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Bizim için : 

l!enı vazife, 
hem fırsat 

~ltnlık çok ıstırap çeki
Yor, De d. ) r ıne çare ara-
~ltre ebedi minnet 
~lıyecaktır. 

""=Ahmet Emin YA-LMAN 

~er bir sütunumuzda o
l' Yacaksmız: Amerikada 
~istana yardım için ku

litQee:~erbilt komitesinin bir 
gu

11 
Mısıra gelmiştir. Bir b kadar memleketimize 

l'lltl .ulunacaktır. 
aıııstanda bugün açlıktan · ıı:la milyonlarca insan 

ad r, Yazın taze sebze ve 
an İstifade ederek ha

. ·)~ iyj kötü muhafaza e
Oıluın ~~r. Bir çare bulunmaz
bet"; :~eki kış korkunç bir 

l'llııa . ogru gideceklerdir. 
~ 1118tan gıdasının büyük 
ecıe':1~ zaten hariçten teda-

'ıı. r memlekettir. Mem-
'bıtgüıalıire ambarı olan yer

U.yon Bulgar işgali altında 
·~ !· Diğer sahalarda ise 

Almanlara göre 
Od.esa 

tehlikede 
Almanlar Ukraynada 

ilerliyorlar 
Berliıı, 11 CA.A.) - Alman orduları 

Başkumandanlığının tebliği: 
Ukraynanın cenubunda ricat halinde O• 

lan dü§?Danın takibi her yerde aüratle i· 
lerlemcktedir. Şark cephesinin diğf"r mın· 
takılarında harekit evvelce tesbit edilen 
plin mucibince devam etmektedir. Tayya. 
re te§killeriıpiı geçen gece .Moekovanın ve 
bilhB.!5& §ehrin §İmali garbisiode 11e §ar· 

kındaki ııilih fabrikalarını bombalamıtlar 
ve tonlarca yangın le iofilik bombaları 
atmı:Iardır. 

Şimali §IJ'kiden gden münferit ba~ı dü~ 
illan tayyareleri geçen gece Almanya a· 
ruisi üzerinde uçmu§lar ve hline Ut'l!J&· 

ğa te,ebbüa etmi~lerdir. Hata dafı batarya· 
lanmızın aleti ile bunlar püskünü\müt
Jerdir. l\futaarrız: dü~ınan tayyarelerinıkn 
ili~i düşiiriilmÜ§tür. 

Odesa. üzerindeki tehdld t-0fahyor 
Londra, 11 (A.A.) - Reuter bildiri· 

Yor: 

Londranın salahiyetli mahfillerinde bu· 
gün beyan edildiğine göre, Almanlar Uk· 
raynada çok iJerlemiş gözüküyorlar. EJ. 
de bulunan maliımata nazaran Oılesa üze
rindeki tehdit çoğalmaktadır. Fakat Rus 
cephesinin kırıldığına dair bir İ,'l&ret yok· 
tur. Derinliğine doğru muazzam bir mu· 
harrlıe olmal.-ıad ır. 

Mareşal Budyennl 

Ukraynada büyük 
faa[yet var 

[Anadofu Aiansı muhabi
rinin tel<Jrafı] 

Berlln, 11 (A.A.) - Anadolu ajan. 
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Askeri harekAt hakkındaki haber· 
ler merkezde Smolensk mıntakaııın· 
da kısmı bir tevakkuf, fakat buna 
mukabil Ukraynada bUyUk kıtaat 

tahşidat.ı ile fevkalade bir faaliyet 
olduğunu göstermektedir. 

Sovyetlere göre 
Şiddetli 
harpler 

Berline yapılan hava 
akınının tafsilib 

Moskova, 11 (A.A.) - (Radyo) 
Sovyetıer dUn Solki, Smolensk, 

Bjaleçerkof, Umanj istikametlerinde 
şiddeUi mUharebelerde bulwunu91ar. 
dır. 

Sovyet hava kunetıerl, kara or
dusu ile t~i mesai ederek du.ına· 
nın mekanize ve piyade kuvvetlerine 
ağır darbeler indlnneğe devam et· 
mı., tir. 

Öğle tebllit 
Londra, 11 (A.A.) - Öğle vakt! 

ne!redllmiş olan Sovyet tebliği, dUn 
Smolensk, Belaya Aserkoff, Umanj 
mrntakaları ile Estonya cephesinde 
harbin devam etmiş olduğu bildlrıl· 
mektedlr. 

Kara kuvvetleri ile mesaı birliğı 
yapmış olan tayyareler, düşmanın 

zırhlı kıtaatma ve piyade kuvvetleri. 
ne darbeler indirmişlerdir. 
Sovyet tayyarelerinin Berllne akını 

Stokholm, 11 {A.A.) - Resml Na
zi rical i, Sovyet tayyarelerinin üç gUıı 
fırsat kolladıktan sonra nihayet pet· 
şembe gecesi Berlin üzerine akın 
yaptıklarını inkAr etmemektedirler. 

B. M. Meclisinde 
Asker ailelerine yardım ve 
19 yaşında gençlerin askere 
alınması kanunu kabul edildi 
Mecliste hararetli münakaşalar oldu 

Muhtaç asker ailelerine §İmdiye kadar kaç para tevzi edilmiı - Kırtasiyecilik 
ihtimali karşısında endiıeler- General izzettin Çalışlar ve Ref.Jc incenin itirazlan 
18 ve 19 yaşındaki gençlerin askere alınmaları layihası aleyhinde serdedile 
mütalaalar - General Kazım Karabekirin sözleri. · 

Meclis 15 Eyliile kadar tatil yaptı 
yardımda. bulunulduğunu ileri aUr
müş, henUz toplandığı halde bu 
ailelere dağıtılmamış bulunan bir 
m ilyon liranın eylQl başında dağı· 
tııma.sını temenni ederek bu ~in 
kaU bJr esua bağlanmasını iste
miştir. Mazbata muharriri Falk 
Kurdoğlu verdiği cevapta. aaker 
ailelerine 200,000 lindan maada 
ayniyat olarak bUyük mikyasta 
yardım yapıldığını bildirmlftlr. 

1 
818tenıinin akamete uğ
~ ınevcuttan istifa.deyi 
leb· nsız kılıyor. Bir taraf· 
~l'~~r _açtır, diğer taraf
)or İ§erin elindeki erzak 
ttokıa gal kuvvetleri, mev· 
~a 1:8- el koymuşlar, bun· 

~~işı l§~lin ilk e.yı içinde 
~ta erdır. Vesika ile mute-
~ dağruıan erzak deve
llt....~ ·.Adam başına gün
n~ dirhem ekmek düş-

Muhtemel olarak CMS muharelıeler u. 
man etrafında cereyan etmektedir. Fakat 
Alman ileri birliklerinin l'iikolavef istika· 
metinde iJerlf"miş olmaları da kabildir. Yağ 
murların, eyliılün ortasına kadar 21rhlı a· 
rabaların harekatına mini olman muhte
mrl değildir. 

Ukraynada muharebeler Dnlester, 
Dnleper ve Karadeniz arasmdakl ge· 
niş bir sahada cereyan etmektedir. 
Bu muharebelere mUhim miktarda 

piyade ve motörlU kuvvetler iştirak 

etmektedir. Harekatın mUsbet bir ~e. 
kilde inkişaf ettiği anlaşılabilir. ÇUn. 
kU Alman askeri mahfilleri çok nik· 
bln gözUküyorlar. 

Leningrad mıntakasmda muhare. 

beler devam etmektedir. Fakat vazi· 

yette tam bir kararsızlık vardır. 

Bütün haber verici aletler, İnglllz 
bombardıman tayyarelerinin yaklaş· 
malanm haber alabllmek Uzere aksi 
istikamete tevcih edilmişti. Berlln 
halkına bundan sonra Baltık denlzi· 
ne doğru yaklaşmak istiyen tayyare· 
!erin de bu aletler tarafından haber 
verileceği hakkında teminat ita edil· 
miştir. Filvaki Rus tayyarelerinin bu 
mmtakadan havalanmakta oldukları 
farzedilmektedir. 

Ankara, 11 (Tele!onla.) - BugUn 
saat 14 de Refet Canıtez' in riyase
tinde toplanan BUyük MiUet Mec· 
lisl ruznamesinde bulunan bütün 
llyihaları müzakere etmtŞtir. Ka
bul edilen !Ayihalar arasında. bil
hassa asker allelerine yardım, as
kerlik kanununun dördUncü mad
desJ ta.dil edilerek 18 • 19 yaşında
ki gençlerin silAh altına. alınmasını 
temin eden lllyihalarla yurdumuza 
iltica eden sivil ve askerl şahıslara 
ait lllyiha üzerinde şiddetli mUna
kaşalar cereyan etmiştir. 

Bilhassa a.skere gidenlerin muh
ta.c ailelerine yapılacak yardım 

işinde mebuslarımız . bliyük bir 
hassasiyet gösterm41lerdlr. Kemal 
Ünal halen yardıma rnuhtac 200 
bin asker a.ilesl bulunduğunu ve 
bunlara .şimdiye kadar 200,000 lira 
gibi aile başına bir lira dil.şen bir 

Feridun Fikri ve Refik İnce as
gari maışet ıfıaddinl teebit etme işi· 
ne itiraz etmişler ve hücra. köyier· 
deki maişet haddinin viJAyet mec
lisleri tara!rndan tesbit edilmesini 
makSada uygun bulmam1'lardır. 

Her iki mebusun nokta.! na.zanna 
göre köy ve nahiyelerdeki asgari 
mal.şet haddini teablt işiyle kaza 
idare heyetleri mctgul olmalıdır. 

1 l>atras ve Golos gibi ===================---==== 
e:~: bu bile yoktur. 

uuzr nevi erzakı el 
~tı. tedarik ediyorlar. Me-

eı iki 0kkası bir kaç hafta 
~ Yl1z elli drahmi iken, 
~ l"~ye (qağı yu

~ra) çıkmı§tır. Yuna-

HARP VAZiYETİ 

Bir mukayese ~ bir_ !:'-kitler bol vmitta:
l~gi zeytin yagmm bır 
. 'l'u ~hmiye tedarik e-
. ~Un bile işgal kuv- Haydi farzedelim ki, Ruslar o tasavvur edilen ıe-

Japo:ıyada: umumi 
seferberlik mi? 

Ankara Radyo Gazetesi, dün ak§&m a· 
JllPdald haberi ~ir: 

Londra radyoeu bugün, Japo•yanm u· 
muııü aeferherlik ilin edecejini. borsaya 
110 nakil vaaıtalarına el koyacatını bildir· 
mi§tir. 

i . 1!1dan zaptedilmiş 
l'~n fıyatı fırlamış, ihti- kilde çocukça hata ettiler de milyonlar tutan ordu- Birkaç satırla 
~- u olmu§tu.r. k 
~lstandan yükselen fer- lannr yeni hudut boylarına koyara muharebeye J 

t~l~ Aınerikalılar hare- giriı+iler. Fakat ordularının büyük kısımlartle mun- Oeği mi? 
~)\lı ı;rdir. Aınerikada ya tk1 ntandaş, Atn mebu!Hı mtır· 
~<llıi nlerce Yunanlı da, tazaman çekifmelerine ve muharebe kudretini hum İlıMD Tav'm ceuusine ıh· 
~~~ \ıa:andaglarmı ye.şat- kaybetmemelerine ne buyrulur 1 O halde 700 kilo- dereceklerl ~ bedeUlll Kı-
t~~lt k eseyi açmıtlardU', zılaya , ·erml!Jler. Bu uııuUba tum-

)~ aı~k0rnitesi işte bu ha- metrefik "azametli" yolculuk, Almanların umduğu mümü ve gerek ttnazeye sineleri· 
• 'b a aların tatbikat va- t• • • • 1 •~k ,.elenk, gereJuıe nişan ve ili· 
~urıan·sıa k ·k· ne ıceyı vermemıctir. """__, ,, 

it... lblok ı na arşı ı ı 'S külarda Iıedlye edilecek çiçek be-
v!~ g·· ~lar bulunduğu İ· deUerlnln Kızılay, Hava Kanana, 

~ıt f~nüyor ki, memle- Yazan: IJaııa BO.JAN veremıe Mtcadele Cemiyeti, ço-
. l'erj d.Yet merkezi ve cuk FAlrgeme Kurumu l1bl nMies-

ltencu _ıye seçmiştir. (A k " h • aeselere ver0me&l 1tem ölWerl, bem 
· d°'tlu~ızde, bugün kara s erı mu arrırin yazısı 3 Üncü sayfada) dır11er1 ~d eder. 

·ı.lla k bakımından Yu- =================================== e ı.ıe g f':§ı çok nazik bir 
:ıtıil'~· rıyoruz. Balkanla-
6Iten 1 hanıma bu kadar 
~n ":{ hu kadar !eda.karlık 

i'-l l~~nan milletinin bu a
~ltı y~~lakasız durmamı
)a ita }'erl ur. Amerlkadan 
i~lan erden Yuna.nista
tl'a l'auiıard!m için memle· 

Atlantik harbi 
11.ısit ı hır basamak ve 

~. b reri O}maw kAf" •• l{l (lu. 1 . gı u ı go-
)\ ~la" §ın esas teşebbüsü-

htu ~1tui~ almaz ve diğer 
b.lle &'et· "'lll ancak yardım 
~ "aıi:rın~zse hem mü
h!- ltıezn~ ıhmal edilmiş, 

ut:r ftrsa. eket hesabına e
Uıı. insa t kaçınlmış olur. 
. la ita niık kıymetlerinin 

"1~:-an1ı~ılaştığı bu daki-
1 "e b bayrağını yük-

~ t'o~~r \ra~~u~ _şeref ve iti
tı" U bi~ ıt ıçın benimse
ı~ ~rı ın karşımızda du
lıt 11. lliğilirt dolduran ve in
~~l'otıa ne kadar işliyen 

i~ı"'lleJt ,:an~~lann izlerini 
i ~hun~ '1'1;1rk milletinin 

dab Utu11 d~kı asalet ve ne
.\. il 1tıu83 .nYaya tanıtmak 

~tı ~llanr ıt bir _vesile ola
~<ıl'~ lta n açhgından ve 
btitu ll.ç ~e!~-sonra belire-
eıu tı in .. ~!erinden do-

k sars 88.niığın vicdanı 
"a ~~rr rntııar, ıstıraplar 
~ ç tetcu'rn BütUn bu ıstı-
)aYı ~ ara an <Jlnıağı ve asıl 
~ ~arek:ak için bütün 
eu . ııet, b·~ .~etirnıeği iş 

ki "(ili Itaıa, utun insanların 
ql'u.~tıarı:~acaJrtır. Hele bu 

a ll't bir...,,~~ ait kısmını 
. ec~ ı e diye karşı-
:Yecek z. 

· ~la ıtıenı balarımız 
~bağ; Yın Yardımı 
-..~ ~- . göstere-

• ... vaıtJıe bira-

• . . Almanya 
lzlandayı işgal 

etmsmakla 
buyuk bir hata 

işlem:ştir 
• Bugün üçüncü sayfamızda 

eski Bahriye Müsteşarı Hüsa
mt~ttin ülsel'in çok şayanı dik
kat bir yazısını bulacaksınız. Al
manyanm Norveç istilasından 
sonra, yahut ayni zamanda ha
len Amerikan ve İngiliz kuvvet. 
leri tarafından işgal edilmiş bu
lunan Izlanda adasını işgal et
memekle büyük bir hata işledi
ğini kaydeden muharrir, bu a
danın Atlantik meydan harbin
de hayati bir rol oynamakta ol
duğunu söylemekte ve bu rolün 
ehemmiyetini teşrih etmektedir. lnglllz zırhlılarmdan biri salvo a~l yaparken 

. . 
laka, bir teselli mahiyetini ge- j fazla ihmali mümkün olmıyan 
çemez. Ticari esaslar dairesinde ı bir vazifedir. Yunanlıların Er-
bile Yunanistana derde çare o- ı zincan zelzelesi karşısında gös
laca.k ölçüde ihracat yapama- ı terdikleri kardeşçe alakayı göz 
yız. Fakat mümkün olanı du. I önüne getirirsek bunun manevi 
şünmek ve yapmak ve ayni za- bir borç olduğunu da teslim et
manda tesirli yardım yapabile- memiz icap eder. 
cek ll\emleketleri vakit ve zama- İnsanlığın ıstıraplarına karşı 
.nmd& harekete getirmek, daha. hassasiyet . gösteren, verici bir 

rol oynayacak bir seviyeye yük 
selmiş bulunan bir millet oldu
ğumuzu bu dakikada fiilen isbat 
etmek kendimize karşı bir va
zifedir. Bu rolün yarınki dünya. 
dak.i mevkiimizi tayin etmek 
bakımından büyük bir kıymeti 
ve ehemmiyeti vardır. 

Ahmet EMita YALMAN 

Hayasızca 
kazanmak 

hırsı 

Kaşarlanmış 
muhtakirlere karşı 

daha esaslı 
mücad .;le lazım 
Gün g~ kar·n=·k lanı 

muhteklrio liderln1 bürüyor: 
cBag11n bealm giatbdür. Kele
mi dol4unwı•TM111 eaaylllk olu. 
Ben ,. ............. -,U.ı ,..ar> 
dJyor. 

Umllllll MrlJin zlnclrhme .... 
lerlne beulyen ruld 19tldadla.r 

ka"!l&lllUYIZ· Mallar bir takım 
mavuuh .U,larla ortadan kal· 
clb4Uyor, satq Mllll altında &1Jlll 
depelaıa ptıyor, yalaacı taıua

larla lfler ~vrlllyor. 
Ba ı,aert clunluımak vulfeebd 

alan bir kaç meaıu ne llllktar, 
ne vuıta, ne de tecriUMı ı.lumıa

daa ba 1"8 altmüa kalkamaz \'fi 
bferle .. lf uhk taccarDe atik 
atamaz. Balk da ı.ükameUe lt 
blrtlfl yapmıyor, çönJdl: 

1 - Haber vermeyi pmmu
hk sayıyor, Jtoş bulmuyor. 

: - Reeml m..elelerl.n 11Z111l· 

l•tan ... tirldiyor. 
a - o andaki lhttyacmı - fi

yata .... bnJmıtrtma ....... 
dar. Vat tMıattna &ldumQQr. 

Derde cıre d9'la, orWık&a b
~ ,erll'lere lire eHAll IA· 
zandır. MeMI& Aakanda mavaf· 
flııldyet temhıı ellea ...... ... 
tuMJda. ta.••U.e hlllllmılös ka
labHlr. 

Burada bluat töcearlll ...,.. 
nık JDH111lyet lliMtae mürac••&le 
onlarm v .. rtaalle mabteldrln a
ırallerlne göre 1111.b k1lllaamaldaa 
ba§ka çıkar yol yoktur. 
FlYAT MURAKABE K.OMtS

YOl'lı'Ul'lı'UN llAU{A tt.Al'lı"l 
Dlfer taraftan fiyat 11tilraluıbe 

komJeyonu pıseteler vuıt.Ue 

halka •l•daki tamimi yapmllf" 
tır. 

[Fiyat ili~ koaıııılll,.8119•D 

halka ilim a ÜllCÜ •JfammclMlr.] 

l
f T~SARRUF BONOSU' 

slZE ıtAz.ummIBKEN 

Memlekehı de kazucbnr. 

Dahlllye \'ekili Faik öztrak · (Devamı S•. 3, Sa. 2 de} X 

Almanya ile yeni 
ticaret anlaşması 

Müzakereler lstanbulda yapılaca
ğından Alman ve Türk 

murahhasları şehrimize geldiler 

Bulgar hududunda birçok 
idhalat eşyamız bekliyor 

Almanya ile memleketimiz araıında ye- pan firmalarla temasa bqlamıflardar. 
ni bir ticaret anla~ması için hazırlıklara Mü~kerelerin bu hafta içinde ncticele-
ba~lanmıftır. neceği tahmin olunmaktadır. 

Dün bu aııla~mıının esaslarını teı>biı et· Bunaan ba~ka Bulgar hududunda 5,1. 
mek üzne Almanyadan 1 ki~illk bir heyet lengrad rıı~vktinde de külliyetli miktarda 
fehrimize gelmiştir. ithaljt ~yımızın beklemekte olduiu ... 

Müzakerf"ler İ6tanbulda olacağından, l15ılm~ıır. 
Ticaret Vekaleti namına Ankaradıuı. Ti· Bunlardan mülıim bir kısmı İ!"f'eıÇ ve 
caret Yel.ileti Müst~'lll Halit Nazmi Kiş. lEviçreden gelinit bulunan çhi, demir çu. 
mir ile Dış Ticaret dairesi reisi Cahit Za· buk ve demir malzemesiııden ibarettir. 
J11angil şehrimize gelmi§lerdir. A1ikadarlar bu malların Türkiyeye gön· 

Dün gelen 7 ki:ilik Alman heıyetinden derilmesi için Türlciyeden de ha kıymette 
ikiei Ankarayı ı;iım.i§lcrdir. malın S'ilengrad'a ,selınit hulwımaaını is-

Öğrendiğimiıe g(ire, Almanlar memle· temektedirler. 
ketimiz:den hububat, pamukla menaucat, Banan da bir acticeye bailanmaıı için 
ham maddeleri, voleks \"e yapağı almak tehrimiıde yakında müzakerelere batlana· 
istemektedirler. cak ve Svilengrad'a bu mallan getinmek 
Şmrimiıc gelen Alman ticaret miimes- iı;hı göndereceğimiz ihncat madclelerimi· 

siHcri dünden itibaren Almanya ile it r• zin listesi hazırlanacaktır· 

"Bciker,, in sahibi 
tekrar tevkif edildi 

Müessese hakkında ikinci bir ihtikar 
suçundan dolayı takibat yapıhyor 
Dün asliye ikinci ceza mahkemeıinde 

Baker ticarethanesinin ikinci ihıikir da· 
va.ının giiriilmesine bqlaomı§Ur. 

Bu da,·anın me\'ZUU pdut: 

hare Baker mÜCS!eS«inin ayakkabı üze. 
rinde yiisde yüı yirmi aeltiz kir etmeüni 
haksız gören adliye, bu müeşseeeyi mah· 
kemeye eevkederken bu iti de, Ayakkabı· 
cılar Cemiyeti reisi Abdullahın reialiği al· 
tında üç ki~ilik bir rlıli vukufa havale 
ctmit ve ehli vukuf mezkür ayakkabıların 

11 liraya mal olduğunu ve ancak 19,10 }j. 

raya ııatılabi1eceğini bir rapor halinde 
müddeiumumiliğe blldirmit ve müddeiu. 
mumililc te Bakeri jbtikir suçu i1e ikinci 
defa mahkemeye ııevketmittir. 

Duadan bir müddet end Reşit Aykııt. 
adında bir vatanda§ Bake~ müesteaClline 
giderek karısına 28 lira mukabilinde bir 
çift iakarpln 111tın almıttır. Fakat R~it 
Aykut ile karısı ertesi gün ayni mÜC6Se• 
eenin vitrininde ayni ayakkabıların dur· 
duğunu ve üzerlerinde 22,5 liralık etiket 
bulunduğuna görmüşler ,.e Fiyat muraka
be komisyonuna müracaat ederek şikayet. 

Diia bqlanan duru~a 60nunda nıaJı. 
te bulunmuılardır. Fakat Fiyat murakabe 
koınisyooıı )aptlğı tetkikat ı;oounda bu a· keme, evvelce diğer auçuodan dolayı ttt· 

yakkebıların 28 Miil, 28,60 lira}a satıla· kif olunup kefaletle tahliye olunan Bake

bileceiine dair karar venzıi§ \'e meı;de ~ rin mümetSil müdürü Salamon Seret.ın 
• bu emc:dc kaputp Gİ~tir. Fakat -biti· ymidea mkifine karar •enııit*· 
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Eyüplü Halidin 
Maceraları 

1 

Anlatan: Eyüplü Halid -89- lY eıan: Mim Sıfır 

Sevg:t:m kaçmıştı 
Fakat bütün paralarını ve mü
cevheri_ rini evde bıra m:şh 

,( ş EH 
Petrol 
gelecek 

Romangadan dönen 
p-::trol ofisi mülürü 

Romanya dan 
petrol get rtebi.'e
c_~gimi=i söyl3di 

Karşımda b•r musibet acmbolU yok!.. Bir müddettenberi Romanyada bulunan 
glhl dlKıidi, çatık kaşlarının altından Giyindim, iskeleye lndJm. o gUn Petrol ofis müdürü Bay ::ıııdat Ziya, Ro· 
parlıyan gÖZlerlni yUzUıne dikti. Hlt akşama kadar Heybelladanm her ya. manyadnn tchrimlıe dönmüıtür. 
çın bır eda ile: 1 nını aradım, taradım, akf&lll Uzerı Ot.in kendısile görÜ§en bir arkadnıı· 

- ŞUphem kalmadı artık. Dedl. bUyük bir UmiLSIZJik ıçuıd& yorgun mıza B. ::ıcdat Ziya, Romanya ile olan 
Sen bir kadın aevıyoraun!. argın eve döndüm. Kaçtığına bır tUr. anla~maların normal olarnk devam etti· 

Bu klZC'ağızın bsvulumu karıştır1p lU ihtimal veremiyordum. Kızgınlık· ğinl, Romanyadan i tedi{,'İmlz ka~ petrol 
da, Beşlkt.aflaki paşanın kızına aı t la çamlıklara çıktığını sanıyor, orta. gt'tirtehileceAimizi !ikin nakil hueueunılı 
resmi ele geçlreceğlnı billr miydim lık kararınca eve döneceğmı i.ınm uğranılan buı mü~külit dolayısile itha
ben. O gUnkU bu kat'! hUknıUnU de ediyor ve pencere onilnde bekllyo ·, lôtın normal bir şekilde ynpılamadığını 
tıer val<ltkl sözleri gibi esassız aaıı· 1 ytne kara kara düşUnüyordum. aiiylemi, ve memlekette ihtiyacı kar~ılıyı· 
dım. Kulak bile asmadım. Aksı de· l N 

1 
ld bll cak miktarda petrol bulunduğunu da ilive 

ası o u mem, o esnada para etmi tir 
#il ml, hem o bltkln ve bezgin gUnU:n ları ve muCcvhenerı aklıma geııver· j § • 

e na&ll canım istedi de yaptım bil· dl H • emen yatak odasına koştum. B 1 1 I I . 
ınem, odanın duvarlıırını çınlatacak Hepslnı ~erli yertnde buldum ve ol· asra yo uy a ma ge mıye 

adar çığlıklı bır kahkaha attıktan duğum yerde dondwn. Çan~dakı a. baıı:ladı 
ı;onra da üstelik blr de bağırdım: ir ,. 

- Sen kıskançlıktan deli oldun rı l &!arla pırlanta ve e mnaların pı Suriye i~lnin tufiyesl üzerine Bura yo· 
rıltıları, o anda gi:>zlerim ı karartmış, lu nakliyata tnmnmcn açılmı~tır. Basrada 

galiba?" O zavallıya karşı besledığım muhau balunan lthaliit ~ynmız da peyderpt'y •eh· ı 
- Haytr. Fakat sen uık delisi ol· bet ve .. ·-ımıyeU a ı... "· g d • -. ....... anıw. y ..... e ım en rimiıe ıelmlye başlamı~tır. 

... an. söküp atmıştı. Onu hatırımao.n La- Dün bu arada 25 vnı;on kadar k&elelik 
_ Çok yani~. mamile ı.llmlşttm. Kendime yepyeni a~ır manda d_erlsi 

0

gclmittir. 1 
1.1cd.m. llcdJğune de o anda noda- ve eskilerinden daha sevımli ve ve 

met ettim. ÇUnkU kızcağız tez, titiz rimli bir program çlzml9, hemen do? O • N k' 
... r hareke~ıe elini koynuna attı. Göğ tatblkına geçmiştim. 1 enız a :iyat Komisyonun-
.. .ı.1dcn koparır gibl çıkardığı .sedef tık i.IJ olarak bavullarımı hazırla· dan lbrahım Kemal Baybora 

... ç.veıı fotogrıüıyı suratıma fırlat- dım, kızın çantaaındaki banka ka· I ayrıldı 
•1 : 1 imelcrlni ve liraları cuzdannna, mU· Kara sularımız lıJTicine ı;idocek ,.e ka· 
- Yanlış mı?. Al öyle ise. cevherlerı de bir mendlle ea.rıp yele ra eııiarımu: dahilinde işliyı:cek vapurla· 

Diye haykırdı. Artık ne yUzUme #imln iç cebine aktardım. Getirtti· rın ee>Tİiseferini tanzim etmek üz~re ıeo
waktı, ne de o.ğtZ açtı. Odaya Hk gir- fim bir araba ile soluğu iskelede al · kil edilmiş bulunan Deniz Nnkliyat ko
w·ğ· luzla kendini geriye attı. Kapıyı dmı. Bir sandalla Modaya, oradan d'J. mi&yonundan Bay Zekiden sonra, Dı:niı· 
... atıma kapar gibi kapattı ve kaçtı. aUadıgım blr araba ile yat.Ilı vakti yolları Umum Müdürü Bny İbrahim Ke-
• .ıçtı dcdlğlme bakıp da yanımdan Haydarp1L9ü-yıı. vardım. Bir Anadoıu mol Baybora da ayrılmıştır. , 

•••• p dığer bir odaya. gittiğini san· ı yolcwu gıbı, Kad.1<oylc Haydarpaşa Komiayona yeniıfrn tayin olunan Eski 
.ayın sa.kın. Ku.cağız o acı ile be- arasındaki otellerden birine inip yan. Fenerler mfidürü B. Necmettin riyaset et· 

,ıi de, ev1 de terkettl, i.!kcleye doğ · ladım. ı md.ıedir. 
ı.u koşarak ,.ttl. Şimdiden .söylly~ lnanır mısınız bilmem, o gece uyu. 1 -«>--

ylm, bir daha da ne eve döndü. ne yamadun, BUtUn servetinden, sev- Sürü sahipleri tesbit edilen 
... yUzUmU ıördli. gimden ayırdığım o kızcağıza acıdı· ! • 
Otuıdutum kanıı.pede sarsıla aaraı. ğımdan mı? .. Hayır, hayr. ona artık fıyata koyun satışı 

. .ı güıtıyordum. Kızcağızı biraz da acı'.11ıyordurn. Yap.tığım ve bir kah· yapmıyorlar 

.ınklı görüyordum. Bu şiddetli hare· behk olduğuna, yilreğimi nedametle Fiyat murakabe komi!)'Onu bundan ev-
;<etlnl kıskançlığına verfyordulT'. yıkadığmı bugtlnlcrde hUkmett"''Ln <o vclki içtimada et fiyatlarını teshil eder-
Hulya bu ya, !azla yüz bulmasın dı· bu h&rekeU, ona IAyık görüyor ve ken et üzerinde en :tiyadc rolü olan canlı 
ye yerimden blle kımlldama&a ıuzuın beni bırakıp kaçmasının maddi bil.' o hayvıın fiyatlarını da t~hit ti mi~tl. T e&-

glirmUyoı dum. ceuaı added.iyordum. Kendiml haklı b •. m b r· 1 
it cuuCD u ıynta ltiraı eden ısürü y.~ 
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f SPOR ---....... ı Talebe 

1 kampları 
. 

ln6nü Turnuvası 
Milli Şefimiz müsaade 
liitfunda bulunur!arsa bu 
isim altında Istanbu!da 
turnuva maç:arı yapı:acak 
lstıuıbul bölge&l futbol ajanlığı 

bu IM!ne llk maçlarından ba§ka, 
butUn kulüplere açık olmak tiZe

re bir lnönli turııuva~:ıı tertlblne te
şebbıiıı etmiştir. Ayni zamanda 
bölge başkaru bulunan Vali "'e Be· 
ledlye Uebi .Ur. Lütfl Kırdar alilkA
kalı makamlar nezdinde temnı;lara 
Uooyın·Rte-öüv - m rmard ram 
geçerek :\lllli Şef'lmlzin yüksek mü 
aaadeler!ni rica edeceklerdJr. 

Milli Şet'lmJz kabul lQtlunda 
bulundukları takdirde (lnönti tur
DU\UI) maçlan ilk maçlarlle be
raber başlıyacaktır. 

lstanbulda da bir at yarışı 
sahası yapılıyor 

tstanbul beledıyeııi at sporuna 
karşı olan büyük ali.kayı gu.r;O

olinde tutarak lstanbulda. da An· 

karadaki gibi büyük bır yarış sa
haşı, llıpodrom yaptırmağa karar 
\·ermı,ur • 

Şehircilik mUtehauısı mimar 
Prost lstııobulun imar plAnında. bu 
ıatınyı Edirne.kapı barkinılckl :\fı. 

sır tarlMı denen yerde göstermiş· 
tir. Bu suretle yarı' yeri nakil va
sıta.sı bakımından da merke:r.i bir 
yere alınma' olmaktadır. lntaat 
için a!!gari lkl milyon liraya lbtl· 
yaç w.rdır. Belediyemiz bu tah.ııl· 

satı buldu~ takdirde ,ehrln en 
büyük ihtiyacını karştlıyacak bu 
ea.banm ln~aatına derhııl ba,Jıya

caktu. Tahslsıı.tm da her ne su
retle olunıa olıııun en yakm bir za.. 
manda temin edilecefl muhakkak 
sayılmaktadır. 

Eski atletler ayın 19 unda 
toplanacaklar 

Bu yenl talimatname b\iy\lk de
ğl,lkllklerl lhtlva etmektedlr. Ta· 
limatnamenln tab'ı ayın on sekizi
ne kadar ikmal edilecek "·e 19 
ağustosta Eminönü ll&lkevl ıalo
nunda eski atletlerin lştlraklle bir 
toplantı ;yapılarak bu talimatname 
Uzerlnde bir görüşme olacaktır. 

Beşiktaş birinci takım 
oyuncularının ifadeleri 

alındı 
Ankara O~ııçler Birliği • Beşik· 
~ ara&ındald maç esnasında '\U· 

kubulaıı ıııüesslf bAılisenln tahki
katı devam etmektedir. Ankua
dan ıouderllen sualler üzerine Be
şlktaş ltiriııcl futbol takımının ifa
deleri alınarak umum mUdürlUğc 
göndcd:mişUr. Yalnız a ı1 hAdlsc
nln müsebbibi olan Halli asker ol· 
ması dolayllllle Beden Terblyesl 
kanununa göre, kendisine su:ıl te\·
clh edllemcıl.ğlndrn lfadeslnln alı· 
nama<lığı ~ISylenmektedlr. 

Beşlkta~ıların, kulüplerine mu· 
vakka cıı uoykot cdıhnesl kararına 
yaptıkları itiraz da umuın müdilr· 
lükçe reddedilmiştir. 

Müessese klüpleri futbolle 
meşgul olmıyacaklar mı 7 

Beden Terbiyesi kanununa göre, 

600 den fazla ılıaeıı bulunan mü
esseseler blr kulüp te'Jkll etmek 
mecburlyetlndcdirlcr. Mile" eseler 
Kulüp teşkil ettikleri takdirde bu 
müesseselerde caıı,an futbolcuların 
da kendi kulüplerinde tabiatlle oy
namamaları Jeap edecektir, 

On:versite kampı 
20 Agus!osta açılıyor, 
Her hangi bir sebeple 

tecil edilenler de 
iştirak edec~k 

Ba eeııe muY&kkat bir müddet için te
cil edilmit olan üniversite kampları ve 
kız talebenin atıı dersleri Genel kurma· 
1ın amile aiustoıuıı yinnisindo batlıya· 

caktır. 

Bu kamplara Ye derelere, bu ıeno as· 
kertik denıl gömıüt olu bütün tılehc ile 
geçen eene ve ewelki ııenelenle herhangi 
bir ıebeple lwııplan tecil dilmi~ olanlar 
lttirak edt.celderdir. 

Yirmi günlük iki dımeden ibaret olan 
kampların birinci devresine edebiyat, hu· 
kuk ve iktısat fakültelerile, Yükeek İktı· 
şat Ye Tie&tet m<'ktebl, Güıcl Sanlltlar a. 
kaclemi&i taleb~i, ikioci deneafnc fen, tıp 
fakülteleri, a!keri tıbbiye okulu ve miı

hendis mekttbi talebesi t!bl tutulacaklar· 
dır. 

il 

Adliyede tayinler 
Aılliye Vekiileti tarafından, İatınbul ad. 

liyeeinde çalıpn hikimle.r arn~ında terfi 
Ye tayinler rıpılmı)lır. Bu arada iki kıy· 
metli ticaret hiıkimlnıiı Temyi:r mahkemeı.i 
azalıAına tayin edilmiolcrdir. Hikimlerimiz 
arısındaki terfilerin li lesini veriyoru:ı: 
Temyiı mıhkemeai azalığına terfian İt

tanhul ticaret mahkemesi rdal Zeki Fe
re!, ve yine temyil mahkemesi azalığına 

terfian İıtınbul ticaret mahkemesi reiıi 
İrfan Bilgin yiiı lira asli mıa;la ta}in o· 
lunmu•larılır. 

İıtanbul a&liye hukuk lıikimliğfne f s

tanbııl ticaret au.sı Nazmi Urfo. 60 lira 
asli maaıla, Üekijdar C. müddeiumumi mu· 
avinliğine Bodrum hikim muavini Funt 
Gedik 35 lira uli mııa~la Boiazlıyan ho-

l kuk hikimllğine 5957 Sulh hakimi Sürey· 
ya :\falkoç 50 lira ilr. İstanbul ticaret mah 
k~eti relaUiJne aeliye bokuk hiklml S, 

1 

Aslan 90 lira ile, fetanhul sulh hikimliğine 
Ankara ıtılh hikimi Kazım Tarar 40 lira 
ile. İstanbul sulh hlikimliiinc İstanbul sulh 
hikinıi B<'hcet Barharol!()ğ)u 60 lira ile 
İ~ıanbul ıulh hildıni Niwnettin Ö:ı:dcni; 
60 lira ile, İatanbul asliye c~ hikimli-

Tek isti kanı et 
rc::;ıı renklerin o:ısens ~, 
U- dikleri o:tek tstJkal11et' 

dünyanın bir çok şebirlerlll~ 
ğu glbl 1 tanbulun da baz! ) 
de ııenelerdenberl tatbik edlll'' 
ıseaA, Beyoğlundo Galatasaras" 
alm Mıı.sındakJ caddede ototı' 
Gnlatas.ıraydan Taksim 1't~ 
ne giderler, fakat TnkslJıldtll~ 
tasaraya doğru gelemezler· 
le llrırblye arasında ııaJdl 
rı gidi' "'e geıı,ıe daid _ _L' 
yolları tnldp mecburi) etin' 

Bu «tek .iıttikaıneb b~ 
~ıkııuştır r I 

Fransada büyUkçe, fak-' ,1 
lan dar blr ljdırln beledife 
tatil günü bir dere kennrınd' 
mı§ dinlenirken eJJne ~ 
parçalarım dereye atnr&lı .,si 
yormuş. Bir aralık, suyun. P'J 
tı ı taralıı., yani etek ıaıu'r 
aürUldedlğl tnhta ~ 
pışm.'&ları lhtlmnll oım~ 
kat etmiş. Ertmı stın dO 
~rln işlek yerlerinde paldl ..J 
ların a etek bUkamet» u~ 
das etmiş. Bu u ul az oııtV . 
tün clllnynya yayılmış. 

Bu mukaddemeden 
sözü trnnl\'aylanııuzda 

nl~ zorlukların cetırınc1'tlt' ') 
vaylıum ön ve arka ~pıl'; 
aynJ zamand lnllmeJdC ti 
mektedlr. Bıı hnl, tabU. ~ 
ler hem binenler ıcln gUcitıJ'J 
ğurmaktıı., trnm\'aylar dtıtfı 
fazla beklemekte, s<'Y~ 
makta, kına lbtımallcrtıı' 
maktadır. D:ıha geçen sllll 
bir Jıadmc:ığız bu yUzdCll 
altına. &;itmek tehJlk~ııa 
kaldı. 

Tramvaylara inip bl 
etek ı tıkameb usu1nııt. 
dnlma arka kapıdan btnrnV 
ka1111lan inmek çsreelı>f 

vurmuyoruz! 
Bunu tatbik etmek \°C 

pek gll~ btr §('Y olm~ 
Hntt;). ıaynı belediye rd!! ~ 
dere kennnnda eline ~ 
parçıılıırını suya atarııl' 
ma'Jına hile lllzum yo~· 
dek lstUrameb usolU ııt:f.J 
ııenelerdenberl tatbik ~ 
u uJlfllr. 

Böylece aradan iki saat gcçmlı:tı, buluyor, onu da hUrmetslzlikle, sadı. h' 1 b k d dl ı T ıp f'rİ ir aç gün ür C'rinrle ne kndar 
Evin lçlnde ne b:r ses, ne de bir pı katslzllkle suçlandırıyordum. Uyku_ besili hayvnn vana bunları mezbahaya ge
tırtı işitmeyince, aklıma fenıı bir lh· mu kaçıran hAdlscnln o kızla hiç ıı.· tirmemekte ve zayıf, çelimsn hayvanları 
tlmal geldi. Kızcağızm pek fazla al· lA.ka!I yoktu. Beni mefgul eden Be- ı;:indermektedir! 

1939 ııenealnıte tacın edlJen bey

nelmilel atlcth:m talimatnamesi 
Beden Terbiyesi merk~ l tllJ&re 
heyeti &Z88ından Bllrhan Felek 
tarafından tereilrne edilmiştir. 

.Kulüpler Beden Terbiyesi nmum 
müdUrlUğüne yaptıkları blr mtira
caatte kanuna göre Jhtlyart spor 
addedUen futbolJe müessese ku· 
lüplerlniD meşgul olmamalan bu· 
ıusunun temJnl lçln tavassutta bu
lunulmasını lstemJşlerdlr. 

ı ~ ğine ıufian İstanbul aaliye ccıa hlliıni 
Necip Nadir Korukçuoğlu 80 lira ile. 

İıtanbul Aıliye Ticaret mahkemesi re- ==========~ 

• irlendlğl zamanlar, kendisini kUY'.J· fiktaştakl paşanın kızı idi. Onun, ye. Dün bu husustaki oikiiyctler üzerine eü
ya atacağından bnhsedi~I hatırla· re dUştüğU zaman çerçevesi kırılan, rü aahiplcri bu fiyat üz:erinden mal eata
dun. Fena hnlde .sarsıldım. Heme."l aedenerl, dağılan resmini karşıma mıyacaklarını ve ellerinde bulunan aürü
ycrimden fırladım. KöşkUn bUtUn o· koymuş, saatlerce hayran hayran !eri de geri göndereceklerini bll<lirmi,. 
jalarını, yUklerlni ve dolaplarını ara. bakmı,tım . Bilseniz, sabaha kadar ue }erdir. 
dım. Nihayet kendlml bahçeye at· tatlı hulyalara dalmı,tım. Sürü aahiplerinin 1'u hareketleri ko-
tım. Kuyuya da baktım. Yok. yol( . (Arkası var.) misyonca çok fena kılr§ılanını§ ve hakla

rındıı ~iddetli taklba.t yapılmığa b~lan· 

mı~tır. 

isli~ine İ tanbul a&llye hukuk hakimi 
Nail inci 70 lira ile, İ&tanbol ticaret rıza. 1 
lıiına Afyon azası Behzat Atıt 50 lira ile, 
1 tanbtil ticaret azalığına Gerıcç müJ.clei· 
umumisi Hikmet Oral 50 lira ile, İetnnbul 
Ticaret mahkerncsi reielii;ino terfian İs
tanbul ticaret rci!i Fazlı Soru§bay 90 lira 

* Belediye eski b.lııaların vadye- ı teftişine devam etmektedir. DUn Ba- ile, İetnnbul asliye hukuk bikimliğinc ter· 

s·o1tUNUZ 
r~-------SÖYLİYELİM 

Bo glbJ hareketlere tf'vesfil etıni§ eü
rü eahiplm vnrea lı;omisyon bunlar hak
k1nda tlddetll cezalar talbiklni kararla~ 

urmı~ır. 

--o-

tini kontrol ediyor - İstanbul be- kırköyUnde Anest:lnln fırınında bo· fian uliye hukuk hlkimi Ali Rıza Tam· 
ledlyesl Fen mlldUrlUğU tarafından zuk ekmekler bulunmu, d h 1 tekin 90 lira ile, Ü kiidor asliye cez:a hi
tefkil edilen Uç k~ilik mUhendlııler· olarak bef çuval unu ' k::il:reC:Z: k.imliiilne terfian birinci eınıf adliye mli
den mUrckkep bir heyet, blnalarm semtteki diğer fırınlara tevzi edil· fettiti Nuri Okçuotlu 80 lira ile tayin o
kontroluna de\·am etmektedir. M&.llı ml~lr. TekerrUrU halinde fırının ka- lunmnılardır. 
inhidam binalar tesbit edilerek ya- patılması cihetine gidllecektir. Adliyecilcrlmize yeni vazifelerinde mu-
pılmaaı veyahut yıkılmaın cihetine * Fiyat müraka va!fakıyet dileriz. 
gidilmektedir. Diğer taraftan eski bi be .,llrotHı ~ ============= 
naların lç!ne kadar girilerek kontrol yağ meselesin! cörU~ek - Fiyat 
yapılmaktadır. murakabe komlsyopu bugün fevkall- TAKViM Den:z T~caret mektebi mezunlarının 

staj d.: vr _si 
l - Sinopta M· N. torııyor: Yük

aek Deniz; Ticaret Mektebi mczuııla· 
rının tabi tutulduğu ataj dem:si hii· 
lii baki midir, mezunların bnrem kıı· 
nununa nazaran ıerfıleri nuıl yapıl· 

maktadır?. 
Cmıp - Stai deııresi kaldırılmı§• 

tır. Afeıunlar derhal gemilerde dör· 
düncü :nnı 1 ıüı;ertf: ve makine z:a. 
billilinıı ıaruı edilmekttdir. Bundan 

sonra, lıtsr ~ senede bir terfi ettirile
rek 4()() Ura ~la baremin üçüncü. 
derecesine yii.klellümektedir. 

2 - Hereko fabrikası çözgü uetaaı 

Saip Kaya'ya: Teşekkürle kabul edi· 

yor ve bekliyoruz:. 

8 - Fatihte okuyucuların:mdan M. 

Tonccr'e Mektubunuz:un cevııbını mat· 

banmızdan alınız. 

Resim sergisi dün Galatasa
ray salonlarında açıldı 

Cii7.el Sanatlar Akadembi remm ıubesl 
tarafından haz:ırlanan 25 inci Gnlatuanıy 
reeim ıergİ$İ1 Jün sal l 7,30 da Gılntasa
ray lisesi ulonlarındn açılmı§tır. 180 ka
dar tablo, mektebin dört b!iyfik ealonunda 
t~hir olunmaktadır. 

* Francala aatı'ı serbest bırakıl· de olarak bir toplantı yapacaktır. 
mıyacak - Frıı.ncala tevziatmın bu j Öğrendiğimize göre bu toplantıda 
ay nllıayetine doğrU eerbeat eatılaca- yağ meselesi katı surette h&lledlle· 
tı hakkında bir haber çıkmıştı. DUn cek, bundan b&fka fasulyelerin cins
belediycde yaptığımız tahkikatta bu lerine göre Azamı kA.r haddi ile mer
haberin tamamen yalan olduğu neti· cimeğln perakende olarak kaç kuru· 
ceslne vardık. Tevziat bugUnkU şart- 9a .ııatrlabileceğini tesbit edecektir. 

.ar tlahlllııde normal bir ~ekllde ya· * Deri ve köselecller toplandı _ 
pılmaktadır. Kazaların gösterdikleri Deri ve kösclecller, birlikler kA.tibl 
ihtiyaç niabetlnde un miktart da art· umumisi B. Mahmudun riyaseti al· 
tırılmıştir. tmda mutad toplantılarını yaparak 

12 ACUSTOS 9'1 
SALI 

Al': 8 - cO.V: 224 - 11ızır: 99 
Rl/Jfl: 13.56 - TEMMUZ: 30 
HICRi: 1360 - RECEP: 18 

\ıı.u.l..1.' ZEVAL! EZA.'\! 

GÜNEŞ: 6,07 9,54 
ÖGLE: 13,09 5,05 
tKl~Dİ: 17,10 8,57 
AKSAM: 20,]2 12,00 
YATSI: 21,58 1,44 

~--------------------------J 

Serginin husu!i)etlcrinden biri de öl· 
müa ressamlara ah tabloları ihtiYa etme
dndedir. Bu tablolar anl!ında Halil Pa,a 
merhumla, Ü&kiidarlı CcYat Beyin tablo
ları bulunmaktadır. Serı;lde 180 tablodan 
batka 6 tane de heykel var. 

* Fırmlar teftl!J ediliyor - l.stan- ithal olunacak derilerle, fabrikaların 
bul belediye.si lstanbuldaki fırınların ihtiyaçları Uzerlnde görllşmUflerdlr. iMSAK: 4,13 7.58 

'HER GuN 
',. BiR FIKRA - ~. . . 

ş ... rcı 
Efıkl ~yhlllharemlerden aoruJafa 

ile me.,hur lşkodralı Mustafa P~ 

IUimlcr ve şe;yhlcrle görUşınek~D 

pek hoşlnrur, sık Bık hbet met"ll5-

lcrl kurarım,. Bir gün, ba mecfüı

lerdcn birinde f ııllikun bahsedl· 

llrlıcn bocanın biri: 

- Her ynnıtılan f(lnJdlr. Glin ;;eç. 

ttkce çürüyüp yok olmajia mah· 

lrCımclur. 

lIUkmUnU ııavunnu' ve lddla5mı 

1 ı:ıt iı;ln dünyadaki canlı ve can· 

ı;ı.~ mcı. cutı:ırı &a) mıya başlamış. 

l ısı~ buluunn bir bektaşt baba-

111 ı ırnı.ı b:ı mı' \'e: 

- Sııçmalıım:ı hoca. Finl olmı· 

d:ı ,. r. Altın Ue şarabı anu

!enir. 

gnlib:ı. Altın e klmekle 
ez., :ırnp cskldikoe ıu:rrnet· 

Dcfn;I~ bocayı sUkftta mecbur 
etmJt, 

- Ne yauk ki aizi eve kadar götürıımiyeccğim. 
Çok i§lerlm nr. dedi. 

- Yarın akoam ıı:orü§ece!iz. 

- Fakat )'lll'ıD akfalD yalnıı deAilsiniz kj .. 

- Yarın ı;abah camileri gacccğl.z.. 
- Evet. Fakat ben cuma namazında buluna· 

eapm. Siıi RaJıma.ıı ıezdireuktir. Saat on birdo 
gtli p aizi alacak. 

Odrey otomobile bindi. Elini UJ&ttı. A:yıılacak 

iken Selim dodi ki: 
- Allaha yarın gece Kah Wıuıg'ın sizin için 

açınaaı içiıı dua edeceğim. 
- Kah Wııng mı?. ~e demek bu? 

- Yalnız Udıiı;or'un Penanı oehrlnde )'et1Jcn 
bir çiçektir. Senede iki defa tam ıece yarısın

da açar. Fakat ne ıııeveimi, ne zamanı belli de
ğildir. Açar ve tafağa kadar y&§adıktan sonra he

men eolar. Görülecek hir manzaradır. Bir gören bir 
dahıı buna unotaınaz:. Bu BCllC henfi:t açmadı. Bu 
günlerde bekliyoruz. ~izin talihinize belki açar. 

Selim bu eöıleri eöylerken Odrey'in elinJ tut
mu,, bırakmıyordu. 

- Neler dütündütfimü bir bilseniz.. Bizim Ma
Jaka lisanın bir Pantoum, yani filr hatırımıı gd

di. BuJunduAum ruh halini ne lıadıır iyi ifade edi· 
yor! 

- Bana bunı:ı tercüme ederek okur musunuz:? 

- Sen benim yıldııırrmn 
FCırranlık gecemde parladın 

Ölümümden evvel solma. 
Senin panllınla ölmek isterim. 

Selim, Odrey'in elini öptükten sonra uukla~ır

ken: 
- f.noallah rarın cörüıfiriiz. dedi. 

ED~t ROMANı TEFRİKA NO. !&% bir fükiyell havuı nrdı. Sıı yukarı katın balko-

.::-------:-------::::;::----::------~----. nunun bir.asına kadar yükselirdi. 
Sarayın iıı duvcrlarlle tavanları eçık Ulffi renkte 

Yazan: Francis de Croisset 
-ıı-

Selim. earaya dönünce hemen bir banyo yaptı, 

eonra oğlunun yanınn gitti. Her ikiai de earayın 

&!Til~tlrilmit bir kısmında yanyaııa dairelerde ya· 
tıyorlardı. lbrnhimin her an yanında olmasını i$o 
tiyordu. Kinta iemlndC'ki yatlı dodısı da ibra· 
hlmin her zaman yanında idi. AnnC$.İne de o bak· 
mı§tı. Klnıa çocuğa son derecede bağlı idi. Selimin 
ikinci karıeı Aygcden bir kızı dünyaya gclmi§o, fa· 
kat çocuk iki yn§ına gelmeden ölmütti.i. Üçüncü 

ve ııon karısının da henüı: çocuğu olmamı§tı. 
Prmses Zübeydo'nin ölümünden eonra iki kadın da 
birer evlat, hem de erkek evlit <liinyıya setiımek 

emeline kapıldılar. lbrahimi baba_ının gözünden 
dü~urmek btiyorlardı. Selim. bil iki kamını da 

yüzlerini görmeden hısım \'il akrabanın tcıvlklle a}. 

mı~tı. ikisi de gilıel, fnkat cahil ve manasız: idiler. 
Kendilerine kargı bnr.an anu duyardı. Fakat bazı 

ıaman olurdu ki onlarla beraber iken revk duya· 
cak yerde içi sıkılırdı. ilk karısını, çocuğunun an· 
nesini eevmişti. Fakat kaJın eenelcrce evvel meç· 
bul bir dert yüzünden yataklara dütmli' \'e o r.a· 

Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 

id!. Malakıda bütün müsliiman evlerila camilerin 
Jçı ha renktedir. İnııanın ruhunu dinlendiren ha 
mai renkli dairenin guiı •o renkli camlı pencen> 
Jerl nrdı. 

Mermer ıcmin berine ıeli§lgiUel ııe:rltmiı kap
lan ~e~lnn •e accm halıları ıöıe çarpıYQrdu. Kı1· 
m~ kıtaplarla dolu kütüphane büyük ve gcnlı bir 

hiitiin Riharani doktorlarına ıöetennit. her t.iirlü eedir ve ııedlrin yanında alçak bir masa •ardı. Bu 
tedavi yapılmıt, fakat hi~birial Zübeydo'nln derdine maaanın lki tarafında ikl tane kadın resmi uıh 
çare bulaınanuotı· Hepsi kanının yavq yavııı » duruyordu. Bıınlnrın birlel annedııln. ötcld do Zil· 
birlendi~inl ııöy)emitlerdi. beyde'nin rcalınJerl idi. Birisi bir Çin, dlleri lae, 

İhtiyar Kinta daima: bir Japon 11n'atklrı tarafından yıpılmıatl· Annesi· 
- Otekilerin ellerinden gelso İbrahim! de bôylıı nln reamlne uaın uzun baktı. Beyu yüdl, yaldıdı 

zehirlerlerdi, derdi. clbi parhyan earı eaçlan nekadar güzeldi: 

Selim, iki kamından lhtl:rar dadının bu §Ckilde - Odrey'in de saçları hu renk, dedi. 
behsettll;lni duyunca §Öyle dücünürdü: Ba§ka bir tarafta bir realm daha vardı. Ba da 

- Bunlar fena ineıınlar defıil, fakat çok genç ve babası Sultan Süleymanın resmi .idi. Selim baba· 
tecrübesizdirler ve ku; beyinli olduklarından fU· eına hiç henıememlıtl· Babasının rengi mııcr, bur· 
nun bunun sözüne kapılırlar. nu büyük. dudakları iri idı. KuvvetlJ oahaiyet tcalrl 

Selim, K.inta'nın bütün itlrazlarınıı raimen fb- nl yapıyordu, Fakat gü~el Lir adıım değildi. Re&mln 
rahime bir Arn!tralralı mürebbiye tutmll§tu. Çün· iki tarafındı eilihlar ve kamıılar &~ılı duruyordu. 

kü bir İnı;lliı ınürebbJyeye tahammülil yoktu. Dııeka bir nwanın Ülerlnde &iı;ara tabakaları, ve 
Çocuk yemeğini henüı reml~i. Sofradan "alkar- caki çanaklar, billiir k6aeler, bunların aruında bir 

ken babası odaya ı;irdi. Çocuğun ilk suali ıu oldu: radyo, bir de telefon •ardı· Ba telefon iki ıehri bir 
- Beni Öpen g!iıel kadını niye tekrar buraya birine batlıyan bir hatta &illi· Tııvaııda cami kan· 

da cetirnıedin, baba? dillerine benzer bir ıvUcı aaıh idi. o kndar alçağa 
- Yıırın tekrar görünün. Şimdi geç oldu, uyu. kadar inmi!ti ki, el ile dokunulabllirdi. 

mık liıım... Selim bınuai k&tlbini ç•Aırdı. Onunla bıızı iflct 

Biraz sonra Selim, kendi dair<'.slnc geçti. Du· ıöriiııü. Sonra ızlli çaldı. Gelen himıetk&nı: 
mnndanberi kendine uzak kaln11§tı. Sclim, 
pndan, Amcriklldan doktorlar çağırtmı§, 

Avru- raeına inılva kötesi ı~mini vermişti. Sıırayııı iç av· - Bıı ak~ım burada rcn:ıck yiyeceğim. 
pronai luya bakan bu tenha kısmını QOk ecverw. A•luda fDtlO<U1U wr) 

Kadın işçi 
istiyen:er 

«·- Dazı yazıhanelerı .~ 
e~ at zikretmeden a.ıı" ~ 
kıı ve kndın lstedlklerlp.I 
lerlc ll n ettlrtyorıar. JJ 
edenler!, cok defalar bl-9"'' 
5UUI ilkt n sonrn, gen9 "' 
bir koom lstcdlkJertııd~..ıı 
ise, var.lfeyc blr mUnıl!IJIJV'", 
dığmdan hahslle baŞtaıl ~ 
fakat llllnlanna de,,.IJ1 
lar-> 

Buna bir okuyucunıUI 

1 

haber \•eriyor ve ııorl11°11 
- Bu yolda Uı'.Uı vercı' 

nelerle, neresi a1aıw&ll'~~ 
olııan m gul olmalBf1t 
dıuJ.ığının şerefini k fı l 

mürıık-Un değil mi aca~ 

'- "=1 
* /Lltın ı1ynu - ouıı j 

2~.70 lira Uzcrlnden rn11 

mu,tu.r. tıı 

Etli ba n'/e 
l,tıı 

EtJ'J bamyenln )eD:etll 

ikl5lı:ıln de mlktarlıırı111 "rJ, t 
zımdıır. Kllo hosabUe 

mlktan etten d:ı1m octa ) 
un olmalıdır. Ak!!I tıtl'd,4' 
cıreıvık ve lezıetstı. oııır· 

750 gram ynğlı ıto)1111 

zu eUni ku~ bnşı ao!f" ~ 
:f l 

mlktnrda yemek yuğı ' ; 1 
'°'·an Ue biraz im\ u~ 
pcmbdeşlnce b tll ot 

Ba.mye llo doğranrrı11 ,; 

katınız. KAfi mlktaf(IŞ f 
har atmız. Tencereye, ~ ı 
yelerl örtUnceye kıı~r 
suyu koyunuz. Arzu eıl 
knç acı veya tatlı ıoı" 
doğmynblllr iniz. Etli ııf 
sırlı toprak g-U\'eçle ııır. :Jı' 
frnnda plşlrllir ıse 6 

olar. 
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1iarp vaziyeti 
VATAN 

Bir mukayeseye 
r--____ cevap 

Atlantik harbi ı:JI SON IHUllRllR 11=1 
Almanlar Alman dahili 

L:!,v ASi ICMi) 

Alman dahili 
cephesi Almanya, Norveçten sonra yahut 

lngiliz esirlerini 
Atina sokaklarını 

cephesi 
sarsılıyor mu? YAZAN· 

llulan bORAN 
• 

Norveçle beraber iz/anda adasını işgal 
süpürmiye icbar 

etmişler 

:Yazan: M. H. ZAL 

M o kova rad.)osu sinir harb1ne 

ait taarru:ı.larına sistem dal· 

resinde de\'lın:ı ediyor. Bu defa da ~ zııulıarrırlerimlzde.n emelı.li Go
'4ıı.to. ~ <..ıunhurı)et sıızetcsınıie, lL 

"'le hıı llrilıll •akeri yazmnın lıaıınaa 

etmemekle büyük bir hata işlemiştir Slav milletleri 
Almanya ve Hitle 

rizme karşı mücade· 
leye davet ediliyor 

General Gorin&''lD azı 'e hattı\ tev
ki! edildiğine, Guriııg'lD mua' lDi 
ha\'& Geııı.:rull Milch'lo ya ıe,·kJf 
\ 'eya ıdam olunduğuna dair haber· 
ler neşredilmiştir. Ayal zamanda 
lngUiz mcnıbalarmdan da Almanya. 
da tesanUdUn sarsıldıtuıa, Rus mu. 
ka~erueti de\'am edenı.e Alman cep
heslnJn gllııUn blrJııde blrdeobitt 
çokeceğlııe dair rhayetler \'&l'dır. 

~ zıı~yeae yapıyor: 
hiı.r1 bot 1ıtc böyle bır memleketle (iyı 
"-1,lıı, b ınaınur koy ve k~balar ı ı;u.ı.. 
~ 1r ~k yerleri bataklık ve or· 
t.. ~ulu ve muıauan daha gcnı~ 
"ltr, lop 0lları) ve bu §Utlar altında 
'd ' '4ıık ve uçak sayıları kendilc
de eıı. ~fada olan bir orduyu mağlup e· 
' S tenıınuzda Vitchek"j ve 16 tem· 
SOQ (iJo llloJen!k'i almak §lrtile 19 günde 

iler!iytb~e v~ 24 günde 600 kilometre 
~ Brı tlerdı. Halbuki geçen yaz bar· 

' lı çlkt hududundan Atlas Okra· 
"'-11ı 'tea~ 700 kilometrelik tamamilc 
oı._ --., Zlliikenunel asfall yollara malik 
lllf 45 &6ıı.C'fi 10 ınayıııan 2-6 hulrana ka· 
' ~de alabUmi~lerdl. 16 temmuz
ıltı ıttf kadar 2S gün geçti. Bu müd
~ı~;da Alınan orduları, merkezde 
'"il~ il ılnıa:ı dolu ve cenup doğu 
~ ~Orinde Moakovaya do&nı ancak 
~ '1tıetıe ve. timalde Eetonyada, Le
;q °"ııhu kazııeıınde ve yahuı İlmen gö
~ 17

1114 Kolın'un ~rakın& doğru ve 
fit ~O kilometre ilerlcmielerdir. Pri· 

' da 
1klaıının cenubile en cenup ce

' 20l>iılı ~Üddel zarfında alınan me-
~ kılomctreyi geçmez., 

l.t il ilk h 1 
ti.ı. "-dt &un erinde Almanlar neden 
.~ toıır. 6tJo kiloınctre mesafe aldılar da 

n 2S &Ünde ancak 150 • 200 ki· 
~ ~ trlirCblldiler? General Erkilct, 
~~ lı.rekctlndeld bu yava§lığı yal· 
~~ lcb)j ~Ütk!ilitlle izah ediyor ve 

'

"- . . Verınde hildirfün Sovyet za. 
ıtııııat .... :11o: • • Al l dt IÖyJ ...... e' ıçln yıne man ar 

' 
0

• bir netice çıbnyor: 
~ ,,,faaıi1etlcrinln dıeauniyetinl, ya}. 

ti~ zaınanlarda alınan )'tllların o· 
) le .\) ölçınek doğru olmu. Bu sc

.:':; lıet.r lllaııların 14 temmuzdan beri Rus

.... ~ dılıları harp [flerinln azametini, 

Aılantik harbi bu~ludığı günlerde, 
26-3-941 tarihinde \atan t. ~etC!inin 
bastığı cAtlantik harbinde zafa donan· 
manındır> adlı yazımızda Alınanyıının her 
türlü \&sllalarla başarmak istediği bu de
deniz korsanlığında muvaffak olamıya. 
coğını bütün ııçıklıAilo anlatmı~tık. 

Uzun müddet dcvıım eden ve hafif ha· 
lif ıefilrler ile daha da devam edecek, 
ayni zamanda lngiltcrcye taLii ağır 'e fe. 
dakirlıklarla mal olarak olan bu deniz 
korsanlığının önüne geçmek için İngiliz 
amirollığının alınma•ı lazım tedbirleri 
kullanmakta gecikmiyeccğini heklr-menin 
mantıki olacağını da i~n:t Nmi~tik. 

İngiltere Bıı:vekili Mi ter Çiirçil, her 
feyf, her tehlikeyi l!llklayamıyarak hüıün 
dünyaya bildinnl'k hususunda tekmil cid

diyetini ve 6&Illimiyetinl kullanan bir o· 
damdır. İngiltere harbinin boşladığı za. 
man büyük bir tehlike k11J1ısında bulun· 

dutunu, Atlantik harbinin İngiltereyi aç· 
lığa mahkıim etmek azminden doidutıı· 
nu anlatırken her iki ttı1cbbüıün de İn
;iltercıyi diı çöktürecek bir dereceye va· 

ramıyacağını, çünkü İngiliz: azminin kar· 
ıuında kırılmı§ ve yok cdilml~ yüz: bin· 

)erce vak'aların İngiliı tarihin<le misal· 
leri olduğunu da zikretmeyi unutma· 
mı§tır. 

Bugün Atlantik mulıorr.besinin ba~ladı· 
ğı &iindenbcri hemen beş aylık bir za. 
man geçnıi§tir. Du :r.aman zarfında İngi· 
liı ticaret mosu takriben dürı milyonu 

mütecaviz: bir ıonajını kaybetml§tir. Bu 
kayıp, İngilıercnin elinde bulunan tona· 
ja nazaran bugün için tehlike dolura· 
calı: bir bo~luk yapamaz. Fakat Atlantik 
muharebesinde Almanya bütün kunetile 
\'O ayni derecede §iddetle h:ırbi idame et· 
tirebilmck imkanını göıtercbilseydi İn· 
gilterenin gelecek ıenelec için tonaj IJ· 

Yazan: 
Eski Bahriye Müatefan. 

Hüsama:tin OLSEL 
kıntısına uğrıyablleceGini dü~ünmek doğ· 
ru olabilirdi. 

Almanya harbe ba1ladı&ı zaman bütün 
kuvvetini İngiltt>reye vevlnnek ve İncil· 
terl'yi yıkmak maksadilc kullanmak hu· 
eıısunda karar vermiı ve doğrudan doğ· 

ruda evvela İnı;iltereye karşı, ukerf, ha· 
vai, bahri hareketlere baılamıt olsaydı 
vaziyet bugün tamamlle bqka bir fekle gir 
mi§ olurdu ve Almanya da barhi kendial 
için daha müsail bir aafhaya 10kmuı bu· 
lunurdu. 

Hazırlanmamıı bir İngiltere üzerine ra· 
pılacak kuvvetli ve honü:ı aırları anlatıl· 
mamı§ Alman hareketleri ka11ıeında İn· 
ailterenln büyük endigeler içinde gafil 
avlanacatı ihtimali teemmüle değer ciddi 
bir mesele ol11billrdi. 

Alman istihbarat dairesinin hiç affe
dilmiyecek tek hatası İngiltereyi hakiki 
kunctinln fevkinde &ôrmeeidir. Şimdi her 
gün daha vuzuhla meydana çıkan bu ha· 
kikat, Alnıaayıyı ukeci plinlarının tertİ· 
binde tamamila bqka türlü düıünnıele 

aevketmi~ir. Almanya gerek f ngilıerenin 
ve gerek Fran~nın a~kerl kuılretini ll· 
yıkile hHmiı olaaydı Alman yüuek ku· 

mandanlığı Polonya, Balkanlar, R&sya, 
ve daha doğrusu Şarki Avrupayı dolıru 
yaptığı fcdakirlıkları İngı1tereye tevcih 
ederek İnaili:ı iradeeini felce ujratmala 
muvaffak olabilirdi. 

füç olmazla Noneç ile beraber fzlaada 
adasına da harekat yapmak lmki.n ve 
fın;atı bulıınmuı oleaydı, Alınonya yuka· 
rıda itaret etıiğimia İngili:ı idareaini kır· 
map bugünden çok daha yakın olurdu. 

Ba adanın i~lkir olan sevkulceni ehem· 
miyctini Alman genelkurmayının takdir 
cımit olmaınuı kabul edilemez. Binaen· 
all") h işgalin ynpılınamıı olması, Almıın 
(Genelkurmayının kendimıti bu i.i bı· 
taracak ve idame eıtireeek vaziyette gör· 
mediğine atfedecek ıncvkidcyiı. 

Çünkü İzlonda adası açık denize açıla
cak .Alman harp gemileriRin kıymetli bir 
yataıı valiyetindcdir. Buraya ietlnat ede
cek harp gemileri İngiltercye ve İrlanda· 
ya kBr§ı bir a•ker çıkarma ıehlikefini 
dÜ§Ünerek İngiliz filosunun bir kıınıını 
da bu ada ile İrlanda araeında daimi ka· 
rıkol yapmak meı:buriyeıi ka~ısında hı· 
rakırdı. 

?lloncç sahillerine dayanan Alman 
harp gemileri AtlantJk muhsrebcainde 
daha uzun mesafelere gidebilmek kud· 
retlnl do kaunrnı§ olabilirler ve İdanda 
adasında yerletecek olan Almanyantn 
Grocnland adasına hikim olmak fırsatı· 
nı da kaçırmıyac:ağı tabii addedilebilirdi. 

İki senesini dolduran harbin içinde mÜ· 

teaddiı defalar gördük ki Alman aske
rinin bulundusu her yerde f nı;ili:ı a~er
leri çekilmekte ve onların bulunduğu &a• 

lıalara giderek ka~ılaşmaktan daima 
kaçınmaktadır. 

Şayet Almnya Norveı;le beraber İzlanda
yı da iogal etmi§ olsaydı bugünkü Atlan· 
tik muharebesini kualıan bir mevki, bir 
vasıta, ve hatti bir kuvvet kendi inde 
bulunacak ve vaziyel o zaman İngı1tere 
için daha tehlikeli olacaku ve Atlantik 
muharebesi de daha uzayacaklı. 

Habuki bu adanın İngilizler tarafından 
iogıli, aonra da Amerikan ukcrlcrlnin çı· 
karılması vaziyeti İngilizlerin lehine dön· 
dünnüttür• Atlanlikte b&aünkü ve bun· 
dan sonraki aükunet fzlanduın büyük 
bir tesiri vardır ve bundan da İngiltere 
istifade etmektedir. 

Lonıha, 11 (A.A.) - Ofi: 
Daily Mail ıuetefilıı.in i .. kendl'rundald 

ltusu i muhabiri, İskcaderiycdelU bir Yu· 
nanh doktora Atinadaki dostlarından bi· 
rinin herhangi bir l'aşıta i1e gelmiş olan 
bir mektupta, Almanların clleriao birer 
süpürge vcrmi' oldukları lngiliz eı;irlerini 
sokaklarda ı;e~it resmi yapmağa icbar et· 
miı olduklarından bahııctmektedir. Al· 
manların niyl'llcri, Yunanlıların lterhaıı· 
gi bir nümayi§tt: bulunmalarına sebebi· 
yet vermekti. Almanlar, Yunanlıların İn· 
gilizkri birer kahraman addederek ee-
14mlcmakta olduklarını biliyorlardı. Esir· 
Jer, süpürgeleri tüfek gibi omuzlarına a· 
larak geçil resnıi yaptıkları ıaıaan halk, 
ya~sın İngilizler diye bağırıyordu. Al· 
man muhafızları, cairleri eokakları tüpür· 
miye icbar ettikleri uırıan kadınlar ho
nteıı eüpürgcleri cslrlrein ellerinden alarak 
kahramaaların böyle adi iş görmelerine 

müsaade etmlyeocklerini 6Ö)le:ml~lerdir. 
Halk, kadınlara yardım etml§tir. Alınan 
zabiti, muh:ıfızlara ateş em.dni w:rmi~ hir 
Yunıııılı kadın ölmüştür. 

Afrika harbi 
T obrukta bir ltalyan 

müfrezesi 
iır.ha edildi 

Kahitt. 11 (A.A.) - Orta fark kuvvet· 
}erinin resmi tchliii: 
C.ınartm gecsel, f ıalyaıı kıtaatı, Tob

rnk etrafındaki mevzilerimize hücum et· 
mlflerdir. Mütecavizlerin 300 yarda mc
eateyıı kadar yaklı~alarına müsaade et· 
tik. Du m~fede dü~ıaen, aon neferine 
kadar bataryalanmıı ve mltralyözlcriaıiı 
tarafından imha edilmi§tJr. 

Londra. 11 (A.A.) - Afi Ajaııaı bileli· 
rl)'Or: 

Salilılyettar mahafil, yalnız Almanyaya 
münha!ır olmak üzere daha harbin vuku· 
undan evvel ba~lamıo hid f{'kilde mioCl'i 
bir dağılma h:ırckctinin ilk saflıau mu· 
vacehcslnde bulunduğunu tahmin eımekle 
beraber Alman dahili cepbeıinin yenl<lı:n 

eeld t<'sanüt 'Hı aclibetini bulabilmesi için 
icap eden imlllerln ekaik olmadığı kanaa· 
tini tekrar ediyorlar. l\faamafih, bu mü· 
1Bhcdcler Rus mukavemeti devam ettiği 
takdirde Alman inhidamının ıçtinabı ga) · 
ri kabil bir hal aldığını göstermektedir. 

Salihiyettarlar, bu lnhidamın ini olaca· 
iını ifade etmekle beraber bu hidiaenin 
derhal vuku11na ihtimal 'ermemektedirlcr. 
f nbidamın ilk hid aafhasını te\fü eden 
Alman • Rus harbi rüpho yok ki, bu ni· 
lıai lıAdisenin \ukuunu tici! -yeya tehir ede
bilir. 

Müte.,ddit Rus güzideleri, hilham mu· 
harrir Alek•iı Tolostoi ve ha meyanda SJo. 
vak, Hırvat, Bulgar ,.e Sırplı münevver
ler bugün Slav milletlere hitahrn bir be
yanname neŞTedcrck onları bütiin Slav mil 
Jetlerin can düamanı olan Almanya ve 
Hitlerizm ile mücadelede birl~miye da· 
vct etmi.lerdir. 

Bu harbin bidayetindenberi Sovyct eİ· 
yısi fahsiyetlerilc Sovyet matbuatı müte
addit defalar Çekoılovalcyada, Polonyada, 
Yugoalavyada Almanlar tarafından ieci 
bir tanda tatbik e,dilen zalimane imha 
gjyasotine i§llret <"tmi~lcrdir. Bugün de 
dCl'"Dm etmekte bulunan bu liyaset hali 
Alman kıtalan tarafından ifgal edilrn Uk 
rayna \'C Bicloru sc mıntakalarında ayni 
' ·ah,etlc devam etmekıedir. 

Bundan en elkl harbin tecrübeleri 
göstermiştir ki bu yolda rh·ayetler. 
sinir harbinin mutad mermlluldlr. 
İki ıııuharlıı tarar da kendi halkına 
yem borusu olmak üzere diler ta

raf hakkında bir dlWye bö) le ha
berler n~rede.r. Olbao luvblade da
ha ilk &.) da, her Jkl tarat meınıe
ketlerlndc, kM1ı taralaa dalıllen 

boı.uımata 'e l ıkı1mata yUs tut
tufuna dair haberler rıJaalt&L 

Harbe giren ber nıemleketta t.. 
bli hedefi, karşı tarafın kalbini dar. 
durmaktır. Kaip sekte79 qnna 
kollar tablatlle lcun•etten keııilerek 
yana doğru sarkar. Bunun için 111-
nlr harbine alt mermller, daima kal. 
be doğru atılır ve böylece düşmanı 
bezdinneğo \ 'C n:ıukavemetial PV• 't: .. nete ~alışılır. 

llwıunla beraber fUDa da §ttplw 
yoktur ki :fada ır.orlanaa bil' kalp, 
nihayet giinU. birinde do.,.... Da· 
zan bunun duracağını bau zahiri 
emareler sösterir, baz.an da, geçeıı 
harpte Almanyada görtildüjii gibi, 
kalp ııekteal birdenbire baş göıote
rlr. 

So'Y l!ıtaııfeterden ziyade, tahrip olu
~ harp kuvvetlerinin çoklupnda 

~·~ 
' ııı, ~itfa ıı:ıakale, Alınan telıUğlc

lllGplııııı. lıııaııın bile anlamıyacağı ka· 
Büyük Millet Meclisinde Hudut mıntakuında ketif kollarıMız, 

dün dütmaıı aıriılı ke,if kolları ile harbe 
tutupııuılardır. Bilihare dÜfman ke§if kol. 
ları bataryalarımııın pddetli atetftıin tesiri 
altında !;.Ckilıncğe icbar edHmigt.ir. 

Mürakabe 
Komisyonu halkı 

muhtekir/eri 
ihbara davet 

ediyor 

GöriJlı'ia, partinin mutedil biz. 
bini temsil yolunda Almanyada ve 
hariçte umwnl bil' ~ ,.ardı. 
General Mllclı adında aslen Yahudi 
olduğu SÖ.)leoen 'e koya parti ta
raftarları tarafından tlmdlye kadar: 
«Bir Muse\ 1 ailesinin e\·latııtu dl· 
ye göl'ltcrtlen bir adamın kendJılae 
mua\·ln kalabUmeal de bu lttdalln 
gö:ı:e batınuı lsteailea INr emareai 
idi. 

1 
ve meçhul yuılmıı Alınan ı. 

lhlı:_l~ bı~'e iki aünde 9 bin tayyare
~~ lıU ~ fada tayyareye çıkarma 
b.~ ~ilen Sovyet zayiatının ba~ 
' lar lehinde tcf&irlnden iba· 

ttilldt ~ lllak.Jcy1 okuyunca, harbin bl· 
~ hııi P.. il general de dahil olmak oar· 
~'!.._ ~hudutları boyunda ycrleeıik· 
'""l"'- etmek hata11na düıtükleri 

:• lllı ıll Sovret orduları hiç bir it yap 
~ıı " ~e l{)racağı geliyor? 

"'iıltİl ~n bu ta&a'l'YUrun alceinl eöy· 
e ta~ı P..'Ytt ordularının uıl kunet· 
1~l'rtı:ı 11'>'• hudutları gerisinıfe top· 
llıııılilı1 Ye asıl mukavcm~te eski hu· 

'r ~~larında ba~lıyacaklarını kabul 
~lıı.k ~ltlıirıı asıl meydan muharebe

ııı~ leeJnde yani eski hudut üze-
1. ~tt kem bir ~chir civarında bq

l~ferberliği o taaanur edilen 

>ı..' ili) 'cnneıdi, Artık bunu in· 
,,. L11ıı ünçıfir. 

ıı iıtktr k "- ._,llltk.ıar etme demek, asıl eski 
~ llltık ında baıhyan Sovyet mü
~ ıı_ neıııetfni tanımamak de

)14ıi t da harbin hakiki ahval ve 

~ &ıtıaın!te kavramamaktan no-

~lıt,t~ '::' Polonya • Rue hududun· 

1"-~ kiı tlıran Rus demiryollarının 
, ~tdıır oınetrelik kııınıını kendi .hat. 
• llıı ltt. ltıık için mi 25 gün <lurakla

'4ı.,~ ltr tfSovyet mukavemetinin tutu· 
tı.~ •ı ~k mu? il-.. 4& 1':;en Y~ harbinde Garp cep· 
q~~•-ı1llı:. <le 700 kilometre ilerlediler. 

•ııı ç,1 'Yttlen bu dejıl, muttefik 
1 ~~10nııu gıbı dasıııp cair 

ile)~ "1ıııa linune katarak Parise gir

~ lllııd ıılar ~vyet tark crphefiln· 
~ 11-tın~ 700 kilometre ilerledıJer. 
~ .. ~~ boy Garp cepbcainde olduğu 
11 ....._ 

0
,;nda nıuannidane mudafa· 

'-.~"btt~ 10klu. Sovyet muka· 
· ~ 40I> n ikınallndcn aonra ya. 
. ~ ı... .• -.' SOo kilomeue ilerledik· 

' ~· Haydi fanedelım ki, 
~ cı. edilen tekıldc çocukça 
.~ ..,.:ıYOlliar tutu ordularını 

• ttlıaı 111' koyarak muharebeye 
~ otdularınııa büyuk kıaım· 
} Q"1.ı Jı. ÇekılıııeJerina va muha· 

S,le..L ~ ,'~euıelerlna ne huyu· 
.. ~ ~ometrelik cuamet· 

teı • t.\ ın uaıdu&u neticeyi 
ff Otcıııı., liiıılult harp harekitında 
"•ret ~~ırı bu kadarcık olsun bir 

QJ·~ tltı Yok mudur ve bu 
~. ~· hlzlnı gibi bitaraf mü· 

'ttı... ldeU bir nıeacle delil mi· 

~~·-~· ~ ~~ Filoeof Dckart'ın dediği 
~~Olı v le varmak iı;in bir defa 

1 -:'ııı :~.eçıneiidir, Bir tarafı 
..,ıı. ıı ... _ e.., oh .. 
"'-....eııı ur tarafı a~ırı de· 

a_ ... tıaı,,:k b ıifına düıünce, ta· 
~ ıılatınamak kabil ol· 

' .. hatıırken : "lolıJıe• . Alnıan kumandan· 
~.- fi.in ..,-: ı:_M 

~'"TillıalCett, -vıwıu unutmamı§· 
lil l}ı~ lı.~ '11 nıil§kill ah,111 \e 

~,l ...,, et etınek ııanatidir.> En 
ııı... krıit .ı dl 
~ lerıitli . ı•lll yalnız de· 
~ ltr ii, darlı~ı meadeai 

ctile lıubin aiırlığmı 

' ( Btrfı l incide) X 
Çtlnl<U onlar köylülerle içil dışlı· 

dırlar, aksi takdirde köylerdeki 
asgari maişet iflyle vilAyet mec
lisleri alAkadar olacak olurlarsa 
onlar kazaya, liU8. nahiyeye ~
mak aureWe beyhude bir ıormall· 
teye kurban gidilecektir. Bu hal 
yeni bir kırtasiyeciliğin doğmasın
dan ba9ka bir netice vermlyecek· 
tir. Ayni zamanda meclisin bu ka· 
dar zamandanberl Uzcrinde titre
diği bu kanun hakldle tatbik edi· 

lemiyecektlr. 
Söz alan Daıhlllye Vekut Faik 

ôztrak gerek VekAletin, gerett mu
vakkat encilmenin bu mesele tize· 
rinde uzun uzun dU,UndUğUnU, bir 
vilAyet içinde muhtelit kualar bu
lunduğundan asgart maişet had· 
dinin teabitl kaza idare heyetlerine 
verilecek olursa bu meııelenln inli· 
umsızlık doğuracağı kanaatine 
vanlmış olduğundan kanuna bu 
9eklln verildiğini blldlrmittlr. Bu· 
na mukabil Refik lnca va Feridun 
Fikri tezlerinde ısrar ederek tak
rir vermişlerse de bu takrlrler 
Mecliste kUçUk bir ckeerlyeUe ka

bul edilmemiştir. 

Ziya Esen askerlerin muhtac 
allelerine yapılacak yardım için 
sanayi mUesseeelerinde kullanılan 

elektrik ve havagazlarına zam ya
pılmama.sını doğru bulmamıştır. 
Bu mebusa göre ahval dolayısile 
sanayi mUcsseselerlnln kazancı 

artmıştır. Onlar da bu yardıma kOf 
malıdırlar. General lzzeddln Çalıf· 
lar ve Refik lnce tacil edilenlerden 
5 lira alınması hakkındaki madde
ye itiraz etmişlerdir. General lz
zeddln Çalışlar tecil edilecekler ara· 
sında talebe veyahut işleri dolayı· 

ıııe aakere alınmıyan kUçUk ücretli 
amelelerin de bulunabileceğini llert 
ıürerek aynen fU suall sorm~tur: 

- Amele güruhu ve talebe gU• 
ruhu .. Bunlardan da para alınacak 

mıT 

Retik lnce haatahklan dolayıslle 
veyahut aakerl eebeplerl9 blr sene 
eonra sllAh altına alınması karar· 
lattıırılmtf 1n1anlar bulW1f.cağın· 

dan bahillle mileccellyet için mUkel· 
letlyet mev:zuunu dotru bulmamtt 
ve maddenin kaldırılmuını teklif 
etmiştir. Kürsüye gelen Dahiliye 
Veklll, askerlik mUeccellyet kanu
nunun tecil edileceklere alt madde
slnı okumuş ve demiftlr ki: 

- Maddeyi dinleyiniz. Burada 
talebe ve haatalar için hiçbir k&• 
yıt yoktur. Bu maddede yalnız 

vazifesi dolayıslle tecil edllenlar 
vardır. Ayni zamanda aıker aile-

keııdi topraklarına intikal ettirebilen Sov· 
yet ordularının mukavcml'li 'e onların 
ıarkıaki nnayi kU\'lctlcrinc dayanma ta• 
biyesi do dahildir. Almanların kndllerl 
de bunu itiraf ediyorlar, bize inkir dctil, 
akıl ve manıık icabı kabul cımck \C iır 

tifadeli dcralet çıkarmak için bitaraf bir 
lllllhakeme ile izah etmek dü~ 

lerlne yuclım kanunundakl bu 
madde bl!Jce talısili en kolay bir 
menbadır. Maddeniıı •YMR kabu· 
lUntl ric:ı ederim. Bu hususta Retik 
İncenin verdiği takriri reddeden 
Meclla dfi'er mııddtleria .mUzakere

ılne geçmiftlr. 
Tekrar söz alan lzzeddln Çaht· 

lar, harp olmadıfına göre kocaaı 
askere gitml.9 olan ve toprağı sür
mekte güçlük çekenk&dınlara, köy
lere civar a.:;ker1 garnizonlardan 
asker gönderip tarlayı sürdürmek 
gibi bir yardımda bulunulmasını 

teklif etmiş ve Feridun Fikri de 
Generale hak vermiştir. Dahiliye 
Vekili bunun tamamen ldart bir if 
olduğunu bild.rerek ordunun icap 
ettiği takdirde ellndeld bUtUn ve· 
saitla vatand&Jlara yardım etınek
te tereddüt etml;yeceğinl tsöyleml9, 
fakat bunun bir madde halinde ka. 
nuna konulmaauu muvafık bulma
mıftır. Lehte ve aieyhte bir takım 
taraftar toplıyan bu teklif etratın
d& aöz; alan General KAzım Kara
bekir baaı ahvalde kumandanların 
dalma bu kabil ıdart yardımlarda 
bulunduğunu bildırmiş, takat bir 
madde halinde kanuna. sokulması
nı muvafık bulmıyarak demiftir 
ki: 

- Böyle bir JMdde kanuna girecek 
ve vaziyet icabı kumandanlar askerleri 

kö)lera göndermlyecek olurlarsa bir 
takım fena maksaılı adamlar halkı or
duya kartı tahrik edclıllirler. 

Bu beyanatı müteakıp General 1.. 
zettin Culııların lakriri reddedılmi§. 
Refik İn«nin H>rduAıı bir suale ceva• 
ben de mazbata muharriri ve Dahiliye 
\'ekili fUnu söylcmişkTdir: 

- 1939 harbi keçtikten Mıra da eİ· 
Jih altına alınan kura efradının mıth· 

• taç ailesine dahi bu kanUJML ietinaden 
muntazaman yardım yar ılacaktır. 

Askerlik kanununun 4 lincü madde
aini tadil eden layiha müzakere edilir
ken General İz:zetıin Çalıflar IÖz almıı, 
fevkaliıle halin bir aefeıherlik teklini 
almadığına söre. 18 • 19 Yatındaki ıeaç 
]erin eilih altına alınmuını mahzurlu 
bulmuş ve müzakerenin tehlrlnJ talep e
den bir takrir vennlttir. Milll Müdafaa 
Encümeni Reiai General Xiaım SevüJc. 
tekin künilye gelerek kanandan bu de
rece korl-ulmaaını doğru bulmamı~. or. 
dunun her nen ihtiyacının büyüdüiil· 
nü anlatmı~ , ·e teknik eleman yetittlr
aıek iizt're bunların ıilih altına aha. 
muının icap etliğini hildirmi~ir. 

SCY.ı alan Kazım Karabekir, Alman or
duawıun 17 yaşuıdaki çocukları bile 
ai!Ah Jltıu aldığ.ıııa ifaret ederek ka. 
nunu muvafık bulmuf, yalnıı :bir n&kta· 
ya itiru ederek demi,ıir ki: 

- Kanunun b11 maddesi umumi ot. 
du&undan bu ge~lerfn ~pheye dahi 
g5nderllmesine cevaz urdır. Henüz ke
male gelmemiş olan hu ııınçleri harbe 
ııevketmek doiro delllclir. Kanuaun 
maddcalııe 'İfbu y~"ltakiler harp vu· 
kuunda depolara 'erilin ibare1i iliva 
edilmelidir. 

Rasih Kııpian da kenullMn ileri •· 
l.-tlmaıımt m~. Mili Mfİlllııf9a \. 

kili Saffet Arıkaıı kürsüye ı;elerek ka· 
nıın hazırlamnazdan evvel Genelkurmay 
ile mutabık kalınd.ıiıaı, ord~ınun her 
Eınıfıan ietediğl elemanı bulmak kahil 
olmadığından ha gençlerin sllih altına 
&lınmwııa ilıüyaç hasıl oldu:UOu bil· 
dirmlt ff demi,ıfr ki: 

- Bia bu gençleri orduyıı tam
lamak için Eflih altına alıyoruz. Ver
di&lnlı 111lihiyeti lıiisııii ietimal cdec;c
ğiz. 

General K&zım Karabekir ve lu.ettl· 
nin takrirleri reddedilerek kamın aynen 
kabul edilmi_o ve memleketimize iltlıca 

edenler hakkındaki layiha müzakere ~ 
dildikte Ziya Gevher, enterne kelimeei· 
ne itiraz etıniJ(İr· 

Milli Müdafaa Veklli, bu kanun Re
ydi Veldlede gÖrü§ülürken Ba§Vekilin 
de enterne kelimesine iıiraı ettiğini, 
fakol bu beynelmilel tabirin mulı:ııbilini 
bulamadıklarını bildirmi:tlr. Muhtelif 
mebuelar ııöı alarak ecnebi kell~ 
kullananların aleyhinde bulunmu~lar· 
dır. Besim Aıalay, mcselmln bu ıe
kilde alevlenme81nden memnun oldu· 
iumı bildirerek hiç bir kelimenin bey
nelmllel olamıyacaiını iddia etmiotir. 
Betim Atalaya göre, manayı ifade e
den bu kelime muhtelif dillerde ayni 
ıninayı ifade eui~i halde ba§ka bir ke
liınedea yapılmaktadır. 

Besim Atalay, ayni zaınanda radyo 
neıriyatında binlerce ecnebi kelime kul· 
lanılmaaından uzua uıun tikayet ede
rek Baovekllden bu i~ ehemmiyet ver
mesiru rira etm~tir. 

Nihayet Dr. AH Saibin verdili bir 
takrirle cenıenıo kelimesi cgöı altı> 
olarak kabul edilm.i~ ve kanun bu p. 
kilde tuhih edilmi§tir. 

Havaların ııeak giı.meııi \'e kalemler
de mühim liyiha olmadı&ı için B. Mil· 
I« Meditl 15 eylüle kadar tatil kararı 
vererek daiılmıttır. 

Sovyet 
hDkOmeti 
Alman tehlikesine 

karşı lranın 
dikkat nazarını çekti 

Londra, 11 (A.A.) - Londra'da 
aluıan haberlere göre, Sovyet hUkO· 
metı, Atman tebaasının lran'da bu
lunmaları hakkında ve bunların ora
da bulunmalarının teşkil etmekte ol· 
duğu tehlike aebeblle lran hUkQmeU 
nezdinde bazı tefebbllslerde bulun
m~tur. SovyeUer, &YJll zamandt. 
ıranda sakin Alman tebaası mikta 
rını azaltmanın bizzat lrarıın mena
fll bakımından ehemmiyetli olduğu· 

na da lran hUkOmetınin nuan dik· 
katını celbetmi9tir. 

Mamafih B. Staline, lran fahına 
1921 tarlhll muahedenin Sovyet or
dusuna bul ahvalde lran hududunu 
seçmek müsaadesini bahşetmekte ol. 
duğuıw hatırlatmış bulunclufu •ure· 

tindeki 9QY,ia teeyyüd etmem"9lll'. 

o 

Kraliçe 
Elizabet 

Amerika kadınlarına 
bir mesaj gönderdi 
Londra, 11 (A.A.) - B. B . C: 

İngiltere kraliçesi, Amerika kadm· 
larına lngiltereye gösterdikleri yar. 
dnndan dolayı tC9CkkUr makaadlle 
radyo U.e blr mesajda burunmuftlH'. 
Kraliçe e7.eUınle demiştir ki: 

cArnerikıı.lılar, İngilizler clbl sul
hu eeverler "e tahrip edici gayeler 
takip etmezk?r. Şimdilik harp ilnaı.· 
nnda dtlflnanlarımızla ayna seviyede 
del'fllz. Fakat Brltanya mllletlaln 
lcuvvetlnl etrafımızda toplıyarak Al· 
lahtn yardnnlle sonwıda eatlp gelece. 
ğlmlzden eminiz. GUçlWder kalpleri
mlzl çelikl~tlrmiş \oe mıet&netimbsl 

kuvveUendirml.ft.lr. Kuat bir gaye 
ufn,ında harp ediyoruz. 

Kraliçe, Amerikanın fCfkat ve mu. 
habbetinden İngillüel"ln pek müteha.a. 
tsls olduklarmı söylemiş ve mesajını 
fHyle bltlmılştır: 

sızın, yanımızdan b8'ınızı çevlr
mekstzln geçtiğinizi görmek bize lcuv. 
vet bahşediyor. Bize g8ste.rdlğlnl% 

şefkat ve yardımdan dolayı tefekkür 
ederim. 

Fiyat Murakabe K•misya11u Rdsli
liııden: 

Fiyat mtırabbe tetkNıitı ..,.. Jıal
kınıwn ihtiUra müteallik olarak 
yapacakları, her turlii ihbar ıiO şi· 

Uyctleri derhal ıetkik ve takibe dai
ma amadedir. Sayın halkımızın tec...hit 
edilmi§ olan kür hodlcri Vfl'a azami 
ııatıı fiyatları fcü; inde satı, yapan· 
ları, veya mallarını ı;izliyerek sat· 
maktan imtina eyliyenlcri, fatura ver· 
mlyenlcrl, muhik bir ttbep olmadan 
fiyaı yükacltenleri hemen ali.kadar 
makanılara ihbar euneleri rica olunu. 

Vukubulacak mür.c:aat ,. ıikiyet
lcri için qağıdaki telefonlar da biz. 
rede amade tutulmuttıır. \'ukubuJa. 
cak tiki)'dlcr blıU'alarda bulunan me
ıavlar tarabııdu derfıal naaarı :İti· 
ıı.a alıoank t&ldôbta ciriıilecek •e 
neticderi ayrıca muracut ..ıüpleriaa 
bilclirilecdıtiı. 

T tlr/on Ntl. 

22233 
20952 
41458 

21135 
29567 

Fiyat :ftforakabe koıaisyeau 

Emniyet kaçakçnık bürosu 
Galata cıııu~cl başkomieer
liği, 

Eminönü emniyet iimirliği 

Beyaut emniyet komiserliği --ö---

Moskovadaa r.ıkan rivayet clot
ru mu, değU nıl 1 Bana bllml)'or-. 

Yalnız fU kadarı llotradv ki Ge

nen! Görhag için aynlua itidal ıe

Jllalln yeri kahnMiıı,ıır. Amerllia ft 

••,.ut.ere, ... ,. ile -- lmdar 
it beraberllfl 31'Pfll&k yo1._ tid· 

malda bu kapıyı kapamıfiartkr. 

Beklenmlyea mÜ!ktlllt karfmında 

Na:ı:J partlıdnde, ifrat ve ,atide& me

yWerl 1..-UV\'et bulmutsa itidal Jüz. 

blaln kadro harici bınkdmuı akilı 

uzak bir feY aayılamu. 

Aç Yunanista· 
na yardım 

Vanderbitt komfte
stnin bir mümessili 
yakıMda lstanbula 

geliyor 
.Aç Yunaııbtana yardım makaadile A· 

mcrikada kanılan (\'anderbilt) komileei
nin bir mümes5iünio Kahir~e vardıiına 

A • k d dair Mısırdan meıalekctimddel:i Ameri· 
m e r ı a a ka mahafi]ine telgrafla lllal&m.t gelmiş· 

askeri hizmet kaDUDU tir. Bu müm~lin bugunlerde memlekc-

d•ı k •? timize gelaıesi hckll'tlmcktedir. 
kabQl e 1 ece mi U) .. retteD 111eJcut. Yuuahıtua yardım 

P 0 r t e k İ Z V&flncten, 11 (A.A.) - Ofl: için kurırlacak tqldliıt lıaliıııda menle
Mtımesalller meclisinin <k!aıokrat Cumhurre;sj Lizbona ,cflerı ayan mecusı tarafından kabuı lıdi.nde de •etkikler yap...ı.: le hazırlık· 

edlllllif olan ve askeri hizmeti osı se- lara siritmelctic.. 
dönüyor klz ay temdid eden Jtuıun lA;rDıas: Aınerikaa halkı ile bttaber, hilbaııea A-

Lizbon, 11 (A.A.) - BUtUn gaze· lehlnde muktezi reyleri topl&J&blllp mttikada yatır-• YUll&nlılar, aç Yaaaai&
Uler, .bugtln devlet reisinin Açoret tophyamı~ları keyfiyetini mUza. tana yardım içHı 1Mı komiteye büyiık öl

ac1alarından Llzbona clörunellnln ar· kere etmlflerdlr. Sartetml9 oldukları çüde para ı~bcmıl.rında bulunmu~ardır. 
setmel<te oldutu mllll ekemmiyeti gayretlerin muvaf!aklyetle neticelen. Aınerikaıı Kml Salip cemiyeti de yardı-
lp.ret etmektedirler. mlf olduğu mUmkUn değildir. Aekert 

•.a...~e bu kanunun akıbeti hakkında illa hutün vaıııalarile i,Urak edecektir. General Carmona'nm karaya çık· -
ması esnasında yapılacak meruimln herhaı1gi Mr mUtalla serdetaekte Kıft&D ewel faalirete ıeçebilınek iç.in Jıa-

muauanı olmaııı için her tUrlU ter- a:teredd==U=t==l'=ls.=t.enn==ek=t.edir==·=======yük==alib=="=P=Jnıl=='=öat=en=·bıı=ekt=edir=·:a:.=:a::: 
tıbat alınnufbr. Relslcllmhunı h&mll 
olan vapur, Tage ıhallcinde Y•V&f )'&• 

vq llerllyecek ve Bolem'deki riyaseti. 
cUmhur sarayının önünde demtrllye
cektir. Matbuat rnenauJlll\n ile hUlcQ· 
met erkf.ıu, devlet reİslnl selAınla
mak Usere vapura ~ldeceklerdir. :Mu
fartlnlleyh lbu zevatı kabul ettikten 
ıJOnra derhal karaya 21kacaktu-, 

FinliJndlga 
krallık.mı 
olacak? 

cAlınanlarm Finllndlyada 'bir kral. 
ltk kurmak lsledllderl, Mareşal Ma
nemaymın da buna taraftar okluğu 
bildiriUyor. 

Eter bu haber doğru lse krallığa, 
İtalyan hanedanı lle rabıtaısı olan bir 
Alınan prenei &etlrllecektir.> 

- ~ (W ft!lll-

risebane 
U&üprkıa _..,.. pttllıpı .... 

stnıetmeldedlr. Bil aıwla Ud Ame· 
rika atn' knl\'MlrhMn ....... 
ae·ı~ve__... .. ..._._ 
yen bil' aemte Jıııanke& et&'• ' r' ._ 

ber wıdllllelF&cıcllr • 
Brblteya = Bl"lathHı Atw&nıl• 

7&'9 C~UHalud = K 1 rJenıl'ın 
merllesldk'· qaeea•ed A~a 
.......,._ blr dıe\'le&l ohlp A· 
~,. Ju&wma,..... pddılia
de kAl9dlr. 

BrlıellHfl teUJ. ylae ~
ya'ya ...,. cYeal OmUbl Galıt la ilk 
~ oiaa lasJlk Gelm'llll T. ile. 
o.•ıle ı ...... .. •• h • :Is 

baae 181111 verilen neJür i&er1Dc1ecllr. 
~ zikre değer btnalan ara• 

l1Dda pariinaeıato, devlet blaalan, 
katollk ve Aagllkan ldll9eleri, dov· 
Jet lau.lnesl, temyiz mallkemeal, ~ 
al ve eaki belediye lllaalan. &1bn
rik bulwımaktadır. Queenııland 

1l'lllvenlteei de bu §elllrde kAladlr. 

Şelaria .,..ı.ca ...W.tri mlelle
seleri alpra falN'llmlan, lmbabaS 
detl~ Jnmdara ,.. bira ,..,. 

rlkalarlle ......,..-eımltr • ..,.._ 

ihracat emtlaıu alim, J1ba, el U.-
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Fc.R.Ji va iÇi LıJıAi 
HADiSELER 

EVLENENLER: 
Zahire tUccarlarından Musa Ak· 

men 'in kızı Bayan İffet Ak.men ile 
tütün eit.sperlerinden Ka.valalı Hacı 

oğlu Sal!haddin Karakaya evlenmiı;
lerdlr. 

* Kıymetli. futbolcularımızdan Fe. 
ner'bahçe ve Milll takım kalecisi Ci· 

hat Armanla MelA.hat Korhan'm ni
kAhlarr dün öğleden sonra Beyoğlu 
evlenme memurluğunda güzide bir 
davetli kütlesi önünde yapılmıştır. 

OLENLERı 

Emekli gümrük memurlarından 

HU.seyin Pa,azade Sabri Çakın öl
müş, FeriköyUnde aile mezarlığına 

cömUlmU,tUr. 
* Doktor Ali Asaf Gülsan'ın vali

desi Bayan Zekiye GUlsan ölmüş, Ka. 
.·acaahmet kabristanına gömWmüş

tUr. 

-.OOUMs 

SUmerbank memurlarından Nuri 
Sancakoğlunun 'bir oğlu olmuş, yavru. 
ya Ş&h1n adı konm~tur. 

Askerlik ilanları 

Davet 
Fatih Askerlik Şubesindea: 

l - Doz. Mk. önyiib. Zühtü Ahmet 
~mak ()315) Boona 1303. Adreai: E<lir· 
nekapı Salmatomruk Rastıkçı a. No. (11) 

2 - Dnz. Gvt. önyıh. Bekir Sıtkı oi . 
Ahmet Kemal (1105) İstanbul 1303 Ad· 
resi: Aksaray Ahmet Kethüda lla. Cami 
•. No. (5) 

3 - Dnz. Mk. yıb. Melımet Ra!it oğ. 
İbrahim Etem Özgür (1796) İstanbul 1303 
Adrffi: Gumiifeuyu Kırkmerdi,enlerde 

İmam Rıza efendi No. (4) 

4 - Dnz. Mk. yzb. Abdullah oğ. İbra· 
him Erim <1707) Gönen 1304 Adreei: Ka· 
ragümrül Beyceğiz Cemali S. No. (12) 

5 - Dnz. Mk. önyzb. Sait oğ. Mehmet 
Bıigin (1596) Girit 1303 Adresi: Edirne
kapı Kariye Atikalipap 3. Bey S. No.(11) 

6 - Dnz. Mk. önyzb. İbrahim oğ. Bili! 
llurmu (1808) Nik,.r 1303 Adreai: Su· 
•diye, Şqkınbakkal Karakol a. N<>. (12) 

7 - Dnz. Mk. ön-,d>. Etem oğ. }!asan 
Hü,.yin Varan ()666) İ•tanbul 1303 Ad· 
rffi: Beşiktaş !blarnur Yeni Mh. Y. Mek· 
tep ı. No. (6) 

8 - Dnz. Suy. öııyzb. Latif oğ. Meh· 
met Emin Akpulat ()670) Erdek 1304 Ad· 
rCl!İ: Sultaaahmet Nakilbent Mh. No. (50) 

9 - On-ı. Mk. Bekir oğ. Kadri Özturk 
(6313) İttanbul 1308 Adresi: Karagüm· 
rük Karabaş Mh. Akboğa a. No. (8) 

10 - Onz. Mk. utgm, Hü~n oğ. 
Hakkı Sadık Acarlı (3365) İotanbul 1308 
Adre.'!'i: Kınahada İskele cad. No. (23) 

11 - Doz. İnıaat yzb. Yaknp oğ. Hü· 
.. yin Valtit Soğnak ()228) İstanbul 1303 
A<lr.,.i: Görtepe Rıdvan pqa •· No. (25) 

12 - Dnz. öayıb. Melıımet Hıfzı oğ. 

Hu,.yin Hikmet Dinç Doğan 0237) ı.. 
tanbul 1805 Adresi: Falih Atikalipa,a 
Fevıd IM'§'l cad. No. 197) kat (]) 

13 - Dnz. Mk. önyıb. Ahmet oğ. Meh· 
m.ı o.m.ıı Alpay ()629) İaunbul 1315 
Adre,i: Bılat Hızır~.avuş Mh. Merdivenli 
ı. No. (il) 

14 - Dnz:. G•. önyzb. Retit oğ. Ali Rı· 
za Kınay (1161) İotanbul 1305 Adreai: 
Fatih Fevzi pap cad. No. (80) kat (1) 

15 - Dnı. Mk. yb. İbnhiın oğ. Ahmet 
Emin Alptekin (734) İ•tanbul 1296 Adre· 
1.i: A.Uaray Mustafakemal paşa cad. Ça· 
kır..,a Mb. No. (74) 

16 - Dnz. Mk. yzb. Mehmet oğ. Mus· 
tala (1571) YıloYA 1305 AdrC!i: Fatih 
Bina emini S. No. (10) 

17 - Doz. Mk. yzb. Mehmet oğ. M•h· 
met Raaim Karaabat (953) Aydın 1305 
Adrefıi: Beyazıt Vefa Kırkçeemc ?tfb. Ke. 
nerir ş, No. (3) 

18 - Dnz. Mk. yzb. llüs.yin oji. Ha· 
aan Kimil Tanyni (1631) Afana~tır 1305 
Adrt1'İ: Haliç Feneri Afür&dpaşa cad. 
No. (ili) 

19 - Dnz. Mk. önyzb. Eı.m oğ. Ah· 
mtt Toy (1737) Çankırı 1305 Adresi' 
?.fevlinekıpı Hacıe,Jiya ~[evline cad. 
No. (37) 

20 - Dnz. 'lk. Yıb. Hüsnü oğ. Ali 
Hıltı Au.r (!TdO) Çatalca 1306 B..lat 
Sultınhamam cad. No. (19) 

21 - Dnz. Mk. önyz.b. Numan oğ. fbr&· 
bim Balkı~ ()637/ 6) Varna 1305 Adre•i: 
AkNray CeUilçe§mesi ?llanastırlı Rifat 
a. 1\o. (9) 

22 - Dnz:. Mk. yzb. Yusuf oğ .. Meh· 
met Ayturgui (1498! Ayanctk 1301 Ad· 
re-s.i: Rami Cuma ~fh. Bag]ar ca. No. (73) 

23 - Doz. önyzb. Saim Halil (1064) 
- Lıtnbul 1299 Adrea.i: Çırağı }laınza Şe. 

rifiye S. 1\o. (7) 

2ı - Onz. ?ttk. Sa1iıhattin oğ. Ali Rı. 
ıa Diren (3419) İstanbul 1302 Adresi' 
Ed.irnekapı Kariye Atik Büyük.bahçe S. 
]io. (36) 

25 - Onz. rtlk. ünyzb. IJü.scyin Tevfik 
oi. Salim ()202 • 3551) Göynük 1301 
Adrctıi: Fener Cülcanıi 1-ti~arönü No. (22) 

26 - Dnz. Önyıb. İbrahim oğ. Ahmet 
!1602) Şumnu 1301 A<ire>i: Fatih Kum· 
rulumeaçit Kalaycı S. No. (6) 

27 - Dnz. Cv. ônyıb. ~fehmet Veysi 
oğ. Mnst.da ()063) İ•tanbul 1302 Adr .. 
si: Ortaköy Kabristan S. No. (7) 

28 - Dnz. Gv. önyzb. ~fehmet Cema· 
ıletıin oğ. İzzet (1983) Bu,... 1301 Adre>i: 
IP._ıtı K"l'• S. No. (35) 

VA1AN --- 1 •• u. oi&.a. -

1 Bursada senenin 
ikinci ipek 

mahsulü ahnıyor 

lstanbul Levazım Amirliğinden verilen: Harici askeri kıtaat ilanları 
Aıağıdaki. mevaddın pazarhkla eke.iltmeleri hizalarında yazılı gün, saat ve mahallerdeki askeri 

luıada yapılacaktır. Taliplerin belli vakitlerde ait oldutu koıui5yonda bulunmalan. 

"»°' iNi.tın alına koJJlJ 

Cinli Miktarı Tutan Teminatı ihale gün. .saat ı.:c mahalli 
~~~~~~~~__...., Kilo Lira Lira Kr. 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 

!Cura ot. 
Kuru eoğan. 
Sığır eti. 
Tereyağı. 

3,920,000 
157,850 
20,000 
7,000 

20.8.911 16 Baba.,.ki· 
15,785 118-1 04 15.8-941 10,30 Errnrum. 
38,000 5700 15.8.911 10 Erzurum 
10850 1017 19 15.8.941 11 Konya. 

Bursa, (Hwıusi) - Öğrendiğime ıöre, 
bu sene koza mahsulünün kazandığı bü
yük kıymet ve mahsulün Türk.iye ıçın 
ehemmiyet arzeden manzarası a1ikadarla· 
rı yeni le§ebbiislcre aevketmi§tir. l\talilm 
olduğu üıere bu sene koza fiyatları • ih
tiyaç dolayıs.ile - ~imdiye kadar görülme

dik surette yük-.elmi, ve ipek ve ipekli 
fiyaıJarının da derhal yük8elmeaine sebep 

. ller 1emekteD IGllft cünde ü'ç ftfa munbızam• 
d islerinizi fuçalayuuz. 

~IJl••••••••••··-1 Tekerlek Te taban demirleri vekile!n verilmek üzere pazar~_ıkl_a 500 adı'.~ 
atlı nakliye arabası ve 500 adet öküz araba!!ı satın alınacaktır. Okiı.z arabasJ r 

cut nü.mu.ne ve re&ınine göre at araba!ı komisyondaki e'·&af ,-e ~rtname:ine gört 
la~ktır bir arabanın tahmin bedeli 145 liradır. . , 

Gaip Diploma 

olmu~tur. A y 
Türkiyenin ipeğe olan ihtiyacı artın· .,..... K ı z ı L 

ca, bunu telifi maksadı ile hu sene bir- J ~ 
den faz.la "' 3 defa mah!ul olınma.sına ka· ı· 
;; ~~:n~~~.1:;h:ı.:·.ıi;:~e ~;;~j~~;; U m u m 1 M erk c z i n d : n : 

327/ 328 senesinde İsıaebul Hukuk 
mektefinden aldığım diplomayı Ser· 
han nehrinin taşması sırasında kü· 
tüphanem nakledilirken her nasılsa 

zayi etmiaim. Kim buldu ise adre
sime göndenne!ini rica ederim. Dip
loma numara 2010 ve iaim Bekir 
Sıtkı oiJ.u Abdülkadir olarak ya
zılıdır. Yenisini almak için reamen 
müracaat edeceğimden eskisinin kıy· 
mcti kalmıyacağını da ayrıca Hin e· 
derim. 

enstitüsü müstahsile ikinci defa olarak ko· K ı Al k 
za tohumu dağıtmaya başlamı,tır. En5ti· aryo a ınaca 
~~r.inficar faaliyetine de yardım etmekte· 

Bu suretle iyi koza yeli~tiren bölgelerde 
ve jpekçilik ilemimizde ilk olarak yılda 3 
mahsul alınacaktır. Müteakıp senelerde de 
2 • 3 mahsul elde etmek jçin cnstitücc 
tedbirler alınacakıır. Bu sencWn ikinci 
mahsulünü alacak olan müstahsil • ilk tcc 
rübe devrctii olduğu için • çok olmamakla 
beraber dut yapraklarının müsait vaziye· 
ti fula istihsalin mu~bet netice vereceğini 
•e memleketimizin yeniden para kaıanaca 
ğını gösterir şekildedir. 

Tayyareci olmak 
istiyen köylü çocuğu 

Bursa (lfusu!.i) - Orbanelinin Kele) 
nahiyesi Cuma mahalle5indc oturan Ka· 
dir isimli bir köylü çocuiu havacılığın 

ehemmiyetini Tü.rk köylüsünün kendine 
his zckisı ile kavrayarak tayyareci ol.mı· 

ya karar vermiJir. Genç köylü istidasını 

Türk Tayyare ekulu direktörlüğüne ver· 
nıi,ıir. 

Bu zeki "köylü geneimizin bütün memle. 
ket gençliğine öraek olmUHıI billıusa le· 
menni ederiz. 

-~~~oı-~~~ 

Hamiyetli bir 
vatandaş 

Cemiyet Müeşseseleri ihtiyacı için bin adet karyola alınacaktır. 
1 - Teslim müddeti bir aydır. l\lallar cemiyetin Etime!ğut istasyonwıda 

merkez ambarında teslim ahnacaktır· 
2 - Yüz adetten fazla olmak kaydile parti teklifleri de kabul 
3 - Bjr nümune ile fiyatının 15 ağustoı 19-11 tarihine kadar 

Yenişehir<kı Kızılay umumi merkezine gönderilmesi. 

edilir. 
Ani:arada 

T. H. G. Genel Merkez Başkanhğından: 
1 - Kiğıdı kurumdan veri1mek surctile 70 X 100/ 2 ebadında olmak üzere 

100,000 fitre ,.e 100,000 kurban afişi bastırılması açık ekııiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu i§in muhammen bedeli beher 100,000 ni 500 liradan 1000 lira olup 
muvakkat teminatı 75 liradır. 

3 - Eksiltme 25 ağustos 941 pazartesi günü saat 16 da Türk Hava Kurumu 
genel merkez binasında yapılacaktır. 

4 - Bu İ'8 ait şartname her gün Ankara merkez !atın alma komisyonun· 
dan ve İ!tanhul Türk Hava Kurumu ~ubeı;inden verilir. 

İstekliler, ihale günü komisyonda bulunmalıdırlar. 
(6945) ,I __ LeJU • KeJlarl - Kaz • Erkell: 

SiSLi TERAKKi LISESi 
1 - Yuva~ İlk, Orta \IO Li~ kısımlan.na 15 Ağu!tostan itibaren talebe 

kayıt edilir. Tatil haıiç, her gün 9 dan 12 ye ve 14 ten 18 e kadar okul ida· 
re5.ioe müracaat olunabilir. 

2 - Eski talebe 5 EylWe kadar •elilcrinin ,ah.el müracaatile kayıtlırııu 

yenilemelidirler. 
Tarifname gönderilir. Tel. 80547 

.Admıada Çırak 111<1hallesinde 
rruıkim avukat Abdülkadir 
K<m•li Ötiilçü. 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 
Dahiliye Mütebauqı 

Divan y o lu 104 
Muayen e aaatleri: P azar 
~oric hervün 2 5. T el: 23898 

Dr. Is. da 
TABANTO 
DAHiLi llABI'*' mı •• 
~'ÜTEBASJJJl 

Tllael ~...ı - - ' Tel.-

2den5ekadar 

DOKTOB 

ÇIPRUT 
cıı.ıı,e ... ~ ....... 
- Jle7Utl1I Yeril - r;ı. _._ . ........ ~ 
kıı,eıılııde MtıJ ' •ıı-rt:nmu 

Tel: '8858 --..; 

Edirne (HMU!İ) - İçtimai yardım his. 
tile yeti,miı hayır!leVer halkımızdan Cüm· 
buriyet H. Partisinin Bayazıt ocağı idare 
heyetinden İstanbullu Ahmet Bariç fİmdi
yc kadar muhtaç ve fakir halka yardımile 
tanınmı§, her mü~kül duruma düıenlerin 

yardımına ko:muı hamiyetli ve kimil bit 
insandır. 

~1111MOBİL YA MERAKLILARINA-~(i ZAYİ - 1934 ııeneainde Tıp fakülre· 
&inden aldığım hüviyet cüzdaoımı kaybet
tim. Yen.is.ini çıkaracağımdan zayi.in bük· 
mü kalmamı§tır. l\lwnaileyhin bu defa da askere giden 

fakir kim~le.re yardımda bulunmak au
retile mua\·enet elini uzattıi,ı sevinçle 
haber alınmı,ı:ır. Bu hamiyetpener w.tan 
da:ımızı tebrik ,,.e takdir ederiz. 

Antalyada un 
muhtekirleri 

Antalya (Hususi) - Anta!yanm 
bUyUk tuccarlarmdan HUseyln Ak, 

Mehmet Çapa<:ı, Tevfik Berlıeroğlu 

• 

Sandalyalar, Karyolalar, Ponmantolar ve.sair-.' her nevi 
tık mobilyalar fabrika fiyatına satılıyor. 

Asri Mobilya Mağazası : Ahmet Fevzi 
İstaubul Ru.apap yoku.pı No. 66, Telefon: 23407 

SEN MiŞEL 
Fransız Erkek Lisesi (Feriköy) 

tkmal lmtilıaularma hazırlık. 
Okul 12 eyliil 1941 de açılaeakıır 

Sınıf Orta ve Lli;e 4 ve 5 eyliil 1941 
Tel 81703 

ve Kemalin mUştereken çalı,t.ırdıkları .. m••••••••••••••••••••••••••-I 
fabrikalarında una okepek, fıısulye, 

arpa, darı, nohut ka.rrfbrmak suretue 
yapmıf oldukları lhtlk!r Adliye tara. 
fmdan tesbit olunmuştur. Bu cürüm· 
den dolayı 7 /8/941 tarihinde yapılan 
duru"'1ada l:ıulunmadığından hlklm 
suçluları muhakemede zorla bulundur. 
mak için ayın on dokuzuna talik et
miştir. Bilhassa memleketin t&nınmlf 
tüccarlarının en fazla ihtiyacunız o
lan bir gıdada ihtıklr yapması halkta 
heyecan uyandırmıştır. Muhakeme gü 
nti salon hıncahınç dolmuştur. 

Kandırada trlip edilen 
büyük güreşler 

Kandıra (Hususi) - Kazamız c. 
H. Partisi tarafından tertip edilen 
serbest ve yağlı pehlivan gUreflerlnln 
hazırlıklarına baflanmıştır. Gtirefler 
ağustosun 17 sine tesadUf eden pazar 
gUnU yapılacaktır. TUrkiyenin bilyük 
pehlivanlarının iştirakini temin için 
pehlivanlara. verilecek ikramiyeler 
şöyle tesbit edllmi,tır: 

Ba,peııllvana 100, ba,alb 50, bUyük 
orta 30, kliçUk orta 15, desteye 10 
lira. müklfa.t verilecektir. 

Ayni günde Halkevtmizin içtima! 
yardım fUbeSi menfaatine meccanen 
sünnet dUğünü de icra edilecektir. 

Maarif haberleri: 

* tık mekteplerde kayıt ve kaba! 
tarlltl - tik mekteplere kayıt ve ka. 

BULMACA 

bul ve der.s baflangıcr tarihlerini k&· 
rarlaştmnak üzere vUAyet ilk tedrl· f 
sat meclisi pertjembe gUnU vali mua· 1-4--l--1-ı-.ı.

vinlnln riyasetinde vilAyette bir top· t 1-+--t--+-

' ı-+--ı--Jantı yapacaktır. 

* Mektep kitapları hazırlanıyor ..... " ı-+--ı-
Bu sene, mektep talebeııinln kitapsız 
kalmamuı için icap eden i>UtUn ted· 
birler alınmıştır. Geçen e:ene noksan 
olan kitaplar buılmaktadır. Bunlar 
önümUzdeki ders yılı ba'l!angrcmda 
hazır bulunacaklar ve Maarif Vekil 

" Uğl kitap yayın evi ile Devlet mat· ı-+-+-+-

baası neşriyatını satan bayt ve ki· 11 ._...,_._._ 

taphanelerde saWacaklardır. 

Üniversitede: 
Soldan sap 1 - Musibet:. 2 -

Massederek; Tabii felAketler. 3 - Blr 
oyun; Yaptlar. 4 - Taharri et! Söy· 

* 1Jnlverslte imtihan gUnlerl _ lemedi, 5 - Yapışkan bir Mcek; Bir 
mektep. 6 - Bir nota; Su. 7 - Yal· 
varma; Oturmak. 8 - BUtUn; Bir 
edat. 9 - Bir ku'; Gemi sığmağl. 

Üniversite imtihan gUnlerini ve der.s 

başlangıcını tesbit etmek Uzere önU· 

müzdeki perşembe gUnU profesörler 10 - kıyada bir göl; Uzuvlarımızdan 
meclisi toplanacaktrr. biri. 11 - İçki çerezi; Bir memleket. 

Haber aldığmUza göre bu sene im. 

tiha.nlara eyl'Ql ayı başlangıcmd& ve 

tedrisata birtnciteşrinde ba,ıanacak· 

tır. lmtlhan günlerile tl'niveroite 

Bir genci hırsızlığa teşvik kamp günleri bir araya rastııyaı:ağı 
eden iki kişi tevkif edildi için talebe hem imtihanlara hem 

Pazar günü Fuat ve Samih adında iki kampa oyni zamanda. iftirak ede-

Yukandan &41'ğlya: 1.- Bir ,ey uğ. 
runda husust menfaatlerini feda eden; 
Bir şehir. 2 - AlAmet; Cümle. 3 -
lsviçrede bir göl; Alet. 4 - Fasıla; 

İş: ve ha.reketlerile. l5 - Tersi: Yama; 
Hububat tozu. 6 - Daha mükemmel; 
Tersi: Bir nota; Bir edat. 7 - Aldığı 

emri yapmağa mecbur bulunan. 8 -
Bo' 'ey; Sebep. 9 - Beyan; MU.aba. 
ka. 10 - Birdenbire; Yerler. 11-Ge. 

cektir. 

* Yüksek havacılık m ektebi - lecelc; Bir nevi kumaş:. 
YUksek MWıendis mektebinde bu •e· 

EVVELKİ BULMACANIN HALı.t 

Dr0 T•lôt oflu Tahsin Bir8in 

1"ürld,ye deJellfndez 

1400 78 -Harto-

noo H l t 

VATAN GAZETESi 
iLAN FIYATLARI 

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

Kuruş 

750 
500 
400 
150 

50 

GONON 
[.BORSASI,] 

il AGUSTOS 941 
l Sterlin 

100 Dolar 
~ imçıe Fd. 
> Pcçeta 
> Yen 
> İsveç kroını 

-""~ 
1933 Türk borcu l 

1918 htikruı dahill 
1933 İkramiyeli Ergani 

1934 Sıvu • Erzurum 

Anadolu Demiryolu tahviB 

T. İı Bankası müeliis hisse 

S,22 
132,20 

-.-
12,89 

-.-
30.8875 

L iL 
21 35 

2200 

20 25 

20 15 

46 50 

135 50 
genç arkadaşları Fethiye müracaat ederek 
kendi11ini hınıızlığa teşvik ,.e iğfat eımi,.. 

lercür. Fethi de onlarla birlik olup Aksa· 
rayda oturan eni~te5-İnin evine Gİrm.İ§ ve 
Uç kat elbiae çalarak müşevvik arkadafla· 
rına vermi,Lir. Yalnı:.: bu arada Hd açıkgö.ı!: 

delikanlı :fethiyi bqtan savmak için: 

ne bir de havacılrk fUbesi açılması 

etrafında tetkikat yapılmaktadır. 

Mektep rektör!Uğtl Vekalet ve Hava 
Kurumu He temaslar halindedir. Eğer 
tetkık ve tema.star rnilsbet netice ve
rirse bu şube bu ..sene açılacaktır. Bu~ 
raya lise mezunla.rmda.n imtihanla 
talebe alma<:ak ve tahsil müddeti 

Türk Altını (l\qaıl 
Soldan sap: 1 - lstinaden. 2 - Türk Alunı (Hamit) 

2560 
24 00 

lll 00 
ll7 00 - Sen eve &İt, nüfus kiG;ıdını al da 

bunları !atarken bizden §Üphe etme&inler 
demi, ve Fethi de ıaf bir hal ile evine 
gilmi§tit. 

Fethi elinde nülus kiğıdı ile birlikte 
döndüğü zaman hınız arkada:larırun ye
rinde yeller estiğini görmüştür· Bunun ü
zerine Fethi hıidiseyi ihbar elmiş "e bir 
müddet sonra Fuat He Samihin elbi3elcri 
26 lira mukabilinde sattıkları anlaşılarak 

yakalarunıılardır. 

Dün dliyeye getirilen Anç1u1ar yapılan 

sorguları e~naı:-ında 5uı;Jarını itiraf etmiş· 
lcrdir. Sorguları sonunda mahkeme, Fuat 
ile Sami.hin tc\lr.iflcıino L.ı1rar "·crmi!ti.r. 

Kalafat. 3 - Adat; Eza. 4 - Erirken. Kalın beti birlik 

5 - Afif; Dl!. 6 - Ak; Sina.. 7 - • » (Reıatl 

Ant; Halka. 8 - Fecir; Biat. 9 _ 24' ayar altın gramı 3 39 

At; Fıkra. 10 - Kıta; Ak. ---- ------- ---

leyli olarak altı .sene olacaktır. 

Finik3de zeytinc:tik fan 
memurluğu t:gv ,dildi 

Yolamdan aşağıya: 1 - lta; Afak. 

2 - Define. 3 - Arı; !cat. 4 - lk· 

Ufa; lta. 5 - Na. 6 - Alilka; Fa.. 

7 - Da; S&btk. 8 - Efendilik. 9 -

Naz; !nk!r. 10 - Takla atan. 

Finike (Hususi) - Kazamızda üç ğuna devredllmı,ur. Her baldo kaza· 
ıenedenberi semereli bir faaliyette bu_ nın zeytin inki11afı gene ayni sUrat ve 
ıuna.n zeytincilik fen memurluğu lilğ_ muvaffakıyetle devam edeceği Umit 
vedilmiştir, Vazifesi ziraat memurlu. cdilmektcdır. 

lımir Fuarı için ilk deniz 
seferi bugün yapılıyor 

Devlet Deniıyolları idaresinin İzmir .fua· 
rı için ilive seferler yapacaiını daha ev. 

ve! bildinniıtik. 

Bu tenıilitlı ilive postalarının ilki hu· 

gün yapılacaktır. Tırhan vapuru, bugün 
paal 13 te Galata rıhtımından kalkarak 
Çanakkaleyc de uğ:radıltan eonra İzn:ıire 
sidcccktir. 

Okü:ı: ve nakliye arabaları B)Tl ayrı taliplere ''erilebilir. Taliplerin verebıl ,,J 
ri arabaların tutarı üzerinden kanuni kati te-minatlarilc 22, 81941 Cuma ıiıD~ 
15 de Ankarada l\I. ~I. V. Satınalma komisyonuna gelmeleri. (82-l • 

* ı.ı' 40 ton sığır etine verilen 40 kuruş fiyat pahalı görüldüğünden paJ9f (f 
eksiltmesi 15/ 8/941 Cuma günü saat 15 de Çorluda a~keri _fıatın . alma ko~ 
nunda yapılacaktır. Teminatı 1200 liradır. Taliplerin belli vakitte kol))I 

"'") gelmeleri. (828 - 61.,., 

Beher taneaine tahmin ~len fiy!ı 10 lira olan 2500 tane yün bart:;S 
pazarlıkla satın alınacaktır. ihalesi 16.8.941 cumartt!İ günü saat 11 .de Arık'f,Jl 
M. M. V. Satınalma komisyonunda. yapılacaktır. Kati teminatı 3750 liradır· 
Jeriıı belli vakitte komisyona gelmeleri. (840 - 6831) 

* ti Beher kilosu 41 kuru,ıan 36,000 kilo sığır eti kapalı zarfla ek!iltnıt'f~.; 
mu,tur. İhalesi 28/ 8/ 941 Perşembe günü saat 16,30 da Çanak.kalede at-kefl . ' 
alına komiryonunda yapılac.aktır. İlk teminatı 1107 liradır. Taliplerin kanıJJSI et/ 
aikalarile teklif mektuplarını ihale saatinden bir 6Ul evvel komisyona ,.eftll 

(826 • 6148) 1 . ·~ 
Kqif bedeli 54,600 lira olan muhtelif ebatta kereste kapalı zarfla ~ 

ye konmu~tur. İhalesi 27.8.941 çar~ba günü saat 15 de Ankarada ~!. ~f·.,..3 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. Ilk teminatı 4095 liradır. Şartnam~ı .:.ı.ı 

rup. komisyondan alınır. Taliplerin kanuni veıikalarile teklif mektuplarını ~ 
tinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (856 - 6939) 

Jf.. 

20,0000 metre hava rengi kışılk elbiselik kumaş pazarlıkla satın alıtı 
İhalesi 16.8.941 cumarteai günü &&at 11 de An.karada ?ti. Itf. V. Hava şaU11. 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 68,000 lira kati teminatı 9~ ~ 
Evsaf "Ye şartnamC!\İ 340 kurup komisyondan alınır. Taliplerin belli vakiıtt 
yona gelmeleri. (852 - 6935) 

* . Atağıda miktarları yazılı sığır etleri lüzalarmda yuı1ı aekillerde ekv 
Çanakkale.de ukeri &atın alma komisyonunda yapılaca.kur. Kapalı zar8' 
ihale saatlerinden bir saat evvel kanuni vesikalarla teklif mektuplarının 1'"111 

na verilmesi. Açık eksiltmeler için belli vakitte ko~syona gelmeleri. lhaldefl 
8.941 cuma günü saat 11 de yapılacaktır. 

Miktarı Tuıarı Temifl4tı ihale ŞekU 
Kilo Lirt1 Lira 

6,000 
3.5,000 
35.000 
10,000 
10,000 
6.000 
4,000 

35,000 

3,000 
17,500 
17,500 
5,000 
5,000 
3,000 
2,000 

17.500 

225 
1313 
1313 
375 
375 
225 
150 

1313 

Açık ehiltme. 
Kapalı urf 
» » 
Açık eksiltme 
» • 
• » 
» • 
Kapalı zarf 

1 Devlet Demiryolları 
Devlet Demiryolları Eskişehir Satın Al 

Komisyonundan: 
Muhammen bedeli 17419 lira ola11 4 kalem yai!; ve peynir 19.a.9'1 

siini .. t 15 te Eski,ehir Cer Atelyesi müdürlük binasındaki komi~yoll 

dan satın ahnacaktır. 
Taliplorin 1306 lira 43 kuruıluk muvakkat teminatı ve kanunun ıeyİl' 

veaikalarla birlikte komisyonda hazır bulunmaları ilin. oluqur. ,Jı.~ 

Şartnameler paruıı olarak E•kiıehir komisyonundaa Anlara, Sw 
H&l'darpqa veznelerinden alınabilir. (6875) 

Devlet Demiryolları* Eskişehir Satın Al 
Komisyonundan : 

Muhammen bedeli 29805 lira 50 kUrtl§ olan 7 kalem et ve et ·~·~ 
yacat 18.8.941 pazartesi günü saat 14,30 da E,1d,ehir Cer Atelye!.İ l\iüdiid 

s:ındaki komisyon tarafından pazarlıkla ısa.tın alınacaktır. 

Taliplerin 2235 lira 42 kuru~luk muvakkat teminat ve kanunun tatil' 
•esikalarla birlikte komisyonda hanr bulunmaları ilin olunur. 

" Şartnameler 149 kum' mukabilinde Eski~hir komisyonundan, .Ankarıı • 
• e Haydarpap veznelerinden alınabilir. (6858) 

Tlrld19 Ctm1tDJ'IJ8ll 

Zlraal Banka,1 
IDııUIUf tarth1: 1888. - Sennayeaı: 100.000.000 'I'Urk 

Şube ve ajans adedi: 266. 
Zirai ve tıcaı1 her nevi banka muameloler!. 

.Pıın. blr!ktlreıılere 28,000 U.. •ı.ramıyo veriyor 

Ziraat BanJcMmd& kumbaralı ve Uıba.rmz ta.sarnıf h""" 
mı az 50 lira8t bUlun&nl&ra eenede 4 defa çekilecek kur'• il' 
dakl pJAııa göre ikramiye &ğrtilaca.ktı:r. 

' .... ı.- ...... .,_ - 100 adııt l50 llral* , ,. - ,. 2.- · 
' » - ,. l,OOI " uo " t.O .. "" 

.., .. 100 .. f,000 .. 180 • 30 • ,P 

J>tllXAT: B-lanndaJd pa.raJar bir oeııe içinde 50 ıırod 
lı cııııımıyenıere lkr&mlye Çilttığı t&kdlrde 9' 20 fula.ııllo verl1 

ııtunıar ııenede ' defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eyıoı. 
11 Blrlnclk&nunda çeldlecekur. 

Sahibi •e Nepiyat Müdürü: AHMET E~ılN YAL~!Al'i 
B .. ıldığı yer: \.AT AN MATBAASI 


