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Pla.nörle uçmamın 
hikay.esi 

Türk kuşunun coşkun ruhu, çok sarı 
bir şey ... Bu kuş:ar arasında l::.en de 
kendimi genç bir kuş sandım ve ... 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 
""- .. ini)nü kampı, 7 Ağu:.--tos 
1 Urkkuşunun İnönü kam- ı vakit vakit duran intizamsız biı 
~ Pıııda ders yoktur. Tale- rüzgar vardı. Planörle dağ te 
llıu2 paraşütle tayyareden pesinden boşluğa fırlayınca a :k, ıııotörsüz tayyare ile man AH.ah! K~rkulu bir rüya 
~~ her gün saatlerce be- ıcabı, yuz.mek bılmeden coşkuı, 

1 . bıyesj yaparak bu saye- bır denızın ortasına fırlatılmı
e~klık peyda etmekle meş- şım gibi bir his duydum. Planöı t uı:ıar. 15, 16 yaşında ve Taw.arc;ı-~ benzemiy~rd.u: Önde 

bu-, ikı aylık pilot talebe- ınotor fılan olma?ıgı 1_ç1_n tı<;_n 
:0torıu tayyare ile sekiz o~ t_~raf~a .. o~~rdugum ıçın go
netre irtifaa çıkmalarını, z_umun ta onunde uçurum _şe~-

lııt kendl!erini boşluğa bı- imde bır boşluk vardı. _P!anor 
tan SQnra pıı.raşütlerini de oyn8:~ bır . s:ındal gıbı 150 

lıi larinı, yerle temasa gelin- metre yuksekhk ıçınde hava ce
~~n ıçıııde fütursuzca aya- J reyanlarına göre iniyor, kalkı
~ kıııalarmı saatlerce zevk- Y?rd~_. . İrtifa almak ihti_y~cile 
~n ttik. b~; ~uzıye ıstıkamet çevınyor, 

!ıra dağ tepesine tırman- donup dolaşıyorduk. Cereyanın 
. Ur~dan planör ile uçulu- iyisi_. ~ki tepe arasında bulundu

oİ 1'1!1-nör; tamamile motör- gu ıçın . oralarda dolaşıyord~k. 
p ~ugu için bir takım ipleri Her sanıye kayalara ve diger 
vıra~nbire koyvermek su- P!an~rlere çarpacak imişiz gibi 

· e adeta mancınıkla dağ bır hıs duyuyordum. 
ııth;'den boşluğa atılıyordu. . Öl~~ ~orkusunu y_endiği~ze 
.~ n' arkada oturan mualli- ıstedıgınız kad~r _kanı ?lu?~. ılk 
ı g~2areti altında hava ile defa olarak planore bındig~nız 

2 oluyor, hava cereyan- zaman ~eyecandan canınız agzı. 
v ~arşı planörünün istika- nıza gelıyor. 
~ e 11'tifa dümenlerini kulla- Öğretmenlerden biriıtln an

le il.deta bir nevi bava nesi bizi mektep meydanından 
~ığı §eklinde irtifa ka- seyrediyormuş, bizim . ı;nüsait 

'ta. havada mümkün ol- hava cereyanı bulmak ıçın ka
lı. ~lld._ar çok kalmağa bakı- file halinde iki tepe arasında u
llı l~ı sene evvel bir planö- çuşmamızı yavrularını arıyan 
~ haırada orı dört saat ka- bir sürü kuşun uçuşuna benzet
i haıra re~orunu kazan- miş. 
~~ Yalancı yiğitlik iddia~ında 

t !l'enci, il.dı,-ta havacı doğ- bul~nmıy~yım : .. Y-~~ı;.ız .?ag te
. · l'araşüUe atlamağa ve pesıne dogru dondugum~z sı;a
\lt kuUanmağa pek çabuk ıı::~:ı: «Artık sonu geldı • dıye 
~ O kadar ki geçen sene gozum_ açılıyor. Ptr~fı rahatc~ 

~ hi ıtayer'in filim almağa ~e.vredıvorduı::ı. , 1rtıfa almak 
~llıa t operatörü gözlerine ıçın tekrar ruzgarın sa~nağıı;_a 
~ !J\ış ıre gErek planör ve b'.':ş ver~_rek gensı gerıve ~o
te ıııo_törlü ta;yya.re ile uçan nun~e goz karartısı ve baş don
U~cın bira evvel karada mesı tekrarlıvordu. 

Olu 15, 16 ~·aşında çocuk- Ni~ayet kafi irtifa aldık, dağ 
\rı;ı~ olıııadığını birer birer tepesr.~ı~ yolunu tuttuk. Oh, 
Uşt an geçirmek ihtiyacını çok şukur, nıhayet yere dokun
li( U. duk. Bir kaç metre planörün 

bıi &e kokan bııı dağ tepesin- iniş kızağı üzeri~de kayd~k.tan 
at 1 llç\erin durmadan boş- sonra durduk. Ali Yıldız ıtıraf 
~~ llıalarını seyretmek be- etti ki en üzüntülü planör uçu
~ drdu. Bir planörün arka- şunu yapm.ıştır, çünkü bir ta

!ıiol'Q erhaı ha.~ka bir planör raftan beı:ıı_n fena olma~dan 
bıı, Bir müddet sonra korkarak ışı kısa kesmek ıste

. c ır kuş s!irüsü halini al- mii, diğer taraftan kumanda-
~nq O§kıın geınçlerin meslek nın en az bir çeyrek havada kal
" ıı e . Sirayet edici bir hal mak ve aşağı meydana değil, 
~nıı~lli biraz sonra yaş hu- dağ. tı;pesi~e inmek hak_kınd":ki 

oııı haricine çıkardı, ken- e_mrını yenne getırmek ıstemış
ı.. baş~l'dan biri gözile bak- tır. 
:"1 )1 adım. Bu sarsıcı hare- Paraşütü üzerimden çıkarın-

ı :l>abilrnck için beden ca yarbay Osman Nuri: 
e llkımrndan sıkı mua- - Ala, dedi, şimdi paraşütle 
n geçtiklerini de unut- tayyareden atlamak kaldı. Bu-

. Oa nu da yaparsan hava ile yüz 
~./\~an Nuriye dedim ki: göz olduğuna dair sana bir tas
li.1\ôrı~Ümkün olsa da ben dikname verebiliı:iz· 
.Ilı.. Uçsam, bu heyecanı - Hay hay, diye cevap ver-
nıs· dim, yalı11z başka bir defa ol-
\'ıı~ la!iııı \'C terbiyesi şefi sun, sabahki tayyare se?'ah8:?• 
.. ~2 mesleğine aşık bir ~i;ndi~ . planör uçuşu, bır gun 
ltittianırııda duruyordu, bu ıçın kafı. ~~ye~an aldım. _ 
Uıın; l3u- gezeteciıtln p\8.- Geçırd_ıgım ılk ~orkuya rag
Un Ya talip olmasına pek men planor benı yıldırmadı. 
de 0l<lu. Yarbay Osman İkinci uçuşta herhalde daha az 

ı~·a. ,~eıııııun oldu ve Ali k~rku ~uyacağım. Paraşüt tec-
1}li~ :lıınatı verdi: ;ube~ını de herhalde geçırmek 
~ ~,1_lınazsa bir çeyrek ısterım. . . . • . 
it... "ilah, sonra buraya • Bana: cDelı l!"sın .> d~yecek-

1\n· sınız. Fakat emın olun kı hava-
-~lı~Y~. sonra başıma bir cılık ne ata ~inmeğe, ~e de kot
. l>ıi. • .. Ustüme bir paraşüt ra kullanmaga benzemıyor. Ver
~ ,,ııorlerden birinin ön diği heyecana, hatta korkuya 
• 'erı,..., .. k 'f b' evk· B ı•~ti --.4m, arkaya Ali gore, e~ı ır z ı . var ... u 
l>~ti· l5.u1ağıma fısıldadı: spor zevkı ol~_asa_belkı_ de dun
~l\ı lllly.,,erdikleri sani- yanın her koşes~n~~kı. seçme 
~. lltı olacak. İyi tutu- gençl_er, tayyarecılıgı. bır m~s-

"'"• ~..,,, !ek dıye seçmezler ve ıcap ettır-
'~I b,.krk ,Yeri gösterdi. Tu- diği fedakarlık ve feragati gö-
d eli kCdıın. Birdenbire ge- ze a!_mazlardı. . 
! en ~YUırerdil d - t _ Dunyaya yemden gelmej< 
1rıadı1t ~luğa do ':.~u ~fr ;k mü~~ün olsa, . Tü_rkkuşunu;ı 

~ llilr · g seçtigı ve yetıştırdıgı genç pı-
4 tı> tı~ dem k • BT !otlardan olmak isterdim ... 
'trıj l3i!ırnye · • 1 bıyor Ahmet Emin YALMAN 
~o ~Yini . arsanız en-
'" ~tııa1 2 

· Motörsüz bir 
•· 1ııqıttir~ ~a;ıatıarı, istika
~ l'teVra uınenleri sayc-

41.,l'ı teti 6 Yap~yor, kullana. 
1'\i tı~aıı ayesınde hava ce
'~g~r;ı. ıstifade ederek 
~~ l:i:ir:e kullanmaktaki 
·~ ~~bıliy0r ha ırada_ az veya 
~ı. r aldı~ l!-~zgar bu iş
'lt-ı 

1 
.oldu ~1 ıçın _tıpkı kot

ıı-~~ ~·rı ,.gu ~ıhı,_ planör 
ıııı' ·ıt ruzgarlı hava 
ı., Uttıı • 
"l:tıakı 1gu!11 sırada vakit 

hır şekilde esen, 

SiZiN iÇiN 
TASARRUF, 

ASKER iÇiN ÇELiK 
ZIRHTIR. 

Bir T A S A R R U F 

BONOSU alınız! 

A.merlka CUmhur Rei si B. Roosevelt 

HARP VAZİYET] 

Ukraynada vaziyet 
• 

Tali olması icap eden Alman ve Rumen kıtala
rının a§ağı Bucj nehrile Odesa arasından Kara
deniz sahiline inmiş olmaları sevkulce"tşi bir mu
vaffakiyet değildir. Sovyetlerin bu cenahta Bucj 
nehri şarkına çekildiklerine ve sol cenahlarını Bug 
nehri ağzında Nikolayef'e dayıyacaklarına ihti
mal veriyoru_z. Fakat muhakkak olem bir ş y var
sa o -da Ukraynad ki Sovye 'nin or+cden 
henüz yarılmamış olmasıdır. Bu itibarla Alnan ve 
müttefik hareketlerinde sevkulceyşi sahada bir 
inkişaf yoktur. 

)'azan: 

(Askeri muharririn yazısı 3 :ne Ü s:ıyfa:l:ı) 

Almanlara göre 
Alman kıtaları 

sahile erişti 
Odesa ve Nikolayef 
limanları muhasara 

altına alındı 

Sovyellere göre 
Smo.ensk 

tahliye edildi 
Bartıkta bir petrol 
ge:ııisi batırıldı, 43 
tayyare düşürüldü 

Ruzveıt, 
Çörçil 

mülakatı 
- ' iki devlet adamının ~ 
görüştükleri resmen ! 

ifşa o:undu 

8 madde:·k 
müş .. erek bir 
beyanname 
neşreC:i1di 

Demokrasi cephesinin mu
dafaası i<!jin teşriki mesai 
sıklaştırılacak. Mülakatta 
askeri mütehassıslar da 

hazır bulundular 
Londra, 11 (A.A.) - Rcuter: 
B. Attlee bugün öğleden eonra radyolar· 

la nrşredilen bir beyanatla bulunarak B. 
Chur<·hill ,.e B. Roo~e\·elt'in denizde bir 
a:('midt bulu~muj \'C n1Üttf'hklerin1 uğrun

da çarpı~tıkları hedeflf'ri bildiren ve istik
balde daimi bir dünya sulhu plinlarının 

tf'nlelini tf'1}kil edecek e-aı ı:ırcn~ipleri 
gibteren hir mü~tcrek lngiliı: • Amerika 
dt:l..lira!'>yonu hazırlamti;' olduklarını H:a 
t· ylt>mi-.ıir. 

B. Aıtlt"e'nin be)'anatının metni 'udur: 
Amerika Birl~ik df'\leılt>ri r~!'i ,-c Bir· 

lr-~ik krallık hükiımf"tinı tem:-il eden baş· 
\Pkil a. Clııırchitl. dE'niıdf'" hir gcnıide bu· 
lu~mu~lardır, KendilE'rint", kara, deni.ı n : 

hava yük .. f"k t-ubayları da dahil olnıak ıiı · 

tl're dt·\lt"t n1emurları refakat etml"kte idi. 
Amf'ri'ka Birlf'~ik d('vletlf"ri reitı.i ,.e in· 

gili.ı başvPkili, aralarında ınutt>addit gö• 
rü!;m ı-ler }·apmı~lardır . • İ\lmanyada Hitler 
lıiikümetinin ve bu hiıklım('!lf' tetik diğer 

1 

lı iikümetlı>rin yolıınu tuttukl arı fütuhaıla 
e ı.. ... ri tıı.lıal..kıiıµ i7ı1 lıncı. ı\ ditn~a n\f'· 

fdmrrn;l t·~nrdniıtn .,.,. hun-f•rı. ~ .. 
Lf'n A_nı•·rika 'Rırlrıtlt ff,.\J .. ılf'ri "~ fn~il · 
lf'rçuirl k--n•li ('"Q1111\rt.1 ı-ri 1~in al<iılJarı 
ı e..Jh~ ,.ri \ ii t:.ımlu L1)4n tdılil..dt-ri tetkik 
Mmi~ l rrıtir. 

B. H 1011t-· • "'h \!' n. f:l ı urı hiH. a"}Olığıı l a.l.i 

mii-:tr rrk ı l rl..l iı ra.-. yo n Ülerinde müı ahı\.. 

kalmı •hr·lı r : 

Ar.ıhrını lA bulu~mıış olan Amrrika Rir 
Jr~ ik dı·,leılrri tt'i;i v,. hirlr-. ik krall ık 

hiikümrıini tem<;il ed ,.n hıı ~vt'kil B. Chıır· 

rhHI, mt>mlf'k'f'tlıorinin milli iya.,,Pf irulr , ,,.,. 
h ;ı,. iyi bir ı liin~·ıı j -. ıiL.ha l i için iimitlrrini 
ıuri n,. i ~ ı i nıtıi f"!I İ r•likJ,.r i bazı mü~ı rrrk 

rrrno;ipleri bildirmeyi ınünaıoip ;iirmt'kt,. . 

dirltr. 
1 - İki mrm],.J,;,.t, hi~hir ara7İ geni'· 

leme~i vtya başka bir geni~leme arama· 
maktadır. 

2 - İki memlrket al8kııdar milletlf"rin 
!lt'rb~tçe ifade edeecı!:i arıulırına tetabuk 
ctmiyen h.i~bir arazi değhmeı-ini görmek 
artu tlm('mcktedir. 

3 - İki ınemltkcı, bütüo milletlerin, 
idareı<İ altına gir('fekleri hükümet şel..Jini 

seçmek hakkına hürmet etmtkte ve cebirle 
bükumranhk "e kf"ndi kendini idare hal.· 

Alman .. Rus harbinin son 24 saatlik inkişafı Almanların lehinde bir ları nt>zedilm~ bulunen milletlere bu hak
cereyan almıştır. Filhakika bütil.n kuvvetıerile Ukraynada taarruza ge- ların iade edildiğini görJJJek ar.ıu eylemek
çen Alman kuvvetleri, bu taarruzlarını bazı noktalarda. inkişaf ettirme- tcdir. 
ğe muvaffak olmuflardır. Ne~redile;ı. iki Alman fevkalAde tebliğ"inde 4 - iki memleket, rocvcut taahhütlerini 
müttefik kıtaların Karadeniz sahillerine indikleri ve Odesa ile Nikola- nazarı dikkatte tutmakla beraber, büyük 
yef'in muhasara altına alındığı bildirilmektedir. ,·cya küçük, ga1ip veya mığlüp bütün dev· 

Alman devlet reisi Hitl 1 d 
1 
IE'tlerin, ekonomik refahları için ihti)aç

-ı umumi karargAhını Ukrayna;: :ak~ lan. bulunan _ dü~ya ~ptidai_ ~add_el~rine 
,-------------ı letmif olduğu bildirilmektedir. Yine v~ tıcarete mu~,·ı ~era.ıtte l~tıraklennı tetı· 

Yarin 1 d U•• şu·• n m ek j Alman t•biiğleri Fin körfezinde bir h•le S•l'm. rM°'kı.r. . . 
sovyet destroyerinin batıl\ıldığını 5 - Jkı ~E'mleket, . herke~~ _da~a ıyı 

h 1 k 
bildirmektedir. çalışma Şf'raıtı, ekono.mık terakkı ve ~s-

ye azı r ama yal emniyet temini içın ekonomik Mhada 
Diğer taraftan Sovyet tebliğleri bu milletler ara~ında f'O tam i~birliğj vücu· 

laA ZI m . . . mıntakalarda şiddetli harplerin de- de getirmek anuı.undadır. 
vam ettiğ:ni kaydetmekle iktifa et· 6 - İki mt'ml('ket, ~azi tahakkümünün 

VATAN 
Yarınki sayısında. ba,ıal·arak 

üç gün de\"&m edecek bir yaxı 

serislle bu mühim davayı ele ali· 

yor. 
tJç makalenin başlığı: 
ı - E'siz fırsatlar kar,l!;ın

da. • Bir nılllet blitün varlığı J~ln
de böyle fır&attarla. yalnız bir ke

re kar,ıla'J1abJUr. 
2 - Yedekte gitmek liizımı-;a 

dilnya3-ı bizim yedeğimize alma· 

hyız. 

s - Diloyarun sulh liderliğl • 
Dllnün Hao;ta Adamı bugünün 
hasta. ıllemlne hakiki nizamın 

yolunu gö.,termek, hatta bu yolu 
açnıak me,-ktlndedlr. 

Bu 3·atı l'terislnde her vatanda~ 
şr derin derin düşündürecek mü· 
hln1 noktalar vurdır. Bu seriyi 
dikkatle takip ediniz ,:e muhiti· 
nlzde münaka,a mevzuu yapınız. 

mekte, tafsilat vermemektedir. Sov· nihai tahribinden sonra, bütün milletlere 

U B ılık d · zı'nd b . kendi hudutları dahilinde emniy_c_ tte ya· 
ye er a enı e ır Alman .. 

. , :amak "a~ıtalarını ' 'Crtct>k 'H'~ botun mcm· 
petrol gemısıni batırdıktannı ve bir ldı:.etlf"rde bütün in~nlara kendi hayatla· 

günde 43 Alman tayyaresi düştirdU!f:· rını korku ve ihtiyar;tan Mri ya~yabilt'

lerini blldırmektedirler. Bu hususta- cekleri tenıinatını getirecek ola.n bir 11ul· 

ki mufassal teJgraflarımız 3 Uncü hun teeı:'<SÜ!'>Ünü görmek arzu9un?adır. 
7 - Böyle bir ?-U1h. biıtun ın"8.Jllara, 

a\ık d('niılt>rİ ,.e Okyanut-ları h8ibtz geç· 

============= mek imkinını \l·rmelidir. 

sayfamızda.dır, 

Birkaç satırl:ı. 

Bir dl:şünce 
Anadolu yaka<ilı tramva3·Iarı Al· 

t13·0Jağzından l\lodaya, tJskUdarda 

Doğan<•ılar parkına, Jle3-darpaşa-

dan Yeldeğlrn1cnlne çıkarken tam 

:yoku';'lurın ba,tangu.•ında. duruyor· 
tar. Bu, hcnı frenlerin zorlanma .. ı
na, beın hareket ederken fazla bir 
enerji Jotarfıno. sebeı> oluyor. Bu du· 
ru)larr, yoku~ların ba,ınclan biraz 
evvelki dUzlUklere alarak hu ınah· 
zorların önüne g~mek daha doğru 
olınaz rıı acaba 'l 

8 - İki memleket, biıtUn dünya mil· 
}etlerinin, gf"r('k maddi gertk minc\'İ !-e· 
beplf'r dola)'L"'ile. kuv\if'l i:-tima1ini lt'rket
mdcri lizım ı;t>ldiıi J..anaatindedit. Kara, 
df'ni.ı ve ha,·a t-ilibları, kf"ndi hudutları 
dı~ını:la ya~ayan n1illf"tlrri tera,ü.dc tf'h· 
dit eden ,.,.ya tehdit t"drhilttf"k olan mil
letlf'r tarafından btimalde dr,aın rdildik. 
çe hic,;hir n1ii-.ıakbPl ~ulh idame olunamı
)· ar.Aından, iJ..i nırmlf'kl"t, daha gf"Oİf ve 
daimi bir umumi tmniyt"f. ı-İ!-lf't1\inin te
f'-. .. ü-.üne intitart'n, hu ;ihi millf'tlf'rin .. ;. 
lihtan tecridinin e!-a" şartı tttlil f"tliği 
kanaatindf'dir. 1\f"'Z&, iki memlekrt, sulhu 
t;t'\"f.'R n1illf"tlf'r iize-rindt' ttici "ilihlanma 
yülüııii hafifletici bütün diğer mümkün 
ttdhirlere vardım edecek ve bu tec,ibirleri 
t('şvik cyliyet'el.:tir· 

Demi ryol ları m ız 
lran ve lraka 

yaklaşıyor 
Cenupta Bismil istasyonuna 
kadar tren iş emiye başladı 

Zonguldak - Kozlu hattı inşaatı 
ilerliyor. Bursa-Balıkesir-Bandırma 

ha.tı e:üc.le ide tamamlandı 
Ankara ,14 (A.A. l - Yurdumuz.

1 
ElAz1ğ • Van • İran hattının g~cn 

da muhtelif istikametlerde yapzlmak. sene ihalesi yapılmamış olan EIAzığ • 
ta olan demiryolu i nşaatımız halen Palu arasındaki 70 kilometrelik çok 
Jiyarbakır • Cizre • Irak, EIAzığ - arızalı ' 'e bir c;ok büyUk köprü \'C 

lan • İran hudut hatle.rz ile Zongul· tUnelleri ihtiva eden kısmı üzerinde 
dak • Kozlu hattı Uzerlnde olmak çalışn1alara devim edilmektedir. 
üzere Uç ıstike.mette devam eylemek. • Diğer taraftan b;r buçuk seneden• 
tedir. beri in~atı devam etmekte olan Z:>n 

Bunlardan Diyarbakır • Cizre • guldak • Kozlu hattı inşaatı hA.IA de· 
vam eylemektedir. Irak hudut hattının , Siirt civa.rznda 

Kurtalan mevkJine kadar olan l 5J 
kilometrelik kzsmının inşa.atı tama~ 

mile bitmiş ve Bismil kazasına kadar 
olan kısmı işletmeye açrlmıştır. Bu 

Burtiada BozöyUk • Bursa. hattının 
etütleri bitirilmiş ve gllzergAh tesbit 
edilmiştir. 

Bursa : ıe Balıkesir _ Bandırma 
noktadan, Kurtalan mevkiine kadar hattının Okçugöl arasındaki kısmı· 

olan kısımda ray ferşiyatı ile bazı nın etütleri de yapılmaktadrr. 
köprü noksanlarının tamamlanma- Adapazarı • Bolu • tsmetpa.şa hat
sından sonra, bu sene sonuna doğru tının etütleri de bu yıl ikmal edUe-
.şletmeye açılacakttr. cektir. 

Böreklik un tevziin
de yolsuz:uk iddiası 
JJ.fatbaamıza müracaat eden börek 

ve simit fırınları 
sahiplerinin şayanı dikkat sözleri 

Fiyat 3lürakabe konli!»)·onu Uir toı-:.uı:ı e:a::. ıa oı~ •.:ı 

{Yazısı 2 net sayrar.ıızda.) 

VATA 
19 Ağustosta -:ı itibaren beynelmilel b :r 

eseri tefrikaya baş:ıyor: 

Amerika Harpte 
Yazan: 

lngiliz Başvekili Çörçil 
Amerikanın geçen defa nasıl harbe 

girdiğini, Amerikan müdahalesinin ne 
gibi neticeler verdiğini bizzat Çör<!jil'in 
kaleminden okuyacaksınız. 

Büyük Müsabakamız 
Vatan, ikinci intişar yılına girerken 

okuyucuları için cazip bir müsabaka 
tertip etmiş bulunmaktadır. Sizi ~igaya 1 
çekerek her gün bir sual soracagız. Bu 
sualin mevzuu bir resimle de aydınla-
tılmış olacaktır. Otuz suale en doğru _ 
cevaplar veren okuyucularımıza kıymetli mükafatlar 
vereceğiz. Her sınıf karii alakadar edecek olan bu 
müsabaka, size hem eğlenceli bir vakit ge<!jirtecek, 
hem de kıymetli bir hediye kazanmanıza imkan ve
recektir. 

19 Ağustosta başlıyacak diğer mütenevvi yazılarla 
ber muharrir MURAD SERTOCLU'nun da 
•Şimdilik bukadar!> sütununu bulacaksınız. 

bera-
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mücadele ticaret Nerede? ~serse Matbaamıza müracaat eden börek 
ve simit f ırınlarr. 

sahiplerinin şayanı dikkat sözleri 
devam ediyor Süt damlası, süt anlaşması .. :~::.~~;=1;-: 

d d•ı k ı Ak 1 Jlarıı ba-,,lııdığ"ı 1.:alll:dD 
BorekhK ve francalalık un tevzi- tır. Çünkü vergi. defterleri munLa· 

uıdcki yolsuzluktan eşnafın şikayeti zam olmayanlar. daha doğrusu ya.p
dcvan1 etmektedır. Dün de bır çok- tıkları muazzam işe nazaran çok az 
ları ınatbaamıza kadar gelerek dert· vergi. verenler bulunduğu anlaşıla-

Dün Valinin başkan
lığında yapılan 
toplantıda birçok 

muhtekir adliyeye 
verildi 

er 1 e Ço a a a 1 Ticaret Vekaleti tngııı.re ••• miltteflktı ,. ıı 
su ayn gitnıl w~u. lt.ı ""' · 

Müsteşa"rı ticaret Fraıwıl• bclkı de lngıııere • 

ıeı·inı dOl<milşlerd.r. lSunlaı:dan Kara. 
kbyde tramvay durak yerinde 3.5 nu

ma.ı:ah borekçl dükkanının sahibi 
Mehmet Genç demiştir kı~ 

caktır.:> 

Adını söylemek istemiyen başka 

bir börekçi de şunları söylenüştir: 
c- Haksız tevz;. listesi ytizünden 

Zeyneıthanun st>k.aiı başuıdakl 

medresenin içimle sc11.elertleobcri 
faal l:Hr haltle buluean «ISUt Danı· 
lası» buglın de yine ıteSSiı., ala
)·iş!tlz çaho:ı)or. Dr. Nlzım Bekir 

c- Boreklik ve tıimH.lık un tevzii ihtiyaçlarını gtderemlyen bir çok eS·· Fiyat ruürakalıe kumi~yunu c.lün \.uli \c Ilgarın ınuayenc odasmın kapı~ı· 

bu "ekılde devam ederse halımiz çok na.f, maalesef el altından çuvalı 40 - lielcdiye Rt:i~i Dr. LuLti h.ırJar'uı ri)a na. Ç9C'uğunu kucaklaJ·an analar, 
fenaya varacaktır. ?rlegela ben, bö- ı>O Uraya. satılan kaça.k unları almak ~eti ahında toplandr<ı1.b. ihtilitr i:;lcri üı.e babalar dolmu'}l&rdı. 1158 :;-a,·ruuun 
rekçilcr içinde en ziyade vergi vere- mecburiyetinde kaln1akta.dırlar. Bu rinde mf'?sul olmu, \C yenid<'ıı bir çok teda\ i.!;ii burada beda\'a .)"&i)Jhyor. 
nun. ::;en1..-de de\·letc 2,;0 hra .vergi çok acı bır l}eydır. ÇUnkU ayni unu nnıhtclJrin ..\Jli)'c;te ,·crilmc:::ini. lrı.uarla~ Ottlara büt, şeker. 11..ô.çlar ,-eriliyor. 
verıyorum. Buna mukabil aldığün Ofis bize on beş lira. yedi kuruşa. ver· ıumı~ıır. icabına. g-9re güneşte, ,.e,,.·& su ile 
wı, bu· çuvaldu·. Diğer tarafta yine mektedir. Aradakı. fark muazzan1· Dun aJ..~m .\düycyc \l·rilt:n nıuhlel..ir ban,)·olar1na. eltemmi.)·et gOstcrlll· 
50 lira vcrg-i verenler var kl yine bir dır. Fakat fırını ve dUkkAru olına· ler ara:.ında demır .. e malJue alı.anıt yer. Alrıc& kışın tiltra,ı,,.·oıe te-
çuval alıyor. Ekmekçıler cemıyeti re. yan seyyar ~cılara. bir iki çuvJ.1 Llıccarı Bardi.ıbanyan biradt·rler \·ardu slsatüe cıhz \.-ücuUerlne hayatiyet 
isi Ahnıet Rızanın tertıp ettiği tevzi un verildiğini, bir kenar mahalle bö Galatada büyük bir nıa(;aı.a ile i~lc)ip danlfatılıyer. 

hste.sı, bu cıhetler hıç göZOnünde lu· rekçiSinin 8 .; 10 çuval un aldığını demir ~ya -ve hırda\·aL c~ya ü.ıt•riııde çol Ve bu ta L918 den bugüne kadar 
tulınadan keyfi olarak hazırlanmış- gören ve kendisi ancak yarım çuval büyük i:;kr )apan Lu nıu ~enin, dt"( bö)le de\·an1 edit• gidiyor. A.)nl 
tır. Ml'BelA Tü.nelb~ında bOrekçi Eş- alabilen esnaf, fırınlarını kapatma- terlerinin konırolU crnaunda ~iındiyc ka zamanda. bunlar yaıulınakla. bera-
ref üç çuval un alnıaktadır. Halbukı mak içın bu çareye başvurmaktadır· dı:ı.r yapLığı atı::larda yU.ıc.le J28 e \...adar ber ba mue. .. seseuln esas gaye~ı 

benim yaptığun ışin yarısını yapını- lar. HükOmetimizi.n bizi bu acı v·ı. kir lt-min ettigi aol~ılnıı~ \C derhal keodlsine her müracaat eden «&-
yoı·. Bana da evvela üç çuval tahsis ziyetten kurtarmasını bekr.yoruz.:.. !\lU.ddt·iwnwuib~c -vt·ıilıııi~tir. nayı» tPn\·ir etmektir, ona bir ço-
edllıni~li .. Fakat yava., yavaş bir çu· BUtUn börekçi ve simitci esnafı acı )(emlekt'lin oldukça muhinı iıhali.ıı;;ı cuğa. nB!ııl bakılJr, tocuk ne ş:kll· 
;-cLla ındırdiler. ltıraz ettim. Ahmet hallerin<iFn fik&yet ederken Tahmis )arından blup, demiı- pi)'a~;u.ının hikim de bü)-OtUlür, neler yer, bunlarl 
Rıı.a. bana: sokağında kuru kahveci karşısında \e niıtmı me .. kiindc buhuıan Bardiılıan öğretir. 

- Fazla ı:ıöyleme, onu da keserim, çörekçi ve galetacı Niko: yan btrad('rlt·rin ~ıa·lerdenbt-ri bu ~Lil 
de ·ht:ı.· •ı o.· o.. ı· Doktorun yanında l\lalatı.alı hiç vermem, dedi. c- Ben vaziyetten nlemnunum. ı nı:ar yaptı11. arl ve yu.ı uıuıçrce ır;ı " 

Acaba bu zata bu kadar salAhıyet Un tevzlinde yolsuzluk olduğundan lık [ahi~ Lir temin cıtiAi anla!;ıln1ah.tadır manJfaturacılardan Ba.y lfa.5aD 
verilmiş midil'? Bütün esnafın istik- haberim yoktur. Unumu muntaza· ~luhaLemt-ye bugi.ınlerdc baı;lanac:aklır vardı. Çocuğu haMta hnlş, ne 3'"ap 
baJile oynamak hakkı kendisiAde var man alıyorum. Hiç bir şikAyetim Bundan ba';la Ye;ilkö)de: ka..ap ~ikoli pacağını şaşırmı,, tstanbula. Süt 
nl\dır? Bizun hiç itiraz hakkunzz yoktur> demektedir. 80 L.un~ kuıu eti ı;a.Hıj:ından, Knnteo~ Daru~ına gelerek rlc& cdJyor: 
yok mud:.ır? Hazırlanan liste her esp Bu da gösteriyor kl hallerinden, Kollektif !İrk.eti yi.iL~l.. fiyatla malı.in( - Aoıan doktor, yavruıuu naı,ıl 
nafın verdiğ'i vergi nisbeti üzerinden tevztde yapılan haksızlık ve yolsuz- yağı ~attığından, Beyoğlwnda Baylan pa~ kurtarabilirim! 

Buy ?liaı;ım Bcklr bu Unıitslz 

babaya. ne yold~n gideceğini l:ıah 

etliyordu. Ben de aynen ona söy· 
lediklcrinl nakletmek l~terin1. 

Doktor, babala -ıunları anlattı; 

- Evvela bütün Anadoluda bir 
~ocuğa lçirllccck teınlz, ~ıhhi süt 
ıdc eııdcr bulunur. ç:unkü inekle· 
rJn bulundukları ahırlar ı•istlr. 

Sonra alurdan lnek çıkarıhr, ÖY• 
lece rnemcs.Indcn bÜt. sağılır. l:'a· 
nafjmıı ümrundc ~abun kullanmaz, 
ellnl yli.ı.ünü yıkaınaz. Kap temiz. 
ohnaz. llalbuki inek ahırdan Çt· 

kuıta mcınesi ılık &u ile yıkanır,_ 

ba';ıları güzcl<'c kurulanır. sağacak 
olan da. ellerini fırc:a. ile tenıtzler, 

h~ınlz. kaba bağıhr ... Çocuğa NÜt 

bulmak ~ok zordur. Bu lı,;tanbuJ

da da bulunma:ı. 
Damlanın :;,ütü to:ı halinde Kan. 

ttht fabrlk&bından geliyor, c:ok sıh
lıi \•e ozlhdllr ... Bu güz.el n1üet;!'teı;e 

yakın bır 7.amanda. bll.)-Utülecek, 
bir de krC!] lb\\.·e edlle<.•ektlr. Dok· 

tor, uyanık babanın eline yeınek 
U~tcsini ,.e bir ~·ok nw,lbatlerl Jh· 

th a eden matbu bir tarife verıniş
ti. 

- Şhndllik bunları yaınn, 5onra 
yine gelirsiniz., dedi. 

NERiMAN HiKMET 
tertıp olunmalıdır. O zaman l&t.an- lukta.a şikayet edenlerin yanında bu tahaR<:ti \f' TaL~in\dt' Ankara pa .. tahan<' l 
bulun çok maruf börekçilerin.in biz· v8Zlyetten memnun bulunanlar .t.ı ~i !ahi} fi)atl:ı bt .. kllvi !"attıklarından ko ,,_ ____________________________ ,, 

den az un aıacağr meydana çıkacak· vardır. mi~yonca \tüddt•iumumitig(' verilmi~lcrdir 

_ __ Kar yüzdeleri mağazalarda 
Maarif haberleri: Spor: resmi liste ile gösterilecek 

Bölge sanat okulla· 
rında elektrikçilik 

Şehirde muhttl..irlt"rl~ mücadtle hütün 

Altıncı hafta at ıiddeıih· de-·am etmektedir. Balk her 
eaat miırakabe büro una nıüracaat ederek 
nıuhtE"lirleri bildirıncl..te \'·c bunlar der yarışları 

At yarışılarının altıncı halta ko· 
şuları p&zar günü B&kırl<öy Veliefcn. 
di sahasında yapdacaktH". 

Öğrendığimlze göre tertip heyetı 

hal yakalanarak tı.tUddeiumunıiliğ:e \'eril 
nıcktedirltt· Dün al,ama kadar telefonla 
28 ihbar vali olmuş, bunların ek!.l~ri~i de 
tr-.bit edilmi~tir. 

Bundan başka Ticaret \i('kıilcti halkın 

Adliyede: 

120 bin liralık 
ihtilas 

Veznedar Macidin 
suçu sabit görüldü 

Poliste: 

P o:isi, bekçiyi 
dövmüşler 

Mütecavizlerin allı$ı 
da tevkif edildi 

h 
JnıJn erle işbırhJ,li ) aı>nı:ıaJı; 11:tl' 

eyefinin şehrimize hı)·oıuz. Vaha g<Vn ,eno l 

l' .J • • h b • · Birleşik Auıerih<ının do .. tld,_. 
ge uığı a erını yuk oııonımiyd \Crly<ordll· 

tekzip ediyor l'e Fraıı°"l, bu ıl<"tlug:. iotik"' 
terıneği bih· gozc alnııı':' ;gur rfi/ 

Bir kaç gündenberi şehrimizde bu
lunan Ticaret Vekli.lcti l'ı1Uste~arı 

Halit Nazmi Ki.şn1u-in riyaseti altın
da. dün sabah saat 11 de Mıntaka Ti· 
caret miıdürlUğünde bir toplantı ya· 
pılmıştır. 

Bu toplantıda İç Ticaret Un1um 
MUdUrU CelAl Germa.n, Dı~ Ticaret 
da:resi l'eisi Cahil Zanıangıl, Ticarl!l 
Vekaleti teftiş heyetleri ıeısi Hakkı 

Kimil de hazır bulunmu.şlardır. 
Toplantıdan sonra kendisile görü

l}en bir arkada..ışımıza Halıt Nazını 

Ktşmir a..şağıdaki izahatı ...-eı-ıı1iştlr; 

<- t;ıtanbuldaki bazı ı;azetelel i
mız ve bilhassa sabahleyin ı;ıkan g4-
z~teleı-den blrı lsl.tlnbulda Alnıanlar 
la yapılacak bir anla.,ıııa ic.,:in ihzari 
mahiyette toplantılar yapıldığını def_ 
atle tekrarlamı~tır. Böyle bir şey 
mevzuubahis değilidil". t~lanbula gc· 
Uşim tamamen husuı:>i mahiyettedir. 
Bu seyahatimden istifade ederek 'fi 
caı-et Vekliletini atıl.kadar eden ba?.I 
meselelerle de mcşıgul oln1a.ktayını. 

BugünkU toplanı.nuz da. Vekiileti "\~ 

lb.ka.diılr eden işler üzet·ine oln-ıuştur. 

Almanlarla yapılacak müza.kereiı:r 
için Aln1aııyanu1 ı-esmı müme5t>illc
t·Inden halen Türklyeye kimse gclıniş 

değildir. 

Aln1anya. ile yapat:ağmuz ticarl!l 
mUzakerelerıne eylfılUn ortalarına 

doğru An karada ba.şlayaca.ğız. • 
Diğer taraftan geçen günkü nils 

hamızcla ela. haber verdiğimi.z üzere 
l!JChrimize gelen 7 kiıjllik Alman he-
yeti tamamen fabrika. mümessıllerin_ 
den mUfP-kkeptir. Bu heyetin hiç bit 
resmi sıratı yoktur. Bunlar e...-velce 

Ahnau,ya ill' ~o,·yeıUcr B1 

ra~ııula.. bır atltınitet:a·•-U~ pal'tı 
th. Uaha ıwnra Jaı>onl.at dil : 
lrrh~ boyle- hır nıuah~to Jnı 

Buı.;un • lıııan~·a ile !"'o"'J·etJC
1 

llı;tl kıva~ıya bir haribe tll ' . ' Jardır. Japunyanın 11,e ~ 
taarrULa haı.ırlandığ) ~ 

ra. Polon;yalılar, Ahuanyt'~-. 
kadar so" yetlere 00 kıDI 
kc~lldiJer. t'akat bus Un .,.aı 
yahları ~o\,)·etlt>rle birJ!k&e 

hazır goruyoruz. ~ 

~'·.)et - l·'iulan<.IQ-a b.a 
nıokra!;ller !·'inlere yard111" 
biliyorlardı. l'"inlaıııdiya ) 

ile hirllkte :Sov,)etlere !.
den1okraı iler Ru ,,.-,,ya Y8 

tarı ha.ıırlı)orlar. llu ~ 
ilkler -.a.)·n1akla btı nıes. 

Bir bckta•I dtdoı!SI yaı<"' 
kürklü bir ;.üı•pe yapU,
güıı, urka!'Jından bert bit 

e~erken bu gf"ni' yakıs.)'-ı 

)·ürliyormuş. Ra'iılt gcitlilJ 

oi~. llüzgı\r sana. \n;gelit, 
- Oyledir ere1tif'"r. .A 

- Peki an1a, ya bu lllC'. 
arkadan cleJtil de öudcD 
.)"Ullan;ııı °! ~ 

- Rüzg-J.ra •;jl~t ,.-ur:;; 
nün t•tn1ed.inı ya.? Geri lliJ -"' 

gar Jlnc arkadan e .. cr e~ 

bu sene yarışlara olan bUyUk alQ.kayı bu i~te daha ıiyade muvaffak olınaioıı için 
gözönfinde tutarak halkın istirahati çok yrrinde bir karar dıdla alarak fiyat 

Bundan bir müddet evvel 
mtibadillf'r cemiyetinde veznedarlık 
yapan Maclt, ccnliyete ait yUz yirmi 
bin Hralık Maliye bonosunu ihtilas 

etmiş ve yakalanmıştı. 

Gayri- Evvelki gC(:e Çurşıkapıda çok tu imza edılcn ve tatbikı geciken 3.5 
haf bir hiı.dine olmuş, dört adam, bir milyonluk ve 10 milyonluk anla.şn1a 

kaduı ve bir çocuk, bir polis memu- e.-.;asları dahihnde tüccarlarımızla te_ 
rile bu· bekı;:tnin U&erine atılarak mas etmektedirler. 

1939 eyluhin<lenheri be~ 
tlin ınilletıer bu bf'ktaı:I d ~ 
hareket c<ll)·orl;ıır. Biıe ıd 
gar ne taraftan ~ı.cnıe ~ 
yolda şa~n1adaııı 'e <:o.ıı-::ır 
riJ.)·en 'l'ürklyeujn ~-o<·u&Jlı'1 
la gög-iımu< nekadar ; J; 
rldir. KÖ~I 

için yeni tedbirler almağı dtl.ş:Unmek· 
led-ir. 

Y09ılan kayrtlar& göre k09ul&ra a. 
şatıda isımlerini verecetlllliz hay
vanlar i9tırak edecektir. 

mürııı\..abfo komi-.yonuna Uir emirle ,·aı:i· 

yeti bildirıni,a_jr. 

,ı\lınan hu lr..arara gÜrf', bundan bi.lyle 

konıİ!ı)'Onc.:a lt'"hit edilen kir yüz<lf'lcri 
al&kadar nıajaı..aların en giirünür )'r-rleri· 

Macit veznedarlık vaz;fesi esna· Yüzme müsabakası 
Eminönü Halkevinden: 

dövmUşlerdır. 

H · dioe f<>lle cereyan etmiştir: Teı:ekkür 

Maarif Vekil!lğin"1 verdıgl bir k&· 
rflra göre Bölge Sanat okullarınd_a 
bir de clektrikçtlik şubesl açılacak
tır. Bu lj'llbeye parasız yaltlı Udebe 
al.nacak ve mezunları Bölge Sanat 
okulları .kiilci devre mezunlarınuı 

haklarını hmz buiunacaklal'4ır. lcap 
eden hazırlıkların yapılması için Ma .. 
arif mUdürh.iğUnce emır verilmiııtir. 

Bu kısma girebılmek için Türk ol
mak, yaşı 19 dan yukarı olmamak, 
8ıhhi hali mlisatt bulunmak, en az or. 
taokul mezunu veya lisenin herhangi 
bir tıınıfında talebe veya ayrılmış bu. 
lunma.k. hUsnUhal eı-babında.n. olmak 
ve mUsabaka imtihanını kazanmak 
ıazımdır. Mlls&baka. imtihanı 5 eylll., 

de ~!ayacak ve 2 eylO.le k&d&r na.aı.. 
zet talebe kaydı kabul edilecekt..._ 

Birin<! k"'l" - Dört ve daha yu
k&n y&Ştakl s&fk&n Ara.p at ve kıs
ra-klarıtt& mahsus bu koşuya Boz

ne bir tablo halinde a~ılat·ak ve halk al- sında cen1iyete ait sırası gelmemi~ 
'- bonoları istimal ederek ceste cc:ste 

dığı c':yayı lola)ca kontrol f'<Iebilecek· 
tir. Lokantalardııki )rnıe-k ]i;.!l·lerini an· paraları çekmil} ve yüz yirmi bin li

ralık bor.onun altından girip Ustünp 

Çar~ıda kunduracılık yapan Tab
riye, Mıhal Çikadis, Reşat Türkeli, 
Yani Danatidis, Sofya. ve Nalan a
dında dort erkek, btı· kadın ve biL· 

dıracak olan hu ali~lrrin diH .. ki.nlara asıl· 
kurt, Bora, Karak1J9, Bttdak, Işık, ma. ı İ!;İn lr.omi .. )on ı;imdiden faaliyete 
Sava ve Sevim girecektir. 

sırası çocuk çar,ıda içnu~lerdır. Fakat ra· 
den çıknııştır. Bu bonoların 

kı ~ltı kişiye dağılınca hepaini. pek 
geldigi zantan ı.tacıt bonoları meyda. sarmanuıt uldı.ığundan içlerinden b1-
na çıkaraman1;.11 oldu~undan yapılan n: 

AraıııuJd.n ebcU.rycn u.yrı!Rll 
Evimizin t.ertip ettle;"ı (Buı·gaz - dilhun cdı.:n uıi.ılga Daı uJfuD~ 

Heybeli) ar~ı yilzme müsabakası ~c lliUıi)ul f.:ıkt.ilttlcn mudıui.i" 
17/8/194.1 pazar günü saat 11,30 da. \uıirc ıııu·lıırlüğuııılı·n 111uıP 
yapılacaktır. boban11~ .\lalııııut. z ... ur "'elçuL~ 

Haken1 arkadaşlardan, Bekir Ma- c•·niL'.c ıııenuıQllıı•le hulunnııık l 

cur, Sıtkı Eryol. Orhan Saka., Kent:ıJ y,ın ile lıı.:Hırıı t.uhı1 cvl# 

Ka.zaa'rıi saat 10 da Tophanede De· acınuza i-;;ti~ - cd4 'l ah.nıh• ' 
nizyolları binası önünden kalkacak nHıa u)rı 8 ,n tı .. ı.lkiirc· tc;~ 
olan hakcın motörünti teşriflerl rica ·ni uhlııftınd.ııı tr~ l..kur \l' rıf 

olunur. nııı.ın iLlıie ıa nuıhlı rcın ı;:• 

* llkmektepler ne zaman ~ıJa.. 
takt - Vilayet, Hk tedrisat komis· 
yonu toplanarak ilkmekteplerin im· 
Uhan. kay-ıt ve açd·ma tarihlerini tcs. 

bit etmtştır. 

Buna nazaran tlkmekteplerde ık· 

mal im tlhanlarına. ve talebe kaydına. 

15 eylülde, tedriSata 29 ~lOlde ba.ş· 

lanacaktır. 

Mektep çağında <Hup ıı.uıta. btılu

nan çocuklar için husust mahiyette 

bir mekte-p açılması l<.ı;in de tetkika.t· 

ta bulunulmaktadır. 

* Onivennte kampı - Üniversite. 

ka.n1pının nehari olarak Yedek Subay 

okulunda açılm&:iına karar verilmiş

tir. 

* Dumlupınar meraslrnl - Dum
lupınar merasiminde hazır bulunmak 
iizere 2~ kişilik bir Üniversite heye
tinin gitmesi kararla.,tırılmı.,tır. 

. " 
HER GüN 
BiR FIKRA 
Bir tekke f kra31 
ı '?54 yılında lkiR{'İ Sultan l\Iah· 

mut bir su bendi yaptırır. Beodln 

&(ılacağı gUn, duada. bu.lunmak 

üz.ere t tanbuJdakl ~yhlerl da.\.et 

eder. Bu mera"ılme gttınek 'üzere 

toıaray civarında. topla.nan şeyhlere 

&eksen arabanın yeU':med.Jğlni g-0-

rcn bi.r bektaşl baba:ı.ı hayretle: 

- Arabalar dolu!o!U şeyhler haf J, 

Bu ne mazhariyet~ ? 

Der "e yanındaki !)C,)hlere ~u 

fıkra.ıı blkltye eder: 

c... Bir ınalıalde yeni bir tekke 

yaıımı'.:lar. Atılına mer~in11nde 

bulunn1ak il-zere Hazreti )levlAna· 

dan ikl ı:eyh ı,.,t('ınt']ler. ~emı,I Teb· 

rlzi kimleri göndereceglnl 'le"'· 
ıanadan o,ormu.,. o da, 

lsteı,.elerdi seıılole ben 

cevabını vermiş ... l> 

iki dervı, 

giderdik. 

Fıkrayı dinleyen şeyhler tabll 

lılp ..,, etwcmlJ-

geçmi~ bulunmaktadır. 

İlWncl koşu - 3 Y&Şınd& yerli ya- * 8411./:,R HIR .4YAl..J..ABIYI 28 
rıMkan lngil!Z erkek tayl&r& mahsus LiRAYA SATl/IŞ - İhti~iir •uçiyl• Ad· 
bu koşuya Delika.nh, Heves, Elhan if. Jiyeye n~rilen Baker hakkında lr..omi!>yOn 

tirak edecektir. diın gazeteı.:ilerc f"lraflı izahat vermi~lir. 

tlçültCti kofJU - 1600 metrelJk Komi .. yonun iddia~ınca Bakc-r bir ayak. 

tetkikat neticesinde ihtilit..:i meydana - Ben ustttından para alayım da. 

çıkarılmıştır. Bu arada Mactdin ku- daha içelim, demiş ve sokağa çık~ 
m1'tır. Bu esna.da dışarı çıkan, cad
dede fazla gUrilltü ettiğinden bekçi 

hendika.p ka,usuna Tarza.o, GUlgeç, kabıy ı 28 liraya almaktan ı-;u~ludur. 
.Melikettilhavva, EmirUlümera., Ku. Baker bu ayakkabının kendi:ilne 19 lira 

mal' oynadığı ve bu paraları kumar

da batrrdığı tahmin edilmektedir. 

Suçlunun ıkinci agırceza mahke
mesinde devam eden duruşması sona 
ermiljtir. DünkU celı:ıede MUddeiun1u
n1t muavini Ziya. Yazgan mtitaIAasını 
söylemi• ve veznedar Macidin verilen 
ehllvukur ra.porile cemiyete ait yUz 
yirml bin liral-tk bonoyu ihtilas etliği 
sabit görUklüğUnden suaunun TUrk 
ceza kanununun 80 inci ve 203 üncü 
maddelerine göre cezalandırılmasını 

isteıni~tir. 

"a:ssutunu rit:a cdı rıı-. ,,,,t 
kendisine susn1a.sını söylemiştir. Fa_ bu sarho9 güruhunu yakalamışlar ve Zcvcc.sı Sr-ni)e ."iııt:lçrı/.-, Ol"& 
kat sarhoş kunduracı hırsla.narak Adliyeye vermişlerdir. Sıııni, ."iaiın ı·e \"e, il :;e/rıık. 

r~, S~yk gireceklerdir. 10 kuru~a mal olduğunu i<ldia ctmi~ de 

Dördüncü k"'l" - Üç ve dah& yu
karı yaşta.ki salka.n lngUiz at ve kıs
raklara mahsus bu koşuya Komisarj, 
Dandi, Karanfil, Romans, Gonca gi-

ayakkabıcılar cenıi)C'tinin raporunda bu 
ayakkabının 11 liraya mal olaC'ağı bildi

rilnıi,tir. Bakcr halen 11 lira)a mal olan 
bir ayalkabıyı 28 liraya sattığında-o mu· 

hakeme olunmaltadır. 

bekçinin Uzerine yürümlş ve tehdit Sultanahmet Uçüncil sulh cezam.ıh a::.r= Kuı. /Jqmadı: Tetfik ~ 
etml iftir. Bunu_n tizderined bel kçi dUdU1·k kemesinde yapılan duruşmaları 30· G o· N o· ı..I 
ça nıış ve o cıvar a o aşan po ıs nunda mahkeme altı suçlunun da tcv 1 ~ 
memuru vaka. n1ahalline gelmiştir. kifine karar vermi9tir. [. 

reeektlr. * AYAKKABI fA.BRİKALARI iA/ 
TARAFLI KAR YAPIYORllU~ - Öğ. 
rtndiğinıiıe göre. ı.on günlf'rdf' bazı li&tik 
ayakkabı fabrikaları kendi inıal t:'ltilderi 

malları hu u.i şatı~ dC'poları ~arak ora· 
ya ""\"letmekte "·e ı<atı,ı oradan. idare ede· 

l<~aka.t bu sırada diğer sarhoşlar da * ~ut bezi ınuhteklrl te,·kU rJ j 
TAI<,:vı· caddeye çıkmışlardır. Polı.s memuru edildt: _ Çakmakçılarda Büytik Yeni ... 

Beşinci ko'l" - İki yaşındaki sat 
kan İngi!iz erkek ve dişi taylara. mah 
sus koşuya da. Çobankızı, Karabiber, 
DeRlet G<ıng&dın, Şans, Buket gire
cd<br, 

kendilerine susmalarını söyled.ıği bir handa manifaturacılık yapan Ali Ca-
15 
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sn·ada. çocuk olan Natan, poUsin ar· vit adındaki kaput bezi muhtekiri· 

rek iki tUrlU kir t"lfttektl'dir. 

* Bir çocuğ~n Oh11nü şüptıeli gö
riıkhi - Çengelköytinde oturan Şa.k:r 
oğlu Muradın dört aylık çocuğu Mu· 
za!fer dün sabah ölmtiştUr. Ceticdi 
muayene eden hUkQmet doktoru ölU
n1ü şUpheli görmUş ve Morga kaldı .. 
rılmasına. lUzum göStermiıştir. ?1-lu· 
zafferin cesedi Morga kaldn·dmıştır. 

ka tarafına geçerek kambura yatmış nin dün yapılan duru,ma.sı sonunda 
...-c sarhoşlardan biı·i de polisi itıp dU- ikinci asliye ceza mahkemesi tara· 
ş,lirmüştUı-. Bunun Uzerine bekçi ve tından te\"kifine karar verilmiştir. 
diğerleri işe karışmışlar ve kavgaya * lkl kömür muhtekiri - Dün 

başlamışlardn'. Kadın olan Sofya da toptan kömür satışlarında ihtikAr 
bu hale yabancı kalmamış ve ayır- yapan iki muhtekir kömUrcü cürmü 
nlak nıaKsadJe kavgaya girdiği bir meşhut halinde yakalanan Kunıkapı .. 
sırada. polis memuruna tokatları in da Şerifle Yenikapıda Alidir. 

* Üni\ersite lmtlhanlal'ı - DU'l Ru vaLiytt fiyat murakabe buro~una da 
toplanan Unlversite profesörler he- ihbar edildit;indt·n koıııi ... yon hu gi-bl ha· 
yeti lkmal iıntih«.1\Jarının 22 eylülde reket1f'r~ ıe-" .. ~1 edc>nlerin ':iddrtll" ceıa
başlamasma kttar vermiştir. Hukuk landırılacaiını "e bundan böyle bu gibi 

eleme 1-nıtıhaniarı 22 • 24 eylülde ya fabrikaların Nllş. ~ubel<'ri ıt;nıalarına 
pılacaktır. mü~adr. e.dilmiytteğini bildirmi .. ıir. 

ZUbeydenin b~a ~ocui:u olamadığı i~in Selim 
b~ka bir kadıala evlenm~ie mechYr laldl, llat· 
ııi. bir tane ile de iktifa etmiyerck iki kadın bir· 
den aldı. Falat bu iki kadın da ona hili bir er· 
kel f"viit vt>rmcmi,lerdi. 

Rahman odadan çıkar çılınaz Selim. bULIJo ı::ık

ları .00.dmdU. Sadece küçük bir k.andih )&oık 

bıral..tı. Avludaki havu2un fİ!lilı;_j)'e~i, l.İloerüıe al..· 
scdc:n ı~ıkların te&İri ahında bir alev tutunu gibj 
)'Ül'"('liyor, !IOOfa t}ık damlaları halinde etraf:ı d:~ 
küli.ı)'ordu. Penetreden giren 1nchlap bir akın !<(;1 
'1;ihi odayı doldtwttyordu. Schm .rWndcrin Ü!erine 
uzandt \C bir igıra ya1...tı. 

St"!im, her Atıyalı sibi hulyaya dalmağı 5'.'ver· 
di. Saatlerce in.ti-va köteıroine ç~L..i~rek düıü11ürdü. 

U:tun yalnız! ıl saatleri ona daima Lir lıu~ur "e 
rahatlık verirdi. Fakat bu ak~amk.i dtl~üncelcı-i 

huzur vE"rmiyordu. 
Seki~ ay evl'el ili iarısını alarak Fran~aya -ve 

fngiltcre)'e seyahaıe ı;iımi,ti. Bu ıeyahat iki ay 
!!Ürnıu,ıü. Zubeydenin rahatsızlığına o kadar ahı· 
mı~tı li, artıl bunun için üzülmuyordu. Ölüntün~ 
de ~ok nıi.itet ir olmakla b('rabPr bellediği bir teY 

olduğu için bo tee~~üre evvelden kendi'.'1-İni alıt

tırmı~tı. Züheyde'ntn nahif -vı.icudUnU tahnit t.'l· 
miıler, ~nra hurma dıllarına wtrar .. k bü}i.il ca· 
nıinin türbe~ine gömm~lf"rdi. 

lübeydeyi sc"mi1 mi idi? Eı;ki ltblerini lahlil 
eJ(>rek buoo diJşüntiyordu. Zühf-)de'nin )anında. 

iken hiç bir zaman ~mdi hisıtettiği h,..yecanl duy
manıı~tı. Odrey'in yanında il..en kalbi hamb~ka. 

çarpıyordu. Bu aktam ondan uz.al.. d~ünce yal
nızlı~ını ne kadar acı ,ek.ilde hi!!!!ediyordu. Ken· 
di kendine mırıldandı: 

- .>cm •yılanbcri çok dc~lım· ii,gün bir 

F.DF.et ROMAN: 

Yazan: Francis de Croiuet 
halim -var. 

fı ... kiyenin etrafında bir ıninı. böcek uçuşuyor

du. Liaktau ::tE"len lilZ ~leri du)'uJu)'ordu. 'teb
tabın parılıı~ile du,·uda aeılı ı..ilihlar \e r<'t-iın· 

ler t-anki canlanı~·ordu. Selim, Zübt>ydrtı>n rr:ı· 

nıine baktı. &yle )'eiae du~met-İnc>. ~b('p, ölmu~ 

J..ı:ı.rı .. ının hatıruı dt"ğiıdi. Odrey idi. Vapur &e· 

y11batindı n sonra grnc: Ladını btr daha ;ti)rmiyc 
lt>ı:t"bbUs t-tmemi~ti. l!i l..adt"re bırakınıı;:tı. Fakat 
Odrt')·"in hatır11~ı lalbinde canlı bir halde )'a~ı

)'ordo. \11linin ziyafrıi ak,amı Robert. Odrey'i 
Udııigor'a dan.1 elliğini M>yle)ilwe )'İlreği çarp· 
mı~tı. Güı('l }ol arlı..ada,ına teL.rar ra,.;lgelmek ih
timali p;ultanl ht')·ecana dü,ürmU~hi- Pel iyi bili· 

yordıı \.i, İngiliıJerin dar ıJhniyeti Odrey'dc }Ok· 

tu. Çünkü gf'DÇ l..adın Irlandalı idi. ~f'linı zihnin· 
de ara~ırdı: oı.. .. ford'da iken hiç lrlandalı d,o .. tu 
\&r mıydı? Hayır .. Hatırlıyamı)orrlıı. lrlandıılı ile 
Jngiliz ara~ındaki farl simdiye kadar hiç se-.ı

nıerııl.ı;.ti-

Odn·y kı·ndi .. ini t1e\·rbilir miydi? s(.~~iyor muy· 
Ju? ~Ia.beuc niçin h~ını göğsüne dayanuşlı? Sa· 
dt"("C "L.orkudan mı'! YoW yakınlık mı duymıı:;tu"! 
Ona 'YapurJan kalan kurumuı çiçeği göbtcriuçc: 

dirn1iştir. Ali ve Şerif yapllan duruşmaları 

Biraz sonra yetişen diğer polisler sonunda tevkif olunmuşlardır. 

TEFRiKA No. 45 

Çeviren: Rezuuıı A. E. YALMAN 
cNc çocukluk!> demi~ti. Belkı de 'lala.kah okkf. 
ğu için lendi~ini a~ğı görü)·ordu. Sr'si~j \e 
Jıb,(erile alay ediyordu. Belki de dot-tları ve ar· 
k<i.daı;lacı ™'r•ht-r, olunca guluyor. l..cndi~inMn h· 
tihfafl" hah~i)or<f•. 

- Ah böyle olınadığ:Jnı bir hil~enı.• diyerf'l 
yuPrtruklarını . ıl..tı. Öfke b4"~ni~e çıkmı}l:ı. Fa· 
l..at hayır, Odrt>y baı:-kaları ~ibi df'ı}:ikli, höyl<" ya
paınaldı. Elt·ktriği B\lı. a)noya dikl..aılt, bakarken 
kt'ndi l..endinr. wrdu: 

- Görnıiyf' ıı4:r~ ığıın ::ı·) nt·ı1ir"1 '.\c yalan 
t»İİ) liy~·) im. cBa-:ı.a ır\.tan olduğuın bf"lli mi?> di
)'t' balıyorum. lrl..ıından utJıllyflr nıuyum? lla· 
yır .. Fakat İnııihı·rPyo l..t ... ki lıi\· giln14•.,(>)dim! Ba· 
hanı benim hiıttıeuiL.lcrinıi hiıJbetn1"diği için brn· 
<kn meı>ııııu. 

Odn·y! Aklında {ilrinJ lwp Odre)·! Koca ıoı 

vapurda görınÜ!~lÜ· Orta ya~lı, ıidcta bir adamdı. 
Odrey'in bu adann bt'\ııtaı.im~ ihtimal yo-h.tu. 

- Peki. o halde niçin bu adanHa evlMlmİ~? 

Bir a~kcri doktor... Adcl:a bir ad11m.. Benin11e 
muka)'ese t"dilince mulı.a.J..kııl L.i. o kaybeder. Fa· 
J..at İngili7dir! in~iliz olduğu iı:;in kibirli "\Ilı oı-a
metli ! llalbuli onun ccdlcri daha ,·ab::i i~en l» 

nim cedleıioıiıı bin liCnclik bir lı;.ültürü vardı. En 
efll..İ medeniyetin be~tgi benim memlolcıim, be· 
nim yurdum ... 

Gazeteye gönderdiği her re!'İtn için con ~ilin -ve
riyorlar> deri-en ne kadar da !:İritl b\.r hali -vardı. 
Bt.-iki de a~ kötküne gelit"ken bi<' şeylf'r du~Ün· 

\ ınu(:lü. A'"r-.palı kachnlar acayıptir. Cay-et na· 
mu~lu gôruourler, sonca btrdenbire L~lim ulur· 
1ar. Ertet-i giınü de f'rkcj;i tanınMU gibi harekt·t 
<'ckrleı-. FaL.at Odr~y böyle hareket edecek bir 
ka.-jına Mıııemiyordu. Öyi~ oHnaın.r.ı da OO>:una 
gİdiyoHhJ . ., 

- Bu al.~ ne kii.<IK Larma larıtıl.. §()')er 
da untiyocum. 

Diy«d. yin<" d•ldı. Sclinı hcc y-yİ btı l..ıu:litr inı.e 
du~Unme«ti~ Tam bir harf'i.;.tt adaou idi. Fakat 

b>r defa da hulyaya daldı mı"! Saatl•·ree ürı·rdi, 

Yf'rinden kalkıı. Kutüphant'dt·n hir kitt1p .ılıp 

okuınak iMedi. F-akat ~ okw~aca-1..tı ,.e lı,ıu,i Jj. 
~anda t"lku~·acaktı? Bütün r-vdi~i mııharrirlı rirt 
kitapları kUtllpfıanffinde \·ardı. 1-"ilo~flar~ (in ve 
Hınd '.:-lideri, İngiliı-, Fran .. ız \C 'falaka edebi· 
yatından seçıne f"ı;erkl" ... 

- İçimde bir çol b•a ba-;ka kanlu La)ııt)•)r. 
Sonra canı e~rar içınek İı;tedi. Halbuki bi.ıtUn 

et!rar tel..ımlıırını parçalayıp atnu .. tı ve hir daha 

içmemeğe yemin de ~m~i. 

- lnıı:ilizlt'rİ brğr-nnıi)orum ama, onlar hc-udı·n 
kuıvvotJj inflanlar ..• Ben tarkJı)·ım .• "'e Jti~lcrinıo 

mağlübum. Zayıfım, ıayıf! 

~1indtre uıan<h, bir müddet &onra derin bir 
uykuya daldı. 

Cl,,.\I \ 
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Acem Pila.vı 
,.ıtt• 

Buua. c:Ui'"" <la de ıt911 
.~·anlı~tır. Çil3vm (l '1 I" 
Aını bilahare tarif e<l1 

-

Kovun \.t"'-"B J.ı;oztı etil' . , lf 
turaflarıntluıı ı trdiıl:ll'f J 
alıp ku"'ba,.;r dotraıı.,U-1 • • f 

ııııılı bir gü,·~tr. bfraı: iJfl" 
"~lifi lıaUfço ka\Urfl çr' 
)"Uk haş kırmızı so 11 ~ 
i,\İfe ('l'E'rt•k U3''il0 IJl tt1' 
üı.erinf! dOknıeUa K~li 1

1
tl 

tuz, ~ cnilJaJaar. toz talrı: 

il. ""' Otı;e-r bir kapta Jıll'ô 1 "' 
"' ~üt.ühnü~ pirin<·I dt' ' rıt" 

lt. t'akat kat'ı\")Cfl ~ıı I' . " lı. Buna dört c,.'d.,)' b:tt' pi 

ile Ud yenn·k k11 .. 1~ı rrl . ~ ,, 
ğı katrnalt. il.afif at"rt 

t'"' bırakınatı. ili(,• kaJt11 ,ıtl 

tı. Gü,·e~· çızırtı )ıtP1 

il, ba':a-:ağı te"lril' lıi:ıı~ 
nu:li. (\,tt«> knln etler ~ 
tarçın ffCr1.ı11 tt0fr•>°' 
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':!arp vaziyeti 

Ukraynada 
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Tarihi ve askeri tef kiki er: 

YAZAN: 

~I SON , HADIRll~l I=) 
Smolensk /Alman kıtalan 

tahliye edildi sahile erişti 

[iv ASi ICM6fj 

Potomac yab 

Ihsan BORAN 
Bugünkü Alman ordusu 
nasıl meydana geldi? 

Moskova, 14 (A.A.) - O!i: Kızıl· Berhn, 14 (A.A.J - Alman ordu· 

B u tıoa llarbla ı.i.} asi ve ü 

keri tarlhJ yazılD'keJI bil 

ınuuzam e1erde Breauer geçidi ne
kadar mUhbn bir yer tutac•lıea, 

Potouıac yatının i~gal edecetl )'tr 

ıle ehemml.}et~e Bremaer'lııkiadea 

a~ağı ulnııyacaklır. Hatta tarlllte 
Jıanglsinhı ön Nfa gcç.eceğlui bize 
ancak zaman gfusterecektir. 

....___~------------.,.-------
ordular umumi karargahının ıa • · ları başkumandanlığınm fevkalade 
ğustos akşam tchlığl: tebliği: 

t tlucunku Alman Lcblığı yalnız Uk· 
lı.Yt14 

Ku\'vetlerimiz 13 ağustos ı;ünU DUşman ku\-vcllerını takıp ederek 

" cephcsındekı vıızıyctı blldırı-,or· b 
Ilı ' U teblığe göre, Almıın ve Ru· 
... en kttaları Sovyct kıtnlarını takıp 
"'etek {Od da esa • Buı; nehı ı) aıasır.· 

.\ll!ı 1'aradcnlz sahılıne \•armışlrırdır. 
lt ili hava kuvvctlcı ı rıcat etme!\· 

Avrupanın ortasında kalabalık ve mütecanis bir ırk 
teşkil eden Cermenlerin başlıca hususiyetleri 

Tel;holm, Starayaroussa, Smolenak., inkıtasız bır suıctte Uerlemekte olan 
Biala • Tscrkov ınıntakalarmda har- Alman. Rumen, Macar ve Italyan te· 
be de\'am etmişlerdir. Smolensk bun. şckkUllcrinin Lazyıkı altında gaı bl 
dan bır çok günler ev\·eı kıtaatımız Ukrayna müdafaasının tamamen yı· 
tarafından tahliye cddmıştir. kılması sccıkmlyecckt r. Odesa Ru· 

Na ıl mih,cr şeflerinin Brenner
dckl her ıniılıikatıııı bu harbi• eu 
mühim hfldi~-lerl takip etmıı,ee 

Blı;leşlk Amerika Cıinıhur Be1ıı.I B 
Roesc\ clt "in l'otonıak yatlle her hıı.. 
ı;uııi tenez:ı.Uhünü \ e her Jı.tlrabat 

ııe,}ahatlal de, Amerika kaalllllarıa. 
da bir değışlklik, Amerika tdyue
tiııde bir yenilik takip etmi~lr. 

0lan Sovyet kıtıılannın tahlıycsı 
çili ""'-

Hava teşekkUllerimız düşmanın men kıtaları \'e • 'ıkolaycf şark ve 
makinclı birhkleıiRI ve pıraoesinl garptan Alman \'e Macar teşekkülle· 
tıılırıbe de\'nm elmişUr. rı tarafından sarılmıştır. ıun..n 'W\OCl!a ve Ntkolaye!'le hazır bu· 

c llakliyc ı;emUcrıne şıddetll hU· Tarih, dUnü anmak, buı;UnU ya· 
~llll&td.l bulunmuşlar, l.J bın tonluk ,amak ve yarmı gornıek için okunuı. 
11 ııaklıye G'Cmısını batırmışlar ve Fertler gıbı mıllctlcr de geçmlşlerı
tı:~ S bUyUk nnklıye gcmısinı de nın uzerıııe cğıllrlcı·. İlen gıtıııck ı-
1.:t surette hasaı·a uğratmışlardır. çın bugünU dllnUn kaynaklarına doğ: 
lı Pbenın geri kalan kııımıııda aslieı·ı nı Laşıımak thtıyacı her mıllettc 

- 1 - 8 - Fikir reısefesındcn zıyade iu1 
ve hareket felsefesinden hoşlanan Al. 
ınan, bunun için inkılapçıdır. Bu ın· 
kıllp hareketle-rinde mılli şeref hissi 
en başta gcllı·. 

12 ağustos gUnü dUşmanın 43 Bug'un gaı bında rnllhim mıktarda 
tayyaresi dUşürutmu.,ıur. Hava kuv- dUşman kuvvetlerinin ınıhası muhak_ 
vetıerimlz 33 tayyare kaybetmiştir. kak bulunmaktadır. 

Ilı:~~~ PUı.n nıucıbınce devam el- vardır. 
··ı.eQir. Eugilnk!I Almı.ın ordusunun Lımhı, 

cbı~-\'J'ct tcblığınc göre, Sovyet or· dikkatle okumağa değer zengin bırı Bu mantık pek karışık olmakla be· 
lıo---ı FinllLlldıya cephesinde Kc.ı· mevzudur. Acaba şınıcliye kadar hiç rabcr Almanların dliha çok hoşuna 
da lııı, 9&rk cephcsıııın şimal kısmın- ycntlınenıış olan bugilnkU Alman or- gider. Zira bu mlLlltık, kuvvetini ru· 
"- Ve ~en ı;ölU cenubunda Staı·us- dusu nasıl meydana geldi? Bu ya· hun inkişafında buiur ve hayatı ha· 
l:IQ- lllerkezcıe Smolcnsk doğusu ve zılarımızda, bu sorguya ccvnp ver· reketlere karşılık verir. 

Alman tarihine kısa bır ı;öı: alar· 
sak çıkat'B.cağımız umumi nctıee şu· 
dur: ~ezar devrinden yani .MilAdın 

375 senesinden ta 1517 senesine !(il· 

Ilı &Ynacıa Çerkov JstıkaıııctJerinde meğe çalışacağız. Maksııdımız, Al· 5 - - Almanda, tabıate ve hayata 
h~rebeyc devam ctmlşlerdır. So\·- man ord..ısunun bugUnkU kudrcllı karşı yenilmez bir meyil vardır. Bu man cemiyeti, di~er tarafta bu kuv
t 

0r<1uıarı bu· kaç gUn önce Smo· hale gelmcsıı\dcl•ı mühim sebeplcrlı meyil onun ruhunda dinden pyrl bir 

dar yani <Luter> in refornı inkılabı· 
na kadar Almanyada tarıhi manzara 
pek dcğişmcmıştır. Bu manzarada iki 
mühim Şf'y sortHUr: Bir tarafta, csa
sın<la kuvveLH bir teşekkül olan Al· 

llalt \leh?'.ını terketmışlerdır. ve kıynıtUI flklrlerı ortaya koymak- his ,.e bir tabü şliı' filemi yaratır. 
~ l.ebl!ğlerdeki rnalümata goıe, tır. Bunlar öyle sebepler ve öyle fi· Bunun için Alınan cmetafizlk> inde 
~&clakı muharebeler şıddctinı türlerdir ki lıer fcıdı ve her mtııetı iki türlü inkişaf·görtllür: Birisi, fer· 
tı..._ -&ıcı. clmektedır. Bızlm anladı· nlalrn.dar eder. din tabiat veya cemiyet içi"de terak· 
~~&öre Kıc! etrafında blr kavıs * kis!nc yarayan mükemmel bir süb-
rıt~ku Citen ve şimalden cenuba do~· Alınırn inkılapları !ekllvizm, diğeri harici !lemi redde· 
Stt (~·oaıcn • Uman) uzenndcn gc· Cermenlığın leıneli toprak değil, den mutlak bir tdealızm. 
~ tk Bı.ıg nehrine dayanan ve ora· ırk, ulus ve dıldır. llu ıtlbal'la Al· 6 - İdealist olan Almaıı fikirden 
~et 1'arl&denız sahilınc uzanan Sov· manya halt'\ tablı hudullan olınıyan zıyadc fıil ve hareketlen hOo\llanır. 
~tın Cepbeaı henüz parçalanmamıştır. bir memlekettir. Şimalde deniz, ce· bu ıtibarla hakiki olan şeylere şiddet. 
ıı._ an ve Rumen kıtalarının Balta nupta Alplaı· vardır; ama şarkta ve 
"""'1'lnde B le düşkündür. l<'ikir onu bir yara. na. ıı'b n cenuba doğru Odcsa - ug garpta gentş ovalar uzannıakladır. 
ır. tt arasında sahaya ın· miR ve 1 d llm · nın, bir hareketin vasıtaeıı olmak iti· "'41' T Bu ovalar akan sular n ı ıenmış· 

it~ ~iZ aahılıııe varmış olıı.bllır- tir. Bu sular, Almanlar için birer mA. barile alAkadar eder. 
lı. • 8uıı1ıırın motorlU bırlıkler olnıa nl değıldır; onl:ır bu suları ana mu· 7- cBaşlangıçtoı. hareket vardı.> 

~llllt.c:nctdlr. vasakı istıkametıcrt tanırlaı-. Alınan şaıri Göte'nln 1''aust'a &öylet-
~ Sovyetıerln Ktef garbında mu Avrupada ırlt lllbarile nüfusu er. Uğl bu söz, Alman ferdtnı en iyi taı·ır 

veti Alman cemiyetini idare eden 111-

yasl teşkilAtta aşırı sınıf. Ol'taçağ· 

da. Alman impaı·atorluk tarihi mütc-

madi bir !!!Ast.an ibarettir. Bu mUtc

madl i!Ias ya.nm<ia Orlaçağ Alman 

medeniyeti. Almanların iflthar ede· 

eekicrl güzel bir tablodur. 

Bugünku Alman ınkılll.bını ycpyc· 
nl bir şey sanmak yanlış olur. Nas
.)JQJtal sosyalizm nedır? sorgusuna 
karşı <bir inkılaptır> demek bızct: 
noksan \'e llatalı bir ce\·aptıı·. :Uuna 
<devam eden Alman ınkılabının blr 

ltı it e <layaıımak şarllle cenupta· çok mıllet, Alman mlllelidır. Bu nil- ctmektedır. Spengler de Alman mil· 
lltct ll\'vctıertnı adım adım şarka çc- fus halis muhlıs Alman olmak şar- lctıni 4:Faust ruhlu> dl)'e tuvır et· 
'ht lt~nt ve nihayet L>inycper geı 1- tı'le 60 • -,o mılyondıır. Ceıınenli""ın 1 f tını .. tıı Al "''-d ... "lac e. ıııe ile ayni ikrl tekrar e -v-r. - ı ... , en, geçu·diği üç btiyük safhadan 

ltuı. altlarını, fakat Odesa ve Ni esası topraktan ziyade ırka, ulusa man ruhu, şiddetle yaşamak ister, ve nasyonal sosyalizmden yine derli· 

lııkışafı> demek lllzmıdır. Bunu an 
laya.bilmek ı<;ın 1517 de c:Luter> in 
ı•e!orınu ile başlayan Alman mkıh\bı. 
nın safhalannı kısaca gözden geçır· 
mek icap eder. Gelecek makalemizde 
Almaı.ı ınkılllbının 4.24 senelık öm-

a..~ Yet llınanlarmı müdafaa için bu •·e dılc dayundıtı.ı ,· .. ı'ıı, Alıııaıılar dtiıı d d • 1 .. k ti 
'"'lltlel'd • ..,, b > urmamak için ölüm en, ~e o e er- topiu bahscdecegiz. Bunlar bugı.inkU 
~alt e oyalama kuvvetleri bıra· yanın başka yerlerine göç ctıneklcn den korkmaz. Olutlan değil yeniden Alman ordusunun hayat ve mevcudi· 
ltı.ııı !arını ve bu kuvvetlerin bir korkmazlar. Bu sebeple dilııyaııın beş ve tekrar oluştan ıu.19laııır. yetlle pek alakadardır. 
tt1tı,1

111

ı ela <len izden k urtıu a bil ccek- kıtasında bu ı una n b ırç ok m eııı \ek c l • !!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!"!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!l'!l!l!l!!!!!!!!!P' 
Şu •vveıcc yazmıştık. !erde Alman kolonilc1·1 boldur. Al-

~~~ktayı unutmamalıdır kı, Uk· manın kafasında Alman siyaset Amiral Dar-
tcı.ıe ı.sıt Alman .kuvvcUcri Ko 1 sahnsı dcğll, Cermen kUllUrü sahası 
'ıı · Cerko\' _ Uman istlkarnelle· varoır / • b • 
lıt, !{et bölgcsıne te\cih e<lılm>Ş A~ıpanın ortasında oturan Al·ı an yenı ır 
t ~Şarkında Karadeniz salıılı- manlar, iyi muharip olmasalaıdı, •• d • 
~he &l bildirilen motörlU birlikler cvatan» denfıen toprağı, mnu ser-, n ut Ulc s o ıı / e l 
~bu kısmında vazife alan tA vetlerı müdafaaya ve ırkı düzenle· .:# 

Eski Japon 
başvekili 

katledildi 

Bir Sovyet denizaltısı, Baltık de· 
nizlnde ı:; bln tonluk bır petrol ge
ııılsi batırmıştır. Baltık denizindeki 
Sovyet dt•niz cUzUtamları ile ha,·a te_ 
şekktillerı ahiren diişınanın toı pıl n
tıeı dlkt motorbotunu 'e müteaddit 
nakliye gemılerinl batırmışlardır. 

Son Ruı. tebliği 

Moskova, 14 {A.A.) - Bu sabahki 
neşredilen Sovyet teblığı: 

13 • 14 ağustos gecesi, cephenin 
hiç 8 r bolgc.:ıındc mUhim bır hlldisc 
olmamıştır. 

Kaıa kuvvetlerimizle ışblrlığı ya· 
pan Sovyet hava kuvvetlen. dUşman 
zırhlı cüzUtamları, piyade kuvvetleri 
ve tayyare meydanlarına darbeler ln. 
dinnişlerd ir. 

Ueııuıı t·ephe!ıinde ~hldetll 

muharebeler oluyur 
Londra, H (A.A.) - Alınan • Rus 

harp cephesinin bilhassa cenup kıs

mında muharebeler azami şiddetle 

de\·am etmektedir. Alman tankları

nın Karadeniz sahillerine yaklaşmak. 
ta olduğ•J fakat düşman piyadeslnın 
bunları takip edecek kabiliyette ol
madığı tahmin edılly-0r. 

Sovyl't teblığl yeni hiç bir hQdıae 
kaydetmemckle beraber bu askeri 
harc.klitının en şayam dikkat veçhesi 
Odcsaya m{ltevceelh tehdidin M fl 
devam etmekte bulunmasıdır, 

Amerika 
Rusya ya petrol 

göndermiye başladı 

..-e, kalade tebliğ 

Berltıı, 14 (A.A.) - Alınan urdu· 
laı ı başkumaııd.uılığının fevkalade 
tebliği: 

Aşağı Dınycpcr'c doğru ilerlemek· 
le olan scı1 Alman kıtaları madenle-
ı· ı zengı.1 olan Krt\·oy • Rog mıntaka. 
sını ışgal etmışlerdır. 

Bu mmlakada. her sene en yUksck 
c\safta 19 nıılyoıı tondan fazla de· 
mır istihsal edılnıektedlr. 

Bu suretle Sovyetlcr Birliği demir 
ıstınsalıllının ) Uzde 61 ını kaybetmı~ 

\C harp malzcmesı ımalı\lı bakımın

dan çok chemmıycUı bır darbeye 
maı uz l<alınış bulunmaı,tadır. 

Londın. 14 lA.A.J - Roma radyo· 
sunun blldlı dığine göre Bitler, umu
mi liaraı·gAhıııı uıu·aynaya naklet· 
nılştır. Bu radyo, Alınan d-lct a· 
damlarının Ukraynada toplanmış oı· 
malannı Ukrayna muharebcs. hak· 
kında nıtihım beyanatın yapılmasına 

bir alllmel tc.Akkı etmektedır. 

lk"lülli Alman tebllil 

Bcrlln, 14 (A..A.J - Alman ordu· 
ları başkumaııdanlığmın tcbliğı: 

Ukıaynada Alman ve Rumen kıt· 

aları düşmanı takip ederek Odcsa ı.e 
Bug nehı inin mansabı arasında Ka· 
radenız sahiline varmışlardır. 

Cephenin geri kalan kısmında as
keri harekeıt plan mucıb!nce dcvnm 
elmektcdır. 

Alıttan hava kuvveUcri, kaçmakta 
olan Sovyet kıtalarının tahllyesı için 

1 

Odesa ve Nıkolaye!'tc hazır bulunan 
nakliye gemilerıne şlddctlı hücumlar. 
da bulunmuşlardır. Bu taarruzlar es· 
nasında 14,000 tonl!!k bir nakliye gc· 
mlsı batırılmış ve dığcr beş bU)Uk 
dOşman naklıye gemisi de cıddi SU· 

rette hasara uğratılmıştır. 
ı\' Ve Rumen kuvvctler.du. meğc alışık bir ııadcnln eseri diye Vichy, H (A.A.) - MUll Müdafaa Tokyo, ıı (A.A.) _ Afi: 

iııeıııerı ~VVetıerı de. şüphesiz Ru· tanımasalardı, BSll"lnr boyunca böyle Nazırı Aminli Darlan, ha.va, deniz ve Reuıcnn bildirdiğine ı;orc, Tok)o 1..ubi· 
llııııt1r •teklemek ıçln tahsis edıl derli toplu ve su katılmamış bır mı!- kara ordularına hıtaben a.ş8'ıdakt o~inrJcl.i ıfo,lct muırlurından Hımın ili· 
.,.t bu~_.\lınan takibini asıl Korostc.1 ıet halinde kalamazlardı. cmrly"vnıiyi neşretmlştil': 
~ Bug nchıile Dinyeper a- Tarıhtı• Alııınnyanın muliaddcrn·.ı Devlet reisi Mareşal tarafından 
~~" 1 

Bahaya ,ırmek maksadıle ikı mühim desteğe dayanmaktadır: Mıllı Mli<iafaa Nazırlığı va.ıl!esirıı 
.._, • Unıwı uılikameUennue t.<ı.· Birincısi Alıııan ıııllletiıı!n mildııfaa ifaya. davet edildığımdcıı, kara, de· 
~~ tlınck ıcaı> eder. kuv,rnti, ıkincisı Almnn milletini sevk niz vu ha\'a ordularının subay, erbaş 

raııunııı, lıu ti&balı latledilıuhtir. 
Jladl!'!C na ıl oldu? 

Tokıo, 11 lA.A.) - Ofı: 
[-ki Japon ha~H:kili 'C halen Japon)& 

kabinesinde devlet nnırı hulunııı Hııron 
Hiranııma, bu fabah ikameıı;alı111da bir 
pbı~ ıarafıııdan ıecın iıze maruz J.:ulmı~ 
H· atılan tabanca kurşunu ile ens~inden 
) aralanmıştır. 

\ ıı~inı;ton, 14 (A.A.) - Rus>•'>a pct· 
rol ı;iiıwen ilk Amerikan bandıralı petrol 
ı;emi•i, \ lidi\o tok'a muteveccihen Los 
~des'd<"ıı b~n .a)rılmı"tır. Bu birinci 
gcmı} i, yakınJa diier gcıııiler talip cde
celı;tir. 

Bir So\')'et dotro)erl batırıldı 

Berlln, 14 (A.A.) - D. N. B.: Al
Münha) mebusluklar man ;rııkc bombardıman tayyareler•, 

Ankara, 1 ı CI rlcfonla) - l'ılunhal Finlandiya korfezintn mcthallnde btr 
bulunan ındıusluklara ııaınıt~ lc~lıiıi iı;in Sovyct destroyerini batırmışlardır. 
Cunılıuriyl't llıılk Pani<inılo lctkiklt•re 

~ .\lrna.nıar, asıl büyUk netice ve idare eden şcfleı·Jn siyaset, asker- ve erlcrıne bana verilen bu büyük şe
~eı.,. iııtı~p eden Koroslen ve Çeı·- ilk ve küıtüı· meselelerinde sahip bu· re!ten dolayı duyduğum gw·uru ifa· 
~I l{ etıerınl söktUrerneınişler, ıundukları kabiliyettir. Alman top- de etınek istiyorum. 
~ l'e lef'i 9imalden kuşatamıı.mı1- rağı, ırkın zcngınliğl yanında Alman Hepiniz, benim teşkıtaUandırma az 
bıtltr~ ~ııupıa da Dlnyeper - Bug ne. ıara fakir ve kısır görünUr. Bu sc· mime, bıtara!lığıma, adalet hissıme 
~,,asındaki sahaya. sarkamcL· beple Almanlar toprağın tabiı şart- ve sevgime itimat edebllınıintz. 
... ~ • natıa kısacaaı Sovyet cep_ tarından ziyade insanın mt).nevt kuv- Her üç ordunun da sancaklarını 
°'lıkıı bı~Vkwceyşı bir yarn1a henüz veUerıne ehemmiyet verirler. Siyase· hUrmelle seıtuularım. 

14 bu-~~ ve So\•yct orduları· ten zayıf bir Almanya parçalanma- l<'ransa., bu acı lecrllbeden yeni bir 
tıııı ~ l'Uk,, kısımları gerı cmn ycUe- ğa mahkümdur; kuvvetli bir Alman · hayat kazanarak çıktığı takdirde, fe_ 

() ~lınemlşlerdır. ya tse yayılmağa ve tarihin bUyUk dakllrlıldarı bota gitmemiş olacak rı-
"ı:ıı ' ~lnıan - Rumen kıtaları· bir varlığı olmağa mecburdur. Bu· lan üç ordıı.'lun ölWerı önünde eğ!U-
t~ • Buı nehri aı·asındıı. Ka· nun için Almanlar cBUlove> un şu rıın. 
~) ~ ~Uine varmalaı ı bUyUJ( bır sozUnc fazla. kulak kabartmışlardır: Bu orduların, yUkııek manevi va.-

Baron lliraPtıma )ara ına rağmen mÜ· 
teca,izi takip t•tıni~tir. Katil, lıir muhafız 
ıarıfıından yakalanmı~ıır . 

Baron Hiranuma')a >•ııılan suika t mıı· 
halli nıUddeiumumilik tarafından Lıldiril· 
m~ir. Yaralının sıhhi ;41'ali hakkında 
hiçbir m~iımal verilmrmi~tir. 7..ubııa, 
N•ohiko itin~)aoa adında olan mlıtLx·a'iı 
hakkında tahkikat l apmakıııdır. 

ha:lanıııı,ı ır. llııbrr Hrildiğine giirc bu 
naınzcılı•r 15 e>luldc l\leclisin toplanrua. 
sını ruuıcakıp ilan edileceklerdir. 

--o---
Galatasaray programına 

bir ilave 
Ankara, H <Telefonla) - Maarif \o

klilcıi Galaıaurııy füe!.i ron tiınıf fcıı §U· 

be!.inde bu ders 'ılından itibaren p ıko· 
loJi der inin de ı;Ö5terilınc;;İne karar 'er· 
mi~ 'e bu kararı İslanl>ul Maarif miidiıı
liığiınc bildirmişıİf'. 

--o-

Ankarada bir yangın 

Almaıılar ııo So\')'Ct tayyaccı,I 

tıthri(I ettiler 

Bcrlin, 14 (A.A.) - D. N. B.: Al· 
man avcı torp.I tayyarelerı ile Sov
yet hava kuvvcUeri arasında eerc)an 
eden ha\·a muharebelerınde tayyare· 
lerlm1z 110 Sovyet tayyaresı tahrip 
etmışlcrdır. Bunlardan 71 i düşürW· 
muş, 39 u yerde tahrip edılmlştlr. 

-------01--------
Duff Cooper 

Cordell Hull ile 
görüştü 

l'utonıac yatının son günlerdeki 
e,>ahati hakkında Aıncrlkadaa &'C

lcıı bir tclgraHİt: d'ot.onıllC )atı ka. 
lın bir ~rar ııerdo!Ue örtWıuüştür. 
Amerika Babri3e Nezareti B. Ro~ 
\elt'in 3atıııılan iıç gtlndenberi biç 
bir lıabir almamıştır.» deollıneai 
bllc nckadar manidardı. Hatta bu· 
na, dün,>anın blitün dlkkathıi bu 
ı.e3abatc ÇC\lrmeğe matuf Utizam• 
bir harckt•t dahi denilebilirdi. Çiln· 
kil biraz düşünmek hte3 enler der 
lıal hükmederlerdi ki B. Roo&e\ eli 
gibi ııc:r mühim bir de\ lct adamın 
taşı)aıı bir 3attan üç gün bl~ı bir 
haber alınmaması karşı11111da Anıc
rllw Hahri.}e Ne-.ıaretinia ea ufak 
bir telilşa dıişmeınebi, ak»iae ola
rak biı) uk bir ı;oğukkaoiılJk röııter. 
mel lıııkaıuıızdır. 

Dlin relen ajaıııılarıo bildirdlil 
gibi .8. Attlııe'rıin rad)oda, B. R00tte 
\Cll ile B. ()Jıurcblll"ln denizde bu· 
lUIJ&rak giırü,tüklerinl dünyaya ıı.a 
etm~I l'otomac yatına atfolunmak 
iı;tenen ~rar ııerd~nJ kısınca or· 
tadan kaJdırmııt(u. 

Kııırneo diyoruz; ı:ıinkii B. Rooııc. 
\ elt'lc B. Churcblll araııında, reamı 
bir ağızdan blldlrllenlerdeo ba~ 

şeyler görUl}Ulüp gor~lilmediğl he
oıiı. bir ı;ırdır. 

Sa - ip 

Amerikanın 
garp sahillerinde 

Tarihte misli 
görülmeyen bir 

manevra başladı 
J<'orllewıs • Washln&-ton, 14 (A 

A.) - Arnerıka Birleşik devletlerın n 
ı;aı p sahilinde. tarthtc mıslt ı;örUI· 

nıcmış bUyUklUktc rnane\'lalar dU 
başlamıştır. 

Mıı.ncnalann lemi şudur: 

Los An_scles sahıl nıuhafaı;a gemı 
!erinden blrısı, açıklarda bır istılll fi
losunun ilerlemekte olduğunu gor· 
nılış ve buna karşı harekete geçı.mış. 
tir. J:o'akat dnha ev~cl, iki ı;ündür bır 
sinir harbi bfşlamış ~e mUteaırızlaı 
bu lkı giln, müda! !erin kuvvcUerını 
dağıtmak maksadilc, müteaddit şa 
şırtıcı hücumlar yapmış bulunu)or· 
lar. 

Warden kalesi ateşe başlamış, ta· 
kat hakemler bu kalenin 16 dakıka· 
da tahrip cdılmi., olduğunu kabul et· 
mi~tır. Bunun Uzeıine mevhum ıst.:a 
t:ılosu, Seattlc"e kadar ilcrlcmt'!ğc de· ~leti ?ti etınez. Sovyctlerın kabul et. cBu toprakta ya örs \'eya çekiç oı sıcıarını ve milli ımanmı gayet 0lyi B ı • d 

lıı._ 01-c~&.rcbc laı zına gorn bu za· mal\ lazınıdır.> tanıdığım esirleı·inl de düı;ıUnUyo . U garıstan a • \ nkıırıı, J ı (Tclcfonlıı) - Buı;ün şdı · 

rimizıl•· Atktiprüdc ~lahmul İı;nıinde bir 
zatıı ait 6 dairdi lıir binada ranı;ın çık· 

mış \C bina tamamen )andıktan sonra İt· 

fai)enin gı)rcıilc somlürülmiiştiir. Ciınr· 

Jıı bulunan kereste depoları buyiık lıir 

tclılikc ı;~irmi~ıir. \ anı;ın ıahliknıilc 

zabııa me~sul olmaktadır. Bina 8gortalı· 

dır. 

\ a~ını;ıl•n, 14 (t\.A.ı - Briıan)a harp vanı oylcmlştır • 

~ O<t Bu hareketin neticesi o. Acaba Alman ırlunın ba.şlıea ev. rum. 

~ -:-- bir cephesi denıze da- satı nelcrdıl'? Bunlar şoylc hulasa e Mareşal tarafından aail bir surette 9 casus 
~l Ceıectk~ı·a edılm!ş bır şehir ha. dilebılır: müdafaa edilen l<'ra.naız davaaı ug-
ı.. '<ıtır r. Bu takdıı·dc, bir müd. .__ .. , 
•r 'h ll lşg l 1 - Alman ulusu, ecdat temeline runda hepınlzden fedaklrlık .,.... .. ye· ı•dam e dı•ldı• ıı." q' .Aı- a edilmesı \'arıt olabi· bll .. &! i b·ı· K dl ı ı 
~ ltıı ... ~anı 1 ve bUnycslne çok sıkı bnğlı kalmış- ec- m ı ıyorunı. en s n me.m. 
'1t ~ ,r;r· ne Macar ar ve ne tır. Yukarıda SO)lcdığiıııiz gıbl ırk lekele vakfeden bUyük askerin, U&&A Sof)a, U (A.A.) - Oiı: 
-~~ rndlye kadar Aşağı görilşU ve akllselim ıle bizi sevkettlği 

... ~ bunun Perveomaisk'de ıtıbaııle nüfusu en çok millet Alman Bir takım )abancı tanarclcr 12 af.us· 
11,.. 7'1''- 1 1 yolda herkese rehberlik edebileceği· .. 
--cı, ~t " kolunu şarka geçtlklc· mlllelldır. Bunun ıçln A nııı.n u usun· tos gecesi ~unınu 'illi) elinin nıutcaddit -

1.alııncsı ıarafındaıı l.;zak~arka ,ujfc ılc .Muazzam .Mochar<l tay)aıe mc:,· 
ı;üııılcrılen \O halen )olda bulunan ı. danı ve mlidaf'aa hava kuvvetıer!n.ı 
DuH Coopcr, çartamba ı;unu Birle;ik dev· yarı,.ının tahrip cdildığt kabul olun 
lctlcr harici)c nazırı M. Coddl Hull ıle muştur. 
ı;öru~mu.ıur. 

Daha ~onra bir mulıikat cma5ıoda, M. 
Duff Coopcr, Bti)uk Britan)a'Rın, dun)a· 
nın her tarafında mıı•'Bzİ bir hareket lıaı· 

tı takip t derdı: BirlNik Amerika ile iı:

birligi yapmayı lı.ararctle hıcdigıni bÖ)Jc-

Bir tayin 

~ 8
ut nehrlle Dıııycpcr nehri da taze ve birdcnbiıe fışkıran gizlı ne ~~~~~ı~U::uı~ahramanlıklarını kürleri üıerin<le uçmu?J~rdır. _Bir çok ta· lngilizlerin bir tehdidi 

&. ıı.. lil-dikıerını btldirmcnıişleı· kuwct kaynakları bUyUk ve derin· Nar\··ık'te L'Ja d 1 d D k k'• arruzlar yapılmıştır. ~ılı trc 'ıli•t1i d.ahi· B t 14 (AA) Af' Gazete 
.,... tı .. _ ~ n r ar a un er e ' eyru • · · - ı: • M. Coopcr'in UzaL:şarktaLi gerginlik -rıa SovyeUer hesab:na dır. Denilebilir kı Avrupada kendi ' • · Jiode Razgrad )akııılarına bombalar dü"-

1 
d edil bl ha'"-r göre 

~ .. 1. b k i t k f' t iUba olduğu gibi Ardeıa'lerde Aisme üze- _ .. ik' k" . ,., .. ,,- er e ncşr en r "" e • hakkında )aptığı )esanc tefsir, Britan)a· 

mı:tir. 

Ankara, H (TdcfonlJ) - LınM,; Bau 
la~ı Anlara mnkc.z ınuduru t\ıumcddııı 
T11tcan, 1 ıanbul 1:.mluJ. llanka•ı muJur 
li.ıguue ta)i)ı edılmi~r . 

....... ir tehltkc henüz mev_ ırkını - cm ye \·e ey ıye • ı11e1tur. ı ·~· uımu~. ş B t Kahl bo b d 
S r rinde, Vorg'larda, Saummure"de ve anı, eyru ve re m ar ı· lıların Pasiiık'ıc Japon)a'nın arzu elliği • nle _ en iyi muhafaza etmiş millet __ .. kö u d.rd k b 1 ı 

S lıa son zamanlarda Uç ordunun da rnüş· Çerıun:uua pr sü hasara man edıldiğl lak 1 e mu a e e o a· gibi harc1'ct cıın~nc ıııu aadıı cdemiyc-
s,_ lıra su gelıyor·. Alman mılletıdır. ;ıı;. d d h ı bo b d " ı· f hol 1 d 1 b h ~ • terek fedakarlık züınıyelile şanımızı uıı;ramamış rak Romanın a er a m ar ı- ceL.lcri hi55indc olıııalarHlı uıldirruc:;idir. n.ıyıııt ı ı ut cu arımı ıın ener ıı 

' l VYetıer, Aşağı Buı; netırı 2 - Almunla.r, 1-"ransızlarııı yap· yilkselttikleci Suriye hldiaelerinde Biikreş, 14 tA·.A.) - Itador njdıısı bil· man cdUe1.:eği mUtlcCikler tarafından A)·ni sun, hiraı <lırlıa cnel M. Du(( çc H: l\lıllı takım lallCl•i Cıhat Armanla 

Fenerli Cihat evlendi 

'la~\'~ Odesa mıntakaı;ındaki tıkları gibi <l<UILUr> Ü Kilçt•m eyiı> takdir ettiği insanların mancwiyatını diri,.,r: mihver devletlerine bildirilmiştir. Coopcc, Birleşik Amerika, Kanada. A\Us- Mdilkat Korbanın cıltamclerı diıu ııl~n 
~,~ kr iç olmRZBa bUyUk ki· cmedcnlyel> i bUyUmsenıcmi'il~rdir. milletin ma~IQbiyetı kıramaz. Maı- Tuna Ü5tündeki Çcrııa,ııda köprüsü hiç ırelya 'e Yeni Zclanda nıume:15.illcnııin, müııııu bir da,cıli huzurunda Ordut."\İ ;; ~~~ita d<>ğru yani Bug n hn Almanın kafasında ve kalbinde koi<- J(lbıyet, bizleri linıibıizliA'e detil, fa· bir ha1'>&r• uğraınaını=•ır. hlııız cuzi lıazı Bı·r vatandaş aulh inkişaflarıııı il."\ ik eınıeğe matuf mu· !onunda icra cdilmi~ir. 
~ ... ~ r:~a ınuvartak oldular mı, leşmiş olan kUltUr, medeniyete karşı kat mazinin hatalarının tekerrürUııe boınba pırç<ıları İ5ahet ctnıi~tir. Dnzı §ll· ahcdcknn ınusaddak surctlcrini, Leatı el· Kıymetli fuılıolcunıuza ve c~inc hayat 

)1.. kuvvctlnı daima muhafaza etmi.şllr. "f ı •· k"" ·•·'- · b · d h lı 
1 1 

d d .• d"l • 
·oq ~ mılni olmak için tekkküre sevket.ıne. yialu bili ıııa o ara... opru üzerindeki • • h tı .. K,rı ır mHa•ım e azır u unmuşıur. )o un a ııaa cucr ı rrız. 'lıta ltt YaÜfUınUzc göre, Sovyetle· Bu sebeple Alman ferdinde cbenhk~ ildir. demiryolu mtinakaliıı cı;t1~ gibi nıuıaı servetını ayır 1!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!"mıııl!!'!'!!'!"!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'Jl'!!!!l_!$~~~~~~'"!!!''!!t!!!l'!l!IU:l'I! 
't~ Pabiidlklcıini zannediyo- sa~lam kalmış ve kemale doğru yUk- Bu te!ekkUr, sizi, muhakkak SU· tcldtde devam etmektedir. 

~ lçfıı !;,rhındakı vaziyete uydur- selmeğc çalışmıştır. rette milli yenil~ hareektanin eli- BtllsW klıMMN dört ffaat aireo bir ı·ş"erı·ne bıraktı 
~ ' rıe::yı daha şaı ka ~·anı A· 3 - BlltUn Alman inkılapları, Is· sipUn, itılll&t ve nikbinlik içinde ça- toplantı yaptı i 
~t~e "-ı. 1 !}arkına almaktan bıı.. Ukbale aydın çıkmak için ~nce bir b. i""iısi olm""" •-ik ....,. __ _._ ( • .A • N 

'

"""tu .,. lıtan ır T"' -a _.. ---· Sof)ı, M ' ' ., - u:ırlar mecliı>i, Haber aldığımıza göre Talat Bay-'°ı ,_1 · Artık Ukraynada Sov ecdat ilhamına. dönUşlc başlan11~tır. · d- d 
~ &&ı n tır. dun ak~ım ort saat t."\'llm eden Lir raklı adında bir vatand""' daha ser· tı.o, Bağ cenahı Klcf'e ve Almanyada kWtür, hayata, an'ane"", H "" du.... d •- ...,. 

"<! Clo Od .,- er ...... or - .. uzun a paro .... ~ ay- toplantı yapnnştır. t~lıt- 1-~ csa.nın muhtemel tec· ulus diline daima bilişik kalmıştır. nidir: Sofyada 9 e&!lll8 idam. olultdu vetlııi hayır işlerine teberrn etmiştir. 
'- 11a:.... ~il e - ?-:ikolayef'c dayana- Alman edebiyatı • bazı kısa gerileme <Şeref ve vatan, liyakat ve dJelp- Sofya, 14 (A.A.) _ [). N. R: tslanbulwı muhtelif semUerindeKl 

lt.-:-'lllt- cephe daha düzdür ve da· dcvırleri bir tarafa bırakılacak olur· lin.> Ecııebi bir d~vlcıin hC!!alıına ca•u•luk emlllklnl Gureba hastanesine teberru 
lele( , • .\ltn sa • Alman ulusuna asla uzak ve ay· Mueşale bu dört keltme reltberli:t yapm ış olm•lla ~m;lu 9 ki~i Rulgar a . 
bııı) &''tbı ~an tnotörlü blrlil<leri kırı kalmamıştır. Edebi dil ile ulu· etmektedir. Bu dört kelime, bızim de keri mııtıkf'll'lesi tarafından irlamıı mah· 
~'ı 'Jlea. kö lkoJaycf hattı araıımu.ı. sun kullandığı konuşma dllleri daima rehberimiz olmalıdır. küm edilmi.şlı•rdir. Bu nıahkumların lıep-
~\ııı:~~ bU~Ulerınc varmadıkça, bırbirınin ıçlne karışınışlır. &i dün aoılm~ıır. hanesı~ hediye etmiştir. Bu hususta 
t,) ' k dcğtşlklik tıı.sawl!r 4 - Ccrmenlik, kökU Yunan \eya Uzak Şarka bfmerce SovyetleriR tekı:H>t ölüme bağlı tasarruf seuctleri noter 

eden hamiyetli vatandaş, !:Ok zengin 

olan küUiphancsini de İnlnlll.p kütüp_ 

Ilı il\ olur Bi 
•ııı.ı.,~beaıl\ · z Sovyetlerln Uk_ Fransızdan gelen ba makalıp ve mu. • • der"ld" Mo~, 14 (A.A.) _ Tass ajanu bil· huzurun<ia tanzim edilmiş bulunmak_ 

l'ıııı --~rılld ln şlmaı ve merkez eerret mantıktan daıına uzak bulun· tayyarecı QOn 1 1 diri)or: tadır. 
~ '~ıy a kuvvetlı bulundukla- muştur. cDckart ın felsefesi Al· Londra. 14 (A.A.) - H .. nezar.eti İs· Fiııliııdiya rad)osu, !:iov)ct tayyarelı ri· =============== 
1-t, ietııta~tuz. Demek ki ,asıl ta· manlara rnUkcmmcl bir şekil görü· ıihbırat eerviü, Uuktarka tlkwiye olank nin Dobrucaya akıa yaptıkiarını dair 13 
llj~ CeneUerinde yaııılmamış· nür ama bu rnUkcmıneı .şekli onlar gönderilco hiıılen:e tarYınciyi himH Ufi. ağustoeta yeni bir tahrik tebliği neşret· 
~. a.nıa merkezi kuvvetli hareketsiz ve kuvvetsiz bulurlar. Al· le lıa1mdeli ......... za,...._ llMllllilj.,. milfir. 

manlarm .kendi <mantık> lan vardır. VUllll llıiai- •IAa ııtum. Hitler'cilcri• emriyle Fiıılindiya tdaizi 

ıarafındıa 'r.rilen we baştan b~a yelen 
olan bu tebliğ tekzibe hile değmez. Billa
hi Dobrura üzcri11de hiçbir ~ollYCl ta)'Jll· 
resi uçmaau~. 

ea·ko 
Almaıılarm ceanp Jııttkametlode

kl taarraz•nun Bak6y• lstlJldaf -;t
tlğlne dair bazı e<'nebl gazetecller 
taraf111dan yapılaa llel}riya&111 Moıı

ko,·ada, &mıya topraklarıma geniş
ııtı bakkmdakl cehaletin bir e8erl 
olarak tdikki ellildlıı bildlrtlmek
tedlr. 

BakO, Rllfı.}'8Dllt celllllMlnda ,.e 
Hazer dflllid üeülade, A7.erba.yean 
~yaüıtt Scwyet Oilmbllriyetlnhı 

idare merkezi bir şelllrdlr. ~n 

bulunduğu nuntakada Jıek nwım..ı 

miktarda madeni Nlar. ....., 

neft ve ..ıre 'wdır. Bu mıntakada 
hububat \ e tuz da lı.tibsal olunmak. 
tadır. Şehrin •üfuıim 447.000 dlr. Bu 
nütuıs Taı..r, Bu ve Ermeollerdea 
ibarettir. 

18U6 l ilına kadar Baki, Buııya 
ile ıran arumda mDtemadl bir 111· 
tllif noktası idi. Me,·kli itibarile ba 
iki memleket arunula miİll.lm bir 
tlearet merluıddlr. ~ 

Pek mWWli bir petrol nuntakası. 
nın merkml olmak JUbarUe ba ltarp 
teki ~etı de o derece ._._ 

*· 
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BAŞ, 
' ' OMATIZMA 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrı arınızı derhal keser 
i cabında günde 3 kaşe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ. Her yerde Pullu Kutuları 

ısrarla isteyin iz. 

GONO N 
[.BORSASI.] 

1 l ACt..;;,IO:i 911 
l Sterim 

\00 Dolıır 

:. İsviçre J'rc. 
, Peçeıu 

, Yen 
> İ5•cç l.ronu 

E ham \8 'l'ah\ilAt 

1933 Turk borcu 1 
l918 l.tikraıı <lalııli 
1933 İkrami)clı Ergani 

1934 .:'ıvas • Erzurum 
Anadolu Demır)olu tah\lli 
T. j~ llanl.;J ı nıuc;; i hı- e 

NUKtr'.!: 

5.22 
1~2.20 

-.-
128J 

-.-
30,77 

L. K. 

21 20 
2.? JI) 

20 2~ 
20 1 ı 
46 :,o 

1J5 00 

Turk Altını <Rr~at) 25 60 
Turk Alıını Hlamiı) 21 00 

Kalııı b~ı bırlik 112 00 
• , {Refal) ll7 00 j 

J ayor nlı ııı ı;ramı 3 39 

-RADYO i 
ı_PROGRAMl=t 

7.30 Proı;ram 

7,3..1 Muzık 
7. 15 ,\Jaıı~ lla. 
8,00 Muıık 

dakika 

18.~0 Muzık 

19,00 Konıı•ma 
19,lS Muzık 
19.30 Saat ayarı 

20.15 RadH> Ga. 
20,15 Mu1Jk 

21.00 Zıraat tak. 

21 ,10 Tcm•il 
22.00 '-1uzık 

8.30 fain saati 
12,30 Proı;raıı:ı 

12,33 Muzik 

l2.4S AJons lla. 

J3,00 .Muzik 
13,15 '.l uıık 

18,00 l'ro::ı:raın 

18,03 Muzık 
18,30 :;icrbc t 10 

22,30 aaı rı1 arı 1 
22,4S M•a k 

22,55 ) .ırıııkı prog. 

Kızılayın yazlık 
balosu 

Kııılapn her &cnl' •cnlme i mutat O· 

)an )&ılık balo ti bu C'llC de 23 asu•to 

911 cumartf'Sİ ak,mı Anadolu ki b~ B.ı· 
1 

)Ukada ~ııbcsındc •l'rikcekıır. 1 

Yapı ve İn1ar İşleri İ la:ıı 

Nafia Vekaletinden: 
1) Ek•iltmqe !..onul n İ•: \nknra Dıl, Tarıh •<' Coğraf)a Fakiı1te3indc }BP· 

tırılacak merci 'en dm arı, ıret .. I\ il!, '(' lı.ıCrhnt ı i~iılır. 

Ke:ıf lıed lı: (630381) liradır. 

21 Ek•ılım,. 4 9 9H prrı-l'mbl' guııı. •a.ıt 15 tr Nafia \ ı•kületi Yepı •c imar 

l:lrrı Komı-}onıı oıl •ırıdJ açık tk ıltme u uli}lc }apılacakıır. 

31 1 k-ılı 

ı;vruklıılır. 

CHJkı ' 1 ıı ın il rri cı rıık ) opı 'c İmar l~lcri Rciolıl;ındc 

11 I k•ilımcıe ı:ir Lılr k ıç n ı 1tklı1erııı (187) dwt }UZ ık rn }cdi lir11 

(79) }etmı d >kuz k ıru lıık nıuıakk ı trmınııt •ermeleri lüıımdır. 16996) 

• ,... .. 
Kiiçüh tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMİYE PLANI 
KEŞİDELER: 4 Şubat, 2 Mayı5, 

l Ağustos, 8 İkinciteşrln 

t.nrihlerinde yapwr. 

1941 İKRAMiYELERi 
ı adet 2000 liralık = 20IO. - Lira 
3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 750 > = ~.- > 
• > ~ > = 2000.- > 
s > 250 > = 2000.- > 
~ > 

1 80 > 
300 > 

100 , 

50 > 
:lO > 

=~.
= .000.= 6000.-

> 
> 
> 

Kızılay İ•tanbulda een• .le }alnız ili 

defa biri Bu)Ükııdada, dığl'ri Bc)oğlııoda 

\trmekte oldu~u ın 11> csnJ lıalOJların ne
uhat \e intizamı otcdı:nht'ri c-a•rn nıa· 

liım H" maruftur. l"akat hu l'nt' lcrtıp 

he)elınce balonun lıır kat d·ılıo nıukrm• 

mdi)cti •e hılha• a nczah.ıtı bu ıı 111ıda 

buyuk lıimmrtlrr Jr!C'd lmı kte oldu~ıınıı 

ınemounı)ctle i itı) •ruı. ~lı.lıim kd.ıl.. İr· 

lıldarla temin cdılcn i-ıanlııılıın ıkı mu 

lemmd nzı geı;: •aklc l..ııdar l<rennum 
cdrı daır. (.ece aulct ıçın AdalJrb 1\. ı 
dıl..i.ı) \e i•tan1 ula ' rnr t mm cclılnıİ·· 
tir. Balo ıliıhulı'(' hıl<tlcri \nadolu klu 1 ~fliil•C:::~~:;::~:Ait::t!::;:;::;=:::ı;:J:O'!B~~Dmlm::i:D••••••••V 
bundc \C Buyuk.ıd.ıda Şına•İ Rıza ecza· 

hant'Sindr ıcui c;Jilnı ktedir. F rldkcızcd 1 
]rrr, yok ıllara dcıima ~ ·fk ıt koll.ırıııı aç:ın 1 
b~rriyl'tİn bir çok drm il' ı tırnplarını 

teh•in ile uğra•:ın Kızıla) ın hu halı1•ıınn f 
hamİ)l'tlı vııtnnda•l:ırımız.ın t hal kil' ra 
bet ı;ii tl'rccel..krindm eminiz. 

Askerlik ilanları 

Şubeye davet 
F!ftih •kcrlık Şuh!'•inden: 

) rl. Phndc 1 ı;m. Rıfat u" Talut 
(21919! llcııiıoıptJI ~Ilı. Dılck o. !'\o 
(3) tı: çek ncclc ~ ılıe)e m raLoilll ilan 
cılıımır. 

Kadıl..o} A kcrl k Şubı ındco: 

1.arzno fııbc i mıntako•ıııda Kııdıkİ>) 

şub~i ~f'\Tcı;İne ı;ddiği anlaşılan )ed k 

8. ri !ıoıf lıl'•ap nırmurıı 193-1 · 2tl Ah· 
dull..aıl r oğlu C:cıat f.rkoıı ııio en kt!'U bır 
miıdılct zarfınıb Kadıkı y ~ulıesine mıırJ· 

ra;ılİ iliııı olunur. 

Beyazıt 
Çocuk Esirgeme Kurumu-

Boğaziçi Lisesi Müdür:üğünden: 
llutunl ıııt· imtılıaı brııuı 25 A~ıı tc hı. Orta ı..1~1111 Llcıııc imıilı ınlarına 4, 

l ı•c bıtirm< ınıtıh.ııı'arına 2 ' 01.,ııoluk ınıtılıonlarına 18 E)liılde lıa~lanacak· 

ur. Alukadarlara tı hli., olunur. 

İstanbul Belediye;i lanları 

Heısım/ı/, !.ırası iti. tt11111 atı 

500.00 3,,:;o '::'tlı r ti)atro u dr.ını kı~nıı lıufr \l' ı;arJrolıuıııın kirıı· 

l ı/lı/, /.ırası 

36,00 2,ill 

} J 'crılııı ı altı li) nıuJdetlc ı 

1 atilıtl' lr}rcktr llıadcthane sukuğıııda 6ı numaralı 
Ztnbıl.i Alidcodi nırktelıi hina•ııııo kira)& •erilmcsi 
(Lır sene ııı;ıddeılc) 

Kircı lıe<ldı ınıılıammcıılaı ıl ilk teminat mıktorlaıı ~ııknrıd:ı yaıılı ga)ri 

menkulll'r kira) a H'I ilmek lll re DHI n)rı oçı k arttıınıa) a kouulmu:;-ı ıır. ~.ırtııa· 

mdai Zabıt \(' \luam !üt 1\luı.lıırluı;u kalemincll' ı;üriıldıılir. İhale 22 8 941 
(uma gıınu a:ıt 14 de Daimi l·.nriıınrııdc yapılacııkı ır. 'l'alipl..rin ilk teminat 

m;1kbıız ,c,a ııı k upl.ırıl ılı.ıl ı;unu nııı:ı)\en Aaaııc Daınıi Encıımrnde Lu-

lunmıılıırı. ı 6763! 

nun büyük müsameresi 
Devlet Demiryolları Cağaloglu Çift• ıırayl.ır lıalıçr ındc 16 j 

Aii;ıı•tos l9ıl Curııarte ı gunu ak amı fo. 
kır çocuklar iruı pru~ım: İ m:ıil dun· :--------

1 lanları 
bııllu, Su.ı:an Ş..hin, Nl'c<let Rnı, \ı rı ;\lııh.ımın ıı hcdl' ı IJ6.S20) !ıra olan 25 kıılcııı muhtelif lokomotif \C adi 

ht )Cti, Çin hl'}!'tı. Bılrılı r kupıda tılır. 11 ıu ı !Jrı 23 9 1911 '-alı gunu woı 15 ıc kupalı ıar( u ulu He Ankara' da 

Yeşil ay gezintisi 
cYl':ilıı) 1,;cnçl k :;> be•ı> uııı:.ımi katıp 

}iğin den: 
Evvf'lce yapılacağı ılan l'dılıp, lıa,aıı ııı 

m<.ısııade•İLlıi;ı > uziuıdı n geri bırakıl n 
~rıintimiz. 24 \ğıı ıo~ 19U l'ozar r,ıınıı 

c('.amlıra> ~a )lıpıhcakıır. 

:\luhıerl'tTI iıaınızın, lııktltrini c;ırkı."C • 
dl'ki b~rumuzd.m ıılabi!t:ctkl rini bildırır, 
~-:.,timi e ı,.,rırt i r a rdcri~ 

ld..ırl' lııııa•ıntlo 6atın nlınacal..·tır. 

Bu ıfC ır k i tc}mkrin (2,739) liralık mU\akkut trminat ile kanuoun 

ta\ın etıı ı \c ık.al.ııı ıe tddıflcrıııi aynı ı;ıııı •aJt 14 de kadar komİS)on reisli· 

r. ı e \ermdt:ri liıı.ımdır. 

Şıırtıııımder l 180J kuruşa Ankara \C Haydatpu,a •eınelcriudc -satılmakıa· 

dır. (6671) 

Sahibı ve Nl',riy.ıt l'ıluduru· AHMET EMİN YAL:\fAN 

Bıı ıl lı ı yer: \ATAN l\IATBAASl 

VATAN 15 • S • Hl ____.,, 

r lstanbul Levazım Amirliğinden verilen: Ha~iei askeri kıtaat ila nları J 
'-----------------------------------------_,,,-

TER Z t 

MIBMIT S A B RI 
ATALAY 

Temiz masrat, temiz işçilik 
Bay, Bayan kostümleri son mo
da üzerine yapılır. 

A,ağıda 3azılı mevadın kapalı zarfla ekeiltmesi hizalarında yazılı güo, uat ve mahallerdeki askeri l!atıoalma koıni•.)'Ull° 
Iarında )&pılacııktır. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir eaat ewel aıt olduğu koııııfYo' 
na \ermeleri. (816 • 6686) 

İstanbul 4 üncU Vakıf han 

1 

'""mda Yon! Tllrklyo ham. 

Cinsi l\tiktarı TutarıK. Tcrninall İbhıle ;ünü ~ati \C Mahalli 
kilo 1.ıca Lira 

1 
,.-;; ş AW

0

Y AN 
lla•talarını hl'r s ıı akşama kcıdar 
Beyoğlu, Tokatliynıı Otl'li yanında 
Balo l!Ol.:ak 3.> o. Jı mua) cnebane· 
~inde kıhul \(' tcrlavi eder. 

Tav üzüm 
Dalyalı kuru o!. 

\lulıteli! nakli~a· 

Kuru ot. 
Sığır tti 
Kuru ot. 
Nohut. 

)00,000 

1,200,000 

300,000 
100,000 
350,000 

89,000 
268,000 

1,652,000 

18,000 
i8,000 
~.62.) 

15,000 
23,000 
2.ı.~ 

Kilosu2ı 

1350 
5150 
1921,87 
1125 
172.) 
1838 
1602) 
5226) 
41U) 

25/8/941 
21 > > 
28 > > 
8 9/ > 

8 > > 
2518/ > 
:?l > > 
> > > 
> > > 

15 
16 

11 
15 

15 
11,3(} 

15 

Ankara Lv. A1'4irli,ği 
lımit Akcakoca ilk okulıı 
::>am un. 

Amasya 
Ama~ya 

Adana. 

Kuru fuul}e. 

Saman. 

> 26 16 

Tel: 40843 ----ıJ 

Ti BAN 
Umum Müdürlüğünden: 

MUHTEREM KOK ve KÖMÜR MOSTERlLERINE 
1 

Alelumum mahrukat işlerile iştigal etmek 

:.ızere hükmi şahsiyetli 

u 
SATIŞ ve 

• 
1 
TEVZi u SSESESi 

Teşekkül etmiş bulunduğundan, ve kok ve kömür satış
ları işbu müesseseye tevdi olunduğundan, mlibayaat işleri 
için muhterem halkımızın bundan böyle Eti Bank Umum 
Müdürliiğl.ine ınliracaat etnıiyerek doğrudan doğruya tele-
fon numaraları aşağıda yazılı müesseseye müracaat etmeleri 
bilhassa rica olunur. 

> 

Müessese Müdiirü 3909 1 
Müessese Müdür nıuavint 1952 
Satış işleri 2012 
Satış irtibat bürosu 2668 

............ ~mm:ı~:::&:::~mm~---~ 

Maliye· V eka etinden : 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların teda

vülden kaldırılması hakkında ilan 
L-ki nikı:I 5, JO '" !!IJ paralıkla•ın yerine ılantelli hır kurıı!lrıklarla hrnnı 

on paralıklar darp •e pı)a•a)a kafi mıkıarda çıkarılmı~ olduğundan ~ki nıkcl 

5, 10 •·e 20 ııaıalıkl.ıı ııı 30 6 19 l:l ıarilıinJen ~onra it da\ulılcn kııldırılınası 

korarla~ı ırılmı-t ır. 

.\lczkiır ufuk ııanıldr 1 'frnınıuz 91..! tarihinden itilıcırı:n art ık ıedııı iıl et mi· 

}ccek '' bu tarihten ıtibarcn ancak bir scnı: muddeıle yalnız mal sanrlıklarile 

Cumhuıı)ct :'>fı•rkı•.ı: Banku~ı şuhelrrine '" Ciımlıuri)et Mrrkf".ı: Banka-• ~ııbc•i 
olmıyan )rrkrde Ziraat Hankıı ı ~uhı 1.-ri tarafından kalıul ı dil biloc!.'ktir. 

Ellerınde hu ufak purol.ırdJn bulunanların hunları mal toandıkl.ırıl" Cum· 

lrnri}ct lerk1'2 B:.ıııka•ı 'l'C Zıruat Ilıııku ı §Ulıe)c ı ınc tclıdıl rttirnıe!Prİ il.iu 

olunur. ( 1129) (560S) 

ıma ... .-lm!ll:~~::=1ıza:::1==s!rl!ZZ:x:m----~ 

rlyeH 

l 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Tl.trk Uraa 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banJ<a muameleleri. 

ea,.ra bırıktirenlere 28,000 Ura ilcra.miye verıyor 

Zlraat Bankasında kumbaralı ve ihbarmz tasarrur hesnplannda 

en az 50 lirasx bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşa~ • 
dakl pll\na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

(adet J,000 liralık 4,000 lira 100 adot 
' '» 500 > 2,000 > 

250 
100 

'» 

> 

1,009 
4,000 » 

120 > 

160 ,, 

50 Jlrah k G,000 Ura 

fO f,800 

20 > 

DtKKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene içinde 50 lirad!.n aıp&
tı dti.fmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde % :o fazla.aile verilecektir. 

Kural.ar senede 4 defa, 11 mart. 11 haziran, 11 eyUU, 
11 BlrincikAnunda çekilccekUr. 

Burdur Ticaret ve Sanayi Od:ısından: 
Bıırılıır •ilii~cıiniıı ıncrkr-L kaza.ına bağlı ~ııltaııdcrc ınC\kiınılc kain ııimalcn 

.\rapdere kopru•ıı b:ı•ınd:ıki beıOJn &iituıı\ınılaıı Sar ıhurıınılaki lıct11n siııııııııııu lıntı ı 
ınu!takinı· ';'arkan "'arıbıırıındaki lıeton s ıunıııı<lan Çıırdaknlanı burnundaki beton 
~utıınuııa lıatt ı mü-ıakim· ı rıııılırn <.,.aul.ıkalonı lıumııııJaıı Dcv<"lıııynu t p<>İncld..i 

lıl'ton ulllnııııa haııı ıııu-tolıııı. Cıırb n DC'• ho)nıı tıpe inden hudut ba~lan:;ıcı 

olun .\ rupdrrı• küpıu ;ı lıa~ındaki lııton ~ııtııııuoa hallı ıııu•ıokim ıll' muhat 
S77,44."; lıckıardan ihıırct ı;aba dıılıilindeki lin) it ınaıl ni 99 ) ıl muddl'llc Keçi· 

lııırlu kııkıirtlrri 'l ıırk \noııiııı şiı k<'tİ ııllflcs.ııc ılı ıl" rdıll'ceğıııdf'n ınauıliıı ııi· 

qmnanıt•İııın J6 H' J7 n< i madd lı.ri ınııdlıince hır itiıazı olanların 1 ai;u•ıos 

9 tı ıarihiıııleıı iti har• ıı iki ııy iı;;indı.: Ankarnrla İktı-ııt \ ckıiletine ·~ madenin 

bulııııJuğu •İ!İı)ctt•· •ıl.i)ct makamına arzuhal ill' ıııuraıaat cyleıııelcri ilan 

olunur. (6372) 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
Hl R 1) ı ı l'uz:ırtc•ı :;unu sııut l'i dl' İ~tanhıılıla '\afıa nıudıırluı,;u ck·ilıme 

komis)oıııı od:ı-ındJ ı:>J7B :13) liro kı:-)1 brdclli İıl{lııu kız Iİ•c.i tamiratı açıl.. 
ek~ilıınr)c konıılmıı•lur. 

Muka• rlc. Ek•iltme. Be) ıııdırlık i•lt ri genel, lıusu~i ' fenni ~artnameleri, 

proje kı·~if lıuliisıı•İ)·lc 1111110 miıtefcrri d f;cr e>rak daircsındc f;tİru!en•ktir. 

M ııvakkaı teminat 140J) lira 138) kuru tur. 

İo1ı.:klill'riıı cıı al Lir ııahlıuttc (50U0J J,rillık lıu i~r bt·ıızcr i~ yaptıi\ınu Jııir 
iılardcriodcu ıılmı~ oldu.,ıı ·~ikularıı bıioaden İ tınlıul \İlu)etine mürıırııaıle 
ı ksıltmr lıırihindm • ıaııl guııl ri ham,; · (31 gun C\\d nlınmı, ehli} et •e 9-H 
)ılıııı 'ı T rar ı 01 r ' 1- 1 ıri,(ı• ı.: 1 ın lı ı'. 16377} 

3~0 18 Sarıkauıı~. 

* Dalycli, hamlı 't'Ya döküm halinde olmak üıere a:al;ıdo miktarları )·aıılı !S 
manlar kapılı zarfla ayrı ayrı satın alınacaktır. İhale6i 21-8·941 Perşembe guıt' 
saat 18 de Bolayirde ll!kl'.ri eaıın alma komi•yooundo yapılacaktır. Taliplerin ır 
nuni veııikalarile tek.lif mektuplarını ihale eaatindt:o bir saat ene] lı.ow~1oııs 
\Crmeleri. 

ftlikıarı 

K.ılo 

1,858,000 

Tutarı 

Lira 

92.900 
120,770 

TemiMtı 

Lira 

5895 DOl..-üm. 
7288.50 Balye veya bamh 

(810 • 6690) 

* . Aşağıda yazılı m1'ıadın kapalı uırfla eksiltmelcri 27.8.911 çarşamba sünU Jıi' 
zalarında yazılı eaatlerdP. Edremitte a 'keri satın alma komi')onunda yapıJıcV 
tır. Talipleriıı kanuni ,·e-ikalarile tekli! oıcktuplarını ihale netinden bir sııat e1' 
,cJ komi5yona H'rmeJ,.ri. ı:\~af •c §arınamelrri Ankara, İstanbul ~e lzmir }.ıf, 
amirlikleri satın alma koıni~yonuıı<la Ja görülür. 

ihale, 
Cınsi 

Saman. 
~ığır eti. 

Kuru ot. 

Miktarı 

Kılo 

1Ş0.000 

120,000 
480,000 

Tutarı 

Kuruş 

3.50 
40 

5,50 

1800 
3600 
1980 

* Aşağıda yaılı m,. .... ... _ .. pılı urOı el.5iltmelrıi hizalarında yazılı Gfin (t 

ı<aatlt'rde Urfada a~keri ~atın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin k•111111' 

" ikalarile tl'klif mektııplarını ihale saaıl,..rindeo bir saat enci komistona fff' 
me!f'rİ. Ev~af ve şartnameleri .\nkara, İ tanbul Lv. Amirlikleri ~tın alına .J;oıııı'° 
yanlarında dı görülür. 

Cin9i 

Pirinç 
Pirinç 
Kuru fa~ul}c 

Kuru fasul)e 

Miktarı 

Kilo 

60,000 
60,000 
72,000 

72,000 

Tutarı 

Lira Kr. 

19,800 

19.800 
17.341 80 
J7.3U 80 

Teminatı İhale gün ~ saati 

Ura Kr. 

1485 
1485 
1300 

1300 

______ _,,, 
28/8/ 941 9 
28/ 8/941 ıo 
21/8/9.ıl 9 
21/8'941 JO 

(774 - 6433) 

* Ataıi:ıda miktarları )&.ıılı sığır l'tleri kapalı ıarna ck~iltml'ye 1'flomııştu1· ~ 
lt!Sİ 25/ 8 9-11 Panırtl' i ı;iınu hiıolarında yazılı !'aatlerde Ardahıntia a!-kt'tİ fi~ 
alnı:ı komis}'onunda yapılacıkıır. TaliT1lerin kanuni •«ikalarile tekili mc~tuııl" 
ilıal,. ~aaılerinden bir Nal ı:wd komi~yona ,-ermeleri. 

fiktarı Tutarı · teminatı ihale saat: 
Kilo Lira Lira 

312.000 59,280 4-Wi 

120,000 22,800 1010 
9 

11 
(776 • 6499) 

Tekerlek •e taban rleınirleri •rlilet m \Crilmek üzere pazarlıkla 500 adtl ! 
ııılı naklir,. aruha•ı ve 500 adrt ökü:ı: aroba~ı eat ın alınacaktır. Öküı arabajl ıııt; 
cut nüııııırıe \e rll!mİne öre at eralıa"ı 'komi~yondıki e,.~ ~e ~rt a~nc tft!' 
la~~.ktır lıir arabanın tohmin beddi 1 ı'l liradır. l 

OJ.;üı •c naklire arabaları ayrı atrı ıuliplerc •eril,.bilir. Talipl<'rin 'erebilr(f.; 
ri arabaların tutarı ıwrin<len kanuııi kati ıcnıinatlaril" 22 8/911 Cuma giıD11 

41 
15 de Ankarada .\1. ~I. V. ~oıınalrua komi~)onuna ı;clmeleri. (8:?i • 6fı 

Dther k!losuna ıo kıuıı~tsn 322.: kilo &ığır Mİ kapalı zarfla ck•flt~ 
konmu~tur. Jhalc•i 26 8. 9U ~alı ı;ünu ~aat il de Çorluda ası.eri eatııı. d 
komi-yonunda yıpılac..aktır. Tahmiu bedeli 128,900 lira ilk teminatı 76?0 lir'~ 
ToliplP.rin kanuni n:sil.:alarile teklif mektuplannı ihalC' !aatinden bir eaat 
komi )Ona •crruelrri. (8-18 • 6901) 

'Benzin tÜZJlll' Cüderisi satın alı!raktır. Elinde mf"v<'ut buluııup ~1~ 
i•tiyenleriıı 20 8 941 tarihine kadar Ankarada lla\11 Mıı.ll'Jfarlığı 2. cı .;J 
müdiirlü~ünP müracaat ve~ a tl'kli!lerini bildirm,.Jeri. (866 • 69• 

* Be~ hin J..ilo J..esmr makarna patıırlıkla atın alınacaktır. ihalesi 19 S L1 
~alı sünü faat 15,30 da Çorluda askfri 6atın alma konıiş>onunda >apılııt' 
Kati teminatı 270 liradır· (888 • 7t)881 

22.5 ton Mman \'e ·ı..":ıO ton kurıı~t pazar) ıkla ı;atın alınacaktır. j~ 
J8 8 9~1 Pazartt!!i ı;uoü uat IS <le Hadımköy cıvarında Ya niraoda 'v 
~atın alma komisyonunda )apılacal..tır. Ulak panilrr halinde a)rı ı~rı ~-· 
re de ihale cdil ... bilir. Otun J..ati lrıninat ı 900 lira, 5llmanııı kati temi nail l>:l 
liraJır. Tulipkrin lıelli 'akitte koınİ!yona ,elnıderi. (890 • 7!)90) 

* y 60,000 kilo pııtlıran, 8000 kilo bıını~-c. 10.000 ivri biber, fiyatları pi 
ı;ürülıliiğiiııdl.'n 19 8 9U Salı :;ünü ı;aııt 15 de Hadımköy charınıla Y•:'1 ~ 
da a•keri eaı ın olma komi•yonunda pazarlıkla Eatııı alınacaktır. TalipkJ'I~) 
\lkiıtc 'koıııi•)ona ı;elmr.lcrl. (892 • 70'1'• 

2000 ton oılıın alına,·aktır. Paıarl!'lı ek~iltmr•i 27/ 8 9n günü ~aal ~ 
llaJımköyde a>kl'rİ ~atın alma komi5)onunda )apılııcoktır. TabıııJn 
10.000 lira ilk teminatı :ıooo liradır. Taliplerin lıclli •akitte komisvon• ~ 
lcri. (891 '. 7091 

~dıı:r kil!l!u 170 l.;urıı;ıan 18,000 ""rito şadc ya~ı pazarlıkla ı;aııo •11'~1 
tır. lhale•i 19 8 911 Salı ı;unü ~nal 15 de 'ı alovadı ukr.ri 11&tın alroa ";;! ' 
nıında )ıpılacıb.tır. Ta!iplr..rin 'lıelti 'akitte lı.omiıyona ı;dmderi. il~ ~1 
:!2fJ.5 liradır. (896 • 1v·r 

50.000 mt'lrl' çamaşırlık ht".ı: al ına!kıır. Paı:arlıl..la ek~iltmeı<İ 2(1 ~ 
!:a11aml>a günü eaat il de Ankıırada :.'\I. M. V. Hı•a satıo alma kot11İ~'~ 
\lpılacaktır. Tahmio lıeddi 15,9".>0 lira kati teminatı :?392 lira 50 kuftl:'.~ı 
liplerin lıclli \lkiııe knmİ•)ona ı;dınderi. (874 • 7l""' 

* ti' 2000 aJet battıni)·" alınıcaktır. Paurlıkla ek ılımes.i l 9 9n Peıtrl ~ 
nü ~aat 1 l de .\nkıraıfa '.I. M· Y. Jlıva salın alma komi•) onunda yapıl 

li ' Tahmin b!'..ılı:li 20.000 lira kati teminatı 3000 liradır. Taliplerin bel#' 
komİ~)nna ı;('lnwlcri. (862 • 6 

* ~ı.ı A~aj:ıda ~azılı nıalıemrler kapalı uırfla ck.ilımeye konmuftur. Ayrı •' ~f 
lm~ de ihalı· edilehilir. 1'.l.:&il~ıncsi 2.'tS.'}tl cumartesi günü l!Ut 11 ~e ~ 
Lv. ümirliği Mim alına komıs)oıııında )aJlılacaktır. Taliplerin kanun• ' 
tekli! mektuplarını' ihale ııaatinrlr~ bir !aat ~"d komi~yona "ermeleri· ·fll'1 

Cinsi lıktarı Tutarı fetr'1 /)!' 
Lira ~ 

~itil ipi. 
Gergi ipi. 

TefM' urganı. 

Erkek kanca. 
Di~i kanca. 
Şerid kolan. 
Kane• ic;.e. 
Tahta kapı düğme.ıl 
Yuvarlak halka. 

Balmuınıı 

Tahta çelik.' 

Meırıı 110,000 
> 40.900 
> 

Adet 

> 
fetrc 

> 

Kilo 

Adet 

:!7,000 

15.000 
26.000 
18,000 
20,000 

130,000 
180.000 

700 

200,000 

4WO 
8998 

11,lllO 

4500 
6SO 

9000 
15,000 

1950 
2700 
1400 

12,000 

7:?,208 


