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Ulusal Ekonomi 
ve 

Arttırma Kurumu 

Y avro akıncılar 
arasında bir gün 
H~sanoğlan enstitüsünün bi
nalarını, 360 Tür~ yavrusu bir 
Spor diye, bir z:vk diye yarış 
halinde yapmakla meşguldür 

Lıı Yszan: Ahmet Emin YALMAN 
.,~noğlan Ankaraya 35 tirmiştir. Yarışta geri kalınağı 

~lonıetre uzakta 1500 nü- mümkün değil kendilerine yedi
uı~ köydür. Fakat köyün remiyorlar. Ayni seviyeye va
ıçınde akıllılar her halde rıncaya kadar çalışma hararet-

k değıı. .. Ankara civarında le devam ediyor. Vazifeyi ancak 
oy enstitüsü kurulacağını «vazife saatleri!lde. m~kadd~s> 

•ile alınca harekete geçiyor- sayan me~~:: zıhnıyetıne nıs
' ko~ ve bol arazi vadediyor- betle ne buyuk fark ... 
llııı Ylıklar gösteriyorlar, ne On dörtle, on yedi arasındaki 
iti k~apıyorlar, enstitünün yüzlerce yavrunun kendi mek-

0Ylerj civarında kurul- teplerini kendi ellerile yapması 
lııt teınin ediyorlar. ve gördükleri terbiyenin, ycdik-

~Uaınelelerin tamamlan- teri, ekmeğin mukabilini derhal 
ın~t olınuyor. Köy enstitü- devlete ödemesi cidden iç aça
kan Ur arttırma ve eksilt- cak bir manzara ... İnsan seyret

llı Ununa tabi olmadığı için miye doymuyor. 
. e alınıp buraya yığılı- Memleket namına yapılan bir 
C~tıU işte belki de ilk defa olarak ha-

cı ~iriııde 365 kişilik bir zır yeyici rol bir tarafa bırakı
bellıi ılesı köyün ufukların- hyor, bir ihtiyacı en kestirme 
~lan~or. Ellerinde her tür- yoldan, en iyi ve ucuz surette 

116 Var. Burada beş sene yerine getirmek emelile serbest
afıu binadan, atelyeler- ce iş görülüyor. Alman verim, 
ıı ardan, tarla ve bahçe- bolluk ve sürat itibarile o kadar 
'Poaçık hava tiyatrosun- iyi ki, usul yobazlığının en az-

'bi? l' sahalanndan mürek- gın bir mutaassıbı bile bunu ko 
. bınarnure vücude getire- lay kolay inkar edemez. 

<ıldu0~tası Türk köyünü la- Hasanoğlan enstitüsü, bu son 
ltıJ r Seviyeye çıkarmağı baharda yüzlerce talebe alacak. 
eıı,r~efi diye kabul eden Bu talebe köy öğretmeni ve sa-

tı. ltıerktU~eri ocağının en bü- nat ustası diye yetişmek üzere 
'114~ ezı olacak. hem tahsil görecek, hem de bir 
oıa:uııe gidilse münakasa- taraftan spor diye, eğlence di· 
hh·~j ilanlar yapılacak, ye kendi mekteplerini yapacak, 
\ 0 

1 
.er gelecek, gidecek, diğer enstitüler tatilde yardıma 

~a ~ısyonlan toplanacak, gelecek ... Mektepte yapacak bir 
~kPlanacak, inşaat mev şey kalmayınca talebe boş za

)ı;~~... ten sonra it zamanı manlanada ~ W,.lelli..imU' l-
rİ.. "l't çin köylü ile Jt birllff yapacak. 

:kıncı ocağı böyle dar- Usul yobe.zlan bu hayırlı itin 
ıtı ~0.k §ÜkUr kurtulmuş, bile dört başı mamur gitmesi-

11111 eısını en iyi cinsten, pi- ne razı olmamışlardır. Köy ens-
~ ~n ~üsait fiyatına ala- titülerinin inşaat işleri emniyet 
l:y0 akıt ve zamanile baş- esası üzerine yürüdüğü ve sürat 
~ 'Y\ liariçten işçiye de ve ucuzluk temin edildiği halde 
1 oıa 0 

· İlerde köy öğret- yiyecek ve giyecek alımlan ek
du;ak, enstitü talebesi, siltme kanununa tabidir. Ens

' dettı· arcı, dülger, maran- titü idareleri yj.iz binlerce lira
. iç/rcı filan diye yetişti- lık inşaat malzemesi almıya ka-

~<ıt. ıI1o onlardan istifade e- dir diye kabul ediliyor, fakat me 
tılu" Ylece tatbikat gör- seli Yerli Malla.p Pazarından fa-30rlar. 

tura mukabilinde · alacağı ku-
0t: ~~ nasıı bir tertip kuru- maşlara ve her günlük yiyecek 

dun on dört yerinde ve içeceğe fesat karışacağı veh-
doru~~Stitüierden her biri, medilmiştir. Bu yüzden elbise
~ grup halinde olmak ler ancak bir kaç ay sonra ele 
l'ece noğlana birer kafile geçebilecek ..• 

4Q~'da:1er, bu kafileler, Fedakar akıncı yavrulan bu 
11 ltıu,_.1 Kepirtepe enstitü- yüzden pek kıyafetsiz ..• 

1 lıa:u akkat surette muha- Usul yobazlığı ne yapmı§ ya.p 
e birıllde bulunan 266 tale- b ·· 1 · b'r taraft 

t bu ı:ı~ e§erek yenı· enstı'tU- mış, u guze ışe 1 f-n 
a ~rı gem vurmanın bir yolunu bul-
ltıaı...1 eki in"0 at programı- v t h "l tmi ·~ ~ muş. Fenalıga a ammu e -

~l>ta 1Yacaklar... yenler olduğu gibi ahenkli, düz-
1~te ~ayseride Pazarören, gün bir işe de tahammülü olmı
~llııtituf1~ar, Karsta Ceila- yanlar galiba var. 
ı \>e e_,~ınin yirmişer ta- Ahmet Emin y ALMAN 

Mareşal 
G6ring 
tevkif 
edilm·ş 
Muavini General 

Mi 1 c h de 
kurşu:: ı dizilmiş 

!tıarc,al Oörlng 
Londra, 10 (A.A.) - Reuter: 
.l\lar6'&1 Görlng ile mua\·lnl Ge 

neral Milc'in aııkeri \az.lfclerln· 
den ıtffcdildlklerlnc dair olarak 
şayi olan haberlerin Alınan baş· 
kumandanlığının hususi tebliğ

lerinde, ne birinin ne diğerinin 

lslmleTlnln bu tebllğlerde zikre
dilmemekte olma!!Ue teeyyUd et· 
ml17 bulunduğunu Mosko,·a rad· 
y~su bildiriyor. 

GörJogln ne olduA'u hakkında 
hiç bir malfimat yoktur; fakat 

Bertin clnnnda bir tah&ftUt 
kampma se\·kedfldlğl de söyleni
yor. General Mllch'Jn de Gestapo 
tarafından tevkif edildiği bUdlrl
llyor. 

Yahudi menşeli olmasına rağ
men, Görlngbı aayeslnde en ylik
... ...-. .... ı 1: il,tl' an. .... 
olan General Mllch; Hlmler De 
Goebbels'ln tlddetU menfuru idi. 
Berllnde General Mllch'ln tevkifi
ni müteakip Kimlerin emrlle Ges 

tapo tarafından idam edildiği ıp&
ylalan dola'lmaktadır. 

Sovyetlere göre 
Şiddetli 
harpler 

Devam ediyor 

Berline ikinci 
hava hücumu 

yapıldı --1 Ağustosta 
81 Alman tayyaresi 

d~şüriıl,..ü 
Moskova, 10 (A.A.) - SoV)ct isıihha· 

rııt lıurosu tarafından dun ak~m ncşredi· 
len teblıI;: 

9 ngu&tosta kıtıılıırıınız, Keksholm, Smo· 
lensk, Kurostcn •o Ili)ala Çcrkof iwka· 
wcılcrindc duşuıanıı karşı şiddetli lııırp 
t tnıışlerdır. 

ı Di~er istıkameılı:rde ve cephenin aair 
kısım! nnda kc,ıit mııhi)etindc muharebe· 

11er olmuştur. 
1 9 Ağu!tosıa, lıavıı kuvveılcrimiı muha· 

rebc mcydınlarına du.man zırhlı cuzu. 
tamlarına ve piyadt'!mc kartı foıılı)ette 
bulunmuş duşıııan tanare meydanlarına 
hucum etmiştir. 8 ağu tosta 14 Alman tay· 
yaresi tahrip edilmiş r. 12 ıarrare kay. 
bettık. Bildirildiği gibı 7 ağu~ıosıa 21 duş. 
man tayyare i yerine 81 dı.,man ıanaresi· 
nln dü.ürulduğu tetkikat neticesinde an· 
laşılmıştır. 

Balıık filomuza meıısup harp gemileri· 

1 

mi:ı: bir dü~man torpiıo•unu batınnışlnr, 
diğer iki torpiıoboı ıınu da hasara uğrat· 
mışlar ,.e nakli)e \"apıırlnrını bomL:ırılı· 
man eııııi~J,.rdir. 

1 lSabah tebliği 

J\fosko~ıı, 10 (A.A.) - Bu ea'bah neş· 
redilen Sovyet tebliğinde bildirildiğine gö. 
re, dün gece muharebeler Smolensk, Ko· 
reı;tein, Diala!>erkof ~e Eston)ıı mınıııka· 
larında devam etmi~r. 

i\loskol·aya akin 
llıro.kova. ıo <.A.A..> - T .. aJaneı 1ın. 

So,·yet Harp Akademisinde to~uluk dersi gören talebe -, 
HARP VAZİYETİ 

iy f muharebesi 
Ukraynada Almanların asıl kuvvetlerle Kief'e doğ
ru yüklendiklerini sanıyoruz. Çerkov istikametinde 
ilerliyen kuvvetlerin istikameti sevkulceyşi ehem
miyeti haizdir. Maksat, Kief - Odesa arasında 

Sovyet cephesini yarmak, şimale dönerek Kief'i 
cenuptan ihata etmek, cenuba dönerek daha aşa
ğıdaki Rus kuvvetlerini kuşatmaktır. Artık Dnieper 
üzerindeki köprüler ve geçitler iki taraf için de 
kıymetli hedeflerdir. 

J Yazan: İbıan BD2AN ---....;._______...,...._._.___,..____. 

Almanlara göre 
ovyetler 
10,000 

tayyare 
kaybetti 

Almanlar, dün ne§rettikleri 
bir tebliğde 7 inci haftasını 
doldurup 8 inci haftaya dahil 
olan Alman - Rus harbinde 
Sovyetlerin §imdiye kadar 10 
bin tayyare kaybettiklerinı 
iddia etmektedirler. Diğer ta
raftan Ukrayna cephesinde 
Alman tazyiki son derece şid 
detlenmi§ bulunmaktadır. Al
manlar bu cephede hareki.tın 
plan mucibince inki§af et
mekte olduğunu bildirmekte
dirler. Bu harekata ait mu
fuaal Ajana teı.raıı.n a .... 

diriyor: 

1 
Dün gece dü,man tayyare filoları Moıı- ============================================ 

~;~~şl~~~~~a~~ız8!:ü:f~~m::n t~~:; Balkanlarda M u h taç h a 1 k 
cU sayfamuıdadır. (Askeri muharririn yuısı 3 üncü sa~Cla) 

yareler şehre kadar \arabilınişler, diğerleri 

~~~:ı~iız~:111;:~~::s1.z1~a::~'.n~: .,;:;ı~ı~: ihti~a} 
====== :~~:d::!~;:::;:.;.:."k.d .• r.~kh nası I soyu 1 uyo r? 

İ f 8 n Ber11ne taarrw: Müstevli kuvvetlere 
Mo~kova, 10 <A-A.> - Ofi: karşı itaatsizlik 

Ş 
Tayyarelerimiz 8J9 ağustos gecesi mÜn· agial ara hasıran istikşafta bulunmak ınaksadile ye- gitgide artıyor 

niden Almanya üzerinde utmu~lardır. Ber· 
lin mıntakasına )angın \C infilak bomba· 

Taksitle satış yapan bazı mağazalar 
mallarını değerlerinin 

• cevap verıgor 
Iranda şüpheli 

turistler yoktur 

lan atılmı~tır. Askeri hedefler \C demir· 
yolu merkezleri tekrar bombalanmıştır. Ra· 
eıtlanmız ~iJdcıli infilillar müşahede et· 
mi~lerdir. 

Almanların tazyiki 
Londra, 10 CA.A.) - Almanların ~İm· 

di en büyfık gayretleri cenupta General 
Budyeni ordu~una karşı teksif ettikleri an 
)aşılmaktadır. Fakat bu arada Almanla· 
rın ilk hedeflerinin Kiycf mi yoksa Q. 

desa mı olduğu hakkında henüz lıir fCY 

söylemek kahil değildir. Almanların Ki· 
yefi tecrit etmek niyetinde olmaları muh· 
temeldir. Bu takdirde Odesaya bilahare 

Yunanistanda da 
tedbirler alındı 
Balkan merkezlerinden gelen eon 

telgraflar, ötede beride mUstevll kav. 

birkaç mjsli fiyatıyla halka sürüyorlar 
• 

\"etlere karşı beliren isyan hareket- " 
ıerınıo gittlk~c ehemmiyet kesbettl- Alakadar makamların bir an evvel 

harekete geçmesini istiyoruz 

. eqe eg.tnıen kurslarına 
~un~ onar köylü genel 
ı ~Uıtu n başında erkek ve 
eeliııde: ve sanatkar öğret

, l~ g0 başka muallim sı
e~ ıtıa:Crı 3 duvarcı, 2 dül
~~~ u:arıgoz, ı demirci, ı 
.'~~ sı bulunuyor. 

hücum etmeleri beklenebilir. 

Sou zamanlarda bazı mehafllln 
tranda. tüpbeü turlatlerlo mevcudl
yetlni iddia etml!f olduktan maJQm. 
dur. Tahranda çıkan Elrttılaat gaze
teııı neşrettiği bir makalede bu Jddla
lan t.ekzlp etmekte ve lranm dUriillt 
ve azlmkAr siyasetini tebarüz ettir
mektedir. Bu haberi veren telgrafı 

S üncü sayfamızda okuyacaksınız. 

[Geçen günkü bir maka- =================================== 
lemde selde boğulduğu halde 

ğlnl ve ~enlşledlğinl göstermektedir. 
Bllha5!!a Yugoslavyada Bosna cıva· 
rındakl lhtlllil hareketi bir muhare· 
be mahiyetini alml!' bulunmaktadır. 
Yunanlstanda da ıtaatslzllk ~ok art
mıştır. Bu husustaki mUtenen·ı tel
granarımız 8 üncü sayfamızdadır. 

Şehrimizde mevcut: taksiUe kar· tabı, surette ihtiklr yaptıklan ,., 
yola, saat, havagazı ocağı, abajur nunla iabat edilebilir. MeaelA: Bu 
satan bazı mağazaların, ötedenberi mağazalann birinden 15·20 liralur 

.sattıkları mala fahiş bir zam yap- bir mal alınız. Sizden 5 lira peşlıa o
tıklan malQmdur. Fakat son günler· !arak alırlar ve geri kalanı senetle 
de bunlar tamamen gemlazıya al- taksite bağlarlar. LAiettayin bir ke
mış bulunuyorlar, bu halleri her ne· fJI ile bu senedi lmZalıyarak malı a· 

nahiye müdürü tarafından 
f etbimeyyit için Ankara ya gön f 
derilen bir köylü çocuiundan SPOR 

41 ~cı 1tu ve evlere yerle§en 
~il' Ut-uy Vvet derhal atölye
~ oc or, tuğla harmanları 

~ bitlt, İlkk~a.rı açıyor ve işe 
ı.~ ita 1§ olarak köyün 

~ı~l>alı~·ak halinde akan 
l' -..;ı.l{ le ır §adırvan haline 
~ 1kincı !Xlizliği temin edi
~e bir 1§ olarak bir ha

!Q enıırt~aınaşırhk yapılı-
~lqllca 1 :~ün tesisatı ta:. 

ıı.~ oylüye hediye e-

44 l:l ııon ' 
1hı ~ at t-a bir program mu 
'<ltı r. ~a ~1Ye bınasına baş-

ve zavalh annesinin teessü
ründen bahsetmiştim. Meğer 
fethimeyyit Ankarada yapıl
dıktan sonra nas geri gelme
miş. Bir tarafta gömülmüş. 
Zavallı anne, biricik yavrusu
nun mezarını hiç bir zaman 
göremiyecek •.• Dünyada vü
cut yaralamak gibi kalp yara
lamıya da ceza verileceği bir 
zaman galmiyecek mi? 

Birkaç satırl:ı 

Dilimiz 

A.E.Y. 

e~ ha~e~lllhk ve iyilik va
~lıaa,tıtu11" gelmemek şartile Tqrada bir sulh mahkemesi
~~ haıtaun talebesi arasın- nJn UAnmı sazeteıerde ~rdük. 
~ et at)a d.i Var. Çocuklar bu Bu uAn, tek bir elimle ihtiva eden 
ı 1~e ~ Ye değil, spor ve taoı otuz üç satırlık bir yaııdır. 
laı ltit f1

Yorlar. Trakyalı Bu kabil llAnJarm yine tek bir elim 
11it~he J:ib~ebe inşaatta er- le olmak üzere daha uzunlanna da 

t e aırn ılkendilerine gö- sık Bık tesadüf ediyoruz. 
t 12 13 ardır. 

Milli Şefimiz Dil Kurumunu '8-bitıa~ 'ratn saati çalıyor 
' Çolt a;1an birinin çocuk~ reflendirerek dlllmlzln özlettlrU-
llı~tne'n Ço~ Yorgun olma- mesı ,.e B&Cleleştırllmeel hakkinda 

~•-~Olt ,.·u· I§ten ayırmak ytiksek direktifler veriyorlar. BU· 
"\!11. ' ıs nk·· e ""'de ol u ~mamile ay. ttln mlieatıeı!lelertmlzln bu dlrektlf-

bira:n dıger binalar- teri göz önllnde tutmalan ve bu 
<la g" daha ileri oldu- yolda tıbnmetıerlnJ göetermelerl 

0Zeüleri haber ge. gerektir. 

Dlinkü at yanıtlarından bir ' intiba ,.e yarıı,ları takip eden seylrı·lle.r 

DUn Modada İstanbul yüzme şampiyonası, / At yanşlannda yalnız birinci koşuda tahmin 
Veliefendi sahasında da Istanbul at yarışları ler hılafma olarak Roi birinci gelmiştir. Di-
beşinci hafta koşulan, Tarabyada da Boğazi- ğer koşularda da ikinci koşuyu Meliketülhava, 
çi kupası tenis müsabakaları yapılmıştır. · üçüncüyü Buket, dördüncüyü Karanfil, be-

Yüzme şampiyonasında Galatasaray kuv- şinciyi de Sava kazanmıştır. 
vetli rakipleri Beykozlulan puvan tasnifinde Dünkü spor hareketlerinin tafsilatını ikinci 
geride bırakarak İstanbul yüzme birinciliğini sayfamızda spor sütunlarımı~da bulacak-
kazanmış, Beykozlular da ikinci olmuşlardır. smız. 

vi insaf hududunu aşmıştır. labilirsinlz. Mağaza sizden malın a 
Birçok vatand8'1arımız var ki a- aıl değerini • hattA klrlle • pefin o

lf verlflerlnl taksitle yapmata mec- !arak almıf bulunduğu için geri ka· 
burdurlar. Bunların çoğunu kilçüt.. lan kıamı ödeyeıniyeceğinlz ihtlmatl 
memurlar, orta halli aileler t~kil k&rfısmda fazla bir endişe duymaz. 
etmektedir. Bilhassa bazı fevkalAde Çünkü yalnız bir tak.Bit daha verae
hallerde, ezcümle evlenmelerde hattA nlz yüzd'! yüz kazanmıt olur. Geri 
oldukça hali vakti yerinde bazı kim· kalanı vermeseniz bile bu onun içın 
seler !azla masraf yUZUnden ihtiyaç- kD.!ldlr. Eğer geri kalan 3·4 taksiti 
larınm bir kısmını bu suretle temin verseniz kArı yüzde iki yUz, Uç y(U, 

etmek mect>urlyeUnde kalmaktadır · dört yüze çıkar. 

Jar. Bu meselenin biran evvel halledil-
llk anda b1r kolaylık gibi görünen mesi ve bu gibi yerlerin şiddetli bir 

bu uaul hakikatte mUthi9 bir ihUkAr mUrakabeye tabi tutulması lAzımdır. 
vasıtasıdır. Yaptığımız tetkikler ne- ============= 
ticeslnde fU neticeye vardık. DıfBJ'ı
da herhangi bir mağazada pefin para 
ile 9 liraya satılan mütevazı bir de· 
mir karyola, !bu mağazalarda tak.Bit 
le 30 liraya satılmaktadır. Şu halde 
30 liralık bir karyolanın kaça satıl· 
dığını siz dllşUnünUz. Bunun gibi 7-8 
liralık bir saat 25·30 liraya, 4.5 lira 
değerinde bir havagazı ocağı 17,5 ·1· 
raya, :S,5 liralık bir abajur 15·20 11· 
raya sat:lmaktadır. Aradaki fiyat 

Beri ine 
g6re 

lngiltere Kafkas petrnl
larma mUdaha[e edec .. k 

farkı için ihtlkAr kellmeai çok hatif B ı· 10 (A A ) Berli · · • ed er ııı. · . - nın ıııyaaı bir tabirdir. Buna dllşünm en do- hf"ll . d A . d Pr ,. Lo ma ı crın e uocıate eaa ın D• 
landırıcılık diyebiliriz. Birçok vatan. d " d d'ıı.· b' ıw-al eh . et) . raya gon er •&ı ır ıe'&' emmıy e 
da,.larımızın göz göre göre aldatıt- k d d'I ek celi 8 ıd aft İ ·ı 

-Y • ay e ı m t r. u :;r a. ngı terc-
masına ve içinden çıkılmaz bir taksıt . K fk daki 1 tak b' run a uya po.rt' mın asına ır 

dolabı içinde ezilmesine engel olmak müdahalesi bahis mevLl'a olmııktaaır. İn· 
zamanı gelmiştir. Fiyat murakabe giliz .ordueunun Türki)e le İrıına do.t 0-

bUrosunun dikkat nazarını bu mesele lan memleketlerin topraklar.r.c!aa ;Jiiriiye
üzerine çekeriz. Bunların hakikaten ceği .öylcumektedir. 
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Eyüp Ü Halidin 
Maceraları 

Anlatan: Eyüplü Halid -S8- l'{ ax.an: Mim Sıfır 

Sevgi:ime yolda rastlamıştım 
• 

Arllk gözG.mc!e ne paşa kı zı. ne de 
Beşiktaştai\i ko.1ak ka lm ıştı 

lht!yarm bulunduğu kaldırımın yunu çekmiş, ayaklarım suya ermiş· 
uzerl.nde onu, hani sevap kazaıı· ti. 
mal< için kafesınden kuşu azat t:den Bu vaziyeti sevgilime hissettirme 
rı.r ı;:ocuk safiyeti ile Bursadan ls· meğe çalışıyor, eskisi gibi yine şen 
t.ı 10ula gönderdığim, sonra da ayrı- ve şakrak görUnmeğe uğraşıyordum 
•• mıı. dayanamayıp yana yana ara a.ma mUmkUn oluyor muydu ki'! Ara 
.ı ı ım, uğruna günlerce cadde sokak sıra kara dilşUnceıere dalıyor, hiç 
.... yınladığlm, son gözümün ağrısı şüphesiz ki, kara yUzUm büsbUtUn 

...,e 9.nlkll Rum dilberini görmüş ve 1 moranyordu. 
t.. treye titreye sıfın tüketmiştim. Bir gün, yine böyle bl:- dUşUnce e'5 
Artık, ne Bc.şiktaştaki paşa kızı, nasında, kim b1llr hal ve tavrımda 

ne de paşanın pılısı pırtısı kalmı,tı. nasıl bir değlşlkllk olmuştu ki, sev 
klrmda. Hemen arabadan atladım. glllm ansızın yanıma sokuldu, saçla· 

• ğ.ıırnağa da başladım. Kızcağız, nmı okşıyarak sordu: 

~ a halime acımış, ya da uzaktan bl· - Sen haataaın galiba kocacığım': 

.. e bakan gözlerden kaçınmış olacak· Birden kendimi topladım, cevap 
u ki, söz söylemeye meydan verme- verdim: 

dl. Kızara bozara: _ Hayır şekerim. 

- Haydi gidelim.. - O halde kederlisin. Canın bir şe 
Dedi ve benden evvel arabaya o ye ml sıkıldı?. 

girdi. • - Yooook ... 
J:llııı.z ııonra. evimde, ~nn onun 

dizi Uzerınde hem ağlıyor hem de on 
s~tz geçen günlerin hicranlarını, ıs· 

.ırıı.pıarıru anlatıyordum. O da ağ· 
.&yor, sarııılıyordu. Kızın bu hali be· 
,ıi Umltlendlr:lyor, Hele yanağıma 
':lamlıyan göz yaşları bir nisan yağ
muru gibi Umıtıerlmi kuvvetıend•rl· 

yor, )'Ül'Cğlml ferahlandırıyordu. 
Madam (A) nın, ne bileyim gatle· 

U mi, yoksa kadınlık his ve şefkati 
mi yine ayaklanmıştı işte. Boynunu 

- Dikkat ediyorum son günlerde 
böyle sık sık dalıyor ve kendinden 
geçiyorsun? .. Bu hallerinden belıi ki 
sen bır =1CY dllşUnUyorsun? Saklama 
bunu bc:ıdcn. 

- Sann öyle geliyor cicim. 
- Hiç de değil. Sendeki bu değişi.K 

l!ğl !arkc.-demlyccek hissiz bir kci 
dm mıyım ben?. Söyle, bu dUşUnc<! 
!ere sebep ne?. Benden usandın, her 
cal gönlUnU bir l>D..şkasına kaptırdın· 
sa hıç saklama, onu dıı açıkça söy-.inci defa olarak ıkemendlmc yine 

Kaptırmıytı Ertesi gün Beyoğlundıu: le. 
JüyUkıı.daya geçtik. Birkaç gecemizi Buna benzer görUşmeler gUn geç
.>ır otelde geçirdik. Nihayet Heybe· tikçe artmıf, gittikçe tatsızlaşmış, 
J.d:ı sırtında bulduğum kuş kafesi ve Adeta aramızda bir didişme halini 
lbl zarif bir köşke yerleştik. almıştı. Kızcağız, pek haklı olarak 
Gel koyt.m gel. Tam iki ay tarif sinirleniyor, titizlenlyordu. Benden 

:o tavsi! cdemlyeceğlm kadar tatlı endişcsin! giderecek bir cevap alama_ 
ır ömUr sUrdUk. Öyle kl, sokak IJÖY· dığı için de pek tabll olarak, kurun· 
e dursun, köşkün bahçesine bile çık- tulara kapılıyor, benimle daha faz
mıyor, bUtUn gUnlcrlmlzi tıpkı mu- la ve daha yakından meşgul olmak 
habbct kuşlan gibi yan yana, baş mecburiyetinde kalıyordu. 
başa ve ötUşUp öpllşmekle geçiriyor- Hiç unutmam, bir gtin sabah vakti 
duk. A.Jtşamları çekip çekiştiriyor, idi. Çantamda. dokuz liram kalmıftı. 
geceleri de sarhoşlukla. ne ettiğimizi Çok bunalmış. ne yapacağrmı şaşır
bllmlyorduk vesselam. mıştım. Çaresizlik içinde kıvranıyor-

Bu sefih vo sW!I hayat ııihayet dum. Odn tçlndc, cinnet nöbeti ge • 
ıırtmizin de tab ve Ulvanmı kesmişti. çlrcn bir hasta gibi dolaşıyor, ken
Hele ben, ne hale girmiştim bilseniz, dl kendime homurdanıyordum. Zaval 
avurtınrım çökmUştU. VUcudllm in· lı (A), bulunduğum odaya bir rüz. 
cclmlş, tıdeta bir kadide dönmUştU. gAr hızı ne ansızın girdi. GUl yüzü 
Do.ha fenası, bltmiyecetinl sandığım, morarmış, gUzel ııaçları kabannış-

·,· A TA N 

Eski 
eserler 

---.f!.-3-941 

DUnkU Spor Hareketleri 
lstanbul Belediyesi 
eski eserlerin tetkiki 
için bir mütehassıs 

alıyor 

". 
Benzemedi de~ 

n ondradan "'erllen blr ~ 
l6 göre Polonya çeteleri ;J. 

larıı karşı harekete gc9ll1cr ııııı 
mışınr. Hııtta bu çcteıerdeJI (f 

Alman tilrliğlni imha etnıl~ 
mutnnını da öldUrmU!} .ı\l 
rnutanının cesedi U tünde 
rnlş şu ufak not bulunnıu~: 

o 

Ist. yüzme şampiyonasında İııtanhul belediyeli -ki eserlerden 
anlıyan bir müteha is almak kararını 
Yermiştir. Bu mütehas ıs, yeni açılacak 

cadde ve meydanlara tesadüf edecek olan 
C$ki eserleri tetkik \'O kıymetlerini teshil 
i~inde kullanılacaktır. G.Sa ay birinci, Beykoz ikinci 
* Büyükderedeki belediyeye ait meyva 

fıdaalığının, biti:iğinde bulunan bir kt· 
sım araanin de satın alınınok suretllc sc· 
nişltıtilmeei kararlaştırılmıştır. At yar~şlar~n~n 5 inci h ::f lası heyJcanh geçti 
* Vali mua\'ini Ahmet Kınıkla maarif 

Su r.porları ajanlığı tarafından tertip ı bir koşu ve güzel bir taktikle yarışın lıir 
edilen ve cumartesi giınu başlıyan İsten- çok kimseler t.lırafında~ı favorisi 1tddedilen 
bul yüzme §ampiyonluk müsabakalarına Roman~ı geride hırııknrıık birinci oldu . 

dün de Madıı havuzunda dC\·ıım edilmiş Yarışların teknik neticeleri ıunlardır: 
ve mü•abakalar nllıayctlenmi~tir. Büyük 
bir kalabolık önünde 102 ıporcunun işti· &ir:ncl ko· U : 
rakllc yapılan musabaknlar çok muntn· • 
zam olmuh bilhaua Galatauray ile Bey· 
koz yüzüculerinin çekl~meleri zevk ve he
yecanla takip edilmıDtir. 

Bu yarı~ üç haynn i~tirak etti· Yu· 
karda kaydettiğimiz gibi fn,ori Mis ve i· 
kincilik için Komi&arj ümitli idl. Fakat 
bu tahminler hılifınıı olarak Roi birinci, 
l\lis ikinci oldu. Gıınyan 4 lira nrdi. 

İki gun dC\am eden müsabakıılar neti· 
etsinde GalatASaroy 169 puvanla latanbul 
yüzme pmpi)onu olmuş, Beykoz 58 puvan 
la ikinci, Haydnrpıı~ lisesi 34 puvanla ü- Jil:DCI 
çüncü, İetikliil lisesi 26 pU\·anla dördüncü. 
Sen Jorj 8 puvıınla b~inci, Kadıki)y hal
ke,•i 5 puvanln oltıncı olmuşlardır. Küçük 
lerdo yine Galntasaray 214 pııvonlıı lıirin

cl, Re}koz 118 pıı,·ıınla lkind gı•lıni~ıir. 

Dünkü müsabakaların teknik neticeleri 

Bu yarı~ta Prens Halimin Mcliketülhıı· 
VUı rahııt rahat Ve O}nayarıık rakiplerini 
geride bıraktı ~·c birinci oldu. Ganynn bir 
liraya bir lira vertli. 

Ganyan 300, pliiseler 120, 100, 700. ku· 
miidürü Tevfik Kut, Yalovadaki tetkikle· 

ruş vermiştir • 
.. rini bitirmi•, İttanbula dlinnıü~lcrılir. Uçlü bahi!tc de Buket, Kıııanfil, !'ııva • * Koordinasyon heyeti umıııni kiıtibi 

Hazım Atıf Kuyucak, Anknradan İ6tonbu· 
la gtlmi~ir. Bir müddet §Clırimizde kala· 
cakıır. 

iiıcrine oynıyanlar 525 kuruo almı~lardır. 

Boğaziçi ~upası 
t e41is maçları * Birinci Umumi l\1üfetti~ Bay Abidin 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünün Önncn tchrlmlzc gelmlııir. 
tertip ettiği ve İunir, Ankııra, 1.tanbul * GaJatada yıkılan binaların moloılı· 
tenbcilcrinin i~tirak etmio olduğu Boia· n kaldırılm:ıktadır. Yıkıntı ıırasında ev· 
zlçi kupası teniı müsabakııları dün Ta- ]ere ıit C§yalıır bulundu~u için temizleme 
rııbya tenis kortlarındıı mümtaz: bir ee· amellye!i biru ağır ,.e itlnıılı yapılmakta 
ylrcl kütle5İ önünde sonıı ennİ§tir. Tek ~ya sahiplerinin dahıı fıızla mutaznrrır ol· 
kadınlarda Bayan Mualla CİatanbulJ ~la- mamalarına çalı,ılmaktadu-· 
dam Parker'i 6 • 2, 6 • O yenerek tek ka· * Son günlerde Trııkya, Kandıra ve 
dınlarda §ampiyonlufıu kazanmıtıır. Tek İrva taraflarından tehrlmiıe külliyetli 
erkeklerde Fehmi Kızıl (.Ankara), Şefik miktarda odun gelmiye ba~lamıştır. \ 'a· 
(~nkara) yı 6 • l, 6 • 2, 6 • 4 y~n!'.re~ tanı \ !11ıtqızlıktan ve bilhassa ke!ilmi§ odun 

ıuniardır: , ...,çüı::c ~ kc ŞD : 

Yedi gı:nç tııyın girdiği bu koıu çok 
200 Serbest: 1 - Mustafa (G.S. ) 2,38,2. zevkli ı;eçti. Startla bernber ileri atlıyan 

2 - l•mail (Beykoz), 3 - Mahmut (G.5.) Buket guzel bir koıu yaparak birinci oldu. 
100 Sırtüstu: 1 - Fuat <H.P.> 1,25,4. Saron ikinciliği, Aliph ta uçüncülüğii kıı-

2 - Necati CG.S.) 3 - Gilltckin (K.H.) zandı. Ganyan 150, plisckr 125, 175 ku· 

BCYl:Kl.ER 

pıyonluğu kazanmıttır. )luhtelıt muaaha- bulıınmama!ındın şikiyet eden tüccarla· 
ı kll!ında Mualla • Ha61Ul (İ&tanbul) çifti rın Jııı harı:keıi alikıırlarlarda bir ha)ret 

Arrnnn • Riine çiftini yenmi§, çift erkek· ıırandıroııştır. 
lerde İzmirliler, Ankaralıları )cnerek §im 
piyon olmu,lardır. 

1500 Sürat: 1 - İbrahim (İstik.) 33.11.4 ru~ verdi. 

2 - osınan <G.S.). 3 - Mehmet cc.s.> 1 örd:nctl :o-:-a : 
Türk bayrıık: l - Galııtasarny takımı 

5.53,4. 2 - Beykoz takımı. ı Tahmin ettiğimiz &ibi Karanfil tarafın· 
Kule atlama: l - Fuat (Beykoz), 54,46 dan nisbcten kolay bir tekilde kazanıldı. 

2 _ Sabri (G.S.l 3 - Ziya {G.S.) Startla beraber ıı. Hotun öne dÜ§crek 
Romııusa yıırdımcılık yapıırak yarı~ı bin 
ınetrö kadıır önde getirdi. Fakat aonrı, 

Karonfil hücuma geçerek baıı almakta 

Sutopu: l - Galatasaray takımı. 

KÜÇÜKLER 

200 aerbest: ı _ Bedrl (Beykoz) 2,16,3 &üçlük çeknıedi ve Roman!la kı .n bir ınÜ· 
2 _ Necdet {G.S.) 8 _ Laro (Beykoz) cadeleyi müteakıp birinci oldu. Romans 

ikinci, H. Hatun üçünculüğu kıızandı. 
100 Sırtüstü: l - Nejııt (G.S.) 1,35,2 

2 - Adnıın (G.S.) S - Bahaeddin (Bey. 
Ganyan 175 kuru, vereli. 

koz> Beşinci kcr,a: 
800 Serbctt: 1 - Kemal (G.S.) 13,84. 

2 - Ömer (G.S.) 3 - Refet (Beykoz) Oıı uf kan arap atıııııı İ§tirak ettiği bu 

T k b k l Gal 
k ko:ıı yanlı~ bir çıkı~ıan M>nra yıırıtı bin 

ur ayra -: - atasaray ta ımı k d . • ,, d - .. d-mctre a ar ımrı un c gotur u ve eoora 
4,20.6 2 - Be) koz tnkımı. 1 da hücuma geçen Sava ve Bozkurt araeın· 

Kule atlama: 1 - Sıılihaddin (G.S.) da mücadele ba,lımı~ttr. Bu mücadelede 
2l,M, 2 - Bahaeddin (G.S.) 3 - Ha.· Sava galip çıkarak birinci, Bozkurt ikinci, 

Müsabakalardan sonra Tarııbya Tokat· Maarif haberleri: 
liyan otelinde C. JI. Partı.I Grnd Sekre
teri Fikri Tüzcr, Hariciye VekAleti l'ınu· 

mi kitibi Numan Menemenciofılu, Vali Or. 
Liıtfi Kırdu ve refikalarının d:ı hazır bu· 
lıınduklorı bir :ı:iyafettP. mü•ahaknları ka· 
zananlora Rayın Ha)Tiyc Kırdar tarafın· 

dan kupaları verilmiştir • 

Bursa.la atletizm 
f~a' ivef 

* ilk mekteplerin eyliıliiıı yirnılbe§inde 
açılması karıırlıışıınlmıttır. Orta mcktı:p
lerde ikmal imtihıınları 25 ağu5to ta ba1-
lıyııcak 17 eyliılde bitecektir. Lise olgun· 
luk imtihanlarına dıı 18 eyliılde lıntlana· 

cak ve 23 C)·liıltle nihayet verilecektir. 

* Önümüuleki dere yılında, piyuııda 
,·ukııu muhtemel bıılıınan mektep levıızı· 

m:ıtı ihtiklrınıı karşı hir tedbir nlınmnsı· 
nı ve elde ıncvcut sıok!. ırın ille beriye 

Buna (Hususi) - )fııdanyalı atletle· dağıtılmamasını temin için İstanbul fiyat 
rin de l§tirakile Atatürk ıtadyomunda böl· 

1 
murakabe komisyonu timdiden lıarı•ketc 

ge aıletizm birincilikleri yıpılmııtır. Seç· gcçmi~tir. 

me müsab1tkaları neticesinde çok iyi do
receler elde edilıni§tlr ve öğrendiğime gö
re, 23 - 24 ağustosta İstanbul Fener ela· 
dında yapılacak olan Türkiye aılctl:mı 

birinciliklerine lıtirak etmek ilzcre bu at· 
!etlerden iıçu duet edilmivtir. Ça~ırı'laıı 
atletler ıunlardır: 

Acar idman klübünden tek ve üç adım 
birinci!i Kemal Üçylğlt, Cirit rekortmeni 
Fuat Yıllar, 100 metre birincisi Ziya ö. 
ge, Atletlere muvaffııkıyet tcmcıı.ni ede-
riı. 

FERDİ ve iÇTiMAİ 
HADiSELER 
NlŞA..~: Ada.pazar &ll"atından Azlz 

GUmu.şUn kızı Bayan N ecmiye GU· 
mu, ile Topçu teğmcnlerlndcn Bay 
Mu.stat& GUven İııtanbulda n!fnnla.&· 

mı9lardır. 

Polonya anlaşması ınerıyete 

tlr.» ~ 
Bu haberi okuyunca, ~ 

sen Lupen romanl:ın ~ 

canlandı. Arscn Lupen 11yl:~ 
damdır ki bütün yaptıl.d pt.') 
ynpo.cakl:ınnı bir esrar 
örter, fukat perdenin bl~~ 
kaldmp altındaki esrarı ı;~ 

ye de tınyılır. ~ 

Mcselll bir bankerin 1'B ııı 
mış ve tnmtnkır bıroıul~ 
caba bunu kim yaph dl;,_~_...ıı 
mnğa ıuzum yoktur, çuıı
nın içinde şll;, le bir ı:ıot 
cı:FIUln kadının kııs:ınnıı. 

1 
;ı 

aşk mektuplııruu 1Uı.ııt11ıııı'IJ 
en nldım. BUtUıı para ,-e 
lıcrlerlnlz yatnk odanı~ 
dolabındadır. Lüzum ~ 
bir gün gelir onlan cin Dll'~ 

sen Lupcn» 
l'lne meselA zengin bit 

J)()Stndnn bir mektup o.1111 

falan gUnU tam gece J~ 
larınızı çalacnğım •• ,ArStJ1 
Du ı ın şaknsı yok. ~ 
derhal fnııllyeto ~er, ~ 
l elerl tutar, bekçller dl1'el'·i1 
bunlıınn hepsi uyutuın1"' 
gece yarısı tablolar 
Çalınan tııblolnrdan blrfııl11 i 
boş kalon yerinde l'le ~3 le 

cldlldlr: «Gelecek sefer / 
ğmız u ğıo kim oldnğtl~-i 
tlrdlğl ça~ lıınn içinde ~ 
bulunup bulunmadığına 
nlz. • Ar en Lupem> 

Ar en ı.upenln ışıcrlPa~ 
\'ar unnedlllr ama hl9 
'°y lOktur. ÇilnltU, esf91'1 
f:Uzcr gider. 

tşte ı•oıonya çetesınlJJ til
not b:ııın bunları 1ıııtırlıı ~ 
!.l39 el ifil ünde başlayan 

günlerde, kimin ellndr. 11 

anla ılıımıynn şehlrlerfltı 
banndıklı:m se:ı.llemtyen Oıt/ 

rlsJ çetelerlle. hakiki JJl~ 
renllemlyen za31atile, ıı dıf 

kimin tarafından cııwrıl 
meyen şaylalnrlle, yapıN' 
madığı meçhul kolan n1 
ve aradan bir müddet 
sonrn ortayn ~ıktm Jı• ı 
Arsen ı.upen romanlnrııı' ~ 
ı:cmcdl değil!.. :KÖı; 

kıyasıya harcadığım paralar da su· tı. (Arkası var.) 
riton {lle)koz). 1 IJık üçüncü olmu~tıır. 

Sutopu: 1 - Bc..-ykoı, 2 - Galatasııray """'....,,......, ___ 111111!!!!"!!"!!!!"!!"!!!!"!!"!!!!"!!"!!!!"!!"!!!!"!!"!!!!"!!"!!!!!!!!!!!!!!"',.....,.. ... -!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!I 

on olarak mavi • beyaz takımlar ara· lktısadi haberler: - GONON-

* Genera l Musta.ta K emal Ol:lkçe· 
nln kerinıesl Bayan V.edl& Gökçe lle 
emla.k ı.,1 sahibi Bay Ekrem Göç· Polis - Adliye: 

SORUNUZ ~ 
r~--------SÖYLIYELİM 

eındıı heyecanla takip edilen bir ıu topu 
oıiı abaka&ı )ııpılmı~ \e mavi takım 4 • 6 

galip gclml§tir. Müaabakaları müteakıp ıı

janlık tarafından kazananlııra madalya \C 

* Odun firatlarının artmuını nazarı L _J 
dikkate alan Etib.ınk, oehrlmize çok mik· T A K V l M 1 

mez tııtanbulda nlşa.nlı\nmışlardır. ~ 
EVLE~"ENLER: İlk okul ö~et- * Be}o[ılund:ı. T~kı:la. ~ 

menlerinden Bayan Hrıdlye Tezca .. Yorgancı 1ıııhçesi. .sahte tarı!~ 
ile ötrctmen H uldsl "~lğll Bursad:ı. suçundan dolayı kapatılmı:. 

şild mi:kifatları verilmiştir. 

tardıı linyit kömürü göndermek kararını ı 
vcrml§ "~ hazırlığa ba.lamııur. 11 AGUSTOS 941 

i ,., dlr • os adliyeye verilmiştir. ııl 
ev enın"Y.er • * Topkapıda 165 numara~ 

M ~hürsüz memba suyu At yarıış:ra 
PAZARTESİ * Memleketimize külliyetli miktarda 

.4.Y: 8 - GÜN: 223 - Hıur: 98 

* Hırdavat t Uccarlanndan Ahmet K . ..1 k kerı' 61 .. ~ nan ('llroö'u esme §O .• ,.-
Zeki MuraUılının kızı Bayan ~ ~c llfltarken }akalanmıf, uliye l>'.,",. 
MuraUılı ile ıUmrUk r.nemurlanndaıı mahk • f da d LJ,;!ıııY l - llay~ Y '1dclirmcıln

de 97 numarada Bayan Mürul Yarar 

soruyor: 
cKiifükçanılmı ıucıdarı, b=rı kur· 

~Ull mühürsüz /uıplar/a SU &diriyor. 
Huna sebep olarak ta, alal•adar me
muru kulubesinde bulamadığını, kapla
rını mllhürletmedeıı ıeıirmek mecbu
riyuinde knldıtını söylüyor. Bu dot· 
rıı mudur acaba? 

\ 

CEVAP - Sucu sizi aldatıyor ve 
her halde 61ıe bııtka bir ıu &etirlyor. 
Muhür memurunun hiç bir ıcbcp ve ıu· 
retle ., :dfwndcn aynlmuı imkB.nı yok 
tur. Yine mühürıüz kaplıı su getirildi· 
~ takdirde derhal polise haber veri· 

.. 
HER ·GuN 
BiR FIKRA 
lnsar lar dururken 
1!41 tarihinden en-el tstanbo-

lun beledi ~azlfelerlnl kadılar tdn· 

re eyler, esnafın terazi \'C kantar

larını, ~ya ve gıdalann clns \'C fi. 

yatı:ınnı muayene ,.e muraka1'e e
derlerml!} Bu lmdılıırdan Osmnn 

Efendi nımundıı biri pek titiz ve 

nzlfo ehli blr adam imiş. Çarşıda 

gürilndüğU zaman naf ı;e tUcear 

hışmından Adeta tttreşlrlennı,. 

Kııdı Osman Elendi bir gün bir ta

' ukçu dukkllnıruı &1rmlş. Ta\'ukla· 

nn yemlenmiş olup olnuıdığmı an

lamak için kur8aklarını muayene

ye glrl .mlş. O esnada dilkk!mrn ö

nünden geçen bir Bektaşi fakiri 

Kndıyn bakmış, bakmış, 

gliğc Imldmp b:ı.ğlrmış: 

ellerini 

- Bu cin senin hikmetindir )"a-

rnp, insanlar dunırken bu kadıya 

tavuklan açlıktan muhafaza etUrl· 

YOrıRlll. 

niz ve ıu~u hakkında takibat yapıla· 
cafıından emin olunuz. İstanbul at yarı§lan beoinci hafta ko· 

şuları dün yine Veliefendi aahasında yo
di ıekiz bin kiıılilı.: bir meraklı kütleııi Ö· 

nünde yııpıldı ve yıırı§lıır ıe~ lill ve heye
canlı geçti. 

levha lıallıı.de teneke gctlrtllmı:ktoclir. RUMi: 1357 - TE!ıl/tlUZ: 29 
Bunlar, konserve fabrikalarına, petrol kum J/İCRI: lS60 _RECEP: ' 17 

tzmitt 1 cmcsı tara ın n U• 
Aziz Samih Şensoy 6 ev en· kapııtılına ı ,.e kendıdndcn ~.I 

2 - Orlıarısa:idc Şa/;ir .4.u4 ıoru- panyalıırınıı. "e ihracatçılara dağıtılacak· , -· J .: zıı;; ~·ALI EZA..'\1 ml'1erdir. cezan alınmıısı ıurctilc c~ 
· 101: tıt· GCNEŞ: 6,06 9,52 

ÖGLE: 18,19 5 05 * Piy.ada §ite ağızlıkları kalmadıliı • 
cOrta mektı=bl cvı•elki ders yılında 

Bursada bilirdim. O :amandanbcri hu
susi sureitc insili:ccye çalıştım. Şimdi 
Yiiklek Denü Ticaret mektebine ıir· 
mek istiyorum. .4.caba beni lıanıi sını· 
fa alırlar? 

CEVAP - Orta mektebi bitirdikten 
§lmdiye kadar ne iıle m~gul oldufıu
nıııu resmi vesikalarla 1ebat edehilinıı
niz mektebin birinci atnıftna glrebi· 
lirslniz. Mektep müdüriyetine bir isti· 
da ile müracaııt ediniz. 

Dün ıpor an)famızda okuyucularımıza 
"erdiğimiı: favorilerin yalnıı: birisi ıaürpriz 
denecek bir netice verdi. Birinci koıuda 

biz haklkııten en ümitli hay,·an olan 'li&'i 
bir favori olıırak göstermiştık. Fakat bü. 
tun tahminler lııliıfına olarak üzerinde en 
az durulan Roi yarışı aldı. Diğer dört ya. 
rı~tıı yaptığımız tahminler do~ru çıkmıı, 
verdiğimiı: fa\'oJiler yarıeları kaıanmıftır. 

b I b 'k l iK1NOt: 17,ll 8,56 için ıclırlmlzdeki azı pzoz a rı a arı 
kapanmak tebllkcslle kartılıtmı~lardır AKŞAM: 20,14 12,00 

YATSI: 2200 144 
Fabrika uhlpleri kendilerine ttneke te- İMSAK: ' ' 
mini için Ticaret Vekaletine müracaatta 4,11 7,56 

bulunmu§lardır. 

* ~leınlekette un miktarda çimento 
bulundutu anlıı,ılmı~, çimentoya evvelce 
konıılmuo olan tevzi usulü kısmen kılldı· 
rılmı~tır. Pek çok mlktıırda çimento al· 
mak istlyenler eskisi gibi Tilôyete mora. 

caat edeceklerdir. 

'l'Urk kadınları: 

Her ay har~lıtınızdan 5 llrayı 

mutlak tasarruf bonosuna yatır
malısınız. ÇllnkU yatırab11lrslalz. 

Ulusal Ekonomi ve 

* Emekli MWk ly e knyınakamların 
dan Rıza Kehribarcı oğlunun kızı 
Bayan l ttet ile deniz ticaret kaptan· 
!arından oııman Zeki 'l'cmclli ÜskU· 
darda evlenıniflerdir. 

()LEro-"LER: E~kl d.e!ter hakan! 
mUmeyYlzler lnden Esadın eşi ve dl' 
hekim i Suat Kıymetin valdcsl Ba· 
yan Zekiye Kıymet ISlmUf, Karacn
ahmet kabristanına gl)mUlmllştUr. 

* Bahriye Al'baylqpndruı emekli 
Marmarisli Cezmi K ap tan Kapıda· 

ğında ISlmllş ve orada gl:lmWmUftUr. J 
Günün en i>i ko§usunu yine Ahmet At· 

manın Karanfili yaptı. Karanfil, rahat 

Mabetler bir tepenin ü.ıerindc kurulmuştu. Ba
raya yuı.lerce basamak merdivenle varı,ııblllrdi. Bu 
merdivenlerin kenarında dilenciler oıunnut Tcya 
uzanmıı hnldo el nçıyorlardı. Bunların hemen hep· 
el aaknt irli. Bazııının göz bebeklerinin feri ıön· 

miiı- Bazıunın bııcnkları birer iıkelet halini al· 
mıııtı. 

Bir tanesi clinejine kadar kopmaı kolunun ço

l•k hareketile sadaka i$tİyordu. Ke~külünü omutu• 
na bağlamıf, uzatıyordu. Bütün bu dilencilerin 
hep i bir ağızdıın aadakıı istiyor ve dua ediyordu. 
Bu se~ler bir uğultu halinde gök yüzüne doğru 

yük&eli)ordu. Arııcln bunların 8C!ini örten böcek 
\e ku, sesleri de vardı. Fakat tabletin ba ınkmk 
aaduını iıı!aiıların uğultu!u kapatıyordu. Odrey 
bir kaç resim çtkecek oldu. Fakat heyecandan ve 
sıcaktan ba}ılacak hale gelmlııi. 

- Ne kötü bir gazeteciyim. Her §eyden m!lıecs
slr oluyorum, soğukkanlı çah141Dt)orum. 

Diye dü}ündü. Yanındaki arkadaıını incitme
mek için hissettiği tlkllntiyl gizlemeğe çalı~ı. Fa· 
kat Selim genç kadının yüzündeki her ml'lnayı ıın· 
hyacak kııdar ha saı ve ı.cki idi. 

- Bu ııefıılet manzarns1 alıi milteesslr etti, do
ğil mi? Fakat bura ıjmahedin mucizeler )eridir. 
Derdlerlne deva orıyanlar burada toplaoırlur. 

Nihayet yukarı kadar çıkabildiler. Mobedin çl· 
çek ve Yt3filllı: dolıı bahçesine varmı,lıırdı. Çin üs
llibunda yapılmıf, yukan dof;ru kıvrık damlı bina
lar yüksek ağaçların ara11nda gizli duruyordu. Her 
biri ,ayni G•lliP.t• yapılmıt olmakla beraber teferru
atta (lelitlkUk vardı. İçeri girdller. Bura ı Joı ve 
serindi. Odrey'ln gozlerl bu yarı karıınhRa alıoıncı· 
yıı kadar hiçbir tcY ecçemedi. ,.onra yava§ yan~ 
mabedin mihrabıııı. dua eden rahipleri birer birer 

ED~t ROMAN: 

Yazan: Francis de Croisset 
görme~ıı ba=ladı. Yere diz çökmü~ olan ba rahip
lerin bafları tırl§lı idi. Dualarına devam ediyor· 
lar, aade ıırasıra Safran rcnkU yüzlerini kaldıra· 
rak etrafa bakıyorlardı. Sultanı tanıyınca tıpkı ma· 
butlarının önünde efıildikleri &lbi onun da önünde 
11ecdeye nrdılar. Her mabet birbirine bcnzlyorda. 
Hepalndc oynl çjçek ve tütıü kokll!u Odrey'in ha· 
eına vuruyordu. En büyük mabede vıırdıkları U• 

man bir rahip mumları yaktı . Harbi, yıldırımı vo 
ölür:ıü tcmıll eden mabutlar karanlık köeeJerlnde 
belirıillcr. 

Sultan izah etti: 

- Bu mabuılııra bütün Çin mabetlerinde rut• 
larsınız. 

Oılrey attığı her adımda Çin modcniyetlle kar~ı· 
lqıyordu. Mıılakada sanki Çinin ti göbeğine ka· 
dar gitmio gihl idi. Kollarını açmıı vaziyette du· 
ran, ıırıtıın bu mabutların arasında birdenbire bir 
yorgunluk 'c bezginlik hil!Settl. Bacaklıırı tlıri· 
yordu. Sclim, bu }Orgunluğunu farkederek dedi ki: 

- Haydi buradan çıkalım. Biraz hava alınca 

kendinizi toplanınız. Mukaddes kaplumbağaların 
h:ıvıızuna gidelim. Orası eğlencelidir. 

Havuzun yaıııruı vardılar. Burada o kadar çok 

Arttırma kunımu 

Çeviren: Renan A. E. YALMAN 
kaplumbağa vardı ki ıu)'UD &athı hiç ıörünmü· 
yordu. Sanki ıu değil de bir kaplumbata kabufıu 
dolu depo leli. Selim, gördükleri hayvanların ara· 
eında üç yüz yaıtnda olanlar da bulundujunu an· 
lattı. Bazıları baolannı kabuklarından çıkararak 
bir yıprak eal&ta veya herhangi ylyecdı: bir ıe:r 
bekliyor g.ibl ziyaretçilere bakıyordu. Sonra bir 
ıer vermediklerini ıörünce tekrar kliaküıı bir ta• 
vırla kahuklırıu eaklanıyorlardı. 

- Yılanlar mabedini gezecek kadar CC9&rell· 
nlz var mı? Orasını ıevece3Jnlzl zannetmiyorum· 

- Çok merak ederlm, gezel im. Sade bu ziya• 
retlerin ıizin için manası yolı:. Kim bilir kaç defa 
seznıi,!iniıdir. 

- Bugün hona her §ey yeni görünüyor. 
Yılanların manzarası ıenç kadını deheet için· 

de bıraktı. llk anda bir fey anlıyamAdı. Yüksek 
ve kalın aütunlarıı madeni hc.-lezonlıır wılmıe n· 
81. Kendilerini gcmiren rahip elindeki gong'a vurup 
ta bir §eyler okumağa bıı~layınea helczonlıır birer 
hlrcr lıarekete ıcçti. Parlak, yapıfkan ve knnk 
lıarekctlerle açılıp kapanmıya baılarlı. Bunların 

lıepıi yılondı, b~arını kııldımııı ıehirlcrlnJ ellik· 
miye hazırlarunı1t binlerce yılan.. Odrcy'iıı ti 

ayaklarının dibinde ağaç dalına bcıııiycn bir ıcy 
de kımıldandı. Bütün mabet hareket ediyordu 
ıanki... Genç kadın debfct ve korku içinde kııl
mı§tı . Bayılacak cibi oldu: 

- Müthlt blr ıey .. diyebildi. 
Selim, kenclialni, yumuşak, fakat aynl zamanda 

kuvvetli bir tututla kolu.ıı.dan tuttu: 
- Korkmayınız ve kımıldanmayııuz, dedi. 
Odrey batını Selilllln oınıuna uyadı. Şimdi 

ltendi.lnl tutan kol daha sımsıkı ~ılmıf11. Göz· 
lerlni kapadı· Böyle bir bayıınlılt 'o heyecanı 
vapurdaki genç bahriyelinin kollU'l arasında da 
hluctml§ti. Fakat bu defa bu heyec:ın, ne kadar 
bqka, ne kader tatlı idi! Bu kollnrdan sıyrtlıp 
kaçmak istemiyordu. Bu kollar keııdk!ni bu kor
kunç mabedin tılsımlı yılanlarından. h er aeydcn 
muhafaıa edecek bir iltica yeri pbi sörüııüyorda. 
Keııdi kendine: 

- Hiçbir şey dü,ünemem. DiiııJ'll bile neme 
Jlıım... diye dütüi'ıdü. 
Biraı aonra Selim : 
- Gözlerinizi açınız. Yılanlar tekrar uykuya 

daldılar, dedi. 
Her feY yeniden bareketeiı: bir hale gclmittl· 

Odrcy göılerino lnan•madı. Yoba korkunç bir 
rüya mı görmüıtü? Mnhctten çıkıp otomobile 
dolrıı yür üdüler. Selimin araba ının )'ıın ında Od
rcy'I lii§ke kadar getiren otomobll de duruyordu. 
Demek ki ayrı ayrı gideceklerdi. Bllndan hem 
memnun oldu. hem de üzüldü. Eğt!r eve kadar 
Selimle dönseydi, arkad~ları ve bele Robcrt keı:ı· 
cila.ine çok takılacaklar, alay edeceklerdi. Fakat 
Selimden ayrılmak da acı geliyordu. Selim veda 

ederkcıı: 
(Devamı stu) 

ur. 

Soruyor la' 
Mersin fiyat murakllbep~ 

yonunun, Aeltidcsl yliıc1C 
mlycn erıtllınlş saf vr~ 
rının teneke bcdellcrJ, ıe 
rnflnn ııe Icı'Slne kJı~r 
ı ~e firesi dnhll oıııuP' 

lılrlı:ıcl nov'lnc ıGG, lkfncl ı' 
162 \e lçel yağlnnll!\ c1' 
nış toptan fiyat takdir ı,11 
olduğunu yağ lşl J'apaO 
yucumuz; bildiriyor 'e ,ııtl 

- l\lenıln plynsa ıuııllJI ti 
ğlJI yntlarln alacnğrmız ~'il <I 

bula neye mal edceef!ı: eJtl. 
da kaı;a atnblleeeğlz "ıı4 
bU yağcılnn şlmdldcn d tlf 
yor. Bunun ı~ın wnııJJl~1 
bir almak mUmkUn dili~ 

Nohutlu bifte 
~ 

Sığır tllota mı iblttel' ııııJ 
de hazırladıktan sonJ1i~ 
!cinde bir sao.t ı,adar b1 

vnş atcşto tereyoğ ııo ~ 
Ktı.fl mlldardo. nohut tJll 
kabuklannı çıknnııı:ı. c ~ 
h le gellnct!~e kndur P1~/ 
zillınek üzere ke\gırdc 'ıt~ 
bırakınız, onra mııldJlC 
rınız.. Bunun içine blrl'llç of'. 
kırınız ve blmz <b et :~ 
nız. Karıştırıp sulu bir • .J 

Jl]Of ll" . 
lincı etlrlnlz. Bu Jıa 
kaşılt alııı tcreyağını:tıı tu1 
Bu llarçalıını bırtcıdc 
dlzlp tabakla soıray& 
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'!arp vaziyeti A .-k-----h·-- ) 
l\iyef meydan merı anın azır ığı 
nıuharebesi 

YAZAN: 

/Jıaan BORAN 

İki senedenheri harp malzemesi 
imalatı son derece artmıştır 

Nevyork 27 Mart (Hususi muhabl- eı•r m•ısa 1 ııaatte 85 kllomet.tıe sUratıe gldebll· 
fit ~U tebliğlerden anla.şıldığı· rlmlzden) - Bu mektubum ne za- mektedlr. 
lrı.hı.~fııte Ukraynada Klyet meydan man clinlze varacak bilmiyorum, fa· A.rızah arazide de takriben 40 ki· 
. ~beaı k lm •u kat her halde talltıc gilvenerck pos- ıometre sUraUe hareket e<JebUmek· 
ltı bı-- ızışnuf, A an .... arru-
bçy "il.& d&ha inkt9af etmlftir. Ga- taya atacağım. Aylık ta11yare mo- tedir. Truıklar 75 milimetrelik bır 

&dan ki _,_.,,.1 Buradan memlekete verilecek en J, top, 37 milimetrelik bir tayyare dati 11zah_ - Yet'e doğru lki de ...... ,,v U •• • 7 
• --..ııa«Uıı6 1 Ki f' kıymeuı malQmat Amerikadıaki sı- toru ı"ma·a"'tı topu, müteaddit maklnelı tüfeklerle 
~ r. Alman arın ye e • 
>'oııı ettikleri lkl taarruz bu demir nal faaliyete dairdir. Amerlka, de- ml.ieehhez olup zırhlılarda olduğu 
leaır llUkaıneUert bOyunca tlerlernek. mokrıuıl Aleminin lmalA.t yeri olmak gibi her tarata dönen bir tareti var-

ı · Bu demlryollan şunlardır: vazifesini zanned ldiğlnden fazla cid· 1939 da dır. Tanklar takriben bet metre u-
- Luk Ki H kof dlyeUe üzerine almıştır. Burada bu- lll zunluğunea ve iki metre •"111 

... klikte 2 • yet • ar . .,........., 
._,-~ _ Jitomlr • Kiyet. gUn hayat bu gayenin etralında dö- dir. 
~I ı.tikamette Alman!ar Ko- nüyor. Bir vakiUer sekiz milyon 19- 1941 da * Amerikan tayyue motarU ima-
-ıı e v,111- al siz olan Amerikada bugiln usta 1'çl J&tı mu.anam bir luJ:1a artmaktadır. 

etı.,,_ -•utflar ve bu fehri ifg t l:.AA 
~"'dir. Bu tehir Klyef'in takrl· bulunamıyor. Bu yüzden Amerika _.,.. Af&lı.d8l<l rakamia.rı tetkik ediniz: 
lıııııı~ ~30 .küometre kadaı· fimali gar- otomlbil sanayii bu sene yeni m odel il 1939 Eyltllünde, &yda 200 na. 300 
~ir. Pripet nehrinin ve ayak· çıkarmaktan vaçgeçmeğe mecbur ol- 41 de tayyare motörtl. 
'-r le ıae~ana. get1rdlğl bataklık- muştur. Eski modellerde ufak tefek 34TO l lM-0 EyttllUnde ayda 1500 tayyare 
~likanıetlnin sevkuloeYfl kıymeti tadillerle iktifa olwımUftur. motörU, 
~ttı_. olmasına rağmen, bUyUk kuv- * Milli müdafaa siparişleri azami \.. J 1941 fUbatte. • ayda 3470 tayyare 
>'ttı...... •ev kine mAnl olmakta ve Sov· dereceye çıkmakta olmasına rağmen isUh.s motörü. 
la~ bu bölgedeki vaziyetini ko- ham malzeme lhtiyac.ı hentız had biri maddeleri . al için ister ıstemezl İMallt miktarı gittik~e artmakta-

,_ ..,.'C'lna şekle girmiş değildir. .Amerikan çe- be.!Wn de çıkarılıyor, Evvek:e makl· dır. 
ICı:l'et'tn kt~ r. lkinei istikamet llk snayllnin senelik imnl kabiliyeti ne yağı, .benaln lat.lhaalinln ikinci de- * İki Amerikan fabrikası "'""l bir 
~... - cenubuna dU.,Uyor. Buradaki . recede bir mabaulü iken bugtın vasi· J -,.;'"11 ta&rruzu "'-kov-üzerine tev- 87 mılyon tondur. Normal sulh za- . tip tayyare datı. topu imalA.tı için A-
'"I edo-.._.. ~ maru sarfiyatı 68 mllyon tondur • .MiL yet terai:!e dönmtıftiır, merikan hUktlmetıle müzakerede 
lı;ı ltı;:-rur. Bu fehlr Klyel'in 70 • a-..1: tı .. nı. .. __ _,i .~ li mUdafaa. ve harp sanayii ihtiyacı .,..u ... ya ,, ..... sek doksan ....,..,..~ bulunmaktadırlar, 
llıısıta ,., ... e cenubundadr. Daha ce- senede azamı 20 milyon ton tahmin tayyare beRziai isWlsali senede ev- Çok sert ateşli olan bu topların 4 
~--:" ~tetik kuvvetler Odesa ve ı ıoo ıı ·-•- llll -" "-~ edlldiği clheUe Amerikan ı;ellk sa- vece rn yon g-.n iken m •ll"· tanelik t.lr bataryası saatte 134.000 
~ ltnı.e=:ıe.:::.inde taarruza lş- nayii umumiyet itibarile bUtün ihti- dafaa jhtiyaçlan bu mlktarı yUzde dolarlık cephane sarfetmektedlr. 
'1 yaçları karşılayabilecek vaziyettedir. yirmi beş arttınruştır. Ancak, bu * Avcı ve bombardıman tayyaresi 

'ı!, ..... t.&an-uzıtırının esasen Kiyefe f ı · t•'---'i de d ı rd uhat& .,vka Ancak, tazan husus! çe!lk nevllerfn- az a 15 ....,... epo a a m - plloUarının harpte en ürktUklerl .u>y 
ııı...:.,--a Odesaya mı tewih edildiği -·"'l k•·- ld "'"'·~"" bUt U A .,.. ... ~ de hakikt 'bir buhran olabileceği tah- za "'"' mt> ..., 0 Ue. ....... an n • !erden birisi benzin depolarının deli· 
~. au:ute::a:: ;çlh= mln edilmektedir. merikan petrol şirketleri J.stihsal et- nip benzin akmasıdır. Buna mAni ol· 
"!':_bit- llU&l soralım: Buna mukabil alüminyum ve çinko tikleri benzini depo için yeniden mu- mak için yeni tayyare benzin depo-
,,.. .\l için gittikçe artan bir ihtiyaç görUl- azzam tank tesisatı yapmaktadırlar. lanna hususi bir lA.atik kaplaması 

1't ~ inanlar Ktyet bölgesin! İf- mektedir. * Tank imalA.tı çok memnuniyete yapılmaktadır. Bu kaplama, depo 
~ ........ erse, daha cenuptakt Sovyet 

~~ * Avrupada .şiddetli bir benzin buh llyık bir sUrat g&ıterm!fUr. Fabrika mUte&ddit yerlerinden ku,.,.unla de· 
Od-. v~ Nikolayef'l bıra- · .. I>i ranı hUkUm sUrdllğU bu sırada Ame- lnr, seklz ay sonra. erlşilebllecetı lindiğl halde harice benzin akmasına 

-......_ - nyepcr şarkına çekllmeğe 
Ilı..~ k rlkade. petrol .şirketleri istihsal cdl- proğramda tahın1n edilen istihsal se- mAnl olmaktadır. 
~a ~r mı? Bir Alman len benzini nereye koyacaklanru a- vlyeaine :.ugünden varmış I>uJunuyor General Elektrik fabrikası yeni .·e 
"~ Uşınemek için şarka çe- raştırmakla meşguldUrler. Bunu be- lar. kuvvetli bir projektörU seri halinde 
~ .... ~ başka çare )'Oktur. Fakat b * y --' k 1 K l ~lar 6nee Odcsa ı.'El Nlkolayet'i dava dağıtıp aştan savmağa bile "'" uru an muazzam rays er imale başlamıştır. Bu projektörler 
.'lillll eıse 1 razıdırlar. tank fabrikasını ve hWcQmetin 800 bin mum kuvvetindedlr. 

r etse, Sovyetlerin Klyef'I k dl tan f b al d ıı... Elyevm elde ln(lVCut benzin stoku en k 11 rik arından maa a Daha yazacak çok Aey var. Fa.kat 
~ ~ ' en icap etmez. Bu itibarla lh..f4 28 t T 
,_.e"dotrulnanıann aaıı kuvveUertle Ki- 100 mllyon vanlden fazladır. Sene iki b .. ,, .. k lokomoUt fabrikası on derslerim arasmda benim vaktim az .. 

' 

sonuna &dal' bu stokun daha artma.- luk tank imalAtına filen baflamış Yakında tekrar yazarım, yalnız ,.una 
yUklendUderine kanıtz. ,. 

._ bl sına mubıkkak gözlle bakılmakta- bulunmaktadır. emin olun ki Amerika hı~ bo" dur-
•11( -. r faydası da.ha vardır. Ki- .,., " 

s;ıllbu dır. Buna ra#mcn benzin istihsaline Bu tankların plAnları İngiliz ve muyOl'. Bu emeklerin meyvesi gUnUn 
nda Çerkov i6Ukametinde 

' ~ devam olunuyor, çUnkU makine yağı Amerikan mütehassısları tarafından birinde hiç beklemedik şekillerde a-
..._ !Qotör i yarmap teşebbUa talebi artıyor. I>etroldan çıkan bu mtt,tereken hazırlanm1'tır. Arazide lınacaktır. * * 
~-.__ iU birlikler, icabında mU· ======================================= ._ 9't 1Yete göre şimale veya oenu-
ı...; ~ııırıer. Şimale ı:arhedeı._ 
~ 1Ye!'i cenuptan ihata etın!ş, 
>"'t °"41 Çarhederlerse cenuptnkl Sov-

-.._ "'unu kuşe.tmş olurlar. 

Japonyanın 
müstakbel 

hattı hareketi 

Uzak Şarkta vaziyet 
çok karanlık 

Balkanlarda 
ihtilal 

Londra, 10 (A.A.) - ~ 
alınan bir habere göre Boened& Sırp 
çetelerile Alman ıwaı :ıutaları ara
suıda muntazam m.uh&rebeıer' olınak 
tadır. Çeteler, Sırp ordusunu!\ rtcat 
ederken sakladığı silAh ve mUhlm
me.tı kullanarak Bosnanın Sırp dağ-

Fransa 
kat'i karar 
arifesinde 

Kabine fevkalade 
içtimaa çağı raldı 
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ı:lJ SON..,.HAll Rl!ER ~ 
Ruslf)r 1 ıran 

10.000 ta·yyare şayialara 

@v ASi lcM.fj 

lran istiklaline 
tam 

kaybettiler 
Bcriin, l-0 CA.A.) - Alman tebliği: 

Şariı: ecphefilnde harel.:ıİt derpiş edilen ce
reyanı takip etmektedir. Oldukça kınvctli 
Alman bombardıman tC§ekküllcri gece 
Moskovadaki &ilih fabrikaları, demiryolu 
ve nıenafii umumiye tesisatına büyük bir 
nıııvaffakıyetle lıikum etmişlerdir. Şehir 

Nerkcziade 'e Moskova şehri dirseğinin 
§İmıliıtde büyiik vcı Diddetli yanguılar çık· 
mı§tır. 

Alman hava kuvvetlerinin hilhaoa ı;oa 

günler zarfında elde ettikleri parlak :ıa· 

ferlerin bir neticesi olarak düşman 22 
hazirandanberi 1'inlanda lıarı•kiit sahası 
dahil olduğu halde 10 bin tayyare l.:ay bet· 
mi§tir. 

Ukrayna cephesinde 
Berlin, 10 (A.A.) - Alman eıwa§ tay. 

yarelcri cumartesi gÜnÜ Ukraynada dıiş. 

rnnna karşı frvkalıi<le nımaf!akı1·etii bir 
taarruzda bulunmuştur. 

Mac.-ar tebUğt 
Bndapeşte, 10 (A.A.} - 1\facar ajansı 

bildiriyor: 
l'kra) nada Tnc:ır kıtaları, ihata edil· 

mit olaıı So\')'et kıtalarının imha ına it· 
tirak etmektedir. Bizim mıntakamııda, 

düşman, r.uma günü kendine yol açmak 
için hiç bir teşebbüste bulunınamı§tır. Son 
muharc·belcrde alınan ganaimlerin ııayıl· 

ma ına <lcvam edilmekte<lir. Baıı dü,man 
lıirliklrri finııli kütle halin<le ıeslim olrnı· 
ya h~lamıotır. Son mulıarelıelerdıı ordıı 
kumandanının esir edilmesi üzerine kıı· 

mandanmlığın tesiri gitgide kendini gös· 
tenııcktedir. .& 

Şark cephesinde 500.000 Alman öımu, 
I.ondra, 10 (A.A. l - Bir Alman kıy· 

nağından alınan haberlere göre şark cep. 
besinde fimdi)e kadar 500 bin Alman ol· 
mü.tür. Yaralılarla harp esirlerinin mik· 
tarı bildirilmemektedir. 
Almanlar esaslı altı hata işlemişler 

Londra, 10 (A.A.) - Amerika ga· 
zetelerl bir Alman subayının lbeyana. 
tını neşrediyorlar. Alınan subayı de
miştir ki: 

Kanlı bir faciaya atıldık. Bu facia 
çok daha geniş bir mikyasta VerdUnU 
hatırlatmaktadır. 

Almanlar esash altı hııta işlemif· 
lerdlr. Bunun başlıcası Rusların n
det UstünlU~iinU ve asker! techlzatı
nı !Stlhtat etmiş olmaktır. 

Bu Alman subayı şunu da itiraf 
etmt~tır ki, Almanların Rus milleti 
hakkında maıtunatları yoktu ve mll-
11 topraklan mlldafaa hususunda ko
mtını.t aleyhtaı1armın komUn18Uer
le birlefmlyeceğlni zannetml.flerdlr. 

• cevap verıyor : 
Tahran, 10 (A.A.) - D.N.B.: 
Tahranda çıkan en büyük İran guet~ 

Elıtıılaat, İrana dair kasten çıkarılan p)i
alara karfi uz:iyet almakta \e şi;yle raz· 
maktadır: 

İran efkarı umumi)·esini kızdırmak rnak 
eadile çıkarılan bütun bu şayialar tekzip 
edilmek zahmetine değmcınekle hrrabcr, 
İranın noktai ııazarını tasrih etmek lı1z:ım· 
dır. 

İranda hali hazırda gÜ)a büyük miktar· 
da turist bulunduğunu söyliyen, 'ikıaları 
bilerek tahrif etnıektı:dir. Zira İranda ika· 
met eden bütün ecndıilerin muayyen bir 
it aahilıi olduiu lıilinmcktedir. 

Diğcr taraftan gümriik iıları•si 'c hudut 
muhafız.ları, her turlii kaç.akçılığa, mcm· 
lckcte tek bir tabanca olsuıı. kaçak ı;iliih 

ithal edilmesine mini olmak için hududu 
sıkı hir n!'%aret altında bulıınduru)orlar. 

Binaenale) h iddia edildiği gıbi ecnebilerin 
lrıın dahilinde silub \e üniforma tC\'Zİ et· 
mckıe bulunınaları aldın kabul edemiye
ccği bir §cydir. Memleketlerinin diğer mil· 
letlcr tarafından karanlık bir harp 6&h· 
nrs.i hıılinc sokulma•ına rmı gö terecek 
Jran1ılnrın bulunması mümkün değildir. 

Bugünkü 1ronı tanıranlar, lranın artık 
bu gibi entrikıılara nıu~iı bir yer olmı· 
dığını bilirler. 

Bütün bu propaganda tahrikleri netice
siz kalar.ek \C bütuıı lıu ga)retler bo§& si· 
Jııccktir. Zira İran lııikuıncti kuvveıine 'c 
\&tonpenl'l'liğine istinat ederek kati hir 
bitaraflık muhafaza edernk 'e bu bitaraf. 
!ık prcn ipinin cüzi de olsa iblUline mü· 
saode rtmi)cccktir. 
hanın i)a cıi, hükümranlığının \'C mc 

rl) .. tte olan anlaşmalar mucibince kanuni 
lıaklıırının muhafazasıdır. Hu ı;iya~ct 6tır· 

ılmaz bir ıarzda teshil ııdilmi ıir. 
Bu 11ebebe binaendir ki, rnm-ıleketin 

emniyetini muhafaıa etmek 'C OOfl gil· 
rniycccl: hiidi•elerin vukuuna m.lini olmık 
için hcrlıangi bir tedbiri htilıaı <-tmck· 
ten çekinmiyecektir. 

saygı 

iYezMt: M. H. ZAt: 
İran hak.kında yeni yem haberim 

gelmekte de\'Bm ediyor. Bu laa1Jero. 
lerin ~tu al1kalı menbalardanda. 
Kardeş lran De memleketımlz ara
sında dı:ha ıııkı bir babe.rleşmtı lm

kAm olmama&1 ve Tahrandald ._. 
lıcrlerl ıran menbalarodaa detti. 
ecnebi menbalarmdann öğreıımete 

mecbur kalmamız, çaresi balamna

ğa muht..aç bir bo'luktur. 

Gelen haberlere göre bir tarafta 
lngUlz tazyUd artıyormuş, dJter 
tarafta da Almanlar: «Böyle bir 
tazylka boyun eğerek lrandakl zaot 
Almanı hudut hancı ederseniz mll
nasebetlcrlmlzl keseriz» dlyorlar
mıı;. 

Bu haberlerden haagitdııia dofna 
olduğunu kestirecek mel'klde de
A'Ulz. Yalnız tunu blllrlz kJ 1raa. 
haklarını \:e menfaatlerini ıam.mı
le müdriktir ı. e bunlan mtMlalaa e
debilecek me\'kldedlr. 1raauı luy

!rnetll De\ let Rel51 Sahfn,.U 1raa 
Rıza ah J>c.hlevl banm Jmlkacl
dera tıaa ne kadar bUgl ile, nekadar 
azim 'e kudretle lıAklm oldllt
her buhtan daldkaiômda lsbat d
miftlr. Bizim :iç.in kardeş ıranın top 

rak bUtUnlUğU de, lstlklilJ de ~ 
kı) metlldlr. 

İran hUkftmetınla alac.-afı &ecJMr. 

ler· ı lrn.n 1 tlklAllnin ruhuna uypa 

kalacağına emlııiz. Öyle ümit ede

rlz ki İnglllz.ler de, ırana olan mi

racaatıarında bu ruba saygı se»te
receklerdlr. Eğer ıranıa dalıUI _.. 

niyetini tehlikeye cfütürecek bir va
zl.) et \arsa bUna kal'l)I gelmek a
ten lranm mearaatl tcabldır ........ 

da meedt. eskklenbe.rl o&uraa Al

rnanlan c'la, ıurl Alman old.....,. 
l~n ltitlsnosız bir sareUe llwhat 

haricine çıkarılmaııum istemek gibi 

bir hareket, ilrantn 18tlklAHDe 1'9 bl-

taraflığına li\zWllSWll .. mhaem 
llindistnııın §İınnli garhi•inde inti,ar e· 

bir toc1niiz ohrr. 

İrana ta\'81ye 
Peı!hn,~. 18 (A.A.) - Reıııer: 

den ve llinıl Mü•lümaıılurının en eeki 
gazetr i olan •Daily Sarbad>, f ran bükü· :s'etlcenln her halde S- ,ereı 

mr.tl için takip r.dilecck en muvafık >"" '\'e lııttkh\llne •YPD bir _... ı.-
lun Alman tebaalarının irandan çıkarıl· klşar edeceftal ve İranla hglltenı 
ması olacağını yaz:ı)"Or 'e böyle yapılma· 
dıf;ı takdirde 1ranın bilahare lılr !IOk mıi~ 
kiılıitla karşılaşabılecrğinl lliYc ediyor. 

arasındaki ltbnat ve pye \'e ~ 
ma berabe.rHtı l"lllHmaa Andma.
.) acağıaı Umlt etmek isteriz. 

Bu gazeteye göre naıilerin İrana gön· 
derilıneleri sebebi qikirdır. Bunlar İran· l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!ll!!!!!!lm!!!!!lll!!ll--

da befipei kolun pif(arland1r. İrala biikll· 
mdinin beyanaıı İraa.ın teltlikeyi K'ZllÜş 
olduiunım delilidir.' 

Norveçte bir iaşe b::: :!:ı 1:1

ın~::.': i::~ 
• dandtr. 

Muhtekirler 
o ku sunlar 

' h tten &l\ladıtnnıza göre A.1-
~otorlu birlikleri Çerkov ieti
lltıııı, "<le Sovyet cephesinin içine 
il\ ~~akat çarh hareketlerine lM:· 
~ ..... "nanılftlr. Klyef ~ublle 
~ .,. ~atındaki Sovyet ordularını 
.., lc.ı e esır etmek için JAzım olan 
~ ~llf 04lnubundM tubaren Din
~ eı~rlndeki ceı;ltıerl ve köprU
~ tı ıeçırtnektir. Biz Sovyetlerin 

' ' .\lrnan tefebbUııüne mey
lııı '-ırı IYeceklcrlni .sanıyoruz; bu-

Vaşington, 10 • (A.A.) O.fi: larındaki yatak ve inlerde glz!en-
Birleşik Amerika Hariciye Nazırı mekte ve gece çıkışlarlle baekınlal' 
B. Cordcll Hull, sorulan bir suale ce· yaparak Alınan devriyelerini vur· 
vaben, muvakkaten de olsa Blrleşiit makta ve sabotaj hareketleri yap
Amerika ile Japonya araaında yen!- makta ve hattA. mühim köprUler J'e 
den deniz ıseyrUııeterlne alt olarak demlryollarını berhıı.va ctmekted.ir
Japon büyük elçlslle hiç bir uzl&fma ler. 

gemisı bombalandı • 0 

Londra, 10 (AA.) - O!l ajansı Surıyede esı·r 
bildiriyor: İ .1 • } . h f 

Siyasi müşahltlere gHre, dUn Hğ· ngı i Z erın ava a- • 1 • • 
Almanyada izinsiz 

domuz kesen, 400 ta· 
vu k çalan bir hırsız, 
ask er pakeUerindeı 
sigara aşıran bir ka~ıR 

'lıı l'tllterecektir. 
~' l{lyet dururken, Almanla
~ Ve Nlkolayet'e teveccüh et. 
"ll'tt "-rlt olamaz. Bu iki şehrin 
~heaı denize dayalıdır. Do

' ı11 Yardım göreceklerinden 

1,~ llltıdataa edileb!Urler. 
ii(I ltu «uvveUeri Kiyef"e 100 -
~. ~ oıneıı-e &okulmUf bulunuyor
~ "V"Yet mukavemeti karfısında 

~)e ~U olarak 10 • 115 kilometre 
~ leııltıiklerlne gl:lre nihayet 10 
~.lleb.ır Yet varotıanna varmaları 
~-1 lt~lvarında meydan muhare
~ •nınağa çalı,maları muh-
it . 
~~ '1kraynada vaziyet buhran 
~;''7eUer ı;ekllmek~e biraz i

~--IGlyorlar; her kanş toprağı 

~r •trnek istedlklerinden sık 
\'e 

"'-ı ~Ylat veriyorlar. Gaye 
t\ ' ınak, dlltmanı Uıılerln 
tlı ~llıı~tırarak yıpratmak olun
'ı' bit ltı: ın c;ekllrnek bir hata de
~ lt~'iatfaklyetUr. Öyle zanne
>ı:ıı- lt1t ?.tare,aı Budlenı Alınan
' liııııunbtığday bırakmak istemı-
1\ t~ IÇin kuvvetlerinin bir kıs 
\ı.,..~ı etıneyi &öze almıftır, Uk: -°' tıırı:Ovyet cephesinin vaziyeti 

İzah edilemez. 

~,, ... ------!!!!m!!!!l!!!!!t 
lralya Başvekili 

) •eyabatini 
~l'lda bırakb sli ~· l~ (A.A.) - A•umılyı 
~ 'es tiİyui vıııi:y'cıteki ger· 
~ lı~ ıaa blntıen eeyahatlnl yarı 
~· ~ bu U,.m Melbournc'a 
~ ine Yarııı fevkalide bir 

,A, ektir, 

""'tııa ~ 
t 

1
11Yada nekadar 

~~ ~benıiz var ? 
~ ~llt~O (.ı\.J\..) - Gazeteler, Al
S"t:aıu~cnebı talebe hakkında 
~lt 'l'u,.ltl netredlyorlar. Bu ıstn· 
'°"~ Ye 797 talebe ne gö· 
~' • 'l'Urk talebe grubu Al
' l) tt 1~~~ talebe aruında e· 

-oJe ikinci gelmekte· 

, 

yapılmamış olduğunu beyan etmı, ve Alm&nlar, Uııa.,tlerkl yardımı De 
Amiral Nomura ile yaptığı görll.fme- memleketi tethi.f ederek her gUn kUt 
nln paıılflktcki deniz seyrüseferine le halinde idam, kurşuna dizmeler ve 
mUtee.llik olduğunu ll~vc eylemiştir. bUyUk mikyasta tevki! yapmaktadır. 

Japonya - Holanda Hlndtfltanı 
· müzakereleri 

Tokyo, 10 (A.A.} - HUk~met na-

roma beyanatta bulunmağa mezun o. 

lan M. Koh lşll, şaı-kl Hollanda Hin-

distanile Japonya arasında mUzake

ıelerin cereyan etmekte olduğunu ve 

ticari milnasebetlcrln tekrar başla

ması mUmkUn olaco.ğı hakkında bl\· 

yUk Umltler beslediğini söylemiştir. 

I<'raııaa Japoa nsayeth altında 

bulunan Çin hlUı:tunetlnl tanıyacak 

Tokyo, ıo (A.A.) - NiŞI Nişi ga
zetesinin So.ygon muho.blrinden a:
dığı bir habere göre Fransa yakında 
Japon vesayeti altında bulunan Çin 
hUktlmethl tanıyacaktır. 

Muhabire göre Hindlçlnl makam
ları Japon aleyhtarlığını ve çunklng 
taraftarlığını ortadan kaldırmak hu
ııwıunda Japonlarla ı, birliği yapmak 
tadtrlar. Bu if b1rllğl bilhassa vakti
le bu gibi faallyeUere merkez olan 
Şolon'da tahakkuk etmektedir. 

Japonlar Çlnlllere alt fabrlkalan 

iade ediyorlar 

Şanghay, 10 (A.A.} - O!i: Japon 
aakert makamatı sahipleri Çlnll olup 
Japon murakabesi altında bulunan 
yerll mensucat imalatına mabııus al· 
tı fabrikayı sahlblaslllerlne iade et
mı,ıerdir. 1940 martından beri Japon 
ıar tarafından Çinli sahiplerine iade 
edilmiş olan tabrlkalann mlktan 61 e 
baliğ olmaktadır. 

Al manyadaki 
Amerikan tebaasının 

a1acakları 
Londra, lO (A.A.) - Tierlin rad)osu, 

Amerikan tebaasını ve~11 Amcrlkada ika· 
met edenlere alt ıılarakların maliye nt7.a· 

retlne bildirilmesi icaıı cıtıgı hakkındı bir 
kararname Qeffedilmeaiai haber vermifir· 

.ıaı-. Zagrepte avukatlaın veu.lr ser
best meslek erbabının yüzde sekeeni 
tevkif edilmiştir. 

YllDanlıstanda 

Londra, 10 (A.A.) - Haber alın
dığına göre Yunanlstanda ahali mUs 

tevliye karşr gittikçe isyankAr b!r 
vaziyet almaktadır. Sokaklarda top· 
lantılar ve nümayişler menedllml' 
ve bazı tedbirler almnu9tlr. Halk blr 
cenazeyt takip edebilmek lçln müaa
ade almak mecburiyetindedir. Soka:< 
larda iki klf iden fazla bir arada do
lqmak yaee.k edllmı,ıtr. 

Dlfer taraftan Fransa.da da ve 
bilhassa Lyon ve Saint _ Etlenne gi
bi bUyU.k sanayi şehirlerinde itaat
siJllik hareketleri görUlmektedir. 

Bulgarların bir f.eks* 

Sofya, 10 (A.A.) - Bulgar ıjanec bil· 
diriyor: 

T11 ajanaınm bir teıarafaoda, İtalya ile 
Bulııaristan aruındakl ıaıüaaeebot i«P• 
gibi ı&terilmek isteailiyor. 

Me-.ıkiır telgrafta Makedonyadaki İtalyan 
ve Bulpr kııaları aruında &41• karga· 
§alık tıktıiından bahsediliyor. 

Bulgar Telgraf ıjınsı bu haberleri tek· 
zibe ve ba§tallhl§a uydurma oldutunu be
yanı mezundur. Bulgaristaada karıtıklık· 
!ar ve sabotajlar olduğuna Ye bu )'Üldrıı 
bir çok Bulgarın Almanyada tecemmu 
kamplarına götürilldüğüııe dair Reuter'fo 
verdili U6Mır ele ,.~ ... 

Balprlıla.nda lllr ldlım 
Sofya, 10 CA.A.) - Makedonyada Ro. 

rnanuteli köyiiııün muhtarı, Sofya nı.bke
met.i tarafından idama mahkllm edilınit
tir. Salihlyetlerini suiistimal ıııçıından 
nııılıküın edilea muhtar aaılıcekıır. 

. Gizli bir silah 
Vaoington, 10 (A.A.) - Harbiye Ne-

1.aretl, düf!Dln tayyarelf!rinln yıkllflıjını 

uzaktan haber H'l"l'h gidi ve yl"lli clhaz· 
ların yakındı !ahfl boyunca ve denlzqırı 
ütlerlnc günün 24 ııaatinde faaliyetle bu· 
lanacaklınaı bHdirnıi~. 

leden sonra Vişi kabinesinin a.ktettlf,i aliyeti ÇOk genişledi edilen ngılız 
lçtlmada başlıca. mUna.kaşa mevzuu 

Londra, ıo (A.A.) - Hava neza- b } 
A!rikamn mUdataası olmu•tur. SU ay an " ret! i8Uhbarat bürosunun blldlrdiğl· 

General Veygandla Amiral Dar- ne göre Norveçte bir halice ıtzıen-
idam o~undu lanm Vi,i'de bulunmaları toplantıya mlf olan iki .Alman iqe gemiıll, bir ln d ? 

husust b!r dıemmiyet vermiştir. gillz, tayyaresi tarafından görillnlllf nere e • 
Atrlkanm mUdataaaına taaııaıc e- ve bombardnnan edllml.şUr. Yatmur_ l.Mndra, 10 (A.A.) _ Geaenı Deotz ile Bertin, l<I (A •• U - Fenalide AlmM 

den müzakere Vlfi hUkQrnetı taratın- lu blr havada pek alçaktan uçan bu karlc kadar Vifi .m.,jatta JDe\'kal t•lll- 'mahkı;mclm eiyul ı.:- mubalii baro 
dan .Amerika hllkWneUne tevdi edi· tayyare, yan yana demlrlem'• olan d "-" \" · Lr.L• • • __ ...ı. ketlerı eezalındı.mıek bueu.unda - -.,. nğu, ÇWllfoU 1§1 DUAUlll!'lıWD mutıan:..e !arda f zla 'ddet - • 
len muhtıranın çerçivesı dahWnde bu ikl vapuru görmüştUr. lKikümleriııe riayet ctınt.--diği ha.kkıodııki man a §1 g<ıstenmye ~ 
yapılacaktır. Vapurlar, derhal &lef açmıflarSa haber üzerine Suriye mesek5i İngiliz DIM· tır. 'olkip Boobllıter ıazeteııioe gÖft., 

Kabhle tofllantıııı da tayyare hemen yllkaeınu. ve bu btıaıııtdı tekrar birinci dcrcccıde bir :ııer İaio8İı 40 domu. keema bir lhdürcı, • 
sırada bombalar atmıştır. Vapurla- bulmu,ıur. tMuk çalan bir hKaııı, ııııkerienı lliilıdeft· 

Vifi, 10 (A.A.} - Ofi: .Alellde len p·'·et•........ı~ ........ ~-ı bir .. _...._ -
rın birinden çıkan kalın ve siyah du- Vifi makımau, Swl)'e herbl eıllUIDCla ... ..,..U<:ll -- -• ...... • 

cumartesi öfleden sonra toplanma· 

sı mukarrer olan Fransız kablne'Ji 

fevkallde olarak yarınki pazarteal 

gUnU içtlmaa davet edilmiştir. 

Mareşal Peten Almanya ile .ış 
BlrlJtlııl kablll edecek m i f 

Londra, 10 (A.A.} Otl: Sunday 
Dlep&tc.h diplomatik muhablrlnin yaz 
dı!ına göre :Mareşal Peten, Breste 
kadar sahıl mıntakaları hariç olmak 
Uzere Fransanın l.şgal edilmif kısım· 
larının Alnıa.n ordusu tarafından 
t&!tllyoeei ve im!lade.n mukaddem Al
manyadaki Fransız esirlerinin ııer

beat bırakılma.il şartlarını ihUva e
decek bil' Alman - Franau: aullı mu
ahedeeinln akdi ıureUle Almanya ile 
if birliği yapmağa amadedir. 

8lnapkta patb7aa bomlıa 

Vlfi, 10 (A.A.) - Ot!: Dlln gece 

:Mllsevi stnagokunda blr bombe. in!i

!Ak etmlştlr. Kapının yanında pat

lıyan ıbomba bazı hMara sebep ol

muşaa. da inB&n telefatı yOktur. 
o 

lngilterenin 
ispanya elçisi 

Cebelitarıka gitti 
La Linea, 10 (A.A.) - Oli: 
lnglltercınin i: panya Lüyük el~isi Sir 

Samuel lfoarc, l•panyol hükiımetinin tah· 
sis etıiği bir otomohil lle Cebelitarıkıadi 
İepanyol tahdid hatıını &C!illlit 'Ye JngilU 
mıntakasına gİmıİ§t ir. Büyük elçinin Cc
beliıarıkta İngiliz yüksek zimamdarlarile 
görü~ğl ve tki günlük bir ikametten !OD 

ra burada gö~~lerinc dair raporunu 
vmııelt üzere Londra}a gld«ıeği temin e· 
dilmek~. 

man sütunu bu vapurda isabet vaki eeir edilen müttefik eubeylıın eerbeet bt· lümc mahkiim edi~r ,.., idam olım-
okiuğ'Unu göstermlft lr. rakmağı taahhüt eylemİfl.L Halbuki ban· muflardır. 1 

Hamburga bUcanı lerdan hamı mütareke imza cdildiii 1111• Muhakeme "" ld.mhr ~ tııif 
Londra, 10 (A.A.) - B. B. C. lm- da tııy,_e ile Y-•ana 1~ ~ liiratle yapdmaktadw. 

paratorluk hava kuvvetleri K~l, orada .Muı.ıt ınKamiarına k!elia ec1i1mif. 
Hamburg ve dığer Alınan limanları- ıir. 

na şiddetle taarruz etmlftir. Atman- U. da, Suriyedel.:i Alw ıMifn•• ,.,. 
yanın diğer noktalarmdaki muhtelit m bir dclnidir. Çünkii Fruuııhan tı. » 
aakerl mevzilere de muvatfakiyetli relı;etleri aıtcıek Almell ~ •folıııM. 
hUcumlar yapılınıştır. Tayyarelerhniz bitir. 
den dokuzu üslerine dönmemişlerdir. Almanların maksadı ne idi1P lt.r ı..ldııı 

Framaya kartı fııgiliz subaylMmdıtn fa')141ııh ...aa.. ._ 
Londra 10 (A.A.) - B . B. C. :hnpa de etml'l1."lİ· 

ratorluk hava kuvvetleri dün şimali Her halde Geıımıl DenlR He diter FrM 
Fransaya yaptıkları hUcum esnaam- 11z subayl&l'ı, fnglliz ıube)'krı ... nıltare
da Alman tayyarelerinin kuvvetıl kc hükiimleri ıııadbi9Cltl 1erbeet bınkıl
mukavemetlerile karşılaşmışlardr. m88tnı elde etmek için smttiti müulte
KUçUk bir 1ngili& tayyare filosu ken- reler -nffekı)'dle neticelenindye kadar 
dl başma 100 Alman tayyaresile çar- Filistiııde alıkoaulacaktır. Eier mliuke
pışmağa mecbur kalmıştır. • İngiliz re1tt u--. Ceneral Dentı ~. hiitün bu 
tayyaresi dUşmUştUr. Almanlar 13 müddet zerftDda I~ millfir ola· 

Macaristanda i1d bin 
ecnebi ha.rice 

çıkanlclı 
Bu"9.pefte, H (A..A.J - Ofl: V• 

alyetleri C&yrl nJAMI olaa Ye il&• 
metleri arH edümJ)"ell Hd bin ecne
biyi Macat topraklan haricine ~ 
dUkten ıonra, Maıcar aabrtası dün 
yeniden birçok villyetltrde ve billlU 
u. kaplıca fCibirJel'lDde müteaddit a
:rq~r ve bukınlar ya~ır. 
Birçok ecnebiler ve bllhaaııa Oa1içya 
ve Ukrayna Yahudileri hudut harici
ne çıkenllMk tlMnı ta.kit edtlmlf
Ur. tayyare kaybetmişlerdir. ' cftlır. 

Blr ha\'& harbi ==========:::ı::::=====-==-=-=========== 
Londra, 10 (A.A. - B. B. C. Dün 

kU hava muharebelerinde Almanlar 
St tayyare kaybetlniflerdir. Buna mu 
kabil lnglllzlerln ta.Ja11'e ayl&tı 2• 
dUr. 

Macaristanda 
ziyafetler, kafile 
halinde seyahatler 

yasak 
Budapcştc, 10 (A.A.) - Ofi: İaşe 

maddeler.nden ta.sa.rrut etmek ve 
maddi vaziyetleri mUşkUlM içinde ou 
lunanların tenkitlerinde hedef ol

maktan içtinap eylemek m&kadile 
neşredilen bir karaname Ue slyatet
ler ve kafUe hMlnde ııeyahaUer meıı· 
edllmiftlr. 

Potori1ac 
B. Rıız,·elt, Potom.c = PetGalak 

yattle seyahat ıetwaektedll'. 

Amerika~---
&US olan H ya&ıa tafidığ'I :tııılm, l9lr 

nebtr ......... 

GH kilometre uz ........ olan 
Potomak aelarl. Bl.rletlk Amerika· 
nm .... lullda "We AUaa&lk lisUinde 
kAID aı-peeke = Çe)'l'.8pik ko
)'UM dlldMlr. 

Eaıld ·vn"'•nlenberl nak1iJ1M 
b.__. MlfadfJ eclllen bu llddr, 

8rkıflk Amel'lka tartlllaia ea 1111-

.... bMı h&tUılelerile ~ .. 
kadardır. Çönktt Arllagton mllJI 
meaarbt(ı, Bl.rle!Jlk Amedkama 
ınerkeal \\'a&hlngton = Vaşlnctem 
şebrl, ilk ctlnıhurreis.I Waııhlııgıo. 

nun e" 1 bu nebrln aalüUerl.nde IQI. 
nlodur • 
Arııncton miW meurlıtında Bir. 

leflk .Amel'Draam en meıtlaır ort. 
\ 'e deniz subayları De Meçhul M-

~ata Potomlle l9111lnln 'erlbnlş o&
mMM'• MimıeU kel&yca an•"fl'!lı 



1 AS ERLİK İŞLERi 1 
D VE T 

Fatih Askerlik Şabe•inden: 
1 - Dm:. l\lk. ı..n}ub. Zuhıü Ahmet 

Oymak (131.>) Bo na IWJ. Aareıı: Edir· 
ııekııpı SJlmaıomruı.: Ra ııkçı s. ~o. (11) 

2 - Doz. t..vı. (ınyllı. Dekir ::,ıtkı oğ. 

o\hmet Kemal OIOS) Jstanbul 1303 Ad· 
·cı;i: Aksaray Ahmet Kethuda Ma. Cami 
1. No. (5) 

3 - Doz. Mk. )zb. Melunet fuışit oğ. 

brııhim Eıem Ozgı.;r (1796) htanbul 1303 
\dresı: Gumu,SUY.U K ırkmerdivenlerde 
ıııam Hıza efrnd :\o. ( lJ 

4 - Dnz. Mk. yzb. Abdullah oğ. İbra· 
ımn Erim (1707) C,lin n ıso.ı Adresi: Ka· 
rusı.mruk Brycc •ı:ı: Cemali S. !\o. <12) 

5 - Dnz. l\tk. onyzb .• aıt oğ. 1\lehmct 
llilgin 0:>98l Girit 1J03 Admi: f.d rnc· 
kapı Kıırİ}e Atikal paşa 3. Bey S. :\o.Clll 

6 - Dnz. l\tk. onyzb. İbrahim oğ. Bilül 
Durmaz (1808) .:\ik ar 1303 Adrcsı: Su· 
adiye, Şıı~kırıbakknl Knrakol s. '\o. (12) 

7 - Dnz. l\lk. önyLL. Eıem oğ. Hnsan 
llu eyin \aran (1666) 1 tanLul ı303 Ad· 
resi: Beşiktaş İblamur Yeni l\lh. Y. 1\lck· 
tep s. No. (6) 

8 - Dnz. San)'. Ön)zb. Uiıif oğ. l\leh· 
met Emin Ak pulat ( 1670) Erdek IJOı Ad· 
rcgl: ~uhanahmet Nııkilbent Mh. No. (50) 

9 - Dnz. l\lk. Brkir oğ. Kııdri Öztürk 
(6313) i~ıanbul 1508 Adresi: Kııruı;um· 

ruk Kurııbaş l\lh. Akbo{;ıı s. No. (81 
10 - Dnz. l\lk. ııstgm. Hüseyin oğ. 

Hakkı Sadık Acarlı <336:>) İ tanbul 1308 
Adresi: Kınahada İ·kelc cad . • o. (23) 

11 - Dnz. lnş:ıut )Zb. Yııkup of;. 11 • 
seyiıı Vnhit Sağnak (1228) İ tanbul ı303 
Adresi: Göztepe R.ıdnn pa,ıı s. ·o. (2S) 

12 - l)n:ı:. ön)zh. '.'.lelımet Hıfzı oğ. 

Hü C}in Hikmet Dinç Doğan 0237) is
tnnhul 1305 Adrc~i: Fntilı Atikalipa~a 

fevzi pa:ıa cad. No. 197) kat (1) 
ı3 - Dnz. l\lk. Ön)'Zb. Ahmet oğ. Meh· 

mt'l O m:ın Alpay (1629) İ•tanbul 1315 
Adre!İ: Balat llızırçnvoı Mh. Merdhenli 

s. No. (11) 

ı4 - Dnz. G\-. ön}zh. Reşit oğ. Ali Rı· 
:ra Kınay (1161) İstanbul 1305 Adre i: 
Fatih :FC\zi paşa cad. No. (80) kot (l) 

15 - DnL 'Mk. ~b. İbrahim oC:. Ahmet 
Emin Alptekin (734) İstanbul 1296 Adre
ııi: Akuray lustafakemaJ pa~a cad. Ça· 

kırağa l\lh. No. (74) 
16 - Dnz. l\lk. yzb. Mehmet oı;. :\lu~

tafıı (1571) Yalo\·a 1305 Adresi: Fatih 
Dinn emini S. No. (10) 

17 - Dnz. Mk. yzb. Mehmet <ığ. J\fl'h· 
met Ra im Karnnhnt (953) Aydın 1305 
Adresi: Beyıızıt Vefa Kırkçe:me ::\lh. Ke· 
ne\ir s. ·o. (3) 

lB - Drız. \Ik. yzb. Hüseyin oğ. Ha· 
s:ın Kümil Tanyeri (1631) Mnnıı•tır 1305 
\dr~i: Haliç Feneri .Mun!elpaşa cad. 
·o. (111) 
ı9 - Dnz. Mk. öny:ı:b. Etem oğ. Ah· 

met Toy (1737) Çankırı 130::> Adre•i: 
Mevline'knpı llııeıc\li)a Mevline cad. 
, "o. (37) 

20 - Dnz. Mk. Yzh. llüsnii oğ. Ali 
H rfıı Azer 0780) Çnıalca 1306 Balat 
Sultnnlıamanı l"Bd. No. (19) 

21 - Dnz. 'lk. iinyzL. i\uman oğ. ibra· 
lıim B:ılkış (1637 6l Vurna 130:> Admi: 
\ ksaray CellüıçC'~mc•i Manastırlı Rifat 
s. No. (9) 

22 - Dnz. l\İk. yzb. Yusuf oğ. !\leh· 
met Ayturı;ul (1498) Ayancık 1301 Ad
resi: Rnmi Cuma 1\lh. Baglar cıı. No. (73) 

23 - Dnz. önyzb. Saim Halil 0064) 
İ•tanbul 1299 Adreııi: Çırağı Hnmza ~c
rifiye S. No. (7) 

24 - Dnz. Mk. C:aliihattin oğ. Ali Rr· 
za Diren (3-119) İ!tanbul 1302 Adresi: 
Edirnekupı Kariye Atik Bürükbahçe S. 
No. (36) 

25 - Dnz. Mk. önyzb. llü•cyin Tevfik 
oğ. ~alim 0202 • 355ı) Göynük 1301 
Adresi: Frner Gülcıımi llisarönü No. (22) 1 

26 - Dnz. önyzb. lbrnlıinı oğ. Ahmet 
(lfı02) Şıımnu 1301 \dresi: Fatih Kum·' 
ruluıncs!;İt Kulnycı S. 'o. (6) 

27 - Dnz. Gv. önyzb. Mehmet Vey~i 
oğ. Mu tafu (106..'I) İstanbul 1302 Aclre-
6İ: Onu köy Kabristan S. No. (7) 

28 - Dnz. G\·, önyzb. Mehmet Cema· 
lcttin oğ. İzzet (1983) Ilur&a I30ı Adresi: 
Panı;altı Kııya S. 'o. (35) .. 

ŞUREl'J<~ DAVET 
Fııtlh A kcrllk Şubesinden: 
Yd. Dişçi Astgm. İsrail Oğ. Yu· 

da (38621) çok acele şubye gelmesi 
llAn olunur. 

Soldau Sıığa: 1 - Dayanarak 2 -
Gemi tahtalarının ziftlenmesi 3 - f 

Yapılmasına alışılmış şeyler; Ce!ıı. 
4 - Mayl !haline gelirken 5 - No
muslu; Lisan 6 - Bir renk; Eski 
coğrafyacıların <Taşlık Arabistan> ~ 
dedikleri yer. 7 - Birdenbire; Ufak f 

ve susamsız simit 8 - Sabahın pek ' 
erken vakti; Tabi olm:ığı kabul etme 

/ 
9 - Blr hayvan; KUçUk hikAye 10 - r J.--+--+---
BUUln dUnyadıı. beş tane bulunan şey 
Bir renk. ' Yukandan A,ağıya: 1 - Yapma; 
Gökle yerin birleşir gibl görUndll.:,"111 
yerler. 2 - GlimUIU para veya kıy-ı Eski; Anla. ıs - Da; Fener; Ar. 6 -
mcUi şeyler 3 _çıplak; Yoktan var HC41; Mat. 7 - Ma; Dayak; Ah. 8 -
etme 4 _ Kılfi görme; verme 5 - Ense; Ayna. 9 - Ta; Aso; At. 10 -
Nefi edatı 6 _ ligi; Bir nota. 7 _ Misafir. 11 - İhata; İsale. 
Zarf edatı; Geçmiş 8 - Terbiye ve- Yakandan aşağıya: 1 - !'ı'edamet. 

kar ve tcmkın 9 - İstiğna; Tanıma 2 - Asa; Ana. 3 - Az; Ma. 4 -
rna 10 - Perende atan. l\fi; İfade; tt. 5 _ tyi; Altı.; Asa. 6-

DV~KU BULl\IACA..'\'LV HALLl Asan, Ya.sn. 7 - E!e; Ema; Ofi. 8-

Sodan ı;ağn: ı - Esami; Edanı. De; Araka; 1s. 9 - At; Rn. 10 -
2 - Ziyafet. 3 - Na; lse; As. 4 - Ala; Ana. 11 - Sarahat. 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
KEŞIDELEB: 4. Şubnt, % Mayıs, 

1 Atustos. 8 lklncltcşrin 
tari.blcriııdo ynpdu. 

1941 iKRAMiYELERi 
ı adet 2000 llrnl.tk = 2000. - Lira 
3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 750 > = 1!>00.- > 
4 > l500 > = 2000.- > 
8 > 250 > = 2000.- > 

35 > 
80 > 

300 > 

100 > 
50 > 

20 > 

= sısoo.
= 4-000.
= 6000.-

VAı'AN -------------------------------------11 · 8. Dl~,_.--/ 
Devlet Denlzyolları 
i,ıetmesı İIAnları 

11 AGUTOSTAN 
18 AGUSTOSA Kadar 

' 

Muhtelif Hatlara Kalkacak Vapurların isimleri 
Kalkış Gün ve Saatleri ve Kalkacakları Rıhtımlar 

KaradenJz hattına 

Bartın hattma 

İzmit lmttma 

Mudanya hattına 

Bandırma battma 

Karablp hattma 

tmroz hattına 

Ayvalık hattına 

- Pazartesi ı1 de (Tayynr), Per§embe 17 de (Ka· 
radcniz). Galata rılıtımındun. 

Çar~amLa 18 de (Anafartn). Sirkeci rıhtımından. 
,NOT: Bu po•ta gidiş \'e dönü~te ilüveten Akçako
caya uğrayacaktır.) 

- Salı 8 de (Mersin), Perşembe 8 de (Bartın). Top· 

hane rıhtımından. 

- Salı 9 da (Saadet), Pcr~e ~e Cumarte"i 9 da 
(Çanakkale). Pazar 8 de (Maraknz), Po5talar Ga· 
latıı rıhtımından kalkarlar. 

{NOT: ~alı, Perşembe ve Cumartesi ı;ünleri e· 
ı;ns po•talara ilil\ctcn saat 10 da Galata rıhtımın· 
dun ilıi.\·e birer vnpur kııldırılnr.aktır. llU.vıı va· 
purlar ayni gün ::\lu<lanyndan 16,30 da İstanbula 
döneceklerdir. Bıı suretle Mu<lanyadan İstıınbula 
her gün vapur vardır.) 

- Pıuartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 8 <le (:\la· 
rakaz). Galata rıhtımından. Ayrıca Çarşamba ve 
Cumartesi 20 de (Konya), Tophane rıhtımından). 

Salı ve Cuma 19 da (Seyyar), Tophane rıhtımın· 

dan. 

Pazar 9 da (Bartın). Tophane rıhtımından. 

Çarşamba 12 de (Bursa), Cumartesi 12 de (Mer· 

ain). Sirkeci rıhtımındun. 

hmlr ı. sürat hattına - Pazar 16 da (İzmir). Galata rıhtımından. 

İzmir lldve 11ür'at - Snlı 13 de (Tırhaıı). Gnlnta rıhtımından). 

hmlr 2. sürat postası - P~embe 13 de (Kadcş). Galata rıhtımınılan). 

NOT: Vapur seferleri hakkında her ttlrlU malCimat aşağıdaki 

telefon numaralı yazılı Acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata B8' Acent.elifl 

Galata Şabe Acent.ellğl 

51rkeci Şube Acenteliği 

- Galata rıhtımı, Llmanlnr Umum 
MUdUrlUğU binası altında. ••••. 

- Galata rıhtmn, Mmtako. Llman 
Reisliği binası altında • • • • • • • 

- Sirkeci, Yolcu Salonu •• , ••••• 

42362 

40133 
22740 

(6904) 

TERZi \il 
MIBMIT 8&881 ı 

ATALAT 
Temll murat, tenm tfçUfk 

Bay, Baran koetiımleri aon mo
da Uzerine yapılır. 

İstanbul 4 üncft Vakit ban 
sıra.smda Yenl 'l'Urldye hanı. 

TERZİ 

Tevllk ŞIPBA 
Son moda üzerinden dikerek en 
müşkülpe6ent mü,ıerileri memııan e
der. 

Bahçekapı Arpacılar Han 12 

" BaddE6~ 
Bayanlanna MOJDE 

Ehven şartlarla en son model 
üzerine eaç tuvaleti ve perma· 

nant, manlkür yapılır. 

AN BABA 
Bayan berberl Nimet ve Sedat 
Kadıköy Bahariye cad. N o. 46/1 

lstanbul Asliye Üçüncü Ticaret Malı· 
kernesinden: 

Mehmet Selim Göze vekili aTult.at Übc

yit tarafından açılıp mahkemenin 941/112 

numarasına kaydedilen ziyaa uğrayan çe· 

kin iptali davasının muhakemesinde: 

10529/211 No. lı ve J0.6.941 tarihli olup 

mübrez ve•ikaya göre 14.;() liralı:. Meh

met Selim Göze emrine tediye edilmek Ü· 

zere Ankara Halk Sıındığı Türk Anonim 

firketi tarafından İstıınbul Halk Sandıiı 

Anonim şirketi üzerine çekilen mezkur 

çekin (KIRK BEŞ) gün urfında mahke

meye ibrazı lüzumunıı ve bu müddet zar· 

f ında ibraz edilmediği takdirde zikrolunan 

çekin iptaline karıır verileceği ve muha· 

kemenin 17.9.941 çaroamba saat 14 de ta· 

lik edildiği ilin olunur. 

Sebah, öğle 

SAN İN 
ve akşam her yemekten sonra niçin 

Çu··nk:i diş macunu kullanmalıdır. " 

Güzel Yüz 
ıçın ilk şart 
güzel diş 

Güzel Diş 

için ilk ve en 
esaslı şart da 

SANiN 
DIŞ MACUNU KULLANMAKTADI~ 

Mikropları % 100 öldürür, dişleri fırçanın giremediği yerterl~ 
kadar nüfuz ederek temizler, parlatır, diş etlerini besler 

ve hastalanmalarına mani olur. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 
3 defa dişlerinizi fırçalayınız. 

Eczanelerle büyük ıtriyat mağazalarında bulunur. 

. 
inşaat fanı 

Sümer bank umum müdürlüğünden 
1 - Nazillide in~ ettirilecek i~i apartımıınları ile hanlara ait )·ol, k' 

zaayon, harici an tesisatı gibi in~at kapalı zarf usulile eksiltmeye konulınll~ ~ 

~ ....... .-..... .-s~::=::=r:!!::!::==::~~ r'------------~ 
VATAN GAZETESi 

İ:bu in~aıın muhammen ke§if bedeli 3065ı3,04 liradır. _.ı;~ 
2 - Ek~iltme evrakı 16 lira mukabilinde Ankarada Sümer baıık ınrJlll1" 

tubesinden alınacııktır. ,, , 
TURI< TICAR~T-gANk'ASI A.~ 
~UPONLU VAD~Li Mı;VOUAT 

PA_RAM 1 BUAAD -·.(LET 

r±i 
J 

E~i'ZiN 

İstanbul Belediy~Ji i anl ırı 
Talımin Bedeli. İlk ıeminatı 

10440,00 

11870,00 

6995,00 

5455,00 

6216,16 

783,00 Şehir çöplerinin denize dökülmesi işinde 

kullrınılınak üzere üç ay müddetle kiraia. 

nacak ası;ııri 13 mavna ile 3 ııdet orta ka· 

yık. 

890,00 

524,63 

4{)9,13 

%6,21 

Darülaceze müessesei için dcfaten teslim 

edilmek üzere alınacak pirinç, kuru fagu]. 

ye, mercimek, kuru üzüm, salça, nohut, 

ve kum bamya, 

Darülaceze müesse&esi için defaten tet

lim edilmek üzere ıılınacıık 3500 kilo zey 

tinyağı ve 8000 kilo s:ıban, 

Balat atölyesinde yapılmakta olan çöp a· 

rabalannın imulinde kullanılmak üıere a• 

lınacak çidcne, kalas, taban ,.e kol ıığııcı. 

İlk oknllar için alınacak 290-175 kilo ke-

&ilmiş gürgen odunu. 

Tahmin lıedclleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı işler ayrı ayrı ka· 

palı zarf usulile elıiltmeye konulmuştur. Şartnameleri zabıt ve muamelat mü· 

düdüğü kaleminde sörülebilir. İhale 18.8.941 pazartesi günü aaııt 15 de Daimi En· 

cümende yapılacal..tır· Taliplerin ilk teminat makbuz \C)B mektuplan, kanunen 

ibrazı Iizım gelen vesaik rn mavna ve kayık kiralanması i~inden gn)ri i§ler için 

941 yılına ait Ticaret odaeı vcsikalarile2490 numaralı kanunun tarifatı çevresin· 

de hazırlayaekaları teklif mektuplarını ihale gunü saat l 1 o kadar Daimi EncÜ· 

mene vermeleri liıımılır. (6582) 

Fen Fakültesi dekanlığından: 
940 • 9.U senesi erkek talt'he kampları ve kı:ı: talebenin atı,ları yapılacağın· 

dan 16 ağustos 941 tarihine kadar askerlik der6i güren aliıkalı talebenin Onh-er-

Eite talim taburuna bıı., Tllml&1ıırı. c6817) 

Sahibi ve Nqriyat Müdürü: AHMET EMiN YALMA~ 
Basıldığı yer: VATA.'\ MATBAASI 

iLAN FiYATLAR! 

Başlık 
1 nci sayfa. 
2 nci > 
3 üncü > 
4 üncü > 

'-
4.bone Ücreti 

t'Urklye dahilinde: 

Kuruş 

750 
500 
400 
150 

50 

J 

Senelik 6 aylık 1 •Jlık A.J1* 

1(00 750 "°° 
Harlç memleket.lere: 

Senelik 8 aylık 8 aylık AJbk 

!700 uıo 

Gazeteye cönderilea enak cı.c.. 

jilıJn eclllmeeln llııde olunmu. 

3 - Ekı;iltme 22/8/941 tarihine mÜMdif cuma günü &aat 
Sümer Bank umu111i müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat temiruıt 16050 liradır. 
5 - İHeldiler teklif evrııkı meyanında, fimdiye kııdar yapmış olduklatl 

gibi i,ler~ ve bunların bedellerine, firmanın teknik t~kilıiıının kimlerden 1 l 
küp ettitine ,.e hııngi bıınkalarla muamrlede bulunduklarına dair ,esikalat 
yacaklardır. 

6 - Teklif mekıupların1 havi zarflar kııpalı olarak ihale günü aııat 15 e 
dar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer bank umumi katipliğine teeiiııı 
nııcaktır. 

7 - Posta ile gönderilecek teklifla nihuyet ihale aaatindcn 1 611at 
kadar gelıni~ Ye :rıırfı n kanuni eekilde kapatılmı~ olması lazımdır. Postad' 
ol.ıbilecek gecikmeler nazarı itibare alınmıyacakıır. 

8 - Banka ihaleyi icrada ecrbe!Uir. (5ı68) 

Devlet Demiryoll3!! İlin1J~ı 
Muhammen bedeli (36.520) lira olan 2S kalem muhtelif lokomotif ~ 

ate, tuğlaları 23/9/ı941 Salı günü eııııt 15 te kapalı zarf usulü ile Aııl: 
İdare binaaında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek iateyenlcrin (2,739) liralık muvallat teminat ile kaJI ı' 
tayin ettiği v~ikalırı ve tekliflerini ayni gün aııat 14 de kadar komis>oıı 

ğine vemıeleri lazımdır. 

Şartnameler (180) kuru§& Ankara vo llaydarpa,a veznelerinde 

dır. 

lstanbul Levazım Amirliğinden verilen: Harici askeri kıtaat ilanları 

Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla ekailtmel«i hizalarınd.a yaıılı gün, gaat ve mahallerdeki askeri &atın alına konıİ"' ,. 
rında yapılacaktır· Taliplerin kıınuni ve&ikalarile belli vakitte ait olduğu komisyona gelmeleri. 

Cinsi Miktarı Tutan teminatı ihale sün, şaat te ma!ııdli 
Kik1 Lira Lirtı __./ 

Sığır eti 
Arpa 
Nakliyat 
Sade yağı 
Nakliyat 
Meşe odun• 
Kuru ot 
Kuru ot 

100,000 
l,300,000 

35,000 

1,140,000 
90,000) 
90,000) 

50,000 
104,000 
85,020 
42,000 

179,200 
15,960 

3750 

5501 
3ı50 

(0,210 

2394 

16 Çanakkale 22/8/941 
23/8/9U 
26/8,941 
18/8/941 
~/8/941 10 
11/8/941 16 

10 Siirt 
10,30 Erwnım 

10 Sürt 

12/8/941 JO 

Erzurum 
Bolayir 

f 
Af8ğıda yazılı mendın kapalı zarfla elmltaıeıen llizal~nda ranh gün, eaat ve mahallerdeki aslcri saU11 

1 
komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanuni ve&ikalarile teklif mektuplarını ihale 11Utlerinden bir saat e,-vel ,ı 
duğu komisyona vermeleri enaf "e tanııamelcri komi!!)'onlarında ıı:;örülür. (i88 • 6547) 

Cinsi Miktarı kilo Tutarı Lira Teminatı Lira İhale günü gaati ve mahalli 

Sade yağı 

Odun 
Bulgur 
Sade yıığı 

Sııman 

Kuru ot 

20,000 

1,200,000 
144,900 
'3,650 

1,.534,500 
2,309,850 

RADYO-( 
[.rROGRAMI_]i 

7,30 Program 
7,45 Ajan5 Ha. 
7,33 Müzik 

8,00 Müzik 
8,30 Evin 88ati. 
12,30 Program 
12,33 :Müzik 

19,00 Konu~ma 
19,15 Müzik 

19,30 Ajans HL 

19,45 Müzik 

20,15 Radyo Ga. 
20,45 Müzik 
21,00 Ziraat tak. 

12,45 Ajans Ha. 
13,00 Müzik 

21,10 Müzik 

2ı,25 Konu~ma 

21,45 Müzik 
22,30 Ajans Ha. 

13,15 Müzik 
18,00 Program 

18,03 Müzik 

18,30 Serb~t 
18,.10 l\Iüzik 

Yurttalaş: 

22.45 Müzik 

22,55 Kapanıı 

Tasarruf harblııl kUAnalım. Ttlr• 
ke zafer yaraşır. Bankalardaki 
tasarruf bonolarını talan edelim. 

Ulu.<ıal Ekonomi ve 
Arttırma. kurumu 

30,429 
72,023 
92,070 

207,887 

2700 

2700 
2283 
4852 
5854 

11,645 

18 / 8 ! 941 16 İzmit Akçakoı:I 

25 , 
28 , 

27 > 
25 > 
26 > 

> ıs 
, 15 

> 15 
, ıs 

> ıs 

okulu. • Ji1 
Ankara b. Ar# 

Muğla. 

Muğla. 

Mnğla 

Muğla. 

* 600 ton klll'll ot alın.ıcaktır. Paudıkls ek6iltnır.si 14/8t94ı Per:eı;r 
nü IMt 15 de Bolayirde aakeri satın almıı komi~onunda yapılacaktır. 'f ıit' 
belli vakitte komisyona gelmeleri. Tutıırı 42,900 lira iU.: teminatı 3217 ~ 
kuru9tur. (842 ' ltı 

* Beher taneeine tııhmin edilen fiyatı 10 lira olan 2SOO tane yün b~ 
pazarlıkla Yttn alınacaktır. İhalesi 16.S.941 cumartesi günü ~at 11 de }. 1 \ 
M. M· V. Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Kati teminatı 3750 Jiradıt· ~ 
lerin belli vakitle ~mi~yona sclmeleri. (840 - 6831) 

* Apğıda yazılı mcvadın kapalı zarfla ek6lltmeleri 27.8.941 çar~ıuııba 
zaJarında yazılı 11Utlerdc Edremitte a!kui satın alma komisyonunda _>11

:,, 

tır. Taliplerin kanuni Teııikalarile teklif mektuplarını ihale ı;aatinden bır ~ 
vel komisyona vermeleri· fü"Baf ve §llrlnamdcri Ankara, İst1.1Jbul ve 1 
imirlikleri satın alına komisyonunda da görülür. 

Cinşi -------
Saman. 
Sığır ~ti. 

Kuru ot. 

Miktarı - -Kilo 
480.000 
120,000 
480,000 

Tutarı 

Kuru1 
.. lf,--

3,50 
40 
5,50 

Teminatı 

Lira ,, 
1800 
3600 
1980 

{850 

* q. 40,()()1) kilo taze tuulye, 10,000 kilo l4Z4' bamya, (ı()OO kilo y~il bibel'· 

kilo patlıcan, 18,000 kilo domates alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmeleri lıl# 
çar~a günü ı;aat 10 da lladımköyde askeri satın alma komisyonıııı fi' 
lacaktır. Takarrür edecek fiyat üzerinden yüzde 15 teminat alınacakııt• 
na belli vakitte komi'}'ODI selmcleri. WH - 6835) 


