za.rf usuliı 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli ,'25086.60., Ura % 7,5 muvaklcat teminatı "1958.49,. li 
radır. 

3 - Eksiltme 19.9.941 cuma günü saat 10.10 ııel"f! İstanbulda Kabata§tc 
levazrm şubesindeki alım komisyonunda ya"Pılacaktır. 

4 - Şartname sözü ccçen Jevazı.rn şubesinden ve İzmir, Ankara başmü
dürlüklr.rınden "1300 kuruşa alınabilir, 

5 - Münalıtasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını, kanuni vesaik:lt 
% 1,5 &üvenm~ 'parası makbuza veya banka teminat mektubunu vt 
kapah zarf şartnamesinin "F,, fıkral!llnda yaı:ılı vesaiki ihtiva edecc1' 
kapalı .t:arfların ihale günil eksiltme saatinden bir saat evveline k3. 
dar mezk!ır komisyon başkanhfına makbuz mukabilinde vermeleri 13-
zır.ı'nır. Postada vaki olacak g«ikmeler kabul edilmez, 7558 

ToDrak Mahsulleri Ofisi istanbul 

Şubesinden~ 
Pend~k istasyonundaki depomuza konu1acak lrepek, mikset ve hububa

tın val(onlardan depoya ve depodı.a vagon veya arabalara nakil hamaliye 
:şi a!:ık pazarlıkla ihale edileceğınden taliplerin 9 Eylill 941 Sah ı:ilrü 

!laat 15 te Lıman Han 4. eli kattaki ofisimize miiracaatları. (71353) 

Gümrükler Muhafaza Genel K. Satın 

Alma Komisyonundan 
25.280 metre çamaşırlık bez 12 Eylül 941 Cuma günO •••t 11 de 

kapalı zarf usuliyle alınacaktır. Muhammen bedeli 6952 Ura ilk teminat 
521 lira 40 kuruştur_ Şartname ve nümun .. ı komisyonda her gün görü
lebilir. lsteklilerln eksiltme saatinden nihayet bir saat evvel kapalı zarl
larmı Galata Mumhane caddesi 52 numaralı dairede satm alına komisyo• 

nuna vermeleri. (7527) 


