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Ulusal Ekonomi .. 
~rttırma Kun.nMI 

\' anlış yola 
gidiyorlar 

1119ilt . 
İ~e .e~e ıle Amerikayı 
ği ~ 'Çın gücümüz yetti
iç- edar uğra§mak bizim 
'" tarihi bir vazifedir. 

tıaıı: A. 
lınıet Eınin YA LMAN 

I~ İzmir l 7 Ağustos 
b' r fuarının en kocam an 

ıı~~·:· Adı sergi sarayı ... 
birj eti, ~anyana iki kısım· 

Yaya lngı~tereye, diğeri Al
ltliş "7rılmiş.. sonra plan 
kı8 · bız araya girmişiz. 

et Od. rn1ı kendimize alarak ti
lrıgi~~rına ayırmışız, bir 
~anı Alreye kirnlaınıgız, di

Şı ... d. . rnanyaya ••• 
"'<! J ık' 

<>ıta 1 rnuharip devlet İz-

Almanlara göre 
Nikolayef'te 

ele geçen 
• 

ganaım 

Tezgahlarda 35000 
tonluk bir zırhlı ile 
10000 tonluk bir 
kruvazör bulundu 

Odesa limanında 
b:r çok nakliye 
gemi ler~ tahrip 

E dHdi 
Bcrlin, 19 (A.A.) - Alının orduları 

ha,kumandunlıiııııo tcbliii: 

Asker ailelerine 

Talimatnamenin çıkmasını 
beklemeden mahalll 

Belediyeler faali yete geçecekler 
Nakil vasıtalarına ve duhuliye 
yerlerine zamlar yapılacak. Muhtaç 

ailelerin yardımına koşulacak 

e ... lia sında mücadele h a
~ rp sırlarını gizli tuta

la!'ile hanı çalışıyorlar. Ze
etı~nsan:atlarile yaratma 
~ıı.ı.1 e bırbirlerini "'Ölgcde 

Cenubi Ukraynada Alman, Rumen, J\la· 
t.:ar \ e Itahun 1~ekku lleri nin. nıİeil l i t'!• 

kil eden bir ıiliıh arkada§lığ ı huım 

içinde İ§birliği yaparak Ic"kalid,e muca· 
dele \e yıiniyiış 111m·affakıyrtlc1i gösterdi· 
ği çarp ı~malar netice!iııde, Dniepcr'in 
ı;arbinddJ bütün nııntııka i~ga) edilnıitt ir. 

~em Aln'ıan ileri barekitmdan sonra Ukra)'llada iki tarafın \1lZlyetln1 giiııteren hartta 

Ankara, 19 (Telefonla) - Dahiliye \ e-1 para•ı alınacakıır. Yalnız bu membalara 
klleti. asker aiMerine yardım kanununun toptan drğil. ıhıi)aç ni betinde miirat.-aal 
8urcti tatbili hakkında talimatname ha· edilecektir. l\lemlc:keıımizin arzetıiği muh· 
:ı.ır\anıp tatbik me\ kiine girinciyo kadar ıelif setim ve çalıtma 'a ııaları yuziinden 
'iliyetlcrin bu kabı! ailelere !tİratle yar· \ ekileıçe a gari bir ge,im lıaddi t~iı 
dım etnıe!İni \ C i~clcrini temin edc:ct"k edilmi)ecck, bu bak mahallin huıusi)et· 

miktarda bir para verilmesini knrarla§tır· lcrine göre ,iJiyet idare heyetlt'rine bıra· 

mışıır. Bu karara nazaran b lcdiye mec· kılacaktır. Halk, memur \ e miJC65C5eler· 
lıs.lcri kıınundaki g.Jahi)etc i•tinaden ve den alınacak para muhtac a,J,;er ailelerine 
ıılimatnamenin çıkmbıııı beklemeden kifi gelmedıği takdirde merkezdeki fon· 
vesjlİlİ nakliyeye, 5İnema, tiyatrö '-esaire- dan da ,iJiyeıler butçoine yardımlar ya· 

)e şimdiden zam yapabilecektir. Bu pılacaktır. Yalnız ıuıker ailderi için top. 

"' ""6a u ~ c:ı ."OllUı . &ra§Iyolarr. 
euer dıyor ki: c:Nc olurdu 
e~ler arasındaki bütün m ü· 
% tıpkı bunun gibi b ir 
~ nu, bir çalışma ve ya· 

' Öijurışı halinde b ulunsay
da. l'rnek hırsında , vahşet 

<>lrn Şeref aramağa mec
&ı: asa1ard 
ııtun . . ı ... :. 

OdeM şehrine ve Dniepcr'in aıa~ ı !..ıs

nıında n\}Cl kunetlcrinin lıalıi bulun· 
dukları . bir kaç küçül.. köııru bıı:ına kar· 
~· hucum başlamı~ıır. 

Bu muharebeler C!nasında., ılü:mana 

kanlı zayiat \erdirilmi~tir. Unıın muha· 
rebesi wnnnda verilen rakamlar haricinde 
60,000 esir alı nmı~, 84 tank, 530 top ' e 
miilıinı miktarda harp malıenıeı!i iğtinam 

cdilmi~tir . 
NikolayeF harp lımanıoda, t rzgihıa bu· 

lunan a,ağıdald haıp gemileri elimize 

t eın~~~ır~slarını, bütün fü
~ eQen erıni kökünden t as· 
\'arı -· aklın icaplarını bü
ltı Itıle, tnilli siyasctile can 

ill'tıeke temsil eden Tiirki· 
. llıda dıye işte hepsin in 
ldeaı ~uruyor. Yaratıcı 

l'ıtı.tta len bu saniyede l zm ir 
ne k d . ı b. geçmi~tir: İfa a ar gi.ıze ır 

lorı.ude buluyor ve dün ya· 3.'i,000 tonilatoluk hir !affı lıa rp gl'mifi, 
I' ' nç . d 10,000 tonilatoluk hir krU\ ıızör. 4 torpido 

Or llecib bgı işine karşı ne muhribi, 2 denizaltı g,.mi i. 

~! ir tezat teşkil c-
lla~kaca bir tnp çı>ker lııı t ırılmı~, diğer 

il, tar·h· bir top çekrr eıddi ha!"lra uğraulmı: vr. 
-. •. 1 ın Türk m illetine lokomotifle dolu bir eabiı dok iğtinam 

-, ~ Yliksek vazifenin m a- cdilmi~tir. 
dutnUhitte daha açıkJ:W: m&."- lıa\'a lm"'etlerI. Odesa limanına 
~ g'{:l~or. Hayır, bell ha· yapılan bir hücumda, büyuk çapta bom· 
!atın O~Şlerjn b u defa d a baların tanı isabetleri fle 9 buyuk nakliye 

• 

HARP VAZiYETİ 

Almanlar ne yapacak ? 
Gomel mıntakasında bulunan Alman kuvvetleri 
hazırlığı görülen Moskova taarruzuna mı, yoksa 
Kiyef'in İ§galiyle tamamlanması icap eden Uk
rayna seferine mi iıtirak ettirilecek? Bunu ancak 
Alman baıkumandanlı ğı bilir. Fakat bazı sevkul
cey§İ sebepler dolayısile biz ikinci ihtimali daha 
çok varid görüyoruz. Gomel mıntakasındaki Al
man kuvvetlerinin Kiyef - Harkof istikametinde 
kullanılması, ayni zamanda Moskovayı cenuptan 
tehdid için de müsait bir istikamettir. 

f Yazan: Ihsan BORAN J 
bıl ltadgozilnü bağlaması- g,.mi•ini ~e aralarında birinci •ıııı f bir 

il. bo ar ~edakarlığın Y.en! krmazör de olduğu halJe 3 harp gemi~ini (Askeri muharririn yazısı 3 üncü sayfada) 
lık gıtmesine seyırcı kııllanılınaz bir hale eokmu~tur. 

~ bufz. pünya m ücadele. ======= =============== = 

~~~n:=~~~~ ~~~Ü~~~ Fı.kretı· du~· n andık , ... ,-"'rlar k~dar çalı§malıyız. 
~ ~ k1: «Yarın h arpte 

elti . nınca m ütecavizle r in 

~lce~~lhı alacağız, dişleri· 

Ordu 
terfi 
listesi 

a~lle ıı .• 
l\ S A rnerika H ariciye 
~en Urnner W elles, h at· 

ı..,11. bi.i ~e 1ngilteren in Va
"O~Je :Ukelçisi Lord H a li

letıt 0 nu§m uyorlardı. Si-
ıııu.avi etmekten, h er m il
tı "ertn Çalışma ve yaşama 

~ta ltcrubk ten, geçen sulhü n 
~ il, on ~erinden ders a l

tııUdaf ş sene sonra s i
e bir aası icap edebilecek 

~ ..... iy0r~Ulhten kaçınmaktan 
"'Q<\i ardı 

l'oıu~rdenbire n ed e n p r en· 
~ıııın terkediyorlar? Rus 
' "'Us el '\l~anyayı yıprat
t~gı, .\~Yı~ın terazide ağır 
1 ıılllaa erıka yardımının 
~1~e aıı:; Japonyanın çem 
{Uttu? rtıası mı burunları-

111.ı \ıe em ~eden devamlı bir 
aram nıyet yaratmak im -

Büyük şairin mezarı başında dün 
hazin bir merasim yapıldı 

_..,. 
Dün, büyük p.ir Te,·flk Flkretln ölümünün 26 mcı yddönllmU idi. Bu 

münasebetle Eyüp Halkevl tarafından merhumun mearı bqında blr lh
tıraı yaııılmı~tır. Yukandakl realrn lhtlfalden bir manzarayı tesblt et
mektedir. 

--------
lht~yat subayları nasıl 

terfi edecekler ? 
Ankara, 19 (Telefonla) -

ımm Müdafaa Vekaleti tara
fndan S«1 AğUAtoııta terfi etti
rilecek olan subay ve aııkerl 
memurlara a lt ter.fi llsteıılnln 

hazırlığı bitmek üzeredir. lhtl 
yat ııubaylarından muayyen ter 
fi müddetlerini dolduranlar SO 
AğU!!t08 tarihi beklenmeden ııı

raları geldikçe terfi ettlrlle
l'eklerdlr. Jandarma genel ko
mutanlığı da .Jandarma sınıfı· 
na mensup subayların terfi Us· 
teıılnl ııazırlaınaktadır. 

~-------' 
a;!' &<>re g ıyorlar da esen rliz
llııdef a aye değiştirfyorlar ? 
~ ~etıeti§ur~~ı var ki mağ

ıı. kı~dıs~ sılahmı t ecrit et- ri t agallüp e m elin e dayana n r e · ! s ulh . imzalam.amız .v e müs~vi Yunanistan da 
~ita tttıııetıer~~man, İtalyan, jimler in oyuncağı v e aleti o l- ı mevkıd~ kalab~!memız sa~esı1;1 -
t~..,Şecaıt , rn~nın ayranlarını makt an nih ayet kurtarılabilirdi. de w bugun sul~~n ve ~!l'lnıyetın • • t• 

IJ'ıişse Cadele h evesle- h d .. 1 sagla m destegı m evkimde bU· ıaşe vazıye l 
~ arıtaı Yeniden hızlaştı - V ersay mua e esı .~ e o!la lunuyoruz. 

a '<>ıı arını duvara dayı ben zer muah edeler; mutecavız- .. .. .. .. . 1 •• 1 • 
l'ıtıa hadde - lerin silahta n t ecr it edilmesini Gozu~uzu .aça ım : Yannın guç eşıyor 

!ltiııet ııebep kadar çarpış- ekiı.la t em in ediyordu N etice galiplen yemde n yanlış y o la 
t 1• 

1er sıı· holacaktır. Baş· P ld ? G" .. b ' : d Al sapmağa hazırlanıyorlar İş iş- Roma, 19 (A.A.) - Stefani ajansının 
h._ Çin a h d u k b ' n e o u . unun ırın e - k . : . . . 
~~llltıd Silahıarınırnur eelı;ın.deınr 1 manyanın silahlanması, Rus y a- t en g_~ç~eded~n l:n~ıleBnnıb~k_az haber verdiğine güre. lıal)an makamları· 
~~ a... 1 l k b k d t etmegı 1§ ınme ıyız U ızım nın nıu-dahalesi ü)r~iııde Yunanı· tanın ~ı:C· .. bUyUk b ir zillet yı tepe enme a ımm a n n - . . ·1 b ' t .h : ' fed ' 
~aıı gilteren in işine geldi. O zam a n ıçın e n ası ır arı ı vazı ır. iaşe \azİ)'t"ti son zamanlarda duıelmiş ' e 
~ b}a! İtalya j İngiltere V crsay muahedesin in Ahmet Emin YALMAN ağır sana>i ile > 8Pı iıı~aaıında çalı,an 
llll'altıııııeun tav~ aponya parça parça edilmesine göz amelenin ı;ünddik ekmek ta)inini 320 
ı~l'tıı1 lacak Yer~yıkhınakm~· yum du. Eğer dünyada silahlan- grama çıkannağa imkan hasıl olmu~tur. 
~e~di terketıne ~ er esın ma işi esk i t as, esk i h a m a m h a- Birkaç satırla PatatC$ zeriyaıının ı;eni~letilmeı;i un:tilo 
l't ~ı "ue Silahlı sı~den ~~h: linde k a lacaksa yarın İngiltere ''azi)etiıı dalıa ziyade diiLelcceti ümiı 
~,1 llde kuv, u~~c er, ile A m erika arasında b ir nüfuz iç turizm edilmekıedlr. 
"~ıtatecavuz vetlıntınh z~- kavgası kopmıyacağmı. İngilte· --o-

"" du11 sı halindveya a a - r ede b i r s iyasi partinin Alman- tzmır fuarı ve bu veıtUe ile de- R ilin Jn •11 
;:ı.ıu.,~ranın emeni çı~a;ıla- yayı silahlandırarak Amerika ya UZVe gı Z 
q..._ "o..ı rı h n yetını ve mir " c den1z yollarında yaınlan 
·rıte.~ akkın ı . t·kı · ı · karşı bir muvazen e kur m a k is- Kralına mektubu 

elt b'. karşı v; ıs ı a ık. temiyeceğini kim t emin edebi· tenzllAt, iç turizmimizi lnkl~f et-
ır z b' o ruyaca l' ? tirmek yolunda geniş bir procra· Londra, 19 (A.A.) - Bay Çörçll 

ltıı itil a ıta k uvvet i h a- ır. ö"'le yeme"'lni Kral ile birlikte yemi" ı. il~ l!eydi S h d · b a k ' kal mın hareket noktaıoıı olmalıdır. 6 tt Y ~ ()}u ne iyi bir yol evr m ua e esı ı say · ve mUşartlnlleyh Bay Ruzveıt·iıı bir 
tı~a':'Uıu r~ ! O zam an b u dı ve b izim de s ilahtan t ecrit e. Muayyen zamanlarda memleke· mektubunu takdım etmiştır. 

~ Ç()~fl dahi~slek tutan h ü - d ilm emizde ısrar edilseydi bu- tlmlzln muhtelif bölgelerinde bu- Çörçll Londrada 

\en~~· harbe cdepheleri k?- g ün biz de hoşnutsuzların sa- na benzer faaliyetler, hem yurdun Londra, 19 (A.A .) - Çörçll Lon-
eı.. \i l ....... evamın y U- k H lb . 

tı .._te " •llletlerin e k b 1 fında bulunacaktı . a ukı her kö~lni tanımamızı, hem de clraya vasıl olmuş. istasyonda zev-
• ltaıl'!Orluk çekeri~. Sevr muah edesin i yırtıp Lozan- imar hareketlerinin çabuklqıp ıer- cesi ve kabine erkfmının bUyUk bir 

n, Japon m illetle- da gönül hoşluğuna dayanır bir ÇeklefDJetiinl temin edeceldJr. kısmı tarafından karşılanmL7tır. 

Sovyetlere göre 
Almanların 
yeni şimal 
taarruzları 

ı mc:mbalardıın elıle edilen para lifi gel· !anarak para ihtiyaçtan fazla olduğu tak
mcdıi;i takdirde hıılk, memur 'e miiesse- dirde miikclleflcre tahmil edilen mıuıraf· 

ıclerden kanunun tarifi \eçhile yardım lar indirilecektir. 

Ukraynanın 

terki etrafında 
mütalaalar 

Alman - Rus harbi etrafında 
L ondradan g ele n h aberle r Al
manla.rın §imalde Lenin g rad is· 
t ikam et inde yeni b ir taarruza 
geçtiğini bildirme ktedir. C enup
ta U k rayna harekatı .mevzilleş
migtir. Sovyet ordulan burada 
umumiyetle Dnieper nehrinin 
şark tatafına geçmiş bulun· 
maktadırlar. Odesa hali. muha· 
sa r a altındadır. Bu hus usta ki 
mufassal telgraflarımız 3 üncü 
sayfamızdadır. 

Iran hadiseleri 
ve Almanlar 

&din, 19 (A.A.) - Yarı rclini bir 
kaynaktan bildirili)or: 

İngiltere ve Sovyedcrin İran hukumt'tİ 
nezdinde yaptıkları yeni t~ehbüs, Berlln 
•iya i mahfillerinde, İran hukümeti Ü7..c· 

rindeki tal)ik teşcbbü~lerinin de\amı ola· 
rak tdikki edilmektedir. 

Bütun ,tafsiliiı heniiz maliım olm1111ıkla 

beraber. hu t"§ehbü•üıı de Al111an ajanla· 
rının İranda gizli {aa)iyctlt"rde bulun· 
dukları iddiası iizerine dayandığı tahmin 
etl i lmekıedir. İran hiikfımı;t i, bu gibi Fi kir 
Ht id d ia lar ı , İ ranın milli ' ahıJ,.ıini ı.ar~a· 
111 1)110.:ak bir tahrik olarak telakki eniğini 

lı ilclir ıııi§tir. 

h an hükumeti ayrıca hukümet ve mil· 
Jetin. nıeııılrketin hıi kümranlığını \ C mül· 
ki tamamiyctini müdafaa etnıi)e •e bita· 
raf kalmıya azme) !emiş bulunduğunu da 
ıebaıiiz ettirıni~ıir. 

Salilıiyeııar Alman nıııhfilll'ri, şu eiheıi 

muşahade etmek isıerler ki, Almanya için 
lranııı .kendi bitaraflığını •e lıükümrınlı· 
ğını idame ni)Ninden şüphe etmek için 
hiçbir tiebcıı me\ cuı değildir. 

Bir. fırın sahibinin 
gönderdiği mektup 
• 

lstanbulda kurulan fırıncı-
lar şirketi imtiyaz sahibim · 

Şirkete dahil olmıyan fırınlar unsuzluk sıkıntısı çe
kerlerken diğerleri binlerce c;uvallık stoku nasıl vü
cude getirebiliyorlar? 

Fat.ih BUyUk Karaman yokufU ni& ~rkel hariclnde oldutumdan mı? 
ıs numaralı Karaman fırını 6&hlbi bakkal ve tabl&klrlara ekmek ver· 
SWeyman Bayu'd&n ıı.p.ğıdakl mek
tubu aldık: 

clatanbul Ekmekçiler Cemiyeti 
rel6i Bay Abmet Rızanın börekçilere 
un tevzlatındaki yolsuz harekatı hak 
kında. gazetenizde intişar eden yazı
lan okudum. Börekçilerle alakam 
olmadğından bu yazılara illve edile
cek 'bir malfimatım da yoktur. 

memeliyim? 
Bu kere halitanın değişmesi üze

rine Ahmet Rıza tlrketinin depo Ye 
fırınlarında Uç dört bin çuval un sto_ 
ku zuhur eylediği resmen sabit ol· 
muştur. Bu stokun cemiyet reisi v.: 
şirket mUdUrU yevmiye şirketine lh· 
Uyacından fazla almağa muvaffak 
olduğ'u 30 • 40 çu,·al undan vücude 
getirildiği muhakkaktır. 

Gerçi, bazı ortaklarından ifittlğl· 

Yalnız senelerdenberl lslanbul ek· 
mekçilerlnln deği.şmez bir heyeti Jda. 
resi ve bir reisi vardır. Dalma Reis me göre bu stokun fırınlarda bulu.ı· 

gılarımı sunanın.> durulması emrolunmuş olan beş gün. 
ıu arkadaşlarından {ki hali teşekkW· lUk stoktan olduğu iddia olunmu; 
de bulunan şirketlerin mUdürler!dl~.) lse de arpalı un Işlemeğe başlamaz 
mUrekkep teşkil edilen bir komıa-, dan e\'Vel vazedilmiş olan bu usulilr 
yon karar!le evvelce yevmiye 23 çu· arpalı un fşlemeğe başladığımız za· 
\'al teSblt edilmiş olan fınnımın un man kaldırılmış ve bu stok da tama
sarliyatı 6 çuval tenzil ettirmeğe mu mile işlendikten sonra arpalı un it· 
vaffak olmuştur. Semtimizde ekmek !emeğe başlamış ve bır daha böyl< 
noksan geleceğinden buhranı karş.- bir stok yapılması emir olunmamış· 
lamak iç!n de şirket dahlltndekl f~- t.Jr. şu halde bu iddianın da gayri va 
rınlara zam yaptırmak suretlle temı. rit olduğ'u meydandadır. 
ne çalışmıt ise de fırınımız saat. Uç- hald Ah t R _,,,,.ı.6 .. Şu e me ıza ve ı;u.._.,ı 
ten sonra ekmeksiz kaldığı resmen k klik t i t d d ,_ e me un evz a ın a a yo ... u7 
tesbll olduğu ve unun noksan veril- h k t t . b ha k u 11 . . are e e mış ve u re e er e 
diği mü!ettlş raporile teyıt edılmış· b d 1 1 ""'d tm'•t.ı Haks • en en z m- ur e UJ r. ız o. 
ken iadesi zunıunda vaki olan mUs-

tarak kesilen 6 çuvaldan bilAlıa.re ia· 
de kılınan blr çuvaldan mada beş çu. 
valın verilmesi zımnında bir kere de 

tediyatuna karşı bakkal \'e tablakAr. 
ıara ekmek verıyonnınuz diye red ce. 
va:bı alınmıştır. Halbuki unumun az
lığından dolayı Fatih Tramvay is- muhterem gazeteniz vasıtuile allka. 
tasyonundakl şubeye yevmiye verdi· dar makamattan istirham eder .say· 
ğim be1j yüz kilo ekmeği bendeniz gılacımı sunarım.> 
ke.sUfim halde Ahmet Rıza şirketine Bu hU8Ultaki tahkikat ve tetkika 
dahil ortakları \'em1ektedlr. Bende- tımızm neticesini yarm yazaca.tız. 

İngiliz propagandbının İranda miıte· 
mrkkin Almanların bir ctehlike> t~kıl 

ettiği iddiasına karşı, İranıo hu hıışu~talı:i f 
yarı reJnıi beyanatı lıaıırlanmalıdır· Bu 
beyanıııın , diğı:r nıenılekı:ılı:r tebaalarının 

faıl.liyeti gibi Alman rnülıcndis ve turcar· 
!arının faali}·cti de İran milletinin ve 
lran ekonomisinin refah \e ıeali6ine )'I• 

ramakıad ı r. 
Alman hukiımcı merkezi tiİya~i malıfil· 

)eri ayrıca şu ciheti de lıaıırlıııoıaktad ır 
ki, İngiliz propagandasının bu mev-l.llu, 
herhangi bir yerde halli tesir u)andıra· 
bilmek için çok fazla kullanılmı~ıır. 

Pamuk da bir 
ihtikar 

mevzuu· oldu 
Haber aldığımıza güre fi}at mürııkabe 

komisyonu üç ki§iden mürekkep bir pa· 
muk ihtikar ~beke!ini meydana çıkarını~ 
ıır. Bu şebeke bu huaıı ıaki taliıoatnımc· 
den istifade ederek tüccar elinde bulunan 
SOO kılodan noksan pamuk partilerini 
mubayaa \e depo etmd..tc idi. Komi )on 
bu §ebekcnın faaliyeti lıaLkında esa lı tet· 
kikler yapmaktadır. Pek yakında i~n iç 
yüzu ıııe)d.ana çıkacaltıı. 

Sual No: 2 
Plyanıodan alze büyük lkramly• tıktı. E mek aarfetmeden gelen 

bu paraları \'Ur patlaıun yem~I ml tercih edeniniz; yoksa bu pa
rayı ~alı~ma hayatınıza ycnl blr inkişaf temin etnıeal uğrunda aar
fetmeil mi ': 

NOT: Bu sualin cevabını aşağıdakı kupon üzerine kısaca yazacak 
\'e 30 sual tamamlanınca cevapları adresinizle blrlıkte gazetemize gön
derecekslnız. 

Cevap 
Ne. 2: 



man deniza tıları 

Aln1an denizaltılarının gittikçe artan 
tehLke arzeden faaliyeti 

ve 

Hll5 TE ~IA 

tcdb.rlerı 
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\' \ ı ı.,ı _ ı . 
l\hı\I\.. 1 ) 

Şoför ere 
enzin tevziatı 

Karne usulünün 
ih:iası d .. şünülüyor 

p tr ,J tıımamen 

ıı alırlarl<'n hıı kaı neleri 
hu ur ıle tcuiaı daha 

ıi n iıııı lı b r turzıla ) U· 

İktısadi haberler: 

K ö m Ü r tevziatı 
için hazır ıklar 

~8· 

m IJhtıııcla )apılması 

n ~ t \crmi tır. 

TAN 

r 
Başkumanda ık 
besi münase ef yl 

yapılaca ra 
Ra~kıııııandanlık lc)d ın m har Le-

ıııin l•). uııcu yıldonuınıı ciolııvı i 
.IO \ğıı•to•ta Dıırnlupınarda M l ul 
ıı krr fıbıdt•ındc )apılilt a1' ın• .ı•iııı 

programı C. H. Parti~ı t rafınd n 
şu ~·kilde tc~hiı ctlilıııi•tır: 

1 Mera ıın, Dumlııpınaı 'da O 
Ai;u•to• guııu sa ıl I ı,:ıo ıla yapıl ıı ak 

ıır. lrra im uıuiri lıırıncı kor kı 

tuıııdır. 

2 - O ı;un, 

llcr nıakaııı, çd<ıı ini, kı ndıı 
ıkn giı11<lcrccc., hır 

d~e k~duracııktır. 

3 - Bağlı lı tedc 
\İl~eti mera iıııdr lııri J'aıti \ 

k~rrı. ti cri \ ıiİ)<'l l ıııuıı ı !\ 
adına cçilıııi~ iki 7. ıt ırııı ıl cd 

ııu mumcs i hc)cılcr d , \ ıiıi)ı tlt ı 

adma lıırl'r Ç<'ieıık ko~ııtakiardır. Ç • 
ll'nk tcdaRlıı zorluğııada kaiun \lı · 

lıc)elleri çanı ıJalından '' )a hı k ıı 

hircr çelcak )apıp, uzcrınc ro 1 mı 

lıağl1'/'1rırk k"}'ahilırler. 

4 Mera ı l' iştir.ik f'dcc L l.ıt r: 

u) A kcri k ıtular: 

ı l\lılli ludafaa \oekııletının la) ·n 

··deceği miktarda) 

hl ı\f}on, KGn)ıı, lıııır ize 1 hlı, 
j,ıanhul '' \nkura )Uk ek okulhırıııı 
tem ıl cdec k bir kısım 1 !l'hc. 

( tikıarları ıaari{ \' tokııkıınc ı · 
hrt ' teııip c<lileccktir.) 

c) ilrde'tı Tt"rlıiyc•i Ct"nçlık k ıl ııı· 
lrri adına bır mukl'li f kıta•ı. 

ç) Kuıalı)ıı H' Afıon ~ilii)<ti< kı \ 
ka abaları lıJlkıııın 1 tiki ıl lı rlı ı 

i•tirak timi• ıııucalııtlcrındrn ı kıl 

•dilecek halk kıtulurı. 

1 Bunları Af)nn w K 'ı lı)a ,iJÜ)t ıı 

l'arti Tf'İ"ll'rı mu.tcrcken 
tr•kil rdcı:cklt-rtlır.) 

tcrııp \ı 

• 

ydan uhare-
u lupınarda 
p o 

d ıı u• lr< nlı.:rı 

i ıa )Ollll ile, 

ıııuııak.ılıiı "' 
hazırlık· 

edılr ek· 

)C• 

Denizciliği 
teşvik için 

Münakalat Vekaleti 
tetkikat yapıyor 

MUnakallt Vek!lell denizciliği 

bir meslek haline getirmek ıçin tel· 
ktkler yapmaktadır. ı 

BUtUn gemilerde çalışan gcmıct 'e 1 
kömUrcUler gUnUn birinde, k{ıft dt'rc. I 
cedc para b!rlktirdıklerıne k naat 
r:etirdıkleıi zaman, işlerim bJl'nkıp 
köylerine dönnıektcdııler. 

Btınlar gemiciliği bır rneslcktt'n. 
ziyade para gel ren bir iş olarak yap. 

makta \'e meslckleı ıne sarılmamak· 

tadırlar. 

MUnakaltı.t Vekı\lcU bu gibi halle· 
ri göz önünde tuttuğundan, gemıcı ı
~ı bir meslek .halınc getıınıelt, daıı ıt 
olıııak gem el ve gemi kömUrcU ı1 
yeliştirıııe.k i~in bıl'liklcr kurmak et 
rafında tetkildcrde bulunmaktadır. 

Blrlıklenlc gemıcılcrin sıgortalaı ı 

temin edilecek ve gcmicllııc bir mc'>· 
!ek haline konulacaktr. 

* TİCARET illi":i1 f.Ş mı DÖ\IJ( -
Bir ıııudılt ııcııbl'rİ ~ı lırinımle lııılunaıı 

'I karrı nıı:•t~arı llaliı ııılllİ Ki•ı ıır d ıı 
ak~ıııııki ck,prt"•lr \ııkaı ı)ıı tkinnıu tur. 

* )f,\/ IAŞf,' lfl/J/ Rl - 1 ıanlıul 
iuıe rııiıdurlugunc ıııul1'h e lıa•nıııf ttı l 
riııdı rı H. llıkoı ı "o)ııııın ta)İU ol•ııı· 

lllllJtUr. 

n. lhkınrt dıııı şC'hrimi.zl' 

':ıuıfe$inı ha,lanıı,ıır. Krndı ıııc 11111\ ffa· 

kı)etkr tem nnı eden 

* ALT/\ Fİ>' AnA RI - Duı kıi al 
tın fı)alları: Bir altın lira ~ 60 ~ ı ım 

a)ııılı hır gram kıılçı altın 3-10 kııru tur. 

Adliyede: 

Karim n m essesesi 
ihtikar dan 

mahkum oldu 
Blr mUddcttcnbcrı A liyc ı 

Ceza Mıılıkcıııcsinde dc\·am etmcltl 

olan Beyoğlunda Karıman nılless 
esıııln duruşması dUn nUıa.yeUcnmış. 

Ur. 

o - 8 - 9tl ~ 

A. t l arı lurın ı ra 

n lı r l,I< n f 1 

için ınıdlr bllın 

mlııdler"Jıı :\ 

rek lı 1 e t rıık et ' 
likı;lz d n! 

Huııl.ırın, 

d l'nnaıı 

le: 

olınadıgı mulıtcnu.•I 

binaen K rokn~ nl;ı zorl 
fa\ orl a3 ılır. Kıl km ru1'lll 
lıvandan da Urıırlz beki 

1ık hunglsl kııuınır a ı. 
mllt rlıa ısı J ı ıdıı crt 

bir tef ılılır, b r tefı:ıhur. tı t 

«Biz dcnıl'dil( ml3d ~ ... 
l olarak gostl' <I imiz 

ra.klplcriııl mıığ"lup cUI·» 
lnhut: 

«Talımlıılml:ıde t ıı 

ııılıııadık. Kılku:11 rıık 

n-1 J ıımjı bir ı;urıı zl 
dlrdl.» > 

Jlanl eh JC, 

cası sormu::: 

- l.n\ruı 1 

cak, kıL mı. 

~irle h r «kı 

J UJ ıı 1 ız gdlnce de b 
- ilen s :ılnl 1 tife f 

J a' ruııun kıı: 

nrı.a .. ıııa J ı:dıJ d m. O 
deıııl-:-

Haııının ıırk sına bn1' 
ldkatcıı lcız Jnzılı. ~11 

Mahkeme, Kıırlman mile eSE'.S • 
nin yine ayni semtte pcıo.kcnde ba· 
\'Ulculuk yapıın 1stc.faıı Ç:ınııdan a!· 

~~-------------..,,--........ -"""=------1!'----J dıb'l bavullara zam yapaıak atlığı 
\1 ıııu 

nı sabLt görmUştUr. 1slefan Çamı z 

ı r ı pdıırıııa w l\ııudo· 

tak ını •dilecek· (VATA ) ın yıldönümü ten ıkmc el olduğundan ve Kari· 
man mllcssesesi de ikinci elden alı· 

nan mala yenıclen kfır koyamıynı.:u 

ğmdan müessese ınildUrU Arjant.n 
ta.'basmdan Santiago Buhols, mUcs· 

drofi f bri 
sı eden y8 ikt. ıt ',..ı.u. 

ta <iJ lıir fi\ ıt kıılıul eılıl· 

EDEPl ROMAN: 

Gazofrıniı.lıı lklıwJ intişar J ılın 
hrlr. idare 'c terllıı ailesi efradı 

arada ~enıck )Cllllşlcnllr. lt~lınler hu 

scsı·de tezgahtar Kostanhn Mnlkonç B r k 
ıle bavulcu 1stcfan Çanunın zincirlt'· ı Hır r { ı 
rnc suretilc ihtlkA.r yaptıklaı ı anla- k 1 

şıldığından, mattkeme her Uçlinlin de 
b!ıer hafta hnplsleı·ınc :iO şer ııra a· 
ğır pal'a lczasına \"e Kal'lnıan ml\
esscsesı ile !stefan Çamının dtikkılıı· 
!arının on boşeı· gün kapatılmasına 

karar \'Crmişl>r. 

* Yaıııığı Uıcrlııde lhtlkAr 3n11mı • 
lar Külliyetli miktarda yapılan 

bir yapağı satışında lktı at V kAlctı 

ırlıı koyduğu fiJ ttan fazlaya atı 

yapan ve cUrmUmeı;hul halındc ya-
kalanan İhsan ve Z kl Sarıbcklr il 
Kabasakalın ve mahkemeye şahıt 

diye getr ldiğı zaman yalan sbylcdı 
ği iddia cdılcn İbrnhimın dunışma
larına dUn ıkincl asliye cezada. de
vam olundu. 

:Müddelumuml muavmt Ed p ınüta. 

!An ında İhsan Sanbckır, Zeki Sarı· 

bokll' ve Kaba akalın ccza.landııı • 

nıalıırını ve ya4an yere şahıtıık yap- n 

bir tığı iddia olunan İbrnhimın beraatı
tcsblt dııı~ktedir. n! istem ştır. 

_. -
'l J<,J<'JltltA No. r.o " ) l)Orrlu. c:uzel İrlıındalı kadını IK" kadıır çok Sil• 

\ iyordu. C,özkriııin iinundc Odre) "ifı gıı.ı; 1 )117.U 

caıılanıyordu. ı o kııdar &C\ iıııli idı. ) uıu, \ ıını· 

du. lıı:r ~ yi ııc-kadar giıLddi. Hdc rulıuııun U· 

zrllıı:i .• 

Mal.ıka lısanında lıir ~~r hatırladı. u ıııılııa· 
lB ı;cli\Orılu: c \ ucudıın ruhunu ıaşı)an hir ııııılı· 
fozadır. Hııraya ıııçin Mklııııdığını bili)oruın. 

Yazan: Francis de CroiuP-t Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 
Giiılerinin ı~tiiını giın•'Ş görııc kı kanır.> 
Odrl') 'ııı ruhu kadar 'ucııdu de gu ddi. Bu ' 

cııdu )ilk ındıın görnıC'ıni~ti, fakat oC'kııdar uz 1 

Bu tok tın ııcı ını çı\..ııra~ağıru, d di. Sonnı 
ıı ıız ki ıı. o\lcıtdıktcıı 

) lı ıkııı hır lıalde oılu•ına ı;d..ıidi. 

1 t ( "-Cl KISll\I 

r\\ l in ıiızlcr Ruha)ıını;"ııı ıı kt-rı 
elıenııııİ\ ti geJıehil,. bıı şelırı• rl ko) • 

r . O 1.1111.111 chir lıır kor-an > U\ltsı id . 
\ ırl r 1 ınlıtrı hıı)uk İ·kenılı·ıiıı alıf ıı!ı lııı .. lı· 

• 1 ı ııı 1 ri ı N1 )Of w halk krndılcrine ) uk 
' ( r,..k sarayın drlıı lı·b~'ini dı vıım 

Hal )an,.. hir muddet llnllandalı· 

ıp lıı ıl Llcrdt'n mı mlrkeııni kıırıarm ıga 

lal i ilana çalı,tı. lnı;ilıı rı- dr mu•lıiman 
~ ı anıııdan korkarak ikı ınil)<•n lıcdel mıı· 

i i l ıl i or'u lıııkuındaru ıerketti, fakat ha· 
r ı c nııfıızunıı rl nlıından ) ine mıılıafuıa 

1 ı IJukumdar ııltan llll!İp iıııdliz mimar· 
Halıayanı;'d:.ı güzel lıir ı;aray 

olduğJnıı ıa•anur edrlıili)ordu. 

f lhi cııiıı alı ıııda gızleıııni~ ••lan lıu ı;:.ıL 1 Hl· 

cudc elleri tem.ıs l'lmi~ti. Odrc)İn ınH lı U, b"çioıli 
koll.uı \ aı dı. 

Ilı iC' dudırklıtrııHıı kzzeımi uııuıı 

el ıldi. 

!::ieiııu, Odrl'y'i )alnHI bekkm• b.i L.ılmıyordu. 
BJlıııı \llrlıf;ii onu i Iİ)ordu. Ona ılı İ)n ı ' rdı. 

Ilır zam ın ilıti}acı olucakıı. \~kı o kadar kuH ıli 

iılı kı azameti kur~ısırıda urpı r ii. titre i • 

1 ukıan udıınlar i iııi. !\lııılaka Odrey nt'll)Of 
ıhı .. ) nk, o değildi. G..lcn h ıka birı•i ıd. Bu 

nra ııdaııı Sdımc bir mektup rıiri)ordu. Oılrr} ıto· 

ııwhıle kurlar g lnıi~ \C §ııfort· lıır mektup bırak· 

ııkıan oııra ı;ıınıişti. :'\i~iıı ? l\i1,iıı lıo)I<' )B'l· 12 ı~ 

nıı•lı acaba? elim cncli hiçbır ~> anlamalı. 

'lekıııbu ıla lıir nıud<lcl açıp okııma<lı. Ilcr t ırafı 
tılrıyordıı. ılta.)!'t ul..unıat\a karar 'cnlı: 

cGelıııİ)< ceğını, ı;ı•\gılinı. Fukuı ıııulduı;uııuzü 

bilı)orıını \e lııı Ü'wnıu heni dııhn çok mutc ir 
cdı)or. lleııi anlamanız lizıııı ..• Sız d<', lıı n de 

(Arkası var) 
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8ULG R 
dostlarımızdan 
~Bir al 
~zon: Murad SERTOGLU 
~ lllga md)m.u h r giln birkaç 

dakik sını o gun olıını .) ılclo
""1 r ne t adur eden Bulgur blı
lıltr er nhı h tıru.;mı ıınınıı.) a tnh Is 

· llu ' "ıa k r: r s ltlharilc gll:ıcl 
'-ıg llnı bir buhıshır. Bo.) lelikle 
,rıar halkı t "'lr edilmekte, kcn-
4' n: hU)lıkl rlnln ha)ııtı hakkın-
~ 1ilı11at \Crllmektedır. 
ek~t 
~ 
f=aıı.knt, işin bir d~ daklll» ı \ar. 

' Bu nl'Sri)ııh takip edenler 

4'1ı~ etrnışıerdlr ki hu ıııenknbelerl 
'P lan Bulgar bÜ.) iıklerlııln 
'-. l' hl'psJ ınU te\ il \ c ~ nhut düş 
-, t li ki l't',. k r ı kahram nlık 
'~er 1 r; Jıi;)t>tnut 'e blı) lik 
'~ rint hu "ll.)ede fktlısnp tnıiş
~~hı 11•r kı mı Türkler kar ,ısında 
~ili .nu temi bile zanuıedel 
~ h ) ret kılacak kuhramunlık
~ (:) ı::ırpı-:ırlarkcn hain bir 
"'-· ktırşunııe hayati rını k ıybet
. ""!ltt· b 
~tıı ' lr kısmı her ne kudur Al-

' llılıbarek kulları k1'.'!;1Şlerln 
"-ıı'lle ara">ında .ı:·enncte nakllıııcklın 
l:~ flı(• de ha~:ıtlarınıta mutla.

~ı,k> l<ler'-' knr!iı lbroı.ı ,ccnnt C)-

lj, rnıış. 

~ 
l!!a 11 e, iz Bulgar ;Jrnhramanlann 

t ~bir 11 1 1 olmak lızere, 
' 1- tarihlnd Bnlgar rad.) l>4 

~~ l'afırıdan m~ zuubahsedllen 

'~aııtnııı ele alalım. Bulgar 
' lııı Un ı.plkl'ri J.cııdlsJnd n şu 

it ~etmiştir: '<\tu l<>s 18:i6 d Bulgar 11\tl
' ~den lkol Kaptan Gabro

ılııı,. thannd '.J'urlderlc ıniica
,, '11.etkcn kahramanca ölmli!j· 

"' etUk, araştırdık, hHcıı1ere 

~ Uıal l't Bulgar rad~o unun 

'litı h ınaset alrlbl l'\ikota. 
11 hakkında B.";ağıclakl ıııe" uk 

,, bulduk: 

~ika Gabro\n eh rında 11 

'dı 1866 enl.'5ind ikola Kap-

' "da bir Rulgür \ urulnıuştur. 
it- 1 • 

ıır Bulgur eşkı.)a çetesi 

~ babı kasaba)a ynkla,ıııış 
),,. lıarlc:lnde bir evde oturan 

.... " ··- . ~dını ıle Uç kız ç0<·uğunun 
"kla l\ ııt rı e\ 1 e\ \ clı~ SU) nm~lnr, 

)'"'1 t''e \ererek hunların diri 

b11~~hırın:ı chcp olmuşl:ırclı. 
Ilık kahramanlık ( !J dan 
ı~ IJ.'l.afferane ( :) kaç rlarken 
'8 11 l<'tl,cn '.Jurk znpti)ele· 
~ ~ll'le.) e nıedJUr olmuşlar. 

)' tı l'ftadınııı en chcmnıl~etslz. 
'lılk~tınııcn biri olan :Nikola 

'Uruı rak ecza ını hul-
tltıı~ln diğer efradı firara 

1 il otn uşlar. 
it ~!gar tad3 osunun lkeııdisiııe 

tQ tıtııaı, 1 \e kahraman ki -
._ "tla ghdlrmeğo r.alı!'ilığı 

C\.lt • 
t fit n budur. 
ııı~ı 

tarihinde ddden 

t.ırlhe 

kat'ı ı.urc\tc 

mahsulü 

YATAK ----...•--------"'-"---·------..... --..--------~ --

0 çü ncü zenginimizden 
beklediğimiz şey? 

Her fikir saygı değmez: Bütün irtica 
fikirleri gibi. Ortaya 

attığım iki fikir, halis inkılap fikridir. 
Bır mllletda.şımız; doktorlukça, 

yUrekr,e, vicdanca olduğu kadar, pa
raca da zeng.ıınıış.. Bu milyonunu 
mılli kUıtlıre \•crıverdı: Yaşasın inkı_ 

l!p! 
Bır mılletdaşunız; a kerllkço, yü

ı ekçe, vıcdanca olduğu kadar, para
! ca da zcnginmış .. Yarım milyonunu 
mıllı klllttıre bll'akıverdı: Yine yaşa
sın inkılAp! 

YAZAN: 

Aka Gündüz 

aavo r vivre denilen muaşeret haya· 
tını su gibı ezberleyecekler. Modalan 
belleyecekler. Diploma alıp çıkacak
! r. Enstitü pceJerini bırakmayacak. 
D~mi bu· himaye altında bulundura-

AtattirkU, inonU yU Çakmak'ı kim cak
5

• -
ta k ? 1 oııfa ne olacak? unu ca . . 

Blz, kUltUrcc açgözlU~llz. F k t Ha~gi aıle ev!Mına dJ ve muaşc-
mllletçe nankör değllız! 

1 
ıet mürebbıyesi isteıse onlardan ala-

ısoN·-MABERLER~,sı~~ 
Almanlann Ruzvelt-Çörçil~ 
yeni şimal mülakab Hayal peşinde 
taarruzları etrafında koşanlar 

Ukraynanın terki 
etrafında mütalaalar 

Mo ko\8, }9 (A.A.) - Bu sahahki SO\• 
) eL lt-h1iği : 

18 19 aI;usto 
ce.phc bo}unca 
krdir. 

ı;e~i. kıtalarımız., bulun 
tarpıfnıağa de\'am etmış-

:'il lkola) ef'ht ı>ukutıındaıı 5011ra 
~lo•ko,a, 19 (A.A.) - Rcutcr aJanSJnın 

hu~u~i mulıabirı bıldiri)rO: 

ikola)cf "' Kırİ\lıırol\ın s<5')eılcr ta· 
rıılınd:ın zi;:.aı muhalkak kı mühim bir 
hRdi cıfır. 

Alman gazetelerinin 
şiddetli neşriyatı 

Bcrlın, 19 (AA.) - D. N. B: 
\ olkisclıı:r lleobaı:lııc:r gazetesi, Roo e

\elt \e Llııırchıll'ın takıp cıtiklen hedef· 
lcrı a ağıdaki tarzda hulıİSll nlemektedir: 

Chıırchıll • Roo eH'lt drklıiraS}onunun 

t-~ ını t~kıl rdt:rı ui~etleT, İngıli:ı: \C A-

mrnk rı gıızetclerı ıaraf ıııdaıı, arzu olıı· 

nahıkerk l11m hır rnzuhla orta}'a kon· 
nıakıa.Jır: 

D iıayadllkl muhtelif prop:ıgan. 

da ı;er\ lstenııfB nalııtcı ltcse-

ri gibi dalma keJKU mal: atı:ınna 
)oDtarak orta.)a attıkları ~rip, 

garlp olduğu .kadl1l' da csassu ha
berlere iki M!ocdlr alı ruı:ş bulu
nuyoruz. J."akat bu ne\idtW bir 
.baber, hayal pe ,!Dde k~laun 

,imdiye kadar ınıe)dıuıa getirmek 
iı;tcdikled lnıhbeli eserlerin • sıu

rüklerioden biridir. Bu kubbtıli .}&· 

lan, lranda bugünkü ıuüsta&.ar 

\"aZlyet 'e rejim aJeyblıWe bir lıilli

kaııt terUıı edlldiğl hakkutdl& haM 
eı·nebı ka.) naklann u~durup oı1a~a 
attıktan haberdir. 

Bunların .kısı de tevazulu, duygu 
adamıdır. Oturduklnn nıahrıllenııı 

kahvesinde içtlklcrı çayın beş kuru
şunu ödermişçcsıne tabii bir Ş('kilde 
birisi bir milyonunu, ötekisi yarım 

milyonunu masanın Ustl\ne koyuver· 

Ma i 
· · .. zd b . 

1 1
. cak. Yabtuıcı matmazel alama,yacak. 

z mızın yu e eŞl onu w u " , , 
doksanı gUncşc eştir, Ya\TUSuna ne öğTetmek istiyor? DH, lia lıca hubutıat ticaret lirnunı oian • İ· 

d 
muaşeret, muasırlık, medeni hayat... J.:oiaycfıle nMihioı cft>mz 1t~zgahiurı ıla \&r· 

İ)ct, hutun cluıı)ııyı An.,,Jo.:-aks<ın 
milleılrriııiıı kontrolu ah ıııa ko) maktır. 
Farına on ıiihiri ıll' Roos velı'c cdun)a 
•ullıunıın lıini·i> d<'nılmı•ktedır. 

D~I yalnız lraıt Hl lrnDIA lııakt
k.i 'e 1Ntınlmi t~hı olan Türkiye 
efkArı umuml)~I, biıtün dün.)• eı
kiırı umuml~sl bUlr ki Majeet• 
Aiti Hazreti Hlirnayun Şehln,abı ı
ran Reza Şah ı·~hlc\I komşu naem
lekette idare~ i eline aldığı \e yeıai 
bir rejim kurduğu güntlenberl ı;ar

ıolnıaz u..1t1I 'e irşat cdld dtrekttf
lerlle 1ranı bugtinkU yüksek ~
kHoe ylik elt~ btllunmaktaclır. 

l'lne dünya bllfr ki 1ran ıwllled, 

bütiin De'let Retttı mezeyeder11ll 

nel!ilnde toplantı~ olan Şefli~ 'e 
onun kurduğu rejimi derin bir Jlatı
sa!jı~·eUc se' mekte, !!il.) maktadır. 

Burıı. ıı. hcpsıne lcarşı hUı metle, p k ... 1,. 1 t . e n "• ş e hepsini biten Tttrk kızı! d l.' .. I. t Al 1 • bi b ...J . ıa mlnnelle bır defa daha cğıliyorum. ır. r .... 11 c nıan ara r ~ey ır ..... n · AylJrdanbcı i, Aılantiğio üıesindı: hu 
diın)u ııll unun c klı i.ızrrind0 uzun uza· 
dt)a ıııunaka;;alıır )&pılmı•tır. 

Bana bu duyguyu verm, Tilrlcün şu- Mutlaka yabancı casus ve ahiii.k- mak> i,ıeseıl mucHıince tczı;ihlar rn;-

urlu inkılAbıdır. Duasız, Amınslz, ya_ sızlık teşkılatına bağlı kokana ola- )etler taıafından tahrip cdılmıştir. :Mutat 
şa be fakılfıp! (; k de ıl ya .•. Bu inkılAp de'> · ulaFak ikola}efdc ıkpo edılcn hubııbaı 

dl: Daima yaşasın inkı!Ap! 
Fakat bizım milli lnkılfıp kUlt11rlt

mU:r. nçgözlUdUr ve açgözlU olmakta 

Birinci fikrimi kısaca soyledım. de mlirebbiye bizden oluversin; kt~- 6koklarmın da a)ııi st)a•et mııl hince im· 
met kopmaz ki... ha edıı.ı:c:.:Rİ tahmin edebilınz. Fakat bu 

An ı., k on mılletkri, )aıırbe~larında 
bol ıkl r bulundu u halele, bir tcslihat 
ınonoııolu \ ıptid ı nınddefrnu mumkuıı 

olduı:u tukılırd" tam bir kontrolu Ea) esin· 
de dım~J uzcrin.Je bulum şİfrnıekte, lıu 

Makul ve makbul görillUr e, tatbılu • .,.,,.. 
Bırlncl sınıf mıı+ct olmak isteyen, e;..~ tk~·c mıihim miktarda hubu· 

d \·am tm ı·e1 N 1 başkalarının ödevidir. e e e ı ır. ! e verse er. ann . . . 
şak r, ne kılsalar ana şAd) dıyemez. lkıncı fıknm ıse: Üçüncü zcnginı· 
(Ne verseler, daha ver ver! Ne kıl-' mizden beklı:dığimiz şey ncd r? 
salar daha ver!) diyen makbul aç- Bwıu söylcyebilip nnlatabıllrsem 
gözlülcrdeudlr. Böyle olnınktnn ela n~ Ala. Becer~ezsem bilenler bıl-

çocuğuna, kendi n·kmdan mUıı bblye hat ı;önd~·rilıııi~ olduı;u §İiphclid r. Çun· 
seçmclıdir. Başlca memleketler n ih· ku wn haftalar itıııdc burada a~l:cri \8· 

racat malı olan mUrcbblyclerden çe- zİ)et tclrlil..di idi. 
kilenleı i hcı· mıllet azçok öğr.cnmlş- Knh iorog'ıın zaptılc Ruı;larıR 'bel h&\· 

ur ıle lınaıı mıllctini. ,..,.ı. etme!.. \c 

muırııkıl:ı<A rutnJffif')C geçmek arzu,,unda· 
dırlar. 

vazgeçmiyclim. mıyenlero. ~el!etıp bildirsinler. 
tır. zaııı hariç c>knak üzere en nı him dt'nıir 

J. ---'·'- d __ L . .. 1d ki 1 Bcrlıncr Bor en z,.ıtun..," "'8Ztlt •İııde 

Milli kUllürUmUz onların yalnız KUltUr ışınıız yalnız Ukokul - Uni-
Be 

1 
• . ,a)ınn.Wtrın an ı:ııımrum 1ı.a ı arı )O un- .,, 

h d n e~ dıyorum. Leblebisini, no· daki A1fltafl iddia ı !.ok mubalıiğalıdır. Kari • erir, Clıunlull - Roo•c"•lt d .. ı... 
paral:ırındruı istifade ctmlyccektir. versıte değildir . . Mıllı kilittir aılc oca_ 

Bır defa eline geçirdi yıı .. Taşların ğından başlar. 
u unu, Kuru baklasını anlayanlar Çıiıd.:ü dentir lıınzası yalnız Dıııepcr neh· lıirasyoııunıııı Juporı)adaki akio!lerini nııi-

o.nlasın. ı · ı· 
Kardeş lraRı ç-0k yakından 1anı

<lııtırn1z l!.'ln hu haher.c yallHZ inan
mamakla kalmıyor:uz, bu 11.aberfn 

yazHHIZH> baı:mda da işaret e&tl.li
mlz ıgllhi ı~·al ıteşlnde köşantar ta
raflftclan hu-' bit' m&luiatla er

lal a at.ıidtfı•a lıtlaA ediyoruz. Kıy. 
metli De\llet Kell;lerlne mı.wettar 
bulunan kardeş lraRlılar araeında 

bir tek fert U~'°"ur edHeınee ki 
Majeste Keza Şah Peh~lnlu kur
duğu ldar~"fl karşı dt>{.ril bir Kiii
Jcaı.t teşeb~ünde bül.um9k, biy

le bk ŞC.) ı "ele' bir an ~ 
bite g~lrmt.-k bcdbaMhğeta kapll-

81n. 

dan da, tahtalarından da, bıoıızlarııı_ İşle UçüncU zengınlmız bunu yap
dan da, alçılarından da istifade ede- ınalıdtı'. Ne bıralmcaksn bu işe; sır!. 
rcktır. etmelidir. oı·taya attığım iki kat'i, mutlak olarak bu işe bııakmo. 
fikırdcn bırıncisi ışte budur: lıdır. 

lşte bbyle •btr enstıuı b!zc çok ~y· 
lcr kazandırır. 

ÜçlincU zeng' nlmlzdeıı yalmz ve 
yalnız bu fedak6.rlığı bekliyoruz. 
Mıllıyetçilık demek, başka ırklara 

h ıkaı et etmek demek değildir. Ya 
nedir? Ne olacak, kendi ırkının kUl-1 

Bıraktıkları pnr~lardan hesaba ka_ Bunu daha iyi ifade edebilmek fç.n 
tılmaz kbçük bir kısmı ile onların kendtmi örnek alayım. Fakat gUlme

ı taştan, tahtadan, br.onzdan, alçıdan, yiniz nca ederım; Meseli!. ben bu 
pışmtş kerpiçten küçücük 'büstleriıu Uı;;Uncıı zenginim! Canım, öyle farze
yaptıralım. Memleketin her tarafına drverınız, ne çıkar?!. 

tUrlı IAmetini nezahetini \'C ebe 
d lı~ 1 korumak ~emektir. -

dağıtalım, \"e, scbebını sö~<ıyclim. Ben de Altıncı Noter Galip Bıngö· 
Hem yaptmş masrnfmı çıkanrız, le gıttim, şöyle bir adak imzaladım: 
hem onlara bcnzıy<ıceklel'in sayısını {Ben, mlly-0ner Aka Gündüz (!) 
ar.ttııınz. :Mndemki cllmlzo geçirdik, ne param varsa hepsın Maarif Ve
kartpostailanııdan bile milli kUltUl'e kflletine adadım. Bu para ile bir tek 
fayda çıkaralım. Çıkaracağız da... şey yapacak. o da şudur: Bir tane, 

Bu iş, aııc ocağından başlar. 
Vatanın ıza, milletımtze, tstHdftli

mıze sı hla hticum ed<ın 'bir dUşman. 
dan ne derece nefret edersek; yaban
cı mürcbbiyelcrcl~n bin kal daha çok 
nefret etmchyiz. 

Mılti kUU.Uıe pnrn ile ,bllgl ile, işle iki değil, bir tane mtil'ebblyc cnstitU
vc kılıçla hizmet edenleı i mıllet unut. sU açacak. Uk okuldan pek lyı çık ı 

maz. Para \'C ilim bakımından Mı kızları imtihanla seçeeelc. Tabi, lllı

sırlı Pı-en~cs ve TUrk zeynep Kamili mas yok. 1stcklilcı·i, bllh.ıssa kimse· 
kim unutuyor? İbn! Sınedan Fraşer_ sizleri bu enstitUye koyacak. On yıl 
11 Şemsettin Samiye ve Ziya Gökalpa orada yatacaklar, yıyeccklcr, içecek· 
kadar gelenleri kim unutmuştur? l~ı. Fakat medeni bir şeklide. Yaban_ 
Fatihı, Yavuzu, Kanuniyi, 'OçUneU cı dillerden bır kaçını, h~ olmazsa 
Selimı, Koc.a Reşıdi. Mıthat Babayı, binsin!, ana <lili gıbı öğrenecekler~ 

DUı yada, coğrafya miilehassısla· 

rmcn beş kıt'a vanHlf. Bu beş kıt'a
da da Beşincı ~lal' vardıı·. Betinci 
Kolun ba ı, beşiği yabtıRCı mllrebbi· 
yclcrdır. Şunu bttnu gücendirmemek 
için fnzln konu~uyorum. 

Üçüneü zcnginlmizden bclclediği

mız ŞC'y, mühim şey, mtHl şey, haynU 
ş y budur! d }Üp kcsıyorum. 

• 
ıran Akdenizde Dünyanın en 

muazzam Hükumetinin lngiliz hava 
• bir tekzibi f l ta yyaresı Ankara, 19 (1'dcfoııla) - Buı;un An· aa iye ti 

Londra, (AA.) - Kalifouı yada 'ı kııııııla çıktın l lus gaıcte•iııdc lrnı lıu)ı.ık Kahire, 19 (A.:\.-) - Orıu~ık İııgifü 
ınşa edilen ve dUııyllııın eıı bliy{ik "lçılii;ınin hir 1' kıilıi neşrrdilnıi~tir. 1' 11' hava l..uHetleıi umı111ü karurı;cilıının teb· 
tayyaresi olan Dc;ıuglas B 6/ l9 tip! zetcde ~unlar )<tzılıııaktadır. li ·i: 

8'.! ton ağııiılhnda olup. BU .. 'lk g ... 1· _ 1 ran hu) uk elçı·ıııdPn a•agıdaki mek- D ~ o• ,, oııaıınııı)n nıf'noup tav).ırdcr 17/ 18 
tanyadan u-rlıne 20 ton bomba ta- tulııı aldık: 'k ı ·~ ~u·ıu, ı:-ec.r•İ orta " 'cııiıdı: 6 torpıdo 

c9 ai;u•to• 1941 tarihli 'J urk )t ı;azc- · 1 şıyacak ve hiç benzin alnından sekiz 
sefer yapabilecektir. Aynca tam tec
hlzatıle 200 asker de nnklcdebllmek
ted r. 

B r havacılık mıılıabıı i, Amerikan 
tayyare fabrikalarını geznı1' ve mu
azzam bir sahada bu tayyareleri gör_ 
müştUr. Bu tayynı e, uçrın bir harp 
gemisi, göklerin hnl'lkası ve havııJ 

liı.buratuvar diye tavsif edllmlştlr. 

---o-

Fasulye ve pirinç mübayaası 
Aıılara.19 (ldtfoııl.ıl - l\fılli korıın· 

nıa kanuııuııJ nıu•teııiılcn '1 ican•t \ekilir.. 
tın u luwnı ı;nrl'Cc ·i ulnııl '" ıııulıallf'rd<' 
ku111 fa·ııl)r \C pirinç ıııulınyı.ı:ı cınıı)C 

\(' hu ~urf'tlc ıııııbayu ı <'ttiğ,i kuru rn~ııl· 
)l' ' pirinci Tiı aret \ rkelı ıiııin ıe-hit 
rdece;,ı f" ıt. zaman rn nıalı.ılkrıle •at· 
mı>n Toprak !lblNıllrri Ofisı mezun 
rdilrııi t r. 

. . ıııulırıhıııııı lııma~···ı a lıııd.ı ~e)rcdcn 5 
tdt"sı Reuter liJHnsıııın Tahran 1.ın hıl lır . 1 b' 1 . . . . ı tu arcı \apıını ı e ır pel!'o ı;rııusındrn 
dı.,ı lıır lıııbcrı ncşrrımı leniır. Bıı lı ılı r kk b' d ı . f 1 · . . ınurc ep ır u•nıJıı ... a ı e,ım· hiı)llk 
gorc. Tahraııdakı \iman dçı•ı lraıı lıa · 1 fi k ı ı uı mm a J\C't e ıııcıım etnıiılcrdir. 
\<kilinı• hır nota \rrcrrk lr n ıl ,ı tı •a· 6,000 lunilıiıolıık bir '.ıpıır ı lıır torpil 
)et İraııdıı ikamtt etrutkt•• <•hııı Alıııaııl 

ı·alı ı • tııı ~ H 'apur ıkı aat sı:ııırıı hat 
rı mrJnll'ket lıarid ı•dcc.ı k nltıı a \lııı n 1, 1 · d h. . . . . . . ıııı•tıı. tlro f:ı•ını•ıne c ır ıorpıl ı a· 
de•lt tı de '•Yıı•ı nııınn L ılı rıııı k nı k I · ı l' . ._ . . • ı t t tıııı• \e ı;enıı<" •U)ıı" htr ınfilik 
nwdıurı) rı ındc kelacagını ı. ldırıııı lır. 1 ·r .

1 
h k'' - ,, 

1 
•ukıılnılrlıı.,ıı ı;t•rulınu}tur. Bılilıaıı• kafi· 

ıımamı c a , .. ,ıurıı ıızak (Han u l•a . • . 
b~rı' , , ·

1 
l k 

1 1
. k I" ı ıal..ılı cluı ld) yaıt•lcrırııız petrol gc-

• ,,n .. ara ran ıııyu c çı ı •ı t zıp . . •1• , 
1111•111111 lıa a ).ınnıa .. ı.ı olduğunu ,,. oıır-

C'dı r.> 

Tenezzüh motörleri 
hakkında 

ılugunıı lıilılımıi•lrı lir. IJıışmanın lni)uk 
lıır kurı:a•.ıl ık içın.lı• lı.ırchı elliği Y<' 

tıoHır< dufı ıopldrıııın ı;di~ı güzel ,e he
def rçıııck•iwı lwr iştikanıctıl' ulı•ş ı ıtik -
1 ri 11111 alıı ılr •·ılilmi'lir. Mıitcakiben 

Ankura, 19 rr .. ıefonla) ık ııcı ıı .ırct \apurııua ela lıir tôrpıl i!a· 
)On hC'}l'tİ k11rıırılc hı •uıııl<'n hı cttiıılrıu~ıır. Ertesi ı;uıııi yapılan is
toııilatodıın )ııkarı ydkı:ııli 'e motorlu ıik .ıf e nJ ıııde bu 'npuruıı Lanıpcdıı~ 
ten~uulı nakıl \a•ıtulurıııın )all ı•ııı.ı 'e ıulll••nı'a k ıra'a oturduğu görulıııu•tur. 
tenııLlenu- yrrlrnııc gırıp çıkı lnrın ı nıı.n ili ıılıı İ•n lıomb.ırdımaıı la))urcleriıııiz 
lıa-ır olmak uzere ıııotorlerinı ı·klnıt 1 · ,apııra hııt 111 r.drrek l:ıU\ uk 1 b . _ . . . . çap a oın· 

rmc mıısaaıle cdılıııı-tır. l ''.alar oınıı•lar~ır· ~a}dedılen i ahctl•·r ne· 

=============================== tııı.,.lıılı ı; mı )aıııııı)a \C o.ıyab bir du · 
ııuıı •.ılıHımhr lııı~lanıı,tır. 

1 
Lılı)~'d.ı ingili~ ağır bunıh.aı ılıman 18)· 

' ırrlı rı 17 18 aı:u•to« gece~ı Hinı;ıızi " 
Trnlılu..garlıa lıiımnı cııııi:ll'rdir. Bıng87j. 

KDba 
ılc liman ll'•i atı " 0 liınaııda lııılunaıı , 3 • 

pnrlnr lıonıbalunnıı~t ır. Atılan bomlıaların 
Jııliıını. 11 une. Cııılırcl,ral ~c merkcı nıeıı· 
dıreklerine 'e Garaj yollarına i abet elli· 

Kıılıa de\ !et reisinin, Alman 1>1-
) asi mUnıe silini istenmez bir !Jllh
tıl~ et telııkkl \e merııleketl terke 
<1a\ct ettiği hlldlrllmektedlr. 

Küba, Antll adalarının en bll~iı

ğu olup Hlrleşlk Aıııcrlkaclaıı Florl
da ho~ı:ızlle ayrılmakta 'e ~cksika 
kôrfe:Li methali ne hı\klııı hlr ıne\ -
kide bulıııırııak1adır. Sathi mcısahll
hl 114,885 kllonıet re ınıırahhaı, ııli

fusu JOSI l!ıtali!>tiklerlne gore 
3,962,SH tlir. l\lerkeıı lla\aıııt şeh

ridir. 
Küba dünyanın en fnzlu ı;;t•kt•r 

imal eden rıwııılekell olup I02 I -
rnsı ~· ıllannıla ııcnı•de 8.12 ı ,ooo llfı 

5.1~6,000 ton şeker ı,;ıkarıııı':'tır. 

Kiiba'~a tütün, kain c, kakao, hu
bubat, ııatates ;\ etl';'mekteılir. ~.en

gin <IPııılr \ e ınaııganc-1. nıadeıılerl 

\ardır. ftınu•atınııı yUzdc letmiş 

beşi Birleşik Amerikaya olduj'u gi 
bi ithnlutınııı ) lnde ellbl de Blrlc
şlk Aıncrlkadandır. 

16 nt·ı asırda lspan)a)ıı ait olan 
Kiiba, ~lt>ksika, Orta Amerika \C 

J'enı'nun i-:gall lııı!>usunıla hıı:tn

yollara mühim hlr lls te'jkU etml!?
tlr. 

189.~ is.)&lllnda Birleşik Amerika 
müdahale etmiş \C 18!18 de hpan)a 
ınağlüp olmuştur. Kliba tılr müd
det Birleşik Amerikanın \csalı'thı-

ı f:orulmu•tiır. Bir infılak \lllıı bıılmu.• 
'C nıuteacldit )nn .. ınlar çıknıı,tır. 

-o-

Nevyorkta es
rarlı bir yangın 

'•') •rk 19 ( \.\.) - ~C\1ork ıldla 
de kaldıktan sonra ) ine Blrleııılk A ' , · 

il 
' - rıııın }iınan ,ıııl.. 7.1 ıırasııula 5 olu bulun· 

ııwrlkaııın arz us e :!O ıııa "" 1002 ı ı . . : 1 mı,.tıır. 1 ak t po ı s, ı oklarda ı;.ılısaıı J5 
de adada ) Prlı hır ı•ttııılııırı> et ilan . n n • ld ' 

ı ıııır ı ,,. ııı nıııru •ı" an o u{;ııııu bıl· 

t."llilınh:tir. Ruha ııııa;\ıt"ıısı, h•alıın- dırıııl'l..tedir. ) aralı mikl ırı taJ..rıbcıı 70 i 
ıla Blrlc';'ik Aınl'rlka;\a ınlıd:ıhale hulınaktndır. 
hakkını H'rıııekteclir. Hıı ıml cıle '\rnorl.. IJcralcl Trilıııııı•, 6.'\ ka} ıp ol 

Hlrle~lk Amcrikl\ J 006 _ IUOO 'e dıı unu lıalırr vrrmC'kte<lır. Ooklur "~ hır 

J !1'!9 - 19:!3 yıllnrııııla ı,;ıkan knrı- ıı• mi h ıraıı oldui;ııııdan r.ıırar 2 ıııil)on 
şıklıklarda ıııiulalıniedt• hıılnnınıı~ dı l r !dlımin cdılnıektedir. 

Grı"f' geç \ilkle Lodar )aıı,:ın ılevanı 
\'e asa~i~I temin ctmlı;tlr. Bunlar- edi)orclıı. Hukiımrl "' hclcdi)c ıııakıırııları 
dan lkim•lo;I, o 1.aman Küba'da ı;elir hunun hir ahotaj lııırrkt"tİ olup olmadı· 
bulunan şimdiki Harkl3e ınüstı•sa-ı ı:ını anlam.ık için talıkikut )apııı:ıktadır. 
rı Sumner \\'elff'ı. \asıta ile iyasi l)okıı i 1 ten şirLeı, salıotnj olduğuna dair 
bir müdahale olmuştur. Lir emare olmadığını ho)an etmektedir. 

riıte kadar değil bu m-hirdeıı de ote)e tu aa •'mır ' C <f)t•r ki: 
imıidıtı l')ltlll'Jktedir. So<.~t~rrin uğradık· c) a ül"hh H'\ıtbııl ikna )oİtı We, \n· 

ları ılenıtr ka)'nağı zi)ııı \imarı iddia •· ı;lo aksonlar w Bvl;ıc\ildt•r miı tr·na. biı· 

nrn oorltll birini l:rç.ttıe'L IUll diğer cl<o.letkri -.il.iht,ın tectid l'tlltci: 
ller ne oMH'ı;a ob>un Kirivoirog'un \I• 

ı.. nd 
., la h ,_ k . ııtd111~1. hu uç ııtk&<tçinin, but<ın nıı;de· 

etmeyi \e Dttiepor dirseğinden 1,;ıifud•· ni) tin elcvhıne obrak kendi! ri içm cl1Hı · 
ııtu itil sonra .. u r 11ır,uını ili \l)C 

1 ederek duba ağlam bff' mUdafaa hallı h' }a tah:ıl..ku11 unu r;>l~ lrkltri :ırıittıeStna ta· 

ctrnc)İ karıırla!'t ırnıı;lardır ki lıunıın I ııımmıın et kkdır. Eğ r nııon>a AııtUi· 
b(pYk: olma--ı muhtemeldir. ıkola)cfın kan lıarp malzcmc.,iniıı \ ladi-.oNok )olu 
terki znrıtri idi. Fakat şuna ı•ıııin c.lnıak ıle Sov~t 11 re tt lı ı proJ• lerıni hır ll'h
!Uımdır ki, ~ovyerlcr h .. nüz dlcrindr hu- dıı <olarak trl.ikki efilor \e bunda nıesrtıı 
lunan ZCflbtll endu-tri mıntuka~ı kı·nıını Amt'rıka llırlr-ik n. \)("tk-ri için CıtraHiN! 
karış kar~ ~ddetie müdafaa cdt'rrklcrclir. drnizind oldıığu ı;ıbi . JapOO}anın cnmi· 

Şimalde ~eni Alman taz~lkl }l'tinc kendisinin nezaret etmek hakkı hu 

Loııdrıı, 19 (A. \.) - Reıtkr aJaföl Jul- lunuıı nııntakal ra kadar harp ıclıli\; .. si- l)(ıst 'c kardeş lraoıın btl~ü 
sapa&aklanı ,azi)letl k&rŞMntda, 

htl~al ~ k ...... ~riik Ml· 
nteMi yataolart a~akta ıt.rahilh 

mi-? 

diri}or: nirı )al\la':'ma ını ı;ı rnrı;c-, hu pek tahH 
ıddkk-i olunınıılıdır-> laı<'!:ffl \ oro,ilof'ıııı kıınııında~ı ırltıııda 

l..<·Ringrudı mih.lafaa eden O''}et urdu~u 

Mmanlarm E~tun~adan yaı>tıkları )'"°' 
hamle ker~ı•ında harlıcdcrek çekılnıckıc· 

dir. 
O tin ~l'c<'ki '°'o' )d ıı-hli~i: Kıngi•cp 

ehrinin tahlı~e edıkiığini bfldirmckıedır. 

Jlu b''lıir Luı;o nehrinin garıı •alulındr '\C 

l.eıriııgrııd'Ht )Üt kilometre kadar <t'IMI• 

bu ııarbiı;iıodcdtr. 

So•)• ı ıdmği, << nııp crrlıct"indr pazar 
ı:-ıııııi talıiİ)C5i hildirifon l\ikol11ycf '" 
Kıi\Oiroı;'uıı t.i)eııtclanbcri }Cnİ lıir Ş<") 

kn)d• ııııenıcktcdır. Dım nkşam hııbt-r alın· 

--o-

İstanbulun yeni istimlak 
mıntakası 

Aııl..ara, 19 (Telefonla) İ..tanhvl 
ımar pliııı ıııııcıbince Cureba hastalıa~i 
kar•ı-ın b hulunan hiıııı \C arsaların is
ıimlıikı lı kkınd;ı İ l nhul hcledı)~iııet 
il! lıaı t 11 n k4ırar D lııl"t" \ ckiftıin<e 
tl'lkık e.-f lnıelıedır. \ ckiJ<"t bu kararı 

lıı dık cdrr etmez hına \c a~aların İ•tım-
1ıiki i İni' ha lnnıı akı ır. 

Sa - •• 

Hvkuk me:wn&M.t haUenda 
Ankara, 19 (Tcldonla) - HWtuL: ve 

ha el lıilı;ıler okulu mezunlarının digrr 
Vdcltlctlt rdt olduğu gibı Daltiliye ve Ma· 
li~ \ ekıllttfcrirıc de iatİSilfı et~k ı ıc
dıkleri tııL.dmk iıııtılı:ınsıtz ofar.k memu 
ri-)~lere l...ılrnllcri kararlaşt ın lmıştH'. 

d ı~ına gÖT<', laretal Bııdieııny ord11•11· H • t• 
)111111 kapa)an ı;cniş Dııieper ııelıriııe doğ· 
nıın rfünıdarı, Zl'tıgin Don hnH.a•tntn )O· ı ~-- arp vaZlye ı-..... 
rıı \lınan kıtalıırmııı ktıı.'Velli lıamll"'inc 

nıuka~l'ınet için ~iddPt lo• \'8rpıı-ınakıaılır. 

:~~:.: •• ·:~:::1::::"·:.~~~:: Almanlar ne yapacak ? 
!ofun diinırlarlarının l..eııiııgrııdın clıt mu· 1 
c1arua hııtlarına Çl'kildiğiııi sü , .. rııırkte· yazan: i 11 ı a • a O a AN 
dir. Bu ıniidafnn lıatt ı C"Ski lıuducl11n lıe-
ın"n bcrisindedir \C imanlar ancek ~f'kiz •----Cenubi Ukraa.'lllida Alman iteri rekıet &eWtük!--' faud..l..oM da t.e-
hafııılı k bir ınıılıarehcden 1!onra bu hu· " "'7.,. ~ 

hareketı rlcat etmekte olan Sov- mtn eder. ~- Gomei mıntaka-
dudu ı:• çebılmi !erdir. 

Kingİ•ep f.,.lon}~lll lıiikiımel ll1<'rkt'ıı 

ö)aıı ·ı'tHt'nin dentil')olu uze.riııde ve n· 
roo·nun 24 kılomctre ~rkıııdadır. 

~toklıolmıkn ı;ı·len bir lıe.berdc, i'C'İpun 

ı;öluniın iki tBt"afındaıı il!crl~) t'tl A~ıııan 
kuV\ı•tlnirıiıı hu gölu Bırffıktıııı D)l'r'lt!I 5fl 

1..iloıurıre gt•ni~liğiııdeki :\ltl'W ıli.fiııdc 1 

birlesnı»i;" nıu~affak oldııkfac.ıtM l.ı!tdi.ı:

mi§tİr. 

Su programı 
tamamlanıyor 
Ankanı, 10 (A.A.) - Büyük Mıl

let Meclisi tatıl devresine girm~n 
ÖllCfl, ka.btıl cylemiı,> ~ bir ta
mimle, ylfrduınuzun muhtelif mınta
lrnlanna wlann ısliilıı sulama ~!eri
nin tanzimı ve bataklıkların kurut,...: 
ması için 1937 de verilmiş olan sı ı 

mllyon liı~lık tahsisa-ta illı. \lclen 5-01 
milyon lira venlmesint \'e bundan ev 
velki kanull'la tesbtt edıtımş oltrn hav. 
zalar arasında Anadolunun garp ve 
cenup sahilini teşkil eden Akdeniz 
nuntakasne orta Anadolu, Kızıln

mnk, Fırat ,.~ Dide havzakı.rı "~ Sa
karyanm bazı kısımlarının da aiın

masını tasvip eyl-enıiştır. 
Halen merıyet me\ kıine g;:rmlş bu_ 

lw1an bu kanun ne yapılacak olan 
işlere ait hazırlıklar ise bıtkılmlş 
bulunmaktadır. 

Ge111ral ŞaR-Kay-Şek 
Moskovaya gidecekmiş 
Tokio, l9 ( \.A.) - Ofi: 

Chıtl\GB} cnkin lo~-k<>\a~a ı;idec .. ği hı· 
buini tef ir etmekle nlıın alilıi~etli malı· 
filler hu ıı .. ~adi,iıı <lo:";rıı ol.ıbılccci;i11i 

eö)lu}orl--r. Bu mahfillerde ~ll\)'<'tlrr Hir· 
ligi, lıu)uk Britan}a ~e Birlr§ik Amerika 
dt-~letkriniıı ~ htrlığinıfen i,tifadc ederek 
Çunkinı; hiıkümctinin daiıa macssir l>ir 
imdat ı temek uzcrı; olduğu zannedilmek· 
ıedir. 

ycl krtalarını tak ben Dinyeper sındakl Sov-)'(!t ce.pha;t çökertiltr', 
dirseğine doğru gıı.gide yAflQ.flyc>r. Hark<w iM.ikamctini ~ıntlk surcti

Nehıl' boyuna vardıktan stlllllll., le K~ ın geri muvasalası kesı
acaba Alnıanlaı· 11e )'apacaldar? hr; daha felMSJ aşağı Dinyeper 

Dln)'Cper şarkında. iki hedef gö- -şarkında mtida!aa edecek S<wyet 

rUnüyoı·: Biri Sivnstapol deniz üs- klt\l'>etlerlnkı IJiımal ~ ~ 

lnUn bl'lhınduğtı Kı'un yıanıontı.da.- dil.fer, btl t.aM!rde ~ u.-t-
51, diğeri maden sanayllle z.engııı leri Roetı<w ısökamcli.ftde blie zor 
Don hıu:zası. Bunlar A\ırumklr he- ~iürler. 

sabına ihnınl edilecek hedetier de- Ybi ıJimdi cevap v.eri1Me6ı lA.
ğilcttr. Ccsml» Rwıyada. son b8fta- zımgelıen meseie şudur: Gomei :m&n 
rm ilk ağı, hatlA Jkmci a~ da bft- takeaRda buiunan Alman klll'Wlt
y:tik ha-rckltın iC'ra.81tltl m&ıft de- leri haı:ırhg'ı görlHeR MOlllılo9a 

ğHdır. Bu maksatla Kmn adesı taar~ mı, yoksa Kl~uı l.ş

şımalınden geçen Rostnv ~ K;yef gaıtle tamamlanması ıcap eden 
iizcrinden geçen Httr.ko! .istıkamet- Ukrayna selcnne ntt ı~ak etti
lcıl çok müh mdlr. riiecekZ Bwıu ancak Alman ~

Fakat aoct<ı ctn~ !arır.ede kumandankğı bilir. Ji:akat biz t

lim ki Alrmın oı:dusu Dinyeper kıncı lhtımali .&ına çok \arit gö· 
şark sah lkrme \lal"-dl. Aearba Ki- ~. Zira a,ı&e sanıyoruz ki 
ycf0J sukut cttilımedcn A""-lar Gontcl mtnıtakasmdlllci Alman 
aşağı DL'lycper ı .geç~ ~ Krtm ~Ueril"llfl Kiyd • HeıiwW ieti
\'eya Don hsı.:rnı istikametlerinde kamethtde kit!Hanılmeal, ayni za
Ucriemeğe tefjCbbtis ederler ini? 11-.de. ~ cenuptan tıehctit 
Alm:ımar b~ bir teşebbüse git'! lçm de nritl!Mt bk istikamet.tir. Al 
ş rleı c, Kiyef Ştmtl'l cenetılannd& mama.. deınil')leHerıodan ietüede 
blt~ lik btr tehhkc teşkil eder. Bu edemiporiar, ~ Jtlıbarla bir tek 
itibarla Almanların once Ki,el"ı ..- • SmokıoSk - MO&kOYa yo
dü l\rmcğc QAhşaoo1darıRı ve bu hı Alman ordularının oto k-Ollerile 
arada Dın:y pcr 1 geçmek t.pn :ha- )'6Ptlkiw.ı ık.mal nakliyatı lıçın 
zırlıkta bulun11CaiüanrK tıahft'tin e- !kAli ~Mir. Bu bakımdan da Her 
dl~ onız. 1"w uııt:Bla~ndekı yollardan is· 

Acaba Alman\ar Ki,.ef•i ft111811 tilade etınderi çok ınuhtemeldır. 
düşüreblhrk!r? Kıyef, 'bugUmUl va Afağı Dinyeper 700 • 800 m. ka 
zıycte göre şimalden Koroetin ve dar genilJtir. Böyle bir nehrin ge
cenuptnn Çerkov tızerinden iki Al· çılmeei kolay bir ~ dcğildır. Çok 
mn.n taarruzu karŞısırıdadtr. Sov- zayi&ta mal ohtr; belki ele iyı mti
yet muka .. ·emetl kal"şısındfl bu ta- dafMI. kllf'ş~mde. kıtbil de olmaz. 
nı ruzlnr henüz ırtld'#af etmemişür. Eğer Gomel - Kiyef _ Ha.rk<W isti
Bız öylo tahmin ediyorm: ki Uk- kam<ıtinde Heri harelrıet iı*iıfa! 
raynadakl Alman oııdwSımun yi.i- ederse, ~ Dinyıeper .şaf'k 

kllnli hafü)eıl.mek içitı Gomd mtrıta sahilini ter.k~ek şeıdt'a çeküııne
kasında bukman kuvvcllere yardım ğe rn«:bl.ır kalırlar. 

vazl:fesi \•eı·eceldcr<lır. Bu Vazife Hüb\sa, bugünlerde <;omel mm
Gomclden Kıyef'i şimalden ihata takasında AlmeniM'lft harekete 
etmek. )atıl Kiyef ta.aırudanna iş geç~r.i vant olabihr. Bu ama
tirak etmek ma<ksadUe Gomelden şddığı gün AllRanlar.m bizim t.a.
Bırjansk ve Kıyef istikametlerın- SQ\~-Ur ettiğinuz şe«ikic ıhar.ekete 

de ilerlemek olat>ı!ir. B~~ 'bir ha- ~tiklerine hUkUm venlet>Hk-. 

.... 
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Askerlik ilanları 

Yoklamaya davet 
Be~il.ıa~ isi.erli/. Şube~inıkıı: 

337 \ c bunlarla muamde)c ıabı eratı 

~uheye d;r\ct: 
l - 337 doğumlu \C bu do;umluhırla 

mııamcl~· g.:irnıekıe vlan erlerin )•ıklama· 

lorı bitm<'k Ul!:'rrdir. Ş nıdı)c kadar §Ubt'· 
)e mı.racaaı cdM"ck un )oklama•ını )BJ>

tırmı)anlıırın hemen haftanın alı ve pcr· 
s<'ırbe \c rnnıa ı;unlcri ı;aut 'J duo 12 ) C 

k dar şuhcde kurulon • nırcli~ine ıııu· 

rucaaıla yoklıımalacını ) aıııırmaları, nıu· 

racaat edı•rcldcriıı nufıı teskereleri \ e 

5 a. J - Bır nal.ıl \d lla•ı; mrkırpk aliikll' ı ol1tt1lıırın nılklcjJ \ uo.İ • 
Dumcn kolu. 2 D len< ı,e \crılcn ı>ıı· kaJarılı' nıuracaat et melen. 
ra. 3 - lllllir cİ-\drındJ b r ka·.ıha. C.c· 2 - 'ı okliımıı}a ı;rlıııiyenlcriıı l 111. 
rı H'Tılın 1 > ırt olan. J Halk: Tcn.i · ) ılı \•. kanununun 81. eu maddt"Si uıu· 
b r nı }\d S IJıHiıklcrimiıdC"n; Baı · cıhincr ı:; lır l para rt•ı ı ı ilr t'cralaııılı· 

klar 6 llıı mı 7 Ba•kul; Tersi: rılacııkları ehrmmı)clle ilim olunur. 

'ı emek. 8 - Ahırı.ak. 9 \ t>rme. Ilır * 
ı e\1 bt~• lvt . 10 Hıı• ı eden k. 11 - Re•ıl,ıa' Asker/il .5ubrıiııdcıı: 

Bır Turk ıın\anı. 

l'ul.cndan aşc#oa: l - Çocukların 

c lence•; \ap ıı. 2 - Zi)a<fo. 3 -
!\! r'a; D nck. 4 \ava~ 5 - \ter· 
leı; Bır haY"'an. 6 - Dılrnei; Bııkır bol 
gemiz. 7 - llakkınd : hı ıla. 8 - An· 
ma; Depo. 9 Zdrderd.: r)anJırma. 

10 i tunhulvn bir )aılı.,ı: 13 r rcıık, 
11 - İman rden. 

D0NKC BUL1\1ACA.?lı,r-· HALLt 
'ioldan snğa: .. l • if111lt: İ le. 2 -

ı:ımd; 'kdar. 3 :\ 1: hını . 4 -
Kt'kelcmcıuck. 5 Ak, Bahar: Ti'. 6 -

tııkii) t. 7 -• \~ l.ı an: Ta. 8 - Te· 
r .Jll ~ l ı 9 - \kar: 'ı annıa. 10 -

Şdah: Krten. 11 - Erim<"; hale. 
}ul.:arıd n aşağı a.: l - İraka: Ata~. 

2 J.ı k; Şt'krr. •3 \mik: Rabi. 

4 T>t'ltlıılirim. 5 - El, Likin; H 
ıkıml. 6 - Mrlıa in. 7 - im (nıi}; 
!\fa) (ıll, 8 - efne ni)ct· 9 - A· 
d rn; Laıa 10 - Ll'ınrt; l\·mel. 11 

1:.rıke: .Anane. 

GONON 
_BORSASI.] 

19 AGı.;:ııos 

terlin 5,22 

Li-e \ ' C muadili mrktcplerden me~un 

olanldrrl.ııı tıım ehli~ eıli tılup ta ) uk ek 
mektr p lalı iline rll"'lllll nmiyc:cekler lıir 

cı liıl 9-11 tarılıindc ycdd: ubay okulu 
baz.ıı lık k ııu ına ~rvkcdıl.-ccklerinılen 211 
ağu.,to 941 tarihinde )tdlerindeki \esika· 

!arla ııbc merkezine muracaııt etmeleri 
H• ı;dmiyı:nlcr lıaklrnıdu 1111. ~ayılı n 

Is.erlik kanununun 89. cu maddr"İ mııci· 

hince a•kl".ri mahkcmr) c \eıilcccklı•ri 

elıcnınıiyctlc Jl.1u olunur. 

* Bı~ilaaş A51.erlilc :-;ubc~ın f.n: 

.,ubemlzdc ka) ıtlı Boğaziçi Ycnimahalle 
145 numaralı apartım:ın kat 3 de oıuraıı 
htanlıul :l07 doğıınılıı )edek j.ınrlarmu 

)uzba m Zı)u of;. İlıralıinı 42187) nin 

pek acclr olarak ~ıılıeıııizc muracaaı • t· 
meıliği ıakdırdc 1076 a) ılı kanıınuıı 

maddC)i malı u•ıına ı;urc hakkında nıua· 

mele )ı.ıpıla<'ağı ıliıı olunur. 

* Bcşı~tal Asl.cr/ıl; Şubcsınden: 

l - Şulıemizdr. ka) ıılı her yıl tiıtun 

ıkrunıiyC!ı almakta olan Maliıl subay, er 
\C tehiı yr.timlerinden <Hl )llııın aıt ık· 

ramiye!• rıni alını)auların ~ube}e mura· 
caaıkri. 

2 - Ta.ratla bulunanlar bir dileklr hu· 
lundukları ukerlik ::-uhc•ı 'a•ıta•ılc şube· 

100 Dolıır 129,52, ı;; ınize murnrıı-aıleri. 

., i sviçre Frc. 

> r ct.ı 

> "len 
> J5,eı; Kromı 

E8hn.m le :cunıat 

1933 Turk borcu T 
1918 İ5tıkrazı dııhili 
1933 İkranu}elı Erı;uııl 
1934 Sı, • Enuruın 
Anndolıı Dc.-rııiryolıı ıahvnr 

T. lş Danka ı muc: is hi c 
NUKW 

Turk Altını fReı;aı) 

Turk Alı mı maınıt l 
Kalın be~i birlik 

> > (Rı:ı;at) 

24 ayıır ıılıın ı;raını 

Yeni Neşriyat: 

lktısadi YürüyÜ§ 

-,- 3 - llu hu ıı ıh.ııın ılefa ılıin olıınıır • 
12,88,75 

* .....,,- fatih ,1-skerlıl. Şubt:Jınden: 

30,88,75 :::. 6 IJcınirci usta ı Hiı~e)ln o~. llu•an 

(332 • l) , çok acele .ulıcye ı;dmcı;i ıliıı 

ı. K. olunur. 
21 45 * 22 50 Fatih Askerlil Şubesinden: 
20 :z;; 

'ı ıl. Ecı:. Tı;m. <\hmet Kiııııl oğ. \luııt'l 
20 15 Hamdi Ha}er (43793) çok acele §UPc)<' 
45 75 

ı;elmebi iliin olunur. 
'3:> 00 

2.'HO ZA"ll İLAN! - Rchlıeri lıııhadı Os-

23 80 mani li csin<lc:ıı 1922 tocnr.sinde aldığım 
112 oo ta dıknameıni Ul) i eltim "l eni•ini alaca· 
118 00 ı;ıııırlan eoki·inın lıukıııu }oktur. 

3 42 Mımct oğlu İl}a5 KurjJnt, ~ultıınahnıcı, 

Akbıyık, Hamam "o· No. 18 2 

o nde 5-10 Ura 

İktı•adi "ı uruyu~ mrcnıua~ı lzmir En· 
trrnaO}On.ıl Fuarı mirna cbctilc fevkalade 

Eğrr A HUPJ 'c '> nda SO rnc ça· 
lışmı, bir kim}agerdrD drrs almak i~ıer· 

ı;eniz gundc 5 • 10 hru knzanabılır•iniı. 

Krem, tmal<'l ealrnııu, ırll)at kıınıis-

hır • yı ç•kam ı lir. llır çok t.ıııınmı• )Onrııları anınnıaktııdır 

ımldların \azılıırını ıhll\a rdeıı hıı nı.:c· Tlc)oğlu • l.al.ıtasaray • Ru•ıık Ba)ranı 
muayı okuyııcularımıu taBl)t' C'dcriz. wkak No. l l Sıani•lav Korolkcvıç 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941, 
iKRAMİYE PLANI 

KEŞlDELEB: 4 Ş t, ı 

1 Ağusto!:i. s ~ 
tariblcrinde 

• 

1941 iKRAMiYELERi 
1 adet 2000 liralık = 2.()()(). - Lira 
s > 1000 > = 3000.- > 
~ > 
~ > 

8 > 
35 > 
80 > 

300 > 

750 > = 1!500.- ~ 

500 > = 2000.- > 
250 > = 2000.- > 

100 > = ~.- > 
50 > • = 4000.- > 
:IO > = 6000.- :> 

\, 

VAıAN 

C' 

1 MUSEVİ L __ 
Beyoğlu, Kuınbaracı yokuşu Tel: 41384 

lLK, ORTA ve LİSE kısımlarını haiz olan MUSEVİ LİSESİ 
18/ 8/1941 tarihinden itibaren her gii.n saat 9 dan 16 ya 
kadar talebe kayıt ve kabulüne baslamıştır. Eski talebe· 
nin de dersleıin başlamasını beklemiyerek kayıt tecdidi 
için mümkün olduğu kadar istical etmeleri tavsi) e ve rica 
olunur. Hayatını kendi kuvvetilc kazanmıya hazırlanmak 
istiycnlerin bu gayelerini temin etmelerini istihdaf eden 
Musevi Lisesi. Maarif Vekaletinin resmi liseler için tanzim 
ettiği ders programını aynen tatbik etmekle beraber, Bil
hassa Fransızcanın tedrisine ehemmiyet V<'rmek surctile 
herkesçe teslim olunan büyük muvaffakıyetler kazanmıştır. 
İkmal imtihanları 25/ 8/ 941 den 2 9 941 re kadar yapıla
cağından bu husustaki programın Mektep İdaresinden 
öğrenilmesini alakadarlara ta vsiyc ederim. 

Musevi Lisesi Müdürü 

, ........ -. ... mmı~======::t::!:~-~ 
TlrldJ8 

Ziraat B 1 
JCurulUf tarihi: 1888. - Sennayesl: 100.000.000 T!lrk llr&.91 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticart her nevi banka mua.melelcri. 

Para bitiktir-.ıere 28,000 Uts tlı:ramiye ver_!yor 

Ziraat Ba.nknemda kumbanW ve 1hbanm tasarruf hooaplarmda 
en az 50 linı.81 tıuluna.nlara ııenede 4 dcfıı. çekilecek kur'a ile aşağı • 
ôakı pi na göre ikramiye d&ğıtılaca.ktır. 

~ 1,000 1inıllk "008 100 ad6t 60 Urahk 6,000 Ura 
.( 1t 500 ıt !.,000 :t 
' » w ıt ı.ooo ıt 120 » 40 > ..1,800 :t '° ıt 100 lt 6,000 » 160 » 20 » .l3,20G ıt 

DtKXAT: HeMpl&rmdald paralar bir 9Cne içinde 50 liradıuı a.pı. 
tı dtııpn.iyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile "Verilecektir. 

Kuralar eenede 4 defa., ıı mart. 11 lınzlran, 11 eylaı, 
11 BirincikAnunda çekilecektir. 

İstanbul Defterdarlığından : 

3/ 122 

. ' 
3 3803 

124 l0091 

5230 il 20.38 

52301/ 730 

51151/ 4810 

5Stoo 2372 

l/ 58S7 

1/ 1182 

75/ 6UO 

52301 / 2163 

.51151/ 2586 

3 5328 

J\ cıi 

Ka ımpa.ada Süriıri Mehmct ma. Mı vlrvi· 
lıunc •·a· E. 00 Y. 82 \o. lı 4l,81 M2. 
ur ıı. 

\Jıılıarrım~n 

bcdclı 

Beyoğlu Evli)a Çot .. bi malulle inin Kiblc 2500 

f;(•· ı::. 22 Y. 16 SH) ılı 1119 M2. ars.ı. 

Bakırko)ıind,, Kartalıcpr ma. Ra lar ci 
lırıi So. Y. 48,49 No. lı 14933,75 M2. nr~a. 600 

Ferırrıll' Tr.vkiiı·afrr nuılıalle•ıııin Kırcı· l:>O 
hanr rolrnğındu E. 10 "l. 12 k.i ır el k 

kinın 4 12 lıi esi. 

Dr)oğlu r•ki Kıımerlıuıuıı )rn· Cukıır 156 

ıııa. E Eloni rcnı 1_..ııknıuk O• E. \C \. 3 

:\n, lu f"\ in 4 6-I lıi• c~i. 

l kudar Altı111.adc nıa. f.. Ko \Olu 'ı. 222 

Toııhaneliuğlıı o. ı;. 43 \ • 10 i.\o. h 22 
aı. 12 ~12. tarla. 

Kuragiımrük Aıikalipa•a nıa. "ı e ıl~ dı· 100 
rek :,o. 50 ;\o. lı 50 M2. un;u. 

Bu)Ük r;ar§ıda Karnmanlı o lu ~. 10 270 

o. Jı kagir dukkün 

llu)Ük ı;ar:ııla "ı ıığlıkı;ıbr , o E 85, "ı 1620 
55 1\o. lı kiı;ı r ndıı. 

ı:ılırnekurı \vcıhry nıulıııll<"'inııı l urlıc 2to 

:,o. E. 5 \'. 7 l'\o. lı 160 \12. ar n 

k•ara)da Gureba llınıı·)in ıığa ına İınam 100 

l\luraı ._,,, ı:. 2'J ıııj 23 kupı l\o. 1 ı 12<ı 

M2. an;a. 

Jl,.yuğlıında Rıılbul ma. \ i,ııc 5o. 6 ~o lı 260 
26.25 \I:.!. ar•a 

ı,aJaıadn f'amii cedit ıııa. ının O ıırra a 1..ô9 
!'ıı. E. 'c Y. 17, 19 o. lı maııazıınııı l 2 

hi •e·İ· 

7 

188 

t5 
ı:.ı 

12 

17 

7,50 

21 

18 

8 

20 

330 

Yukarı<la yaıılı ga)rimrııl..ııllcr 1 9 911 puzartr ı 5&at ); dr 1\fılli C'nılak 

müdurliıi;üııdc müte,ekkil komİ&)onda a)rı &)rı \I" ar.ık arllırma ıl atılacaktır. 
Fazla iı.ahat için lilli Emliik l iıncu kalemıne m· rac.ı ı. (7100) 

Fiyat Murakabe Bürosundan : 

Kunduracıların nazarıdikkafine 
.. 
Uilıimum ayakkabı satı' fiyatlnrının fıynt mlirııkabc koııu•yoııunıın 2 8 941 

ıarilıindc ncşrolııuaıı 89 !'o· lu ilıinında yazılı kir hadlen daire•ındo )cnıdcn 
ıe bil cdılnıosi ve l'tikeılerd" yazılı !iyatlarının dıı buna ı;orf' ıııdirilınt.' l liizııııdır. 
Yapılııcak kontrol neti~ inde bunn rin)et etmcdigi ani Mlanlar hakkında d rhul 
ıakibaıı kanunİ)C'de lıulıınulııcağı ,.hemıniyetle illin olunur. (7296) 

Yatılı • Tatııız - Kız • Er ek 

SISLITERft Si 
' 

l - Yu,a, ilk, Orta 'e Li•o ınıflarıııa her ı;uıı talebr ka)d ne de,am 

cdılnıcktedir. 

:! - &ki tulebcniıı 5 E) lüle kadıır kayıtlarını )C'llllctn lcri lumnıu lıil 

dırılir. 

Tarilname ı;ouderilir. 1d. 80.)47 

BAŞ, D iŞ, NEZLE, G R 1 P, ROM AT 1 Z MA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağnlannızı Derhal Keset· 
icabında gi.inde 3 kaşe alınabilir. TAKLiTLER İ NDEN SAKIN iNiZ. Her yerde Pullu Kutllfa 

ısrarla istey iniz. 

ANA - iLK - ORTA ve LiSE 

Kız ,.e 

Erkek BOGAZİÇİ LİSELERİ y;::: 
A rnavutköy - Tramvay Caddesi: Çiftesaraylar 

Kayıt için hergiin 10 dan 17 ye kadar mektebe müracaat edilebilir. 

.. 1 _ ___________ Telefon: 36 - 210 -----------~ 

lstanbul Levazım Amirliğin den verilen: Harici askeri kıtaat ilanları 

ı\şağıda yaz.ılı me,aılın kapalı zarfla eksiltmesi hizalnrında yazılı gun, Eaat \C mahallerdeki a keri 5l!tınalm:ı kolJll 
larında yapıfocakı11. TalıjJlcrın kanııııi •e~ikıılarilr tl"klif mel.tuplurını ihalr, faaılerındcn bir ııaat cneJ all olduğu l,;ollY" 

n:ı 'ermeleri. 
l\liktarı 

kilo 

TutarıK. 

Lıı" 

Teminatı 

Lira 
İhhalc ı;ünü bl!DIİ 'e i\lahallı 

Taze uzurn 
Balyalı kuru oı. 

lulıt~4i! ııakliyat 
Kuru ot. 
~ığır eti 
Kum oı. 
1\ohut. 

100,000 
1,200,000 

300,000 
100,000 

~o.ooo 

89,000 . 

18,000 
78,000 

2.3,625 
13,000 
23,000 
:?4..500 
Kilo~u:n 

1350 

51.>0 
1921,87 
ll:!S 
l 725 
1838 
1602) 

25 8. 911 
21 > > 
28 > > 

8, 9/ > 
8 > ,. 

2.>. 8/ > 
:?l > > 

15 
16 

11 
15 

15 
11,30 
15 

Ankara Lv. Amirliği 
İzmit Akcakoca ili,; olulr 
Sam~uıı. 

Ama5)'ll 
Amasya 

Aı:hına. 

Kuru fasulye. 
Saman. 

268,000 
1,652,000 

g;:;:;;ı:az:milll DOKTOR 

ÇI PRUT 

> 

::ı 
cu~e ve ztihııevtye MMehw
lilU Beyottu Yeril Mallılr P a· 
1161'1 ~ Posta t....Mratı 
kÖIJef'tnde :M~ apaı1::naıu 

V.llıiı•• reı: tSMS 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 
Dahiliy.e Mütdıauuı 

Divanyolu 1 04 
Muayene saatleri: Pazar 

hariç herqijn 2.5. Tel: 2189 8 

3,50 
5226) 
4141) 

> lt > 16 
> > > 18 ~arıkamı~ 

* ~lı Balyeli, ha ırlı \e)a döküm halinde olmak üıere apğıda miktarları y&J"'/ 
mıınlıır kapalı zarfla D)rı &)Ti eatın alınaoııktır. lhalesi 21-8-9.fl P~ınbe 
uat. 18 ~c Bol.ayirde ~~keri !alin alm~ knıniByo.nunda yapılacaktır. Talipl~..ıl 
nıını Ve$ıkalarü- tekli! rnckluplarını ıbıılc 6alltındcn biF saat emel ..!;ı:ıJllP'. 
vcrmrlt'rİ. 

Miktarı 

Kilo 

1,858,000 

Tııtnrı 

Lmz 

9'.?,900 
120,7i0 

1'cmbıatı 

Lira 

589.> Doköm. ' 

7288.50 Balrc \eya c!~s~rl~) 

* A§&iıda ynnı mendın kapalı zarfla ek&ilımelcri 27.8.941 ~.arş;unba ~..4 
ıalarında yazılı ~aatlerde Edremitte i!keri saıın alma komisyonunda yapı!Y. 
tır. Ta-liplerin k&nuni v~il.alarile teldifmdauplarını ihale ~aatinden bir 6'~ 
'el l..Qnris> n vermeleri. Evııaf 'C §arlnauıdcri Anlı;ııra, İstanbul ,c tııııJ1 
Wmirlikleri 8<llJD alJDa komi )Onun<la ı.Ja gvri.iJür. 

-..aman. 

Mikları 

Kilo 

Tııtarı 

!\uru~ 
Teminatı 

Lira 

:,ığır eıi. 

···~ 1".uru ot. -Dr. Is. de 
T A8ANTG 

480.000 
ı~.ooo 

480,000 

3,50 
40 
5,50 

1800 

3600 
1980 

AS 
Tünel Şıı2ıdeğtrmmt 

Tel. fB:oG 

2 den 5 e kadar 

Abone Ücreti 
Türkiye dahilinde: 

Senelik 6 aylık S • Jttll: 

1400 750 400 

Hariç memleketlere: 

SeDellk 6 aylık 8 ay1dL A,uk 

uıo 

VAT AN GAZETESi 
iLAN FiYATLAR! 

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

Kuruş 

750 
500 
400 
150 
50 

Sahibi ve Neşriyat Ml.lıdUril: 

AHMET EM1N YALMAN 
Basıldığı yer: VAT~ HATBA.Aal 

I 

(SSO -

4C,OOO kno sığır ~ıi paurrlıkla r.aı!' alınacaktır. ihalesi 2S 8 941 ~ 
ı;iinii nal 15 de Çorluda uke.ri atın alnıa komi )Onunda )apılacaltır. il~ 
nalı 1220 liradır. E•ı;af ve ~rtnamesi komis)otıda göruluı. Taliplerin brl 
kitte konıis~na ı;elnıderi. (922 • 72İJJ 

* . 2000 adtt haıtani1 e ahnat·ııl..tır. Pauırlıllu "k&ilımesi 119 941 Pazıırte!' 
nü &aat 11 de Ankarada \ 1. f. V. Ha\a 5atın alma koRlisyonunda japıl•J 
Tahmin ~ddi 26,000 lira J..uti teminatı 3000 liradır. Talipkrin bdli 
komiS}'ona gelml'lcıri. f862 • 6'/J9) 

* B,.her kilo.ıın.a 40 kuru.t~n 3:!::~ kilo fiığır l"tİ kapalı zarfla t'J..,ıll I 
kon~u~tıır. 1hal~ı 26 8 !).11 !5alı. gıınu ı:ııat 1 l de. ~luda a~kcri ~il~ 
lo~JlfO~ııadıı ~ıı~ıla~ktır •. Tıılomı~ hcdelı 128,800 lıra ılk teminatı 76'1J I 
Tılıplerın kanunı vesıkılarıic toldıf rnel..tııplar1111 ihale saatiudl'ıı bir ı;ıııt1 

komi&yoııa 'ermeleri. (8 IB • 69011 

* 100,006 kilo ı-tğır l"tİ alınacııkiır. Pazaılıkla ekeiltınesi 22 8/ 941 Cııtıı' 
r.aaı 16 da Çanakkaledc askni satın alma koıni8)onıında )apılaC'.ııkıır· 'fı 
bedeli 50,000 lira ilL: teminııtı 3750 liradır. Ev af ve ~artnamesi komiı<yoııd' 
rülür· Taliplerin belli 'akille knnıi~yona ı;dcıneleri. (880 • 71tJl) 

* K~if bedr.li 54,600 lira olan muhtelif ,.batta k~~te ku-lı zarfla d;4' 
~ r- ' 

ye konmuştur: lhalCE>i 27.8.911 çuşamha günü saat 15 de Aııkaro<la I. M·ıt/S 
tın alına komqonıındıı y11pılacakt ır. ilk teminatı 4095 liradır. ~artname<I ~ i'I 
rnııa konıis)ondan alınır. Taliplerin kanuni ves.ikalanle telJif mektuplarıoı 1b 
tindm bir eaat end komİ!)'Ona 'ermeleri. (856 - 6939) 

* • Tel.,.rlrl.. 'l'C talıan derıirlrri Vı·külcıteıı H•rılıııt'k üzere pazarlıUa r,d',ı/ 
ı;ıfı atlı nal.lıye arahası ~e 51~ adl'd ökıız arııf•ıısı. salın al.ınacaktır. Okı.lt ..r 
me,eut numune ,.e r=nınc ı:ıore at araba ı komı~}ondııld C\'ôaf ,e ~artrı"" · 
ı;ör!' ular.akı ır. flir ara hanın ıılıınin bedeli 1 ıl Jirarlır. Öl.:i11; ve ııakli)c ~ 
a) rı ayrı talipll'rc \rrİIPbilir. Taliplerin 'C"rebilı-cd<lcri arabaların tuıat1 ~ 
den kanuni kati tenıinaılarile 22 81941 Cuma gunu sut 15 de Ankarııdıı 1 
V. Saıın alma komisyonuna gelm\'lt1'İ· (82~ • 6ffJf 

Tünel seferlerinin tatili 
Elektrik, tramvay ve tünel 
umum müdürlüğünden : 

işletınel 

Görülen fenni liizıım üzerine tünel seferlerinin bu uhahıan iıib~ 
_e_d_il_d_iğ_i_~_•y_ı_n_>_·o_ıc_u_Js_r_ım~ıza~i-li_ıı~ol_u_n_ur_·,_~~~~~~~~~--~ 

lstanbııl Toprak mahsulleri ofisi 
şubesinden 

~luhtdif değirmenlerde Ö"ütmcktt' bulunduğuıuıu bububatııı ıcınııl' 
de elde edilen ka,·ua. ıa,ıık yemi, çevrcnti toz ı;esair çıkıntılar kar~ıtıkl 1 

ı.urr.tilc Liman han dönliiııtü katıaki ılairenıizdc ııaı ılııcal..tır. Talipkrıll 
neleri görmek ve malümat almak uzere müracaaılarile pazarlığa i~iril; 
lerin 23 a~ıı tos Cuınartosi ı;ünü uaı 10 da Ofisimizde bulunmalau rı<"' 9' 

_A 
-ls_t_a_n_b_u_I _G_u_· m-r-iı-. k-1-e-ri--B-a-şm_ü_d_ü_r_lu-. ğ-üode 

1 - Giinırfık kolcuları için bcherinin muhammen bedrli 10 Jjrod•JI 
kadın, 280 ni erkek olmtık uzcre 502 tıft a)akkabı açık eksıhmc ile 

edilecektir· 

2 - İhale 29/8 9-U cuma @ant onda Başmüdiırluk hinaıoında yapıl• 
3 - F~nni ~art name 'r. numune 1 f.'\111.llTI M'l"isindedir. 
4 - İoteklilerin yııkardıı )azılı gıin ı;e ımııc yüzde 7,5 

oluak Ba§müdıirluk Satınalma komisyonuna muracaatleri. 


