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Kumbaralarını%1 Tasarruf Bonolari-

le doldurun. Tasarruf Bonosuı kum
bara, tüfeksiz asker gibidir. 
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ve 
Arttırma Kurumu 

istikbal hakkında vatan

~arla bir dertleşme: 3 

Dünyanın 
liderliği 

Almanlara göre 
Amanlar 
Njkoiaye· 
fi a:d1Je:r 

Dil11ün hasta adamı, bugünün 
hasta alen;ine hakilıi nizamu: U il: a Y r; a (:a A / .. 
llolunu göstermek, hatta bu yolu n:; .. n ile_ i ha. e-

y açmak mevkiindedir Lalı devam e .:iı o 
Rcrlin, 17 (A.A.) - Alman orduları azan. Ah t E . YALMAN B şkuııuındanlıi;ıııın teLlii;i: • m € m 1 n Mncar t~ekkullcri ile i~ birlii;i halin· 

-.-arjh. de hnreket eden Alman kııaları, cenuLı 
1 ' aklın dar ve aptal- Jeffrey Dawson, Clifton gru- Lkra)nadıı bÜ)Ük bir endÜ5tri §ehri \C 

ca 'h d d · l tiraslarla çarpı§ma- pun an ır. Bu grup Amerıka AUDan tayyareleri bir hlieum esnasında U)ni umanda miilıim bir deniz ussu olan 
Ur a~n. bir hikayesidir. za- ıl~ p~zarlık su~~u )'.apmayı ve Jl'\ikola>ev'i i~gal etmi~lcrdir. 
llın ! hıçbir zaman üste çık- dunku bozuk duzenlı aleme av- ----·----------------------------- Rug'un §llrkında de,·amlı takibin taz.. 
• b 1~~anını bulmamıştır. det etmeyi tercih eder. yiki nclioe&inde, ınağlüp du~manın tam 

llt Jt~Y~klük emellerine, ya- Bu istid~tlar~ . gör~ sağla~ inhilili ı;ittikı;c daha ziyade ynkla~mak· 
e tib· hır zamana ait endişe- sulh prensıplermın bır destegı HARP VA zı· YE rı· ıadır. Harp malzemesi ganaimi ve es.ir a· 
ınuk1 olan adamlar milletle- diye Ingiltereye güvenilemez. dedi pek külliyetlidir. 

llıl§la adderatile bir düziye oy- Almanya, tarihin eski nizam- Şark cepht"Sinin diğer lı&ımlarında da 
~er !'dır. Sınıf menfaatleri sızlığını (yeni nizam) adı altın- harekat munıffakıyetle Je,·am etmektedir. 

htğıa Çarpıgnıı§, kinler gözle- da, Avrupanın umumi bir yum- s b h Şiddetli harpler 

12. daitnış, l§ başlarına da he- ruk kanunu. ha~ne ~e~irmeyi on a ara dogv ru sınBınerltienmı, '1117en(mAe·~Aı,·)l6-a{iDu.s~to'.Bst.a bbiiltdiririliymoir, .. · • §ti illa entrikacı tipler siv- tasarlıyan bır reJıme tabı bulu- Krivoy.Rog endüstri ve maden mıntakıı· 
lı, f~· bü.rüst prensiplere l!uyor. Kenc;li ze?gi.!1 ilmi ~ar~ı-

l'ar l!e t:agath, aklın icaplarına gını tamamıle ınkar etmıştır. Acaba sonbaharın sisli, yağmurlu ve çamurlu arazi tir. Bu ana kadar yapıl:Lll müşahedelere 
ette Ct~~de adamlar devamlı lta]yanın ayni şekilde gözleri göre, lıol~~'iklcr bu Lölsede pek çok ölü 
. da t ıçbir memleketin iş baglıdır. Sulhu ~ncak bir top- ıartları hangi tarafın daha çok işine yarıyacak? vermi~lerdir. 1000 esir alınmış ,.e 38 top, 

Ilı, irnr Utunamamışlar; yerle- rak kavgası halinde tasavvur Yolları ar su kesimleri ve bataklıkları fazla olan lıürük nıiktarda tank, bir çok kamyon 'e 

nıa:,Yaz ve hususi menfaat edebilir. Prensip sulhu için ne Sovyet ovalarında, yakında yag"murlarla bac:lıya-
0
ta

1
yyu"taurer. iğtinam cdilmi~ \'e)a tahrip olun· 

a. veYa bu gibilere göz Almanyadan, ne İtalyadan. ne 3 ~ 
~e ~ lStidadda olan acizle- de son iki senelik gidişine göre cak çamur deryası içinde taarruz eden tarafın Odeııayı bombardıman 

· retsizlere bırakmışlar- Rusyadan meded yoktur. daha fazla müşkülata uğrayacağı muhakkaktır. 
a'U!ıun . .t~eç._ Norveç, Danima.:ka, 
lııtıa neticesi olarak insan- Fin.Iandı~a.. Ho~landa, B;elç!ka.. ı Yazan .. J hsan BO_"=>AN j 
ııeli tdanberi zikzak halin- lsvıçre gıbı hakıki sulh ıhtiya- -~ 
gu?.e~e geri gidiyorlar. tımin cını duyan memleketler ya işgal (A k h • • 
litaı:n l§Iklan ruhlarım ay• altındadır veya sesleri kısılmış. S eri mu arrırJO yazısı 3 i.:nCÜ Sayfada) 
!-!arı ~or, en mükemmel tır. Fransa ou bakımdan sıfır-

Bertin, 17 (A.A.) - D.~.B. ajansının 

Öğrendiğine göre. Alman ha'a kıwı.-ctleri, 

dün müteaddit defıılnr Od~ liman l~İ· 

satına \C limanın açıklarında bulunan üç 
Sovyet harp fCmi•ine mmaffakıyetle hü· 
cum etmi,ıerdlr. Hafif bir kru,azör hasa· 
ra uğratılmıı.ıır. 

LE 

Nu~i Demirağ" Gök 
Okul ,, u açıldı 

•• • 
Orfi idare Meras!ınde 

l\.-omutanı da bulundu 

. , 

htıu; k~n ve nefretin bir sila- dan aşağı bir kıymet haline in- K • 
lJ~ll~ındiriyorlar. mi~~r. . • azlıçeşmede ld ı· d• d Hamiyetli müteşebbislerimizden Nuri Demirağın Yeşilköyde 

lld . harpte ve mütareke Dün hasta adam dıye yad ro- r a D TI ez lll e tesis ettiği cCök Okulıtu dün bUyük merasimle açılmıştır. 
teıa~ ınsanlığm çektiği bU- edilen biz, bugünkü hasta ale- f •ı f b •k d yenı· Jngı·~ı·z • Yukardaki resimde Nuri Demirağı, merasimde hazır bulunan bit ~lere rağmen 1939 da min yegane aklı başında, zinde, • Milli Şefin oğulları Ömer ve Erdal lnönü arasında milli marşı 

b~ttaıı~ ~ zuhur edebilmiş mesuliyetini müdrik milleti mev 1 a rı ası yan 1 dinlerken görüyorsunuz. Öndeki yavru, ilerde havacı olacağı-
-.q ~kasıp kavurmuştur. kiindeyiz. Sınıf kavgaları göz- R t bb •• •• · nı söyliyen Nuri DemJrağın küçük oğludur. Bu merasim hak-
ı.. ~eli azap ve fedakar~- ~erimi~.i b_ağlama.mıştır. Ecnebi us eşe usu kındaki mufassal yazımız ikinci sayfamızdMlır. 
"ll''Ul olarak nihayet haki- ıdeoloJılen burada kök tutma- y f=====ı===================== 
ı.ltti? ~Ve emniyet doğabil~- mışt~r: Me!lfaat. fa~klan çok angın gece yarJSJndan SODra 
"'ı> ~ ktunu ümit etmek içm sathıdır. Türk ~ılleti, . topı:ak 
etra~ ur. Gözümüzü şöyle hırsından tam bır şekılde şıfa kh b h k d d t• ~etin a dolaştıralım. Böyle bul~n. g~zü .arka~8: o~mıran ÇJ ' 58 8 a a ar evam et J 

bilir? llıesuUyetini kim taşı- yegane mıllet?r. ButU_n !htıy1~- Kazlıç~medeki idrofil pamuk fabrika!ı t--______________ ,_;_ __ _ 

~ bu .. . cı, sulhe, emnıyete ~e ıstıkba ın dün gece yansından eonra çıkan bir yen· I R : ~l~lt ımkan Aınerikada- hes~p k~oul eder bır hale gel- gın netic~inde tamamile yınmışıır· He- uzvel 
~e.tıeJi~ahıar bu defa me• mesınedır. 

0 
A • nüz anlaşılamıyan bir ı.t•brp yüzünden 

• 
ın 

lla 1-tid nı karşılamağa ve Şaşkın bır alemın ortasında ~aat 2·UO ta bina birdenbire tutu§mıış, 
.. ~tların kapısını kapa- aklın bayrağını ancak biz yük- itfaiye yeti;t.iği vakit binayı ale,Jcr için· 
. t n etn_uş görünüyorlar. seltebiliriz, yüksek prensiplere de bulmu~ıur. Fabrikanın içinde mebzul 

rti ita ikiijbıiecekler mi? A- ve ideallere biz bekçilik edebi- miktarda yanıcı maddeler bulunduğundan 
l'ulıu b!rkaya aynlmı§tır. liriz. aarfedilen bütün gayrete rai;mt-n yangını 

l \'e .ır Çoklarında Ame- E- b' k' . a<)ndürınek mümkün olamamıştır. Ancak 
teli ınsanlık ruhundan 

1 
.. ge:. .. ızbava ıt ve zamkanıle atqin •irayetinin önüne geçilmiş ,c bina 

:ıı~ r. Çü k'" k. ro umuzun şına geçerse en . d~ler n u mev 1 ve d - lh 1 . . . , • tamamıle yandıktan ııonra fiabııha doğru 
·~lır 

8
Parti mecraların-, bogruk d su h g~ye enknı. 1 ı~sa!:lı 6ôndürülelıilmi~tir. 

111 • onra bir kısım A- a ım an azır. ı~a~ 1 ~n SU· İdrofil Pamuk Fabrikaları Anonim C\ir· 
ıı .. -;" ar da d d rersek, yarma aıt ılk ızlen açar- . . . .. 
~ın di erece erece k A "k d k. . . . 'd 1 ketı, bır kaç doktonm malıdır. Bına \C 

matbuata 
beyanatı 

Alman - Sovyet 
ha. bi kışa da 

d.: vam e::ec ... lımiş 
h • 'l'aınninin iradesiz esir- ~la • .. mbeetrıb.a !1 bel ıyıberıstli~ -~tkar içindeki maddeler Eigortalırlır. Z.bıta )an· 
'(~ harek t d k.k ı e mus ır ış ra gı u- . . l bu e a 1 ası k . l • b . gının sehebı zuhuru hakkında tahkıkata toglll:ı Baıj\·eklli ÇörçWe Atlan. 

l>t-eıı • dağınık Amerika, ra:sa • 1.nsa~ ıg~ ~ yenı ~ç~.- lıa~lamı~tır. tik ortasında yaptığı mUIAkatı 
, "o1_il1

8
Ple. ri koruyabilecek cagı!-11.ı.z ı.zl.erın uzerı~den .. yur~- ============== b J 1\ a d rdır ÇUnku d mütealdp Amerlkaya avdet eden 

'U def ınsanltğın emane- mesı umı 1 va - . · 1 k og- Ulgarist nda ŞOförlar CUmhurreisi Ruz,elt m::ıtbuata 
el\ ih a da tamamile veya ru yolu bulmaga ınsa~ ı. teş- -
lııııdu;net mi edecektir? Bu nedir. Ortada a~ılmış bır ız bu: sivil s f rberrg"') tAlıi yaptığı llk beyanatta Çör~·lle her 
~ll:ı b' · ~.eçen defaki tecrU- lunursa onu takıp ~tme~, .asgan hususta mutabık kaldığını ııöy-
t~~tı tl ll' Umit uyandırabil- zahmet yolu halını alabılir. Sotya, 17 (A.A.) - Ofi: DUn N!l· lemlştır. Alman • RmJ harbi hak-
~tib~- taktır. Ozaman bir dünya yüzünde zrrlar heyetinin aldığı bir karar mu- kında da Ruz\'elt bunun çabuk blt. 
~ ~ed clbince, bütün otomobiller ve şöför· mlyeceğlnl ve Rusların Alman hü. 
~ tlar e Çok iyi meyil ve hayırlı bir liderlik rolü oyna~l§ ler, ı EyICllden itıbaren sivil mahiyet eumıarına bütün kış muıuncmet 
~ lti~f1'dır. Tek tek alınır- oluruz, bunun türlü türlü f eyız- te seferber edilecek ve her türlü nak edebileceğini UAve etml!Jtlr. Bu 
~~it 1:~en makul, görgü- lerini ve semerelerini de derhal llyat için devlet makamları emrine hoısu.,takl telgrafımızın taın met· 
ar da bi am olmaz. Fakat görürüz. verilecektir. nı s ündl r.aytanıızdadır. 

. ~ne \'er ~ım parti ve sı- 1!!'!!!!!!!!!!!!!11!!!'!!~!!!'!!!!'!!""""'!!!!!!!!!!!!!!!'!'!'!!!11!!!'!!!!!11!!!'!!!!!11!!!'!!!!!!!!'!"!!!'"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"!!!!!'!!!!!!!!!!!!!"~ 
ll hisle •uslerinin esiridir- Türk milleti; kimsenin yede-

'11 ltend~' en nazik bir da- ğine takılmamak, milli siyaseti
!'l(liYebıl~1:ini yanlış yolla- ni insanca ideallere göre hazır

~·~ gıbi ı ır. Mesela Eco- laması it:barile, aksine olarak. 
'e tltıı lkıecınualarm temsiJ cihanı kendi yedeğine almak 

11 
~l>u Yo!u ile Clifton kararile ortaya çıkarsa, kendi- 1 

l'a~İbi diye aynlan nü- ne o bakımdan çeki düzen ve-! 
) d kada adamlar arasında rirse, seyirci vaziyetinden der-

1 ellilen r .. mesafe vardır. hal dinamik bir fikir seferberli
tı ll tarar nufuzıu iş alemi ği mevkiine geçerse, daha faz

t>iı~l'tktanla1nda değildir, Mon- la vakit kaybetmeden yarını 
Q " be tın A t 1 hem kendisi için. hem de dünya 

"llıı a:abetdir. - 6 or arın için düşünüp hazırlamak mesu-
e~ll da\'~:lerce lngilterede liyetini üzerine alırsa hem ken
~ Qe:ını yürütmüş ve disine, hem de bütün aleme par

h lttlUı.t·•1• berlayrıi de arası- lak bir istikbal hazırlıyabilir. "' ıı y 1938 Aklın hakimiyetini ilk defa 
fttıda 0u~e d ııisanında mutlak surette temin edecek çı-
~t'la n \'eril e Lady Astor ğırı açmak üzere tarih bize eşsiz 

l'ah ~. l ~n bir ziyafette bir fırsat vermiştir. Bütün i
f~tı na ngılterenin sükun miller bizi bu mevkie namzet 

~Ilt a etnıını~a. Çekoslovak- kılmak için birleşmi§tir. Fırsatı 
lll~Sa 8(),,1eesı. lazım geldiği.. !\ c\.nı nıış ve bu haber kaçırırsak çok yazık olur. 
ı. erek ort!~i~a gazetelerine Tarihin bu buhranlı dakika-

ıgı velveleye ver sında biz, bütün tereddüdleri, 
•- l\ t bütün tarafgirlikleri bırakarak 
~n ecav·· 
~1 1lkla:yı Uz emelleri hu- bu yüksek idealin etrafında ha-
b.,_kıt~ca, ÇemberJaynin rekete geçmeliyiz. İsmet İnönü, 
~~ne al harp mesuliye- bize böyle bir rolü oynatmak 
"~il lngi1~1!i!tır. Fakat ha- üzere tarihin üzenerek yarattı
~lllr, 'l'i erede bozguncu- ğı bir Milli Şef'tir. Dünyanın 
• ~lttıi b~es gazetesinin sulh lideri rolüne tamamile la

lb.ea'in nun bir emare- yıktır. 
b&IJınuh~rriri Ahmet Emin YALMAN 

~S PO R-·--------
.... .._ .. ' 111' •• 

Dlinkll ylzıne mtlııabakaııından bir r3tllnüş 

Dün VellefendJde yapılan at yan11larının altınN hafta ko11uları he· 
yecanla t.aklp edildi. Beş kotudan birincisini Sa,·a, lklnclslm Elhan, 
UçlincUıllnU Tarzan, dördUncil&Uoü Roman, beşlocl koşuyu da Buke:ıt 

aldı. 

Eminönü Halke\1 tarafından Burga:ı • Hl"ybeJI arasında tertip edi
len ytızıne yantlannda da Beykordan lbrahlm birinci oldu. DünkU 
spor harekeUertaln tataUAtıoı lklacl aayfanuzda bulM'akıunız. 

İran Şehlm;ahı AIA Hazreti Htima
yun Rıza Şah Pehle,·ı 

Londra, 17 (A.A.) - Reuter bildi· 
rlyor: 

Salı'l.hlycttar Londra mahfellerindcn 
öğrcnlldlğlne göre, !ngıllz ve So''~ 
hUkumetinln Tahrandaki mUmessme. 
rl tran hükt'lmetı, nezdinde yeni bir 
teşcbbUste bulunmuşlar, !ran'da bu 
lunan Almanların !evkalı'l.de fazla 

miktarda olması dolayısil lkl hUkO. 
metin ..,,.,sctl!l•'ft-' endişe Uzerine 1-
rnn hUkO.ntetlnin nazarı dikkatini ye 
nldc.n celbctmlşlcrdlr. İran hUkO.me
tl, meselenin müstacellyetlnl anla· 
mamıştır. Bunun içindir ki, lng11iz 
ve Sovyet hUkQmeUeri, halen mev
cut vaziyete karşı koymak için !il1 
tedbirlerin alınması tavsiyelerini 
tekrarlamışlardır. 

Sovyetlere göre 
Cenupta 

Alman tazyiki 
azaldı 

Sovyet tayyare
leı i dün gece Ber
ini bombaladılar 

Sovyet memhalarından gelen tel· 
grnflara bakılırsa Uknynadaki büyük 
Alman taarruıu şiddetini kaybetmiştir. 
Her ne kadar Lu mıntakada bazı nok· 
talar dü,man eline geçtiyse bunların 

ha)aıi bir ehemmiyeti )Oktur. Diğer 

taraftan Sovyel tayyareleri Bt!fline tek· 
rar hiıcum ı!derek §ehri bombalamı~lar· 
dır. Bu hu!u•taki tclgraflarımız üçiın· 

cü aayfamudadır· 

VATAN 
Yarından itibaren daha 
mütekamil olarak çıkıyor 

Amerika Harpte 
lngiliz Başvekili Çörçilin 
geçen harpte Amerikan 
mülfahalesinin ne şekil
de vuku bulduğunu ve bu 
müdahalenin verdiği ne

ticeleri bPlirten siyasi tefrikasını 
garın neşre başlıyoruz • 

Büyük Müsabakamız 
Okuyucularımıza kıymetli hediyeler ka

zandıracak olan bu müsabakamız ayni 

zamanda çok eğlendirici ve alaka uyan

dırıcı bir mahiyettedir. Otuz gün müd-

detle size her gün resimle de ifad 

edeceğimiz bir sual soracağız. Verile

cek cevaplar tasnif edilecek ve en çok rey alan ceva

bı bulan okuyucularımıza kıymetli hediyeler vereceğiz. 
11 

Bu hediyelerin listesi şudur: 
Birinciye bir radyo makinesi, ikinciye porselen sofra takı

mı, üçüncüye Omega kol saati, dördüncüye bir kömür sobası, 
beşinciye çay takımı, altıncıya yünlü kadın elbiseliği, yedin
ciye likör takımı, sekizinci ve dokuzuncuya su takımı, ondan 
on beşinciye kadar birer çift ipekli çorap, on altıncıdan yirmi 
beşinciye kadar ikişer aylık (Vatan) abonesi, yirmi altıncıdan 
yüzüncüye kadar birer roman ve yüzüncüden iki yüz ellinciye 
kadar birer fay dalı kitap. 

Müsabakaya iştirak etmek için otuz gün müddetle neşredi
lecek kuponları toplamak ve bunların üzerindeki boş yere 
cevapları yazıp göndermek klfidir. 

VATAN da 
Yarından itibaren daha müte

nevı·i ı•e cazip yazılar, bu arada 
muhar lr Murad Se toğlunun da 
"Şimdilik bukadarl ,,, s; tununa 
bulacaksınız. 
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Karpuz fiatları 1 

neden yüksek 
·~ -----

Nuri Demirağ "Gö 
ükul,,u açıld 

Merasimde Örfi İdare 
Komutanı da bulundu 

~~ 
lstanbul Halinde 

yaptığımız 
tetkiklerin neticesi 

1 
Hayra mı alaı11et 

an ki senedir tle\'am cdeJI 

Nuri Demirağın çocukları da 
tayyareci oluyor ar 

At yarışlarının altıncı 
ha tası da heyecanlı oldu 

Bu sene Yet meyva ve kavun karpuz fi. 
yatlarında halkın belini büken bir yiıkack· 
lik urdır. AğuHos afımn ortalarında bu· 
lunduğumuı halde bu yukseklik Je,11nı el· 

~ktediT. Bu vaziyetin sebebini tahkık e· 

ıkın bit arkada~ ~.u neticeye \Ormış

tıc 

dnhıı ne kadar ı;ürOC 0 

linıulycıı barııto, irısnua 'lotrr" 
met vcrllınooi.f,rlncı blr!,'Ok ~~ 
olduk. D~rfl lnlııız. muıı;ı.rııİ.ıı" 
\illeri de kuUc lı.:diode öld 
!>in her !>.Urcye baş 'urulU)-of~ 
yeni yollar ııranmıısınd!W '~ ~ 
!>llmiyor. blınynkeı:ler, ın ",j, 
ler, alimler günlerce ı.a<n ~ 
\ "ererek birkaç ihtll ~ bt'1 

dm \'C çocuğun hayntJnrlill ~ 
ettikleri bir sığıııaı,'lll bile ;; 
dlllp de ltüJniııden ~ııı 

l\;urı Demuagın 'leşılkv)deki cGök O· wran bir mubarririmizc Galıp Dcnıirag: 
kulu> ıwn at.ılı~ toreni dtııı büyük me- c- Geçen sene alıı te,rinde babam biLi 
ra•imlc )apıldı. bayram gezinti i )apnıak uzerc bura)a ::;e· 
Me:ruımdc ba,ta ()rfi idare komutanı tir~ıi. Ben o ı;une kad:ır 5emalarda Ku 

Kor&eneral Alı Rııa Artunkal olduğu hal· tallar ı;ilıi uçmanın ze\kini tııtnıamış ol· 

de gazeteciler ve ı;uzide bir halk kütlesi, duğumdan nıulıubbetini bilmiyordum. O 
t:ncla .ISuri Dcmırai;ın BC!jil..ta~taki tay· giııı uçtum. Daha ıanareden inerken bn· 

yare ctut atcl)C$ini ı;ezınişlcr, lıil;lıare o· bama pilot olnıak i tcdii;iıni söyledim. Pı· 
tobü !erle ):eşılköydcki lıına meydanına lot olma) ı vunun i!;in iı>tıyonlum: 

Günün en 
Tarzan 

güzel koşularını 
beşin c ide de 

üçüncü koşuda 
Buket ya p t ı 

Kuun \e karpuz mahsulü bu 5Cne ı;c· 
çen senelere nazaran çok az.d1r· fi)al yük· 
sektiğinin )er;ane sebclıi budur. Onun i· 
çin kavun \C lı.:arpezun bütün me\5İm İm· 
tidadınca ucuzlııma.sı beklenemez. Üzüm 
mesel~imı ı;elinoo: İki gün f:lo'\dine gelin· 

ci)·e kadar ~ehrimize günde ııncak 4Q5 
küfe ütüm gelmekte idi. Bu da henüz 
turfanda aa)ılan Bol(.--aada malt ulti iJi. 

Bu mahsul halde toptllıll olarak 20 • 28 
kuruş arasında muamele görmü~tür. İki 
;ündrnberi ise Ta•~ıınlı, Gebze, Çerke•li 

ve Dr.ğirmenderedt'D günde 1500 • 2UOO 
küfe mal gelmektedir. Bu ) eni malı ul ise 
9 • 10 kuru~tan toptan olarak satılmak· 

tadw. Buna rağmen hu üzümler hariçte 
yine 25 • 30 . 40 kuru~a ı;atılmaktadır. 

Binaenaleyh ihtikar, mal hiliıı kapı ın· 
dan c;ık1ıktan solll"a başlamaktadır. Ger

çi Fi)'at Murakabe büro u her mıntaka 
içln immi perakende kar ni!beti teshil 
etmirtir. Fakat maalesef oo niıbcte her 

> ""'°" riayet edilmemekte \e Ctinaf ma· 
lını tutturabildiğine ialıııaktaılır. En ula 
Mıılatya armudu hu sabah halde tuptıın 

olarak 9 kuruşa, eJına 5 • 12 l..ıır""1 
ayva l<> kuru~a tehıli 15 • 25 l..uruşa &11· 

tılmı~tır. Halbuki harİ!,:lC hu meyvıılar, 
2,5 • 3 mi:>li, batıti hazan daha fazla fi. 
yatla ı;atıimaktodu. Hec neM uaurııf 9J\ı. 
tıklan sonra bile bıt fiyat ~ok fahiştir. 

gitmi§lerdır. Pilotluk yerdeki bütuıı insanlara baki· 

Bu)uk bir l..Jlabalık ijnürı<lı' ' e çol.. I 
muntazam hir şı.:kildo altıncı luıfıa ko· ----• At ----... şuları dun \ el•cfondı )arış pi5tirıde diın r ' 

Dünkü deniz 
yarışları 

Gerek atolycdc ve gerekse Yeşilköyde· mi)et demektir. Milletimin böyle bir baki· 
ld hava meydanında bulunan tesisatın pıiycte eri.nıesi için gllkh:re çrkmnf;a \f' 
ınukemmd olması dolay15ile bütun doı· \atana bu )<>lda foydnh olmağa karar \er· 

\etlilain memnuniyetıni mucip olm~ \C mi,ilİm· 

)Bpıldı ' e dcrin bir lıc)cennla takip e<lil· 

di· Yarışlarına gösteri-
mınkü )ilı.ırnızda tebııriız cttirdiğimiı 

Eminönü lıalkevi epor J..olu taraf ındaıı 
ıcrtıp edilen yuzme yıırı,ları dün bir İn· 

tizanı içinde Durı;oz adası ile Ueybcliada 

plajı ara5ında yapıldı. •eçlnle lıuı;unkü yarı~ların bu)Ük husu· len alaka karşısında 
•iycti iki ya~lı İngiliı ta) lan ile Arap ta)·· 
larının kendi ı;ınıflarında ı;eçılmeleri idi. )itibar hıslcri ıle ka~ıl~nıı~ttr. 1 içimde miicad<'lc lıi kri ln~kın olduğun 

Y-qilkoy Ua\a lllt')danında yapılan açı· dan bu ~i kendime un;un gördüm. Şin~· 
h~ mera ımınde ~ımil.de bulunan me· diye kadar tek b ıma 13 !aat uçtum. I· 
htıslkrımız., Milli Şc( lnöniinnn mahdum· lcrcle tayyare mifhcndisi olııea~ım> demiş· 
ları Omer 1nonu ile Erdal İnönü hazır tir. 
bulunmu~lardır. wi Demkağın )roi ya,ındali oğlu Ka· 

.Açılı:; cwa ında muc:5..ce:C namın3 Kud· ya Alp le ~imdiden Gok okuhınun iini· 
reı l.\lavitan bir nutuk eoylemiş \e bu nut· form:ı ını ı;İ)mekıe \c ueıa bir ıanarecl 
kunda tanare sana)iinin bugün liiyık ol· olacağını söylemektedir. 
duı;u clıenımiyctı teLanıı ettirmiş •e nut· Mera imin t'n eonun<l3 Giik okulunun 
kunıı ~ylcee dc•am etmiştir: tayyareleri filo haHude uçarak akroba•i 

- Irkımızın mdahirik dvlu olan tarih lıorckr.rlcri )'apmı~lar Hı hıcrnsim de hu 
~dımızm lıa mlarına ağır basan lıos- ısureıle sona crıııi~ir. Bundan L:ıska Nuri 
lctlcri içinde irade, enerji usııiııluğunu en Demirağ Divrikıc lıir G"ük üni\'erEiıesi kıır· 
iyi kullanmak kabiliyetini ba~ta uyar. İn· mak için hazırlıklard!l bulunmaktadır. J:. 
unın ata hukim olması en bü~ük fütu· eas tarıare imalathaneleri de Divrikte ku· 
'ıatıır, zaman zaman Urallarda.o Orta .Av· rıılaeakıır. Divrik tanııre~c luzım olan bü· 

tupaya ,e Meriç bo) larınd:ın \ iynııa)-.ı }ol tün mademere sahip olması cihet ile fnb
ıılan Turk atlıları dl:'irl.crinin harap \ası· rnonuı burada kundm!l5ıoıı korar veril· 

ıaJannı en iyi kullanmasını bilen muha· ~ huiunm:ıkıadrr. 
riplerdi. Bugua m ileri \e en luzumlu hü· =============== 
eum 'e mudafaa va ıtası ta)')'Qredir. \ a· * l(İRLi GAZOZ Şl ŞELERI - Bele-

dl"c ~·bııft•ı, •ft" guMn'-de ,.,,zo• fahri· 
ıan ıopr.ıklıırıntn bıııünlüğü mefhumun· ' ·~ ~ ~ "'~ .,... ~ 
da artdı: vatan semalannm masuniyeti de kahrının temizlif;e riayet etmemesi üzerine 
dahıldir.> r;amz gi~elerini 51k1 bir kontrole tübi tut· 

Kudret 1a\İtan, lıunchın sonra hava)a m"' ve içinde tortu 'e mantar parç•lıırı 
bulunan 120 §İl;e gamzu mu :ıdere etıniı;. 

lhım olan &e\ginin gösterilmesi lüzuıoo· Ut-. Gazozu imnl eden fnbrika hakkında 
nu tebaruz ettirrni' ve uri Demiral; a· 

zahrt 'erııka&ı tanzim eılilnıişıir. 

Kornnfil •c Çohankızının mağlübiyetleri 
çift \C uçlu bahi•ler uzerindc derhal te
sirini ı;&.;termiş Vf' hu bahisler bu eene
ııin en ~ i pııral:ırından biri!ini veruıi~tir. 

K°'mar umumiyet itibarile tahmin et· 
tii;imiz şckilkrdc cereyan etn~, hillıo55a 
ı\rnıı rn iııı;ilız ta>larında hu hu us kati 

hır şekilde tcbelliır etmı~ir. 

BtntNCİ KOŞU: 

Saf kan \rap atl:ırına malısıı olan l>tt 

koşu hnştıın sonuna kudar Savıı • Boz· 
kıırt mucadcle i şrkliııde geçti. Son an· 
!arda ı:ok kuvvetli bir atuk yapan l?ık, 
rakiplerinin pe,tni hırakmı}~rıık üçüncü 
oldu. 
Koşumın teknik neticesi: 
f mail Hakkı 'J'ekçmin a\'a'u, kır er 

kek at birind, Bozkurt ikinci, J~ık uçün· 
cıi. tesafe 2800 metre, zaman 3.25 tir. 

Ganyan 120, plii der 100 ve 120 kuruş 
vermi~ıir. 

tKtNCl KOŞ"C: 

Dunku nüJıamızda dıı tt>barüz ettirdi 
f;rnıiz \CÇhıle Elhan için bır gez.İnli ol 
muş ~c ıuhminimiı eıra ıle poto,ra sel~ 

}erdir. ~elyell"ri hakkında izahat verdikten eonra 

sözlerini §Öykce bitimıi§til": 

- Gök okulunda yeti,tirilen gençler, 
\atan lıizınctınc çağırddıldıırı zaman ı;ok 
sın .. rikriıniz ara ına karı~dır. Bör· 
ltte )'dişen kalıramaıılıırımmn )-Üzkorce, 
binlerce, oıı binlcr-cc olnıa!ınt e odan te-

* KAt>l.V K,ffGASI Dün, Neemitc 
ile Saliha adında iki kndın koyun otlal· Koşunun teknik nrıicesi: 
mak mesele inden dolayı ka\gaya tutuş· Prens Halııuiu Elhan ılonı di;i ta)I hı 

mrnni etmckteyfı. 

Kudret tııYıtanın nutkum n !Ol\r&, O· 
mn- lnnniı, atol}r.nin kapıcınd:ıki kurdcie

yı k~rck atölyC)'l açmıştır. 

Rıı mera:ilınden sonro mukellef Lir n· 
)afet ,·crilmi ve Zİ}afcti mütcabp okul 
talebeleri ı;iısteri U<;U~ları yapmı,lıırdır· 

Rıı uçu~lara uri Demirağın oğlu Ga· 

dukları bir ı;ıradıı, hunlardan Saliha. c- rinei, lfrı:rs ikinti, Dclikıınh ııçüneü. Me 
line gr.çirdiği bir tnş ilr. tttniyeyi bur-' safc 1800 metre, z:ıman iki dakikadır 
nundan \"e yiiziinün mııbtelif yerlerinden Gan)ı.ın 125 kuruş ı;errni,ir. 
ağır urctıe yaralam~tır. Yaralı teda'i aı. KOŞG: 
tına ırlııımı'- uçlu yakulanmı,tır. 

Leylei Mirac 
20/Ağustos/941 Çarşamba gü

nli Rerep ayının yinnl altumıa 

mfu;adlf olmakla rnezkfır çar

~moo akşamı (Per-:emhe ge
cesi) Leyle! Mtraç olduğu lifin 

olıın11r. 16/8/941 

Arap ta)l:ırınıu en elıenımi~etli yarı~ı 

olan bu lo~ıı bır kıınet \O kudret mü 
cadclcsi olarak kı•a bir zamıın de,um et 

nıiştir. 

Hareketle lıerubcr öne dıışcn kuc~. ko 
şıl) ıı 1500 metreye kacbr götürmüş, bu· 
rada kı.:ndieine kuvvetle hücum eden 
Tarzım ııc Htı\~ nın lıücııınlnrına aldır!§ 

İstaubulun güzel bir 
yarış sahasına 
ihtiyacı vardır 

Altı haftadanbcri at yarı~ları· 
nm Vellcfendlye topladığı yedi sc 
kiz bln kişilik bir kütle bu tcnılı. 
spora karı:• ıılllkanın güııdeıt gli· 
ne artmakta olduğunu göster· 

mektcdlr. 
Bu yükaek alitl•aya. karşı lstan 

bul vilayetinin yapma!jı Ja.mngc
lea blr~ok iftler ~ardır. En eli~ lıl9 
~phe yok ki, İstanbul güı.el bir 
yarış ııaba ına miihtnçtır. Halkın 
l tınhııtlnl temin edecek merke

.z.i bir hasa. muhakkaktır ki, bu· 
günkü al lı:a~'l birkaç nıl llne çı· 

karacalı.tır. 

Bugtin İ!ltanbul yarı.,larmı lda· 
re etmekte olan tertip lıeycıt 

.-lden gelen her türlü ledakfulı ı 
yapmaktadır. Şur.ısını da ka)det 
mek meeburJyetlndeyl'I: ki, bu 
mühim lt:I deruhte etmek de bU· 
yük bir fetlakarlıktır. Halkın le· 
hine olacak her tUrlil teklif ,.e 
düşünce hiisnl\nlyetle knrşılan

makta, neye mal olurs ol un 
)·erine getirilmektedir. 

B1111ları takdirle kaydetmek 1· 
cap eder. Fakat bu fcdak rlıkla
ra rağmen b usUnkU şartlar al
tında halkın tııtlnıh Uı:ıln tr.rnlul 

mümkün değildir. Onun içindir ki 

her şeyden C\"Vel allıkndnr ma
kamların hlc: olma:z.ısa gelec:ek 
sene lçiıl harekete gctmesl lazım 
drr. 

Bu yarışlara sekseni Galata!Braylı, on 
bcşı Ile)kozlu \e dığerleri de muhıdif tc· 
~kküllere men•up olmak üzere l 10 ld~i 

i~ıırak etmiş hulunuyordu. 

Geniş bir alikn toplıyan yurı~luda mu· 
lıim bir merııklı küıl~i bulunuyordu. Ya· 

nş s.ıat tam ı~ de ha,ladı. 1 m ki~iden 
ancak !:? ki~i yarışı terkeııi. Diğrrbi i· 
se murnffakıyetlc ncticclcııılhdi \e ~u ne· 
ıiıckr alındı: 

1 - İbrahim ( Br.)1..uzJ 3:> dal.ika. 

2 - Vedad O~C)koz) 

3 - Keıııal (Galata.sara)) 

4 - Rcdri (Be) kod 

5 - Sabahaddin (GıılataYroy). 

Mü:salıakıılardan sonra yarı~a derece I· Bu busum Hti mödürii ayrıca §Unlar-.ı 

tanların mukifaıları merasimle verilmit, sö~lemiştir: 

ı \e en c;.ok yüzücü He i,ıirak eden Gala· _ Fiyatlar, malııı cinsine, miklaima ,e 

tasara)·lılar da §Crcf kup m ka~~ınmı~· talebe naucao tC5bit edilir. llal dahilin· 

lardtr• deki fiyat )ülı;aekhği daima müstah~lin 

Futbol sezonu 
Eylfılde açılıyor 

Bundan bir kaç gün evvel İstanbul Fut· 
bol Ajanlığının bu ~f'ııe dnönü turnuv11c) 
ismi alımda bir §ild ma\'ları yııpmak ta· 

savvunında ol<lıığunu hildirmi~ik. 

Milli Şef, bu maçlara müsaade JUtfun· 
da bulundukları takdirde maçlar e>liılün 

14 ıindc lıa~lıyaca1' ~ o gün büyük me· 
ra~im yapılaeakt ır. 

Bu merasim giınu iki Jı;taııbul muhıeliti 
karşıla:ıacak \c bu &urcık futbol .f.CZC>OU 
açılmış ol.ıe<ıktır. ller a) ın uç haftası li:; 
maçları, bir hafta·• da lnönu ~idi mÜM· 
bakalnrı oynanacaktır. 

Stad spor mecmu
asının bugünkü 

sayısında 

ldıincrlir. Iltç bir \latandaş tasanur ede
mem ki, 15 kut'ıışe yediği bir üzıunü 17,5 
kurıı§a yedi.Si ı.amen acadali 100 parantn 

köylünün cebine girrueEindcn dolay.ı §İ· 
ki) ette balun>un. Esasen fiyat lacı indir· 
mel.; W)a çıkarmak ııe~imitdcdir. Ne de 
vıWfcmilodir. Uili-n rolu müstohfilli koru· 
ıuak, mahsulün ttmi.z: ve iyi olarak mÜs· 

t.elılib:in tline geçml'.İni tcınİn etmek 'liO 

aradaki fazla vesıtaları koldırmaktır. Son 
"6manlerdii b11 husubta çok dikkatli dav· 
ranıyor ,.e Hil komis}oneuları ikı e:m:ıf 

arasına ı;iren, fi)atlerın lüz.uınsuz olarak 
artmaMn.a ~bep olon, mahsulii ı;ayri nİ· 

uımi vekilde katitderc aywarak bozan 

madraha.darı Hale solmu~oruz \'() llillde ı 
bulunanlen polis marifetilc dışarı)& I· 

tmyorıız. Asıl yapılacak iş, Milden çıkan 1 
malın eanaf eline niıarnsız olarak fİ)at· 

lannıaftle mücadele etmektir. Bu da Fi· 
yet Mmıtkabe komi yonantlft vımfestdir.> 

lır J)(-mirıığ ~h iştirnb: etmiş •e lıabacının 

fobrikonnda imal rdilmiş olan bir tay· 
yarcyi mu\aHakıyetlc ııçurm11ştur. Krndi· 
ııin< hıı•acıltf;ıı ne ockilde bağlandığını 

letanbul ıniiftü<ı.ii 

P. "Ülgelli'r 

etnıiy,.rek k:t&a bir hoğı!§mayı ınutcakıp 
başa l)l'ÇCrck rahat bir §(:kilde yar~l bitir- sare 2100 ml'.'!lrc. Zoman 2;!>7 d-dkika. Turkiyeniıı en yüksek E(lOr mecnıua~ı O· 

lan Sıad'ın bugünkıi sayısında tanınmış 

spor mulıarrirlcriniıı )azılarını bulacakıtı· 

ıııı. BilhaE;ıa bugünkü sa) ıda e!l.İ milli 

Çağlıyan 
kasrını soyan 

bekçiler 

rui<.tir. 

SORUNUZ 
r------SÖYLİYELİM 

Tnhınioimiz \eçltik• aradaki hü~"iik ki· 
~ farkı Taranııı kuwet "c kudreti al 
ıında adeta erimiştir. 

Koşunun teknık netle i: 

Fehmi Duralın Tarı.anı, kır erkek tıı) 

birinci, f. Ha~a ikinci, Kuruş üçüncü 
fesafe 1600 metre, zaman 10,57 dir. Can 

)an 200, pla5cler 125, 'e 100 kuru~ \Cr· 

nıi~ir. 

BEŞlNct KOŞ"ff: 

İki )~ıhrın bu koşusunda Ç.Obankızı takım kaptanı ıeki Rıza Sporelin mülıinı 
bu mev im İstanbulda ilk defa olarak bir yazısı da Luluıımııktadır. 

Bukete yeııildi. Dün de yazdığımız \CÇhile 
aradaki 8 kilo, bu güzel taya çok gelruış
tir. Çok sıkı ba~lıyan yarış <;oban.kızı -
Buket mücadcl~i şeklinde bütün koşu 
imtidadınca dc\aın etmiş, sarfı.ıtıği lıiı· 
yük gayretlere rağmen Çobankızı ta~ıdıi;ı 

l.:il:oııun ağırlığı altında Bukı•tc mağlup 
olmuştur. Derecenin d~üklı.igiı de Luııu 

götilerrnektr.dir. 

GONON Polis tara/ından 
yakalandılar 

"Fayda,, nın fiyatı 
ı_ TAKVİ Mi 1 1 - elil:ıoluda ·. A. SOniYOf': 

m icabl muhtaç olduğuıftuz 
1-"ayda dePUen haşarat ölclüriicü 
llı\etn 260 graaıhk şişesi burada 
60 kil!' • utdı)<>r. Bu mmafık 

bir fiyat ınıdır'.' 
CEVAP - Bu Hfııcı yapan mü· 

csscseden sorduk. Bunların 50 ku
ruştan ziyade aa.tnmaması iCap el· 
Uği ve binaenaleyh alın;ın on ku
nışun fazla olduğu cevabını aldık. 

Bu fiyatta !htikAr olup olmadığı 
belediyenızln tnkdirıne bağlıdır. 

HER GuN 
BiR flKRA·· 

Sebep ne imiş 
ı:suıtan Mustafanın hoca ı ıııeş· 

bur Sururl Efendi, bir gUn öğle ı;ı· 

e ğınd Kıısımpaşadıııı AynnlıQCŞ
meye çıkarken. bir bektaı;I dede· 
ı>lnln )Olun orta,.mda ,.e ölmüş bir 
~J!P.ğln başı u<'unda neşe tıc demlen
diğini görlir. Hayretini mucip o· 
lur. orar: 

- Hayır ola erenler,, bö)lc yer

siz 'e ,·akit lr. dem 1' •• 

- t;'l'ct ho<'am, öniinı 1>1ra gldiıı 
dururken hlzlm e!;ICk an rzın dU~tu 
Hı gôçtıı. Bundan keJifienh·erdinı 

l~tc. 

- Aııuua yaııtın haLrct, e.-:e~I 

ölen in ıın bö~ le keylflenlr mi'! •• 

Bektaşi bir kup:ı şarap dalın t;C

ker. <HUerek: 

- }~lbette key.iflenir. Yanımıza 

kltdar sokulan A:z.nıll ya onu bıra
kıp da bana el n:z.atsa)dı'?-

l>er 'c eşeğin üzerindeki heybe 
'e eğeri yukJeni11 ) olun de,-aın e

de&:. • 

2 - Mntatyada Z~·a Atmaca'ya: 

nöRoo~·co ıwşu: MekWbunuzda bahsettiğiniz ı-e· 

simleri çrkaran fotoğrafçıya mli· 
racaat etmekten başka sizce yapı· 
laeak blrşcy yoktur. 

Be• af kan İnı;ılıı.ııı .:irdi,!ıi hıı ku~ıı· 
dn, Honıons 5t:ırtla hr.ralıcr kaı,;ıuağa bB§-
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Çağlayan ka rmı beklemek üzere tutul· 

muş olan Fe\zi, Arif, Hüseyin 'o daha bir 

kaç kiti, kendilerine emıınet edilmiş olan 

kllf>rın tamiri eı;nasnıda IJMlllal..-karen ~ökiil· 

m~ piriaç çubukl.rı, hiUüc mcrıli~en ıo
puz:lartnı, kahrı tahta kiri~eri. pencere ve 
kapı pannakkUarını, cevizden mamul kor 
nitlerle dil;er ~yaları çalmı~lardır. 

lı) arak Karanlilın l•ulÜn lıucumlarına nııı· Ko,unun teknik nd iı·esi: 
RUMİ: IJ.'i6 - AGU::.TOS: S 

3 - KızılcabölUk Yukarı ma

hallede HUscyin Yağcıya: Tevec
cUhUnUzc teşekkürler eder, v{td· 

lcrhıtzl bekleriz. 

kavcmet etmiş ve koşııyıı ııi~lıetcn rahat HİCRİ: 1360 - RtCHP: 24 

lıir §ckıl<le kazanıııışıır. 
F .• imsaroğlırnıın Hııkcti ılorıı <li~i tuy V AK.lT ~,·ALJ E ld..'.i 

Dun )azdıı;ııııız •eçlıılc Kuranfrl hafif hirinri. <;olıankızı ikinri, Dı•mf't ııçüncii. 
bir eurantrcnnıan ı; ı;irnıcktcdir. Bu ılı '1esafc 1200 metre. Zaman 1,22 d.ıkika· 
zamanın o kadaı i)i olmaııuı:undaıı anla· dır. Ganyan dört lira, plıi c 175 kuruş 
şılır. vermiştir. i çlu hahi 4:> lira, çihe bahis 

E:j: 6,J:-> 

4 - .Anknrndo Ahmet Yiğitere: 
İstanbul gazctcleri arasında spro· 
ra en fazla ~ veren gazetenin 
c~amm olduğu doğrudur. 

Ko~ıınun teknık mtiı.:f i: te 21 lira \erını~tır. 
Prı n Hıılımın floman•ı, al krMıık hi· 

rinl:i, Karanfil ikiııd, Gonca üçüncü. !\le. 

- [\et.. Lc:lki de bu akşam ııçar, çunkıi der· 

ler ki Kan:;; Walı oçaeai;ı gecl'ııin ı;ündıizunde asıı· 
cın dalları titrermi~. Bııgun dallar titrcmie. 

- Uu çi9ek tum ı;rce )arısı nıı uçar! 
- ı:vcı .. fakat nı;nıazılan yarını saat ev\cl !.ok· 

mıyn ba~lar. <;ok hoş olur, bıitiin ldaiı;or t1)aııır, 

evden eve habcrlec gider, telefonlar ı;ıılar, ko}lerc 

adamlar koşturulur, velhasıl t.:daiı;or'd:ı boyle ı;e· 

ederde kim e uyuyamaz. 
Odrey ha)ran hayran dinli}ordıı. 
- Butlın hunlar bir dçrk içın yapılır öyle mi? 
- [\f'!,. hem çiçek için, hem de bu çiçektcn 

yapılan ı;ciı ilacı için •• 
uıl? Göz ilıicı nıı? 

- E\et,. Kang Wuh asaeının çiçekleri ı:ok .ı~ır· 
dır. Açar açmaz apları üzerinde )crc doğru f'gılir. 

Bu plardan lıir 111 akar ki güzler için lıarikuliidf' 
bir ılıiçtır. Bu memleket lıalkının çoğunun giizleri 

ha tııd ır. Onun için bu il<ica çok kı~ met '"erirler. 

- Çiçekler ne n·nktir? 
- Bryazdır. Buıun omıan lıemhcyaı olıır n 

gcer ... Şafakla bf'rabcr Kanı; Walı eolar. Bu çiçek 
eadrce heş saat ) aşar. 

So(rad.ın kalktılar. 

Ge.rııld, Oılw)'in kul.ığına fıslaılı: 

izin Kanı; Walı )ıızundeıı çok şairane bir 

) eım·k yl'dik. 
Selim, musafirlerinr dedi ki: 

C:ıgaralar 'e liki)rlt:r şu mao;:ının Ü tuatledir. 

Ru)ruııuz. 

Robcrt gülerek: 
- ('.ok ncfı• bir )Ctnek Y"diL:. dedi. Bu kadar 

lr:zz ıli ve guzel yenıek başka biçbir memlckeııe 

yenemez. 
Florcncc kocasına yııkla§arak kulağınıı fısıldadı: 

EDFJ?t ROMAN: 

Yazan: Francis de Croiuet 
- Arlık iı;nıe)iııiı, Geratd. Sofrada kiifi dere· 

cede nıimas<'bet&izlik eltiniz, kafi! 

- Jkn mı? Ne )aptım? 
- ..,ultan Selımiıı, Bü)ük İskenderin ahfadın· 

d.ın olduğunu inkar eder sibi bir haliniz vardı? 
- Eğer zerre kadar zeklisı var!a bunun bir cf. 

sane olduğunu hılm~i lıizım ... 

l\fabel söze karı.ıı: I 
- İ ter ds:ınc olsun, ister olmasın, size pek iyi 

crvap \erdi. 

insan zend olmakla mutloka aptal cılması 
liizıııı gdnıtz )a .. Bırakınız da biraı daha içeyim. 

Hob!'rt i )Bil elti: 

- 'edr'n zenci ı>lııyorırııı~?. Sizden dalı ı bı·yaz, 

hem de daha ıla terbiyeli •e daha ı·entilmen ... 
ı,crald ofkel•·ncli, fakat cevap vermedi. Gözlcıilo 

Odrey'i ara,tırdı. Bulıımayını:a sordu: 

Mi ie Carter nerede! Yoksa Lüyiik İ•kmdc
rln kılı ı ile asasına bakmağn mı gitti? Rıı kon· 

> ıl.: da fc\ kıılide niizcl .• 
dim, Odrey'i 8' lunun tenha bir kö,e ine g(i. 

ıurmu . Y erdrki ya tıklarııı birinin üztrinc oturt· 

ınu tu. Konu~u}orlardı: 
~clım merakla eorU)orda; 

Gl 
ÜGLE: 13,JS 
İKİ'\Dİ: 17.116 
AK~M-1: 20.06 

YATSI 21,16 

ATÇ/ İMSAK: 1,20 

TEl"RİKA No. ·18 

Çeviren: Rezzan A E. YALMAN 
- Falcıların 6Ö)ltdiğine inanır mı&ınıı? 

- ·eye rordunuz? 
- Be§ sene CV\el bir Hintli fakir bana hayatı· 

mın bir Avrupalı kadın yüzünden de~eceğini 
&Öylemi~ıi. Hatta bu değişiklik Kanı; Wah ikinci· 
kiinunıın on yedisinde açarsa olacak, demişti· Bu· 
gun ııyın on )cdisi .. 

- Hayatınızın dcsişmesini İ5ti)Or musunuz? 
- İstesem dr:, istemesem de hayatım deği§ti· 
Sonra 51cak ve tatlı bir sesle sözlerine de,anı 

ederek: 

- Beni i)i dinlc}iniz, deıli. Bütün gece Eizi 

dıi,undüğiinıü mektubumda yazdım. Siıi çok dü· 
•İinrliinı. Mrşgııl oldıı.i\ıımu ve ıliin akşam urllt'Sl 
olnıadıj;ımı dün size söylediğim zaman yalan SÖ)· 

lcılirıı. Olin nkşanı da, bugun of:leclen sonrn ılıt 

serbest i<lım. Siıi ı;örmrk miımkün iıli. Fakot hu· 
mı yapmadım. Sizi ne kadar görecetim j,!:t•lcbilc
ce~ini ölçmek ictedim. Şımdi bunu hili)orum. 

Sesi titriyordu. 

- Yarın gideceğinizi dü~ünert'k kalbirn J'ıırta· 

lanı)or. Rir tek arzum '"ar: ~izi hep görmek, Fa· 
kat bir şey hilnıtk i•ti)onım. Bana doğru•unu söy. 

lcmcyi sö:.ı vcnııfa: Ce\'ııbınu ııc kııdo.r ııçı olut5a 

ltt,08 
5,13 
ıı.01 

12.00 
l,41 
8,15 

Vaka handen bic kaç gün eo.vel Derbent 
jandarma karakoluna }apılıın bir ihbarın 
yaıdımilc meydana çıkarılmış \IC suçlu
lar yakalanmıJardır. Hadisenin diğer 

olsun doğrıt eöylcyiniı. 

Peki SÖ)krim. Fakat bilmek ialediğiniz ne-
d • ., 

11'. 

İ§&e. •• ~e.. §Unu bilmek iı:tiyorunı. Benim 

ırkıma karşı İngiliılerin beıiltdil;i tau&up sizde 
de "ar nıı? Rirdt>n eev;ıp \ıel'meyiniz. lkmuı ııözü· 
miı bitirmedim. Bir ~ey daha 60racıığını. Renı;i 
eizinkmden ~· olan bir adamı &ew-hilir mi~i· 
niz? 

- Benim için ıiı batka renkli bir adam değil 
Einiz ki .. 

- Ben Malakahyım· Aııucm he>tidı. ben ona 
çekmi~im. Fakat babam ko)ll ren\lidir. Zenci de· 
Sil, fakat çok k~u esıııerdi. Bdki !Joooklarım 
babama ı;ekcr. İstirftam etlerim aize. bana CC\'ap 

veriniz: 
- İkimiz de serbest değiliz ki" Bıı suallere 'e 

CC\aıMara ne lüzum var? 
- Demek l.i istediğim ce,abı 'eremiyorsunuz? 
Odrcy Selime dikkatle baktı. O maÇnır, aza. 

nı'!tli ııdamın Gözlerinde yııhııran bir ifade vardı. 
Kendi;.ine cevap 'ermi~, renkli atlım addetmediı;ini 
~iiylemi§ti ya .• daha ne isti)orılu? Auupaılıı da hu 
kadar e~mer renkli, siyah soı;lı nr. çok adam ver· 
dır! Genç kadın bütiin hunları hatırdan geçirdik· 
ten sonra Srlimin beklt·diği cevabı verıli: 

- l;ıl'r "crb~t olsaydık ve EİZİ sevseydim. Bü· 
ıüo bunların ne chl'mruiyeti olurdu .• 

- Teşelkiir ederim. 
Selim başını bir çinili sütuna da)amıı;, ellerilt.ı 

gözlerini kapamıpı. Odrey ya\a§Ç.a genç suitana 

yaklaştı, elini tuttu, göz:lerine baktı. Bu sözler 
)'B~ dolu idi. :'.\fulıab~f'! sorıln: 

- Ağ!ı)or D'l\lsunuz'f Niçin? Bu k;ıdar çok mu 

uıvİ)or~unm? 

nl arııştırı3' orl:lr. 

Deıılz]er, her biri bir~ fJ' 
kaç bin Jıayatn mal oJıUI tJdl
gcmilerln mezarı b line g l 
lıldar, leş yeJUcktcn ı~:;:,,; 
sa, lnsanlıır gibi l uınyıını ~ _,.n' 
lan içindir. Auuı13, ~ııı...-

lan köylcrl, knsabalıın ~-~..d 
le bir «il arı a.tfüıı nıw-

geUrJldi. Ne Allah e\inC :;:_ 
ocağıruı, ne de sağlık )'lir 
gı \ar. Gözü kamntı•Ş 
kuı· bombalan ne ooml '~ 
no fnklr bir ihtlynrııı 

no de blr hnstnhaneli a~-ır' sıi 
Leş kargaları 'e sırtlıuılnl' 
sadına uL'Tllmadıl:ırsa ro*"'J. 
çok sa •lam olduğuna h~- -

IAzundır. 

Harbin bu boğucu vo 

\erdi: 
dllr l'llııcar üliml ınıı~rosı;; 

aycne;lle knnda mo\ cut :ti 
slllerinln imlı:ısı l!;'ln aıaı.J el 
tozlarının kana zcrkcdiıııı 
rem mlkropJ;:u~mm öldurUI 
hn tnlığm kalmıyaoat'IJ}I 

Soruyorlar 
Eşya fiyatla~' 

Hallmnız, ihtlkArla l1
1 
-" 

)C da\ct ediliyor. ''nrtığıl1"' 
mlren bu sinsi düşmanı 
için mucadcİcnln zaruri ~ 
da heı>iml:z. müttefikiz.. 

lhtlkir, malını değerıııdt~ 
ya \C fahiş fiyatla satn1 

nu bulup gayri meşru ı.!ıt17 
demek oldut"t.lna gorc 

mücadclele dınct edilen 
mücadele me\'zmınu t~ 
manıuın bugünkü satış ~ 
nı bilmemiz ikt1z.a eder~ 
man zaman bazı ıuadd ;ıı;. 
tayin edilerek itan cdi ~ 
bunların unntulmuş, f;Ci 
mış olması da '8ıiddJr. J31i 
lnr bllinıne00n yapıJ:ı.ctll' 
c tlar, ihbarlar aın ~ 
) ere mc ul etmekten~ 
netice 'cnnl) oc'Cğinin 
leccğlııc göre soru3'orııı: 

- l<'lyat murakabe it~ 
!jltndlye kad:ır İınngl ~ t 
slbl atı-: fiyatları tesb

1 

ğinl bir r tc halinde d-"' . 
ll n ettirirse mikıadcle 
h ohnıı:ı: mı acaba? •• 

Omıet 1 
nasıl yapılır ,,, 

Bir kdse) e dört yun1u 

Buna yıınmşar kah\ o J.1' 

rot, karbonat, Ik! ) en1cJ; 
11 

lcta tozu, iki yemek 1t11 

yu \e kt\fi miktarda tuı_,; 
katıp tel ile s-Uzelce ~ < 
pürünce, bir )emek (.P,, 

rltllınlş küı;iik bir tıı\11) 
boşaltınız. Jlıırlı ateş il .1 

_ıııı' 
tup ıım sıra tavayı s-ç# 
t;ını iyice !,leklncc bir bl 

l<ııldmıı altınıı bııl;:ınıt-P; 
mlş ise t:ı.m omletin uıc # 
bak knııatmız nte ... tcJI ı; ~ 
vnyı tersin• ı:e\ irlıı orıılt 
nlmız 'c t:Iy tıırafı aıtll 

"''' zere ya ... a ç: ta>ıı)U .. 
61 

şu &ilrünu.t. Alt tartıl• cıf" 
bir tabağa kaydınl' f10 
Diz. 
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'!arp vaziyeti Ta r i h i v e A s k e r i T e t k i k 1 e r aı SON HAIDllRl!EJR l=I 
VATAll 

Soııbahara doğru ~ Cenupta Ruzveltin 
,,,_ YAZAN. Bugünkü Alman ordusu 
•illan BORAN 

Bon btlı 
btııtıı ar ı;;-eldi. Alman or<luları nasıl meydana geldi? 

tarihi safhası Alman inkılabının •• uç 

Alman tazyiki 

aza idi 
matbuata 

beyanatı 
lfgil Lenın:rıı.d, Moskova ve Kiyef'I 
!il~ ecleınedJ~r. Ve bundan daha 
~llıt it Olarak Sovyet ordularının bU_ 
~1~nı ımha etmiş dcğl11erdir. 
~ ki garbi Ukrayna Al
~ eline geçmek üzeredir. Bu 

~ ":_hnanıar harekM plAnmın Alman ınkılAbı 1517 senesinde ba.Ş_ _ 2 idi, iktısadi bUnyesi de hasta. .dl. Moskova, 17 (A.A.) - Sovyet ibs- Rockand, 11 (A.A.) - Reuter: 
~ _,mını arazı clhetlle tamam. ladı. <Luter>, o sene Wittemberg Bedbinük \e befalct Alman :ruhunu tıhbarıı.t bUro unun dün akşamki te - Rd Rooseveh•m yatı. dun mahalli sa· 
'Oluyorlar. Zira Baltık memle- kllsesinm kapısına bir beyanname Yaza:1ı·. ' e bünyesini kemirirken, Hltlerin ha_ liğl: aılc 5aat ıs e doğnı limana ı;imıiştir. Po-

Sovget tayyare- A iman - Sovyet 
leri dün gece Ber- harbi kışa da 
lini bombaladılar devam edecekmiş 

bt1ıı Beyaz Rusyamn bir kısmı ve yapıştırdı. Bunda günah çıltarma ti- 1 rlkulôde propagımdasl herkese cm- 16 Ağustos gtinU kıt.aiarımız bü- tonıac'ın demir atması uzerine derhal yat· 

t'tıı.t lıltraYnayı ele geçirmişlerd:.r. caretinc kartı 95 mesele vardı. Bu Jbaaa BOUll .niyet \C iman verdi. Memleketin m!ld tün cephe boyunca düşmana karşı ta bır gazeteciler konfcram:ı toplanacağı 
'Pltnın bu kısmına Len!.ngrad, suretle Alman lnkı!Abının birinci sat_ di cticli kalmaou,ııa. Almaı~ğın harbe devam cylemıştir. bıldirılmicur. 
>et va Ve h:ıyef' do dahildi ve Sov- hası açıldı. m&ne,·ı k1W\ctlcri vardı. Bunlar, Al- Kıtalarımızla Jşbırllği yapan hava Konkrııns, yatın bH- nlonunda \ulu· 
':uıarının büyük kısmile im· l) Alman Jnkdabının birinci ıtaf- Sehleiermacher"in Sctıopen Hauer'in mama ,·aıaa se\·erliği, itaat le lntJ- scuvvetıcrimız düşman kuvvdlerıne bulmuş \C buna Hopkiıı.s de ıştirak et· 
~ V&rdı. Demek ki son bahar hası: ve K.erkegaard'ın tenkıd1 romancı- umı., askeri an'aneleri ve tctkllat- darbekr lndırmeğe ve tayyare mey· mi~ıir. 
-- ırı halde pltı.ıun birinci kısmı Lutenn Refonn inkılAbmda tarihi lığı, Beethoven'ia ve Wagner'in ro· !.'Ilı* kabiliyeti kil, Bundan başka, danhı.rında tayyarelerine taarruza füis Roose\elt, konfcran ta dcnıiştir ki: 
"-ı 1-ıot.vemeu karşısında tama- bakımdan en mühim nolcta şuduı·: mantik musikUeı:i birbirini takip et- memleke«e tMim "e terbiye yolllo devam etmiştir. <- M. Çörçil ile mülikaum, mukcın· 
~ tbık edılcmedl. Alman hesabı Lutcr, Almanyanın kalbine ve zekl- ti. Yeni bir alem ve ~nı bir hayat ve lıievk ve idare etmek tiUr<ıtlle lıa- Şimdi alınan kat'i malQmata ı;;-ö md neıicel('r \ermiştir. \ azi)etin bütün 
'- : l&lımtnıertn !ev.kinde çıkaıı sına daha uygun bir hıristiyanlık, fışkırıyordu. 1848 fıareketl, bunun yata !.'lk&nlacak bir gençlik vardı. ıc ld Ağustosta evvelce bUdırUdiğı vrı;helen uzcrine taınamile mutabık kal· 
'llJcavenıeuıe altüst oklu. bir din ortaya koydu. Denilebllir k: başlıca alameti idi. Fakat mu,·atfaM: ~te .Hitier, ba mıuH'Nl ku\~etlerlc gibi 21 değil 26 Alman tayya.Tesl dü- dık. Öniımuzdeki toplantılar, )eni bir fikir 

S lıkraynaı:ıa muharebe bit- reform iııkıli'lbı iki bUyUk \ş gördü: olmadı; zira müsavat üzerine elaya- h}e ba~adı. ışUrlllmliştüı:. teati inden ba,kıı bir §CY olmı')acaktır. 
~ Fakat Sovyetlcıin yeni Hırlstiyanlığı Almanların hazmede· nan parlamento uniü Alman zihni- 8) AtMaa JnkllibHlm Qç4htcll 58f- 15 Ağustosta 29 Alman tayyaresi l\I. Ç'or~ıl ile bcnım tarafımızdan ha· 
' et için Dinycper şal'k sahi- bileceği bir şekilde Ceı menleştirdi; yetlae aykırı göriinüyontı.l. .....: dilşilrtümüştilr • .Biz, 24 ta~'Y8re kay- ~ırlanan ııiyasd dcklıira yonunu meriyet 
-...., ... ,lıaıırıanacaklanru arlık .kabul İncili Almancaya çevırmek sureUle 30 sene harpleri feltltetinden sonra Refor-m ,~ romantizmden sonra bcttik. meüainc ko)mak iı; n hıçbır tedbir alın· 
~ mı)acaktır. Bu konferans neticesinde A· "'-· ~ ayni zanıanda ccrmcnliğl kU\l\lctleş- halAskar büyük Frederik Prusyadan Alman inlotabının üçüncü safhası Ukra'"'na har.ektıtı 
~ lon b ı " merika Birle ık Dc\lctlcrinin harbe gir· ..._ ahar mevsiminin sısl., tırdi. çıkmıştı. Bu sefer de hallskk Ble- ba~adı. Buna Httlcrin siyasi mcsleğı 
la...~ •ıı. v ı Londra, 17 (A.A.) - Rus cephe- mi)c dahıı zı)adc )akla•mı:ı olduı;unu san· _, tA c çamurlu arazi şartla.cı Luter, Almanyada ve Alman cem.- mark Prusyadan çlktl. Prus~·a, Na- olan Nasyonıri sosyali2:m diyoruz. 
b.L ""l'afın d~" ü t k b" · · d sinde Ukra~-:nadaXi barekA.t tehlike- aıı)oruın· ~? a_ .... a çok işine yarıya- yeti içinde !erdı ve m ş ere ır ı- polyona karşı .htirrtyet harplerın e Nasyonal Sosyalizm cihanşümul v:ı 
' ...,_ lldan iki tarafın kıtalan da man yarattı. Bunlar, hiç şüphe yok Stetn gibi büyük siyasıler, BIUcher. ınsaniyetpcrver bir meslek değlldlr. li mahiyette devam etmektedir. Fa- Konfrransın nçık denizin lıanı;i nokta· 

~"vr90ek rl " h . ıııda \Uku bulduğunu if§a edt'mem. Bu tir. l<"a:kat cıı çok ta- kl mllll vahdet için iki kuvvetli uo- York, Sctıa.rnhorst ve Gne;senau gibl TamamH-ı Alma.ılıblhn CR kuvvetli ta kat Rus rapo arına gvr-e cep emn . • . . . . 
ili.. l<llll ukuııımun scbcpkn s.ırıhıır. Beııım Rock ~ ..... anılan hava kuvvetleri- surdur. Bu itibarla Reform, dini ~u.- b(junı.. -neraller ve-Mdi. Bu defa mfı olan tt'k nazariyesine dayanır. d...,. bütil k ı d ı t 
..._ ""Jno ~-- - ·~.,... f-öcr n rsım arın a vaz ye e land'da kara)ıı çıkacağımın en elden ne§-."I ta~ torıu bırliklertn v-0 tankla- hada milli bir inkıl{ıptır. _._ p ..... ....,a, N>.anoAa Biamarek glbı Bu mesleğe "Öre her hilkunıet, sa- ... 
ı... ~lll' g ,_ --,,- ~fA•-.... "' Ruslar hO.klm bulunmaktadır. Hat .... redilnıi' olma mı doğru bulmadım. Çün· ~ il• 0receğl muhakkaktır. Yol_ 2.) Alınan inkılibıwn lklnci &at- "''ylik bH" sivasi ~ onun Jnıl&aı ar- hi:p oiduğu n·klJ\ kankterinl ve ta- d · 

1 1 
bi ·ı 

ı ... _...., 8ll k "" " Almanlarm Smolensk mıntakasmda kiı ıs \aıdı 'c eııııa ıı ar r torpı at· ~ Olan esimlcrt ve bataklıkları hası: kadaflan olan M<*ke, Alven~ bil temayiUlerini hesaba katmak mec 
' >u..._ - Sovyet ovalarında, yakın- Bu safha, 17 inci asrın ikinci ya- ff Goeben ~i kıymetli kwnenden· buriyetlndedlr. HllkO.metin gayesi, bu geniş mikyasta siper inşaatına baş- mı~ . olsalardı, bu dcniz.ıltıları soreıniy<> 
~~ ~larla l-.aal i k u da R örül k -"' B ls Al ccktık. ~ ıyacak çamur nsında başladı. Bu n ıuL.P e- ııu.· gördü. tün diğec maksatlar arasında ırkııı ladıkları g me tınnr. u c -

1 
,. B -~ ·H· •

1 
b .. 

1
.. f'kr' 

._,. ~ ngnız a~~""' ı ı o UJU~aıam ı ı, ~ t~ taarruz eden tarafın form inkıldbı gibi milli bir ga~re l84& da ~ ı~ ~~ giati kıymetlerini muhafaza ve in- man gazetel~rinln naklettikleri <Her ubaııa doğıuu~ur. Btı fıkir, müştereken 
~ ın\1şkııata uğrıyacağı mu g'lldfiyOl"du. Bu gaye, Cermen ben- o :ne Amerilcen fMlinde biriefWt ve kifaf ettırmek olmalıdır. Bu da an- ne bahasına ohıroa olsun Moskovaya benim ~c 1. Corçıl'ındir. ) unanistan ve 
'-ı' llğini dış llcm n karşısına dikmek demokrat: bir hik6met ve ne öe cak mWetin sıhhi, zihni ve nllne•"i mak mrl le tezat teşkil eder. Cirit seferi ri, bıı fıl..Tin tatbik me\'kiine ~ flerı n şartlar altında. acaba ve onu kuvveUcndirmekti. :Bu ~n1 preıısllhierden ibaret \le JDÜl&vat& &aetiyemJe kabiidir. Çv:k\l ~:~ya ,gitmek içtn Cfl kı- konma mı uç ay kad r geciktirdi. ""°' hareketi ayni sürati mu inkılap Rornantlsın.e idi. ~ bil' ~°" ~· Alman ıriwun top yekQn lfQdea1, . M. Çorı;il il hl'raber n{'gettiğimiz dek· 
~ ~k ml? Muvasala ve Almanya, 1618 d<ı başlıy.an ve İstediği şey PruB)llWlln bütiMı .Almall milli rumı kuvvetlendiren Alınan ır- sa yol Ukrayna değUdır. larasyoıda ve bilahare hu deklarasyon hak ~ ~I de hesaba katılırsa 1648 de bfterek taı·ihe (30 sene harp- yaya hAkim olmea)ldl. .Bil biriiği Judıı:. Bitin dünyanın bir anlayışına BerUno ha\'8 akını kanda ')apılan tdsiriı:rde bir şey unutul· 
.~. ~Umkün oinuyacağı an- lcri) adile geçen mllcndclc de\•rcsin· meydana getirmek ~ AJmen.)IUU!l göre ~ sosyalist lnkılibı Moskova, 11 (:A.A4 - Tass Aja.1- mu~ıır. Bu da, dunyada naı:i rejimi al· 
~ • Sovy~t mukavemeti de mağlöp ve perişan olmuştu. Pnıs- b&şına be!A. ~ ~ \le <kan ve şeref:> diye haykırır. Siyasi sı bildiriyor: tında vukua gelen §e)ler hakkı~ ı;~ 

"11llc bir-
0 

%aman bu kötü ahı.'alln ya hUk(imetini kuran bUyUk !<'rede- Fı·ansaya kaqıi haq> etmek lııe mil· bir aoiaylf& g&e de bu haykrrıf: lW'l6 Ağust g.ccesi, Sovyet tay- ni. teati inin luzumudu~-. Bu ba~ııs, mu· 
~ •hernmıyeti kalmaz. rlk 7 seoo lıarplerlndcld za!eı·lerilo za!feı· almak .16amıdı. <Be' mlDet. bir hlkfıMet ııııe bir şef> yarelcrl, Bcrlin mmtakasına YC kıs- ıakerc ~dild.ikçc ,o der~nlc.~ırildikçe, bu 

llorı baıuu· ba"ında Alman Almanlığa tekrar hayat verdı. Cer- Bisnıar"" ~""-''-" t··u.. .......,~ , ..... dlr. · t-..LI- n Alman 
1 
.... alı altında hu ~ ~ ' "'~ --- ,_ .- ...... nıen Stettin Uzer ine yeni bir taarruz nazı ı=ıı<:nnı ·~ . . .• . · ~ ~ 1 istikameticnie fazla menlik bu zaferleri.o öCiindil . .Fakat 1866 seferledie .A.vlA&tlılQlalJl ve l870 Birinci maicaolemizia sorumda söy- yapmışlardır. Berl!n ve Stettin ıı.ske- lunan 'e yab~ A~ıuıııı~a ıl~ ~ş ~~ıı;ı )a· 

~ ,~ ? Hitlerin kararg-Ahını ortada bir Cermen ltUltUrU yoktu. • 71 sefecile de Fra.nııayı ıneiiQp et- 1ediğbnlz veçhile, Naayonal Sosya- ri Ye endUstti hedefleri Uzeıine bU- pan mılk:tler uımııde ışlediği fıkrin ~. 
~' ~Ya nakletmesi Uzerinc BUyUk Fredeı1k'ln kütUphan~si, yal- u. P.ı·usya. bu sa.y;eöe l*llı Alman- llzm, Alman inkılAıbının UçtincU sat- yük miktarda yfiksek inf'iJAk ve yan- tcti d11lıa .~ade aıılaşıl.maktad~. ~~· 
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Asıl gaye 
M W&katlannın hemen akebln 

do B. ltu.uelt \'C B. Çörçll 
l\loskovada.ki ı;fyasi ınUmess!ller• 

vıısıtasllc B. Staılıı'e Amerika, lu• 
giltere H l Ruııya arasında l\loıtko\"11. 

da bir koufe.rana akdini rek.J!f etti
ler, B. Stalinde bu teklifi kabul et· 
tlği:u bJldlrdl. 

Bu üçler konferaasına atfedilen 
ilk mal<s&L, ild büyük demokraainla 
Sovyeüer blrliğiae ne tddJde. yar
dımda buJıınacaklanDUl tesbiU ola
rak CQSWlldi. Şiiplıe&r., konfcram. 
ta bu uıcacle de görüşWooekilr. Fa
ka& koafera111Uo aaıl Pleai her bal_ 

de ba mesele değildi. Çünkü :sı>"-yet_ 
ler Blrlifl, Birleşik Amerika 'e 
Büyük Britaııyıulao S'eleoek her
hangi blr l'&l'dımın nevi \e şekli 

Uz.erinde durma.ta lü- gönıli)e

ceğl gibi, iki demokrasi bu yar
dımları naed ya.pacaklanm bil
mez değUdlrler. Hatta bu if B. 
Ruzvelt'ln ı:ahsi mllmcsıılU \C en 
yalan arkadaşı B. HOJ>kfM'in e' -
\eh\ Moı;kovayı, bOllra da Lolldra
yı zil aretlerlııde ana hatluı bakı· 
mından gönişülm~ ve wlHt ediJ
miştlr. 

Koakran ın atiıl ga~w;l, Uzak 

şarkta Japonyanın yeni bir baro

ketine ka~, B. Ruz\elt. - B. ÇörçU 

mlllAkat,,ında kararJ~ulldığ'J şüp

he edUemlycce,k olen Amerika ve 

İngilterenln tedbirJerJne So\')eıler 

blrlltlnl de iştirak ettirmek \'e bu 

iştiraki bütliıı teferrüatlle teı;blt 

etmektir, 

:Sltekun Birle.~lk Amerlkadaki 
müşahit.fer şimdiden bu noktayı ö
ne sür.ıneğe başladıl&l'. Jaıt0nlana. 

işgal etttkleri Fransız l~lııWıı
de kara. ha\ a u~ ckınk kll\°\~llll 
durmaAaıı arttırdıkları bir 8lrada 
MoskO\ ada akdedilecek laia iiçlet 

konferansından sonra, uzak şarkt. 
yeni 'e çok mühim htıd~ Inti 
zar etmek Iaı.ımgcleeeğinl sö~ 

mek bir kehanet olmaz. 
Sa. İp 

Sicilyaya bir 
hava akını \rıe llenUp iStikametinde yani nız kllısik Fransız escrlerile dolu i- yaya haWm oklu. he.iM l'e siyasi inkifabdır. Bu, bütün gm bombaları atılmış ve bu iki fC- rasileri.a ı;ıtıık~.c daha zıpde ı;öde.riu.i aç· 

lltkasya havzalarına. doğru d. Almanı.·a rönesans deı.Tlndc.ki k ı d 
la. - ı. " ' BütUn bı.ı ~ çlkarıiacak AlınaNarın iliklerine kadar işlemış- hirde birçok infilaklar \1e yangınlar ma: uıım •.r. . L .• u . d ( . t Kahire, 18 (A.A.J - İngıöz hava ~·' buihtimalleri s«dedil.mel{_ büyük mimarıeınl, 12 inclbtve 16 ın- umuırü netice şudur: Alman Jakııü.· Ur. Tarihe göre cSturm wıd Drang - mtışahede olumnuştur. }ransad.ıkı ~azıd)'ct ,..,1,.~"ın a, dctc_-ıli~. kuvvetlen orta ~rk wnuın{ Jtarar-
... 'ht ihtimaller yccsizdır. cı asırlardaki bü~ilk ede ya.tııu u- brnda 'iki ~ cerey&n val'dı; biri- hUcum ve taayik~ in, roma.ntizmın, Uslerioo ta bulunacak ka ar nıa umattar eı;ı m· gahıım tebliği: 
L...,, Cltıiuıarının böytik kısımlan nutmuştu. Bu sebe,Ple Alınan sanat si Cermen n.ıım benlik sMıibi ~ Benler,~ ~--ııegeı-m meydana Tayyareleri.nmm beps Pazar ;ıinu \'a;~tona dQncr dönml2 gc· Sıcılyada aı;ır bombardıman tay· 
L' ~· Corgb v~Lentngrad - Mos ve edebıyatında yeni bir inkılAba Jü. maa•, A<&.....ı __. ... ··-~ .-J&...&ı'-'-i tar=.... ..,._,,t_..1 _

1 

pa" döftmliştlk. c~ bu nı~ lııikkında, gerek Uzak~rk "a'"' 
~' ~ ~· ...._ --. •~-- nu .....,.. - -- yarclerimtz, cumayı cumartesine ..,... ııı ... : i Uzcrindedir. Bun- zum vardı. İşte Alman inkılA.bıruR San_. ve --r..o.-Ha ben~ ka- ,.. ____ ,,,~"'" w~ .,..,~---he Bir .tYm8a Getletlali ÖMii vaziyeti hakkıııda f. Corod HnH ile ı;o· 
~ Yu..... - •. - ......,_,,_ -- va m-.-..... --- ..... __... iıyan gece, Çatan la hm anına rnu\·af-~ '-..eatkçc Alınanlann Cc- ikinci safhası dedığimlz ve Roman- "'1f&ll ve cemi~ MiMt vahdete e- \le Spengler'in devamıdır, Stokholm, ı 'I (A.A.) - 1'a!ıiti: ıse- fll'l<'cr im. fakıycUc tctcv\ Uç cdeı::. bir taarruı 
~ .... ~- Rostov ve Don hav- tisme adını verdiğimiz bu sanat ve c.. rişen Alman~ 18'5 den sonra &a• Hitler, Alman laribi boyunca dl- lılhl~ettaı- bir ıneobadan öğrenildiği- :M. Roo cvclt, a)nca 10 ~u-t05la Princc yopm.şlardır.. Merkez mcm:ircgi: e, 
~ .;:_llJl.lllan \larlt olamaz. deblyat inkılflbı, Bodmcr v.e Klops- nayile~mcğe başladı. Bu ta.ıilMen son zili kalmış bu fikirlere yeni bir ateş, ne göre, llurmaD5k iıstikıunetwde of \alcs İnı;ı1ı..: zı.rblı ının kıç ı;uvertc- demlcy·oıu .iStasyonuna ve gUmrük bı_ 

"IQ'aYnaya gitmekle Alman tock gibi kalem eıbablle başladı. radıı· ki, sanayi bu din&mik ırkın yenl blr şekll ve yeni bir kuvvet ver- cereyan eden bir muharebe esna ın- liİnde icra crulen mukcınmel dini ~İn· nalarına birçok bombalar atılmış ve 
~etd~ı vadlni yerine getir- Bunlar hakiki cermenliğl uyandır- c.mpet·yahzm vasıtası oMal. Almaniar meğe muvaffak oldu. Bu suretle A!- da., Fin ccpheı;lnılcki Alman ordulah den lıahsctmiş ı;c demi~ir ki: bir bilyük V() birçok küçrtk yangın-

..._'"' ~ Carbi Ukraynayı istila. malt için, şimal mcmleketlerlnln şi- teşkiUı.~lıkta. becerikli ifle&ni&rdlr. maıı gençliği yeni b r iman kazan- gurubuna kuınaada eden Geoeıa1 c- Bu dini a)inc i~irak 'tldcnkrin hep· lar çJkanlınıştır. Bir infillkı müte· 
·~et Ce latnıak istomişttr. Yoksa irlerini, Hk Ceımcn ı",1anını ve ka- Bu t~kllQtçıkk kabiliyeti. ite em- dı, ölUleı· uyandı, Alman gençliği Dıctı iılmliojtilr. si, bunun bii)ük bir tnrihi i)in ıeşkit et· akip 100 lulomctro mesafeden görU· 
~al>hestnin ~limal ve merkez dlm Almanyayı tercnnlım ettiler. ~· peı·yallzmden ve hariel ticaNt.&oen a- FicbtG'nhı. Lessing v.e Herder'in a~- tiği intıbaını lıi etmişlerdir. Bu Jini nıe- len ale\.·lcr, 

250 
melı'e JuMiıar havaya 

~~ tı karşısında bulunan Al- ır, filosof le mUnekklt olan Lcssıng deta muaz:ııam ikU&edl bir hMIP ma- .aından tfdtrar .\Al sözlcl'i duydu: Alınan taarruz.o ;yavaşladı nı6ime, bir lnnlliz paprun ile bir .Amcri· çıkmıştır. 
~ llrının bUyUk kısmı cenuba dini: i~ml tenkidi ~ u_ya.U-oyu yenı- kineısi vicude getirdier. «Bir Hrilff:t ~-eb den asla. wızga- Moskova., 17 (A.A..) - RcutCl": kan papa ı ri)asct eykH1işıir. Dün av.c.ılarıRHZ taraltndan oenu-
i 've tıe ~ cSetııdir. Ne harekat he- leştırdı. Bu zat 17 ıneı Alman asrı- 1914 _ 18 harhi Nf\a<kğı zamen çemez.» Moskovadnki lntlba, Ukraynada bü- Rooec'Ydt, bundan sonra SO")'dltt DK· 

() b de lllUdıı.hale vaziyeti bakı nın kalbi. ve dimağıdır. O . dcvirckı Almanyanın ~Hıda 8üyük I<'rederlk Bundan sonra Alına.nyada artık yük Alman taarruzunun, Rus kuvvet liğine yardıın nıeselcsine temas e• ve bl Sicilya Uzerlnde uçuşlar yaprlnıf! 'Una. lınkrı.n yoktur. Fransız tiyatrosuna fazla itibaı· var- "&""_..._ ~ L..1.1'--'"-..... r, "W """'°lllal'Ck d ld !erinin artan mukavemeti dolayısile liU h~anııtta bıılunmıtŞtur: ise de hlı& bir h&WP. muhanıbesi oı-
~inyeper garbinde temiz- dı. Lesslng Fransız tiyatrosunun d&- ;~~:;., ";ıı·~-yoktu. 7ımanya he~e:;:a::rp u:rş:~ncla ya"8Şladığı merkezindedir. c- R~yanm ılıti)'&l)arıaın bilen mC\· m&Dllfjtır. 

fi tı devam ederken Alman yandığı nazarıye!erl. çürUt_tu, model bu harp sonunda Yenava benzer bir Dünyanın rürük kemikleri tıtrı~·or,· cut pf'Ol7ıuna ne etKetlc ithal editebileceği L b•""""a İn"'m" hıwa .kuvvetlerine 
lııalde kezd L 1 k Sh k i t •- " ~ " m"-..ı..cre ohmnıu"'U!". ~')'etler birliği ). r-... 0 ..... '°e -.. \'e mer e en n- olara a e:ıpcarc n ıya._.v.,,ınu fel"kete uğı·adı. Manzara "'ine ayni il l da 1· d d b" IU<J" ,,. 

""Galtova d ın-.. Jl ri h Ş i hUrrl et il -•- " " er şey ııarça parça o !ia • ran a UY urma lr car ~ ıa· re kanunundan istifade cttniye. ~ bombardman tayyareJer:I, G ya Oo•... e a- aldı. ı· ve Y . e may.._n- ld'ı, Weı·mar A'--nyası -·"'an hasta . .. ı· ~ •• ~.._.. 
"""- UDA ...... Biz daha llerıye yur ıyeceğiz .. » c_. lcr 1.. ah . ~~"'lll edeceklerdir. Son b:ıhar nnş olan bu İngiliz tıyatrosu Alman k habe . coktir. Çunkü ~'fCI • narp m emc&ı· QAmaaı cumartfl8iye bafiı)IBll gece, 

, 9bn barekAt safhasile açıla- ruhuna daha uygundu. süi ast rl ni ödeyebikcck 'ölLİ)Ctti:dir. J3erM v-e Benina tayyare meydanları 
-....:._= 4~1 hatıra şöyle bir sual Lessing'ın aynı çapta bir eşi olan Al • 1 B 1 • t Tahran, 18 (A.A.) Pat'S ajansı RttSyanın butun Klf muka\emekı d~aa na ve Bardia v• Bingazi limanlanna 
.._._,_•••tanlar bütün kuvvetlcrt- Herder kadim edebiyat zevkini ver- man zayıa• U garıs anın bildiriyor: cdccet•R<kn emiııtm. Gelecek &eno )aı hücumlar yapmışlardır. Benmada. 

~hesinm şimal ve merkez dl. Lesslıı,.•ı okuduktan sonra yeni ııderi için RuS')a)a dcm:ıi ınalzeme sön· hangadai'a ve iılik'Cmeıt da.irela'ine .... ~. " d d • v • Son zamanlarda bazı yabancı p--:""lıo,, a toplayıp da Leningrod bir Aleme yürümilş olan GoUıe, 8trnz tın an sonra ver ıgı nota zetcler ve ajanslar, sMI ve askeri derocği-z. tam iSabetler kaydedilmiştir_ Kontrol 
lıın ·~ .. a ll2erine yürüselerdi ve burg'da Herder'lc tanıştı. Bu tanış l'ıl. RoôSC\dt, koofımıns&a kendisine re- binalamıda yan"'"Jar çıkmış ve infı--~ l< şahsiyetlerden mUıekkep bil· grubun, du d L-··- 1.... ...., • 

.,,, atınadan LenJn,..,.adı ve ma ctfıhiye iki ese!' ilham etli: fakat eden or , oııa.ıaııa \IO .,_.. ,.,.. •• lA.klaı- olmnatur. Bet"kada yerde bU-;rı 1 b" bazı yabancı ajanların yardımı ·kı ._ • . ._,_, . · -r-~a 'B'aı edip Sovyet ordula- Goetz ve Wcrther. İtalya seyaha- vctl• rı ıııumessiltt:rimn IBıwı.:-not venntı}. ıuuan tayyarelere hlroum edılnıiştır. 
"8rk Bir Sovyet gene M oskova iddı"a- memleketteki statuquo aleyhine sru_ ~c oonlanR ııı ·nı arkadıışlıırı ile a)TJ 

lal a sllrselerdi daha iyı tinden dönllşto Weimar'da Alman e· - kast hazırlamış olduğu hakkında ~· hali d ı;~itt.i bit Deniz taYl'Qreleri ve İngiliz ba.118. kuv 
UJtraıydl? Böyle yapsalardı, deblyatı ıçtn daha zengin bir devre ralının mütaleaSl farı rededigor yıalar yaymışlardır. Bu şayialara gö_ adi:'l'ı . ...:: tg1114> n e • vetleı·ıne mensup bomb&rdunaa tay~ 
~ Ynanın Klycf şimallnden açıldı. Zırıı. Gothe \ e semer tanıştı- rnu,,..ı • yareleri Bardıaya muvaffakiyetli bil' 

et .._. re bu sUikast, Ağustos ortalarına doğ M. Rooscl'dt, M. Çur.çil He göriı:ıne-ıı.ı 1 d • oarkof Uzerlndcn ko- ıar; dost oldular. Bu dostluk 1795 Moskova, 17 (A.A.) - GeM-al Mo~kova, 17 (A./ı.) - Ta:ıs a.)eıısı bil· akt F k t Jıncum yapmışı&r ve Bingazkle tica-
a dn>. dı'rı··'Or.· ' ı u tatbık mev'klıne konac ı. a a •-n·ııin btr ı;tiadcn fazla mrdüğüoi kabul . '· h•r·k ...,,a kolay olurdu. Ar- den 1804 e kadar devam etti. Bu iki Sukov'a gOiıe, <Almanlar dllf}man hat , ıc ret gemilıerinl bombelanuşıardır. İR-

Y " et pitin, son günlerde meydana çıkanı- ctm;.. ve İıll!ı ız ~~ı:kili ile h9l ve jgtil:· e .&•rı-.0_ son bahara kalmış- büyük adam, lirik ve romantik Al- tmda bir gedik ıu•mak> dan ibare O· 12 ~ "'o ta Bulnar 'lan · lf .,, gıı•- ~ ~ .... Afrika hava kuvvet-
""'·""111 t _,, a.,,u.. • ., .- Cı)c ezan·· mış, sllikastçllcrdcn bir kısmı t.Ewk bal lıakiond:ı fıkirler ~e ayrıca çok fit)· - orç .,._......,. ~~·tı'Üı>h: ayo~tkurp. aKhalışaıyakalmıar~ man dehasının mUstesna çlçeklerlni lan pek makul usullerini Ruslara kl\1' tinin umumi kiitibi, .M. Şişmanof, Sovyet olunarak gizlice idam edilmiş ve na- dalı malumat teati eykdiğiıti ~~ir. Jerioe nteneup bombardıman ve UoC& 

~~ .. e verdiler. şı açukları seferde pek az muvamı- tayyarelerinin 11/ 12 agu-tos gect i Bul· discnln gizli tutulmasına ~lı~· M. ROOSC\-elt, İn:;iliz Başvekilillffı iri- tayyareleri, Tobrukta mevzilerimizin 
netıceıenmesl de muh- Bu 6lrada başlayan Fransız ihlillı.11 klyetJe tatbik edebilmişlerdir. Alman gar topraklarına müteaddit lıombalar at· farkında ~ top mevzUerini ,.u:I· 

tır. len nerede oldUGumı bildimıcktea itntina müsavat ve milliyet fıldrlerıni ya- lar şimdi bUtiin kuvvetlerine daha ııklannı Bulgaristandaki !SO\'fet büyük e}. --L.-:~.: detli bir bonıbaı'4mwına tabi tuıtlau9-
k l dran> ı;;-nzctcsi, ibugUnkll baş ma- etmi ve ' izlerine ııö>ie deftle "'"""~.r: yıyor, Avrupaya yeni tohumlar atı- sistemli bir taarruzi teşkllAt vcl'me çiliği muste§lrı A ck&andro,'a bildırmi~ > M ç i'I A •·- tur. 

kalesinde, boyle bır hayali stlikasd:n <- Bikliı;iıne ı;iire. . .örı; , men ... yordu. Napolyon istilflsı Almanyayı mecburiyetinde bulunuyorlar. ıir. B'ırk 'ık _. __ .. ~ı-nn· _ ,...ı..;..,.ceı.-tir. Be· Aveılarımız, Gambuk üzerındc bir 
k mevcudiyetini kat'l surette yalanla· ()Çvıan: u ,.cı-.,-ve Perusyayı da mağlup etti. Fakat Pravda gazetesinde <Alman tan • Si:nıanof, bombaların hclki de Sovycı m·m ·de ..imdi1..::1. '--it-~ ..-..... 1taıyan ibombardıman tayyaresım ya 

lıandıkı 11. makta ve şöyle demektedir: •• '"' nıt> ~·"7"' .,.......,. -r-- •• ıı..-t ...... 1.,, .. d sıya.si vahdet olmamasına .rağmeil larmın ku arı ti.biye> b&fh&ı tııyyueleri idare eden Sırplar veya Yu· ~ ve haaara "'6·-~ n·. 
İranlılaı· ar&Slnda hUk&metin pren ti111 yoktur-> sonra anlaşı- artık ortada kendisini tammış bir altında yazdığı bir makalede Sukov nanlılar tarafından atılmış uldu(ıuııu ilive • el çak lhbatli ı;ülAilı;iiy Malta, cumayı cumartesıye bağlı-

l Cermen benliği vardı. Müstevliye şöyle diyor: eımL&tir. siperlerine bağlı olmıyan ve ba..,-.kaları M. Roo&e\ t, . s ·• • or- yan gA908, dört dela hOcuma maruz 
..,. nm fena niyetlerinin tatbik mevkllne da. Koaftt-ıı~ es~asıacl.a ~1 bir ııoJda 

O"d karşı gizli bır hazırlık başladı. Al- Alman tankları artık ba~lı b&Şlll& Bulgar hiıkiııncti protesto ederek. bu gi. bi .çıruıım kalnHftlr. Blsrlyetli haısaı- yok-
11 rad b man filosofu Fıchte 1807 de Berlın harekA.tta kul~anılmıyorlar. Doj'ru· bi hiidiselerin tekerrur eıruemrsı iı;in J&. konması için kendisini bir il.let yapa- Ohlnntı~ ~~ r ~ara .rerk he . ts.. 

~ 8 a il r ser- akadcmlsl salonunda. cAlman mHle· A~..-. pıyade ile I• bi lil!.i cak bulunan bır tek klnıse yoktur. Gazeteci er, sa ona ~ en p&l9e .,.. ...,,-...,_ bu h&l'ekittan yaltm bir 
dan ~·-Ya • r & yap- zım gelen tedbirlerin alınmas1111 50 ,)ct B tahriki 1 lıları biJiil!.i ve n aJrı tebessum etmı~ ve nezaketi<: ~ °",,_.. 81 ttne vaızlıır> mı vermeğe giıiştl. Bu mak eureWe 1'arektta. iştir&k edl- hukiımetinden rica etmiştir. u er, . ran n o bi ı;eldiniZ> deıniıştir. tayyaremi& ti88Une dönmemı,tl:r. 

~~ R.o m an Ya cesur filosof, sokaklarda Fransız '<ı- yorlar Bundan mada muhtelif bU- b . vatanpcrverlığı üzerinde en ufak r ==========z::==========:::::::=========-. Bu beyanata ce\a en, Bulc;arıstandııki tesir bile hasıl etmemektedir. 

O 
talarının dol .. ıınnasmdan ve tUrlil .. nı.ıuk•-1• 1 tankları bir grup halinde So . -ı.: ~ı,.· • La . f ...,.... ., ..... """" vycı huyu · "'\ısı Vl'IÇ<' , Ilulı;ar Ha· 

nıetl kuru. Jaca k bahane ile Almanları kurşuna diz- topluyor ve bunları topçu ve piyade riclyc Nezaretine şwıları bildirmiştir: Yukıırda zikredilen busu!&ta binaen, 
melerlnden korkmadı. Alman genç- ile takviye edıyorw._ Bununla bera- So"""t ta,-varelerınin BuJ .. nr arazı···· u-. • ı 

- .,~ ~,, .,.. ~ Sovyet hukCımetl, h<".r türlü csa t n arı o· 
l.? (A. Jıği milli peygamberini bulmuştu. bcr Kıztlordu bu yenı Alman ti.biye- zerinde uçmuş ve bombalar atını~ olduk· duğundau Bulgar hükGnıetitMn protestosu· 

'rırıe ...\.) - Afi. <Boursc Hilrriyet ı:e Ccrmcnllk için kurulan sine karşı koymak içh1 icap eden ted_ lan hakkında l::? ağu to ta Bulgar Huri· nu reddetmektedir. 
~aı !azetcsının yazdığına gizli cemıyetlcr çoğaldı. Bu sefer de birleri almıttır. ciye Nezareti umunıi kiiıibi ,.i manof ta· SoV)ct hukuoıeti Bulgar arazisitıe dü. 

Oll)ıacı ntonesco·nw1 rejimine yem Almanya eski Almanya.dan mi! Sovyet l.6titıabaı'at: bürOtiuna göre rafından Sov)et ınfu>!rşarı Alcksandro\ 'a ~n bonıbelartn belki Soryet tanareleri 
~ 9al'lt ııuarı için Romanya- li ilham aldı. Almanlar altı hattaıık harp zarfın- ,·erilen maliımat, bundan cwelki ınaliımat· idare edCD bazı Sırplar ı.:ct:a Yunanlılar 
'ıı latı~ge~cn Rumenler Ro- Napolyona karşı yapılan 1810, da. altı bin tank ka~ir. Bu kadar esass ızdır. tarafından aıılmış olduğu hakkında ..,i§

llıt )er aı ı ıç n ınUttefıklerln l8H ve 1815 hürriyet harpleıinde !'akam 15 tank fırkMJına muadildir. So\yet hükumeti, kerıdisilc lıiç bir ınii· nıaaof tımıfındae yapılu bc)anatı da ka· 
~ lllata karar vermiş- Prusya galip geldi. Jt'ukat Vıyana Bunlardan bir kısmınuı. ta1niri müm- ııasdıcıi olnıı)aıı lıarckı'lleri o\yt t 111)'· ti surcue rcddctmekı.eJir. n,. beyalıal. hiç 
~, ~~lerın muahedesinde meşhur siyas ı Metler- kUn olsa bıle Almanların ınUhim mlk yareeiliğinc atfetmek için yapılan bıı yeni bir esasa ani ilenit değıldir. 
~ ,~ 4\rn tarafını iltizam e· nich'in tuzağına dUştU. Pl'usya Al- tacda tank. tank dafi topu, mitral- teşebbu~ü en kati surrtıe r<'dılctnıcktcdir. Zira ne Sırplar, ııo de YIHlaıılıbr lıiç 

bııı J\orn erfkada, yaşıyan al- manyanın başına geçeınedı. Ve sıya- yöz ve zıı:'Jtıll vasıtaları kaybettikle- Zira ~)!'t tanordcri Hıılgar toprakları bir So\)ct ta)yaresinc mali!.: değildirler. 
Ilı- bıl'lncı anyaıı mücadele ede· st bir vahdet kuı amadı. ı·ini kabul etmek lfı.zımdır. BUtün bu üzcri11<Je a!la uçmamışlardır ve hu ı;ibi ırp \e ~ unanlılar hakkındaki bu esa5Slz 

"~~· tl"ubUnu teşkil ede- Faltat bir milletin sanat ve cdebl· kaybedilen malzemeyi te!lti ctme.c bir harekette bulunmaları için Jıiçbir e- beyanatın ııuU.ddı Rusya ya müteveccih j{. 

~tıl\'Ja yat ınkılfLbı siyasi protokollarla dur- kolay ohnıyacakt.ır. Fakat en nıuşküI bep }oktur. Bulgar toprakları üzerine vu- tirakiir haberler u)dıırmak için bir haha· 
e bir :CJ'kezi Londrada o)_ durulmaz. lnkıldp dernm etti. li:ant olan cih0 t tanklan Jwllanmakta mfi- bbulan hu ı;ibi hava lıucıınıl:ırı ancak ne aramaktır ve huounla da ancak Sovyet 

'-'a 'ı...:_.Romanya hü- ın tcnkıt felsefesi, l''ıchte, Hegel ve lehassıs idmanlı kltahmn. telifiaı- ıahnk maksadile münha5ıran Hiıl r Al· Rus>•>-a taarruz ctmiıı olan Hıthr AJ. 
... ..._ Niet.ıschı:'nuı romanLık !el6e!elerı 4ic. ıa•ll'*'•• .;. 'nı .taraıııuian-...,....ı._.~~~otn alikaet oWıilir. 

Prince of Vales zırhlısı 
Amerlkadan gelen bir telgnıf B. 

Roosevelt • B. Cburcbill • IM'lretı
nn Prtıw.e or waıes = Pre1111 of 
Vels zrrhhsıııda vak• baldıııığwu 
blldfrmektedir • 

ı•rince of W81eıı ~ırlllul, iogilte
renln bu harp ~ delme ltdNl
tl ve Jüzm~ HOlrtuğtl ea yeni harp 
gemHerlnden biridir. Böyle oldap 
için l:'eml hakkında fazla malümat 
olmamakla beraber bttttln te.crM,e. 
lcr gözönfuıde tutularak ve en son 

teıeldd.lerdea ılslifade • * -

oludufu nndıakbldır. 

Prlaee ol Walelı .,._ -- - ton. 
lllk&ur. Mulltflnlel elllnıık tiç tavya-
1-1 vM'Chr- M.& hllı: oa, 18,6 lldı: oa 
altı topa vardK. Mattıc'Mt lS!,088 

beniı' lı•~ .... ---ot.& ...... h. ,_ 

Mtııptea ...... _... tezgilla ko-

-- ......... 9et pmiclf!D Be-
IJlllM!I lwJ • ... pml bqtla ..... 
~. Dfiw acMn8n hbımıe6s 
g!l'lp pım e PnWt hııdduwia hMk 
IUnP t&T', 
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TE R Z 1 

ll l BMIT 8AB81 
ATAL AY 

Teml.z murat, temi& itçilik 
Bay, Bayan kostümleri aon mo. 

Soldan 111ğa. 1 - Bc}an, Akıtm.ı. 2 -
Modem 51 rm , \ a ııa. 3 - Tuna mu ha· 1 

nbı:sıne gıdrn \ wu .. n kahramanlarının 
2 

en nı~lıuru, H.ıki olml\an. 4 - ~u ı;ıbı 

konu:mak. 5 - B r rcı k, B r nıewını, 3 

}jir r.e-.ı cetH·I 6 - l\ırın<lcn lıo.nut l Z· • 

2 • • 111 u da. üzerine yapılır. 
1ata.nbul f ünc11 V&krf han 

IJ1l'Umda Yeni Türkiye hanı. 

--ı.-;--ı-ı !111••- DOKTOB 

hık go terip al .ıi J ıyl mek, 7 
)en. k, Dıl, l.l k \ u ı 

Irat, E.k. 

ÇIPRUT 
CUdJye "' Zllhrevl7e Ml:ttclıH
aıın Beyoğlu Yerli nıanar r.l
ır.an ~ Poeta t.ıkafı 

k~lnde Me~ •P"!t::'>.a:u 

Tel: tSSS3 ----

(j TERZİ ' 

Tevfik ŞIPKA 
• ·ı~ıf~~ ,' =hı 

• 3-- •:----
oıuk 11_..._....;.l_.ı-....1...-.J-L--.!..-'~..!....-1......J 

k;irlık. 

} uf.ardan a~ağıya: 1 - Se•i kmlaıı, 

mf'l'lıomrtindcn rnahru ı rt. 1.:. .ı•· ıı _ 2 - Aha, A50, 3 - Re, Akai;a, İm (mi) 

Tıılıt, Koklc mı~ ııd t 1 ı dı, Ana, 5 - 0)mak, Ndıs. 7 -

OC'NJ\Ü BUWIACA.Nl~ H • .,1.1.Lt Lenin, Kremıı, 8 - Efe, Ait. 9 - !o)kç(e) 

Soldan sa a: 1 " rho 1 J.Jıı, 2 - \kr<le, (~) öl. 10 - Lıif, (~) alı, 11 -
l::bc, Çar . .::ı - Af! n , fo ı Iıı. ( ı, 4 -1 ArLa.ı donuk. 

enizyolları 

lj e me · ıtnıarı 
18 AGUTOSTAN 

25 AGUSTOSA Kadar 
Muhtelif Hatlara Kalkacak Vapurların isimleri 

Kalkış Gün ve Saatleri ve Kalkacaklar1 Rıhtımlar 
Kıırudcnlz hnttımı 

Bartın Jı:ı ttma 

İzmit h:ıttın:ı. 

Mudan)a battına 

Bıınaırma ha t1naı 

Karııblgl ll!lfhna. 

tmroz hattına 

A:f\·alık hattına 

izınlr hlrin<·i t.ıUrııt 

b.mlr ila\:c ısürnt 

İz.mir ikinci ürat 

Pazartesi 17 de (GUneysu), Perşem
be 17 de (Erzurum). Galata rıhtı

mından. 

Çarş:ımba. 18 de (Ana!arta). Sirkeci 
ı ıhtımndn.n. 

<NOT: Bu posta gld ş ve dönüşte 
il \eten Akf,akocaya ui;rıyacnkbr.) 

• 
Salı 8 de (Saadet), Perşembe 8 de 
<Bartın). Tophane nhtımından. 
Salı, Perşembe ve Cumartesi 9 da 
(Çanakkale). Pazar 8 de (Marakaz). 
Postalar Galata rıhtıdından kalkar
lar. 

(NOT. Salı, Perşembe ve Cumartesi 
günleri esas postalara ilAveten saat 
10 da Gala.ta nhtımından l!dve birer 
vapur kaldırılacaktır. 11Ave vapurlar 
ayni gUn Mudnnyadan 16.30 da İs

tanbula döneceklerdir. Bu suretle 
Mudanya.dan 1stanbula her ı>Un va
pur vardır.) 

Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 
8 de (Marakaz). Galata rıhtımından. 
Aynca Çnrş:ı.mba vo Cumartesi 20 de 
(Konya.). Tophane rıhtımından. 
Salı v Cuma 19 da (Seyyar). Top
hane rıhtımından. 

Pazar 9 da (Bartın). Tophane nh· 
tınundan. 

Çarşamba 12 de (Bursa), Cumarte:ıi 
12 de (Saadet). Slrkect rıhtımından. 

Pazar 16 da Clzmlr). Gala.ta rıhtı-

J mından. 

Pazartesi ıs de (Tırhan). Galata nh. 
tımından. 

Perşembe 13 de (Kadeş). Galata rıh

tımından. 

NOT: Vapur seferleri hakkında her tUrlll malumat aşağıdaki 

telefon numaralnrı yazılı acentelerlmizdcn öğrenilebilir. 

Galata Ba~ AccnteJlğl 

Gıılata. Şube Acenteliği 

~lrkeci Şube Acente.Uğl 

- Galata nhtımı, Limanlar Umum 
M:UdUrlUğU binası altında •.... 
Galata rıhtımı, Mmtaka Liman 
Reisliği bınası aıtmdn • • . • • • • 
Sırkec!, Yolcu Salonu ••••• 

42362 

f0133 
22740 

(7176) 

.urnaı~~!i"::&?:Bmcmıl~----------' 

!'on moda üıerinden dil..m:·k en 
mü~külpesent mü~tt'rileri memnun e
d~r. 

Bahçekapı Arpacılar Han 12 

Şişli TerakKi 
Lisesi Müdürlüğünden : 
Bütünleme imtihanlarına (2.5) aj;usto.ıa 

Orta kı•ın1 df'.me itmihanlarına ( l), Lİ· 

sc bitirme imtihanlarına (2) ve olı;unluk 

irntilıanlarına (18) eylülJe ba:lanacaktır. 

/Jtanbul A5liye Birinci Ticaret Mahke· 
ınesindı:n: (941 / J.;Q) 

İzmirde Atatürk caJdt!inde 4.58 nuroa· 
raıla mukim S. A. ıı. Batten namına C. 
E. Cügh"s tarafından l l.6.9H tarihinde 

,;;eli Kompani uf Turkey Ltd. ~iri.eti em· 
rine Osmanlı Bankası İımir şub~i tara· 
fından mezkur hankanın Galata ~ube~i ıi· 

zerine k~iıl" e<filmi~ olan BO. 45642/ 3095 
numarııyı ve 90000 Türk lirasını hni çe· 

i kin za~i olduğundan hah ile iptaline l..arar 

\erilme~i ~eli Kompani tara(ınılan talep 
rdilmiş olmakla ziyaı iılılia olunan me,. 

1 
kıir celin bulan. tarafıo~an 4:5 gün z~rfın· 
do mahkemeye ıbraz cdılnıetı 'e ak&ı hal· 
de hu müddetin hitamında iptaline karar 
lCrilecegi ıic-aret kanununun 638 inci ma<l 
desi mudbince iliın olunur. (5976) 

VATAN GAZETESi 
iLAN FI YATLARI Kuruş 

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

Abone 
Türkiye d..ı.tlinM: 

Üçreti 

750 
500 
400 
150 

50 

Senelik 8 ayhk 1 aJ1* "11* 

neo HH 

G6&eteye ~ enK ..... 
tııaln ectn......m lıade .ı....., 

-RADYO 
ı_PROGRAMl.J 

7 ... ~ Program 19,00 Konu~ma 

i,33 l\lıitik 19,15 ::'\fül:ik 
7, ıs Ajan haberleri 19 30 s t . . , ~aa ayarı 

" mil ariyeti 

9·00 1\luak 19,45 !\füak 
8,30) 8,45 Evin ııaali 

12,30 P 
20,15 Radyo gazetesi 

a 5 1 
KunılU.Ş tarilı1: 18S8. - Sermayesi: 100.000.000 'rurk Uraa 

Şube ve ajans adedi: 26:5. 
Zlrnl ve ticar1 her nevi b:ı.nka mua.me!eleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lL.... ik:ramiye veriyor 

Ziraat Bankasmdn kurnbarolı ve 1h'barsn: ta.samı! hesaplarmda 
en az 50 lirası bulunanlara senede <l de!a çekilecek kur'a ile •'1 . 
daki pltuıa göre ikramiye dağrtılaca.ktır. 

'adet 1,000 liralık .f.,000 llr9 100 Bdet 50 lirabk 6,000 Ura 
' 1) 500 :ıt 2.000 :ıt 
4 > 260 > J,000 > 120 • 40 :ıt 4800 • 

40 • 100 » 4,000 :ıt 160 :ıt 20 J) jj,200 :ıt 

D1KKAT: Hcsnplanndakl paralar bir ııene içinde 00 llrad!uı ..,.. 
cı dtişmlyenlere ikramiye çıkbJ?ı t.altdirde % ~ faslaaile nrilecelıctU, 

Kuralar senede 4 defa., 11 mart, 11 haziran. 11 eylQl, 

Sahibı 

11 BirincikAııunda çekilecektir. 

Muduru: Alll\llT EMİN YALMAN 

&sıldıgı yer: \ATAN M.:\TBAASl 

rograın 

12,33 fuzik 20.4S Muıik 

12,45 Ajans haberleri 21.00 Ziraat tak. 

13,00 l\füzik 21.10 Müzik 
13,15/14,00 Müz:ik 21,25 Konu~ma 
18,00 Proı;ram 21,45 ::'\tü:ı:ik 

18,03 ::'\tıi:ı:ik 22,30 Saat ayarı 
18,30 Serbest 10 D. 22,4.'l '1üıik 
18,.W Mü:ı:ik 2:!.55/23,00 Yarınki 

Yeni Neşriyat: 

Son Tar.go 
Genç ne~lin kıymrıli ıoobarrirlerinden 

Baha Vefa Karatay'ın yaıdığı ve birinci 

ba~kibt pek kı•a bir zamanda tük .. .nrn bu 

lıiiyük a~k H: his romanı ikinci dl'fa ola· 
rak Çıı\ır kitıtbe'i tarafından güzel bir 
kapak ilf'l ncşredilmi,ıir. Okııyucularımıza 
tav~iye ederiz. Fiyatı SO l.:uru,tur. 

Halkevlerinde : 

Konferans vermek 
istiyenlere 

Beyoğlu Hıılke,inden: 

1 ikinci t~rin 9U tarihinde ba§lıınacıl 
ve 30 ni~n 9i2 tarihinde bite«-k olan ge· 

lectk çalı~ma nl"'TC5İ Konferan progra· 
mı ~imdidPn lıazırlanmaktadır. Bu prog· 
ram•la: Halk lıilgileri •eri~inu dahil lo· 
nu§nıalorın ilk ve ortu mektt'p muallim· 
\erile Univcr ıtenin muhtelif fakültt'leri 
ve )Üksek mf'lkteplerin l'<•n eını{ talebele

rine tah isi münuip görülınü,tur. Mev· 
zular Halkmmizlc kon(eranıçı arasında 

ı;örü~ülerek teshil edilecektir, 
Hıılkımııın bilgisine hiımet imkinına 

malik olan arl.:ada~larımııın her gün 
aaat 18 den itibaren Hılke,imize müracaat 

e)lemclerini rica ederiı. 

VA .f AN 

Devlet Denizyolları. ilanları 
Ahiren İdaremize intik"Bl eden Haliç vapurlıırı için tanzim edilen yeni ücret 

tarif~i 20/Ai;u•tos/911 tanhindcn itibaren tatbık cdılmej;e başlıınacakur. 

Bu tarife mucibince Köprü ile iskdclcr arası münasebetler <lön nııntııkau 
ayrılmıştır. Bunlar için tcsl>iı cdılcn ücretler a;ağıda )&ıılıdır; 

Yalnı: gidiş Gidiş • Dünü~ 
Birinci lkiııd Birinci İkinci 
Mr,ki ::'llevki Mevki l\levki 

Kuruş Kuru' 
5 3 

6 4 

Kunış Kuru~ 

ıo 6 

11 7 

I\1,pru ile hirind mıntokıt yani Yemit •e 
Hill ıskclcleri ar~ı. 
Kuprü ile ikinci nııntaka yani Kuımpa§a, 
Cib:ıli, Ayakapı, Fener, Balat i!kelcleri 
arası. 

8 6 15 11 Kopru ılc uçüncü mıntaka yani Hıısköy, 

Ay1idn'!ara)', llıılıcıoğlu, Defterdar, Sütlu· 
er, F.)üp i~kelcl('ri ora51. 

10 8 18 15 Koprii ile Dördüncü mıntaka yani Kağıt· 
lıone i-kele i arası. 

A}·ni mınta'ka Jalıilindt'ki wya kar•ılıklı i kdcler arosı 11eyahıııler için lıirin· 

ci mevki ucretı l5), Jkınci mf'Vki üı:reti (JJ kuru•tur. 
Her mıntakada suba)lardaıı bınncı mc,kidc (5), erlerden ikinl'i mc,kide 

0), ı;ocuklarılan lıirlnci m!'\kidc (5), ikinci mc•kide (3J, tukbekrdcn birinci 

me,·kitle !4), ikuıcı ıne•kiclc 12) kırru~ Ücrcı alınır. 

Bu ücretlerde \Crgiler ıluhil<lir. , 
Ayrıca bütün ııııntukıılar için trıızildtlı giıliş .. ıl(inÜf Üı'rrtkıinin tutarı 

üurindt'n onar yapraklı umuma mahsus ııbonmaıı karneleri ile memurlara 
mahsu! yuzıle otuz trnzilıiılı eli ~('r )Bproklı ııbonnuııı karııcleıiniıı ılı• ıarifenin 

tatbikine ba~lanacııl';ı tıırilılrn itibaren satı~a çıkurılucıığı ilıin ••lmrnr. 
(7007) 

Devlet Dem·ryollar. İlanl~rı 
l\luhamoıcn bedf'li (10.'.i.'.i) lıra olan mııhtclıf eb'ıtta 600 rnrtrc dr.mir &ıırgılı 

suplon tel (NBElJ) (2/9 19~1) ~alı sunu saat ıll) on birde llaydarpapıla Gar 

binuı dahılindeki koıııis)on tarafından açık ehıltme usulilc &atın alınacaktır. 
Bıı i~e girmek i•tiyenlerin (79) lirıı (13) kııru~luk mıınkk:ıt ırnıinat \e. ka· 

nunun tayin ellisi 'csaikle lıiılıkte ek•illmc suniı saatiııc kodar K<'ıııİsyoııa 
müraraatleri liızıındır. 

Du i~e ait §aıtnrınıclcr Komis)ondrııı paıasıl olarak daf,ıtıLnaktndır. (7030) 

Küçük tasarruf 
hesapla~ı 1941 

iKRAMİYE PLANI 
KEŞtD&LEB: • ŞghBt, 2 Maym, 

ı ~ a !kloet~riıı 
tarihlerinde yn.pılır. 

1941 IKRAMİYELERl 
1 adet 2000 liralık= 2000. - Lira 
8 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 750 > = 1500.- > 
• > ~ > = 2000.- > 
8 > 250 > = 2000.- > 

85 > 100 > = 3500.- > 

l .~ > ~ > = 4000.- > 
""" > - > = 6000.- > 

Parasız yatılı, üç sene tahsilli Istanbul 

Ziraat Mektebine talebe alınması şartları 
l - Turk, ')"ll~ı on dokuzu srçmemi~, orta mektepten mezun, çifıçi veya arazi 

&ahibi evladı oLnak, hU!nuhıil f"'habıııdan \C ziraat i~l•'rıni yaprnağa müsait dere
cede ı;ağlam bulunmak, mektebi bitirdikten ronra en aı. lı~ r.cnc Ziraal \ 'ekaleti 

veya ,ekülctin mü~aadC!ilc rc..cmi <1.ıircler hizınctındc çalı~acağına dair noterlikten 
ta~iklı ckabul t•dilcceklere ı;uııderilccck nüınunC3İno U)gun ol.ırak> kefaletname 

\crme1' earttır. 
2 - Yukarıdoki ~artları haiz olıın i tekliler lıuvıyet cüzdanı, ~lıadetnıım,., 

sıhhat raporu lıü•ııühal \arakası çiftçi ve arazi e:ılııbi evlıidı olduklarını daır 
maıbatadun ibıırrt nıuracnııt l'Hakını, ı..;s adet ı;r•ıka futoğrııflarile bir i tıdııya 
ili~tirerek mııhııllin t!D lıüyuk mulkiy•' amirliği H')a Ziruut idarr5İ yolilc ı•ksikeiı 
olarak mc.Ltr"p mıiduı lui;unc gondtrmeLdirler. Evrak rn geç c20> oğırstos akşa· 
mına kadar nwkt..Jıe gı•lıııiş olmalıdır. \'c!ikalıııın nokeon ıılması '"YB makeadı 
tl'min eımrmrsi lıalinılc ınek"tq• idore•i hunları mulıabcrn ile tamamlatıuıya mec

bur değildir. 
3 - G~P-n yıllarda mrktt'pten çıkmış 'e boyltcc ldhııilleri arHına fasıla gir· 

miş olanların miiracaatlcri nazarı dıkkal alınabilmek için talı~! oyrılığı zamanını 
Ziraat \'rkileıiıır ait \iiftlikkr, fidanlıklar, ı•lah ve ınucaaclc İ•lo•yonlorı gibi mÜ· 

esseselerde çalışmakta yahut maarifle muallim, vekili, )ardımcı•ı gibi ö{;retici \"e 
ui;rcnİı'İ olarak ı;eı;irdiklcriııi i pat eden le•ikalarını nıuracaol t"'Takıııa bağ.lama· 
lan icahedrr. 

4 - Şahadetname dt'ree~i, rİ)azİ)e, tabii)·e der.!l'ri, hol 'e hareket numaraları 
nazarı dikkııte alınorak mektep kndro"una ı;öre ııııçim yapılacağından ~ahııdetna· 
me ,eya ta diknamelerdc hu drreee \C num:ıraların ı;ıisıcrilıni, olması lazımdır. 

5 - ?llü5a'i fıırtları huiz i teklilerden bılfül c;ıft~ilikle meşgul olan aile oi;ul· 

arı ve bunlar arıısında da arazM seni§ lııılııoımlar tercih edilir. 
6 - Kabul ,,,JiJenlcrc ilk muracaat cttıkl,.ri mokumlar \D•ıt~ilr t5> eylül 

tarihin" kodar trlıliı;at yapılnrnk n: lıiriııci ıuaddcdı• bahsedilen kdalt'tnamc nÜ· 

munl'•İ ı;önd~ril,.cckıir. 
7 - Kulıııl olunuııların mC'ktepçr yaptırılucnk tıılılıi muayencıltı eağlanı ,.e 

ıiraat i~lerini yapmağıı ı !verişli bun)e•fo olıluklarınııı tohakkuku me~ruıtıır. t62B5> 

Dr. ıs. de 

TA BA 'i' 
D&Btı..I HAb'TAI.JKl.AB 

ÖTEBAS3JJ! 
TOnel Şa.bdeğirmenJ So& No. 5 

Tel t9:06 

ı den t> e kadar 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HF..KlM 
Dahiliye Mütehassısı 

Divanyolu l 04 
Muayene saatleri: Pazar 

hariç herızün 2,5. Tel: ~"3898 

Hl - 3 - 941 
_./ 

fstanbul Levazım Amiirliğinden Verilen: 
Harici Askeri Kıtaat ilanları 

Beher metre.ine 70 kuru1 tahmi~ edilen 125,000 metre tek en yaılık 1 
lik beı pazarlıkla &Dtın alınacııktır. ihalesi 20.8.941 çarşamba günü pat 1 
~ııkarad! M. l\L V. Satı~ alma koıni&yon~nda ~apılacaktır. K~li. tı•minatl Vf 
lıradır . .ı:.vsaf ve ~rtnameSt 438 kuruşa konu~y,,noon :ılınır. 1 ıılipletıP 
ve!ikalari!c beUi vakitle komityı>nıı ;;cimelcri. (900 - 7141) 

* Muhtelif nakliyat yaptııılıcaktır. P.uarlıkla eksiltnı~i 23/3/9.ıl Cıılll 
günü saat 11 de İanitte AJ..cakoca ilk okulunda a!keri şalJn :ılmo koını5l0~ 
yapılacaktır. Tahmin bed,.Ji 75,350 lira ilk tcmınatı 501!l liradır. Taliplcı~ P 
vakitte komi> yona gelmeleri. Şartnamesi Ankara, lstanbul Lv. iinıirlıklr.t• ·Jl 
alma komisyonlarında da görülebilir. (832 • 6I 

* A~ağıda yazılı me,adın kapalı zarfla cksihmeleri hizalarında yaııl1 

&aat \"e mabıı!Jf'rdt'IJ a~kerİ satın alma komİsyonJarmda )Bpılacaktır. fııil 
kanuni \e::.ikalarilc teklif mektuplıırıııı ihale ~aaunden bir &ant C'"'cl ait 

1 

lı.omisyona ,·ermeleri. {834 • 68011 

Cin.<i Miktarı Tutarı Teminatı İhale sünü, saati ve mahalli. 

Buğ<lay 

Saman 
Sade yağı 

Pirinç 

Kilo Lira Lira 

1,300,000 156,000 
600,000 18,000 
15,000 kilosu 170 

15,600 > 44 

oo;;o 
1350 
1837,.'iO 
515,55 

Sıirt 

15 Erzincaa 
25/8/941 10 

26/MlH 
10,9/941 
10/9/9.U 

l 1) Giresun 
16) 

* A~ağıda yaıılı mevaddın hizalarında yazılı ~ekillerde ek.siltmeleri ~o.s.?Jl ~ 
tanıba ı;ünü saal 6 da Polatlııla askeri &a.ın alma komisyonunda )apıla~1~ 
palı zarflar içiıı ihale &aalindcn lıır ı;aat evvel konıi5yona teklif mektuııW1,.,.ı 
rilmeai. Açık ck5iltmcler içın ihale 6:1aandtı komlıyonda Lulunulmıısı. E 
şartnameleri komisyonda söruliir. 

Cinsi 

.i\"ohut 
Şehrİ)C 

Bulgur 
Y. ){ercimel 
K. ~lercimdı 
Fasulye. 
Ze)·tin 
K. Ülünı 
~Iııkama. 

Ç. ~1akarnıı. 
Zeytin yağı. 
Bt-yaı peyni 
Gaz. 
Pirin~. 

::ıaılc )ağı. 

Salıua. 

Tuz. 
il. Tulu 
Odun. 
Saman. 
K. Ot. 
Patates· 
K. Soğan 

1 Ç.ay. 
Ko)·un eti 

1 Sığır eti 
~ıılça. 

ı Sirke· 
Reçd. 
Silindir yalı. 
Mazot yağı. 

Şeker. 

Miktarı Tuıarı 
Küo Lira 

15,000 
4,000 

14ı.000 

H,000 
10,000 
:.ıo.ooo 
5,000 
5,000 
9,000 
9,000 
5,000 
9,000 
6,000 

10,000 
14,000 
10,000 
9,000 
3,000 

110.000 
50-0,000 
750,000 

15,000 
10,000 

150 
32,000 
62,000 

9000 
500 
500 

1800 
5500 

lU,000 

3000 
1800 
2520 
2800 
2400 
4000 
2000 
2250 
4050 
4050 
1500 
20.lO 
1560 
4000 

22.000 
6000 
517,50 
210 

2220 
ıo.ooo 

52,500 
1500 
1000 
900 

12,800 
21,700 

2700 

2.30 
13.10 
823 

4900 

Temin.a:ı 

Lira 

450 
2i0 
378 
420 
360 
600 
soo 
337,5• 
607,56 
60::,.SO 
6iS 
306 
234ı 

600 
3360 
900 
37,6~ 
31,50 

3.33 
1500 
7875 

225 
ıso 

133 
1920 
32SS 

40.'l 
ll~ 
37;;0 

202-'>0 
107.25 
735 

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

,JJp.tb 
> 

Açık~ 

> 
> 
> 
> 

* 8l:'X1 tOB tJGır eti alınacaktır. Kopalı zarfla eksilllnesi 22.S.9.ıl ~ ıJ 
uaı 16 da Adanada askr.ri 5Btın ıılma komisyonundo yapılacaktır. TobnıiJI f 
22,.(XlO lira, ilk leminotı 1701 Jiradır. isteklilerin kanuni ·~il.:alarile te~ 
ıuplaıınJ ıhale Ş!l&tinden bir ııaot C\Vcl konıis}ona 'ermeleri. (798 - 6599) 

* Aşağıda yıuılı mevadm kapalı zarfla cksiltmeleri 28)8/941 PClleıııbe 
hizalarında yazılı uatlerde Ç.anakkelcdc aekeri satın alma komisyon~~ 
kaktır. Taliplerin kanuni 'e!ikelarile teklif mektuplarını ihale saatltl ıil' 
ııant evvel komi~w.na \erıııdc..l. ı::,611f •·r. ııartııamdcri komi•yonda göriil f 

Cinsi Mil.tarı Tutarı Teminatı İ 

Yoğurt 

Süt 
Sığır eti 

Siit 
Sığır eıi 

Kilcı Lira Lira 
12.000 2100 180 ) 
9,000 1530 ll6 ) 

60,000 27,000 2025 

20,000 3.WO 455 
!)(),000 40,500 

* Beher 1d1orona 22 l.ıır.ıı tahmiu edilen lS0,000 kilo sığır eti kııP,ıı 
cblltmeye konmu,tur. İhalc!İ 1/9 941 Pazartesi gunü pat 15 de Eı11~ 
askeri 11atın aln1a komi yonunda rapılacaktır. 'I utarı 33,000 lira ilk ~te 
1475 liradır. Şannameti J...omis)ondo. görulur. Toliplcrin kanuni v~kaltI" 
lif mektuplarını ihale aaatinden bir saat twvcl komis)·ona Vt'rmeleri· (860 • 

* Bt>nl.İn &Üzme Güderiü Hlın lilınacaklır. Elinde mt.:'·cut bulunul' el 
i~tiyenlerin 20.18/941 tarihine kadar Ankarada Hava l\lüit~rlığı 2. 
müdürlüğüne müraca&t \eya tekliflerini bildirmeleri. (866 • 

* f Bürolar binası kapalı zarfla eksiltmey<ı konmuştur. İhale&i 8/9 9-11 

tt't>İ günü gaat 16 da faki,ehirde ukeri satın alma konıi~yonundo yaP
11

1 
İlk teminatı 4781 liradır. Taliplerin kanuııi ,-csikalarile teklif mektuplatıJI 
uatinden bir &aat eV\·el komisyona \·ermeleri· 

* . 100,000 kilo eısır etJ alınacaktır. Paurlıkla cksillme!i 22/8/941 CıJlll1' 
eaat 16 da Çanakkalede askeri Hlln alma komisyonunda yapılacakt~~ 
bedeli 50,000 lira jlk teminatı 3750 liradır. Evsaf ve şıınnamcsi konıı ';'(>il 
rülür· Taliplerin belli vakitte komisyona ı;elemclcri. (880 • 

1 

* Aşağıda )"azılı mevadın kupalı zarfla ekııiltnıelcri 1/9/941 raıart~_..; 
lıizılarında yazılı uatleıde Sunıç'ta askeri atın alma komisyonunda y11P1Jıif 
Taliplerin kanuni 'eaikalarilc tekli( mektuplarını ihale Hatlerinden 
eHel komi~yoııa V<:rmeleri. ı:;,u{ ,.e ~arlnanıderi komisyonda ı;örülur· 

Cinşi Miktarı 1'ulıırı Temiııaıı 

Sade ya;ı 
Kuru ot 

Odun 

Kil.o Lira Lira 
22,000 31,900 2392,50 

230,000 16,100 

l,476,000 47,232 

* 7000 ton kııru et alınacektır. Kapıılı zarfla eksiltmesi l 9/941 Paı:ıfi~ 
aaat 11 de Geliboluda ı kcri ııatın alma komicyonunda yapılacaktır. 1~ 
deli 455,000 lira ilk teminatı 3412 lira 50 kuru.tur. Taliplerin kanuni '" • t 
teklif mektuplarını ihale uaıinden bir eaat enci komi vona ~ernıelefl• • 1 
~rtnamesi Ankara, Jı;tanbul Lv. iimtrlikleri ııatın alma komisron~~ 
sorUlür. <886 .. ı 

* 50,000 metre çamaşırlık bez alınacaktır. Puzarlıklu eksiltmeri ' 
çarşamba günü eııat 11 de Ankarııda l\!. M. V. Hava aalın alma koıııi d 

yapılacaktır. Tahmin bedeli 15,950 lira kati tenıimıtı 2392 lira 50 kııf11-ı0.91 
liplerin bdli vakitte konıityona gcln:ıdcri· (87•i • ' 

d- ' 
T. H. K. genel merkez başkanlığıJ1 

Benzin alınacak 
1 ~ 

l - Havacılık daire!İ motôrlü \"&sılaların ecnclik ihtiyaC!ı i,;ln şf ~ 
ço~u 75,000 litre dökıue benzin, kapalı zarf usulile eksiltmeye konulıllu?,ı 

2 - Muhammen bedeli 19650, muvakkat teoflnatı 1473 lira 75 1;ııf1l f' 
3 - Ebiltmesi 25/8/941 pazartesi günü eııat 15 de Türk 11•'" 

tene! mt'rkn lılnasında yapılacaktır. ~ 
4 - istekliler lüzumlu \C!İka \C tcminollannı havi kapalı \C ınub~ 

!arını eaat 14 de kadar komisyonıı \Crmelidirlcr. ' 


