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Kumbaralannızı Tasarruf Bonolarİ· 

le doldurÜn. T aıarruf Bonosuz kum
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Ulusal Ekonomi 
ve 

Arttırma Kurumu 

liavalarda 
gazetecilik 

lrı .... k 
h 0 nu ampına hareket .. Bir orman yangınının 
d av~dan görünüş • Sanatkar bir çiftçi. 1 saat 25 
akıka süren bir yolculuk. Yarınki hava akıncıları 

er asında. 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 
~ llkaradayım. Türk;kuş~- inlerden bazılannın ucu buca
~ıı.tı.uıı kıymetli M,üdürü ğ! ~e~ü.z bulunmamış. Bir tane
~. İ'Juri Baykal ile karşı- sını.n ıçınde~ dereler ak~yormuş, ....._ l dennden ugultular gelıyormuş, 

tı~ ~~n erkenden tayyare adeta esrarlı bir alemin sesi du-
~. !:!u kampma gidiyorum, yuluy~rmuş. . 
~ taber gelir misiniz? Eskı ~manlar o~sa ınsanl~-

~Çle «eveb dedim Tay- rın hayalı bu muhitten ne ıl
i . insanıann muk~ddera- hamlar alır. ne

1 
güz~~ ~il.li h~- 1, 

8l.ikamet vermek için baş- r~feler .Ya.ratı~. lnonu ınlerı- i 
· ~ diye kullanıldığı bir nın dennhklennden gelen es-

"!tla e bir askeri tayyare ile rarlı sesle~i anlıraca.k, bi~e d~-
~ Yllkselmek havalarda yuracak bır san atkar, bır şaır; .. 
~ bir ın heyeca~mı tazele- acaba yok mu? İnsan baza~l 
f.....,_ gazeteci için bulunmaz göze. görünen alemin manzara- ---~..., 

~,:ıııattır smı, gürültüsünü yavan bulu. 
~~ s~bah altı buçukta yor, esrarlı bir alemin uğultu-

ke meydanında bulunu- larına ruhunu k~:ıştırman~n, 
~~ 11 • ~nkaranın bir gün ev- darlıklardan tecerı:ı~ etmenın, 

b:agı ile istihza eder gibi yıkanmanın hasretim duyuyor. 
a •r. deri caket giydim. Tayyare yana meyl~d~rek 
. t'~ır.~eri başlık ge~rdim. m_uta.t .helez~nlannı çevıny<?r. 
bir Umu sırtlandım. İki ki· B~. ıkı da~ık~ sonı:a yerdeyız. 

~ llıektep tayyaresinin ön Bır saa~ yırmı ?ak~.kalık. ~ava 
f na yerleştim Yüz sa- seyahatı, tatlı bır ruya gıbı ne 

~ aııa uçuşum v~r. Artık çabuk bitti! .. .. .. 
~!'ede kendimi yabancı Fakat havada nıyalar gorup 
~it ~to~rn. yer yü~nde ~yanmanın acısını 

'in kı dakika sonra sekiz du~~a vakıt ?lmuyor. Etraf. 
l'i tlre irtifadaytı. Yüksek- ta yuzlerce çelık '!>8kışlı genç 
i~ ~~. temiz havasını .iş- var: Yurdun yannkı hava akm
~.~ıgerlerime dolduruyo- cı.~arı .... Bu.~ların . ara~ı.nd~ ne 
~kaç gündür kurtula· guzel bır gun g~ırecegım. 

Birçok 
Bulgar 

zabit~eri 
ordudan 
çıkar ldı 

Bunların arasında 
Bulgar Genel Kur· 

~en~aı nezlesine bire bir.. Ahmet Emin YALMAN 
'ine" 1 düşUnceler, terütaze * 

· e ~.lan sağanak halinde 
l'oı-u hucum ediyor. Karar 

Balpr Kralı Borla Bulgar Ba,veklU ,.e Hariciye Xaı.ırlartle görn,urken may Reisi ve dört 

ilim: Mensup ol~ğum 
[Hava akıncılan arasın

daki reportaj yarınki nüs
hamızın üçüncü sahife. 

-/ordu kumandanı v~r 
1----------------------.---------.---ı- j Ankara Radyo aazetesi aşa-

~ g\inUn birinde çok, 
h~ olunca her İsabah 
·~. havalanacatmr; ~a- ---.. --••••• 
dUnya yüzündeki dar· 

sinde.] H ARP VAZIYET/ 'ğıdaki haberi vermiştir.: 
_... • «Buliar radyosunun buıün 

~ verdiff bf r h...,.• ptri, Kral 
~·~ tecerrüt etmiş bir 

~ .:~lerde yazacağım. Böy
~(in rüyası bile ne tatlı ... 
~d:ı halindeki güzel bal
hiaııi n dUnyayı aeyr~dince 

~alt m, şiddetli bir isyan 

•• 
Universite 
kampları 

Maar:f Vekaletinin 
r~smi tebliği 

Sovyet-Alman harbinin inkişafı 
Boris, harbiye nazırının tavsi
yesi üzerine Bulgar ordusu lc..
ınandanları arasında mühim de. 
ğişiklikler yapmıştır. 

:ıı.e··· l\uş gibi havada uç
bıı. eıı n~fis birşey... lnıanla· 
~( i ~ı hasretini mümkün 

ara:ın kaç asil insan haya-
caıı 1rmaıara vakf~tmiş, Ankara. 12 (A.A.) - )taarlf Ve· 

11 ~da:eve seve feda edilmiş. 
f ltıahıı f1~ragat ve feda karlı
~ u U olan tayyart;t, me-

Şark cephesinin limen gölü cenubunda ve Uk
rayna' da Kiyef • Odesa arasında, Alman tazyik
lerile tehlikeli birer dirsek hasıl olmuştur. Eğer 
Sovyetler bu dirsekler in derinleşmesine meydan 
verirlerse, bu takdirde Leningrad'ı tahliye ede
rek daha şarka ve Ukrayna'da da Dnieper şark 
sahiline çekilmiye mecbur kalırlar. O zama·n Rus
ların düıüneceği en mühim şey, cenah orduları
nın büyük kısımlarını ih atadan ve imhadan kurtar
maktır. 

Bulgar genel kurmay reisi 
Ha::i F'etrof yerine kralın yave
ri ve hirinci ordu kumandanı 
Ceneral Konstantin Lukas tap 
yin edilmiştir. 

ikinci ordu kumandanı Gene
ral Jorj Markof, üçüncü ordu 
kumandanı aeneral Popof, dör· 
düncü ordu kumandanı Oeneral 
Markof ile 6 yarbay ve 1 bin. 
başı değiştirilmiştir. Ayrıca 19 
yarbay da, yaşlan ileriledlii 
için ordudan çıkarılmıştır ... » 

line Yok ederek insfinlan 
e l'ık l'Uhan yaklaştıı-acak 
e itı.;1~ Ve yakma vasıtası 

bd~1 ~t,ıhniş... Ne acı bir 
"'l~ .... ? 

"'onumd 
"lr ca. • an etrafa bakar· 
0~an nı keşfediyorum:: taze 
~ ci Yangını şeklinde or-

~ lal- j,,!1aYet var. Bu r,rplak 
e ltı 111n ağaç bu kadar na
e lti~~~li birşey olduğu 
. gu bılır hangi dikkatsiz 

, 1~ b~el bir çam ormanının 
~~· r kısmını küle ·çevir-

0~l~~huı caniden sonra 

1 ~. 'l' 
8~n_'atkarla ka.r§ıla-

1' ltulkı ar a.~ının ekin yığın
. ltrar: kume gelişi güzel 

ltb lt le..,h atacak yerde bir 

S~tlin a gibi san'atl8i, zevk 
Ce 1'11hl b' k"' 1·· ~ i§e '4 u ır oy u ... 
~ ~n'at karıştı:rmak 

tA~!' 0ıenmiş, ne kadar 
ıı~ ça~· kaç saat veya 

'tı.~ ha 11Jmış... Ruhunda 
~it sretj saklıy~m bu 
't ı ~nışmak için karşı 
'~ar ır arzu dı.ryuyo
~tnıe ~nim olsa, bunu 

'cıv,rı:1ı~em hemen tar. 
Umu ı:. 1neceğim, meç

"ııt~ .. ".~Yacağım. 
lr~l'or&0ıu_m önünde bir 
~:':'le Çtka..ı\sası elinde dü.n. 
d~ 9icld n. Beyyfi h dervış

l,'ll'oı-u etıı bir ruh 8.şına-
.,~ haı:1· . Her bağdan 
~ il, İYiU ~. ~nsanJarı.n kö· 

killiğinden tebliğ olunmuştur: 

Bütün yUksek tahsil müessesele· 
rindeki talebenin tecil ed.Umlş olan 
kampları 20 Ağustos • 30 Eyıt\l ta· 
rlhlcri arasında ve yirmlf'r günlük 
iki devrede af&lıdaki tertibe göre 
yapılacaktır: 

l - İstanbul O'niverıılt~ı hukuk, 
lktlsat ve edebiyat fakWtelerlle yUk· 
sek ticaret okulu ve gUzel sanatler 
akademl.ilnin kampa t.!bl talebeleri 
birinci devreye dahil olduklarmaan 
bunların nihayet 18 Ağustos 19.U ta. 

Yazan: fb:an BORAN 

(Askeri muharririn yazısı 3 üncü s1yfada) 
rlhine kadar kayıt için İstanbul ta- ============::::;::::============= 

Almanya~a 
idamlar llm taburu komutanlığına müracaat M u H T E K 1• B L E,._, R •ı 

etmeleri ~lzımdır. " 

2 - Fen ve Tıp FakWtelerlnin as· •

1 
H B A R E D .

1 
N .

1 
z ! ker ve sivil talebesiyle YUk&ek mU· 

hcndis okulu ve orman fakültesinin 
kampa tAbi talebelerl ikinci devreye 
dahildtrler. Bunların da nihayet 8 
EyUU 1941 tarihine kadar kayıt için 
1stanbul talim taburu komulanlıfırla 

DÜn, on iki ihtikar suç~usu 

Sovyetlere göre 
500 kişi kurşuna 

dizilmiş 

ihbar edilerek 1 Mo!ko,a, 12 (A.A.) - Afi: 

Yaka andı Tass ajan51DID Berlin'den öğrendiğine 
göre, Almanyada Naıi aleyhtarlığı faali· 

müracaat etmeleri lAzımdır. 
3 - İkinci devreye dahil okullar 

talebesinden ikmali olanlar kampla- K. h ·ı -zı · ar ırsı e go erı 

rmı birinci devrede yapacaklardır. düoen bazı nıııhte-
4 -:- İstanbuldakl kamp yatılı de· kırlrr. ibtikıirla mü· 

ğildir. , carlt"lf! t~~kilitımı· 
5 - Ankaradakl bUtün yUk"k O· zın zafından istifa· 

kulların kampa tlbi talebel~r1 kamp d l'!<lrr<'k halkın 
ıarmı 10 • 30 J!;ylQI arasındaki. ikincı ,_r . . ··mu"nn•k 

.,;eşe~ını 611 • 
devrede çadırlı ordugAhta yatılı o- için 'ideıa mukabil 
!arak yapacaklardır. Bu glbilerın n.· 8,.,.mi~ter ,.c 

taarruza -"~ • 
hayet 8 EylOl 19U t..-lhJne kadar _ k .__ komİ~\·o· mura aırcı -. 
kayıt için Ankara talim taburu ko· nuna kafa tutar bir 
mutanhğına rnüracşat etmeleri li vaziyet almı~lardı. 

zımdır. . Hükumet, mühim 
6 _ BütUn yüksek okullardaki kız b' 

1 
k 

1 
c 

ır ml"lll e e m • 
talebe, atış vazifelerini, derslere baş- sclC$i olan tedbirla 

----- Şel~n muhtelif j yeıinin artması yüıwıden Ge$1apo lı.itle 
11 hl k" 1 • b• I d · yerlerıne >crlcştİ· halinde tc,·kifaua bulunmaktadır. 
11,U 8 lr 8rl 1 Jf0C8· rill"n mürakahc me· ı Sô>lendı{;ine g;:>re, yüzlerce ki~i muha· 

g"'iniz telefon numıraları murJarı, leicfonla· kemıı edilmeden ktır§UU& dizilmektedir. 
rı ba~ında hıılkın Eyaletin almanca inti~ar eden gazdeleri, 
dıleklerine imade 

1 

54botaj hareketlerinde bulunan veya fe
Fiyat mürakabe komisyonu bulıınmakıa. halk Ut çıkaran kim5t'lerin idama mahkum 

22233 ise her gırdiği dük· olduklarını bildirmektedirler. Bu babcr· 
kanda on pııralık !erden anlatıldıj!ına göre, teınmu.z ayı 

Kaçakçılık bürosu iblikira bile ı;öı iı;indc b~ yüz kiti idam edilmi§tir· 

20952 1ummıyarak mühim 
bir memleket mt!e- Sotyada yeni bir caauahık \-akaaı 

Galata başkomiserliği le!i olap ihtikirla Sofya, 12 (A.A.) _,.o. N. B. bildiriyor: 
A 1458 · d ı · k d' . Sofra dhanıharbi ,·eni bir caau5luk "' mucıı e C) ı en ı•ı· · 

'aka mı yakında muhakemeye başlıya· 
Eminönü Emniyet amirliği ne en burük ,azife cakıır. · 

alınmasını karar· 21 135 lelikki ederek m~· D 'k . b ·· 'ddi • 
DC\'Dı gazcıc51 ugun ı apımeyı 

ladıktan ve nazarı olarak yet!Jtiril 
dl.klen sonra yapaca)dardır: 

fe ' onlar 81nı seyretmeğe 
l' t.atat af Yabancı kaldık- Z:::====ıı======-=;::::=:ı laıtırmış ve bunun gul olmı)·a ba~la· nqrctmi:-tir. Bu iddianameye nazaran es· 

Mareşal 
Petenin 
nutku 

1 Fransız hüku.netinin 
1 yeni siya5i hareket 
1 pragramrnın esaslar1 

Vıchy, 12 (A.A.) - O!ı; Mareşa. 

Petain, bu!;Un s:ıat 21 de Fransızları\ 
hitaben radyoda tılr nutuk söylemiş 
ve hUkOmclln derhnl ta.tblk edcceğ. 
slyaıı hareket programını aşağıdaki 
12 nokta halinde bıldirmlştir: ~IAreşal Petaln 

1 - Gnyrl meşgul mntakada bU j 10 _ ı• teşkllAtı değlşUrllecek 
U1n partilerin ve siyası teşckkUlleri:ı 1 tir. 
faaliyetine n lıayct vcrllmı~tlt. 11 _ FelAketln mesullerintn mu 

2 - Parlamento a.za8:na \'erilen hakemes nl sUratleştlrmek maksadı c 
tahsisat knldırılmışt:r. bir &lyast adalet konseyi kurulacaıt 

3 - l<'ıırmason memurlara karşı ve bu konsey, 15 tik teşrine kada. 
zecri tedbirler alınacak ve yUksck Mareşale tekll!lerinl blldlrecekUr. 
rütbeli masonlar umumi hizmetler· l2 _ BUtUn nazırlar ve yüksek 
den çıkarılacaktır. 1 devlet memurlan, Mareşal Petaln'e 

4 - LcJyon, gayrt meşgul mınta· sadakat yemini edecektir. 
ko.da milli inkıldbı'l en iyi bir lşçıs• Darll\n l\IUli Müdafaa :Saurı 
olarak kalmakta, fakat hU1,fUncte Vlc!ly, 12 (A.A.) - Resmen bildı 
tAbi bulunmaktadır. rlldlğine göre, Başvekil muavini ve 

5 - Polisin !aalıyct vasıtaları bir Hariciye Nazın Amiral Darlan, mil 
mlıU arttırılacaktır. ıı mUda!aa Nazırlığına tayin edilmiş. 

6 - ldarede kırtasiyecilik zihniye. tir. 
tini kırmak \'e gizli cemlyeUerin fa· 
all)etinln önUne geı;mck için komiser 
ler tayin olunacaktır. 

7 - Prete'lerln sclılhlyeUerı tak· 
viye edilecektir. 

Başv :k·ı Fra:ıs:z 

clç s:ni kabu €. tti 
. Ankara, 12 (A.A·) - Ba~Tekil Dr. 

8 - Pek yakında bır iş yaşUı neş. R r·k d b · 11,30 d B 
edil kti e ı _ay aın ugun eaat a ~· 

r ece r. k·ı F . A '· b. -k \e ·a ette ran~nın )enı o .. ara U}U 

9 - Ekonomik teşklllt muvakkat. dçi&i Mr. Jean • Louis llclleu·yu kabul 
stattuın tadil olunacaktır. 1 cimi.tir. 

VATAN 
19 Ağustosta intişarının birinci yılı!lı tamamlıyor. O tarihten 
bqlıyarak münderecatımızı bir kat daha zenginleştirmek 
ifin haıerhklar yaptık. Bunlardan biri Çörçilin kaleminden 
ttkm•t gole merak it bir 1azı •riaidir. Oiter; de UMclmda alika 

uyandıracak bir mUsabakadır. 

1 

Amerika harpte 
Yazan : [ mg~llı Baıvelılll Ç 6 R Ç i L 

1939 harbi 1914 harbinin izlerini adım adım 
takip ediyor. Geçen defa olduğu gibi bu defa da 
Amerika, bir çok tereddüdlerden sonra harbe 
girmek üzeredir. 1914 harbinde baı rollerden bi
rini Çörçil oynamııtır •. Ayni adam bugün lngilte
renin mukadderatına hakimdir. Amerikanın ge-

. çen defa nasıl harbe girdiğinin ve Amerikan mü
dahalesinin ne gibi neticeler verdiğinin hikayesini 
bizzat Çörçil'in ağzından dinlemek çok meraklı 
bir ıeydir. Bu hikayeyi 19 Ağustostan ba§lıyarak 
sütunlarımızda bulacaksınız. 

il 

BÜYÜK MÜSABAKAMIZ 
Vatan, ikinci intitar yılına girerken okuyuc&llan 

için caıip bir müsabaka tertip etmiı bulun
maktadır. Sizi sigaya çekerek her gün bir sual 
soracağız. Bu sualin mevzuu bir resimle de ay
dırilatılmıı olacaktır. Otuz suale en doğru cevap· 
lar veren okuyuculanmız• kıymetli mükafatlar ve
receğiz. Her sınıf karii alakadar edecek olan bu 
müsabaka, siıe hem eğlenceli bir vakit geçirte
cek, hem de kıymetli bir hediye kazanmanıza im
kan verecektir. T afsilitı yarınki "Sayımızdadır. 

v A T A N 
19 Ağustosta başlıyarak diğer mütenevvi 
yazılarla beraber Jazetemizde muharrir 
MURAD SERTOGLU'nun da "Şimdilik 

bukadar! ,, sütununu bulacaksınız. 
~''eınin/rninden. manevi Alman - Rus 

it:_ ne. nen en ~aberler ulaş-
~~lıı...: 8 bırııey ı k · h 

için bir iki ı:ündür Beyazıt Komiserliği mıştır. ki Jnı;iliı •taşemiliıeri albay Ross bilbas· 

çok yerinde· tedbir· 2056 7 Dün 10 • 12 J.:a. ııa Yahudikrin yardım ile f.İya~i, .askeri =~~~:::::=:::::=~=:=~::i;:~================ 
ll"rll", muhtekirlerin dar muhtekir fiyat \'e iktısadi baberltr vcrmtk i~in bir fC• Birkaç satırla 

~ ö~a~olum~zda
0 

:,~~k·;~ arbi 
lill a <loku 1'luri Baykal, o. 

·ı · · · h · · - k ·· k h h'' b' ld" d' . beke kurmu~tıır. Bundan başka bu ajan· ba§larının f'ıı mr'ı ı~ın ır rımız mura B· ınura a e ııro•unun ı ır ığı ıeldon bo . h k 
1 

. d ı. l · · · · · ı h b ·ı · lar sa la) arr. ·et erın c "lu unınakla tav· 
be lt>şkılaunı gl!'nışletmı~tır. numaralarına a er VN"I ini§ Vfl memnrlar ·r· d:I . 1 d' . • Bı' raz d ,· kkat 1 

l'u!lllerinta~~k bana tnö
~~ ~ mu gosteriyor. Bu
~f' tnentadderatının dö. 

1tı 8o us talihi yeneıı 
il iıı_ bq ~dı diy: §Öhret 
il ~ adı ay.ısız ınler yü-

1' ı,.~ltadar ~ almış. Arala
. arı Son derinleri, g~
tldcaı. iWr.... ra~n n~hiye 

-,.renıyoruııı: Bu 

k Lo ., k b 1 ·ı· r 1 • d. k k .J . b 1 J 10 zı e 1 nıış er ır. Berlln, Moe O\.'& ,.e ndradan Herkf's mura a e t~ .. ı atının a ırı mc- un a §ama aııar un nr an unu ilıti· . . • 
gelen telg-ratlar, Alman orduları- muruduı. ~lulııekirleri haber vermek, kir 5UÇi}le yakalamı:lardır. Bunlar bugun Sekız maznundan >:~dısı me\ku.f hulun: 

dün d b.,,. __ ,._ ..,lyet mınta- ınl k 1 hi 1 ._ b' Adlivcye tffiim olunacaklardır maktadır· De Gaulle un Bulı;arı~tandalu nın e Ulr.aa..... ... me e f't a t\ ne ea U! uır. yapan ır , · . 
ti hücumlar - · 1 . . ba~lıca ajanı olan Franm: • YahudU İsi· kasında ~ok t)lddf\ l yap fd>ekeyi haber vermekle aynidir. Halkı· Halkımızın tıkdır e anacağımız bu ıbtı· " . H im 

tıtmı s&termektedlr. Almu••nn _.ı.· edil • • ,_. b dl . kir savaşında en hü)ÜK rolu oynıyacqına dor kaçmağa muva ak 0 ııştur. 
mız, toe:ıwıl en aı:aıuı .ar a erı ve . 

bu cephede bazı muvattaklyetler • fÜplıc yoktur. On bir Slo\'&k idam olUDdu 
.... 1 .... 1 ta fiyatlardan fazlaya salı§ yapmak İMİycn İ . 

kazanmılJ oldukları .....,.ı mak • . htlkir yaptığına eının olduğunuz duk· Kahire, 12 (A.A.) - Afi: Lubll-
dır, Bu buııustakl mufu.al tel- bu boıuk ruhlu nıuhıekır sınıfını yok et· kincıyı, hemen, nc;reıtığimiz telefon nu· anada sabotaj hareketlerinde bulun· 
grat aj~ar~ S ilDCü aayfamızdaıe mek için dünden itibaren, murakabe bü· ı maralanndan biri nsıta•ile mürakabe duklanndan dolayı on b\r Slovak 
dır. roaile beraber dele !;ılı~ıyı bıı~lamı~tır. bürosuna hıldiriıili. ldama mahk'dm edilmi§tir. 

Sık sık ıörttşoruz: 

şehrin muhteW semtlerlndeld 
yollarda Oyn&!&n küçük yaşta ÇO

caklar, birbirini kovalarken "'r· 
11ma vUmaclan birdenbire. geçen 
otomoblll~rin önüne çıkn·ermekte, 
bem kenclUeri, hem de IJÖförler için 
bllytlk tehlikeler yaratmaktadırlar. 

......ı.r -nı babalar, kaz•nıa De· 

Vekiller heyeti 
toplantısı 

Ankara, 12 (A.A.) - tcra vekil· 
lerl heyeti, bugUn saat 16 da Baş· 
vekll Dr. Refik Saydam'ın riyue 
tinde toplanmıştır. 

reden n nud plebUecettnı he
sap etmlyen küçük yavrularına 

daha fazla mukayyet olınalachrlar. 
Sonra beyhude yere Clö;tbuuek 
fa)-da vermez. 
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ı ş değişmişti 

Meğer bize asıl abayı yakan 
valide hanım değil mi imiş? 

Sanınız ki tatlı bir rüya görüyo· 
rum. Bizim kılavuz Seher Hanımı bu. 

,luyor, yine gönlünü boşlayıp kandı· 
rıyor, paşaya gönderiyorum. Aldığım 
uygun habe

0

rler Uzerine gidiyor, pa
şayı yola getiriyor, muradıma eriyor 
ve kızcağızla evleniyorum. Bir taraf. 
tan kızcağızın, d!ğer taraftan kayın. 
valldemle paşa babamın varlıklarını 
emerek cUzdanı şişlrmeğe, kendlmı 

bıraz toplayıp yine ötede beride fın· 
glrdemeye başlıyorum. Derken pap 
baba ö!Uyor, kalan bütün paraları, 

mülkleri \'C akarları kendime peşkeş 
çekiyorum. Adamakıllı bir zengin eı· 

luyor, mhayct, bakide kalanları Hak. 
ka emanetle lstanbuldan kirişi kırı

yorum. Kırıyorum ama, ne tarafa? .. 
Jşte onu bır tUrlU tayin edemiyor· 
dum. Bu kararsızlık içinde kıvranır· 
ken sv.bal}ı ettim ve o giln Tophane 
do Boğazkesende .Madam Sultana n· 
dmda fakir bir kadının, borçharç ye· 
nl açtığı pansiyonuna ilk müşteri o· 
tarak gırdlm. Kiraya vermek istedik. 
ıerı dört odanın altı aylık klrasL-ıl 

bırden ödeyerek pansıyon sahibini 
&cvindirdım. 

beka. ile pek çabuk içli dışlı oldum. 
Bu arada, ben eve girdikten ve ho· 
vardalığımı belli ettikten sonra, ken. 
dine bir çeki dü~en mermeği, rakı sof 
rasını önüme korken kırılıp cilve
lenmeyl, göz stlzerek ma.nalı mılna
lı gWUmsemeyl Adet edinn Sultana.
ya. karşı da hani pek kayıtsız kala· 
madım. Fırsat buldukça onu da ok
şadım, garip gönlUnU haşladım. 

Bu pansiyonda çifte 60\'da kome· 
dl.slnl oynamağa dalıp da Be.şikta.ş· 

taklleri unuttuğumu zannetmeyiniz 
sakın. Bir taraftan da bu i.fle hem 
de 1&)1k olduğu ehemmiyeti vererek, 
butUn şeytanlığımı sartederek meş
gul oluyordum. Otelde kurduğum ha_ 
yallcti hemen hemen hakikatleştir

miştlm. Paşayı, paşanın kızını yola 
getırmiş, fakat, ka.yınva.lide Hanım· 

efendinın bir türlü gönlilnU edemiyor 
dum. 

( ş EH 
Kırk çeşme 

sulan 
dün kesildi 

Bu sudan istifade eden cami 
ve medreselere de T erkos 

verilecek 

Dün &abahıanberi Kırlı.;çe~me 5uluı ta· 
ınamen ke:;ilmiştir. Bu Eudan i tifade 
eden cami \C dığer müessesekre Terkos 
6U)U ,·erilecektir. Terkos tertibatını bde
diye cami ,.e miıe.se~dere kadar kendi>i 
yapacak, yalnıı i~ tertibatı belediyeye ait 
olmıyacııl..t ır. K ırkçe:nıe eu)U i~al eden 
çc~melere dıı pryılerpcy Terl.:os 5uyu ve· 
rilecekıir. Kırkı;~me 11uları bcndlerde 
toplanacaktır. Belediye bu aulardan da 
i-tifade etmeyi, bunları temillt'yip kul· 
}anmayı d~ıinmektedir. Bu suyun keşil. 

mr.•i, §chirıle herhanı;i bir 6U aıkınıısı 

tedid ed~clc mahiyette dei;ilclir. 

Adliyede: 

Bir yaralama 
suçlusu 

mahkum oldu 
Bundan hır kaı; gıin evvel Kaılıçe~me· 

de, cadde ortaun<la bir yaralama bidise· 
si ol!Il\J,tur. 

O ı;un akşam üzeri caddede gezinen İb· 
ralıim oğlu ::>alihe bir ara lla!>ao oğlu il· 
}a" adında biri yakla~arak ünde ;iden 
kızları gÖ$termi' 'e: 

Ut c 1 s J t 

• 
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Serbest Sütun 

Belediyeden rica 
Belediye hudutlan dahiline alanmış olan 
Namazgah mahallesi ne zaman imar 

yüzü görecek ? 
Okuyucularımı.tdao Namaz:güb 

köyü ııakln.lerlnden ı:iadl Hasırcıoi· 
luodan ı:u mektubu aldık: 

tııtanbulwnuzun en güzel sa.yfl· 
yelertnden blrlal olan , .e belediye· 
mlıce imarı l!;ln elıemml)'etll tet· 
kJkatta bulunulan Çamlıcanın Kı· 
sıklı \'e Bıılıurlu mahallerine na
u.ran en açık ,.e düz bir mahalli 
olan l'iamazph mevkll en·elce 
Umranlye köyüne batlı U.en bir 
kaç ıeue mukaddem köyden ayrı· 
larak (Namazpb mahalleııl) na· 
mlle belediye hudutları dahiline a
lmmı' \e &ayfl;,e mahalli ittihaz 
edilerek doğrudan doğruya Kıısıklı 
nalllyettlne bağlaıunı11tı. 

Ne yazık kl o tarihten beri bu
rada yegiae değlşlkllk ya.lnı" 11· 
mübaberlerln 1Jmranlye muhtarı 

yerine Nahiyeden alınmasından l· 
baret kalmı~tır. 

Elektrlk, lia,·a a:aıı \:C ııu \C 

Tram,·ay gibl ba,ııca mübrem "" 
asri lhtly&çlardan \Hgeçtlk hiç 
oJmaua burada birazcık temlı.lik 

\.C bllhası;a lnek, bota, at, merkep, 
ko)'-un ve köpek , .e emsali hayvan
ların ba,ı bot aokaklara aalı,erll· 
me.indeıı h~ule ı:eten zararların 

önüne geçilmesi mlunkün değil mi· 

fidan leti,tırmek ~öyle durı;ıın ea· 
kileri blle muhafaza imkanı kal· 
mamıştır. Sayın beledlyemlzden 
belediye niunıatının burada da 
tatblklnl \e a,atı<!& )·azılı hu u!la
tın göz önünde tutulma•ıını rica 
ederiz. 

ı - Burada me\CUt inek ahır· 
la.rırun temiz \e &ıhhi bir 'ekllde 
tutuımaı.ının tenılnl. 

'! - lnek ve koyun ve emsali 
hay,·anların umumi harpten enel 
oldufu gibi meraya ıönckrllerek 

bab~elerdc her ne 1ft'kllde olur a 
olsun ha;> \an otlatılma&ının meni. 

3 - At ,.e merkep clhl hapan
ların ahırlarda. tutulma ı, 

4 - Arı koğanlarırun e\ lerden 
uı.ak mahallere kaldırılması, 

6 - Gübrelerin mahalle harici· 
ne çıkartimaııı, 

6 - Çobaıı köıteklerlnln ctr1tfa 
zarar 'erınilecck şekilde bulundu· 
rulmaı.ı, 

7 - Bllhaııı>a ahır le Si.ibre yı
fınlarr hebebUe dayanılmaı. bir 
hale gelen ı.lnek 'e ı;h rl!ılnek lıc

l~ı.ından buranın da kurtarılması 

için Kıı.ıklı 'e Bulgurlu<!& tatbik 
edilen sıhhi uı.ullerJn tatblkL 

Haliç vapurları 
tarifesinde 

tenzilat 
20 Ağustostan itibaren 
ücretlerde büyük tenzilat 

yapılacak 

Haliç 'apurlarının devlet Deniz )Olları· 
na dcHin<lcn wnra upurların eurat, tarife 
'e ücretlf"riı•de baıı tadilat yapılucağını 

)&Lml~tıK, 

Öircndi,imize göre, Haliç vapurlarının 
j hikt ıkrrtlcri 20 ağu~to tan iıihaıcıı yarı 

)arıya dı·nil~bilecd• bir niobette inılirile· 

cekıir. 

20 a~u to~ta mf"vkii tatbike konacak 
olın bu tarife Köprü ilı• ıokelt'ler arası 

diirı nıınıaka) a ta\..~inı. edilerek huırlan· 

ML!!ır. 

Köprü ile birinci mınıııh yani Yemiş 
ı•kel~i ara.ı birinci me\ki S kuruş, ikııı· 

l'İ mt,ki 3 1-uruş; Köprü ile ikinci mın

ıakıı (l\:asınıpaşı, Cihali, Fenrr 'e Bıılut 

i kelelcri arası) hirinci mevki 6. ikinci 
me,\..i 4 kum~. gidiş dönü~ birinci 11, ikin· 

1 

C'İ 7 i.:UTU)IUr. 
(içünl'ii mınıı.L.a ( lln•l..iiy, Apan•arny. 

Halıcıo~lu. 0f'ftcrdar, ::-iitlüce 'e E)ııp 

ara•ı ı hirind 8 11.ind 6 kıırıı~ıur. 
l>llrdiincü mıntıka (l\.iğıthaııe i•kelc ı) 

hirinri 10, ikinti 8 kıırıı ~ııır. 

~ııba) lar bütün mıııtak11larda .'i kuruşa 
~f) ah at edr.ctl.lcrdir. 

7 • 10 }il~ ara~111daki çocuklardan bİ· 

riı\cide S, ikincide 3 kuru~ alınarakı ır. 
Ot,ll'I mrmurları ic;in )İizde 30 lenıi· 

18ılı 50 )ııprakh abonman karneleri \eri· 
J lecel.tir. 

Şımdi, bu cömerUtğun, hiç şüphe· 

Bu kadıncağız, nıklihı ve düğilnü 

yapmaktan daha. ziyade, beni karşısı. 

na alıp dUğUn U.zerinde konuşmak

tan zevk alıyor, bir tUrlU düğün ırü· 

nllnU kat'l olarak tayin etmeğe ya· - Bu kızları yine taı..ip edi)orsun, de· 
dlr. Zir~ genf9 bahçelerin bllhaMI& 8 - Bir &Wcdenberl t&lJ, çamur 

nar:mıyordu. Her birleşıpemizde son mi~ir. bll Spor: iz ki, sizlerde merak uyandırdı de· 
ği.l mi? .. Belki de bunu fakir bulu
nan pansiyon sahibine bir muavenet 
olsun diye yaptığımı sanacak, bana 
blr aferin daha bağı.şlıyacaksınız. 

Eğer böyle ise tel(l.kkinlz çok yanlış. 
ÇilnkU o günlerde •ben Eyüplü Halit, 
yine kötil kalıbıma glrmi!Jtim. İyilik 
mefhumli'.rını yine ve tamamile unut. 
muştum. Hırslı, azilt ve çok zararlı 
bir mahluk olmuştum. O sırada men
faatimdc.1 başka hıç bir şey göriln
mUyor ve gülmüyordu bana. Ben ise 
her varlığa sırtarıyor, <liş gıcırdatı· 

yordum. 
Bu cömcrUl.ğtınln sebebini siz sor· 

mndan ben anla.tıvcreyım bari. Eçj 

gezdiğim sırada ~özüme nı.,'lel'l, Sui· 
tananın kızı Matmazel Rebeka ba.ya. 
ğı hoşuma gitmiş, san kıvırcık saç
ları, elAya bakan gözleıile, ilk gö
rüşte yüı eclğımln yağını eritmı.,u. 

lştc cömerUıği demiyelim de dar· 
lık zamanımda israf sayılacak bu ho. 
vardalığı, bu kumral yosmanın hatırı 
için goze almış, hemen de gonlünü 
avlamıştun. 

Bu evde tam yedi ay oturdum. Re· 

)' -n.. ı.amaa ltlbarlle tamamen etrafı- ve fatiulye m~ı ile Mayuıtan • 
kıı.rarm ertesi gün veril-•"'ini vade- Salih kendisine damdan dü~ ~i so· 

~-o rulan bu 5tlalc: nın ka))&tılmaııt mümkün olmadı· ha~sa cadde üurtne yapılmata ba' 
_ Benim bu kıılurlıı ili)ğlm )vk, de· ğı için bahçelerde yeniden bir tek lanan kulübeler~n inşa ının men'i, di)!Or, açıkçası ipe un seriyordu. Son. 

ra sonra, bunun sebebini de anladım. 
Meğer, blzim kayıvalide olacak da miş i e de İlyas çakıeını çekmiş ,e s .. Iihi 'ııı..-------------------------··--J 

&ağ omuzundan yaralamı~tır. gençlerle muhabbet düşkünü, zevk 
ehli bir hıı.twı.cağızmış. Dun adliyı,c verilen İlyasın duru~ma~ı 

-.,_. tUrKl baha 1 1 t t'b .. yapılmıı ve mahkeme t-uçunu sııbit gör-
.cwıı, ne ere er ı ını d" •.. d ı·ı ?" h ı.J • 
~ edindiği bul1J.9malara. iyice al~- uı;un en yım ~.., gun aıı-,c mı~unı 

etmi~tir. 
tırdık.tan sonra, fırsat buldukça kızı. *KARLHAN ıl!ÜE~SE:SESİNİN .uu. 
nı çekiştlrmeğe, onun glçirnsizliğin· l/AKEMESI - Dün a,Jiye ikinci ceıa 
den, hııysu~uğundan bahsetmeğe baJI 
lamışt:ı. İŞ bu kadarcıkla kalsa iyi. 
Faka.t, y.w~ yavq ~lanmıştı da. 
Her elini optürUrken, elimi bir fırın 
gibi atCljh av~ları içinde tutmak, 
aUzgUn ve şehveUi bakışlarla yanak· 
Jarmıı kızartmak, göstc~ğim mah· 
cupJuklara kaJlı alaylı kahkahalar 
Ba.\l'Ul'mak gibi ~kınlıklarla. da yü· 
zümU, gôzümU a.çmağa kadar i.';li a· 
zıtmış ve nihayet bir g-ün yanağımı 
sıkmak, gerdanıma bır çimdik bas
mak ciketini de gösterdikten sonra: 

mahkemesinde Karlınan mu~ese&i mü· 
dürü Sautiozn Buhol•, tezgahtarı Kons
tantin 'e perakende barnl tüccarı İstemat 
Çaminin muha>.cmelerine mcvL.-ufen dC\"am 
olunmuştur. 

Dünkü ce15Cde fiyat murakabe komia
)'OnUndan gelen rapor oL:unmll§ ve bazı §a· 
bitler dinlenm~tir. Fiyat murakabeden 
gilcn rapor Keriman müdurü aleyhinedir. 
~lahkcme müddeiumuminin mütalıiıaoını 

&i.iylcmesi için duru~rua) ı başka bir güne 
bırakmıştır. 

* HAKARET l:."T!+IİŞ - Cedikpa§8da 
- İlttıi yavrucuk. Aptal desem de. oturan Efdat, kiracm bulunan Mevlude· 

ğil&ln, ama çok toy, cahil, gözü ve dtn alaeaiı olduğundan kendi . ini icraya 
gönlü kapalı bir çocuksun her halde. vermi§ ve diın de icra memurunu alarak 

(Arkası var.) hacize gitmi.tİr· Y.'akut Mevlude aksilik 

Belediyede: 

Fırınları kontrol 
iyi netice verdi 
Belediye tıırafı'ndan dün de fırınların 

kontrolu devam etmi~ ve )'lpılan tclıi~lcr 

i)i netice \Crın~tir· İ!lanbul fırınlarının 

çıL.ardığı ekmek katı§ılmı:, iyi pı.kın ve 

matluba uygundur. Diin )'alnız bir fırının 

ekmesi boz.uk çıkmıt ve eahibi cezalan· 

dırılmı~ ır· 

* l'ARDlll PULLAR/ - Asker aile· 

]erine yardım için nakil n ıtaları, tiyat· 

ro \e ı;inema biletlerine yapı:tırılacak 

ol;n pullar belediye tarafından baatırıl· 
ma;a bı~lannıı~ır. 

* FRA'NCAL4. SATIŞ/ - Haber aldı· 

lktısadi haberler: 

lsviçre ile ticari 
anlaşma 

İsviçre ile olan husu i ıakus ;ınla}nthl· 
nın müddeti bittiğinden ,\n\..ıın,da mııa· 

bedenin temdidi ic;in müaktrclere baş· 

lanmı~ır. Müıakcrrlerin bir iki ı;ün için· 
de ncti1..-clenece&i tahmin olunmakıadır. 

Bundan ba,ka ev'Odc" bildirdiğimiz gi
bi lerku Banka•ı, İ 'içre frangı uıeri· 
ne muamde yaıınıanıaktadır. Buna ~cb<"p 

de bc)ndmilel piya ada J~,içrc frangının 
dolara tahvil edileml') i~idir. 

İs,içrc ile olan ticari sirkiılio) oın, hl"m 
takas hem de aerbeH dö, iı ıınlıı~ıııJJ,rı 

uıcrine mııcs e•kcn "' ı;cni, nişbette ticari 
mübadclrde bulunulurken bu iki unlııtııııı· 

nın da mevkii tatbikten L.alkma ı İ!\İçre 
ile iş )·apan tuccarları çok mutazarrır et· 
mi~ir. 

=============================== tmiş \C arada çıkan münakaşa c•nasında 

Yüzme müsabakaları 
f;minönü 1/alkcıindnı: 

t;, imiı •ror ~ube~i l 718 9 U pazar ı;u· 

nü •aal '11.301 dil Rıırır;aı · Ht')'heli ıılijı 

ara•ınrlı bir )İİ11nı• ınıı sahaka ı tertip ı t· 
mitıir. Rütiin tt'{<"Uıillrrn açıl.. olan hu 
nıiisıhakaya Ş::f"rf"k ferdrn vr ~errksr ta· 
kını halimlr i~tiral.: l'dilelıilir. Ko) ıt nı i,d. 

deıi ı:; 8 l'>1l cuma ~iinıi kapaııa<'.akıır. 

Takım itiharile hlrincı g .. l .. n ır•t'kkulc 

kupa, ferdf"Jt 1.3 inı:h e lı.;atlar derece alan· 
lara ılı nıadal ·a 'erilf"ccktir. 

-~---

Poliste: 

* RIR .lfiJTEC,fl İl Kocaınu tara· 
patöda lumbıilrfendi camii civarında bır 
kulübeılıı oturan Çamur t~mail baraka~ı· 
nın önıindr otururken ı;elene G"Ç""" sa· 
ıa,nııya baJlamı~ır. Ru arada çamur İ · 
mailin ;;uün~n t:et~n Omı.T adıntla hir 
ll'llcu İm~ailin taarrııwna maruz Lalmıır 
tır. Çamur t mail, Ömr.ri yf".re yatınnı~ "" 
elinr &;ı:çirdiği bir ta,ıa liafa ıııa 'urma· 
ta lla~lamı~ır. 

SORUNUZ 41 
r~---SÖYLİYELIM 

EfdPla hakarelle hulunmuttur. Bu sırada 
möiııakıışa bii)ümüş olduğundan araya bek· 
çi inct \C Mevlıidf'nlrı L:ızı Muun"n ka· 
rı::nı~ ,.e i~ mahkemeye intikal etmiştir. 

ğımıza göre, francala •atı.ı erhet bırıı· 

kılmıyacak, yalnıı tO"ılal daha geııiş bir 

ölçüde yapılacaktır. 

Kısa haberler: 

Alikadarlar bir \..aç gunl'! kodar ncıice
lencceğini bildirdikleri eı;ki takas anlıı· 

masının temdidi ıle is,içrc ile olan ticari 
muııaı;ebatımııın )enidf'n normal \aZİ)e· 

tc sirecrğini l>Öylemekteditler. 

Etraftan )'tti~enll'r Önı<"ri baygın bir 
haldr İ mailin elinden kurtarmı~lardır. 
Yaralı C,.rrahpa,a hastahanffinıı kaldırıl· 

mı:, t!Uçlu yı1-.alanmı1tır. 

.ltÜDÜRÜ TAHL/n; 

Tuz, nemlenmekten naStl kurtar1hr? 
Aıli)e iL.inc: ceu mabkeme5inde curmü 

:ııe~!ıuı olarak bakılan duruşma sonunda 
l\fııhkmıc !\fC'iiııfenin Efdatı tahkir etti· 

* BAKER 
EDİLDi - Evvelki sün ifledıği ikinci bir 

* MERCiMEK FiYATLAR! - fiyııt 
müral..abe komi5yonu dün fo, lı;alid" tlir 
toplantı yaparak baıı hubııi'lıt maıitltle· 

rilr. yağıı iiıami fiyat te•hıti nıe ele ini 
göru~muştur. l\:omı~)on dün~ü iı;tinıaıla 

yalnıı mercimek li)·aıını tt'Stıit etmi:, )Jğ 
ve fa.ulyc fiyatlarıuııı te~biti i~itıi )arın· 

ki ic;timaa bırakmı?t ır. Te~bjt r·diltn fiyıı· 

ta ı;örl", bunılan biiylt'l en i) i mtrdmr.k 
toptan l 7,5, perakl'nde i~e 20 kuru:tan 
fazlaya ~atılamıya<·ukıır. 

GONON 
[.TAKVİMİ 1 J - 1 tin)cde okuyacularmuz

da!l Bayan M. A. 11<>ruyor: ~ 
denlL kenarında. olduğu ~ bll· 
baua alt katlarda fazla. rutubet 
var. Sofra tuzlannr ı;u k:ftlllJmek· 
ten kurtarmak lı;ln ne yapalım f. 

Ceva.p - Tuzluklara sekız onar 
tane pirinç a.tmız. Tuzlar nemlen· 
mektcn kurtulur ve kupkuru du· 
rur. 

Z - Feneryolunda Kuyubaşmda 
Bayan Semahat Yıldız tıoroyor: 

Ağır kadife t>lblse yaka mdakl 

L 

HER GuN 
BiR FIKRA 
bir şaır ha~Karaa..:.L 
E ki ,alrlerdetı Hakanlnln yaz· 

dığı bir methi,) e pek ... gider 
Zamanın padişahı 93iria taltif e
dilın Jpı drazama emreder. Şa· 
1rtı, ne ikram ''e miikAfat lst.emnl:ı, 
derler. Hakanı: 

- lbtıyarıın, Ed.lruekapmİndan 
Pata kapcsına her ıün ı;elip ıtt· 

moğo takat setlrcmlyoram. Hay· 
\ana binmek iz.ini ıattedlbln de 
yorgunluktan kortuJal~m. tBa, ka 
mılkfıfat istemem. 

Der. O \·akit de\·Jet nizamı, aşa· 
il ruttıe ve sınıflarda bulananlal'uı 
hayvana binmelerine miil!lalt ol
madığı için, rahmetıl Hakanfye 
raşa k&lll 1 c.-lvarında bir ev alınır, 
fakat, hal°'ana binmesine mili!&afle 
edilmez. 

Bunu işiten, zamanın zariflerin
den İbrahim baba fena halde ııı. 

nlrlcnlr: 
- Ya.tık! Der. Eşekler ve öküz· 

lerln milhUrdarlık ,.e keeedarlık 

pal l'lcrl ile ı;ururlandmldığ~ şu 

de' lrdc. bir şaire hay\aoa binme31 
bile çok &ördtller. 

ter Jekcleriıtlıı 11&11ıl çıkardacatuu 
bildirir mtslnizf. 

&ini eahlt görduğunden kendi!ıni 30 lira ihtiku &ıtçundan dolayı a Ji}e ikinci ecza 

ağır para ett• ına ç.arptırmı~tır. mabl..eme~i tarafından tC\·kif olunıı.n Ba-
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CeYap - Lekelt kısımları sa! 
benzinle ıslatınız. Kadifenin ren
ginde ve boyası çıkmryacak tüy· 
lüce bir kum~tan kUçUk bir kese 
dikip )Çine çanakta kızdırılmış 

kum koyunuz. Bu sıcak kumlu ke

se Ue lekeli yerleri yava~ yavaş 

otunuz. lyi çıkmazsa ayni ameli

y&yl tekrar ediniz. Muhakkak çı

kar. 

* HAKARETTEN M.111KÜ!t1İl'ET - ker müe5~e$~ mumeıı~il muduru Salamon 

Enelki :;ecr Unkapanwfa, Küçükpau.rda Serera dün 200 lira kefaletle ikinci de(a 
oturan Necııti Er;in ilı-, kiracısı Zahide, 
bir mntrıbıı. mescl~i yüıündcn mıinalı:a· tahliye olunmu~lur. 

ÇARŞA~fBA 
AY: 8 - GÜN: 2t.> - J/ı:ır: 100 
RUMi: 13.56 - TEt!MUl: 31 

J 

~aya ha~lamı~laıdır. Münakı,a ~nasında * İŞÇİ MAllALLl:.'LLRİıYİ.V J\.lJRUL· 
Zahide lıır !anarak Ntcatiye hakaret et· fı!ASI - Sümerbınk umum müdürlüğü, 

nıi~ir. Necati d"' kendi!İne hakaret eden bütün fabrikuluın charına itçi mahalle· 
kadını da\a etmiş ve dün Sultanalımet !eri ve buralarda işçiler i~in sıhhi \"e m•)· 
üçuncü &ullı hukuk mahkemesinde &;ÖrÜ· dem şeraiti haiı evler ln~asına karar \CT· 

len duruşma sonunda, Zahidenin wçu &B· mi~ir. Bunun için htl fabrikanın istik· 
bit görüldüğünden. Z.hide üç sün hap·~ halde alacağı oekle ı;öre civarında kuru· 
ve bir lira para eeıa ıoa mıhküm edil· lacak işçi mahallelerinin projeleri hazır· 

* 11ÜBAl'AA ŞUBELERİ - Torrak 
Mah~ulleri Ofüi memlf'l.1"tİn hir ç<ık yer· 
!erinde mübayaa tubcltri açmağa !..arar 
vermİ§tİr. 

Ofüin hemen lıer kazada bir mübayaa 
memurlu~ıı olacaktır. İlk olaral.: Lüle· 
burı;aı:da bir şube açılmışıır. 

HfCRl: l360 - RECEP: 19 
\ .uil1' UVALI ~J 

CÜ!\EŞ: 6,08 9,56 
ÖCLE: 13,19 5,07 
İKİNDİ: 17.09 8,58 
AKŞA~: 20,11 12,00 
YATSI: !!l,56 l.43 
iMSAK: mi~tir. 

Dedi. Odrcy'e bu akeam met@;ul olduğunu ııöyl liye.rek keııdil!ile kalnıamı~ıı. Hakikatte hiçbir i'i 
yoktu. Sadece böyle hareket ctmeği dııha münasip 
bulduğu için i, babınc cdert'k yalnu kalmı~tı. 

Bira.ı tirınra ı;erdar Rııbman'ı i~tedi. Gelince kcn· 
ılı.ine aorılu: 

1 - Lind.t.ı>n°un evinde kaç ki~i misafir var?. 
- Loo Su ile beraber bq kjti··· C&rter'lere ıh bü

tün malumatı aldım· 
- İııgili;ııoc koDl!~ Rahman! 
Hfıınetçilcr f>Ofrıyı haıırlamı~lardı. Rıhman'la 

beraber oturdular. Serdar anlatmaga hlıtladı: 
- Bir &enden.beri C\'liler." Çocuklan yok. Gecıt

lcıi aokıığa çıkmaktan ~mı)"orlarmı~. Carter 
valinin busu i dolı:torwdıır Biııbcşı maqile ceçini· 
yorlar. Oldukça dar bir hayat'-rı var: Otomobilleri 
)ok. Kadıo Mıncester'dc dotm•~ur. Aibi İngiliz 
dei;iJ, jrlandahdır. Temiz bir ailenin kızıdır. Ra
hayaoı; saa::tesine Odrey iınzasile )'SZl )'&zan odur. 
A)Tıca da Evcain; N~'e yuı yazıyor. 

- Ak§amları kendi i de !{lir.mu mı•! Kocası )'uk 
ikım ne yaparm~? 

- Are &ıra ari:ndaşiarHe çıkmı,. Fai,;at yalnız 

bir erl.:e~Jc deGil, birkaç kişi olarak dola§mte\ar. 
~eliııı hir müddet düşündii BOnra iiOOOu: 
- To n buraya gelmiş. Ne istiyor? 
- Udaigor'daki i~In muşaririle ı;~ Jn. 

ı;iürler, Japonlara faıla müsama!ı. ettiğiniz ve on· 
ları nıenılel.;ctioiz eoktuğunw: için kwyorlarml§, 
~lere karı,,"CJ&k niynleri V&IllHf· 

- temlcketimin j§leriue m&d karı§&hiürler? 
- Bu Japonların Uciaiıoı'dan ıeçuel. Rahayapg'a 

kadar ııokulduklannı bııhane cdczek... Buraya ge
len japonlara oraya ı;itmdcri içiıı müeaadc \'erme

,_.~. 

!anmaktadır. 

EDE2t ROMAN: 

Y azaft: Francis de Croiuet 
- Bunların bıtka i~kri yok mu? Boyttna Ja· 

ponlarla uğr~ıyorlar. 

Selim yine dü.ünce,.e datdı. Biraz: liOllI& fikrini 
eoyledi: 

- Peki i!tediklerini yapar görimüriz. Ba~ka 
bildiğin, ~ttiğin fCY yok mu·? 

- Yali, bakır madenleri ıom~ idare heyetinin 
reis mu&\.i nliğine Srr Lln<htoıı'u intihap ettiğıniı.· 

den dolayı çok memnun olmu,. 
Selim cülerek cevap verdi: 
- Ne oba yine eberjycti kazanamazlar. EkKrİ· 

yet bizde.- Babam bayatta ol!<&ydı, İngiliılcre kafa 
tuttuğum için mf'Jnnun olumu. Haydi Rıhnıan, 

Allah eana rahatlık "er~. YHm gör~rüı. 

TEFRİKA !\o. 43 

Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 
urct cde<:el..tiT.> 

Ma.Jaka"nın diğer taraflarına tatbik edilen a;ır 
~artlu 'Udaigor eyalaiııe kCHımaııııttı. Banun ebe· 

bi de 'erek arazi geui§liği "e ıf'rekse niıfus kesafeti 
itiharile arılarında eJJ mühimmi olmasıydı. Fuzlı 
olarak Udaiı;or !ultanlarının Pe);amher ı;ulile&in· 
den geldiği &Öyleniyordu. Halbuki İngiltere, A&ya· 
daki i~lcrinde müslüman nüfuıuna ait meseleleri 
daima ı;özifoünck tutardı· 

Selimin on iki ya~ına vardığı sırada iıııilizlcrin 
asktri muja\iri Sir Jame8 i!nıinde bir adamdı. 

Onun ta\aiy~ilı· Eoultan oğlu için bir İngiliı mü· 
rebbi tuttu, Jlaıııi. 1918 de Selimin talıeilini ikmal 
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kızı, yani arkadaşının kız kaıdc~i kendisine epey 
ilıifat etmif, Malakalı §eluadenin nadir ve dcği· 

ıik güzelliği genç kız.ın üzerinde büyiik tceirler yap· 
ım~tı. Fıb:at l..wn anneı;i Selime hiç )ii.ı: "ermemi~ 
arkıdatı da onu bir daha e,·ine çağmnamıftı. Bu· 
tün içtimalarda, da~eılerdc, bıılolarda ;enç ·ıı ve 
lı:adınlar eneli Selime çok iltifat ederler, aonra 
birden'birl! feğukl~ırlardı. Bunun e~bebini Selim 
evveli ınlam11t11ı~ı· Soııra Malakalı olduğu için bu 
tar,da muamele ettikl«ini farketnıi§ "" bundan do-
loı t«M. l..ıpnıftı. Duan dall6& davet ettiği bir genç 

kıı, yorgun oldu.,"'ımu hah4ne ederek oııu reddedc
drr, Kmra bir İngiti»n davetini hemen kabul edip 
dansa kalkardı. Bötua bu isti kaller ~elimi huçın, 
aHbi ve be~in yarardı. 

Bir akeam yine Oxford'un topluluklanndan birinde 
idi. Bir genç kMlll Selimi İ!plltı)Ol farz.ederek de
mi~! ki: 

- Bu akga111 burada l\lalakalı bir prens varmıJ 
i)i ki eofrada yanıma dü~medi. Reni.Jj imanlardan 
hiç ho~lanmam. 

Selim acı bir tebes~ümle genç lı:adına enap 'l'r· 
mi§ti: 

- O rtnl.Ji adam benim. 
için Odord tmiverbitesine ı;iımesini de yinr İnı;iliı Fakııt bu ~r~eri öykrkcn 0 ladıır asııhilqınitti 

• müşa' ir l..olı)·la~ırmı~tı. Selim )'ııksrl.. tah~ilini iıç J..i, dindeki bardak tuzla btıı olmu~u. Kanayan 
Sdimin bahşı Sultan Süleyman Maltka'dan hiç ecnede İngiltt.J'rde yapmış, tatillerini ı;f'çirnıcl.: iize· parmıklarını mtndilile silerken : 

çıkmamı..,<tı. Yalnız bir kt~ hacca gitnıifti. Kendi re de ) ... ıın memlr.kcıine dönmüştü. _ B"'yaıların ayırdettiği, renkli dediği hu kanın 
lişanından ba~ka Çince ve Hindustaıü konu~rdu. Oıford'da Selimin iki yal..ın arkada§ı 'ardı· Bun· acı ını onlardan öyle çıkaracai;ım ki ... 
Anupa li olarını b~.di. (ardan biri i Standing isminde bir İn{;iliz, diğeri i e A keri mii§avir Janıes, Sdiıni lnı;iltcreye talı5ile 

Malaka, asırlarca Siyam hikimeriniıı himayeal DarYillir.r& isminde bir Franmdı. Ara ma Franm göndermekle Olla fnailiılt"fİ ve İaıfltt-.reyi l:'direcc
eltında lq&nu~ı. On mayıs 1914 de Siv•m huku· arka~ile bcrıı~ Pari&e ı;ider, hafta sonlarını o· ğini \e ayni ıaınanda fıı;i!iılerin de hoı ı;örünecc· 
kunıı f ngiltcreyc ~Tetmi§ti. Mukuclede 111 Hra• rada ı;e.çirirdl. Fransayı bu tıa)edc tanıdı •e tt.\di. ;ini unnetmi~ıi. Halbuki Selim İn;iliz muhitile te· 
bat vardı: cMaleJ,;a yine sukaeı ta:afından idare İngilt.erede arkadaşlarının e~lerine birkaç defa mi· llll5 et~ nefreti uu)'O"'du. Hcle No« tatillerinde 

olac:G. hbL bir İnlitiD mkeli ma,..ir --- aa6r ı;itmieU· llaııi bir kaeeiade Stan-~ (DetıarAı ,,.,) 

Sözümü gerı 
aldım 

ı: fR\ ünkil yazımda cı:Tek 
~ meb u ulilnden balı 
trannaylara iniıı blnerkcll dt 
lstikı.ımcl» in kullanılmn"1P1• (lf 
arka taraftan binilip ön tar' 
nllmııslnl bir kolaylık oıııra" 
ı.ürnıüştüm. 

D.ı1ıı laptığıııı bir tecrübt 
eMAnm haklı zannederek ortsJ; 

ğı hf.r düşüncenin her wın:;., 
lı olııımıyacJtğını ,.e h:ıklı 0 

nı aıılnyml·a da c;,öı.ünü geri 
liızım geleceğini kabul ettiJll' ~ 

).. . 
Ben mnumiyetıc tram'a :,/, 

halığ~n nlsbeten az olduğu ı,ı 
lıırdıı bin111ı,., 'e arabaııııı iÇ;/ 
mlş olmalı~·ım ki arka 't11 
ine<.·tğime on taraftan ınıtı~ 
tay tıulıııuş \C herkes ta 
bunun bir usul yapılnıa!ı 

knıulnwıtım. 
' p 

Dün, uıman öyle icap c 
!"irlu~clıJe hıncahınç dolu ~ 
\'RYB binmek mecburiyet 111' 
dım 'VC arka kaından a~11ğ ıl 
atm11.ı; ıkıştım lwldım. ::ıl "' 
cde.rll)ı ki, fıçının l~'1ne biti" 
tüne istif edilmiş ııardab 8 

hakkı•k daha rahat vaı.ı~-et 
Kımıldamak, nefes atına1'• 
meıne.k ,.e terini kurutııı•" 
nı yçık. Bilet parasıru ç 
elimi ba~kasının cebine ıl 
nıak ,·e yankcsklllk tohıut' 
il c dilı:ıncnıc.k iı;ln akla lişıt: 
tim. 

Bıı 'azlyette, ineceğl.JJ1 

durDığına geldik. Bir li81'~ 
yaz.d~ını mürekkebi bCP ('t1' 
mıınruŞ vn74ımdııki düşUıı • 
km har;ket etmeli nefııl.JlıClrl' 
metli m ve on taraftan f P# 
olurl!a olsun • karar 'c ~ 
muhıtkl.ak çıldırmış zaıın 
cııla 111 aldırıııı.\ arak cafft<I 
«mıiı;aadc buyurunuı11, ' • 

«:vol \erir nıl'linİ7,», <ıparclaO • o 
fen blru yol» ili~ e diye il I 
lığa \'ardım ııma ••• Tra!1'1'1lı!I 
llde1' i ı;on i!.ta ... yona ~ar ~ t 

1\1~.n.er hö\ le hir dUşUrıet' 
°t> • ' 

mal nakil ,·asıtnları lı;lıı • 
.ror ~ 

blllnıni': •• 

* Tcpcbaşıudan ıs. ö. 
zan okuyuewna~ ·' 
MUktubunuzun • her ncdev, 
mc seç gelmesi cevabını• 
Jules Rcnard'm bahScttif 
rinln adı cLa Lanternc 
Dllıınizc çevrilip çevrıiPled 
miyorum. 
Bcyoğlunda 

nde bulacağınızı 

r
Soruyorlat 
Bekçinin bİf 

hareketi 
- ••• l'\Iıınrı;arşı~ınıll1ıİ ı;lltr k&(llSI nğ-Lında. 1'~ 

petl ile esnaflık ~·nparı 

dıın Ü<4llın alıyordunı. O it 
kıy.afetinden mahalle J 
oldr,ığu anlaşılan ııert ~; 
rl geldi. Mpeti tckmcil)' 

\'irdl ••• » 
Banu hir okuyul•unıuı 

\·cr~or 'e oruyor: , 
- Bir ,·atandaşın ııl~ 

nn mani olmak, maJııı1 >tf 
kere k blr "atıcıyı znrll 1" 
ma~ tmlihlyctlni ncııbll 

ı;lyc kim verdi?. 

'-----·· 

Yoğurtlu bôre 
Yedi ywnurta, bir ı;trl 

lı et ısuyu \e)D erı..ıut' / 

u~ yanın kilo kaymağı .v 
ğurdııı bir miktar tuı.1• i: 
katıp tDhta kaşıkla orı el.; 
dar karıştırınız \ e ~ıırP'" ~ 
yağlanmış bir tep J;,c bir' 

rlnlı: 'c uçlarını tcpı;Jnill 
rma ~e~lrjnlz. üz:erJno > 
t.alkar.ımı~ yof urttan bir P 

dôküıı yayınız. lJzcrloC r 
1ıe 

ya;ı; ııoeyıılr o\·aıa;,·ınız· 11 
~ufkaların Ü.terine a):ni ~fi' 
ğurı dökUp peynir o,·al1'tıl 
l ufk~\ koyunuz. ArtBP > 
dôktip l\1ldıktun t;0nrıı ;(f 
lan 111fka uı;lannı tr. ~' 
yınız. 'e üzcrlnJ son :>'1.1 od 
tüp kenarlarını 6tkıştırl :1' 
bir bıçakla 1 tedlğJnlZ ~ 
tikten fi<mra orta tııırD 1l ~ 
rma atirüniız. Çok ıezzct 
olar, 
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İsveç de tehlikede mi? Alınan - Sovyet 
harbinin 

Yeni inkişaf Iarı 

§JI ŞQN W\lBIR IR fl=1 
GI. Sikorski-Eden' in 

Daima bir Alman istilasından endişe nutku 
• 

eden [sveç, bugüne kadar harp Bulgari&tandain· 

sahası olmaktan nasıl kurtuldu? /lale sebep oldu 

nin beyanatı 
"Artık Sovgetlere 

k . . . k, 
ınımız yo • ,, rı:.~~ÜRAN 

............_ 1935 de tsveçe gitmiştim ; dUnya· her gün yeni bir zaferle beslenen bir :,ofrıı, 12 (A.A.) - Ofi: Londra, 12 (A.A.) - lskoçyad.-ı 
ll ~·--------ı nın en ılerı memleketi diye tanınan ----Yazan:~ canavara benzer. Her gün yeni bir A\am kıı1Mr&bında Eden larafınnan bir Leh askeri m erasiminde söz söy 
tar~U teblığlerdekl mal\ımatıı bu küçük ülkede halk terbiyesi ve Nusret Kö•m8D zafer bulamazsa ordu zaafa uğrar. Bul::arlar aleyhinde yapılan ~)anaı Bul· llyen Polonya Ba.ş\·ekıli General s. 
~! nıtlhim nokta üzerinde du- kooperatifçlltk sahalarında yapılan ıl Körpe bir kuzu bifteğine benzlyeıı garif>lao'da ınfielli ıd irlere }el . atmağa korskl demişttr kı: 
~ • yaman işleri tetkik etmek ıstıyor- Girit zaferi çok tuzlu oldu. Bunu Irak dC'vam etmektedir. Gazeteler, lnı;ihere Rusyada en yeni Amerikan malze-

ııı...,:· _CCPheslnde Smolensk meydan dum. Beni en zıyade llgllcndıren mev. yada beklemedıği güçlüklerle karfı· ve Suriyr..deki hayal sukutları takip al~hinde nuıukJar ....:: makaleler n~reı- mesile mücehhez bır Polonya ordu· 
~e merkezde Moskovaya zularla hiç bir a!Akası olmamakla !aşması 2 _ ıs,·eçte hasat zamanın· etti. Rus bifteği ise kayış gıbl çık· nıekıedirler. sunun teşkilini hazırlamak için So,· 
lııı.... 4bnan taarru.zlarlle bir dlrsek beraber bav .. 1n bir şeldlde <>ördU~ilm tı , cdovgrad'da ıalehc ko~re•inin açılı· yet lı Ukümeti General Szyszko Bo ~ CliCl "'' b b da bır askeri hareket yapmak iste· · . 
lfo.iı u. Bu taarruzların hedefi derin bir endişe, bUyUk bir korku, memesi. Almanların Iranda da blr takım tında dııhilıye nazırı Gabrouki tarafın· husz riyasetinde bir askeri heyetı 
..__~O\'a Olduğu için buna (Moskova dikkatime çarnmaktan hali kalmadı. hareketler hazırla<iıkları söyleniyor. dan söylenen nutul İngiltere alryhiıre kabul etm iştir. Bu heyet bir Polonya 
_,"'ti) "I •· İsveç ziraatı dr. sanayii kadar ileri · k ı kt t htı~ '4 Yebilinz. Bu muvaf!aki· Rusya hareketi istenilen sUratıe ne· numayı •re )O açmı~ır. • Sovyet askeı1 anlaşması a e me· - 80 Hemen bütün lsveçlUer, yl.lzler!nln zengin bir memlekettir. Orada her· 1\.( h d h'l f ı ·· 
• ta., __ ~ nra Almanlar bu mıntakada tice verseydi bu hareket muvaffak 0 _ at ııaı. a ı i} r na11rı tanı ın• an ı>o\· ğe ıııezunduı·. General Sikorskl söz· 
..._--anı ettıg-ı bl h çizgilerini derınleştiren bır endi~e ile kes Ağustosta kışlık lhtıyaçlarmı ta. labılirdl. lenl"n nuıl..ıın İngilıerrnin Bulgaristan'a ler!ne devamla demiştir ki : ~ ~ miz veçhlle - r azır. şöyle diyorlardı: marnlar ve uzun bir kışa hıutrlanır. k d • h • l ı ık b 1 1 
.... M, reaıne gırdiler. Bu hazırlığın Bugünkü şartlar altında ise böy- arşı aıma a nıanr hart> et "r u un· Polonya • Sovyet anlaşması her 

-ı .. Almanya bütün İskandinav nıem- Biltün "imal memleketleri gibi lsvc· d x da' ı k ı Ede •· ı 
1 

d kt n... ~ •e kuvvetı yakında kendisin! • le bır te.şcbQüs bu· ikinci Irak ser- ııı;una ır 0 an ısının• 11 ' e 1111 Uirlll hlsst mUJ!haza ar an uza ır . 
-~~""- leketlerlnl, ve bu arada lsveı.-1 de İ"· çin de kı•ı uzun ve s""'uktur. Kış ı- t ·hdidle•ind ısrar ctm-'·ted"r u 

'

"""1\tir. Y ., .,. güz~i olmağa mahkQmdur. Alman· e ~ e """ 1 • 1939 Eylfıl ilnde hayat memat m • 
gal edecek... çın yiyeceklerın hazırlanıp iddihar e· 1 1 d ı6•! d Pol nv milleti kat"I bir ııı.ıı...._ - ...-k cephesiain cenah kı- ar ran petrolüne her şeyden ziyade ca e ..., n e o • a 

'~ Gerçekten bugün lskandlnav mem_ dildiği Ağustos ayı uzun kı' için çok mUhtaç beler de Irandaki hazırlık· A im anga dan Alman nleyhtarlığı \"8Ziycti kabul ·~· dıı.... _a da Alman taarruzlaıile lekeUerı·ndcn n .. u·. Danimarka, Nor- kısa bir zamandır. Böyle bir zaman- t 
1 

v b ı k d 
"I -._ ..... Jarı rana Ingillerenin yardımını is· etmt.şt r. e u yo u sonuna a ar 
' haaıı olınuştur. Birincisi veç, Fin!Andlya, Alman ışgall altına da lsveçtelti nizamı bozmak bu mem_ tetmekten başka bir netice veremez. 

/ 

t • f ~k p edecektir. Bu vazıyet! yalnız 
dl&.. Cilttı cenubunda Kolm dirııeği, girmiş bulunuyor. V!kıii. l<' inlanda leketl Almanya için faydalı hale koy. lranın milttefiklcr safında yer alma· ge en ıcare kendı menfaatlmız değil fakat içine 

' 

. .,"l likr Almanya tarafından C"bren i .. g-• e- mak "'öyle dursuıı, ağır bir yük ha· ı ı 1 ı dl""! ı B ita Jıları hUrr yet "Yna4a Çerkov dirscğı. .. ., lU 
7 sı se ngi tereye, Rusyaya en mU· g r 6 m z r nya n ı 

r -- . dilmi" d .. ıı.lldlr. Fakat unutmamak llne getirir. Diğer bır çok memleket· ı rd h t • ı UklAl h i ca ttt t i 
iL. ~ngrad ve K!yef olduğUna Y ...,. ess r ya ım yolunu açacaktır. eye l ve s .. cep es p e rmı~ r . 
~ bı .. ,,_ ~ ıa.zımdır ki, dostça işgal, dUsmanca lerin olduğu gıbi... F' k t ı 
b..- ·-..ruan birincisine (Lenın· • a a sveç Alman ordusuna ve -<> 
_"'il 111_ işgalden, bir milletin ynlnız bugün· Nitekim, Almanya Rusyaya karşr ·ııeUn R M·ıı ç· k • 
-.... _,.~ğ'i), ötek'-- de (Kly-' dir- mı e usyadaki. güçlükleri bir 1 l n mer ezı 
..., ~ ...... ~ kü siyası ıstlklatı için değil, yarınki yaptrğı seferde de geç kalmıt olma.-.ı zama.n için olsıin unutturacak bır Bunlann ticaret 1 
lı..._. ~ · •ız. ruhi istiklali için de çok daha lehli· yüzlinden harbin neticesini tayinde zafer n~vesl vereblllr. va.kıll İsveç 
>..İ~ Kotnı istikametinde ilerli· kelidir. mUhim Amillerden biri olacak bt.lyUk çok güzel toplar yapmakla n~hur· anfaşmaS 1 yapacak- do'"rt gnn do""rt gece 
~ ~ taarruz grupu, bir kol tte !sveç niçin işgal edilmemiştir? la· güçlüklerle karşıla.şmıf bulunuyor. dur. Ve !sveçlilerln hli'irlyet ~kı U slQlu . ttmen gölü • arasına veçlıı çok seneler evvel tasarlanmış Ruslar sararmış olan ekinleri tah· ve milli izzeti nefsi çok yüksektir. lan doğru değil b b • d 
Sretınış ve Solzy istikametini olan bu tecavüzden şimdiye kadar llye ettikleri yerlerde kaldırmak ve· Lakin fazla rahata alışmış şehir!!· Dun lıir ı;aıeıe, Alman}adan g~kıı ti· om a.an 1 
~ · Soizy şehri llmen gölllnUn masun kalmış olmasının sebebi Rus· ya yakmak imkanıııı buldukları gibi !erden müı·ekkep küçük bir ordudan cıret hc)clilc İstanbul mıntaka ticaret 
~--nda ve LeningTadın 170 ya ile kirişin vaktinden evvel kopan! tahliye etmedikleri yerlerde de sU· büyUk bir mukavemet beklenemez, müdurlüğiınde ihzari mahi)eıte bır ı;öru~· <,.unı;ldn~. 12 (A . \ .J - Bıı hafla ı;o. 
~ lcadar cenubundadır. Eğer maması dilşUncesi idi. Şımdl Rusya ratle harman ediyorlar ve bu suret- hele bu ordu asırlardır harp etmemiş mc yapıldığıııı ,e bu görii~melcrde T'ıca· ııunda Çcınglinı; ,inıdı~ c !..adar )apılan 
~-.S.. dotru yapd&n bu taar- ile kitiş koptu. tsvcçin işgali için ıe wzun olr harbe hazırlanmak ınıka· olursa.. ret \ cl.;ilcti ınU~te§arı Halit Naz.mi ~ı§· lııHa bomLardımanlarının rn şiddetli-ine 
~ I' ı.,ka Peypus göMi şıma· daha fazla beklemeğc de sebep kal· nını buluyorlar. BUtUn bu anlattıklarımıza göre ıuir, mıntıka ticaret mtidurü Necmeddin maruz kalmıştır. Cuma sabahı ~lı)an 
~ ~a körfezi saQiij bo· madı. Fakat Almanya İsveçi vaktinden yakın zamanda İranda bır İngiliz Mete, Türk tütün Jinıiıed mıiduru ::-af· akınlara 400 kadar JaJlOn tanare:sinin i ş
~ •e ICacetı Berzahl~ LAdoga - Bu işgali şimdi geciktiren lkı a.ınn evvel de işgal etmeyi zaruri görcb!· hareketi, lsveçte de bir Alman isti- fct'ın de hazır bulunduğunu yazmlffır. ı irak eıtığı ve 3,000 kadar bombanın atıl· 
' Cöl&erı arasından yapılmakta vardır: ı - Alman ordusunun Rua- llr. HBl'be başlamı9 büyl.lk bir ordu l!sı beklemek hayal olmaz. Halbuki Alman)adan gelen ;)Cdi ki~ilik dıgı tahmin edilmektedir. Yalnız pazar· 

~~~k~deg~ ~~e=============================================~cta~~ t~~rlu~n•~Un~~nd~~n~rakı~~m~~ 
~ Let.ı t f d 1 bir h""cttlr. Bu hev. et, buradan ala hile· nıİİ•te•na olmak uzere akınlar 4 giın 4 ngradın ve e ra m a_ Al 

8 
r -· 

~VVeUerlnin ne kadar m a n cdderi madddrri t~biı ettttek \'C fahıii..a· secc tmrnıiıetur. Ha"-, hu muddct zarfın· 
-...:~ .... ~ette bukınduklarr derhal !arının ihti)açlarını bifdinncl. mak~adHe da sıjiınaklarda kalmak ve az U)Umağa 
~ gelmiştir. I \e hcralıerinde g;;uirdtiğii )İ)'ccı..-klc iktıfa ~~ ~~YhYd>{Jlriz ki eğer Rtısiar ş k h • d p 1 J 1- silah u . k Alıı.1.Mıya ile )apılaca~ını bildirdi~imiz eımcğe mcclını: kaluıı~tu. 

:ıanı ile Peypüs gölU ar cep esın e o onya huri man isti ame- yeni anlaşma C)lül İptidasında )a{ttlacak· Dün Jnııonlaruı şdıir ıncriııe )Bjltıl.Jan 
t dac- a•tına aJmıya 1 tır. llül.ıimet bunun için haı:ıriıUcra ııktnler altıdan aşağı dcğHdir. 18 bombaı · Cet.....~ Bahayı ve Peyptis iÖ• h kat f f 1 • d d t • 1 .. u . d 1 . --... ı are muva a tın e h b 1 fimdidt-n hatiamıştır. Yapılacak 111lıı~m.a ıman •n·Heem• en mttre .... cp son a ga lt~ • lıneıı g-öltt • Seliger gö- • başladılar mu are e er taınanıen hu-ıı•i takas e!a•lırına g~ ~hir charına geld iği rıımnn şiddetli bir 'ile 'llıdan geçen bir asd muha- f 1. ı . ı b 

1 1 1 k 1 d d • tıınıinı ulunac.:ak \e mal mukabiti, ]~ede 1 ırtın;ı Ç l>•mış tr a .. ıncı ar u uı arın a · ınuannidane müdafaa e- 1 yet e evam a. A Re t AJ d ed d 1 ı... ki ı.d· d ç· d r· Londra, 12 (A. .) - li er an. evam ıyor zikrcdilrn nwllar gooderilcccktit'. tın ıı a ça..ıan uçll~ arı ta~ ır ~ ın a ı '~ ~ ~ taarruz grubu, • sı bildiriyor: fstonbula dün ı:dditdcrilıi bildinffğiıniı batar)alarının ut~ınden nıuı~w olacak· 
' göller ara.sından tar· Bertin, 12 (A.A.) _ Alman ordu- lthnada Jlyık bir menba vuıtas!- Alman ticaret munı~il!l"ri şdırinık tl.İc- lerını ~üı.erd: fdırc )aklaşmaktan ~e· 

ve •lmaH ... ..ı.;...,, ~ru gö Moskova, 11 (A.A.) - Dün akıı2m . .. ' · • 
1 

d' J el · b lit Le v--.. - ~ tarı oaşkumanda.nlığının tebliği: le Polonyadan alınan bir habere • .... carmile t!'IJllS etmrl..1c \'e mT rnuddctlrn· .. ınm~ rr ır. apon tan ar erı u un 
AiıılP'&dı ve Sovyet kuıv. Şark cephesinde harek!t muvatfa- re Almanlar <ilhak> edllen eyalet· neşrolunan Sovyet tebliği: heri tatbikatıQda ak.ıdık gôrüıetı ıo 

1111
). Szechııen gjhi diğrr ıa.~ra ~dtirlcrinc \ e 

cel)Uptan ib&t86'& imkA.r. ktyetle deY&m etmektedir. Jeri!eKl PolOiı.~\'t -:mıaıua ka~ a ~ea &ün4l Qelteı, SmoHıMit, yon ,e S.5 m.B,tonluk anl8f111a ml'..-C( \"enııx-~ ~n~obolulltlfl :\ İf'ifilt""'c' 
)e et.ne~' So\·yeUer bu şellri Dün gece Alman savq tayyarele- muharebeY.e seıvketınek üzere sHAtl Bielaçerkof ve Uman 18Uicametlerln· <1rafııtGa aörütmelerdc bul1HH1U1kıatiırı.r. LirfeV ~ibi ınııhim li•anlaca k~ı fıu. 

ete ve bu cenahtaki or· ri Moskovadak! asker! tesisatı ve dl· altına al~ ~amıflardtr. de kıtalarmuz dUfmanıa mubarebe· -.lar y119n11~lan'l.r. 
e btıylik kısımlarile şarka ğer müteaddit mühim oomlryolu mU· 

"e ~ı aevkillcey;şl sahada u- naka!At merkezlerini bombardunan 
~arı bir rical yapmağa etmişlerdir. DemlryoUarında bUyUK 

~ biJ.ı lclankr. yangınlar ve şiddetli infilaklar mü 
~I lllUhim nokta budur. şahede edHmiştir. 

'~ &ber bu mıntakada göl· 
ı.ı~.lıı 'r r ve bataklıklar çok oldu· ~ürlilen So,yet tana.releri 
.:~. it lal ınUdafaaya daha elve· Berlin, 12 lA.A.) - D. N. B. ~1-

Sllıllı altına çağırmalar cArbeıts 

Anıt> ismini ta.ı,ııyan iş teşkilatı ma· 

riCetile yapılmaktadır. Bu davete ica. 

bet etmek istemlye"ler tevki! edil· 

nı~k tehlikesine maruz bulunmakta
dırlar. 

Alft'lanl&r Polonyalıları kışlalarda 

topladıkları zaman bunları c:Volks· 

lere devam etmişlerdir. 

Hu·a kuvveUerinıiz dü,man piyade 
ve zırhlı kıtalarına darbeler ındırme. 
ğe devam eylemişler, tayare mey. 
danlarında tayarelerıne taarrw: el 
mi~ler, Tuna üzerincle büyUk Çcrno · 
vodi şlmendöfer köprüslinü ve K06-
tencede vllfurları bombalamıflardır. o~ lialaı-ın bu cenahta bulu- man avcı tayyareler( bu sabah Kiyef 

Ciddt meydan muharebe_ mıntakasında yaptıkları keşıf hare· 
ttııı.,._ ~ ~nınlf, bUyl.lk ihatalara kltı csnssında 27 Sovyct tayyaresı deutsche, ya.nı alJlen Alma.n Polon- ıo Ağustos gtinij 39 düşman tayya 

ttı~ttr~ s:ok miktarda eair d<ı düşwınU~lerdlr. yalı vatanda.şiar oldukllt"ını beyana resi tahrip ednmL.~lr. Btz, 25 tayya-

Köprü lahı1p edilmiştir. 

' \' •• Oyalama müdafaası ile Tallrip edilen tanklar icbar etmektedirler. re kaybettik. 

Gıf.:.;uha.rebeyi kesme usul- Berlln, 12 (A.A.) - Şark cephe· Alman makamları bu suretle silah Şimdi alman kat'ı maıamata gö· 
eıs ... ı.. ine nlıbetle en iyi tat· bö ı d t 

.... ""' ~--- sinin .şimal lgestnde Alman p ya e altına alınanların cPolonyalı gonUl· re, 19/ 11 Ağın; os gecesi Moskovaya ""-- "VVYet ordusudur. Bun-

~. ··ı.rt da b kuvvetleri mUteaddıt Sovyet batar- IUlcr> oldu""unu söylemektedirler. karıııı Alm41.llların yaptığı hava taar u ordunun ayni ""kil· · t> ebe ..- yalarına hücum ctmiş1erdlr. Bu hU· ruzunda ev\.·eıce bıldu-ıidıği gıbl dUf· 
• Ye devam- etmesi bekle- İtiraz !.'den birçok Polonyalılar 

tı... cum esnasında Bolşevikler ağır zayi· nıaotn beş değil altı ta~aresı dllşil· 
~~ at vermiflerdlr. hapse atılmıflardır. ıs den 45 y-a.şı· rUlmUştür. 

1 ~ ~lt.ya &'delim: Sovyet .Aynı bölgenin wğcr bir mıntaka- na kadar olanlar silib altına alın· Geçen gün ı;e llA. 79 Alman ve !<'in 
~ ı.:: 1.1'kraynada. Almaıdacın ısında yedısl ağır çapta olmak tize- maktadırlar. tayyaresi Murmaıuık mıntakasına 
it 1''f>tı &lneUnde kuvveUi bir re 75 tank ve cenup cephesinin bir Bu tedbir hakkında müzakereler- kıt.le halinde taarruz teşebbUsUndc 

• ~, k~ı hiseinl vermekte· bölgesinde ayni gün 70 dığer Sovyet de bulunmak üzere Polonya kabıne·· bulunmu~lur. Düşman taya.re müfre 
' ltoro.~nladıtımıa. gore, Alman tankı tahrıp edılmtştir. si fevkal.&de bir içtima aktedecektlr. zelt~ri avcılarrmız tarafından önlen· 

~i".,'!, Ve Çcrkov istikamet· Bundan ba.şka 15 .Rus tayyaresi dU. mlş ve .şiddetli hava muharebeleri 
t4 "~ e d Londranın Polonya mahfellerinde it 'llorı Oğl'u tazyikte de· şUrülmUştür. olm~tur. Daha ılk Şkidetlı taarruz-

llJ.._ ·., ar. Fakat bu tazyiklerin Almanların aldığı bu tedbir <huku l · · d"' ·-~.,. v Dtüeperde batırılan So\ )et gemHerl da tayyare erımıı: Utmanın harp nl-
etttL .. eya tA.biye sahalarında ku dUveı kaidelerine açık bir teca· zammı bozmuş ve Alman • Fin tay 

>'OL ~tine dair -"'"im Berlın, 12 (A.A.) - D. N. B. Dnl· 
~ ""tıa;.- ,..,... ema· vüz> olarak tavsif edHmekte bu ha· yareıerınin idaresi parçalanmıştır. 
lt ~1.\lınanıu, sarih hiç bir eper'in 14'8ğı mecrasında Alman dlse aglebi ihtimal dünya efkarı u Dilıjman tayyarelerı kijçük gruplara 

Ve )' iddlaaında bulunma- topçusu tarafından 9 Ağustosta ba· 1 de.ğıtılmıftll'. Dilşmamu iki bombar-ı •• &lnız ricat hallndeld Sov· mum yesi nezdinde fiddetle proteet.o 
.... ~lbf tırıldığr bildirilen 27 bin tonluk Sov edllecektt"r. dıman tayyaresi alevler içinde dilşU-""llt.t "kı sUraue Uerledlğtne 
~r~e tııUphem iddialar Heri yet ticaret vapurlarından ba.şkaca rUlmüş ve diğer iki& de ciddi haaara 

~ ~· Ancak Kiye! cenu· 10 ve 11 Ağustosta da Alman kıta· mUstakbel Safhasına huırlanmakta· uğratılm19tw. 
't_. ~ Cliraek huıl olrnUJ· Jarı Uç Sovyet gemisi daha batırmış· dır. Moek•vaya ha.\a akıRı 

~er bu dlraeti dözel- !ardır. çevrilnııyen düşman kuvvetleri ça. Moskova, 12 (A.A.) - Afi: Dün 
'lt. fecf olabilir; Kiye! Dnicper' ln a.şafı mecrasında bir murlu bir arazide çekil~k ıç!n bil . gece Alman taryareleri tarafınden 

ediiebileceti gibi da· k ti f yaptlan akın netlcesınde birka" ev kuvv büyük ve iki ktiçük topçekerde iyı yU ıayre er sar etmektedirler. Ba.ş ,. 
v.__ etler de Dlnyeper k i de 'd . k harap olmUf " birkaç k'•i ölm"-· 

'
111ldan bir be i in bir atıııııa yangın çıkarılmı' ve bu üç a yer er ı aresız alan ve çevril· .., ...,. 

~-,<qo· çem 1" ç c mış bulunan dü.tman kıtaları moka· tür. • 
l\ı.._~ gemi batırılmı9tır. vemete devam etmektedir. Nefre(iiien ret;ml teblifde 

e ~rkov iatikametı.ıl s<>k- lapanyel Ma\1 ıömlekli ıinüllü illve edllnıektedn-. 
ı...lr.. "'l taarr-~· İmha edilen So,·yet kuvvetleri 

şunlar 

Adliyede terfi 
ve tayinler 

Ankara, 12 (Telefonla) - Adliye 
Vekl\letl, hfı.kim ve müddeiumumiler 
arasmda. geftl9 mikyasta bir tayın 

ve terfi listesi hazırlamı~r. Ali tas· 
dike iktiran eden bu listeye nazaran 
Kütahya ağır ceza reisi Mesut, İs· 

tanbul Ttcaret Mahkemesi Reislerin
den Zeki ve İrfan İlgime, Amceıra 
Asliye Hıtkuk H!kiMI Vehbi Glindöz 
lOO lln rnB&fll terfi ettirilerek mlln· 
hal bulunan temyiz matıkemesi aza· 
lıklarına geüftlmiıplerdir. 

Temyız mehMlneei raportörlerin· 
den Sadık KUtakya a.ğH' ceza rei5-
llğlne, İstanbul ticaret mahkemesi 
rel&ı Full, İstanbul ltllkıtk htklmı 
Ali Rıza. Isparta hukttk hakimi Ham 
dl 00 lira mUıf& terfi ettk'Hmkj~r 
ve İstanbul ticaret mahkemesi reıs· 
Jiğine İstanbul hukwk iM.kimi Şeyh 
Aslan ve Niğde ağır ceu retıııllğHıe 

El!ztk hukuk hAkiml Emin 90 lira 
maa.,ıa terfian nakledilmlflerdtr. 

Temyiz mahkemesi raportörlerln
oon Muhıddin, İstanbul a.sıtye ceza 
hlklmi Adli, Adli~ mU!etttflerin41en 
K!zım ve Şevki, Malatya ağır ceza 
reisi K!zım, .Malatya hukuk Mklml 
Mehmet AN, Klri<lareli hakimi Ali 
Rıza Mufla 'h~irni Kadrl Turan da 
80 lira maaşa terfi ettlrikn~erdır. 

Belediye 
otobüs alıyor 

"O\I:~ sefer ayni iti U· -
' ~ ,~tinde tekrara bqlamış· Bertin. 12 (A.A.) _ D. N. B. Şark Derlio, 12 <A.A.) - D. N. B. bild.iri>or: 
Sı,tc etle Mar~ Budlenl- cephesinden bildirildiğine göre, Ge· U1111n mıntıkasında çenllaıi~ olan Sov. 

Haber aldığımıza ıöre hiil.:'-et, İstan· 
hu! belediyesine t~"c;.re \e Ameril:..tan 
otobü:. •laak itiıı. 599,089 liulık akreditif 

Dtin g.ece Mo&~·a üzerınr. akın açmı§IK. 
yapmak t~ıriinde bulunan Al· 

Muğlada bir yangtn 

-------0--------
A m erik a donanması 

hazırlanıyor 
Va9inglon, 12 (.A.A.) - Amerika· 

daki demz mahfcllerlnde beyan edil 
digine gore, harp filosunun t~vi· 

yes! için hazırlanan bQyUk progra 
mm tatbikine geçileceği esnada A · 
merlk~m de!Wz inıpaatı balıriye neza 
r-ctinin tahminlerinden ıleri geçmif 
bulunmektadır. 

A)'ni MahfeHerde hastl olM kua 
ate g&e, donanma her 1kl Okyanus 
için derpiş edilen müddetten daha 
evvel hazırlanmış olacaktır. Bil"9Qk 
merkezlerde deniz efnchnm tahm ve 
terbiyesi süraUe llerlemektedlr. A· 
merika tezgAAlannda halen halta.da 
bir gemi denize indırllmckt.edir. 

lzmir kiiltiir li-sesi 
hakkında bir karar 
Ankara, 12 (Telefonla} - Maaf'if 

vekaleti ta.rafından evvelce resmi ı.se 
lcre muaail olduğu kabtıl edilen !z
mir Kültür lisesinin bu ~eti gö
rülen Jüzıtm UEerine bu ôenı )"ılı ba 

9ınöan ltibaun kaldır~ır! 
--~~-----~~--~-

Vefat 
:\(ara, mebllw arkadıışHDıı l\Iaa11ıtr 

Bozdopn'ın rcfila ı şehit hıabıışı Bay 
Fehmi kainıeıi bmrt Bozdoğan çekmek· 
l e olduğu iıtNtekkt.aa J..urtulallHyarak le· 
fıt etmitrir· Bir ç.ok .iaaba 'e a~ 
lırtnıo ittiralı:iJe cenaze namazı Hacıha)· 
ram camiiode l.;~um sonra Cebecide 
a"ri mezıwitia ~. Kederli aıic-
1\!İnc aalHr ve sa,ın ~ Tıttı.rnimı rah· 
met dllezi.z. 

(iv Asi ICM6'!J 

Uzak Şarkta 
kasırga 

kopacak mı? 
Yazan: M. H. ZAL 

U zak şarkta gürültü ha kep-

. tu, ha kopacak... Japonya 

bir ihata ~enberi altına alındığın· 

dan şlkA)etçldir. l:'J)amın mli!te
rek müdafaası naıRı altında Avus· 
tralJalılarm \e lngillzlerlu her ay 
81Jaına gelmelerlııl \C Hindlçlulde 
kendi Japtığı OJunu tekrar etmele
rini beldl)or. Diğer taraftan Ame
rika Ue lngUterc ke.ndllerlnl Japon

) aya baflaJu sulh palamarlarıa· 

dan her &Un blrlDI keıılyerlar. Ola· 
ponJ ada şubesi olan Amerlka11 
ıJlrketlt•ri bu şubeleri kapamak l· 
çln emir alınışlardtr, Büyük Ok
yanusun en mühim nakliye şll'ket
lerlnden blrl olan Canadiaa Paclflc 
Japouyadald aceMalıklaruu kapı· 

yor. A\ustralya Baş,eklff seyaha
tini yarıda bırakarak acele mem
leketine donınüş, tclAıJlı 9ÖZler _.,._ 

lemlştlr. A111erlkan 'e İngiliz lie• 

flrlerl Tokyeda ~terek bir ta
kım teşebbUslet- yapnuşlardK. Bir 
taraftan da Olaponya•ın umumi ae
ferberUk Japtığı sO.)ieRIJ•r. 

Acaba ııilab1ar bu clela patttya
rak mı? Bu buaJin CC\abını Japon· 
yada, Amerlkada, :Siyamda delil, 
ı:-ark crpheslnde aramak doiru o· 
lur. Her şeyin ımttek tllljl, Alma•· 

ların Rwı ordu- ~- enel (m. 
ha edlp edemlyeceğlnde \e k'ıfını 

RU!iJ ada UZllft bir cephe wıerilltle 

ııeferber kalııı kalıoıJaeatJad8dır. 

Eter R• muka\emet.I devam e
derse Japonya lı>tecHği kadlır kı

lıç f!tkrrdat ıR, taarru&a l'8Çftıej"e 

•·esaret etmiyecekUr. Diğer tMafa 
gellnce Amerikada iJapollyaya den 
'ermek ~in bundan münuip za. 
maa olanuyacağına kani olanlar 
\"&rdır • .,.akat Japonlar taarnu.a 
geçınedea C\""Yd Amerika h~
tl•in ltMp 1ne8UHyetini )ÜklemMBI 
'e kongredf>n harp kararı alMMı 

~tlir. Bunt1n ~ki RUH 81'dmu 
kıştan C\ \el imha edflemeue uaık 
şarktaki Mitün güriiltti \e hMAere 
ratRten harp kasuıaın 1'opma1111a
ııı lhtlwıaİial daha galip prmek ea
lr.dlr. 

-GONON 
_BORSASI.] 

12 ACUSTOS 941 
l .,ıerlın 

100 Dolar 
l> i s,;çre Frc. 
> Peçeta 
> Yen 
> İ 5\ cç kroM 

1933 Turk borcu l 
l9i8 1atıkrazı dahiH 

1933 İkramiyeli Erı;tni 
1934 St1111 • EmtrlHft 
Anadc:ikı Demıryol11 lıdMlr 

T. İş Banlı.:a ı Mııes515 hts$0 

NV&ft 
T~ Aitmı (Retat) 
T iitt Afttnı (Hanı.it J 

Kırluı b~-i birlik 

> > Cftccat) 
24 a,ar altın ı;ramı 

5,20 
132,28 
-,-

-.-

LL 
21 25 

22 00 
29 25 
3) 15 

46 50 
135 Ol 

25 5ı& 

23 '° 
lll 00 
117 00 

3 39 

-RADYO] 
PROGRAMI_ 

B"GU:SKC PBOGatUI 
7.30 Progr.. li-2a Keııııtma 
7.;i.3 Miirt* 18.«> Çoouk Meli 

7,+5 A;a.ı 

8.98 Miıik 

19.00 Sut .,..... 
19."5 Mürı.ik 
20.16 Radyo G&. 

s.so 8.45 E~ . suti. 20.45 Malik 

12.30 Progı:aa 21.00 ı.nat. Tak. 
l2.33 Müzik 2(.)1 Miait 
1%-45 AjMı& 2l.25 Mü* 
13.0Q MüıiL: 2!.:MJ M\Qik 

13.li/ M.00 M®k. 22.atl Saat ~ 

18.00 Pf'OIAlll 22.4' Minik 
18.oJ Mımik 22~.00 Y...&d 
16.15 Sen-t » D. prosraaı.. 

~~hı~iYct ve Odea&ya da- neral Grande'ın kumandası altındaki yet kıtalarının mukuemetleriııin lı:ırılnıa· 
'tt\ ~l merkezden yarıp İspanyol gönUllU cMavı gömlek> 11 ~le neticelenen ~arekiıt.•, ıhıncı ~e 12 nci 
"' ~~~t~&le ve cenuba Uer- tllmenl Alman ordusuna merasimle ::x>•1et orduları ıle 13 unrıı ::io•')'et ni~n· 

'1-~'lll e nı Parça parça Iha- dahil olmut ve HiUer'e sadakat ye- cı kolor~usu tamamen imha edilaıittir. 
b..Jtı.a"'°ıa..olın.te ı;alıfıyorlar. Ce· 12 ncı ::>o,1eı ordueu bB§kuınandanı 
_'q "''-..a !) mini yapmıştır .. Merasime Alman lh. G l p I Pofı .. li ·1ıe . 
lt..:'"«tıtı lnYeslel" ile Dlnye- tıyat ordusu kumandanı General cnera ue Jt n ı 13 uncü nişan. 

man tayyueleri hedeflerine varma· 
dan dağıWmlıflardır. Ancak bul 

mUnferlt tayyare~r. hlY<Aınet merkc? 
zinin üzerine inCiilklı ~ar at· 
mata muvaffak olmu.şffu·drr. Birkaç 
ev harap oknllştur. Hiç bır yangın 

Muğla. 12 (A.A.) - Dü. gece &a.t dört 
buçukta Kö,ceğiz ç.arşı&1nde bir otdftn 
çıkan )angın eonunda otel He Bir kak~ 
eelciz ~lı.iıı ve bir ev yBAOH§ltr. Oveyş kanalı 

~ ;.~ı... ataz1 IJbndiden cenu· F 1 aset t 1 ti cı kolordusu kumandanı General Nikolar 
,.,.1 .... ""' a~ rom r Y e m \! r. l\:iritiov ~ir edilm~erdir. ltı..::'"""'ıennıı an muvazi nehir-

..:~. ~it fttr. MUdaraaya el· Kiyef"ln cenubunclakl ılhata General Pnd'in 'erdiği ifadede e1.· 
~l llehır~ edll!rae Almanlar muharebeı.I bltmi~ 
ı-.._ lttı1'ttı esiını olmıyan ve Budapcşte, · 12 (A.A.) - Macar Daha 6 ağu ıos ak~ıımı mıılur.mct İm· 
~ lçı uzandığı istikameti telgraf ajansı blldirlyor: kinının kalmadığını T&d)ıı ile Mo·kova. 

cümfe •kınittir J..i: 

~ ~ntihap etmişlerdir. Alman tebliği, Kiyef'ln cenubun· l• bifdirdiıu. Moeko•a. hıı tdgrafımı alu 
~ ~l lenı cephesınln bel dak! bUyUk ihata muharebesinin bit- alllNWI bir rarma hareleti yapuıamı <'nı· 

' eden bu salıayı Din· tiğini bildirmiftir. Sovyet kuvvetle- retti. Fakat bu yarma t~~bltisa, Alman 
~ ~nlig-ille kuvvetli rinin imhası ve silAhtan tecridi y&- kıtalamHn ~eıılıeri kaq.ııwada kmu..p 

bi11l' nun bUY1ik kısmını pdmıftır. Şimdi arazı dtqıman kuY- ınabUaı oldu. 

' ~ &erııııne ala.bilır, vetJerinin dökUntiiııiinden tem~ne- So..,.eı ~i. lııı son hefıaıarın faeı· 
· B&kaı11n yapabl- cektir. Kıtalenmız bu huwıta !&al ı... cic.aliaiıı ~vyet L:ı&aiarı i(.in llOll ._ 

bir 8Ul'etie ~ .. <ilarehMilı ~ .ıt•·· " • .,. 

çıkmamıştır. Btrkaç ki19i ölmUşUir. =============== 
Bır Alman tayyareııı dUşUrWrnQftir. nıem..ş o6an tıaırY«ıre aranmaktedlr. 

Bertin yeaklen bombalandı 

MoskoYa, 12 (A.A.) - Sovyet tay. 
yareleri dün gece Berlin clvarındakı 
aakert hecieıflere karşı yeni bir akın 
yapmı,ıarctır. Yltksek infi!Aklı tah

rip bombaları ile yangın bombalerı 

ıMı!nıaflır Berlinde bCiytlk yangınlar 

~ ve şkkhıtl.i infilAklar \WU 

tıuıdag'u ~-
HM>eki.ta ~ eden t&yyweleri· 

miz.iıı hepeı biri ıniietelııa olmak Ü

..... iıaa ftr ü)lfll • Oeliia& dön 

t)~ii MmMI taarr11ZU YftlMien 

'fol<l*UelMll 

Londra, 12 (A. \.) - S&,yet • Alm1111 
ctı>lıeaindıe ~ Mmıın ıaar... )l.ııni

tlM ŞİddcUeıımi,rir. Ode!a İie ~f .... 
eıoo.ki ileri harft:eti iftital etmıııkle ve 
c:epbeain dit!:er kı61111lmndal.:i .Alman M
ri heıekctl~ .na tdulitw ~ 
elııııM.aadır- Sovrct ~. uwedai ..._ 
kutı yeni bir hit-.umııia ı..iuaıu ı' •ır. 
('~de ge91iş öir-)itk M\a mulmeiıe
lmaio ceıeyan t:aici Jaelıer ·ııeıdıa•c· 

•• 

!Son giialeHe SilW!IJ'! k.-c Çllk mil) on dolara mal obauttur. 
.,...... .... JaM·a taarrnı.n '*- Blday8te kamlııa iMi eatllmda ı•· 
ı.,-. nl.,tttı 46 HA 9t metre, dtiBla se-
~e;n kanMı, ~n Port nl~I 22 metre, upri derinlltt 

S.W ,.e lilMI delHda SMııoen ıJC- 8 metre oharak 11eeep edDnnl1tL Fa-

Mrleri -·-- 8öveeıt benalllaıı! kat ııoaradan yapüa ~ llei 
kat Aea ve iki dellisi Mrieftireıı gen~ 61 Metr.e, aeprt dertali-
h '1 r. 'l'.utltea llO mil uır.u- fi bıe 13 metrepi ballll ...... 

........ .... kaaakD geçiş müd· 1875 de 1qiltere hiik6metl, Mı

... N _. ~ ıAirer. Bu llesap- BW' HJdhlne alt oa.n (on ait.lda Je
l& ....,,.. balıll aeeak U - 7 ...U ~ hlııııeleri 4 mByoa hctHz HM-
...... • & rler. 8 ... .-. .... .,ur. 

Ya; 1 -na 26 Dilıan 1868 da K...ı lıılr JlolaMNıı, oa l11cU1z 
b19bma ''e 11 .. .._. lN8 da ,. )ilmi MI' Fraauz direktir ta-
14' • ..-. -.... * .... mt dı 4.._ e "! '2 • , 
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SEN MiŞEL 
Fransız Erkek Lisesi (Feriköy) T. s.11oa 

İhzari - Orta - Life 
ikmal imtıhanları ı ,.c 5 eyliılde 

Denla 12 Eylwde ba,lı)·acaktır. 

lstanbul Levazım Amiirliğinden Verilen: 
Harici Askeri Kıtaat ilanla rı 

A~aı;ıda ~nı.ılı m<,.adın koralı zarfla ek•ilım,.Jcri hizalarında }nzılı gün, 
eaıt ve mahall,.rdeki u•keri ,;atın alma komi~)onlıırında yapılacaktır. Taliplerın 
kanuni vesikalarılc ıd.Jil mektuplarını ihale uaıınd~n bh ~aaı PHcl ait ol•luğıı 

L:omi )ona ,·crmd•rı. 183l • 68011 

Cin" Miktarı Tutarı r~minaıı İhale sünü, 3aati ı c mahallı. 

Buğday 

Sam&o 
Sade )ağı 
Pırinı; 

Kilo Lira Liru 

1 ,300.000 156,000 9030 
600,UOO 18,000 1 ~O 
15,000 kilo3u liO 183i.SO 

15,600 > 4 ı 515,3.3 

* 

25 8 9U 10 
26 8 9U Jj 

10 9 9U 14) 

10 9 9.U 16) 

~iirt 

Erıınran 

GirC!un 

81 :90 ton sığır c!.İ alınacaktır. Kapalı zarfla ck•iltmcsi 22.8.941 cuma ı;ünü 
11u t 16 da Adana•la askeıi uun alma kooıb}onunda yapılacal..tır. Tahmin bedeli 
22,680 lira, ılk tcmınatı liOl hradır. İ5lcklilerin 1.;anuni \csikolarilc td.lıl mel.:· 
tuplarını ihalı: ta.ıtınden bır Eant enci komı5)0nıa \crmclcrı. ( 798 - 6S99> 

* Aşağıda )az.ılı me\11ddın hizalarında )azılı §eldllerdc ek~ıhmclui 20.S.9U çu· 
ti~ ı;unü oııat 6 da Polatlıda afkcri u.ın alma komis)oaunda )&pılacaktır. Ka· 
p.ah zarflar için ihale 6aatinden bir eaat t:nel komi&) ona teklif mektuplarının \C• • 

rilmesi. A~ık ekı;ihmdcr için ihale saaıin<lc konıi.)onda lıulunulına:H. E\saf \e 
14rtnamcleri kom15yonda ı;ônilur. 

• Mı~tarı Tutarı Teminatı İhale ltl..li 
Cınsi Kıla Lira Lıra 

Nohut 
Şehri)e 
Bulgur 
Y. Mercimı-k. 
K. Mercimel.:. 
Fa5Ulye. 
Zcyıin 

K. Üzüm 
Makarna. 
ç. Makarna. 
Zeytin yagı. 
Reyaz pernır 
Gu. 
Pirinç. 
~ ade yı;ı... 
Sabwı. 
' fuz. 
H. Tuzu 
Odun. 
~n. 

K. Ot. 
Patates· 
K. So~ıt. 
Çay. 
Koyun eti· 
Sı&ır eti. 
Salça. 
Sir\:e. 
R*l. 
Silindir yai 
Mu.ot yağı.. 

Şe'\er. 

15,000 
4,000 

14,000 
.ı ı.ooo 

10,000 
:?0.000 
s.ooo 
5.000 
9.000 
9.000 
S,000 
Q,000 
6.000 

10000 
14.000 
10.000 
9.000 
3,000 

ııo.oı.ıo 
500.000 
750.000 
15.000 
10,000 

150 
32.000 
62.000 

9000 
söo 
500 

1800 
5500 

10,000 

3000 
1800 
2520 
2800 
2-IOO 
4000 
2000 
2250 
4050 
4050 
·t..500 
20.ıo 

1560 
4000 

22,000 
6000 
Sli.SO 
210 

22'20 
10.000 
52.500 

1.500 
1000 
900 

12.MO 
21.i'OO 

2700 
75 

250 
1350 
825 

4900 

--
450 
2j0 
378 
420 
360 
fıll() 

300 
337,:;o 
607,50 
607,50 
675 
306 
234 
600 

3360 
900 
3i,63 
31,50 

333 
1500 
7875 
225 
150 
135 

1920 
3255 
405 
11.23 
37,50 

202..SO 
107,25 
735 

Atık ek!ilımc 

> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 

Kapalı zarf 
> > 

Açık el..siltm,. 
> > 
> > 
Kap:ılı zarf 

> > 
A!:ık el.:~iltme 

> > 
> > 
Kapalı zarf 
Kapalı zarf 
Açık cl..~iltme 

> > 
> > 
> > 
> > 
> > 

1 792 - 65931 

* Mnbıelif ıtakli)at yaptırılacaktır. Kapılı zarfla eksiltmesi 23 8/ 911 Cu· 
m.ancsi ı;ünü aaat 11 de İzmitte Akcakoca ilk ol...ulunda a keri aatın alma l..ooıis
yonunda yapılacaktır. Tıhmin bedeli 75,350 lira Ulı; teminatı 5018 liradır. Talip· 
}erin lanuni u~sikalnrile trklil mektuplarını ihale saatinden bir HBt eV\el ko· 
mi~H \ernıcleri. Şartnamesi Anl.:ua, l!tanbul L\·. imirlilJcri !atın alma lo· 
misyonlarında da görulcbnir. (832 • 6751) 

* Beher tanesine tahmin edilen fiyatı 10 lira olan 2.)00 tane )Ün battaniye 
pua.rlılJa &atın alınacaktır. İhalesi 16.8.9U cumartesi ı;unu ııaaı 11 de Ankarada 
M. ~l . \'. Sat ınalma komis~onun<lı )'apılacalıır. Kati tenün.ıtı 37:>0 liradır. Talip· 

}erin belli '-.kitte komi•yona gelmeleri· (8 ıo - 6831) 

* Beher kilo una 22 kuru' tııhmin eılilen 150,000 kilo aığır eti kapalı zarfla 
eksiltmeye l.:onmu,tur. İhalesi 1/9 941 PazartC$İ günu uat 15 de l::rıincanda 
ı!lteri .atın ılrna komi )-Onunda yııpılaeal..tır. Tutarı 33,000 lira ilk teminatı 
1475 liradır. Şartnamesi kouıi5yonıla görülür. Taliplerin kanuni Ve5ikalarile ll'k· 
lif ~d.:tuplarını ihale uatinden bir saat ene! komi$)Ona \Crmdcri. 1860 • 696ij 

* Aıısıda yazılı nm·adın lı.apalı zarfla ek&iltıncleri 28 8 911 Per~mbe ı;ünü 
hiıalarıDda yanlı saatlerde Çanakkılede ukeri ııatın alma l.:omi yonunda l'IPI· 

kaktır. Taliplerin kanuni 'esil.;alarilc teklif ml'l.:tu plırını ihale Halinden bir 
ut enci 1.:omis)ona 'l'crmclcri. E,saf 'e şartnamtleri koıuiôyonda görülür. 

Cin~i Alık tarı 1 utarı T cmirıtıtı ihale 

~üt 

Sığır eti 
Sut 

Kılo Lıra Lira saati 
12.000 2ıoo 180 ) 
9,000 1530 116 ) 17 

60,000 27,000 202:> 15 
20,000 3400 455 15 

90,000 40,500 3038 15,30 
(872 • 6979) 

• Benziu Mİane Cüderi~i satın alınacaktır. Elinde mc,·cut bulunup e:ıtmak 
i•tiyenler in 20 8 941 t arihine \..adar Ankarada ilan l\lü;tetarlığı 2. ci şuhe 
mildürlüğiınc muracaaı ,cya tekliflerini bildirmekri. (866 • 6973) 

* 5200 ton lı;uru ot alınacaktır. Paı.arlıkla eksilımC!İ 16 8 911 Cumart~i günü 
aaıt 10 da Çanlıkkalede a keri ı;atın alma l..omisynnunda yapılacaktır. Kaıi temi· 
natı 40,9,j() liradır. Taliplerin ~lli \&kitte komh)ona gelmelrri. (684 • 6?71 i 

* • 213-ı!? lira 50 kuru. kr.şif bedelli )ol ,-aptırılacaktır. Açık ek•iltm~i 3 9 941 
Çar9amba günıi şaal 16 ela. E l.i~ehirde a l rri satın alma komi yonunda yapıla· 
ca'kıır · iU.: teminatı 427 liradır. Tıali plerın belli vakitte komi»yonı ı;ı:lmcleri. 

(868 • 6975; 

• 10,000 kilo ad~ yası alınacaktır. Paı.arlıkla eksilınmi 20 111941 Çar~amba 
cünü aaat 16 da Çanakkalr.d .. a•keri satın alıM komi~·onunda yapılacaktır. Tah· 
min bedeli 18,000 tin kati teminatı 2i00 liradır. Taliplerin lıelli \akittt" l..omis· 
yona gelmeleri. (8i0 • 69n) 

"* Muhtelıf nakli)nl yaptırılacaktır. P11.ırlıkla eksiltme$İ 23 8 9H Cumartesi 
günü saat 11 dr. İz:ınilte Akcakoca ilk okulunda a5keri satın alma komi yonundı 
rarılıcaktır. Tahmin h~·Mi i.';,'\50 lira ilk tr.minatı 5018 liraclır. Taliplerin belli 
vakitte knrnİ$~ona ı:elmderi. Şartnameôi Ankara, l:!tanhul Lv. irnirlikl,.ri satın 
alnıa komi~yonlannda da görülebilir. (832 • 6i54) • Kor istihkam tabutunun kullanılığı harbiyr. ayniyaı makbuzlarından 8616 

sayılı maLbuzun birinci ve ikinci nü•haları ıs:ık olarak zayi edildiğinden lıükmiı 

cln:ıadığı ilin elunur. 1867 • 6974) 

lstanbul fiyat murakabe komisyonundan 
9-1. numaralı ilin: Yerli pamuUu 'e yünlü mrnSl'-1 \ C ir{illerc tcsbit cdi· 

en kir ';~ dcleri =unlardır. c6989> 

Yerli pamuk ipliklm 
Yerli kaput he.ıleri 
' erli . diğer ramul.:lu nıell!ıtat 
Yün ipUldui eyerli> 
Yerli yünlü meuııcn 

Toptan Pualmıde 

3 
s 
7 

70 ıo 

ro ıo 

% 15 
% 15 
ec, 15 

'70 20 
% 2G 

VA T AN ------------------------------- ·---- ıs -s -Hı ____./ ,,. ............................................ --~ .. 
ll~r IAN~lUJ~~l(~rn:~_ll~~ıNr i@U::JE:»n 

.. ..,. 1 S M f Aınerlkan K ı z l<oltji 11111 Robert Kolej • ERKEK "iSMi K 1 .. ,ft . - - :_ArH!!~ÖJ, Ttl . 36.160. uu· • \Bc~k.:._T!l._36.~·- - • ~ ft_ -- -

ORTA KISIM·LiSE KISMI 
İnıilizce· ihzari smıfları, Ticaret dersleri, Almanca ve Fransızca Kurlan. 

M••h d• K Elektrik, Makine, Nafıa Mühendisliği 
U en ıs ısını =~l&unları, StS8 ımyılı )luhendlsllk kanwıu h ükümlerinden istifade ederler 

Derslere 25 Eylül Perşembe Sabahı Başlanacaktır. 
Kayıt Günleri : Yaz tatili zarfında pazarte"'i \e per'9Jlbe günleri aaat 9 dan 12 ye 

kadar; 8 E~·liılden itlharen her gün. 

YENİ LEYLİ TALEBE 1ÇlN YER YOKTUR. 
Arzu edenlere Prospektüs ıönderilir. 

Göçmen evleri yaptırılacak 
Diyarbakır İskan Müdürlüğünden : 

Ka=an hO)Ü lv adedi Tip l\qi/ bedeli 
L. K. 

İhale tarihi Saati Temiııatı ŞcUi münakasa 
L. K. - ------

Merkeı 

> 
Po>toğlu 

Şama mi 
110 
120 

230 

ıx 

IX 
i0136~'l0 251 8.ı9ıl 10 5282.73 Kapalı zarf usulü 
63771.60 25 8, ?n > 4782.88 

134207.90 10065.61 

Diyarbakır mul.:cz kaza•ına hai;lı Po _toğlu ,.e :;;;amarni köyll'rinde bu &en,. ~apıla(·ak olan 1X tipttn t'l'm'an 230 ııöçmt"n 
evi diğer köyler meyanınıfa H 7 / 941 tarihinden itibarı:n 30 i 9U tarihine kadar l..apalı zarfla müna'L.:a~uı ilin edilmi~ 

ise de bıı l..o}e talip ıuhur f'tmcmio olduğundan 2490 fa}ılı arttırma ,.c t'k iltme knıııınunun 10 ncı maddrei mucibin<·e ve 

1.3 ı;ün müddetle ,.,. k•palı zarf u•ıılile 'enidl'O münaka•a)a çıkarılma•ına kurar Hrilmi:tir. 
Talip olanların ihale tarihi olan 25 8 9U tarihine mü•adıf P;ıı.artrsi ı;iınu eaat 10 rlan ı-nel teminat akçl'lt'ri 'e •esa· 

ikile birlikte Diyarbakır i.kin müdi.iri)etinde müı~rkkil knmis)ona müracaat eııneJ,.ri ilin olunur. 15210 · 6791) 

, TERZi 

llBBMBT l&BBl 
ATALAY 

Temiz masra!, t emiz işçlllk 

Bay, Bayan k ostümleri aon mo
da tizerine yapılır. 

tet.anbul 4 üncü Vakıf han 
sırasında Yeni TUrkiye han.ı. 

Gaip Diploma 
327 328 sene!:ıinde İ lanbul Hukuk 

mektebind,.n a\Jığım diplomayı :::Ol'Y· 

han nl'hrinin ta~ması ~ıruında kü· 
tuphanem naklrdilırken her nasılsa 
l<!yi etmitim. Kim buldu i.e ıdrc· 

Eime gönderme&ini rica ederim. Dip· 
loma numara 2010 ve him Bekir 
Sııkı oğlu Abdulkadir olarak ya· 
zılıdır. Yeni ini almak için re!men 
müracaat edeceı?:imdrn t!>ki•inin l.;ıy· 

mf'tİ kalmıyaeıığını da ayrıca ilin e· 
derim. 

Adanada Çırak m11halle.,indt 
mukim avukat Abdülkadir 
Kemali Ö;ütçü. 

ZAYİ - 316 doğumlu olup Hırknişerif 
şube•inde mukayyeılim. A l.:l'ri tezkeremi 
L:aybcttiğimclen e!ki5inin hükmü yol..tıır. 

~.ıfranbolu Akc;un !\fehmet oğlu 

!\tchmet 316 

BULMACA 

ıl 

1 

Soldnn saj,a: l - AILol te,irile. 2 -
Ç.ocuk doğurtan; Bir hülümdar. 3 -
Kalın \C kı a ~art edatı: Köklefmİş 
idrt; Ba.~ına !Ü) fOntına (c) gdir~c hid· 

det olur. 4 - Kıra parçası: Yapma. 5 -
Güıel kolıılu bir ot: Cimri. 7 - "Bir 
sdw·; trrsı: Ba,ın kmmlarından. 8 -
Kasık; AJ .. ciğ .. r. 9 - Bir nota: Bağ ı:la! 

Ubı.u. 10 - ~eri..<'!~; Ce~et. 1 l - İ ffet. 
}'ukarıda11 apr~ı}a: l - Se 1 boğuk ı;ı· 

kan. 2 - Bir kuma~; De~nck. 3 - Bir 
nota; Rcyaı harrmağa ı: Teri: Bir nota. 
4 - Ba) ağı; Esas· 5 - Ci>l'll'k; Pek 
~üzd. 7 - ~'yetler Birliğinin bini i: 
Hafif bir tatlı. 8 - Zeybl'k a(iıt-;ı; Rad. 
9 - B~ına (Ö) &onuna (e) ıı;el i r~e kun· 
dura topuğu olur: Bir ne'i tr.ler: Çölun 
&0n kı~mı. 10 - Söı: Başı kopmuJ ı;alı • 
il - Yüzü görünmi}ell. 

D tlNKtl BULMACANIN 11ALLJ 
Soldflrı s11&a: l - Felil..et. '2 - F.me· 

rek; Afat. 3 - Damı: '.\febani. 4 - Ara: 
Ormt'di. 5 - Kene; Lİ!-C· 6 - Fa; ~la. 
7 - Rica; Jkamct. 8 - Biliımıım; Ve. 

9 - Şahin: Liınan. 10 - Aral; Kulak. 
11 - ~fl'ze: Çin. 

}'ul.arıdarı n1ntıya: 1 - Fedakar; Sam. 
2 - Emare; İbare. 3 - Uman ; Cihaz.. 
4 - ;\ra; J:falile. 5 - Ke (ek): Un . 
6 - Eknıcl; İm i mi); Ki. 7- Emirkulu. 
8 - Abes: Amil. 9 - İfade: Maç. 10 -
Ani; Me,·ali. 11 - Ati; Saten. 

VAT AN GAZETESi . 
iLAN FiYATLAR! Kuruş 

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

750 
500 
400 
150 

5.0 

, KIZILAY , 
Umumi Merkezind::rn 1 

Ka'.ryola Alınacak 
Cemİ)l'I :.ıucs~deri ıhti)acı için hin aJet kar,ola alınacaktır. 
l - Trslirn mıiddl"ti bir aydır. ~!allar ccmiyrtin Etime!ğut İ•ta~yonunda 

merkez: ambarında te;;liıu alınacaktır. 

2 - Yuı. a•lcııen fıııla olnınk ka)dilc parti ırkliflrri de kalıul edilir. 
3 - Bir numıınc ile fiyatının 15 ağu tos 19\l tarihine kadar Ankarada 

Ycnişehirde Kızılay umumi m••rkcıine gıindt'riJmeşi. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Faıih ıuıntakusınılaJ..i Kıinıil T'a~a. Ovlap, A~ıklar, Kııta~ı, Dülger, Şehit 

Kublay, Halıcılar, Ocaklı, Muıemcı sokakları ile Kazlıç,.,me )Olunda ~·c \C 

parke kaldırım in~:ı11t1 kaııalı zarf usulile ck•iltme)'C konulmuştur. K~il lıeJeli 

26127 lira 66 kııruş \'C ilk lcmiııatı 19:>? lira 57 kuru~tur. l\lukavelr, ek•ilınıe, 

bayındırlık i~leri genci, hu u•İ •c fenni ~artnamt'lcri, proje k~if hulisuilc buna 
müteferri diğı-r cHak 131 kuruş mukalıiliııclc belediye len i,lri mudiırluğün<leo 

\Crilecektir. İlıalı• 2R 8 941 prJ~ı-nılıc gunu 11aat 15 de daimi rncÜmPnde yapıla
caktır. 'rnliplrrin ilk teminat 111nkbm: VC)D nıcktııpları, ihale tarihinden aeJ.dz 
ı;un evvel helctli)c fen ı~lcri mudurluğunc rnuracaaıla alac.akları fenni t"hJiy.,t. 
911 yılına ait TİlJret Oclıı t \e5ıkaları, imzalı ~artname ve kanunt'n ibrazı lilım· 

gelen dığrr 'e aık ile 2190 numaralı kanunun tarif atı ~eHe~inde haıırlıyacak· 

}arı tel..lıl nıl'ktuplarını ilıııle ı;unu enut 14 de kadar daimi encümene verınderi 

lôıımdır. c6886> 

* sküdar . Brykoı. yPlu iız .. rin.J.., Berlnlıeyi Yalılar cadde5inin le\·~ii anırli· 

yeı;İ açık ck•.lınıC)e konulmuştur. Ke~if bedeli 2016 lira 93 'kuru~ ve ilk teminatı 
151 lira 27 kıını;tur. Keı;il \C §artnnmı• Zahıt 'e luaınelıit Müdürlüğü kalemin· 
de gijrülclıilir. İhale 20 8 911 Çarşamba gunü saat 14 de Daimi EııcÜınl'nde yıı· 

pılacilktır. Taliplerin ilk ıcıniııat makbuz H)8 mrktupları. ihale tarihinden sekiz 
ı;ün cnel neJ,.diye Fm l,lrri l\ludürhiğüne müracaatla alııı:akları fenni eblıyct 
\C 9U )·ılına niı Ticarı-t Oda•ı \!.'51kalurilc ihale günü muayyen saatte Daimi 

Encümende bulunmtılurı. 1 c6643> 

ESKi FEVZ i YE 

Yatı lı 

Yatıs ız IŞIK LİSESi Kız 

Erkek 

Nişantaşı nda Karakol karş ı sında 

Ana - ilk - Orta ve Lise kısımları vardır. 
Türkiyenin en eski hususi lisesidi r. Kayıt ve tecdid i ka

yıt için her gün mü racaat edi lebili r. Tar ifname isteyiniz. 

---•••••••Telefon: 80879. 

Universite A. E. P. komisyonundan 
Kuruş 

Yedikuleden l\ nh·enite)e 2S() 

YedikuJe,Jı'n Cll!'rahpa~a. llascl..i \C Cur<!ha,.. 200 
Dolmabahçeden l:nhcrsiteye 200 
Dolmahah~en Ccrrahra~ıı. Hasel..i ve Gurcbaya 2.30 
Dolıuabalıçedcn ':i~li) c l ;iO 

Y e.clikule rn Dolmabshçe ı;azhandl'rindcn alına<" ak 1417 ton lı:ok lömürÜ· 
nün nakli yukarıda yazılı hcdel ile 28 8 9 11 pl'r~emlıe ı;iinü saat 15 de rektör· 
lükte açık rksilımr. ile ihale edilecektir. hıeklilerin 266 liralık teminat ve Tica· 

ret Odası '~ıkalarilc s~lrneleri. :jartnamc rekıörlukte görülür. c6?30> 

..-•Balk için yazılmış tıbbi eser-.. 

.. 

Kadınlurıla ,.e erl..eklrrde 

BELSOGUKLUGU 
Hastalığı • Tarif • Tl'davi ve tutulmamak çarekri 

Yazan: Operatör Dr. Cafer Tayyar 

i NKILAP KiTABEVi 

Elektrik, tramvay ve tünel işletmeleri 
umum müdürlüğünden 

1 - 2000 mr.tre nıikahı betun imalini' •ılih çal..ıl ile 1000 mf'tre mikibı 

L:uın mektupla teklif istrmPk surctıle atın alınacaktır. As;ari 500 metre mikabı 
için )apılar.ak kı!mİ tcklillerde kalıul ecliloocktir. 

2 - Jlıı i~e ait f&rtnanıclcr idnreıniı l<·vazım müdürlüğünden parasız olarak 

alınalıilir. · 

3 - :'llmakkat tl'minaı 900 liraılır. 

4 - Tcklıf m~ktuplarının muvakkat teminat ili' birlikte en seç 18 8190 
tarihine mi.i:ındif raııırtt:si ı;uniı ak~amına kadar '.\fetrn hnı ı üncü kaıında 

levazım nıudurlüğünc maklııız mukabili tC'vdi edilmi~ olma ı lazımdır. c699b 

Toprak mahsulleri ofisi İstanbul şubesinden 
100 • 120 lira ücretli iki değirmen kontrol mtmuru ile 85 lira ücmli iki 

muhooip alınacaktır. 3656 'e 3659 sayılı kanunlar §umulüne dahil müesseit"lerde 
~nlıtnıı~ nıe01urlnrdan imtihan ız olarıık ulıııaoa~ında11 taliplerin bon.rrvi& lC 

Eaİr liiıumlıı ' csi!.:alarile Liman hanındaki tubcmize müracaatları. c6891> 

ETi NK 
Umum Müdürlüğünden: 

MUHTEREM KOK ve KOMOR MOŞTERILER\NE 
Alelumum mahrukat işlerile iştigal etmek 

üzere hükmi şahsiyetli 

TURKiYE KOMUR 
SATIŞ ve TEVZi MüESSESESi 
Teşekkül etmiş bulunduğundan, ve kok ve kömür ~atı~; 

f arı işbu müesseseye tevdi olunduğundan, mübayaat ışle~ 
için muht erem halkımızın bundan böyle Eti Bank Unıt: 
Müdürlilğüne müracaat etnıiyerek doğrudan doğruya te ~ 
fon numaraları aşağıda yazılı müesseseye mUracaat etnıele 
bi lhassa rica olunur. 

Müessese Müdürü ..... . 
Müessese Müdür muavini 
Satış işler i 

3909 
1952 
201 2 
2668 Satış irt ibat bürosu 

ı - Havacılık dairesi mo~örlü vasıtalarının senelik ibtl~ 
cı için azı 50,000, çoğu 75.000 litre dökme benzin, kapalı ıs-
usulile eksiltmeye konulmuştur. ,. 

2 - Muhammen bedeli 19650, muvakkat teminatı 141" 
ra 75 kuruştur. ..,s 

3 - Eksiltmesi 25.8.941 pazartesi günü saat 15 te 'fil 
Hava Kurumu Genel merkez binasmda yapılacaktır. ,. 

4 - t~tekliler lüzumlu vesika ve teminatlarını havi ttsr;. 
ve mühürlü zarflarını saat H de kadar komisyona verwrıtı·~ ~ 
dirler . (6767) __./[' 

' 
İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkeıı 

Satınalma Komisyonundan : 
l - .\[l'rkt'zimize aiı Kavak istimbotu tekne ve makine aksamı açık 

me ile tamir ettirilrccktir. 
2 - Keşif bedeli <877> liradır. 
3 - Bu işe ait şnrtnam~lcr şunlardır: 
A - Ft:nni ~rtnaml', 
B - İdari §artname, ~ 
4 - İ~ttk)ill'rin bu ~arınameleri c-b kuruş mukabilinde merkeziı:ııiı 1 

mandan almaları kabildir. _,J 
5 - Eksilım" 19 aguı.tos 19U ealı ı;ünü saal 14,.5 da Galatada Karaıııu"" 

pafa ~!.:ağında mf'zkür mrrktz Htın olma komi6yonunda yapılacaktır. 
6 - Muvakkat tt'minaı 65 lira 77 kuru,tur. • f(f' a 
7 - Ek iltmeyr gireceklerin bu gibi motor tamiratı yaptıklarına daı1 

gö&tl"rm,.lcri ,arıtır. c6363~ 

Devlet Demiryoll arı 
Muhamm~n bedeli (5500) lira olan 1000 ton deınir içia dökmeci kuııı0 

941 ruma günü uat ( 15) on h~ıe Haydarpaşada Gar hınası dahilindeki ~ 
yon tarafından kapalı zarf usulil .. &atın alınacaktır. l 

Bu iee girmek i'tiyenlcrin 1412) lira (.50J kuru:luk muvakkat teminat, 
4 

nun tayin eııi(;i ''"ikalarla ı.·kliflcrini muhtevi zarflarını ayni gün saat (l 

dörde 1.adar knrni~)on rcisli(;inr. ~ermeleri lazımdır. _,.{' 
Bu ife ait ~arınamelcr l.:omlsyondın para~ız olarak dağıtılmaktadır. (6(>' 

* ~Iııhanıml'n bedeli C3ti.520) lira olan !?.5 kalem muhtl'lif lokomotif ,~ıf 
ateş tui;laları 23 9 1941 • alı günü saat 15 le kapalı zarf usulü ile }.r.Y 
İdare bina~ında satın ılınacal.:tır. 

Bu ice ginnl'k ieıeyl'nlt'rin ('.!,739) liralık nııı\·akkaı teminat 
tayin ettiği ''e!ikaları ~e tekliflerini &) ni gün saat 14 de kadar koınis>oıı 
ğine 't'rmC'it'ri lazımdır. 

,.artnamclı::r (180J kuruşa Ankara ,.e Ha)darpa:a ,eznelerinde 
dır. 

, ...... ~ . 

2 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMİYE PLANI 
ıuı:şlDELEB: ' Şulıet. ! ~ 

l ~ 1 İldDıcl$eflin 
t.artb1-1Dde yapdrr. 

1 
r 94 r IKRAMIYELE~I• 

1 adet 2000 liralık = :::...-
3 > 1000 > = ,rn/l,/ 

2 > 750 > = ~ ..... 
( > 500 > = ~VV"· ..... 
8 > 250 > = 'J{'llJ·,... 

35 > 100 > = 350°> 
80 ... ..,.. > - ıi(flJ· ~ 

300 ; ; > : 6()00·' 

Sahibi ve NCfriyat l\Iudürü: AH;\IET EMİN YA.LM~ 
Buıldısı 1er: \AT A:.'1 MATBAASl 


