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t:s'.{i Türk akıncı ruhu diriliyor, yaratıcı 
r~JUnün başına geçiyor. Kuvvetinden 
hıçbir şey kaybetmediğini meml3ketin 
14 Yerinde yapılan tzcrübe gö3termiştir. 

~ Yszan: Ahmet Emin YALMAN 
~ 'J .~ehirlerde oturup güne 
a~el'd !ltin katan, muayyen sa· 
1~1pe lllahdut bir daire içinde 
~Q V1cdanile uzlaşma sulhu 
:ı iti e Yaşıyan insanlar! Bili· 

ı .. : i be;::.emlekette bir akıncı 
"'lıı b.. ..mıştir. Bunlar Türk· 
ltJilı: a UYiikJüğünü temin eden 
u lı:eı~atıelere ulaşmanın yolu· 
~ıı etili.işlerdir. Gayeleri, be 
~Olu. tabuta giden mukadder 
~ıena.z ı,~ eıı çalışma, en çok ra· 
~ıııı fazla bedeni haz içinde 
~~r aınak değildir. Hayrr, 
~ltuıa~abi_~t~e çarpı~ll'..ayı, 
erııek gogus vermeyı, aza· 

l:,~l'ı lte v~ zahmeti arayıp bul· 
ı~ııı ndilerine zevk eden gizli 
~r ıı··anıardır. Bugüne kadar 
ijl'lip 0~ede paslanıp giden, çü. 
llıeıııÇoken insan cevherlerini 

. uy0rralara giderek arıyorlar, 
~r lkar, sevgi ile işliyorlar, 
~ti tncı yavrusu halinde 
' YeııiYor~ar, müsbet sahalar· 

bir 'l'Urk varlığını yarata· 
lla çı:kıncı ordusu diye mey
tlugu arıyorlar. 

.~tlı: y ~~ kadar akıncı ruhlu 
· ~ .. ınıydı? Hepsi mi enta-

11tr ••Yen b - k 
· llieınıu'. elu1mugu.!1u • ~ !::. Tabiatı rethetmlye çıkan yeni tıp 

·~.· v . o u,.u. a,- Türk akın 
~ bıı~· Fakat ya işliyecek ı cm 
8'bunaınanııştı, yahı:t ta su- enstitüye mensup Türk aktncı

·~t k a dokunmamagı, rahat ıannın on beşinci enstitüyü na
Yaıı. çıre bakmağı makbul sıl kendi ellerile vücude getir
a .... ve ka~ına b~kan, e~rafma diklerini gördüm. Yarın bu sü· 
,;<ıı da ıdeden ıbaret sı,perler tunlarda bunu size anlataca· 

an r ruhlu memur tipi ta- ğım. 
!>,Yer' rahatını bozuyor, di· 
"<li ııı··Yer kovulmuş, ancak 

A hmet Emin YALMAN 

at ~iıı Utevazı köşesinde fara-
tlu~e akmcılığını yapmış

ııı;;ıqı,;e ıı memleketin hangi 
tts·l::ilseniz ya kurulu mu. 
Ut~ altında şevki kınlan 

t ve er şeye rağmen çar· 
ilı'yeıı Yaratma zevkini kay

Q akıncı ruhlu mual
lıtı;~il!ıeınurlara, doktorlara, 
~'ltat elere tesadüf edersiniz. 
,l'lt a1t bu tun bu asil ruhlu 
~llıaıc 1~cılan, grup halinde 
'!';'hı ~lllkanmı bulamıyan, 

Ur1t ertlerdir. 
J , :kıncı ruhunu müsbet 
' İlk llııınıt bir kuvvet şek· 
~ 'llsti~·~nlandıran teşebbüs, 
, t" tileri olmuştur. Müşfa •e Çarpışına ve zahmete 

Sovyetlere göre 
işgal a:tında 

bulunan Ruslara 
b:r tebl i ğ 

Mareşal Timoçenko• 
işgal altın j aki 

mıntakalara muka
vemet tavsiye ediyor ~bu ın l'ın~ zevki, ilk defa ola

A~liııe tı~ıtte makbul bir ide· 
·"lltıi Yükselmiştir. Moskova, 9 )A.A.) - Sovyet l•· 
ilı'tğe~ıların bir Okyanus· tıhbarat bürosunun tebliği: 
'ltılek kyanıısa doğru ken- 8 agu.stos günü kıtalarımız, Kek•· 

fü: ~etlerini içtimai ve ik- holm, smolensk, Korosten ve Biye
·f'lbi y nada fethetmelerinin la • Çerkof istikametlerinde ve Es
~~ııı azan adamlar, akıncı tooya cepheal ıuıımında d~manla 
14, Çok ~rın mücadeleleri üze- harp etmektedirler. 

r llıe urur1ar. Yarın bizim Kara kuvvetieril• iş birliği yapan 
l'ııttığı tnıırlıık ufuklarını na- hava kuvvetlerimiz d1l4man motörlü 

Ve d.llıızı, geniş ufukların cUzUtamlarına ve piyadesine ve tay
... ııı1

1nainik havasına nasıl' yare meydanlarında tayyarelere dar-
. ~Ulel'iz~. araştıranlar, köy beler indirmişlerdir. 

lı lıı.~Zerinde duracaklar- 7 agwıtosta 21 Alman tayyaresi 
~ 'eııe barek ocak ancak tahrip ettık. Ayni gün 14 tayyare 
l'ıı ll oıı ;.Y"el kurulmuştur. kaybettik. 
İtırtdtııı hort m~ess~se ha~n- 7 ağustos öğleden sonra avcı tay· 
~~ 'l'rak er koşesıne dagıl· yareleriıniz Moskova civarında bir 
~· Ci!a Yada Kepir tepeden Alman keşif tayyaresi düşllrmUfler
'~'leııin~ıa kadar yurdun dlr. Bu tayyarenın mürettebatı esit 

ıı1i 1 tıc1 0 
e _bu enstitüler bi- aııomıştır. 

~i "ii cagı halinde kendi Berllne hücum 
b~t·lller~Ude getiriyor, her Moskova, 9 (A.A.) - Afi: 
~ qll e ak.ıncı yetiştiriyor Sovyet hava kuvvetler~ bu g~e 

>ıt·ıı1 llıııhıtlerine yaratıcı Berllne hücum etmişler ve şehre bir 
.;, <lı-, aşılıyor, feyizlerini çok yangın bombaları atmışlardır. 
~ Yaı11t . Sovyet tayyarelerinin he1>3i U.lerine 

~q( biitu kı bu ocağın ateşi avdet etmişlerdir. 
tı her n ruhlan ısıtmamış, ~ıare,aı Tlmaçenko diyor ki: 

l ~tı:r. v~~andaşı nurlandı- Moskova, 9 (A.A.) - Merkez cep· 
!J;;r lt~aın anasını, hedefle- besindeki sovyet ordwıu b84kumaıı 

ıı 1 ga !Yanlar çoktur. O danı, Mareşal Timoçenko, dün Al-
~a.ı l!'Uıı "zetenin biri daha 
it• ile ,bazdığı ukalaca bir mantarın işgali aıtındal<l Sovyet ara. 
·tı't haki! asil ve mübarek zisi halkına hıtap eden bir beyanna
Q~.., 8121ı.,_11kıııda, cehaletin, me neııretınlştir. Bu beyannamede ez_ 

•ı d 151 v • cümle şöyle denilmektedir. 

ı:• eıı:;iet~·esj~~ ::~~~1~t\.n Bütün cephelerde kızıiordu kahra 
~~ı:t et,,_ 1Ulerı teşebbüsü şu- manca harp etmekte ve nazilerı inhl· 

•ı~ "' ırtı zamlare, ve ağır zayiata uğratmakta. it} 118111r Türk enerjile-
ltrııe erden, arttırma dır. 

ô.ılan aı kanunJanndan ve Çete muharebeleri teııklla.tıarına 
b t tnrn b giriniz, dUşmaru hatları gerilinde !-
~ eaınuıı ış ütün ° yo- zaç ediniz. Erzak ve mUhimma.t ve 

b "ay erden kurtulun-
~ 11 gibi d be.nzın bidonlarını tahrlp edlniz. Buğ_ 

Ilı;, retini .. erhal fırla- daylarını alıp götürünüz. D~manın 
·~ ıı~a ı::osterebiliyor ve 

ı " 'a~ıvo etrafa inanılmaz bunları ele geçirmesine milBaacle 
"~rr l\ meyinız. 
l'" ~ 1 akıncı Oğullarınızı, kardeflerinizi merha-

~~.f· huıı:1 ocağının güzel metslzce öldüren dUşmandan intikam 
tij 'l'ecte a~ evvel İzmfrde alınız. Nazileri işgal etmekle oldukla. 
l)ı~ evıreı gornıüştüm. Bir, rı a.razlden kovunuz. Zafer yakındır. 
""6a.ıı , Ankara civarın- D~ms.nı imha etmek için bütün kuv. 0

lllan) da on dört vetıerinlzl bir araya getiriniz. 

-Tasarruf Bonoları 
Geliri Milli Müdafaa .. . 

hizmetlerine 
tahsis ediliyor 
Ankara, 9 (Telefonla) - MWI 

Müdafaa VekAletlne 8S milyon IJ. 
ra fevkalA.de tahsisat ''erilmeai 
için kabul edilen kanun IAyllıMı 

mucibince piyasaya çıkarılan Ta
sarruf Bonoları gelirinin Mllll 

Müdafaa VekAletl kara kısmı 

bütçeııinln muhtelif müdafaa hlz· 
metleri faslına tallsı.at kaydo· 

lunmuı yolunda hazırlanan yeni 1 
bir kanun projesi Büyük ııwıet 
Meclisine sevkedllmL,ıır. 

tarafından esir edilen blr Alman subayı Is tlcvap edilirken 

Asker Ailelerine 
yardım layihası 

HARP VAZiYETi 
• 
iki tarafın vaziyeti 

Merkezde Almanlar il eri hareket için bir hazırlık 
devresi geçiriyorlar; cenahlarda Estonya ve Uk
rayna ı da ileri hareket inki§af ediyor. Estonya' da 
muharebe Narda • Leııingrad istikametine intikal 
etmek üzeredir. Ukrayna'da Odesa sukut edebi
lir, fakat Sovyet orduları nı imha için Almanların 
sevkulcey§İ mikyasta bir ihata yapabilmeleri bek
lenemez. 

Yazan : İhsan BlRAN 

(Askeri muharririn yazısı 3 üncü sayfada) 

J apon Ba,vekW P rens Konoye 

Japonya 
Siyam hududuna 
büyük kuvvetler 
tahş; t ediyor 

Londra, 9 (A.A.) - Reuter ajan
aının Londranın sallhlyettar bir men 
bamdan öğrendiğine göre, Japonla
rın Mançuko hududuna göndermiş ol. 
dukları takviye kıtaatı, takriben 100 
bin ki~lye baliğ bulunmaktadır. 

Bir kaç zamanda.nberi bu hududttcL 
bulunmakta olan Japon kıtaatı ye· 
kQnu 2~0 bin kişi tahmin edilmekte 
idi. 

Amerika Ue mllnasebat 
Tokyo, 9 (A.A.) - Ofi: 
Japonya - Amerika müna5ebatı 

nazik bir safhaya girmektedir. 
Aroerlkalılar tara.tından kontrol e

dllen ve Japonyad& neşrotunan Ja
pon Nev! _ Veek gazetesi, yazıyor: 

Bu halin lhtUa.fı tesri edeceğine 

işgal altındaki 

memleketler
de isyan 

Yunanistanda da 
itaats iz l i~ hareketleri 

baş gösterdi 
Londra, 9 (A.A·) - Almanlar tuafın· 

dan işgal edilmiı bulunan bUtün memle· 
ketlerde Nazi a1eyhtarlıi;ı hareketi gitgi· 
de artmaktadır. 

Paris mıntaka~ındaki hava imalitı fah· 
rikalarında kundakçılık harc::kitı h.lkim 
bulunmaktadır. Chataau · Bougon 'da Fran 
sız amelesi tarafından yapılan bcı tayya. 
reden dördü hanılanışlarını müteakip dil§· 

müşler ... e parça parça olmu~lardır. 

Stokholm'dcn bildirildiğine göre Nor· 
veç'in Sanefiord ~hrinde bir kargı§alık 
esnasında Norveçli bir halk grupu kendi· 
!erine cebren Nazi selıimı verdirmek iBti· 
yen Norveçli yirmi Naziyi fena halde 
dövmü~lttrdir. 

Bundan mida İ!!'viçredc Lugano'dan 
gelen haberler Sırbibl&nda, Karadağda 
hatti. liırvati~tanın yrni vilıiyeti olan 
Lubianada kundakçılığın geni§ mikyasta 
artmı§ bulunduğunu göstermektedir. 

Londra, 9 (A.A.) - Yunaniotanda 
halk, günden güne artan bir kin duygu. 
su ile mü~tevliye karfı cephe almaktadır. 
Sokaklarda kafileler halinde geçi,Ier ve 
bütün içtimalar menedilmiştir. Yunanlılar 
cenazeyi takip için husu!!i müsaade al· 
mak mecburiyetinde oldukları gibi M>kak~ 
larda iki ki)d~ fazla gruplar halinde 
gezmek de yasak edilmi~tir. 

hükmetmek bir hata olmaz. Her ik.ı ============== 
tarafın gecikmeksizin muvakkat bir 
tesviye sureti bulmaları zaruridir. 

Bu razete, iki memleketin sUkO.· 
netle ve namuskArane blr ltUAf elde 
etmek ve doğruca harbe oevkeden talı 
rik.Ata bir nihayet vermek imkAnını 

tetkik etmelerini istemektedir. 
Japonya - Sovyet mllnasebetlerlnde 

değişiklik yok 
Tokyo, 9 (~.A.) - Afi: 
Res:mı şalı:ılyetler Japonyanın Rus. 

yadan mUtalebatta bulunduğuna aıt 

olarak dola,an ,aylala.rın mAnasız oL 
duğunu beyan etmektedirler. 

Romadan alınan bir telgrafa naza
ran, Amiral Toyoda, Stetanl ve D. 
N. B. ajanslarının Tokyo muhabirle
rine hiç bir çevirme hareketinin J a
ponyayı yolundan alıkoyamıya.cajlnı 
aöyleml9tlr. Japonya, kendinin yahut 
9arkl Asyanın emniyetini tehdide ma. 
tut herhangi bir tedbir karşısında la. 
kay t kalamıyacakt.ır. 

Birkaç satırl2 

Eivrisineğe karş ı 
Muhtelif seıııtıerdekl okuyucu

Ianmızdan aldığtmız mektuplar 
lstanbulda aJ,·rtslnekJerln senıt, 

semt arttığını ve bunlarla mUca-. 
dele J~ln hiç bir tedbir alınnıa. 

dığı_nı göstermektedir. 

Hele eV\·elce hiç sivrisinek buJun

mıyan Taksim nuntakıısnula. bu 

muur mablQklar hayli çoğnldı. 

Vaktlle slvrlslneğl meşhur olan 
Gözteı>e, Erenköy gibi semtlerdi) 
s lkt bir mücadele sayesinde h e
men hemen hiç sh 1ri sinek kalma· 
dıtJnu. göre tstanbulun dJğer semt 
ter inde ayni usullerle mücadeleye 
g1rl.,mek imkansız bir şey mldlr 
acaba f Mese!A ŞlşU ve elvan bu 
haşarattan t emlzlenemez ml t 

Almanlara göre 
ikiSovyet 

fırkası 
imha edildi 

iki ordu kumandanı 
dahil olmak üzare 

103,000 e3ir alınd . 

Ukray .lad ıki Alman 
tazy i ı< ı dav .. m ediyor 
Berlinden gelen son haberler. 
den anlaşıldığına göre, A l· 
manlar bilhassa Kiyef mınta. 
kasındaki hücumların ı son 
derece tiddetlendimıi~lerdi r. 
Bu suret le yedinci haftasını 
tamam l ıyan A lman • Rus har 
bi, Smolensk cephesindek i 
neticesiz çarpışmalardan son. 
ra şimdi Ukrayna cephesinde 
şiddet l<esbetmiş bulunmak· 
tadır. Mareşal Budiyeni or. 
duların1 istihdaf eden bu son 
hücumların gayesi Odesay ı 
zapt etmek, böylelikle K afk as 
ya yollarını açmaktır. Buna 
dair mufassal ajans havadis. 
!erimiz 3 üncü sayfamızda· 
dır. 

Siyam ist iklali 
için harp edecek 

Bangkok, 9 (A.A.) - B. B. C: 
Siam hükiımeti erkinındaıı biri dün 

şu bC"yanatta bulunmu~tur: 
Biz Siamlılar, istiklilimizi severiı, biz. 

den i~ıiklilinıizi koparıp aJmak gayesine 
matuf her harekete mukavemet cdecejir.. 

Layihanın ihtiva ettiği 
hükümleri bildiriyoruz 

Ankara, 9 (Telefonla) - Hazerde, yatro, ainema ve koneer biletlerine de yüo. 
ve seferde {5 günden ziyade asker- de ona kadar zam yapahileceklcrdil'. As
llk hizmetinde bulunanların muhtaç kcrliği tecil edilmi§ olanlardan beher mü· 
ailelerine yardım yapılması için ha· ecceliyet senebİ için 5 lira tahsil oluna· 
zırlanan kanun IAyihası muvakkat en e&ktır. Bu gelirlerdw hısıl olaea.k mik· 
cUmende son şeklini almı9 ve Mec· tar ihtiyaca kifi gelmediği takdirde ek.aik 
Us Umumi heyetine sevkedilmişUr. kalan kısım belediye encümenince 0 tehir 

Pazartesi günü mU!ıtaceliyet ka ve kısabada oturanlarla hükmi ea}ujyeti 
rarile mUzal;.ere edilecek olan bu lA- haiz §İrketlere tamamlauırılacaktır. ~1ü· 
yihaya göre, asker ailelerine yardım, k.dlefler o seneye ait kazanç ve bina ver· 
askerlik hizmetine alındığı tarihten gilcrinde fevkaJide zam "·e müdafaa ver· 

ba.şlıya.cak ve terhisi takip ed~n 15 gilerinin % 25 i nisbetinde devlet, vili· 
günün hıtamında sona erecektir. yet ve belediyelerle bunlara bağlı müca-

SilAh altında iken kanunsuz ola· ıseselerdeki memur ve müstahdemleri de 
rak askerlik vazifesinden ayrılmıf o- maq ücretlerinin ~erine geçen ıa,.mı iiu 
}anların ailelerine yapılan yardım, rjnde yüzde biri nishetinde bir para öde
derhal kesilecek ve 'bu hal seferi kı· yeceklerdir. Ellerine geçen para elli lirayı 
taya iltihakına kadar devam edecek· a;ırqıyanlar bu mükellefiyetten muaftırlar. 
tir. Bu yardımdan istifade edecek o- Ayrıca ıümriik rumine munzam belediye 
lan asker aUelerinln herha.ngi bir .ge· hi55C'!line yüıde elliye kadar hilUnıum na· 
cim vaaıtal&rı olmadığ~ tdıir ve ka- &.il "·11ııtalarının birinci "" ik.in<"i Jne\'ki 
aab&larda belediye encümenleri, k öy· bilıet beddJeriu yüzde üçe kadar icra ve· 
}erde ihtiyar meclisleri tarafından teı killeri heyeti kuarile zam yapılacak ve 
bit edilecek ve yardım miktarı her bu suretle tevzi edilen para Dahiliye \'e
yerde o yerin asgari maişet haddi 1- kileti Ctt\ripde olmak ÜV""re belediyelt".r 
çinde olacaktır. bankasında açılacak hu~u11i he~aba yatı· 

Bu ya.rdım kar,ılığı olarak beledi· rılacalc. ve bu paralar kendi ihtiyaçlarını 
ye meclisleri belediye vergi ve re- temin edemiyen belediye ve köylude yar· 
simleri kanununun blr iki, 18 ve 41 dım için kullanılacaktır. Bu yard1ma be. 
inci maddelerinde yazılı hisse, keşif tediye ve hu. usi idareler de nakdi ta~1· 
ve inşa. masrafları hariç olmak üze- Iit1uının yüzde ikisini vermek auretile io 
re alınmakta olan resimlere yüzde ei. tirak edeoclderdir. 
Uye kadar, sma1 mUes.aeseler ve tram 
vaylarda kullanılanda elektrik ve ha-
va gazı hariç olmak üzere belediye 
hududu içinde lstlmltk olunan elek· 
trik ve hava gazının beher metre mi_ 
kA.bı ve kilovatın& 20 para tekir, ka.sa 
balarda lşllyen otobUslerln bilet bedel 
!erine, lstanıı>uldakl Haliç vapurlan 
müstesna olmak Uzere muayyen tari
feli bilümum nakil vasıtalarına bi
rinci mevki biletlerine bir kuruf zam 
yapmata mezundur. 

Ayni zamanda belediye mccliıleri ti· 

BiR TASARRUF BONO

SU ALIRSANIZ 
Vatanı saran 

müdafaa zincirine 

Siz de bir halka il!ve 

etmiş olursunuz. 

"'------J 

Feci kazanın tafsilatı 
17 yaşındaki genç kız balkondan 

nasıl düşerek öldü ? 
( Vak'a mahallina göndardigim;z arkadaşımızın ihtisasları ) 

Cuma. sabahı Kadıkôyde, Sarrafali eo- Facıanm bundan aonruı mllıimd". 
lığında bir bjn.aııın üat kat duaçuıaıa Bu ıırada odaya giren genç bir kadın: 
parmaJJığı kırıldı ve bu facıa 17 yqı• - A.!ul, diye aöz.e başladı. Folikanın 
da bir kızın hayatına mal oldu.. Genç lu· kardqi birdenbire bir çığlık duymuJ, bir 
:z:ın ba§ı evleri önündeki Arnavut bldı· de pencereden bakınca D~pinanın elleri 
rınıları üzerinde parçalandı. 23 y&§ıada ilıe telleri tutmu§ olduğunu görmı.i~, pen· 
diğer bir kız da balkondan ataiı düıtü. cereye ko~mu§ ve 17 ya~ında olmasına 
Fakat 0 cambazlara bile hayret verecek nığmen büyük bir gayret u.r!ederek Dt"S-
bir ce:taretle evin önünden geçen tellere. pinayı kurtarmı~. Panayot bunları yapar. 
takıldı ve dakikalarca uıh kaldıktall ken kız kardCJinin cadde üzerinde kanlar 
aonra kurtarıldı· i~inde yattı,iının farkında olmamt§tır. 

Dün ayni zamanda keder ve eevincirı De pina ile konuımak rniimkün olma· 
içtima ettiği bu eve giderken hu feci va· dı. Çünkü o bir ölümden kurtulmanın 
kanın Kadıköy halkında uyandırdığı he-- verdiii 6ev:İnçle bir ölümün verdiği acının 
yecanı, yoldan geçenlerjn yüzünden ama... le.İri ahında C"Zilmit ve bu iki oeyin hu· 
dım· sule getirdiği ak.sülimddcn haıota düşmü}" 

Sarrafali eokağına girdikten bir kaç tÜ· Yalnız ev ha.U .. ı kendisinin anlattığını 
adım sonra pıhtıla~mı§ kan lek~lerinin tckruladılar: 
kırmızıya boyadığı Arnavut kaldırımları - Birdenbire kendimi tt-1lere asılı bul· 

il k •··t m duın, demiı· Orada bir müddet a!lılı kıl· e artıWli' 1 
• Kaı.a kurbanı Fottka 

Matemle sevincin birle~tiği C't'e girmek dım. Altımda kafaaı tatlarda puÇ"alınmı~ 
için bir hayli tereddüd ett.im. Çünkü olur ı - O ~hah, decU. Ben erkenden i~ime 1ı bir arkıd&§ım yatıyordu. Kun~tim de 
olmaz ıuallerle ev halkını sıkmaktan kor· gittim. Fotika kalk.mı~. orta kattan Dea- kalmamıştı. Tel ellerimi kesiyordu. Eli
kuyordunı. Buna rağmen içeri girdim.... pinaların ohırduiu üst kata çıkmlf. Des- min bir tanCAİni bırakarak dinlenmcğe 

Ölen Fotikanın babası etrafı Riyalı bir pinaya bir §CY !Öyliyecekmif. O sırada başladım. Birdenbire Panayot p<>ncere
çerçeve ile çevreli mendilinin ucunu di§- Dct!pina Ç"içeklerini suluyormu,. İli kız den göıüktü ... 
Jeri arıeında kemirerek: çiçekleri eularken parmaklığa doğru eğil· Evden çıktıktan .onra kafamı kaldırıp 

- Ya! .. dedi, dört katlı ili e'f' yıkılı· miıı:ler. Yeder de ı Jak olduğundan ayık· ujurauz balkona çevirdiğim ıama.n, kırık 
yor limse ölmüyor da, bir parmaklık kırı· ları kaymı~ ve düşmütler. Fotika tellerden parmakhjı, dnıilmiı bir kaç ulı;ıyı ve 
hyor kızım ölüyor. uıak olduğundan doğrudan dolruya... Despinayı kurtaran iki tdi gördüm. 

Ona Despina hakkında &0Jlrllk i6lemc· Liflar büfeci Yorginin boğaı:ında dü· Tel \.'e ti§ hu i~te kurtarıcı ve katil ro· 
dim ama o anlattı: ğümlendi. Zaten söyletmek te istemedim. lünü oyn.amı:lardır. )(, P. 
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Eyüplü Halidin 
Maceraları 

Anlatan: Eyüplü Halid -11- ~ozan: Mim Sıfır· 

Koynundan bir resim çıkardı 

"Birde şuna bak bakalım., 
diyarek bana uzattı 

Neden bilmem, bu l~dıncağız benim 1 ı:akııcıkta. köşk .. Kara.mUrselde çift· 
le fazla ..ıAkadar görUnUyordu. Da· lik... , 
ima, bak aana ben bir kız bulayım 
da, o Rum kokanasını nasıl unutur-
1Un, diye böbUrlenlyordu. Neye yalan 
ııöyllyeyim, bq on paranın ha.tın tçln 
yapıldığ111a. kanı bulunduğum halde, 
bu vıı.adlcrl lle bana biraz Uınit de ve. 
rıyordu hani. 

Seher hanım b1r atın yine ıcımış 
ve her valdtki gibl, masamın Uzerı
ne bir sUrü kız resmi ve adreslcrl 
dökmllştU. O glln mutadındnn daha 
fazla dillenmiş, mahzunluğumu, dur
gunluğumu gldermffti. GeUrdiği re
~lmlerdcn birınln bende bir tesir u
yıındırmıı.aığını görünce, hiç de Utlz
ıenmcdi. Lllnl koynuna. aoka.rken çığ. 
Lığı baatı· 

- Re.ııml nasıl koynwnda iM, ken. 
di de avucumun içinde ev!Mçığun. 

Hu kızın kendini şöyle dursun rcsmi
nı bile iBrUnco canU dilden ~ık o· 
ıaca.k, aman Seher hanımcığım bu
nu bana yap, diye ya.lvarmağa. baŞl:• 
yacaklın. Anıma ya.ğma yok.. Bu 14 
uyle ufak tefek ıı.va!Ue olmaz. lnıı.ıı 
olsun yUz altından •tı atmam. 

Dedi. Koynundan çıkardığı kenarı 
sadet çerçcveU blr fotoğraflyt elime 
verdi. Şöyle fSUğnalı b!r eda ne gü
Umslyerek aldım ve baktun. Kızm 

resmini gözüm pek tutmamıştı. Pek 
.. hım şahım denilecek kadar gUzel 
değildi amma, yUzU oldukça sevim· 
,ydı. Ba!trşında cana yakınlık, &11· 

.11tnScmcs!nde blraz tatlılık vardı. 

Muhatabımın htssedeblleccği blr ka
,,, ıt.sızlıkla dudak bUkerek sordum: 

- Kiıwn nesi bu ktZ, Seher ha
nım? .• 

- Ornıı kolay. Nasıl buldun ev· 
velA. onu söyle bakayım? -

- Eh. . Şöyle böyle bir kız işte.. 
Bunun Wyle.eine ne gilzel, ne de çir
kin denllcbU!r. Yanağındaki öenlcrln 

Seher Hananm tıpkı bir tavcı ta
vır ve llsanile saymağa devam ettiği 
hanlar, hamamlar, mağazalar gözU· 
mil falta.fı gtbl açtı. lnanır mı.1ımz, 
tekrar baktığım reslm o anda gö· 
zunıde bqkala4ıverdi. Bilmem kl, 
daha mı alıcı gözlle bakmıftun, yok· 
sa PaJ&nın varlığı Juı.rşıaında be· 

beğenme hlsshn mi cömertleşmişti kız 
bana biraz daha ,cnıenmlş, biraz da
ha şirinlcşınlş gibi geldL Derhal mu
\•afakat cevabuu verdim. İki gUn 
sonra, yine Seher Hanımın gayret 
ve hlmmeU eseri olarak, GökSud:ı 

kızla birbirimizi uzaktan gördUk, gU 
lUştUk. Nihayet bir gUn kız anaaile 
de ıörtı.ştUk. 

lş tam tıkırında gidiyor, hattA, çok 
zeki ve o derece aıın.bl bir adam ol
duğu söylenilen pa.ya hazretleri bile 
dolabnna hemen hemen ıtrmek üze
re bulunuyordu. Paşa, Seher Hanı
mın ballandıra ballandıra anlattığı 
zenginliğim karşısında gevJemiştl. 
Bana. lki gUn sonra konağına. t.eşrifl 
mi rica. :;ollu bir tezkere göndere
cek kadar yola. gelmiş, Adeta boyun 
eğmişti. 

Bir cuma gUnU idi. Sabahleyin er
kenden kalktım, berberi çağırttım. 

Ezelden kara yUzUmU kazıttım, 

krem ve pudralarla beyazlattım. Gi
yindim, kuşandnn. Taktım takıştır
drm, 91k bir faytona zamane ,eh.za· 
deleri gibl uzandım. Nereye mi dedi
niz 1" Paşa. Hazretleri ile görU.,mcğe 
ve söz kesmege gidiyordum. Hiç et
rafa bile bakmıyor, zllınlmi zorlu 
yarak .söyllyeceklerlml ıııraya koy
makla meşgul oluyordum. GUmUş.su
yu ha.stnhaneslnin biraz llerslndeki 
dönemece Celdiğlmlz zaman, sağım
dan acıklı bir ses işittim: 

- Beyefendi, Alüıh g6n1UnUn mu-
çehrcslne verdlil firlnllk llk ba.la9ta radmı versln, bir l!adakiı. 
bofA gidlyor, bakana güzel gibi g~ 
rUnUyor. Oyle ttWltallde biı1ey de· Başımı çevirdim. İki ayaktan- mah 
~11 doğrusu. . rum koltuk değnekli ihtiyar bir fa· 

( ş H 
Makine \ 
aksamı 
lngiltereden 

lskenderana gelen 
eşyalar arasında 
makine yedek 
aksamı da var 

Son günlerde lngiltcredcn 1akenı:1e
runa kWllyeUI miktarda ith&lAt eş
yası gclm1ftır. Bunların arasında 
bllhaııaa makine yedek akSamı, pa· 
muklu ve yUnlU kumaşlar vardır. 

A.lAkndarla.r bu malların derhal 
şehrim!U gcUrllmesl için mUnakalt.t 
vekAlctl nezdinde tcşebbUSlcre gtrl.O· 
m1şlcrd1r .• Devlet demlryollart idaresi 
husust vagonlarla bu malların blr a.n 
evvel 1atanbula ıcvklne ça.lışacaktll'. 

Bundan bafk& bazı tacirler de vl

l!yetler dahlllndo depo edip ıatam&· 
dlkla.rı mallan ,ehtiınlze getırmeae 
ba.,lamışlardır. 

Tacirler bU mallan ycnl gelen mal 
larla ayni fiyata aatmak latemelerl· 

ne rağmen fiynt mUraka.be komlıyo· 

nu ite vnzlyet etmiş ve bu malların 
iki sene evvelki fiyatı nıızıın itib:ı

re Blınarak ııo.t.ııması kararla.ştırıl

mıJtır. Bundan fazl!ıya satmak Jstı

yenler 91ddeUe cezalandırılacaklar

dır. 

Def~neskop 

8. Bag·p Gencer deftae 
ınılmaa ıı.zmot -.aecık 

baı· a.uı uıwa et.&Lı 

Son zamnnlardnkl define merakı, 

memlckctımızdo bir Uı•ıta yaraı.mış· I 
ur: Anı.arnda .Maden Arama. fen he-1 
yeUnden .t\8.S•P uenc~r, l>e.füıoskot 
adlı define gv,,.erıcı bir Alet icat et-\ 
mlf ve l.K•U>ll.L \feklüetınucn bunun 1. 

çın a04ô numıı.rıuı ınurıı. berıı.mıı al·ı 
mıştır. 

ı.1uhterlin A.nkarada bir mtıhnrrl
rlmıze anıaı.Lıgülcı. gvte, tue"'n t.CC· 

rUbeleri yapuııı.ş ve o.r ouı,;uı< met
relik bır aer1l1Jı.ı(te buıunan maae:ıl 
eşyanın ycrltu uı.yın eLugı go WJnuş-

tUr. 1 
uaha bUyükçe hacimde madenJ eş-
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Rastgele notlar: 

Operatör Doktor Rahimenin 
bulduğu formül: 

Meslekte 
erkek 

müsavat, evde 
üstJnlüğü 

Yerebatan clvamıdakl ııallık 

yurdu haatahancslndo ccno opera.
Wr Rahlmo Batuyu 110ruyorum. 
Çok genç bir ba. 
yau kartıma , •• 
karakı 

- Bentm. dJ· 
yor. Yanm aııa& 

mU.aade edin bir 
amcllyatuu var ... 

Bekleme oda-o 
ıına ge(lyonım. 

Cerrahide blr er
kek doktor ka.

dar muvaffak oL 
mq ve flmdlye 
kadar da be4 so
ne ıı:lnde yUzler• 

ce ameliyat yap· 
mıt bu krymetU 

Ben lş hayatmda erkete tlbumtuı· 
dan faı.lıı yer vermcfl ve Onda 
ayrı bir kabiliyet ve kuvvet oldu· 

tunu tanetrrıeıı 

dutru cUrnıem .,_ 

• nıa, ev hayatkıı· 
dıı, clnslyet da· 

IDID bir mtl • 
aakaŞA VO iddia 
ııewuu olma&t • 

·na da taraftar 

iletlllm• Burada 
erkeA'f evin rel· 
ııl olarak t,er za-

man itin ayni mo 
•kllnde fan:eclerlm. 

Jlayatta kadının 
da erkelin de bu 
ıuslyetlerl \·ardır. 

kadınımıza h&y· Operatör, Doktor Bayan Rahimıı 

Bunlnl'ı yıkma

mak lAzıındır. 

ranlıkla bakıyorum. Beyaz ıö~Us- hem yıktlınaz da. 
itik bir kadın cerraha ne kndar ı;ok - Evet ama ... 
yakı,ıyor, ve bu beyaz gömlek o- - n.ı.yorwn, dlyecekslnh ki, 
nun şefkatle dolu lı;lnJ ne gilzel bir kaılm mesleğinde blr erkek ka
akHttlriyordu! dar mU\·atfakıyet ehle etmek ld· 

HaltahauenlJI mali, idari işleri· di.o.81na dUşcrse diler tarafı lh
nl de 

0 
idare ediyor, 22 senelik male meyleder. Bu zihinlerde yer 

mu 
etmiş çok yanlış bir kanaııttır. Ha

esenlu öz ana ı olmuş. na göre m lcğlnde ınuvaffıık ol-
Rahime Batu tekrar aörUuUnoe 

gözlerinin içi ışıl ışıt ışıldadı. tık 
muş bir erkek naınl lyt bir baoo o
lursa, 1)1 tahsll &örmU§ bir mcs

muvattakıyet imtihanından çıkmıt lek kadını da tıpkı onun gibi iyi 

glbl memnun ve mesut fdl. 

- Sizi beklettim, diyerek kar-

tınıa geçip oturdu. Kendlılne: 

- Hayatta birinci plı\nda tut· 
tujtunuz gayeyi bugUn gUçleştlr· 

mı, bulunuyonıunuz. htedlj"lnlzl 

elde etmltslnlz, dedim. Fnknt a
caba ceınlyeto hakiki vazlfcnlzJ 

yaptığınıza kani ml!ılnlz T Bıı'ka 

yapılacak bir §ey daha gGrmüyor 

musunuz! 

Çok 7i0kl bir cfilllmse;)1şle: 

aruı olablllr. 
.l\Iesleli sahJbl olmak Jstlyen ka

dınlara en ı.lyade doKtor olmağı 

tavsiye ederim. Şctkat Jnsan tıy· 
uettııln eu tatlı bir usaresidir. Bu 
U!>are kndmda daha .fazladır. Tıp 

mesleğinde buna lht1ya\l vardır. 

B r kadın ın-.sleğtuı, evini, her şe
)1n1 sevmelidir. Hulll.sa bir kelime 
ile bayatı MWmelhllr. 

Bugün bir hAatanun Jyl olup bu 
tnncdcu ayrılırken bana: 

lktısat 
doktorası 
Açılacak doktora 
imtihanı için bir 

talimatname hazırla
nıyor Girme şartları 

t-sbit edı:ıai 
tstanb..U üniversitesi iktısal fakUl. 

teal doktora talimatnamesinin hazır· 
lıkları ikmal edilmiştir. 

Öğrendiğimize ~öre !ktısat Fakül
tesi doktora imtihanına. kaydolun
mak için, tah.9ll mUdCleti dört sene o
lan bir fakU!tenln clktıaat 11sansı» nı 
veya cSlyasal Bilgiler Okulu> dlplo· 
maauu ve yahut muadWiği profesör· 
ter mecll.s!nin mUtale:ısı Uzerlne ma
arif vekılliğince tasdik edllen bir 
cSlyasl 1llmler.> veya cTlcareb il.san 

sını hnlı: olmak lAzrmdır. 
Bundan başka doktora talebesi ol· 

mak lstıyenler lisans tahlil devresi 
esnuında Uç ayn seminer takip edip 
ıerUtlkala.rmı almış olacaklar ve 
Franaızca, lnclllsce veya .A'lmanca 
yazılm19 bir eseri kolayca tercUmc 
yahut anlayıp izaha muktedir ola 
c&k derecede bu Usanlardan birine 
vakıf bulunacaklardır. Bu dillerden 
ba,ka bir yabancı dllln kabulUne 
fakWte dekanlığınca karar vcrllebl
ıecektir. 

lktısat fakültesinde doktora mc-
salBl, nazarı ve tatblkt iktısat., mall-

ı 
ye ve bUtçe, sosyoloji ve SO!yal siya
set, 1ktısat tarl.hl ve lktuıadl coğraf
ya olmak Uzere altı 9ubcıye ayrılmış 

1 

ur. Talebe bu altı şubeden llQUnU ec 
çecek. ve bu 9ubelerden blrl muUak'I. 

ı 
nazarl ve tatb;kl Jktısat olacaktır. 

Tak.ip ettiği şubel;rin seminerle-
rinden sertifika alan ve lhtlsıuı kur
larına bir yıl devam eden tıı.lcbc, 

fakUlte tarafından kabul edilen ilml 
bir tez hıı.zırlıyıı.cak ve dolttora lmtl· 

1 hanını b~ardıkta.n ııonra doktoru 
d.plomasuıı aln.caktır. 

Oaun fiyatları 
düşmeğe başla:iı 

Son sUnterde şehrimize bol odun 
ve köntUr gelmege bqla.ını9tır. Depo. 
lar odUnla doludur. 

Halkın, bu aene odmı ffyaUarınm 
yüksek olması dolayısUe kömUte 
rağbet edeceği odun fıyatıannın ken 
dlliğinden dUşeceği tahmin edilmekte 
dlr. 
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Rakkamla~ı~ 
manası 

'.i'unnnlstan \'e Girit ın 
lorlnl.Jı hemen o.lmbırıdc 
klgrııflnrı lııgı..lu.lerln bil ııı 
betere uımnındc denllel>Ut-'1..-cll 
t1 donun.) on ktıricrinl ıurd; 
lınttu bu ) uuleıı , oınl•1> 
memnuniyet ız.ıik U.)auUI pili>\ 

3' U;) 1& ) .) dı. ı ıııe lw tırwrı» 
mlayoııınrın baş\ eı:ıllcri bil 
rl ) alunlunuık ııı.ıuınuııu dlll 

lııglltcre .ııarblye • ıı-~'1 

IJembe güııli Auım ıwııuı~ 
~ uııtını!jtnıı \'e Uırlt ,1111~ 
toylııtı lıakkııııb surlh rıı;I: 
zikretti. Uu rakkuınınr 1 
ynpt.ğıınıı. ııcsnıılnro göte• fi 
nl&tuna ~ıknrılan lıııiıaratot 
kerlcrlııın yUzde 42 ııl ing~ 
de SO A\'Ustralyıılt, yüı.dc "dl' 
n1 ZelAııdııJıdu. l'unnniıtııJl'l)İ 
llye cdılebllen a kcrlcrln > 
tıl tnglllz, ;)Uzde 81 ;1 A~~! 
~·Uı.dc 82 fil ~ enJ Zcl n(JAlt-/ 
nıııılstııııd:ı. uıu, l ıırıılı \ r) .. 6' 
!arak kalan a kerlerln l-ııı 
de ı·cnl ZeLlmlalıdır. 

l'unuııl5taruı ı;ıkanlnn 1ıf'ı 
rln yüzdo 68 1, A n15t~.~~ 
yüz.de 71 111, l'cnl Zcl ndJllll'f 
do 81 ııl tnhllye caıımı~tlt• 
deı l'un ııletanda tngıuzJerı:, 
8Z el, A\ ustr~yalılıırın )-ııı S ı 
l'enl Zel ndalılarıu yUZdll l 

bedllmlştlr. rJI, 
Glrldc gcllnce, buroy& 

imparatorluk ku\'\ ctıcr1ııl11 

60 1 lnglllz, yüz<le :.ı ~ 
)alı, yüzde 26 11ı "l"cnl ., 
GlrltU!n tahliye cdUcb!lCll 
rln yüzde 48 ı tngil!z, :>1114;,1 
A\'Ustralynlı, yuzde 81 1 r-' 
IAntluhdır. Olrl ttc öl U, "S8 

lr olarnk kalan n ketletl' 
l'iS U lnglllz, yüzde 21 1;11 
) ıılı. ) iade 20 l Yeni 'L tf 

Olrlcle çıko.nlıın tngUııl~ 
de GI ı, A'lrUStraJynldarıD '&I ~ 
Yeııl Zel ndnlılurın yUı.dll ııl"J 
llye cdllınlştlr. Şu ıınlde O 
gllltlerln yüzde 49 u. ~<O' 
lılnrın yUı.de M l, Yeni ~ 
lann yüzde 86 61 kııytJed j 

=====::::::~ 
v. tı 1d-'re 1'.oıtl~t 

A4Akaradan ge 
Birkaç gtlndenberi AnJl.'1' 

lunmakta olan Ortı ld&re 
Korgeneral Ali Rızn Artu ıJJ' 
sabahki ekspresle Ankara 
m.ze dönnıUştUr. - A.ffetmiflfn sen onu. Nice nlcu 

soyude ve varlıklı evlAt anaları bu 
kızı almak için konaklarmın kapıaını 
qındınyorlar amma, pafa babaar, 
ben öyle olur olmaz adamlara kız 
vermem diyor, bUtUn tallplere yUz 
çeviriyor. 

kirle göz göze geldim. Çantama el 
attım. Ayırdığım çll bir lirayı ihti
yara doğru bakarak uzattım. O an
da sararmış, snrsılmış, arabanın ıçl:ı 

de nUzllllU bir hasta gibi hareketsiz 
kalmıştım. 

ynyı da.hıı. ııı .... a ucrınııKı.e guııteıme
s1 Umıd, vıırüır. Alet, yw.ıı.z aeune 
gusı.enı1enıe .ıuı.m1yor. ı 

.ı.:.l.r 'clw.ue ı; .. uı .. s1 knybo mu9 bo-

- Şcpheıılz \ar! dile OO\·ııp 

"·erdi. Ben mile dele hayatının her 

!'ahasında bir kndının da blr erkek 

kadar muvallak olubllcceğlııi id

dia ediyorum. ıraknt ayni z.aman

da yine bir k dınm da kadmlığı

nı kaybctmc<ılne tamrtar değilim. 

Erkek zlhnlyetlnl ~c lınllnl taklit 

eden kadınlardan nefret ederim. 

- Doktor hanım, Allnh senden 
razı olsun. Rabblm beıı1m ııı.hha 
tlm1u yarısını senJn sıblınUne ek· 
lesin, dlye dua etmesl beıılm lçln 
mesleğlmln en bUyUk mllkdtatıdır. 
Gen; opcratörUn hoşnutluk, ahenk, 
vlcdıı.n lstlrnhatl ifade eden ytlzU· 
ne hayran hayran baktım. Meelek· 
te müsavat lddJ.asındau vazıcç

memek, C\de erkcğ'ln alle rel811ti.ııl 
kabul etmek, c.rkek, • kadın mil· 
nakaşaımıı bal lçln fena bir tormW 

Komisyonun tesbit ctUtt narh aza. 
ml satış fiyatıdır. Öğnmc:Uğlmize gö 
re bazı oduncular alıcı olmaması do· 
layısıle bu fiyattan aşağı fiyatla bile 
odun a;acmaya b&Şlıı.mışlardır. 

Ekmek bugüfl~ 
itibaren t3 

francala 22,5 ~~ 
- Demek babası pa.fa bu kttın? 
- Ne zannettin cvltı.dmı. Hem de 

Karun kadar zengin blr P8'L Beşik· 
taşta Screnccbcyde koca bir konak, 

ı·u ve ıw.uıu ı,<.u ........ ıcı uıuı yeı.uu "'1· 

Bu halımı, sakat fakirin Uzerlm· yın ıçın Uc Wu••tı•l ı::.ı.uudu o..-Uut.'1.lll .r. 
de bıraktığı teessüre yıı da, fakirin .tUUL, mai.lem b.ı ..: .... mn, )'UAı:ıC.K ı.eveı. 
lirayı a~ken nazik parmaklarımı lurıü bır ca:.1<.ı.ro u.ııu.ıuıı< sa.unda. hu 
lnclbneslne hanllctmylnlz a&kın. suıo guLiıU·~· taııavvwıen olı;mek e-

(Arkası var) 

SORUNL'Z-----.. ~ . ~ 

Sa.8• U.ı.crıııe n.Ul UwlU-i•Ul. ::tcU.)'tl ŞCK

ÜllUC uu .ıu11ı tara..muan LaJıruyor. Bir 
ucunda .sahayı arayan bir ikaz Aıeti, 
aıger ucunua ıuıLeu.cı oır devre var
o.ır • .Aia.zı ilstlııı<le gezdirirken yer 
aıtındn.ki madenı cı.smı sahada. tesır 

cdıyor, uıçU Aleti de bu sıı.lıaııın uğ

radığı tahııvvWlcri tebarüz ettıriyor. ,~------SOYLIYELIM 
" Bey Baba ,, nrn manası 

3 - Edebiyal /a.külıe$inden ..4. Ş. K. 
IOTUyor: 

Kosaı 
* Kaçak radyo lrullaııa.ıılar takip 

edilecek - Posta, telgraf ve telefon 
umum mUdUrlUğü kaçak radyo kul
lananları takip lçln lb!r bUro teşkil 

etmiştir. 

Yapılan teftişlerden kaçak radyo 

kullananların tahminden fazla olduğu 
a.nla.şılm 1ştır. 

Kaçakçılık bilhassa elden ele sa· 
tılan radyolarda olmaktadır. 

değil". Nerlma.n HUanet 

* 2000 teneke da.b& t4!Dlln edllcll -
Petrol ı;irketlerlndcn mmta.ka Uca.ret 
mUdUrlllğUne devrolunan 2000 yeni 
gaz tenekesinden başka 2000 teneke 
daha temin edilmiştir. 

Mmtaka ticaret mUdUrlUğU bu te· 

nekeler1 tevzi için vekAlete yazmış· 

tL Kararın ıbugUnlerde gelmuı bek

lenmektedir. 

Bundaı1 başka EUba.nk odun tlya· 
tının pahalılıı.şmasını na.zan lUbare 
alarak halkın kl:SmUr kullanacağını 

hesaplam1' ve kömUrdc.n de tasarruf 
temlni mak.sadlle fehrlmlZ<ı çok mlk
ta.rda linyit kömUrU göndermeyi kn• 
rarlqtırmıştır. 

EUbank fimdlden linyit ikömUrU 
ynkacak aobaların hazırlıklarilc meş 

guldUr. 
Halkın, bu sene hem yakması ra· 

hat, hem de ucus olan linyit kömUr 
lerine fazla rağbet edeceği anlaşıl

maktadır. 
Banka, !st&nbulun linyit ihtiyacı· 

nı hesaplamakta ve lstanbulda tesıs 
ettiği kok ve lhraklye servisine bir 
Unyit şubesi ilAve etmcğl dUşUnmck· 

tcdir. 

Toprıı.lt mahsulleri o!ı.'J1• 
ıı 

yUzde doksan randıman•1 

nu çuvalmn 8:5 kuruş zıııt1 
tır. Bu vaziyet karşısındS 
yaUarına bir miktar zıııt1 
sı zarurctl karşısında _ae; 
snt mUdilrlUğU vaziyeti tt 
ve ekmek fiyatlarına. 30 
yapmıı.yı mumfık bulmuft ı 
ye dalml encUmenl, lk~j 
lUğUnUn hazırlndığı e bsııı 
muvn.!ık bulnrnk kabul \IC~ 
miştlr. Bu itibarla bu s:ıtl 
barcn şehrimizde ekmek • 
kuruştur. 
Diğer taraftan betedi)'e cfaki Darülfürwnurı edebiyat kıs· 

mında J,..ili= edebiyatı müderrisi ol· 
dulu söylencı Malınw.t Bey Babanın, 
Bey Baba kelimeleri soyadımı!ır? 

CE\'AP - Hayır royadı değildir. 
Rahmetli beL"tqi tarikatine mensaptıı. 

Babası Nafi Baba Rumeliblaannda te
hiillkıe bulunan bckıqi ıelleainln ıey· 
hl idi. ~lalımul Beybaba da, pederi· 
nin vefatından 110nra ayni dcrgiha gcyh 
olmu~tur. Bcktaei §eYhlerine ötedenl» 
ri baba denilir. Babalar içinde ilk de
fa olarak Mahmul Deye, Mahmut Bey. 
Baba denilmiftlr. 

~--------------------------~~~~./ 

B. Ragıp, 9.mdllik bulunan defi· 

neleri takslm esası Uzerlne çal19M:ak, 

Aletin müsbet netice verdiğine herkes 

kanaat hasıl edlnce masraf ara.,tırı· 

lan ııahanın ve metre mqrabbaı başı 

na bir Ucret alıı.caktır. Blze verdiği 
habere göre, diğer define ara.yan a 
damların c!.lerlndckl vasıtalar, De
fineskop a.ıetıne nlsbetle çok lptld'i.1 

"alır. 

BUro derhal faaliyete geçecek ve 
şehrin içinde anten olan binalıı.rdıı 

tetkikler yaparnk kaçak radyol 
meydana çıkaracaktır. 

Bu tenekeler ilk olarak zeytinyağ· 

cılara verilecektir. 

Geri kalan kısım konserve ve p· 
~zcular arasmdo. ta.k8im edllecekUr. 

Bu busu.staki hazırlıklar bir iki 
hatta içinde ikmal edılecek ve der· 
hal tatbikata başlanacaktır. 

cUmenl trnncala flyatıarııı; 
ruf zam yapılmasını ıcab 
Francala fiyatları da bil 
itibaren 22,5 kuruş olars.l' 

lunnıuştur. 

. 
. H.ER G ·uN 
' . . 

' -
BiR FIKRA 

.. ara Ç3hennem 
ikinci ultım lahmut, Yeniçeri· 

llğl ortod:ın kaldırmak için, tara.f· 
tarı ol:ın halk Ue topeu ve kalyOD• 
cu!Arı Ycnlt;erllere saldırıyor, Top
çu Kara Cehennem lbrahlm Ağa. 
yn attırdığı yağlı ~vralula da 
ı.ışlal:ın ynktmyordu. Bu gurctle, 
Ycnl~rlllk oı1Ddan kaldırılıyor, 
l'cnlçerdeıln meıu;up olduğu Bek· 

taşı tekkeleri kapatılıyor, tıattA, 
Bcı.ın.,ı mezarlnnmu t.aşlan bile 
kırılıyordu. 

O gUnJc.rde, Yenlı;erl orta b:ışıla
rınd:m biri glz.lendlğl evde dertleş 

' tlğl blr llcktnşl dedesine: 

- Kasa\ et. çekme detlem. naz. 
retl Bcktnşın roAne,·ıyetl Do hak 

erenlerin himmetleri sizleri de, bh· 
teri de )ine blr gtln ihyn eder. 

Dl)e tcsdli ,.o ümlt vermeğe kal 
kı)or. Bektaşi de acı net gWUyor 
\C muhntnbına şu ee•;abı \'eriyor: 

- Mahşer gtlnUudan bah5cdlyor· 

un ağnm, bil ki orada da kara 

cehennem \"ar • 

Odrey, çocuğu kııcaklayıp öptü. İhrahim odııdu 
çıktıkıan sonra babımııa aordu: 

- Kaç ya,ındadır? 
- Sekiz.. Sarayda ıavallı ynmıyu çok snmİ· 

)orLır. Vaziyeti bir:ız hazindir. Annesi öldükten 

sonra çok yalnız kaldı. 
Odrey 10rnuık latedi. 1brahlmı seTmiyenkr, ht'l' 

halde Selimin öteki zevceleri olacaktı. Fakat sor· 

mata cesaret edemedi. 
- Bugün ve yamı liıe oclıri gezdirccetim- U· 

mumi mmzanı ve hayal hakkında bir fil.ir vermek 

isterim. Otomobille do~cajız. En·elii nereye 

gidelim? 
- Camilere ve mahetlcrc.-
- Pekf,_ Fakat korbruıı. Hayalinizde beklodi· 

ğinizi bulamıyacaJwnız. Mabetler tasavvur ettiği· 

nb gibi değildir. Caını1eri tercih ederim. Tabii
Çünkü ben Müslumanım. Fakat evveli mabetleri 
gczmlye ba§lıya}ım. 

- Du seyahatimden bilemezsiniz ne kadar mcm· 
nunum. Şimdiye kadar hiç bu tarzda fCY}cr gör· 

rııemlıtim. 

- Rahııjıuıg'ın civarını da gezmediniz. mi? 

- Hayır, çünkü otomobilimiz. yok.-
- OtomobHiniz mi yok?. 

Selim bu aö30 pek f&fllllftl: Odrey bunun hı:

mcn farkına vararak: 
- E~et, yok, ne yapalım, dedi. 
Selim bir fey' söyliyettk gibi oldu. Fakat uslu, 

söylemedi. Şehre ğirmi~lcrdi. Otomobil yava~ ı;l· 

diyordu: 
- Şehri fljyle bir t;czcceğiz. İ§te bul'll!ı, bütün 

bu mahalle ıc~k ve ufa yeridir. lnı;iliıler benim 
ktımanı ~ı müsamaha gösterdiğimi söyler ve 

EDE.et ROMAN ı 

Yazan: Frencis de Croisset 
bundan dolayı beni kabahatli sayarlar. Halk ku

m.m çok sever. Her türlü oywıa çok dü~kündür. 
Mcncdcncm hofnuuuzlıık olur, isyan çıkar. Yine 
giıli giıli oynarlar. İyisi mi, bükılmctin imi ve 
kontrolu ile kumarhaneleri 1191k bırakmak daha 
doğru." Sokak ~tanbqa lokanta. kumarhane, 
dans sıılonu, tiyatro gibi yerlerle dolu idi. Renkli 

ve aüslü elbiseli iD!llnlar her tarafı dolduruyordu. 
Otomobilin y~i bııyrağını görenler bükümdnrJıırı
nın s~çtiğini farke<liyorlar, hünnet ve sevgi ile &o

llima duruyorlardı. Hintlilerin, Çinlilerin Ye Ma· 
lııkıılıların ııcluml.uı başka başka i<li. 

- İ§te, burası da Çin mahallesi". 

- 'e olur, biraz iııack-
Dar ve yoku~ yukarı bir gokaJ.: indiler. Duvarlar· 

da siyah ve altın renkli, esrarlı ve prip fekillerilc 

çince yazılı levhalar sallaıııyor<lu. Her bir harf ay· 
rı ayrı §"kilde böoekl<'re bcmiyor ve bunların u· 
mumi heyeti de etrarlı bir fanat eseri halini alı
yordu. Odrey ha ynııdan bir feY anlamııdığı ve o
kuyamsdığı halde her bir marHetli ve garip tek· 
lin kendine mahsus gizli ve canlı mirum oldutunu 
llC2iyor le Çin ruhunun deriıillklerindcn ı;clen es
nın bunlardan anlar gibi oluyordu. 

TEFRlKA No. '1 

Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 
Renkleri ve §cldllcrile sok.ağı 11lhliyen ve tıpkı 

yüzlerce rekkasenin bir ahenkle dansetmeslne ben· 
ziycn hu acayip hurufat, Odrcyi uzun müddet m~ 

"" etti. 
- Bu hurufat ne kadar he~ ve esrarlı. Tıpkı 

Çin memleketi ve insanları gibi. 

- Bir Çin so~ını ilk defa olarak mı görü· 

yoraunuz.? 
- faet. Rahajang'daki Çin mahall~i bulun· 

duğumuz yerden ç.ok uı.ak.. 

- Ayni zamanda orası hir kötü mııhııllc diye 

tanınmış dt'ğil mi? İngilizlerin hazan §id<letli na
mus tclukkileri vardır, ıevk ve ııafayı kumarı çok 
fena görürler. Kenılilerini dünyanın en namuslu 

adamları teliikki ederler. Fakat gizli olmak §art.İle 
fenalıklara göz yumarlar. 

- Ben İngiliz. d~ilim ki-
- Yıı siz nesiniz? 
- Den Trlandalıyım. 
Selimin yüıü güldü: 
- lrlandıılı, öyle mi? Bunu nasıl olda da bea 

hemen bi trnedim. 
- Çok Irlandalı tanır mwnız? 

- Hayır" Fakat İngilizleri iyi tanının. Aradaki 

fark çoktur. 
Halk evlerlnden, dükklnlarından çıkmı~ eokak· 

]arı dolduruyordu. Kadınlar, Selimi görsünler diye 

kucaklarında tuttukları ~nkları yükseğe kaldı· 
rıyorlardı. 

Bir an kalabalık o hale geldi ki, Selimle Odrcy 
yürüyemez oldular. 

Bir müddet dıı.ba giıtiler. Şehrin kalahalık kıs
mından çıkmıtlardı. İrili, ufaklı bir takım bahçdl 
evler, yolun kenarında uzanıyordu. 

- ~ dakika eonra mabetlere yaklaşacağız. Bi· 
ru yürümelt liıım-

- Ben yürümekten korkmam. 
Otomob!lia bir kôfesindc durıın fotoğraf mıı· 

kinC!iııi cllııc aldı. Huırlandı. 

- Resim çekmesini eeviyomınuı. galiba? 
- Mesleğim icabı buna yapmağıı mecburum. 

Gazeteye yazı yazıyorum ve reaim gönderiyorum. 
- Bu emeklere makabil ne kıızanıyoraumız? 

- Yazı başına üç bqçuk lira ve her resim için 

on filin •. Fakat ancak beğenilen ve gazeteye giren 
her reeim için-

Selirn Odrey'e aJika ile bakıyordu. 
Hele çıocuğonun önünde diz çöküp de elinin sar· 

gısını yeniden bai}adı{!ı dııkikadanberi genç kadı· 
na baınhaıka bir gözle bakıyordu. 

Şimdi de lrlandalı olduğunn iiğrcnmioıl. Oto

mobil durdu. Sokaklar yine kalabalıktı. Sokak ııı· 
tıcılan mallarını satabilmek için çı~ınkanlık e
diyor, mallarını baııra baııra methederek ailrml· 

ye bakıyorlardı. 
( Devanu ıııu J 

Peynir:i 
fırını 

Blr kilo UZUD maııarıı'; 
dan tuzlu suıla kop~ _-6 

cede hıışlayıp 1:>1ce 5Uı11"- j 

m dibi ynğlnnmı17 bir_:_ 

fCITiell. Üzerine 2~0 CT" . 

peynirini ince rendedtJI ıJ' 
serpmeli. lkJ yumurtıı"1 '1 
kn ığı tere ynA-ı 1ıc ı.ı 
çaJkayııı peynirlerin uıt ili 

,·ı 
rncll. l{nlnn mn.knrıııı~ .,ı 

üzerine cloşcmell. )'lııo 
... ..sır 

tayı lkl!jcr yemek ~-· ~ 

et suyu \'e ince dÖ\ uJtl'J ... 
unu \ 'C yarım knlı\e 

nnt llc J~ice çarpıırllı; 
111• 

ten sonrn, banunl 

üzerlnJ lylce örtmeli ,-e 

rncll. Czerl kızarıp ~ 
!atmadan fınndnn Ç 
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~arp ve ziyeti Gazetelere bakarken 
YAZANr 

ihsan BORAN 

iki tarafın 

vaziyeti 
lıugunk 

tı bılJıa u tcblitlere göre, Alınan ordula· 

Siyasi h&diseler, bDtDn imar, 
san'at, tefekkür işlerini unut
turmakta devam edecek mi ? 

--Yazan;--ı 

B. K. Çağlar 

katları meydann çıkar da lki kat ol· 
duklarını anlarııınrz. Kale, iki sUJel 
koyun ortasındıı. denlzo doRru llerle· 
ylp yUkaclmlş bir t1arp tepenln UstUn 
de, gökUn göğsUnde gerdanlık slbl 
durur. Koylnrdnn blrlndo güneş ba· 

ttııu 
1 

E!tun)ada taarruzlarına denııı Harp, cihan mikyasında Ye blrlncl 
lq

1 
~ crıtır. fuıonyııda Alman ileri birlık· plAnda bir hareket. ve fikir olalı; he• 

Lıııcıa 1 nberg ~ctırinl IHnl etmı~ ,c .F ın· pimiz ely si kesil<ılk. Vaktlle aan'nt 
dır, U kurfezi salııllne dultu atılını:lar· ve fikir yazılarını zevkle oku<ıufll· 
tık kı ~lehılir kı, So')ctl<r .Eııtoıı)ııyı aı· muz, ilim \'O şiir mllsahabelerinl ha~. 
l>ey Ybetıniclerdlr. Durada muhıırebc, in dinlediğimiz Jtlmaeler şimdi biı·er 
ltı~ golu §imaline ve Nana • Lenın· acemi ve kekeme siyası oldular. 
lig 1 lıkaıneıine intilml etm1:k uzcrcdır. Gazetelerlm.zde cihanın harp haz 
ıııc •1111ete ıüre, SoV)·ctlcrın Nıma • İl· vadlslerinden medeniyet haberlerine, 
ttp~ l~u • ::iınolcıuk doğum hattındaki fikir hareketlerine, san' at mllnakaşa. 
rıııpltıı ısını tlmıılden, merkezden " cc· !arına, iman telkinlerine yer kalma
~ Alınan tu.rtuılarına maruz kıı· dı. Harpten 'ba.vko. hiçbir .fCYl ciddi 
h&d ltr. Bu liç tııarruıun hedefı Lenin• ve mUhhn telA.kkl edemez olduk. 
ılı Tt Atoakova olacaktır. Buna Finlan• Halbuki hepimiz biliyoruz ki clha· 
tla ~Ph~indeki Alınan • J.'in taarruzları nın mukadderatını tnyln edecek olan 
~lllt~c· edilirse l\loskovada toplanan dort harpten ziyade harp sonrası fikirle 
~ ı.:;P taarruz te~kil edecektir. Eğer ri, harp sonrası iktisat, ilim, siyaset, 
Is k. l ıul&r aündo naat! eürat olan 10· san'at ve iman cereyanlarıdır. 

kandıracak yurt parçaları vardır. Buı tarken birinde ayın doğduğU ak~am· 
memlekıttı Oyle yerler vardır kl oto. lar olur. GUneş, sıra tepelerden biri· 
mobllle iki saat. içinde çamdan ve nln ark.ısında battığı zaman renk· 
kor<fan portakala ve denize inilir. Bu lenen sulara \'Uran tepenin gölgesi 
memlekette Oyle yerler vardtt ki ye· koyun öbUr kenarına: kalenin dlbin
,ıı agıııv ııatunıarın Jablrenu orman- deki kara parçasına. ula,ır; bu suret. 
ıar ortum4a mermer •Utun orman le dı:nlzln ıulan ikiye bölUnmU, olur: 

1ı ~;:eı_relik mesafe~! temin cdcrlrrse, llmlmlzl, sanatımızı, fikriyatımızı 
~ıııı gıınat cenahtaki Alınıın ordusu• yoğurmak, ha7.ırlamak, yaymak, bc
''1ıııa lliharct 10 ıUn içinde 1.cningrada nlmscmek mevkilndeyiz. Bize ıman
ltlıttı •ı icap eder, Fakat Almım ileri ha· larımtzı şuuı·a çıkaı·mak vo halka 

Iarıncı rcııUanır; blr yanda. Selçuk biri, 'kara tarafında alan ve günün 
kervansarayı bir yand& Roma ıurları son ııpkltmle pırıl pırıl yanan bir 
ayağınıza tarihi sererler ve yanıba.v· altın göllı; öteki, gölgenin öbUr ta
larında karlı şabiklılardan yeni el".~ rafında ufuklara doğru koyulnşıın 
miş karların çatıl çağıl euları haUn• blr cıva umrnt.lıı .. 

nlıı bıı - • · ' ğ' · h · 1 rirnl "-A d lııiıı tdi •uraıı gü tcremıyece •mı ta • mal etmek, prensıp.e z '""'nn e 
lıaıtık Yoruz. Harbin bidayetındenberi çok titiz olmak dUşUyor. 

de zaman akıp 1rıder. Şamanların to· Eıki ı;lmyagcrlerln aınrlardır arıı.
runları TUrkmen oymaklarının tı.yin• dığı r.ır işte buradadır: Herhangi bir 
ro.kıslarmı eeyreaer, eski el tngA.hı .,yayı, herhangi bir tat parçasını 
kuma.vıarın en gU&ellerile stıslenmiş bir bu tarafa bir o tarafa batırınız, 
evler gorursllnUz. a!tınla kaplandığına, atınıaştığına 

''du llıcınleketlerlnde harp eden So,yet Yaz geldi; gazetelerde yine memlo. 
'-ı~ buyuk mC}dan muharebelerine bu· ket röportajları başladı. Muharıirleı· 
~~ı fada zayiat vermemi:, listün seyahat lmkAnına. kavu,t.ular; yaz 
Itri r karııaında oyalama muharebe- t.atlllerlnl yapacaklar. Memleketten 

Ra.'ltgele iki yerden bahsedelim: ı;ıahıt: olacak~ınızdır. Amma o bUyü-
Sl11fkeden ve Alanya.dan. ıu anı ııeı;mek Jüım. Ben sanıyorum 

'erer k llıesJııı ' tıııntakadan mıntakııya çekil· gUzel ve esaslı haberler alabi-
r.ı~ ~llınittlr. Almanların verdikleri teceğız diye boı,a sevlnmlşız. Bu ee
teıııe\ ra &İ.ire, en az esir veren ve mal· fer de me:mleketten mektupların, se-
1'1:eıı 11•hn So,yet ordıısa, Baltık mem yahat röportaJlarının mevzuu hep 
t..L erlnden çekilen ve ılmdi göller mın· 1stanbul, hep Bursa; hep bildiğimiz, 

Slllfi<enln kalesi UstUnden, yalnız ki her akşamın ve gecenin uzun da
birlnl görmek içln iklimler aşmay:l klkalarmdan birinin bir tek aaniye:.i 
değer beş, allı çefit manzara birden bu mazhariyete ınallktır. öteki koy 
görUnUr: Bir yanda kıvrım krvnm te ıı.y koyudur. 

pelerin UııtUnde aık ormt.n\ar, et.ekte Ben ayın onun sularından doğlfu· 
eski kalP, mezarlar ve su teraz!Sl, ğuna şah.t oldum. Buradaki doğu~ 
ötede &ilzel bir ovanın zUmrtit yeşil-

. bir dağın, bir suyun ardından ibellrit 
~ııııı. 
d14. ll ınukavcınete devam eden ordu· okuya okuya ezberlediğimiz mevzu-
'ıır.ıı 11 

ftibula Almanların Leningrada !ar. Bu memleketin buralatdan başka 
s e '•rınaları beklenemez. gUzel yerleri, tstanbulun tramvayın-

itği, denlzk btr uı;tan btrleşmlt bır 
gölUn firtae durg\.Lnlufu, ilerlerde 
engin bir deni.sin alabildiğine coşkun. 
luğu ve d!pte cGökıu~ nun ovada bir 

mtınasına değil; ondan olu§, ondan 

peydahlanı9 mA.nasına.dır. 

lfte bu memleketin gUZclllklerln-
tct,:ılcııaı; hölgellnde Alman ileri ha· dan, Bursanın kaplıcalarından başka 
~ligi ilin haııgt hatta vardığı, Sovyetlcrin me!cleleri yok mudur? 

şeyler ıı.rıyan bir ruh gibi - kA.h dur- den bir iki levha. Ben onları çırçıp· 
gun kAh köpUkl.U, kAh sinsi, kAh gll• 
rUltUIU _ kıvran& kıvrana akışı, ya 
Mersinden Sillfkıyı gelen yol. Akde· 
nizln bUtUn enginliği, Akdeniz ikllmL 
nin bUtUn feyzi, kıyıların danteıa. g1· 

~hatta mukavemet ettikleri malUm Ne vakte kadar lııtanbulda ~ıkan 
~ ~ku Alınanlar Smolen k §arkında ye- gazet.elerimlz, sadece lstanbulun ga
lt:ıtr ll er 1 gal ettiklerini bildirmemiş- zetesl kalmakta devam edecek? Ar· 
lo,, ~ 

1
11 "lZİYete göre Smolcn!k • Mos- bk ne zaman bir vali bir kUşa.t res· 

~ 0 
u <iıcrlnde ve iki tarafında Al· mi yapmadan, bir leylek yavrusunu 

dttr~ın ilen hareket için bir hazırlık yuvadan atmadan, bir ihtiyar evldt
lı.,tılıet teçlrdiklcri ve Sovyetlerin de mn· lığını öldürmeden, .bir Kırklarelinden 
~~için cepheye yeni kuvvetler ıev· bir Erzurumc!an, bir Antalyadan ba· 
>ıfrı1aıı. aııiaıılıyor. Hatıi Almanların bls geçecı-k? 

rintl çık:rtılan 
Alany~ Jse bh- dünya. cennet.dlr. 

An tal yadan Moı tun ve Bel kit hara· 
helerini gezerek Manavgatın saatler. 
ce mesafeyi ... uı dolduru ınuhteşeım 
şellı\lesinl dlnltyırık vasıl olduğımu~ 

ve deftizl yakından çerçeveliyen sıra 

lak, oldu~nrı gibi, yani astı ve uh.1 

gtlzclliğile göz önUne koyamamakla 

UzWUyorum. Allah belli.tını versin bu 

edebiyatçılığın; me blr ıııeye bemet· 

meli. Slllf'ke ve Alanya, başka şey
lere benzetilemlyecek kadar gUzeldiı 
ler. 

Memleketin bu gllzelllkleri ço..c. 

Ya dertleri' ve meseleleri, Onlar da 

bunlardan çok. Niçin blZim İstanbul 
~ Ecııeral Roll1lllcl kuvvetlerini Bu memleketin derUerl ve meselele 
~l~ctıhesıne naklettiklerine dair bazı rt, tramvaydan, kaplıcadan, Haliç 
~ ,;: dhı1e netredilmektcdir. Kati ı:ıı;ti· vapurlarının sura.tinden, terkoa auıa. 
ite 'ld n e ne kadar kım'et toplansa )i· niun intizamından çok do.ha mUhlm
~ıralı; derttt ıına, biz bu uzan boyl111 dir. Niçin bunlar lstanbulda çıkan 
1tthtruru ıl erdiremedik. Eier Alınan se- gazetelerlmlzdo birinci plAnda yer a· 
hrı..ı, . 'c harp sanayii bu kndar za. ıamamaktadır? Yalnız manzara gtl· 
dıt ıo~ ıae, bıı gidişin dönü~ü bir nrlid· ı:elliği bakımından btle lata.nbulu , lz. 
'~ .l>clc feci olabilir. Bu sebeple bu mlri, Bursayı gölgede bırakacak, kıs 

tepelerin ku,attılt Alanya, bir ta.Ol! gazeteleri h41A. ve hfı.lA. bir acayip 
ser gibidir. Orada çamdan ve kesta.- miyoplukla yalnız yakınlannı gör

~ 1hıiyatla kargılıyoraz. 
tlytt ada lıiıım anladığımıza söre "fi• 

.\!,,._ l~dur: 
lcr ~ JG...1 • • lu., "'' cephesini eö!.'türemernıe-
~~ı 

1
etlerj kafi gelmediği için önce 

A 

neden limona 'Ve m uza relene kadar, 
her tlirlU nebat yeU9lr. Evler kat kat 
yeşillikler aruına 1römWUdür. Kale· 
sine ytlkısellnce yerde bir kat gördU
ğUnll7. evlerin )'eftlliğe gömUlil alt 

mekle devam ediyorlar? Yazıcılar, 

biraz memlekete açılsalar ve fıkra 
muharrirleri blze 1sta.:ıbulu gevlt ge. 
tll'mekteıt vazgeçıeler ne iyi olacak. 

B. K. ÇAGLAR 

Toprak:arımıza iltica 
mi\ edecek 

,,.. Bugün LALE Sinemasında 
Menimin en giiscl iki filmi bkden 

1 - KEŞiF ALAYI 
ERROL ı:LA 'ı'.NN • OLlVİA 

de llA\1LLAND 

2 - ŞAFAGA DÖNOŞ 
yabancılar hakkında 

DAt-;İELL DARİEUX 

~ llthj ~~ etnıeyl ve aeağı Dnicster ve 
~ Qj k~ C?i bölıeaindeld Sovyet kUTI'Ct· 
L ~f tıııarı düıünmüoler. hu maksat· 
'it dt~ Od"8a araaına girmişlerdir. Fa-

~~~ir .ı:nuba sarkarııııılıkları için he- "••••••••••••••••••••••••••••• 
1-"'liyt ~ ta olmuo sayılamaz. Alınanlar 

Ankara, 9 (Telefonla) - Hazırla

nan yeni bir kanun projesine @'Öre, 
yabancı memleketlerden TUrklyeye 11. 
Uca eden muharip yabancı ordu men 
ıuplannın Türkiye topraklarına. gir· 
dlklert tarihten itibaren iade oluna· 
cakları tarihe kadar na,kll, iaşe, 11· 
bas, iskAn ve tedavi masrafları hU· 

kOmeUmlZ tara.tından temin oluna

caktır. 

~ tıı ~dal r Ukraynııda 25 Rns fırkası ttr lıı; erj • • s 
!\._ ltı1 20() .nı ıddia ediyorlar: • o\')'Ct 
i"'}'lltt· hın gôtterilıni§tir. Bu hususta 
~ı ~: tel.:zibine intizar etmelidir. 

~' "1nvctJerinin hiiyük kısımlarile 
ltt t •l.t larI.:a çekildiklerini unnediyo-

' Odeaayı müdafaa için Sovyet· 
Soty llladın yardım görebllirler. 

tlli ~ lı.." kuvvetleri lki defadır Ber· 
~tt 111hltdııııın ediyorlar. Denilebilir ki 
~ Udafa 

l}'lt. d ası tanka, tayyareye ve mi· 
•Yallınakta devam ediyor. 

~ÜVEN 
t.(fffi:~ 

--~Pe&eııt mUşt6'11erf 
9'~ ~un eder. 

eb14ı Camii caddesi 

~:::::::--
~ ~ SONNE-rçı 
": -• Tür le< a 

lttb tllJekaıyon ve Panaıman 
<ile: ~ Yapılır 

at'şıkapı Tramvay du-
l!' !'atı No. 99 

fJllııı Stbınetrlllk 

~--... 
lltru~. 

.,cıs 
Ol'~ n,'lF MÜTEHASSIS 
~'l'öıt • DOKTOR 

~!Wi: BATU 
~ y~d9 daD 18 e kadar 

l'-•lllıda kabul eds. 

~:::2:?·107---· 

Istanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
1mnbol • Ankara • Adanı aruında teferlere baflıyn açaklula ı.,umıak i1.ze. 

re 4 • 8 • 941 T. den itibaren lıilumum P. T. T. merkezlerince UÇilk muraeelôtı ka· 
bulune ha.§lanmıştır. 

Uçağın Y~ilköydcn hareket aaati 8.40, Yetilköye m11'faealat eııati 17,25, po&ta· 
nın İ!tanbulılan hareket saati 7.20 dir. 

Halkımıza bir kolaylık olmak üzere İstanbul, Calatı, BeyoiJu Pangıltı, Os
küdar, Haydıırpa,., Kadıköy merüezll'.ri sabaha kadar; &yazıt. Fatih. Aksaray, 

Tophane, Be,iktll§, Kasımpaoa merketleıi saat 24 o kader; 
Bostancı, Ercnköy, Kızılıoprak, Sclimiye, Kazguncak, Bebek, Rumelihiur, At· 

narntköy, Ortaköy, Fener, Hal, Unkapanı, Kumkapı, Samalya, Bakırküy, Florya, 
YC§ilki;y, Topkapı, EJirnckapı P. T. T. merkezlerinde aaat 19 a kadar her türlü 
uçak muratclitı kabul cdecrklerdir. Bu merkezlere kabul olunacak maddcleri&ı ilk 
uçakla sevki eebabı temin olunmuştur. 

Bununla heralıer İstanbul postahaneainden ttzak olan Boğaziçi, Haliç ff Erenz 
köyden ileri Pcndiğe kadar olan diğer bilumum merkezlerce de mahdut meui 11-

atlcri dahilinde hila kaydü §art uçakla aônderilmck iUere her IMWİ müruelit kabul 
olunnrsa da bunların npur ve tren tarifeleri tamamrn uygun olmadı~ıııdan IOD 

poıtalarının hareketinden eonra kabul edecekleri mevadın merkeze celbi imkiaı 
mevcut değildir. 

Ba ltlh:ırlıı uçal:la mektup aöndcrmelc istiyen ve gününde gitmesini arııııı ecfen. 
lerln i•imleri yukarıda zikredilen merkezleri tercih etmeleri \'O po&anın İ!ltanbul· 

dan lıarekııı saatini gcizılen uzak hıılundorınamaları k<'ndi menfaatleri ilr.tizasıdır. 
Saygılarımızla muhterem halkımıza bildiririz. (6674) 

fs tanbul Nafıa müdürlüğünden: 
28/8/941 perıoınbe günü ıut 15 de lstanbulda Nafia müdürlüğü ekeiltme ko

mi&)ODU odasında (1470.65) lira kefif bedelli KadıkÖJ 3 iİllcÜ Olta oklll tamiri 
açık eksiltmeye konulmu§tur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık jP:ı'l genel, hııewıi ,.. fenni f&l'lnıaeleri, 
proje k~f hulisaaiylc huna müteferri diğer evrak dairetinde görfilecekt ir. 

Iuvakkaı teminat (110) Jira (00) kuruştur. 
İsteklilerin en az Lir teahhütte (1000) liralık hu lı§e beuer tı yaptJiına dair 

idarelerinden almış olduğu vesikalara i t.inaden İawıhul 'filiyetiıae mün1eaatle 
ek&iltrne tarihinden tatil ı:iinlcri hariç (3) gün evvel alınınıt ehliyet vcı 941 yılı. 
na ait Ticaret Odası vcslkılarlyle gelmeleri. (6785) 

İstanbul Belediyesi binlan~ 
Kql/ bedell ilk teminatı 

2337,59 l 75,32 Anadoluhisarında YenlmÜalledc Göksu deresi iiEeriııde· 
ki ahtap köpriniin sökiilüt> yellİden J19Pılaaea. 

Tahmin beddl , 
2324,00 l 74,30 Yollar §ıiheei llilintlirleri için yaptırılacak parçalar. 
Kqif ve tahmin bedelleri ile ilk teminat mil.tarlan yukarıda )'IZlh itler aJn 

o.yrı açık cbilımeye konulmuştur, Keşif ve fatUWnelerl Zab• .e M~it 
Müdürlüğü kıılenıindc görülebilir. itıaıc 2S/8/941 Puartesi günü saat 14 00 
Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ,·eya mektupları, 
ihale tarihinden sekiz gün evvel Beledife Fen ~eri Müdiirliiğüne müracaatla 
alacakları fenni ehliyet ve 91-1 ) ılma ait tieaııet Olle&ı ve&i~ ilalıJıc Pnü 
mua,,en ısnatte Daimi Enciimeade l ' ' r ."'A> 

Millteciler topraklarımıza ayak bas 
tıklannda ve kara sularımıza girdik. 
!erinde esUha, mUhimmat ve harp 
vasıtalarından tecrit edlleceklerdır. 
Milltecllerin zatı eşyalarından maa
da, geml, tayyare ve sair askeri e9 · 
yası ve her çeşit .harp malzemesi or 
du tara.tından muhafaza altına alına. 

cakbr. 
Enterne edilmiş subay ve askert 

memurlarla erlerin iaşeleri ve kendi· 
!erine yapılacak her nevi yardım hak 
kında mensup oldukları hUkümeUerle 
mukavele akdine hUkümet.imiz me
zun bulunmaktadır. Mukavele yapıl· 
madığı takdirde bu husustaki masraf. 
lar ve nakdi yardımlar hU~metçe 
takdlr olunacaktır. 

MUltecUer sivil oldukları takdirde 
muhacir ve mU!tecl komisyonlarına 
devredU!nclye kadar iaşe ve sair ba· 
kmılarx ordu tarafınc!an temin ve en. 
teme edilen askerlerin idareleri Kt· 
zılay cemlyet1ne devredllecekUr. En
terne edilecekler için tesis edilecek 
kamplarda inzibatı ordu deruhte e<\J. 
cekttr. Bu kabil şahısların vezaı mu 
ameleleri Türk askeri ceza vo askerl 
muhakeme usuller[ kanunlarına ta.bi 

tutulacaktır. 

---· DOKTOR ÇIPRUT 
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Afrika harbi Ki e 1 Almanlar 
Afrika dan 

çekiliyor mu? 
lf ezan: 'M. H. ZAL 

Libyada hudut 
mıntakaS1nda dev .. 
riye faaliyeti oldu 

Kıhite, 9 (A.A.) - Orta,ark fnılliı 
kuvvetleri umumt kararsfilıı tarafından 
dün neşredilen tcl>liii: 

Llbyada hudut mıntııkasında devriyelc
riınlı top~tı ıte,llcı küçük düflillla nakli)c 
müfrcıelerlnl da&ıtmışlardır. ,,.. 

Kahire, 9 (A.A.) - Ortaşark ingiliz 
kuv,•etlerl kııı:nandanlığının tebliği: 

Tobruk'ıa hatlarımıza yaJJa,mağa ça· 
lışan küçük bir İtalyan müfrezesi t!lr 
edilmiştir. 

l\lüfrezelerimiz lıudud mıntakasındıkl 
faaliyetlerini ııiyadeleıtirmitlerdir. 

----o-

Almanlara göre 

2 Sovyet ~rkası 
imha edildi 

Berlin, !) (A.A.) - A.lmaıı Jı.,ı....n• 
<lanlı~ının tebliği: 

!:ion fevkalade tebliğler<le bildirilen Uk· 
raynadııkt yeal harekatın ııetıceleri fU m: 
bUyük muvaflakıyetlerlcı tahakkuk etmiı 
bulunmalctaılır. 

Feld • Mareşal Von Rundıtodt'dcın alı· 
nan malümııta göre Ceııeral Von Loclır'ün 
hava filosunun yardımiyle 6 ncı ve 12 ncl 
.Sovyet ordularile, 18 inci Sovyet orduou• 
nun lıazı kısımları )ani tahminen 25 pi• 
yaılc.. dafı ve tank ıiımıınl lınha edilmittir· 

İçlerinde 6 ncı ve 12 ncl ordu baıku· 
mandanlıırı da dahil olduiu halde 103.000 
esir alınmı§tır. 317 tank, 838 t.op, külli· 
yctli aalr harp malıemeai Hı bu me>·anda 
5250 kamyon ve yüklü trenkr ittinıım 

edilmlıtlt. 
Dillman kanlı ,.o vahim zayiat vermittir. 

Oiiıman U)iatı şimdiye kadar 200 bin 
raddesinde tahmin edilmektedir. 
Dnle~r mansabında 5 , ·apur hasara 

ufratıldı 

Berlin, 9 (A.A.) - D. N. B: 
Alman tayyareleri 7 ağıt to&ta Dnieperin 

mansabında Uçakof limanına hücum el· 
mitlerdir. Şimdiye kadar alınan maliimı· 
tıı nazaran 3000 toniliitoluk bir tilep ya· 
kılrnıı ve ceman 15 bin ıoniliıoluk diğer 
4 vapur da bombal:ı.rla hasııra uıratılmıJ-
tır. 

6 İngiliz ,·apuru batırıltlı 

Dcrlin, 9 (A.A.) - D. N. B: 
Alman denizaltıları Aılantlkte kııvvetli 

bir hlınaye altında .eyretmektıı olan bir 
upur kaiilesinc ment11p ılıı lnglliı va• 
puru batırmı~tır. 

Alman tayyarelertalıı faaliyet! 
Bertin. 9 (A.A.) - Alman ba,kuman

tlaıılı~ının bugünkü tebliği evveli uma· 
nıi tcbUAlerde bildirilen muvaffalcıyetle

ri tekrar etti!..'tm M>nrı ın malümatı 

\erme'ktedir: 
Alman uva~ tayyareleri dün gece İngil· 

ttrenin nıütead<lid yerlerine lıücum etmit
lcrdir. ElkenderfJeye yapılan lıücum es. 
nasında bir sahih doka ~e küçuk bir 1n· 
gili.ı: harp gemisine ağır çapta hornbalar 

aıılınıttır· 
fngı1iz tayYarelerl diin geçe Hındıorı 

v" Kiel limanlarını yıngın bombaları ile 
bombalamı lardır. 

Berline lıücom teşehhüsünde hıılunan 

dü§man tanareierl hava dafi toplıırımmn 
ateşile pu kürtülrnü~tür. 3 düşmon tayya• 
re i dü,ürülmü~ıür. 

AlmaDlar Korosten'l a ptetWer 
Berlln. 9 (A.A.) - Almu ordulan 

ba,Ir.umandanlılının bugunkii tebliği: Ev· 
vclıi hususi tcb~lerle bildirilen muvaffa· 
kıyctleri tekrar ettikten sonra §U mal&natı 

vermek1edir: 
Pripet bataklıklarının cenubwıda Al· 

maıı kıteları, geçilmesi iıukinııı orman 
ve bataklılr.larda günlttee devam odea 
muharebelerden ı;onra mühim bir miiJıa. 
kalit merkezi olan Koro&ten'i ıap\etmit

lerdir. 

FERDİ ve iÇTiMAİ 
HADiSELER 
Ölenler: Ağrı mebusu İhaan T&v 

Ankarada vazife ba.şında ölmUştUr. 

CenazeSi dün 1stanbulaı geUrllmlf 
Edirnekapı Şehitliğine def~

Ur. * Eski mahkeme! teftlf BvW 
azasından Rahmetli Kuddusi Bfendi 
nin 8'i Bayan Naime Hacec- Barlı:ot 
'OskUdarda ölmUş, Karaıca.aıunet mo
zarlı#rna gömWmil.ijtnr. * Merserize tabrlkatörletlnden 
Hikmet Şalcınm kıZ1 Bo.yaa Şazi,. 
Şalcı l'enç yaf'Dda ölmüf M.-keme
fendi mezarllftna gOmWmllfttlıır. 

E\.i enealer: Emekli öğretmerdet' 

den Ziya Sırlınm kızı ilk olAtl at· 
retmenlerindea Bedia. Sırlı He 8&
vari Ust teğmeni Bedri Çajiar Pe.
tlhte eYleamil}lerd.ir • 

?oıı'lkila: Malat]ıa Ytikeek Zinet 
Mtthendilll Z&blt 04inövlll ile R*l· 
ye Kulenin nikılblen .AH&rad& ak-

tedilmift.lr. 
NifU: G\1mrik m6fe4tlfl ırllıık& 

Rahmeöt Sadettlnln kızı BllJU 
NeoıA Okay ile u\IMıt lllAlnıt !'91t
tlkk p~ n41f8n~~ 

<hl". 

~ 

Deniz assa bom· 
balandı, yangınlar 

çıkarıldı 
Londra, 9 (A.A.) - Dün gece İngiliz 

bombardıman tanııreleri tarafından Ki· 
eJ'e yapılmış olan bava akını neticesin· 
de orada muıwam )'angınlıır çıkmııtır. 
Havı •~rctlnle bu aabllıkl ıeblığlnde 

§Öyle denilmektedir: 
8/ 9 ııtuatoı ıeccal parlak bir ay ıe ı{;ı 

altında Kici deniz ussüne mııvaffakı) et· 
le neticı•lenıın aAır bir hücum icra edil· 
mişıir. Doklnrla deniz tezaiihlarının de
vamlı le i abctli bombardımanları 11ct1cc
eiııcle mıtauam yugınlar, tahrilıat lkaıno 

hatlamıttır. 
Daha cenııpta daha az mÜ•ait bir bava· 

dan Hanıburg ile &air mııhıllcrdcki askeri 
hede.flcr bombardıman edılml~tir. 

Dört bonı.bardnaan tayyarr.miz kayıplır. 

Rabindranath Tagc· 
run nişı büyük bir 
merasimle yakıldı 
Şanıuy, 9 (A.A.) - Kalkütı'dan alı· 

nan bir h.Wrcı ıure, Hind muharrir! Ra· 
btndranatb Tagor'•n naıı Hind lidctlcrl 
mucibince büy{ik bır halk küıleai huıu· 

runda. lfaoı;by nclwi kıyısında yakılnııt
tır. 

Bu münaselı tle Ka!küta. Bombay, Mad· 
ros ve diğer ıelılrlerde hıikürıtet binaları 

kapanmış ve Bcngol pırllimerıtoıu eti c
lerini tehir cımi ıir. 

Yer sarsıntıları 
Ankara, 1) (A.A.) - Aldığımız tclı;raf· 

lar, bugün bir lmm 'l'ilayeılerimlıde mu· 
teaddid yer sareınııları ka)·dcdildif;ini bil· 
dirım:ktı:dir. Buna nazaran, biri 10,05 ve 
dığerleri 13,11. 18,17 do olmak iızere Koır 
tımoııııda dürt yer sareıntısı olmu~ 'e 
bunu 5 9cr saniye fark ile iki zelzele takip 
eylemi.tir. İncboluda l.20 de 4 ınniye de
nm eden Lir anrsınıı olmu~tur. Çankırıda 
8,00 da fiddctli bir zclıelc duyulmu~lur. 

~hsan Tav'ın cenazesi 
merasimle kaldırıldı 

Anlcarada BUyUk Millet Mecll.sln· 
de bUtçe encUmenlnde ı;nlışır'ltcn 

kalp sektesinden vc!ıı.t eden Ağ"t'ı 

mebusu lhsan Tavın cenazesi dUn 
öğleyin Ankaradan şehrimize getlrl· 
!erek cenaze na.mazı ikindide Beya· 

T a Ajansının Kablreden al· 

dığı bir telgrafa bakılırsa 

Alınanlar, Tobrukta bulunan Jcuv
\Ctlerlnl Afrlkndan tamanıllc ~

mlşler, lıcm de ttaıynnlıırıı hic ha
ber \crm den ... Bu kU\'"\eUer Bıı.1-

kanlara \C Rusynyn gUnderllml~. 
Ta s AJıınsı: dtonııncl, bu cep

he kunııındanlıG-ındıın çcklldlktcn 
sonra Alman k 'etleri de gerl a· 
lındı» diyor. Bôylcoo Alman başku
mıınd:ınlı •mda csaı;lı bir değişiklik 
olduğu 'e Rommel'ln şark cephe
sine memur edlldJ''1 hakkında e ,._ 
'elce l.\lo kO\ adan 'erilen, Berlin 
tarafından ne teyit, ne de tek%.ip 
olunınıynn haber! bir defa daha 
tekrar ediyor. , 

Uu lıı.nn lidetıı söz a.rasınıJa ''er
dikleri haber ınUhlmdlr. Eğer Al
manların Afrlkadan çcklldlklerl 
doğru l e 1tal~an1arın ball JJe ola
caktır? İngilizlerin neden buıı& da· 
lr 'e sedası çıkmnmııttr't A
caba İngillz.ler bunu blldlklerl hal
de me' Jm itibarile takip hareketi· 
no glrişmcıncği \~ Ualyanlarla baş 
başa kalıp beklcnıeğJ terclla jD1l et
mlşlerd lr 't 

Bu h:l\adls Ta ajansı tarafı• 

dan ,·crllnıc.kle beraber N~TOrk 

llcrald • Trlbun gazetesi de ayıü 
yolda haberler \Crlyor. lşln içinde 
bir iş olduğuna ihtimal 'ennek her 
halde caizdir. 7.oten Almanlar Rus 
cephesine bu kadar kun·et batıa
dıktan &onra AfrJka <·epheslul tas
fi.) C etmeleri akla yakındır. Ç!Un
kU bu ccphc<'le me,cudu mullafaza 
kllfl değildir. lngllhler bir dili.iye 
kun<?tlcndJğlne göre gelecek mll
cadele me' lml için l..""UV'\ etleri o 
nl bette arttırmak zarureti \ardır 

ki Almanların do. mulıtcllf cephe-
• lerc <la •ıhna hnklinları hudutına. 
sayılamaz. 

Almanların İtalyanlara haber 
'"ermeden ~kllmest hakkındaki ha
ber bir propaganda mahsultl ola
blllr. Fakat haber 'erseler de \er-

meseler de AlmanJann Afrlkadıuı ge 
kllme!ll, ltalya icJ.n ~eni bir gaUe 
de,•rf açılması demektir. Bu hldl· 

, ı;clerln btitUn Akdeniz işleri izerl
ne tesirleri olma ı da tahlidlr. 

zıtta kılındıktan sonra Edl~kapıda =============== 
kl şehltlltc gömWmUştür. G o· N o· N 

Cenazede BUyük Millet. Meclisi ro- [. J 
isinin namına reis vekili Şemseddın 

GUnaltay, Bingöl mebusu Necmeddin T AK V l M 1 
Sahir, Vali ve Belediye Reisi Doktor -
L~tf1 Kırdar ve daha birçok tanın· 10 ACUSTOS 9U 
mı.t zevat bulunmu9tur. PAZAR 

Cenaze mt'rıı.slmlne BüyUk Millet AY: 8 - GÜN: 222 - llıur: 97 
Meclisi Reisliği, bütçe encUmenl, RUJlll: 1357 - TEMlt!UZ: 28 
&,vekll, Dahiliye Vekili, Cümhurl· HiCRi: 1860 - RECEP: 15 
yet Halk Partiai Genel Sekreterliği \'AKtt ZE\'ALI EZANI 
vali ve bell!dlye re1Si, lstan'bul Şehir 
Meclisi azaları, İstanbul barosu nam. 
lanna çelenk1er göndcrilmı.şUr. 

Dünkü yüzme 
yarışları 

Bö1':o yiimıe biriııciliklerinin final mü· 
aabakalarına Luı;ün Moda bavuzlarındıı 
batlumııtır. lOS &porcunun iıtirak ettiği 

bu yarı.lan ı.iıemmiyetli bir seyirci kala· 
balığı tıtkibeuni~tir. 

Alı11111 teknik neti eder ~unlardır: 
100 serbest bü) ükler: 
1 - İbrahim, İstiklal lisesi 1,3,4 
llO &erbe.sı küçükler: 
l - Necdet, Galata!!ll'lly l,li,2 
200 /;urbatlama büyükltr: 
l - YMUf, Gelatasaray 3,7(1. 
100 kurballanıa küçükler: 
l - Yusuf, Galatasaray ·I,84;4 
4QO u:rbtlt büyükkr: 
1 - Vtodad, Haydarpqıa 5;58,6 
4(J() HT-bc.sl küçük/er: 
l - Bedri, Beykoz 5,li6ı 1 
4X1fJO barrtil• biiyülrlcr: 
l - GalatMM'IY takımı l~l 
2 - Beykoz taklDH• 

GÜ EŞ: 6,05 9,49 
ÖGLE: 13,19 5,03 
İKiNDİ: 17,11 8,55 
AKŞAM-: 20,15 12,00 
'YATSI: 22,00 l ,4j 
iMSAK: 4,09 7,50 

-RADYO 
~PROGRAMJ] 
s.ao Program ı 19.45 Muzık 
8.33 Müzik 20.00 Konu~a 
8.45 Ajlll! 20.ıa Müzik 
9.00 Müzik 2Ul0 Ziraat tak. 
9.30/9.45 Evın 1111° 21.10 .Muıık 

12.SO Program 21.40 i ıanbul at >• 
12.33 ı iizik 
1245 Ajans 
13.00 .Müılk 
lS.80 Konn§ına 
lS.45/14.SO Müzik 
18.00 Program 
18.03 Muzik 
19.00 Müzik 
19.30 Memleket uat 

eyıın 

rı §lan neti«ı!i 

21.50 l\luzik 
22.SO Memleket saat 

ayan 

22.45 Ajans spor 
senis.i 

22.45 23.00 Yarınki 
program \C 

kapanlf. 

Essen 
lııcltiz taşyaı'elerlahı Esseıı'4e 

sllih fabrik&lanna en büyllk çap

ta boıını.lar atWdarı ~· 
Eııeell. Prmyada Da.eidorf" ma 

29 kilometre fbaall prldelJlde 6%9 
1'la Al ntifaalu bir fM.lrdlr· 

Dokuancu 8811'da kuru.lan bu ,e
lllır, llddpıllllı, cn...uld meba11 
demir' v. könak 9Uıa1an11daa Jıi
..... edeR lü'upp 9ellk Ye sllih 
falıl'IUMnDa borçhldu. 
.. .falN'lkalar Friedrkılı Knapp 

tuatnha 1811 de kurahnu!tllr. 
ım ae clOiUP ıSM c1a öJeıı Frl
eilttıla'I otta Alfred Kmpp !HtlbW 
-..,.. l8U c1ıe cloi'UP 1881 4e ö-
111111 .tııtreıt'ln yerini ae ottu Fried
Jtek, Aılfııed KrwpfJ alauştlr. 

·-· -l8M-~. H9! cJe A ulf*lt. 

Krupp fabrikalarını dUnyadakl 
e111sallnlu en bilyUğü hall.ne getJ· 
ren otuı Ue torundur. 

1810 • 1811 harbinde Paris mu
Jaasarasında kullanılan muazzam 
Alman toplarını Alfred meydana 
getirmiştir. t~rledrkb Alfred, Al
man imparatorluğunun en 2engln 
adamı ldJ. Bu 2at gemi inşaatına 

da girlıpnlş, geniş demir \'e kömür 
madenleri 8atm almıştır. Biricik 
kw: Bertha, -906 da Guı;tav \'On 

Bohıe. und Halbach ile e\·lenmlş ve 
damat fabrikaların ba..'1na ~eçmış. 
tır. 

Krupp fabrika mı11 umwni harp 
te yaptıJı 4! ilk toplann «Büyük 
Bertha-, «t!l"man Bertha» adlarUe 
andmMI Bert.ha Krupp dola.}"18Ue· 
dtr. 



At Yarışları 
Bu haftaki yarışlarda ikili ve üçlü 

bahisler iyi para verecektir 
Bugün at yarı,.larının b~inci hafta ko
~ı yapılıyor. Her ı;ene gelecek 
hafta bitr.n yarışlar bugün henüz ya
rısını bulmu§ oluyor. Bu da meraklılar 

için çok büyük bir kıuanç olmu§tur. 

Bugünkü yarışlara giren hayvanlar içe
risinde bilhassa iki yaJı eaI kan İnğiliz 
tayları ko~o$unda §İmdiye kadar koşmı· 

yan iki ta)-, Alişah 'e llatvan Ankara· 
danberi rakipleri ilo çok ııkı mücadele
ler yapan ve henüz bir derece tutamıyan 
beş arkada,ı ile ho!uşaeak 'e kendilerine 
birincı1ik temini için küçük y~larından 
azami kuvvet ve kudretlerini harcıyacak

lardır. Yedi lillf kan tayın i~tirak ettiği bu 
'ko~u çok heyecanlı olacaktır. ikili bahsi 
tutturanlar çok kauınacal..Jardır. Zira hay
vanların ht'p inin kudretleri müsuidir. 
Bunların arasından ikinci) i bulmak çok 
zordur. Ko§unun neticesi lıer an deği§e· 

bilir. · 

Şimdiye kadar yaptıkl&rı mii•abakaları 

uzıırı dikkate alır5ak, Duket içlerinden 
tefevvuk etmiş bir tay manıara5ını verdi· 
ğindcn kendini bu ko~unun favorisi adde
diyor. İkinci ve üçüncülük için Sorun \e 
llatvan kabul edilebilir. 

Çifte bah•i de bu taylar tC?kil et· 
mı-ktedir. Üçlu hah. e gelince ilk ayağı 
olan bu ko,unun güçlüğü .,,e &Onu olan 
arap yarışının kar,ılığını tutturabilen 
meraklılara tahıninimize göre Buket yeni· 
lirse rpey mühim bir para bırakacaktır. 

Ko:ular hakkındaki tahminlerimize ge
lince: 

l inci ko:unun Mia tarafından kazanıl· 
ması lizııngelir. Her ne kadar Komisarj 
ile htmen ınüsavi bir sıklet ta~l)Orsa da, 
bu mesafede .Misin turulması ç-0k zordur. 

ı-·a,-oriıniz: Misdir. 

2 nci ko~u: 

Ankarada bir Jı:~u kazanan l\lelike
tülha\'Va bugün için daha iyi bir nziyet· 
ledir. Süleyh ile mücadde edeceği zan· 
uında),ı. Yarı' ikiıi arasındadır. 

Favorimiz: Melikctulhavvadır. 
3 üncü ko~u: 

Cunün en heyecanlı ko~larından biri i 
olacak bulunan bu yarışta Buketin ~ansı 

çok kuvvetlidir. Mamafih tecrülıe•iL yedi 
tayın bir arada bulunmA!ı bilhas!a ya~ 
}arının g<izönünde bulundurulması ııanile 

koşunun neticesi üzainde büyük hir tesir 
yapabilir. Bu mCMfede Buket İ)i oldu· 
ğundan kendisinin lızanacaE;ını tahmin 
ediyoruz. 

:Favorimiz: Buket. 

Plı1se için: llatvan • Saroıı. 
4 üncü kO§u: 
En ku\Vetli iki İngiliz atının ıukı bir 

mücadelC$i olacaktır. Her iki ahır da bl§ 
atlarına birer yardımcı vemıi§tir. Geçen 
hafta Romansın yardımcı~ı olan Alim Pu· 

rönün nzifesini yapamaması ve mesafe-! 
nin de daha kı!a bulunması Prens Hali· 
ınin liderlik edecek atını deği~tirme&ine 

sebep olmuş ve ıtri bir hayvan olan Hü
ınahatun Romansa yardımcı yapılmı,ıır. 

2000 de Roınan~a daha iyi gelen bir 
mesafedir. Bugün ayni kilo ile koştuğu 
Karanfıllerdcn geçen yarı~ın intikamını 
alabilecc-k mi? 

Öyle ümit ediyoruz ki koşu sadece Ka· 
ranfil ve Romans nıücaddesi ,eklinde ge
çecektir ve çok mücadeleci bir at olan 
Karanfil bu işten ı;alip çıkacaktır. Eğc-r 

Romans mücadele etmeden Karanfil ile 
beraber 200 ünde dahiline kadar gelir \e 
orada hücum etmek ku,-vet ve imkanını 
bulurl!ll yarı~ı da kaıanabilir. 

Bizim favorimiz: Karanfildir, 
5 inci ko=u: 
.Meml,.kctin en kuvvetli 10 tane arap 

atının hilhas~a Savanın i~tirak ettiği bu 
ko}u arap atlarının hakiki bir imtihanı 

olacaktır. 

İ•tanbulda iyi idman edilen Mihrül
can Ankaradaki ma!liıhi)etlerinin acısını 
Bozkut ve Boraya kar~ı bol bol çıkarmış
tır. Önünde sadeecı Sl\a kaldı- Bugi.'n 
onunla da kozunu paylaşarak hakkı olan 
ha, atlar ııraııına geçmek fırsatını kay. 
betmek isteıniyecektir. 
Savanın idmanının ne derece olduğunu 

bilmiyoruz. Uzun bir zaman müsabaka 
yapmıyan bıı atın kudretten bir parça 
dü}tüğü zannındayız. Günden güne iyile. 
gen \ C rahaısulı~ı geçen Bozkurt bugün 
~lihrülcanın en kuvvetli rakibidir. 

Çok sıkı bir çeki~mc suretinde geçe
cek olan bu )arı}ın muhtemel galibini ı<eç 

melı: bir parça mü§küldür. Bozkurtun ge
çen haftaki gibi Mihrülcanı elinden ka· 
çumıyacağını tahmin ediyoruz ve netice 
olarak Mıhrülcanın plase olacağını tah· 
min cdiyoruı. 

f'a11lrileriıniz: Bozkurt • Sava. 
Plii eler: Bora • 1\tihrülcan. 
Geçen hafta olduğu gibi fuorilerimiz.in 

kazanacağını üınit ederek karilı:rimize iyi 

şan•lar temenni ederiz. 
İkili bahis: 1 • 3 • 5 inci koşularda. 
Çifte bahis: 2/3 • 4/ 5 inci ko§tılarda. 
Üçlü bahis: 3 • 4 • S inci koşnluda. 

ATÇI 

Kütahya Hava Sabnalma Komisyonu 

Başkanlığından: 
1 - 272·ı7 lira 11 kuru' k~i( bedelli bir adet pavyon kapalı zarf usulıle iha· 

leye konulmuştur. 
2 - İhalesi 15/ 8/ 9·.U cuma ı;ünü eaat 15 de Kütahya merkez komutanlığı 

&atınalma komisyomında yapılaraktır. 

3 - Pavyonun muvakkat teminatı c2440> liradır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyenler her gi.ın ve ihaleye girecek olanlar ka· 
nunun icap ettirdiği vesaik ile birlikte verecekleri teklif mektuplarını en geç 
15/ 8/941 gunu saat 14 do kadar makbuz mukabilinde koınisyona vermeleri. (6368) 

Istanbul V eliefendi yaz yai-ışları 
BEŞiNCi HAFTA Resmlprogramd1r 

Cümhurreisi ismet ~lnönününi himayesinde ve Başvekil Refik Saydamın riyasetinde Yüksek Yarış ve lslah Encümenince 
tertip edilen yarışların resmi programıdır. 

Birinci koşu (Satış koşusu} Saat 16 da 
. . .satış ~atı 800 ve 400 liradır. Oç ve daha yukarı yaştaki saf kan tngiliz at ve kısraklarına mahsustur. ikramiyesi 255 liradır. Birinciye 180 li~ 
ıkıncıye 55 lira, üçüncüye 20 liradır. Sıklet: Oç yaşındakiler 55 kilo, dört ve daha yukarı yaştakiler 60 kilo taşıyacaklardır. 1941 senesi zarfında ka.:anÇ~" 
yekônu 400 lirayı dolduranlara beşer kilo, 800 lira ve daha fazlasını kazananlara 8 kilo illve edilir. Satış fiyatı 800 lira olanlara dörder kilo ilave e 
lir. Satış fiyatı 400 lira olanlardan dörder kilo tenzil edilir. Mesafesi 1400 metredir. 

Sıra Hayvanın H A Y V A N 1 N 
No. Sahibi ismi lrkı, rengi, cinsi Babası Anası Yaşı Antrenörü Taşryacağı renkler Sıklet 

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

1 Dr. Seferof Komisarj S. K. İn. Al, At Obertaı 
2 Fikret Atlı Miı 5. K. İn. Doru kıs. Kapkirineı 
3 S. K. Osman Roi S. K, İn, Doru, at Klotkap 

Basia 
Kezban 
Ra&toka 

ikinci koşu 
Oç yaşındaki ve hiç koşu kazanmamış saf kan Arap erkek ve dişi taylara mahsustur. 

üçüncüye 20 liradır. Sıklet: 56 kilodur. Mesafesi 1600 metredir. 
1 ŞCYket Kırgül 

2 Sedat Börtecene 
3 Preuı Halim 

KW1lf 
Siileyk 
Meliketül 

S, K, A, al erkek. 
S, K, A, al r.rkek. 
S, K, A, al dişi 

Kurut 
Şahaıa 

Poruj 

Me!oruro 
Maneki 
Nebile 

7 Dr. Seferof 
4 F. Atlı 
3 s. K. 0Sll)&ıı 

Sarı, mavi 
Sarı, lacivert 
l\for, krem 

56 Yul.i 
53,S Ahmet 
53 Mustafa 

• Saat 16,30 da 
ikramiyesi: 250 liradır. Birinciye 180 lira, ikinciye 55 lir" 

3 Mecid 
3 S. Börteceue 
3 Prenı Halim 

Vi,nc çürüğü, sarı 
Sarı, kırmızı 

CümÜJÜ, siyah, mavi 

56 Mecid 
56 Şandor 

54,S Horvart 

üçüncü koşu 
iki yaşındaki yerli saf kaan lngiliz at ve kısraklara mahsustur. ikramiyesi 300 

56 kilodur. Mesafesi 1000 metredir. 
liradır. Birinciye 225 lira, ikinciye 55 lira, 

let: 

1 Kadri Y ıkılmu 
2 Fikret Atlı 
3 Cahil Apayılr; 
4 S. K. Osman 
5 Yunus Ün 
6 F. Simsaroğlu 
7 Fahri Atlı 

Yavu;r; 

Hatvao 
Ali~h 

Bomba 
Saron 
Buket 
Pardon 

Y. S. K. İ. doru erkek 
Y. S. K. İ. doru erkek 
Y, S, K, 1. kızıl kır erk. 
Y. S. K. l. al erkek 
Y. s. K. 1. cloru di~i 
Y. S. K. İ. kes. doru di~i 
Y. s. K. i. doru di~i 

Onnikı il 
Klotkap 
Aliehah 
Onnik~ 11 
Onniks il 
Sca Srrpant 
Klotkap 

Zen art 
:\osd, or 
Pamelle 
G. Radiance 
Sara Rubiyant 
Chine!gül 
Virjin~lau,h 

2 YJlııfu 
2 f. Atlı 
2 f. Atlı 
2 s. K. O•ma1l 
2 Yunus Üıı 
2 Bayram 
2 Abdullah 

Mor, &an 

Sarı, lacivert 
Beyaz, kırmızı 
Mor, krem 
Vi_şneçürüğü 

Çividi, filiıii 

Düı pembe 

56 Mahmut 
56 Ahmet 
56 llorvat 
56 Şandor 

sı,s Reşat 

54,S Bayram 

54,5 Abdullah .-"' 

Dördüncü koşu (Beykoz koşusu) Saat 17,30 do 
Uç ve daha yukarı yaştaki yerli saf kan lngiliz at ve kısraklara mahsustur. ikramiyesi 470 liradır. Birinciye 370 lira, ikinciye 75 lira UçüncUf 

25 liradır. Sıklet: Oç yaşındakiler 55 kilo, dört yaşındakiler 60 kilo, beş ve daha yukarı yaştakiler 62 kilo taşıyacaklardır. Mesafesi 2000 metredir. 

l Ahmet Atman Karanfil S. K. İn. al at Onnika ll Egerette S Filips Mavi, ııiyah 62 Filipı 
2 Prens Halim Romana S. K. İn. Al, kıerak Alinari Herçenknör 6 Prens Halim Gümü~ü, ~tavi 60,.5 Horvart 
3 A. Atman Konca S. K. İn. al kısrak Onniks Il l\tisıinıctıe 4 Fjlips Mavi, siyah 58,5 Şandor 
4 Prens Halim H. Hattın S- K. i. doru, dişi Alinari Leydi Tag 3 Prens Halim Gümü,ü Mavi 53,5 Davut 

Beşinci koşu 
Dört ve daha yukarı yaştaki saf kan arap at ve kısraklara mahsustur. ikramiyesi 300 liradır. Birinciye 225 liradan maada dUhuliye mecmuu, il<İl1 

ye 55 lira, ü~ncüye 20 lira.dır. Sıklet: Dört yaşındakiler 56 kilo, be~ ve daha yukarı yaştakiler 58 kilo, taşıyacaklardır. Mesafesi 2600 metredir. 
1 Rifat Baysal .. • !Ora S. K. A. kır at Aleycan Bulut ... • , .. , 5 MlÜc!'t t>ir~ Mııvt 58 l\fclıinet 
2 füyazi Kurtay Bozkurt S. K. A. kızıl kır at Ner.·ak 1'ure S Şandor Siyah, gümü,i 58 Şandor 

3 Hasan Mutlu K.ırakuı .S. K. A. kızıl kır at Hemdaııi Çetin 6 H. Mutlu Y~il, beyaz 58 Kakup 
4 Sait Abon .Mihrülcaıı S. K. A- Doru at Kuru§ Maneki 1 Fikret · Atıl Kırmızı, siyah 58 Davut 
5 Burhan ltıl Yıldırım S. K. A. yalız at l\fe5ut 6 Bayram Mavi, kırmızı 58 lla)T&Dl 
6 İ&mail Küçüle Simri S. K. A. Deıniri kır kıs. Hamdo Ü. Sümca 5 Mehmet Küçük Kırmızı, beyu 56,5 Ali 
7 Nezir Temizer I~ık S. K. A. Al, At Berk Alnazlı • 4 N. Temizer YC§il, pembe 56 Abdullah 

8 f. Hakkı Tekçe Tuna s. K· A· Kır at Kuru, Sübeyhi 4 İhsan Atçı Beyaı, kırmızı 56 ihsan 
9 t. Hakkı Tekçe Şava s. K. A. Kır at Kuruı Fındık 4 İnsan Atçı Beyaz, kırmızı 56 RC§&t 
10 Musıafıır Turgut Sevim vın S. K. A kızıl kır kıs. Şahan Şimrl 4 İdria Maron, ean 5.J,5 

ikili bahis: 1, 3 ve 5 inci koşulardadı r 
Çifte bahis : 2 -3 ve 4- 5 inci koşu la r arasında yapılacakhr 
Oçlü bahis : 3 - 4 ve 5 inci koşulardadır. 

lstanbul Levazım Amirliğinden verilen: Harici askeri kıtaat ilanları 
Lv. iınirliği aatıu alma koa\lsyo~unda yapılacaktır. Taliplerin kanuni ,c:!il> 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

Erzurum imar Birliği Başkanlığından : 
A~ağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmesi hizalarında yaıılı gün, saat ve mahallerdeki a~keri aatınalma koıoişyon• 

larında yapılauktır. Taliplerin kanuni ve~kalarile teklif mektuplarını ihale aaaılerindcn bir eaat evvel ait oldulu koıni570• 

Ciıui Miktarı Tutar' T enÜııPI 
Lira _:::; 

na vermeleri (816 • 6686) 

Erıurumda İmar birliğinin gÖ!tereceği yerde muntazam bir surette İ!tif edile· 
rrk t'8lim edilmek uzere 22Xl4Xl6 eb'adında yüz yirmi beş bio parke taıı kapa· 
Jı zarf u ulile ek!ilımeye çıkanlmı§tır. K~if bedeli on beş bin liradır. 

Cinsi Miktarı Tutarı K. Teminatı İhluıle günü 8Uti ve Mahalli 
lolo Li ca Lira 

Muvakkat teminatı ( 1125) bin yüz yirmi be~ liradır. 

Ebiltme \·e ihalesi 1 Eylül 1941 pazartesi günü saat oo beşte Erzurum vili· 
yet makamında toplanacak fmar birliği idare heyeti tarafından yapılac.'!k•ır. 

Taliplmn teminat mektup .,,eya makbuzlarını ve Ticaret Odası e ait 
Nafıııdan alacııkları ehliyet '\CSikalarını ekliiltmenin açılaca!ı &aa r ııaat 

Taze üzüm 
Balyalı kuru ot. 

Muhtelif nakliyat. 

100,000 
1,200,000 

300,000 
100,000 
160,000 

18,000 
78,000 
25,62S 
15,000 
23,000 
2.J,500 

1350 
5150 

25/ 8/941 
21 > > 
28 > > 

ıs 

16 
11 
ıs 

15 
11,30 

Ankara Lv. Aınirliğl 
İzmit Akcakoca ilk okula 
Samsun. 
Amasya 
Amasya 
Adana. 

evvel teklif mektuplarile beraber ba~kanl ığa ,·ermeleri ilin olunur. 
K~if, tahli fiat, §lrtname imar birliği mulwebe&inden alınabilir. (6300) 

Kuru ot. 
Sığır eti 
Kuru ot. 
Nohut. 
Kuru fasulye. 
Saman. 

89,000 
268,000 

1,652,000 

Kilosu24 
> 26 
> 3,50 

1921,87 
1125 
1725 
1838 
1602) 
5226) 
4Hl) 

8/ 9/ > 
8 > > 

25/8/ > 
21 > > 
> > > 
> > > 

ıs 

16 
18 San kamı§. 

~ OPEBAT6B 
Doktor Orhan fl'naıa n 

A§lğıda yaıılı mcvadın pazarlıkla ek iltmelı-ri lıizalarındıı yazılı gün, aaat \e mahallerdeki askeri &atın alma komisyonh· 
rında yapılacaktır· Taliplerin kanuni vesikalarile hrlli ~·akitte ait oldugu komi yona gelmeleri. 

Cağaloğ~u Sıhhat Yurdu 
Cinsi • Miktan Tutarı teminaı, ihale ~ün, saat ı-e maha/U 

Kilo Lira Lira 

lstanbulun tam merkezinde bütün profesörlere en yakın, temiz, 
sakin ve bakmu iyi, flyatları mutedil bir hastahanedir. 

Erkek, kadın ve çocuklara ait her nevi ameliyatlar, göz, kulak, 
boğaz, burun ameliyatları, idrar yolu ve tenasW hastalıkları ile kadm 
ha.stalıklan ve doğum kabul 

0

eder. Gece ve gUndUz açıktır. 
Telefon: 23165 

Sığır eti 
Arpa 
Nakliyat 
Sade yağı 
Nakliyat 
Me,-e odunu 
Kuru ot 
Kuru ot 

100,000 
1,300,000 

35,000 

l,U0,000 
90,000) 
90,000) 

Göçmen e~leri yaptırllacak 
Diyarbakır 1 skan Müdürlüğünden : 

Kır.ası Koyü Erı adt:dl Tip Ke#J bı:ddi ihale tarihi Saati Tl!ıninatı Şe,l;li müııakaJa 

Merkez 

> 
Po toğlu 
~am:ımi 

L. K. L. K. 

110 JX 70~6.30 25ı 8/9U 10 5282.73 Kapalı urf usulü 
120 ıx 63111.<ıo 25t s1911 > 4782-88 

~~~~~~~~~~--:230~-.--~~~134207.90~~~~~--'~~~~~10065~-.-61~~~~~~~-

Diyarbakır merkez kazasma baı;Iı Po loğlu 'e ~amami köylerinde bu eene yapılacak olan IX tipten cem'an 230 ı;üçmen 
evi diğer kô)ler meyanındıı U/7/941 tarihinden itibaren 30/7/~ll tarihine kadar kapalı :tarfla münakaııası ilin edilmit 
i e de bu köye talip znhur etmcıniş olduğundan 2490 ııayılı arttırma le ebiltme kıınununuo 40 ncı maddesi mucibince le 
15 sun müddetle ve kapalı zarf usulile ycnid<'n münakasaya çıkarılmasına karar verilmi§!İt· 

Talip olanların ıhale tarihi olan 25/ 8 941 tarihine müsadif P11ıartt'!i günü 6Ut 10 dan en-el teminat akçeleri vıı vesa· 
ikile birlik Diyarbakır isküıı muduriyetindc müt~ekkil komi5)0nu müracaat etmeleri ilin olunur. (5240 • 6791) 

50,000 
104,000 

85,020 
42,000 

179,200 
15,960 

3750 

5501 
3150 

10,210 
2394 

* 

22/ 8/ 941 16 
23/ 8/941 10 
26/8/9ıl 10,30 
18/8/941 10 
25/8/941 10 
11/8/941 16 

12/8/ 941 10 

Çanakkale 

Siirt 
Erzurum 
Siirt 
Erzurum 
Bolayir 

Hadım köy. 
(846 • 6m) 

Balytli, lıa~ırh vtya düküm halind•l olmak üıer'!! a§ağıda miktarları yazılı q. 
manlar kapalı ıarfla a)rı anı tiatın alınacaktır. İhal~i 21-S.941 Pe11-.mbe günü 
611at 18 de Bolayirde a keri &atın alma komi yonunda yapılacaktır. Taliplerin ka· 
nuni veııikalarile teklif mektuplarını ihale saatinden bir eaal evvel koınisvona 

vermeleri. 

Mikta" 
Kilo 

l ,858,000 

Tutarı 
Lira 

9:?,900 
120,770 

* 

TemiMtı 

Lira 

5895 Döküm. 
7288.50 Balye veya hasırlı 

( a.ıo • 6690) 

Aşal!ıda yazılı malzemeler kapalı urfla ek&iltnırye konmu~tur. Ayrı ayrı talip· 
lcre de ilıole edilebilir. Eksiltmesi 23.8.941 cumartesi giinü ı;aat 11 de Ankarada 

Sitil ipi. 
Gergi ipi. 
Tepe urganı. 
Erkek kınca. 

Di ~i kanca.: 
Şerid kolan. 
Kıneviçe. 

Tahta kapı diiğınesf. 
'luvarlak halka. 
Balmumu 
Tahta çelik. 

Metre 

> 
> 

Adet 

11,000 
40,900 
27,000 
15,000 

> 26,000 

> 
Metre 11:1,000 

20,000 
130,000 
180,000 

Kilo 700 
ldet 200,000 

4400 
8998 

11,610 
4500 
650 

9000 
15,000 

1950 
2700 
1400 

12,000 

72,208 

sSo 
675 
911 
s38 
49 

675 
112' 
141 
203 
10.S 
cjiJ 

_.../ 
sııı6 
• n1JI 

(814 - o<>" 

- * Ataiiıda mı1ttarlan 7U111 aığıt etleri kapalı zarfla chıilııneye konmıı,ı~ 
lcsi 25/i/941 Paıartesi günü hiıalarında yazılı saatlerde Ardalı::nt.la a91'tf1 
alma komisyoııunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vcsikalarile teklif nıeJ;IU 
ihale ıaatlcrindeo bir saat evvtl komiııyona vermeleri. 

Miktarı Tutarı teminatı ihale eaati 
Kilo Lira Lira 

312,000 59,280 4446 9 
120,000 22,800 1010 11 

* . 10,000 liralık muhtelif renkte yağlı boya pazarlıkla &atın alınacıı1'11''.: 
kilosunun tahınin bedeli 230 kuruı teminatı 1500 liradır. Taliplerin ~ 
çarıamba günü aaat IS de Ankarada l\I. ~f. V. Satın alma komi~·ennnıı 93ı 

(780 • 64 • Beher k;Jo una 40 kuru~an 332,000 kilo sığır eti kapalı zıırfls t~ 
konmuttur. İhalesi ~/81!»1 Salı günü saat 11 de Çorluda a5kerİ ~ı r 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 128,000 lira ilk teminatı 76 si 

Taliplerin kanuni vesikıılarile teklif mektuplarını ihale uatinden bir ~ ~· 
komisyona •ermeleri· (848 y 

"Fen Fakültesi dekanlı~ından: , 
910 • 941 ıene!i erkek talebe kampları ve kız talebenin atı:ları ,.,rı ( 

daıı 16 ağustos !»l tarihine kadar askerlık cirni gören alukah talclıe:;sJ., 
site t~im taburuna ha§ vurmaları. __:::/ 

• Sahibi ve Neşriyat ~lüdürü: AHMET E:\lfN YALMA."4 
Butldığı yer: YATAN MATBAASI 


