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iz mirin romanı 
Doktor Behçet Uz'un lzmir için 
lllücadelesi çok acıklı sayfaları 

Milli Şef'in lzmirlilere 
yüksek iltifatları 

otan, sonu tatlıya bağlanan Ticaret Vekili lzmirde gazetecilere 
Y 

bir romandır. 
azan : Ahmet Emin y ALMAN mühim beyanatta bulundu 

""~ eon on senelik hayatı baş· f bır teşebbüs sahibi peyda olmuş. Bay M u s t a h s i 1 ' m a l ı n 1 e 1 i n d e n 
llııı içinde bir romandır. Bu roma~ burtıu hemşerileı1ni etrafına toplıya. 
"iıııeıer tnücadelelcr var, elemlı rak, iş.siz kaldıkları zaman karınla· çıka k •ç•ın a ele etm ı• 
' \' Var, ilzUntUler var, hırçır.· rım doyurarak müteahhitlik ediyor. r m a 1 c eme 1 
~ Ptıı ar, fakat çdk şUkUr ki sonu Bir miktar sermaye de toplamı~ 

1\.. beye boyanmı•tır D kt U b d . ' İzmir, 21 <Telefonla) - İzmir Fuarının ~ vıı y • o or z u a amı, yangın yerıne .. . . . . . \ 
'8tııe evvelki lzmiri gözünüzUn kendi kesesinden düzen vermeğe ve 8? 11~~51 munııscb.etı!~ ~lıllı Şd, Tı<arı:t 
\u...- ltlirtnı .. . \ ckılıne şu mcı:a11 ı;önıl'"mıi•lt'.rdir: ~ " . "tile z. Rrhtımın arkasında masraf \~ ucrctınl arsa olarak al· • 'lir 14·00o evi olan meskQn ve ma~a. birçok uğraşmalardan sonra, cfzmir Fuarının 'aıanda,ları nırnınıın 
tı \>e laha kocaman bir yangın ye· kandırıyor. Niyazi işe sarılıyor ve edecek bir şekilde •tılnıa•ından çok EC

'~llt~kat Ylğını halinde .. Burada hakkından geliyor. Ümran cereyanı 'indik. Bu >l'hcplc toplanmı, olan millc

~r .YUva yapmış, serseri ve sa. başlayınca ve KllltUrpark ve fuar işt ti.~izia. cıi~huriyet .hükumdi ı:ırafında / 
" ıa~t kurmuş. Geceleri eliniz· ilerleyince. arsalar kıymet peyda edi· sostcrdıkforı ~raberlıkırn bahtiyarlık du
' ile olmadan buralardan geç· yor. 25 kuruşa satılmayan yerlere )U)'O~ul. Selam 'e ı;e,gilcrlc t~ekkuı 
~ "'ele~n nlze. .. Bir yük arabaslle ik' l" - taı· k b 1 edrrım.> ". .. ı ıra,,... ıp çı ıyor, azı arsa ar 

ile ~ enkaz içinden demir, tuğ· 25 liraya kadar çıkıyor. Niyazi zah· 
>\ıı ltı !ursa a1firıyor. Define arı· met. ve rteşetıbUsllnUn mUkAtatını 

a..~ .. Yana .. 

İ&mel lnönü 

:""ll'1ıı alıyor, zeng'in oluyor. Belediye reisi· 
-..: ıtıeıa YUkarısındaki sırt geniş nin çalışmasını c;ekemiyenler, tezvir Ba~'ekil ıle a~ağııl:ıki telgrafı göndtr· 

Bundan başka !erginin açılması müna· 
5cbctile ingiliz ticaret nazırından, Bri
tanya tnduıri f!!dcra•yonu rei inden. İran 

ve italyan büyük d~ilerindcn de tebrik 
telgrafları ı;dmi,ir. 

Ticaret \ 'eklllnln beyanatı 

lzm!r, 21 (Hususi muhabir.mlz· 
den telefonla) - Ticaret Vekili MUm 
taz Ökmen, bugUn öğleden evvel ve 
öğleden sonra Ticaret Odasında U· 

1 zum, incir ve pamuk mU.stahslllerıle 
gorUşmclerde bulunmuştur. Fiyatlar 

~ 'elı tlık ... Burada tepelerden ge· yolunu tutuyorlar ve hUkQmete lh· nıiştir: 
'ıt \'lJ<ierı tutacak bir şey yok. Şe· barlar yapıyorlar: cNiyazl ile ortak· cİzıııir ıı inci Enttrna!yonal Fuarının evvel piyasanın açılmaslle mUstahsll 
'· t 'w'aklt sel !el!keUeri geçi· tıu Mülkiye rnUfettlşleri geliyor, eliniıle açıldığı hakkındaki tdiaizi aldım· menfaatlerinin tehlikE'ye dU~UrUlme· 

ve piyasanın açılma günleri üzerinde 
görUlmUş ve istical göstermemeleri 
lüzumu üzerinde durarak vaktinden 

l"ıuc.,, tahkik Ustllne tahkik ... Doktor Beh· Te§t'kkür ederim. ~tilli tianayiimizin inki· sinin doğTu olmıyacağmı ve her hu· 
~ nı&Jıaııeıere belediye henüz çet Uz insanların tabiatını bilen bır .oafında büyük hilmetlerine ~ahit oldul!u· susta tedabir ittihaz edilmekte ol-
~ 'kınamış, Kanallz&syon fi· filozof olduğu için hizmet ve feda· muz bu güzel ePtri hazırlıyanlara mu\8f· duğunu beyan etmişlerdir. 

' ? kirlrklarınm böyle çir kin bir muka· fakı~·eıltr diler, İzmirlilerin lıakkımda~i Vekil, 6ğleden sonra Karşıyakaya 
h, ~ kıYJneUeri düşmüş, hiç bir bele görmesinden yelse dUşmUyor. aziz duysularına ~ül..nnımı arıedcrim.> gitmiş \'C akşam yemeğini Fuar ga· 
'-~ etnııyor. Rıhtım üzerinde Mücadelesine devam edlyoc, tezvirci· Relik 5,,1dam (Devamı 3 üncüde) 
'~a~a"~~~~~~m~u~~. ========================~================ 

' Diğer bir miaal: Doktor Behçet 
~ ıı.r:e bır istikraz yapmış, fa· Uz rıhtnn boyuna palmıyeler dikme
~ iaı~&afa. ve diğer gellr getir: ğe teşebbüs ediyor. Herkes ittifak e· 
~ ~ çarçur olmuş, kan'bur diyor: ~ zahmet, burada palmiye 
' lUııe binmiş. yetişrnez. Reis fikrinde ısrar edip 
~ .~ rağmen hiç blr taah· fidanlar dikince ve bu nlar bUyüme
~;~ıyor. Perşembe g\lnleri ye başlayınca kendi itirazlarını doğ· 
~ ~ lec:ttye gUnUdür. Fakat Al ru göstermek için fidanların üstüne 

' etıne bakın ki muhasebe· kezzap dökenler bile çuu;ı.ııoı-, 

Almanlara göre 
Rus zayiatı 
iki ayda 
5 milyon 

Sovyetlere göre 
Ode'sa kendini 

müdafaa 
ediyor ~ t~lllbe gUnU hasta olur, ye- DUkkAnını pis tuttuğu için beledl

~""'ıt ez. Alacak sahipleri bağırır, yenin ceza kel!lıllft bir berber bir ak· 
~erler. lçlerlnden birçoğu, film samoş oluyor. <Belediye relalne M a r. e R a l 

erce gidip gelmekten ise ac&ba ne fenalık edebilirim?> Diye Ruslar, Ulırag- Y' 

...._._.. ~ 1lltnne l)tr bardak au iç· dlijUnUyor. Neticedt fu_j(ararı vert· -a"llôn ~._c..,uı·-ı.--.. IT.n.•oıll-1.nn 
~"'lll o.:; eder, Fakat inatçılar da :ror: cCanı stbf ~ ~laırr .._ •• ~ -v-_.. ~.. t'.~• ..,.,.._ 
'~ ' lrıeselA ddrt yüz kuruş- serim.> Tam otu ağaç tahrip edi- bilgiJJı %Bglat f imal Ordularına 
...:. l!Gı ~ Parasını almak için dört yor. Yakaluııyor ve üç a.y hapı. ya- l 
~~ lelen bir dUkklncı var ki tıyor. verdiler begannamBB 
~ lllUUaka adam etmeğe az· lzmfrin inkl~f mUcadelesı on se· Bugün Alman _ Sovyet harbinin lkind ayı tamamlanmakbdır. Al-

~ neyi dolduran böyle mUcadelelerin manlar bir tebliğle lld ay zarfında elde ettllderl muvattaldyetlerl bU-
~ lıt 'eclls'inde Doktor Beh· mahsu!UdUr. Bu arada. çok hazin hl· dlrmektedlrler. Buna nazaran Sovyetler ölü, yaralı n esir olarak bu 
\ ~ bir çocuk doktoru var. diBeler de vardır. Yüzlerce çocuğun müddet zarfında 5 milyon k i1'1 kaybetmlşlerdlr. Harp vazlyeUerl bak
~~ ıı,, çOk itimat kazanmış hayatını kurtaran Doktor Vz'un ken kında mufassal telgraOanmız 3 üncli aayfamızcladır. 
' ı~ Bot para kazanıyor, ha- di kızı ağır bir hastabfa tutuluyor,============================= 

' kurmu,, rahatı yerinde, iyi u~ canını kurtaracak, fakat 
• -._~Uk çocuk blr seyahat ya- b&.ftna s&rdığı belediye i•lerl o fle• 

~etine aıt lnki'8fia.n gUnU kilde ki yavrusunun hayatile hakkiıe 
'ıt 'ı P ımktnını buluyor, vel· uğraşmasına imkA.n bırakmıyor. 

Clbı batı ınAmur bir gidiş... Doktor Behçet Uz bmlr için yaptıtı 
~~ lllecııaıe: <Bu işlerin ça- en bllyük fedaklrlık olarak yavruau. 

.Statı • diyeceği geliyor. Arka- nu. kaybediyor. 
ı..... -aı cevap veriyorlar: 

; •-vııt Bu kadar acılar, uğrqmalar b&· 
' da sen yap... hasına ortaya çıkan eser nedir, lz. 
~biniyor. Doktor Behçet if• 
. --..ır v mirliler bunun hakkında ne dllftlnU· 
~ · e kendlai için o daki· 

"'-.. lıt~ 'Yarak fll}ısen bir cehen· 
~~ lr başlıyor. 

lıı .. 
~it ço,. nikbln bır adam, 
bit ~&tına. ni~bin değil... En ''«11 Ya.Yı cerçekleşUrmek !· 
~ 'ın~ı l!zımgelen epıekten 
'~ :n korkmuyor, kaçınmı· 
· l('tQı ir kuvvew tarafı daha 

~'n gibi, «Her işe Uç ça· 
"'~tı Para, yine para.. .. > Dl· 
~ Yor. Azmi ve gayreti pa 

. '"" ı ~ e telen bir kuvvet sa-

~.btr tn 
~' 1-al: İztnlrin imarı için 'it hnczn yerini muUaka a· 

' y ltaı.n". Halbuki belediye 
&ı>lırmı,. Enkazı ııöküp 't flı.~rı. iki milyondan fazla 

~et Var. Bu para nerede ... 
lılt le){ tız·un parası yoksa ya_ 
• tı..... Aaı var. Mühendie ça-

'ıı '"'r ki: 

~:ıı:ı Yerinde kullanara~ 
~ ~t.r '6Viyesln! denize nia· 
'bıt Ilı e YUkseltsek ve denize 
el\ 'Yil te in böyı nı etaek... llfım-
'tt.,_ !ee akmasına imkA.n 
~ naaıı olur? 

'ıı ~eı olur. 

~r. memleketin 'bunu nasıl kartıla

mıuıı ilı.zım... Bu noktaları 'bundan 

sonraki yazılarımda aydınlatmağa 

çalışacağım. 

Ahmet E min 1' AL.'WAN 

HARP VAZiYETİ -

Yeni Alman hamlesi 
Şark cephesinde l)ugü nlerde Gomel b~lgesinde 
ve limen gölü ile Selig er gölü arasındakı sahada 
mühim hareketlere intizar edilebilir. 

1 Yazan: Ihsan BORAN 1 

(Askeri muharririn yazısı 3 üncü sayfada) 

Alman zayiatı 
bir buçuk 
milyonmuş 

Vakti gelince/ ngiltere 
Avrupaya büyük bir 

ihraç hareketinde 
bulunacakmış 

Londra, 21 (A.A.) - DUn aktam 
radyoda bir nutuk söyleyen Belçika 
Harbiye ve Maliye Nuırı M. Gutt, 
deml.ftir ki: 

- Sovyetler Birliği ile harbin llk 

yedi haftannda Almanyanın kayıp-

Milli Şef'in 
Tıbbiye 

mezunlarını 
tebrik etti 

üniversite RekUSrlUğU bu sene Tıp 
Fakültesinden mezun olan gençlerin 
bir albUmUnU hazırlıyarak Maarif 
Vek!letine göndermişti. Maarif Ve· 
klll Hasan Ali Yücel bu albUmll Milli 
Şef lnöotlne taiuliın buyunnuşlardD'. 
Bu~ lrl'tlim flit ınaıa Tip,.,... 
kWteslnbı yeni mdwdarma iltifatta 
bulunmllflar ve Tıp FakWtelll m&

zunlanna kartı hla8iyaUarının iblA· 
ğmı Maarif Vekiline tebliğ buyur
muııardır. Bu hususta Maarif Vekili 
Hasan Ali Yücel, Üniversite Rektör· 
lllgilne aşağıda.ki mektubu gönder
rniftlr: 
cTıp Faklilte!İ 1940 • 194'1. mezunları 

ılbümünü Büyük Rcisiciimhurumuu &un
dnın. Milli Şd albümü tttkik buyurdular. 
Ve Tıp Fakültemizin verimi nİ6betinden 

ınenınun oldulır. Yeni doktor olıa Türk 
ıençlerini sıcak yüıekle kutladılar. Me&
lek ve memleket hayatlarında kendileri 
için bqarılar dilediler \'e genç1iğe ka11ı 
duygularının tcbliiini bana emir buyar
dulır. Tıp Fakültesi dekanlığı vuılaailc 

ıaleheyc t!!bligini rica ederim.> 

Maarif Vekili: Hastm Ali Yiicel 

Fransada neler 
oluyor? 

Dün Pariste 6000. 
Tuluata 400 kişi 

tevkif edildi 
Londra, 21 (A.A.) - H..aa a;..ı biJ. 

diriyor: 
Dün eabalı Pariı'in 11 inci muıtakallD· 

da bir beekın yapılmıı n 6,GllO Mueevi 
tevkif edilmİ§tir. 

Bukın Alman 'Ye Fruaız po)Ukri l• 
rafından ve yeraltı fimendiferiıün bütün 
malıreçleri kapatılmak euretile yapuau§-
ur. 

Lti~p edilmek iiaerc tenif edimit 
Musevilerin yaıı 17 - 50 arasındadır. 

Diifman lehine fa&liyette bu1UDIDQf 
olan 2 Parisll Musevi kurıuna dmlmi,tir. 
Bu Mueeviler Almın kuvvet.itti aleyhine 
bir komüni51 tezahüıiiııe iftirik etmitler· 
dir. 

Nas' da 
'eıh...., 'lrcıe Yangın Y«lnln te· 
._~ ~1 kaç paraya lner? 

~: •rı ettikten sonra ce lan, btr b~uk milyon asker, 8000 Touloase, 21 (A.A.) - Ofi: 

'L.'"' eııı bin 
' ~llıel liraya iner. 
~e ~fakat Yüz elli bin lira 
t -""lllıe y:::kı lmkAnsız... Bele-
!'tlrlı bir bir fl~!r geliyor: 

"'ıt1ıha~ daha arttırsak, en· 
.. nıeaeıeeını kUlliyen 

' f\, '1Y<ıt-~p kitap". MUhendia 

"'"~ ~ ı~n iki bin lira; ilter. 
~ ~ lira da yok. Bele· 

-._~lal ,kalm&mrf .•• 

~ NifUi !em'* 

top ve 6000 tayyaredir. Polis, Touloua'ua umumi yerlerinde 
Almanya, mağlQbiyete d~ yak· nıühim bir arıttırına yııpmıt ve 400 .kiti· 

!atmaktadır. Yalnız İngiliz ve Sov· yi tevkif etmittir. 
yet ltombardıman tayyareleri, Al· Bunlardan 15 ecnebi ve bir Frantız ne· 
manyada felA.ket saçmakla kalmıya· ıaret altında bulunuyorlardı. 
caklar, fakat tesblt edilen günde, İrı· 
gUtere kıta Avrupasına sel halinde 
askerler, toplar ve tanklar çıkaracak 

ve tehlrlerintn bombardımanı netl.ce
ııinde dehşet içinde kalan ve tahak· 
kömlerl altındaki memleketlerin ki-
nlnl müdrik bulunan Almanlar, 1918 
de oJdutu gibi, liderlerine irnanlar1· 
nı ~klenlir.. 

Türk Hava Kurumu 
Re:sinin gazeteci

lerle hasbihali 
3 üncü sayfada 

iranın 
vaz1Yeti 

bhmayun Kıza l"enıevl 

Şehinşa· 
hın teftişi 

lngiliz - Sovyet Iran ordusu her 
tazyikı son ihtimale karşı 

dereceye vardı hazırlanıyor 
Londra, 21 (A.A.) - Daily Teleg- Tahran, 21 (A.A.) - DWı yüL:&dı: bar-

raph gazetesi, İran hakkında baf- biye okulunun der kesimi mera inıi, Ş... 
makalesinde şöyle yazıyor: hinşah \c \ diabt lıauetlcrinin hımmı .ile 

Vakit kal.mamı,tsr. TeşebbUsle:-i· icra t:dilmi§tir. Hali hazır ,aziyet dolayı . 
mis. IUIQDuoiyet Yerici bır -oevahuı eile tatiller ~Wınhnıttrr. ) Cllli ~ 
verüme.ı için urar etmenıla IA&onclır. imalarına .i)ııhtk ed~ 
Gerek lranm menfaati, gerek kendi Okuldan 1073 aa••Y mezun olaı ur . 
menfaa.timl.z bakımından harekete " . Ofl 
geçmek zaruridir. Halihazırda ıranda .. eııını:ah karcılcri bir nuluk irad ~k 
vuku bulan hAd~e. Bulgaristan, Ro- dcıni:tir ki: 
manya, Norveç, Holanda ve Danı· - Bu sene tall'bC}e senelik izinleri ve· 
markada ~ahit olduğumuz h!disele· rilmcmişıir. Sebebini bllihare ıınlı)acak· 
rln bir tekerrllrUdUr. Suriye ve ırakta lardır. Bu sebeplerin onlardakı fedakarlık 
karı;ıılqtığımız kargaşalıkların tran. lıi•lerini tak.\İ)e edeceği fikrındeyiz. \a.ti· 
da tekerrürUne müsaade edemeyiz. femiı:: 'e )a.adığıııuz saıııin hu u:!İ)rt 
1ran i1Ukll11ne tevcih .edilen tehdi· üzerine dikkaı naıarınm çel..nıeğe Jüzuın 
din ortadan kalkması lüzumu husu· görmüyoruz. Ordu 'c suba)lar halihazır 
sunda ısrar edebilmemiz için Yakın· \azİ)ete ptk büyuk bir dıkkat h atik 
şarktaki vazıyeUmlz kafi derecede gösıernu•lidırkr ve !uzumu ıakdirindc h 
kuvveUidır. Iedalıirlıga hazır buJunınalıdırlar. 

Tahrarun cevabı gelmeditl veya Bu mera imde nazırlar \e yübek.riitbel 
bu cevap memnuniyet verici addedil· ııuhaylıır haıır buluamattur. 

medlfi takdirde, lngiliz hük6meti, 
vaziyeti aydınlatmak üzere llzım ge- Mazide, İran dalma Londra ' 
len tedbirleri almalıdır. Sabrımızın Koekova arasında bir rekabet rne\. 
sonuna gelmiş bulunuyoruz. 

Almanlara gere 
Berlln, 21 (A.A.) - D. N. B.: 

Deutache Allgemeine Zeıt~. İran 

hakkında :ne9fetUği bir Yaztda diyor 
ki: 

lran hük6meti, bır kaç haftadan· 
beri hemen hergUn İngilizlerin ve 
Sovyetlerin Tahran Uzertnae tazyik 
yapmak teşebbüslerine karşı kendi· 
sini mUdataaya mobur bulunmakta· 
dır, 

Tarih~ ilk defa olarak, Londra ve 

zuunu ve emellerınl hedefıni teşk 

etmlfti. İran İngiliz siyasetinde, Hın 
distan yolunun emnıyeti sisteminde 
bir rol oynıııınış ve Çarlık Ruayum:ı: 
ve bUAhare Bol~vi~lerin slyuaUndc 
de merkezi .Aııyada lnglllz empor.Ya· 
lizınine karşı bır kale roll\nU ifa et 
m~ır. 

lngıUzlerin ve SovyeU~rln Alma.ı· 
yaya kartı hasrmlığı, en·eıce de bu 
defa, .bu iki devleUn İran hakk.~da. 
hiç olmuaa muvakkaten bır ani~ 
illrını doA'urRluftu. Bu, 1907 de I..on· 
dra. Almanyayı çember altına AJ. 

Moskcwa bir buhraftı hanın aırtmdan mak içın, çarla olan lhtiı1Atlar1111 MJ· 
lktUıam ıçin, ayni ipi çekiyorlar. letmeğe çalışırkea vukua gelmf9t1 

MOsabakamız ' 

Sual No: 4 
Sllaepe, y&9hca. terbiyeden mahrum bir mllyoaerla karnı mı olmak 

IAterslals! Yok .. y.,ıııma uyıu, )'aluşıldı, ....,.ıs, .. 1o.eet11, ta
kat az JllU9b bir cencln m1 T 

NOT: Bu sualin cevabını aşağıda.ki kupon üzerine kısaca yazacak 
ve 38 sual tamamlanınca cevapları adresinl.31e birıtkte p.zetemize göa
derecekaınlz. 
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-% VATAN 

-:AMERiliA 
~APT-E 

usyanın talihi 
Asker ailele
rine yardım 

r-S POR 

Rus- 150 bin liralık avansın Harpte hiçbir milletin talihi 
yanınk i kadar kötü gitmemiştir 

bugünden itibaren 
tevzLine başlanacak 

- 4 - Asker aılelcl'.ne y rdım kanunLI 

1 

meriyct me\·kııne girdıkten sonra 
Ba.11"·eldl - Evet, eğer zafer mUm teşekküllere sahip olmuştu. Batarya- Bcledıye Muha ebe mUdUı IUğUnUn 

kUnse hareket etmcğc mecbunız. ları altı topa, fırlcaları 12 tabura çı- teklif projesi Uzerlndc Uç gllndcnbcıı 
Mareşal - Eğer bız bu fırsatı ka- kanlmıştı. Bu teşkllfl.t Rusyıının mu. tetkıı<lcı yapun Daımi encl.imen bazı 

çınrsak ileride blzl tahtıe ederler. harlpllk kabiliyetini bUyUk bir nls-ı noktalarda kend ını ~aUı.h yetı;1Z ad-1 
Başvekil - Şilphe yok ki vaziyet, bette çoğaltmıştı.> dederck Belcdıy(' Umumi mecllsın· 

geçen eyJQlden daha müsaittir. Filhakika Rus imparatorluğu, 1917 den salahıyet talcbirde bulunmağa 
General Ludendorf - Bltaranara harbi için, bu harbe başladığı anda ve projeyi mecl&.sten geçırmeğe ka

karşı aldığımız tedbırler, tamamlle kendinden çok dahıı. bUyUk ve daha raı· veımlştır. 
teda!Uldlr ve hiç bir zaman bir tah- yl teçhizata sahip bir ordu vUcude Umumi meclıs yardım kanunu pro 
rlk mahiyclı arzctm yecektlr. gctırmlştl. O mart ayında da çar he· ı JCSlnı tetk it etmek Uzere 1 ağustos 

Başvekil - Eğer İsviçre hnıbe gi- nUz hükUm sürUyor, Rus imparator- pazartcsı gUnu fe~kalfı.de toplantıya 
rcrse ve eğer Fransızlar İsviçre top- luğu ve halkı hcnUz mevcut bulunu- davet olunacalttır. 
ra.ğından geçerlerse vaziyet ne ola- yor, cephenin sUkQnu temın edllmış 

görünüyor ve nlhat zafer mUhukkalt Diğer taraftan İstanbul Beledıyesl 
asker aılelcrının ağustos maaşlarını 

vcımek ıçın h:lelttrik ve Tramvay 

cak? 
}.iare.şal - Böyle bir vıızlyet, aıı

keı1 noktadan aleyhimize olmıyacak_ 
tır. 

l'U'ARATOIWX llUZCRUND A 
'lOPLA1'TI 

Bu konfeı anstan bırkaç saat sor.
ra blı· de imparatorun rlyasotlndo 
bir toplantı yapılmıştır. Bu hususta 
Alman Başveklll ızahat veriyor: 

<1917 ikinci kAnunu başında umu
mi karargAha çağrılmıştım. Ben o
raya varmadan az evvel. karar ve
rilmiş. yüksek balıı1 erkdnıharp ku· 
mandanlığı denizaltı harbınl karar
laştırmıştı. İmparator da bizzat on
lann noktal nıı.zaıınd::ı. ıdı. Şimdı va
zıyet, Hll6 tik bahnrınd:ı ve son ba
harında olduğundan çok farklı id .. 
O zaman ben bu harbe tdbi olmuş
tum. O zanıan elde me\•cut denızal
tıların sayısı pek mahduttu. 

addedLllyordu. 

1K1~C1 NlKOLA ıdarcsinden a\ an olarak lGO bın lira 
Zamanımızda Çarlık rejimini kör ımıştır. Bugllndcn ıtıbarcn eski nls

bır istibdat idaresi addederek lthanı betler dıı.hillnde bu ı:;o bin liralık a-
etmek Met olmuştur. Fakat bu tda· 
renin geçen harpte Almanya ve Avus 
turyaya karşı yaptığı otuz aylık haı· 

bı tetkik edersek bu kanaat değtş

tlrmemlz icap edecektir. Rus lmpa 
ratorluk kuvvet ve kudreti maruz 
kaldığı taarnızların genişliği, uğra

dığı hezimetlerin dehşeti \'C llerı sUr. 
dUgtl kuvvetler n bütün tUkcnmezlı

ğl neticesinde kalkınmaya muktedir 
oluşu ile ölçülmelidir. :Milletlerin ha
yatındıı büyUk hıl.diseler gorUnmedl 
m1, her hangi sebeple oluısa olsun 
bır hezımotten· mesul tutulıın da mu
vaffakiyetın şeı·cfınl toplryan da o 
millçtın şefıdır. 

Plfınları hazırlıyanlar ve bunları 

tatbik edenler asla kale alınmaksı
zın .şeref veya hakaı et, mcsuliyet ve 
ya iktidar nızaınını işgal cdenleı·e 

tevcıh edilir. 

van.sın tcvzılne başlanacaktır. 

Vali ve tSelediye 
Reisi Jz,1ıire gıtti 
Fuaı· mUnascbeUle Vail ve Beledi

ye Reisi doktor Lfıtfı Kırdııı· lzmlr 
Beledlyesının davetlısı olarak dUn 
saat 13 te lstaııbuldan hareket eden 
Kadeş "ııpurlle lzmire hareket etmiş. 
tır. 

Doktor LOtt'I Kııdar 1zmırdo bil' 
hafta kalacak ve Fuarda da tetklk
lerdo bulunduktan soma perşembe 

gUnU lstanbula avdet edecektir. 

Sürpagop sahası 
satıh yor 

1stanbul Belediyesi SUrpa.gop me· 
zarlığını parça parçıı. satmağa karar 
vermıştır. Bunun çın bu saha dokuı: 
parçaya ayrılmıştn. Bu suretle al
mak istcyeıılerc satış y.'.lpılacaktır. 

Daha şlındiden İstanbul Belediyesi. 
ne ınUracaatlnr yapılmaktadır. 

* 'l'rum\a) lılıı.rcııl :L.at ı-:ıerl nıu
dilrlıl li - lstnnbul Belediyesi Leva
zım mUdlUU 1 mıı.ıl Hakkı Ceyhıı.n 

Elel<tnk \ c Trınm:uy 1~faı sf Zat lş
ıerı mUdurlüğUnc tayuı euılmlşlır. 

At yarışlarının yedinci haftası 
heyecanlı geçecek 

Bu hafta yapılacak lstanbul kürek şam 
piyonasın ın çat in olacağı tahmin e~ıtı yor 

Bı}hllliSa bu sene büyük bil' alı'ı
ka toplayan at yarışlunna pazar 
gUnU Velt.cfcndi sahasında devnın 
ed.lecek ve yedinci hafta yarışları 
yapılacaktır. Bu hafta centilmen 
kovusu da yapılarak amatör bını
cılcro de fırsat vcrllınlş olacaktır. 
Bu haftaki yarışlara kaydedılen 

hayvanlara gore bilhassa bahsi
mUştcrekte bUyük bir heyecan do
ğacağı şımdlden anlaşılmaktadır. 

Yarışlara lştırak edecek llay
vanları koşu sıraslle ve kılolanle 
vcı·ıyor ve tahminlerimizi paz.lr 
günkU spor say!aınıza. b1l'akıy1.1-

ruz. 

~irinci koşu: 

Uç yaşındaki safkan erkek ve 
dl9l Arap taylarına mahsus, ikra
miyesi 2~ ... lırn, mc.ııafcsi 1200 met
redir. 

l - Tarzan 68 kilo. 2 - M. 
Havva 60 kilo. 3 - GUit;eç :;a ki
lo. 4 - Kuruş 4S kilo. 5 - Sllleyk 
46 kilo. 

lt<inci koşu; 

Dört ve daha. yukarı yaşta \'C 

kazançları yekü nu 1000 !ırayı dol
duı·mayan yeril yarımkan lngillz 
at ve kısraklara mahsustur. 1kra
ınıyesi !:!55 lira, mesafesi 1600 met 
redir. 

ı - Cesur 60 kilo. 2 - N erlman 
56,5 kilo. 8 - Cemile 56,5 kilo. 

Üçüncü koşu · 
1kı yaşında.ki yerli saıkan İn

giliz erkek ve dışi taylara mahsus 
satış koşusudur. lkramlyesi 400 
lira, mesafesi 1100 metredir. Sık· 
ıct 60 kilodur. 

1 - Cengiz 56 kılo. 2 - Yavuz 
56 kılo. 3 - Saron 54,3 kilo. 4 -
Pardon 50,fj kilo. Ci - Bomba 50 
kı\o. 

L-ö.·düncü koşu: 

eus centılmen koşusudur. İkramı· 

yesl 300 hı u, mesafesi 2400 nıct

redir. 

ı - Komısaı·j 72 kılo. 2 - Dan

dl 72 kılo. 3 - Karanfil 66 kılo. 

4 - Gonca 62,5 kilo. 5 - Rol 59 

kılo. 

Beşinci koşu · 
Dort \'c daha yukarı yaşt<1.k1 

safkan Arnp at ve kısıaklLu·a mah 
sus Handıkap koşusudur. 1kr.ımı
yesl ıoo lira, mesat'esl 1800 met
redir. 

ı - Born 68 ı.uo. 2 - Işık 62 
kılo. 3 $c\1m 60 kılo. 4 -
Stmı ı :ıs kılo. 5 - Tomurcuk 55 
kılo. G Tuna 53 kilo. 7 - Kıs· 

met .ı..: kılo. 8 - Yıldırım 50 kilo. 
u - Budak ıs kilo. 

A'l'(I 

Kürek şampiyon~sı 
İstanbul kuı ek blrmcıll(;ı pazar 

gUnU Samatya sahillerinde yapıla
ca ktıı·. Buı;lıne kadal' teşvikte a· 
iman derecelere göre şampiyona
nm çok çetın olacağı tahmin edıl· 
ınektedır. 

İstanbul su aporlarının başında 

Şıızı Tezcan gıbı teşkılatta sporun 
içinden yetişmiş yogı\ne denecek 
bir idarecinin bulunması mllsaba· 
kaların intizam ıCinde geçeceğine 

dehi sayılnbll!r. 

Ajanlığın şampiyona hı:ı.kkındıı· 

ki tebliğınl aynen aşa(;ıya alıyo

ruz. 

Su Spoı·lan Ajanlığından: 

B6lgemlz kUrek ş:ı.mplyonıısı 

24; 8;9U ııazar gtlnU Samatya sa· 
hılınde yapılacaktır. Yarışlara tam 
saat 14 te başlıı.nacaktıl'. Bu mll
snbakaya lısaıısiye olmayan hıç bir 
sporcu glrt'mez. Başhakem: Hızli 

Yağ fiyatları 
tesbit edildi 

Ur/ayağı toptan 160, 
perakende 778 
kuruşa satılacak 

Fiyat Mürakabe komisyonu dil11 
toplanarak ya~ fiyatlarını kat'i ola· 
rak tesblt etmiştir. 

1 :\.lalum olduğu üzere evvelce Ve
Kfllet yağlarm menşeıerıne gore fı
yatıarını tesblt etmişU. Komisyon 
şimdi bu menşe fıyatlarını nazarı iti
bara ıı.lıırak kilo başına da. 2 kuruş 

naklıyc Ucretl zammetmlş, aynca da 
yüzde 10 tüccara bırkkarak yağ fi
yauarını uşagıdııki şekılde tesblt et
miştir. 

'-'ua yası toptan 160, perakende 
178. . 

Dlyarıbakır yağı toptan 152,.,, pe-
rakende ı 70 kuruş. 

Erlmış Kars ve Ardahan ya.;ı top
tan 11:;, peralcende 162 kuruş. 

Erımemış Kıırs, Ardahan ve Trab-
1 zon yağı toptan 120, perakende 134 
lmruştur. 

Bundan başka komisyon yag sa· 
tışlarındu muhım bır noktayı da ka
rar altına almış bulunmaktadıı·. 

Bundan böyle toptancılar faturala. 
rıııcta. yağın men,eınt bıldırmeğc mec 
bur tutuıduklan gıbi peıakendccilcı· 
de hem yağın menşcını, hem do fiya
tını gosterır llstelcr asmaya mecbur 
tutu1ıııu9hı.rdıı·. 

* 1ın1!,'rc ile yeniden ticari mlina· 
tıcb&t ba,11) or - Son G"Unlerde ls
vıı,;re aankiarınııı dolara tah\'ll olu
namaması yllZUnden lsvlçı'C ile scr
beSt dö\·ız esasına müstenit anlaşma 
tatbık mevkılnden kıılkmıştı, 

uğrendlğıınıze guıe Amerıka bır 

nıılyon kUsuı luk bır doları lsv içre 
ıçin liyudığını blldlrdığinden lsvlçre 
ile yeniden tıcari mUnasebat başla
yacllktır. 

TUccaı:lar ~imdiden mal tekli! et
mek Uzere hazırlıklara başlamışlar

dır. 

* Hububat ve zahirclcrlmlı.e ha.

r~ten t11leplcr - Orta Avrupa. mem· 
leketlerınden hububat, zahire ve di
ğer tptıdai maddelerımiz Uzerlne ta· 
lepler .fıı.1;ladır. Birlık, tUccarlara biı· 

tamim 1;ôndcrerck bu mcmleketıcı·c 

mukabl ınde zaruri ihtiyaç maddeıe
ı·hnizdclı olan mallar tcdıırlk edlldıği 

E 
o~~ 
~ 

Kalp kalbe 
karşıdır 

. "°' re::=' ', clkl gün blrlncı 

lE::a mızd:ı, 1z.rutr Fuarı ' 

~ile «bir knç s:ıtırlaıo lfııdelc 
il' lıştığınıız şu temenni ~ıkını,~ ' 

cb.nıtr li'u:ı rı 'e tıu 'esile ııe 
mir \O deniz yollarındıı )upılJ:ı 
zilüt, iç turizmimizi lnki';nf r.J 
mek ) olunda geniş bir ııroı; 
Jıareket ııuktnsı olmalıdır. 

c1'Iunyycn zamanlarda nıeıııl n' 
tlınlzln muhtellf bolgclerıode 
benzer faallyetıer, hem ) urd110 

kö .. ~ini tıuıııııamızı, ııeııı dC .A 
• el'r" 

hareketlerinin ç:ıbuklaşıp ı 
l~meslnl temin edcccJctır.» 

nu temenninin mUrel•kebl 
do kurumadan, Jzmlr ı~uıırıoı 
Ticaret Veklllmlzln nutkund' 

' bu birkaç ıı:ı tırımı:uı ce\ ııp uııl 
Jormuş gibi ~u eüınle)l bil 

blıyUk bir C\loç duyu)oruı: ~ 

«BlıtUn rnlllctı,:e lnanı)oruı 
büylık cihan badiresinden '.l'Ur: 
Jetinin şerefi, ıstlkllill, tol'r:ı 1 

tllnlüğü gibi mali '\C lktı511 

lığı dn ııağlaın ve din!: ol rıı~ 
cak \C aziz \atanın her kli~ 
gün, fakat muhııkl,ak bir f;r· 

mirin bu güzel eserlerllc il~ 
olacaktır.» 

cKııJp knlbc karşıdır» öz~ 
vetlcndlren bund:ın daha fC'' 

misal olumuz. Blitlln 'l'Urk ıı 
bir tek kalp lıallnde ınuı(I ııı; 
içindir ki: «Tllrk nılllctl, bil !J 
dhnn badire inden şerefini, ı;V 
llnl, toprak butUnlilğünlı otd1' 
bl mali 'c Jktısadi 'arJığrnJ M ,.t 
lam \C ıllnç olarak çıkaruc•~ 
zlz \alanın her köş lıtl bit ırl' 
kat muhakkak bir gün ıııı1 

zcl cı;crlcrllc bÜ l~ cccktlr·• 
KÖlt~ 

Teşkilatı 

kanunu t 

TürkçeleştiriliY01 

Teşklla.tı esasıye kanununıııı 
çeleşUrllme.si için Uııh ersıt~ 
komisyon tcşkıl olunmuştur· ~ 
misyon Unlversıte Rektörf1 

Bllııel n rly eti altında 
Sıddık Samı Onar ve doçent 
Abadanla Hllst'~ N iden 
klldlr. Komıııyon Utl ay ıçı de 
lslııı il{mal ederek elde ctt..&I 

dşle blltUn bunları d~Uncrek 9 

ıkinclkt\nunda ımpnratonın riyııse· 

tindeki toplantıya iştırak ettım. Sa
bahleyin yUksek kumnndanlıktaki iç. 
Um da nasıl efkfı.rı bu 190 hazır bul
d umsa oıada da aynı idi. Şimdi alın
mış bir kararı mUnnkaşa \'azıyetlnde 
bulunuyordum. Bahrt Erkı\nıharbiye 
ile yUksek kumıındanlık tıırnfındaıı 

ilerı stırülcn mUtalealara i!Jtlrak et
tiğimi söyledim. Bcnım fikrunce de
nizaltı harbinin muvaffaklyetle bite
ceğini sl:iylemck kadar hezimetle ne
tlceleneccğlnl öylemek de mUşkUl
dUr. Eter muv:ıffak olamazsak ne 
tıcl.'!crln, sonların en kötUsllnU bek
lemcnıtz ıazımdır. Bence .Amcrll<anın 
yardımı ~Uksek kumandanlığın tah· 
min edcmcdlgt derecede kat'ı olacak 
tır. Bizim sulh teklıfimlze karşımız
dakı müttefikler tarafından verılen 

covıı.ptan sonra, bugUnkU vazıyettcı 

bir mUzakere ımktlnı goı mUyonım. 

Mareşal Hindenburgun Amerika Ue 
mUnasebatın ınkıtaına karşı bıle ha 
zır bulunduğumuzu eöylernesınden 

sonra ben ımparatora karşı askeı1 

mllşavirleı·ının flkırlerlne muhalefet 
etmek vazıyetındc değlldım. Zaten 
karar alınmıştı. Yaı ım saatte bit 

Vtıkıa. Ruslııı:ın Çarı !kıncı N .ko-
111 da bazı hatalara dUşnıüçtU. Fakat 
hataya dUşmıyen şef var mıdır? Rus 
!arın Çarı d:ı ne bllyük 'bir kaptun, 
ne de bUyük bir prensti. Samımı .re 
sade bir adamdı; orta seviyede, bn
airctll ve heı· hareketini ancak ka
naatine ıstınat ettıren bir adam ... 
Fakat bütUn bUyük kaıaılımn ağu·
hğını yUkl nen o idi. Çar o sıı·alatd:ı 
her mesel nin ev t "oy h yır lıı

hlsar ettlğı, M.diselerın ınsan ta.katı

nı nştığr bir vazıyette bulunuyordu. 
Bır fırtınada ıstıkıımet tayin edecek 
olan pu la mevkllndc idi, Harp edi· 
llp edllmlyeceğlnl, lleı·l \'eya geri gi· 
dlleceğini, cepheyı sUrmek mı yoksa 
mukavemet etmek mı ıcap edeceğini, 
mücadeleye devam etmelt mi, yoksa 
vazgeçmek mi lt.zım geleceğini hep 

Uç ve daha yukan yaştaki saf
kıı.n lnglllz at ve kısraklara mah-

uer, hakem Bekır Macur, tı.!dal 

Nogan, İsmaıl Dalyancı, Nedrnı 

Ulbatur, Bedri Koray, Nedım öz
gen, AııC Spoıel, Nw·i Bosut. Sa
ha komısen lbrahlm Kelle. 

takdlrde musaade olunacağını bıldıı·- !eri Vekı\IC'tc bildlrecektır. 

Murakabe Bürosuna 
yapılacaK ihbarlar ve 
teıefon numaraları Bir h~ç yüzünden feci bir cinayet 

mlştir. Yalnız malın bllfıil memleke
te ithal edilmiş olması şarttır. 

o tayin cdecekU. 

Fiyat MUı akabe bUrosunun de.ha 
faal b r şeklldö çalışması lçııı halka 
bir ko.ç telefon numarası bildlrilmlş

tı. 
Bir genç pansiyonda beraber otur
duğu arkadaşını tabanca ile öldürdü 

* )luha bcre vasıtalarına kar y ÜL
det.i t C5blt cdlldi - Fiyat Mürakabe 
komisyonu dUnkU toplantısında mu· 
ha.bere vasrtalan hakkında verilen 
bcyannıuneleıi tetkik ederek a.zaınl 

kar yüzdelerini tesbıt etmiştir. 
1şte 1klncl Nikolanın harp sahusı 

böyle idi. 

(De\amı \ar) Tlcaıet VekO.letı, gazetelerle UAn o. 

müzakere dcğıl, bir huzura kabulden G o· N o· N 
ibaret olan toplantı nihayete erdi. Er I [ _

1 

Junan bu numualaı"In bazı kimseler 
tarafından za.ptcdilcmcdlğlni ve bu 
yüzden thbıır yapılamadığını nazarı 

ltıbara ll.ldığından bu numaralarJn 
büyük puntolaı'lu kalabalık yel"lere a. 
ulmasım kararlaştırmış ve bu hu
susta da Fiyat Mllrakabe komisyonu. 
na \'azlyetl bildirmiştir. 

Evvelki gece geç vakit Ferıkoyün
de bir cinayet olmuş ve ayni pansi· 
yonda. Fuat ve Mazhar kın;ga eder
lerken Fuat tabancasını çekerek .:\1az 
harı vurmuş ve ö!dUrmQştUr. 

yo dinlcıneğc başladığı sırada .:\1az
har d:ı pnrazıt ynpmağa. başlamıştır. 

.Fusıt Mazharla başa çıkıımıyacağl. 
nı anlayınca odasından çıkmış •e 
Mazharın kapısına giderek: 

* KWJlyetll miktarda ı;ay geJdl -
Memlekete son günlerde çok miktar
da. ı;a.y ithal edılmlştir. Bunlarda.1 
bir kısmı Albayrak !ınnasına. aittn·. 
Fiyat MUıalcabe komisyonu ilk içti

maında bu çaylara bır fiyat tcsbit 
edecektir. test gün yüksek kumandanlık der- . 

hal başvekilın değiştırilmesını unpıı T A K V f M İ * Pirinç fiyatları dlışUyor - Pi
rinç fiyatlarında bir kaç gUndUı· bir 
dllşUklUk vardır. Pjrinç fiyaUarı 

umumi olarak 4 _ ::; kuruş kadar düş
müştür. 

ratora tavsiye etmı~tl.> - - Hadıse 9öyle cereyan etmışUr: 

ı•·ua.t Feı·iköyUnde Tilrkbcy soka· 
ğındakl bil· ape.rtımanda oturmakta 
ve her gece radyo dinlemek tedir. Fa
kat Fuatıa ayni yeı'de oturan .Maz
har, Fuada kızmakta olduğundan her 
gece elektrik pdzlne tel sokarak Fu
adın n dyosunda parazit yapmakta 
ve adamı slnirlendlrmektedlr. 

- Yeter artık yapma yahu demiş 
ve Ma2'Jhar da ona: R lJSYA:\IX 'l'ALiHt 22 ,\GU TO::ı 941 

Alman Başvekilinin tanh muvace 
hesındekı mevkıi, eğer kanaatlerin
den hiç bir şey feda etmeseydi daha 
sağlam olacaktı, bugün onun noktaı 
nazarını da biliyoruz. ve hangisinin 
•:loğru olduğunu anlıyonız. 

Vekayi dcrhnl yeni bır cephe al-
11. 

Hıç bıı millet Ruııyıı kadar tallın 
:ena muanıelesıne maruz kalmamış
.ır. Rus gemısı tımanda, göz göre gö 
re batıyordu. Her taı·ar harablye sU· 
rUklenlrken bu gemi fırtınaya tutul
muştu. Her fedakllrlığı yapmış, va
zıfcslnl sonuna kndar ifa etmişti • .Fa 
kat, tam eseı·ı tekemmül ederken Ü· 

mltslzlık ve ihanet başkumandanlığı 
yıkıyordu. 

Uzun rıcat serılerı bitmiş, mUhlm
mat açlık sona crın ştl. Slllıhlar sel 
gıbı Rusyaya akıyor, daha kuvvetli, 
daha iyi tesllh edilmiş oıdular eep
helerın uzunluğunu tutuyor ve dinç 
askerler depolıu-ı taşırıyoı du. 

General Aleksiye! ordunun, Kolcak 
donanmanın başında bulunuyordu . 

Bu Rus başkumandanının \'azlfe
sı artık çok güç değildi. Rusya he
zimetten hez mete uğradıktan, bir
çok topraklarını, topunu tUfeğlnl, 

askerlerini kaybettikten sonra yen:
den toparlanmış, büyük kuvvetler 
toplamıştı. Şimdi Aleksiyefln işi e
lindeki bUyUk kUtlelerln uğırlığını 

gen ş dilşman hatlarına karşı daima 
hazır bulundurmak, fevkalı\de bir 
faalıyet göstermeğe mecbur kalma
dan düşmanın zayıf teşekküllerini 

oldukları yerde tutmak, hUiA.sa bir 
kelıme ıle, umumi bir zaferin bUtU.ı 
semerelcnnı toplamak Uzere yel'inde 
·beklemekti. 

Alman Generalı Ludendorf 1916 so
nundaki M.dıscleri eserinde şöyle i
zah eder. 

«Rus~:a bUy.Qk kıymeti haiz yer,I 

CUl\l \ 
AY: B - GG\: 231 - llı:ır: 109 
RU.lll: 1357 - AC(J:,tfö: 9 
IJICRİ: 1360 Rl::C.EP 28 
\ AAI J.' ~~ALI EZA...'l 

GÜNE~: 6,17 10,18 
ÖvLE: 13,17 5,18 

Bu numaralar bUyllk levhalar ha
lmde hazırlıınacak ve .bir kaç güne 
kadar meydanlara, pazarlara ve ka
labalık yerlere asılacaktır. 

- Ben seni buradan atacağım, dl· 

ye mukabele etmiştir. 

ruşmasına cürmU me.';;hut olaı·ak 

başlanmıştır. 

ltdr..ol: 17,03 
AKŞAM: 20,00 
'ıAT:::-1: 21,39 

Dl \K: 4,25 

9,08 
12,00 

1,.i9 

8,27 

* Diın liıstlkçl \'e 1aııulyacıla r din
ıenı.11 - Fıyat MUrnkabe komisyonu 
dUn yemden Fa.ırulyacılnn, lı\stlkçi

lerı \'il çuvalcılan dınlcml.ştıı·. Konıls. 

yona ihbar olunan bir çok ihtikar 
vııkasının tesblti gelecelt lçtımıı. dev
resine lmakılrnıştır. 

Uzun zamandanbcri devam ede
gelmekte olan bu parazıt meselesi 
yüzünden Fuatla Mazhann arası a
çılmıştır. Evvelki goce de Fuat rad-

Bunun Uzeı ine Fuat yine odasına. 

dönmUştl\r. 1şte bu sırada korkan l<~u 
at her zaman yanında taşıdığı taban 
casııu çekmiş ve ateş etırılljtir. Si· 
llllitan çıkan kurşun Mazharı yara
layarak yt'l'e yıkmış ve Mazhar der
hal olmüştUr. 

l<~uat dün Adliyeye getırllmlş ve 
ikinci ağırcezıı. mahkemesinde du-

Mahkeme tahkikat esnasında bazı 
noktaların iyi tahkik edilmemesinden 
dolayı tahkikatın tevsd için dosya· 
nın MUddelumumlllğe, duruşmanın 

cürmü meşhutluktan çıkarılıp umu
}'l'll ahkll."lla tlı.bi tutulmasına karar 
vermiştir. 

r 
Erle oldukten ronra, artık bir dalın lmııseyi 

ae~ıniyeccğini zanncıını~u. İnıı:ın bılır mi? İ tik· 
hale lıiikiaı olııhilir mi! İ it yine cviyordu, hem 
dl' na ıl ıiıııiı iz bir •ngİ ile snİ)orılu !. 
Kapı y&\a.çn açıldı. Jlcrhcrı ;urundu. 
Odrcy gözlerini kapadı. l yur gıbi yapıı. h;ine 

bir korku bir dehşet doldu. ) atag.ı yakla,ığını 

hi!!cdıyordu. 

- Beni öpmeııin, aman ynklaşma5ın, ııonrn ne 
yaparım· 

Uiyc du~ıindıi. Hcrbcrı'in )Uzün" doğru eğildi· 

!;ini hı !elli. Tuıun koku unu, nefc mı duyuyor· 
du. ~eden ii)le bakı)ordu? Bıı kadar uzun uıun 
bakacak n; 'ardı? ::ıırrını ııılamaga mı çalı~ı· 

)Ordu? 
Koca ırıın ya'a• )a\a. uzaklaştığını da hi elli. 

Geni~ ndes aldı. Kapı yn\'ıı~ça kopandı. Adam o· 
dadan dıjarı çıkmıştı. 

Odrcy, 'erdiği kararın kaıi olduğunu bir ime 
daha kııncıli olarak hissetti. 

Erte i günıi pazardı. OdrC'y lıl'J' paıar kora il 
kiJı.,cyc giderdi. \'ali \c ait •i dt" burnda hulıın

duğu için Hcrbcrl hu pazar ml'rn Jmim· çok dıenı 
mi)rl verirdi. O ı;iın ıle Odr~. kili&C)e Herherı 

ile ıl<'~il de )alnız gitti. 
Kilisenin oğuk &ndcliği VC' ha•İn ıüküneıi bir, 

ho•ıına ı;ıımcdi. Katolik kili derinin bava•ı nf" 
kadar daha tallı rn muni idi. Çocuk! unda an· 
ncslle herobr.r ı;iıtiği pazar gunl<'rini hatırladı: 

e olur, ben de dindar ol a)dım d:ı inan· 
sa~dım. dire du.uııdiı. 

C:oııra ) ci~ irind,. il.lvr rtti • 
- in anın imanı olul'$a ümit izliGc kapılmaz. 

EDF.el ROMAN ı 

Yazan: Francis de Croisset 
Halbuki benim bu l.:uneıinı yok. 

Odrcy bir katolık papaeile ı;iirıi~nıek ona, ıçını 
dökmek ilıti)acıııı lıis.eııi. Fakat Rıhajıng'da sa· 
de protcı>tan papa lnrı \ardı. Onlar da halden an· 
laınaılardı. E'c dondüğü zaman Hcrberl'i öfkeli ıe 
çatık buldu. llır hafıaılanberi hiiyle abustu. Çünkü 
Odrey'in lıalındcki çckinı:ıl'nliii i \O hu:uıtcli lıi!!e

dı}ordu. Genç kadın, geceleri odasının kapı ve 
pı ncerclf'rini &ımsıkı kapatı}or, kocatıını içeri al· 
nıı)ordu. Bır duzÜ)<' ondan kaçıyordu. Rir gün 
cnclki, ııozde lıa talanmasını da Hcrbert ynıma· 

mı ıı. Karı ının açık izahat \ermesini bekliyordu. 
F11knt O•lrey'iıı SÖ)lİyeceği eöılcriıı 'ehametiııi kati· 
)rn tahmin rtmİ)Or \C Ö)lc esaslı hir konuşma 

beklemiyordu. Karısına ı;ordu: 

l\i~in bu sahalı kilise)e yalnıı giuiııiı! Re
ni Dİ)e beklemediniz? Pazarları bizi a)rı gurme· 
lrrini bilirsiniz ki, lıiç arzu etmem. 

\ alnız kalmak ihtiyacını hissettim. Hem si· 
zinle konu eaklarım var, Herbert •.• 

Odre)'in yuzu p rı, seı;i ise kısft. idi. Yorgun 
lı r halı ıa dı. , ahiht<'ıı ha•ta)a benziyordu. Jlcr· 
ben, kıokanı;lııı ~e lıoabinliği yüzünden lı.armn ı 

Çevirett: Rezzan A. E. YALMAN 
dargın ı;örnıckten j e lıa! ta sörmcği tercih cdi· 
)ordu. 

- Eğer hasta i~cniz.. <lı)o oıc ha~laıken Odrey 
aözünü ke!ti: 

- Ha) ır, dedi, ha ta deliı;im, dwı de haf.la de· 
l\iltlim. 

Herbcrt öfkelenmiye ba~ladı: 
- Bunun farkındayım. Demek ki, benden bu 

ılrrC'cee isrı:ııi> orıııınııı ..• 
OJrey bezgin hir ıaHrla cC\np \enli: 

- · Rica ederim.. Bu tarzda konu~ıııayınız. Si· 
ze Ö)liyccf'.ğim şcylrr zaten ı:uç \e iızuı'Ü sözler .• 

;:'\<' olur bugün benimle hir koca gıbi konu~ma· 

) ınız, llerbcı:t. Bır zamanlar do.,tuıııduııuz. Beni 
hugun ) ine bir do t gibi dinleyiniz:. 

Şiiphı• dulıı gözlt>rilc Ooln,-y"e baknıak: 

- Peki, söyleyiniz, dinli)oruın, dedi 
~ aloadn idiler. Hizmetçi öıcki odada rofra) ı ku· 

r"'ordu. llerbert oda kapısını kapadı. 

- Biraz pencereleri açınız, Herbert, oda o ka
dar sıcak ki ..• 

IIl'rherı paııcurlan aı;tı ,.c sonra ı;clip oturdu: 
- fuli dinli}onım, dedi. 

Odrey, boğuk bir sesle !Öze ba~lndı: 
- Ne olur, beni iyi dinleyiniz ve söylediklerinü 

iyi anlııyını.ı. Bana ııeımanız lazım lkrbert. Çok 
çok boılhalıımı . 

- Bedbaht mımııL? 
Sonrn bu södcrden bir mey anfaınamış ı;ibi lcl..· 

ınr elti: 

- Nas•I oluyor dk bedbahısınız? 
- Evet .• Hem d çok, pek çok •• l~e böyle .. 
Su$tu, sonra tekrar EÖLt• b~lıyıırak: 
- Ben gitmek ffitiyorum, dı-di. 

- Gitmek mi? 'ereyc ı;iııud.? 
- Rilmcm. İ ngiltercyc, Iılıındaya, Kale'>e. ne· 

reye olur5a olsun giımek .. 

- Bu ne delilik!" Gitmek mı? Ne zaman? 
- Munıkün olduğu kadar çabuk ... 
- Ne zamıtn donccekalniı? 

- ili!; bir zaman .. 
llerhen o kadar ~a,kın bir halde idı ki, baika 

uman olsa Odrı-y hu hale muhakkak gülerdı. A· 
dam söylenen söıleri anlamı)or, as.kın 'e ahta! 
bir bakı~la karı5ına bakı)ordu. 

iz çıldırdıııız m ı Odre)? Bu ne demek? 
Büyle lıir §eye ne zaınandaııbrri karar 'erdıniz? 

- Bır kaç giındcnheri •.. 

- Giımck hir daha gdmcmck .. Ben onlamıyo· 
rum. Demek ki ayrılma J..i•tİ)OhUnıız? 

- facı, botanmak i Iİ)Orum. 
-- Boşanmak mı? Süylcdiğiniz sozlerin ne ka. 

dar miinuız olduğunun farkında mısın ız? 

Bu eöılcri söylerken odada dcla.ı~or, t'Ş)aları 

yerlerinden kımtldat.y-0rdu. Odrcy de\amla: 
(Arkas.ı v~ 

·~ İpek çorap yerı 
yünlü ve iplik çor 

> Bu sene ipek fıynllarınııt 
oluşu yUzUnd<'n kadın çor•~ 
glttıkçe palıulıl~aUadır. 

tısat ve Tasarruf cem.y.,t.ı 1 

rap aleyhinde prop gand:ı. ) 
karar vermıştir. lpck çorııP 
yl\n ve iplikten yapılmış çoı1' 
meslnı tcnıın için bu ımo:ılı\ 
olunnı ak tcdbtı· nlınacaıctır· 
ş mdi ek erısl çorap ız ı; z 
kadınlarımızın sonbaharla 
tekraı· ipek çoraplara sarıl t 
bUtçclerlnl sarıımalarının ö 
çfimeğe çalışılacaktır. 

* Fnsul) a flyntlnrı ııuı;UO 
edilecek - Fiyat :Müraıcabt 
bugUn fevkalt.de blr toplıı~ 
rak fasulyn fiyatlarını \'t 

seleleri kat'l• bir nctıccye 
caktır. 

6
'JI 

* Pendik hay\'On sergı~ı t 
dı - Kartal, Kadıköy ,•c 
kazaları tarafından tertlP 
li hayvan sergisi bugün r 
çılacaktır. 

Csküdarda Ahmed )Cd 

dan Mııhııtın en r uru) 

\e imııçilcrın kaııd 1 .ıııuP 
çıkardıklıırı ') ğlı \C ı 
dun yüı para) a k ıddr ~Jt 
iı;in fı)al muruk.ıbc ı.onı 1 

hıı edılmı~ izamı fıy.ıl ' 
ha? .• 

CEVAP -

de mumaneat 
dini aldlk. 
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W Havacıllğımızın inkişafı · 
l<ırtasiyeciliğe 'r•• k u v R . . . 

SON~MABERLER 

Rus zayiatı Odesa kendini 

karşı harp .1 ur navan..,..umu eısının 
Ya

2
• ı l b h ~rı: Murad SERTObLU g t • /ı • ı • 

~~eraııelerlnt•yardımı,ın- aze ecı er e as l a l 
~ de, hUkdnıetın nlha)et kil'· 

~~~ aleJ hinde bir karar it· 
'lıl ._--,.91 ıormek, herkeste de· 

~ ~nlUUJet te\'llt etııuştir. 
' ,.__:°-hllı~e \'ekalctı \'llayct
,-, bir tamimde, kanunun 

''Hava Kurumunun gayesi istikbal için yüz 
binlerce hava personeli hazırlamaktır,, 

~ ~ rnUteukkıf fomıall· Erzurum_ me~~su \C Tür~. Hımı Kuı:u· j-raşüıçülük bakımından me•ai•i, kl'ndi!İn• 
~ hleden, k'ap eden ka- mu umunu rcısı Hay Şukru hOÇak dun 

1 

den i•teıımiş ulandan çok ıi~tun bir dere
~ lltiraue ahnına6ını 'e asker Öğleden ı;onra Kurumun Cagalo{;lundaki cede inkişaf etmcktt'dir. 
'~~akit &"eı;lrmeden tam var- bina•ında gazetecilerle bir he~bıhul )BP· y 

1
- • d'. •• · . l • 

. -...,...... ~ . r l§tır ıgıınıı para.utçu cnıı a\Tı n 11 
asını blldlrml"ttr. Be- mı~ur. l•ıanbul matbuat erkanındıın ba· f rtl h ı· d 1 1 

k. h. h . bu t • I" rr a ııı e \C)B topu o ara ıç ır 
aınım uz.erine nakil zılarının da i~tirak eııikleri bu toplantıda _, k 

1
- k. d · ı d ki b 

~-. . . , . . menı.ır c ııı ııı en gerı o ma ı arını; ı• 
.~"ille Al oltıun, duhuliye yer- sayın reıs bılha sa :unları &O) lemıştır: l"k· h. ı k 1 rl 1 1 ı. k 
....._..., ... 11,._ a ıs ır ~'°" ııo ta ar u on arc an ) u .. sc 
-~ L ... , icap eden re&lmlerl (- lhı'a kurumunun ıiwrinc al<lıA;ı bii· k tı ld ki k 1 "Jd' d ..._ - •oya . . . . . ı)nll! c o u · arını UV\Cl c ı ın e c-
~ '8eae cak \e hunların gelirini )uk ınıllı davanın ha.ta gekn salııplerı cek nziycıte hıılunu)oruz. 

~ rJne tahslıı edecektir. aaydıjlını gazeteci arkııda~larla zıınııın, zıı. 
llava Kurumunun, i tiklıalııı J.izılt'ıı i•ti tSt• man bir ara)a gelerek Hava Kurumunun 

'
•11yececiil'liı~L ycn'ği oıı !.inler hatta > ıiz binler lıu\a • ~ me._'41Li V..' umumi vaziyeti hakkında krndi· 

lerini tcmir etm,..k brnıın için daima hu· cılık pt'rsonelini hazırlamak içın orta o· 
'"--tyeciJlık m--•...ı·-t'-'· · h" k kullarda kendini ı;östcreıı mc aıı;ı ma 

..,. ... ~ IDU SU l lf l)IDl!t \l'-ldİ(;inı bir \IZİfc olmUŞ• 
._ ~lltı bir türlü ,. __ ..... R... 1 B · h ·r . b' d h lüınun111.dur. Çocuklara harncılık lıı'-i i ~ ...... ._- ur. ııgun u \azı cmı rr a n yenne '1:> 
.._ ve uçıııal he,~i 'ermrk irin el i•i 6Bal· , ......_ :-" ka%1 d &.... li getimırk için !izleri da\el elmi' bulunu· ' 

ni tC!Mcr meydana getirmek yolundayız. 
Bu)uk Mılli l;cfimiz (uçmak ya~amak 

ııırtlarınd.ın biri olmu.ıur) buyurdukları 
ıanıaıı, dull)a. ılık bir sulh ha)atı yıı~a· 
mal.:ıa idi. Bııı;ıiıı düıı)ayı kana boyamak· 
ta oldagunu gördüğtimii-..: bıidi~elcr Buyuk 
Milli Şefönıun bu kanaatini i pal ve te· 
)İl dtİ. 

4:Tnnarccilik dendiği zaman pilot kadar 
Tıırk ınull<'nrfüinin ve sanalkarınııı milli 
ınıılzeııı ile kendi fuhrikaıııızda yaııtıl;ı 
taY}rıreyi le motörü de kıı ırdi)ortıZ·> 
di) en 1\lilli ~cfiıı lıu emirlerini } erine ı;c· 
tirnıc-k, bu doğru giiriişlerinin lcaplarıııı 
tahakkuk ettirmek hepimiz için milli hır 
~azifcdrr. 1\ .. ,...... JMDa ı ..... ız eze !erinde model ıenarcler )aptırtfmııktadır. 

._ ' · ltetımi de\'alrde it ta- ~orum. Kurum hıı nıak•atla eli•,i oı:rl'lıncnlcrinc Hutun dun)a)ı tııınamcn carınak j tİ<la· 

.. ~ YM--ı- 1 b 1 t-•- Bu toplunlı \C•il~ılc 'e lıer §C}drn f'\· 
6 d ·ı ı h. ---., ar a lf il.,....... Maarif \ ekiletinin dr ten ihiJ,.., luzuınlu ı ı ı!'r gun ıraz daha lddctini arttı· 

• ile d l ı ı H•l, H8\a Kurumuna yaptığı .J..ı)nıf'lli b ı d • o am~lı b r ı:eY o. olan nııılümaıı \rrmck üıcrr zaman ııınıan rarıı u ıaptc, .ır diinya ~rılıırıııa rıığ· 
.... w;.....,__ yardımlardan dnla)ı muhıerrm i•tanhul b.. •- h 

,,_ beyhude Jere kur !ar aı;tırmakıa. kur•larııı \t' mel.:tep· men u)u.. ır lıdll.. lıarc-1..eri halinde hu 
~ halkına Hava Kıu-ıımunıın minnet \(' •iık· · 1 • ı .... _. v.ltlt kaybedildlfinl !erdeki derslcrin malzeme ilıti)acını kar '' ,..rı nC)e ma olıma ol•ıın, mııılaka ta· 

~......_ ................ bir "'tlda ve· ranının arzılla ıa~e uı11t1uıu rka ctmrk ı ki. k h • . • k 11 .,., '""" "" ~ılıınıııktatiır. Ba~lı ha•.ııııı hmuk bir ın 11 ınec ıırıy!'lımız açı tır. ınııcı· 
....._~, _..d istiyorttm• • l k lı d k. 
-~ - tirö okwnadan kale- llHvııı ıılan hu i:ın elikanı11 cclbNkcek ı. •ıı a ın ıı ı mr•aiıııizc daha hü)uk bit 
..._ eder. İ•tlda .__, _ _.e ıra~·- 1•ıanbuUıdar •ıın on bir hıı!juk B) ııır· hız \C' kuvvet vcrı•bilnıvk 1·r1"11 nnlı•aııla· ..._ ._... --,, kııdu mü+tim uldıığu11a kaaiim. ' ' ' 

~• lılr n.unara akr. Bundan fırırla Jla,a Kıırıııııııııa lıir rnil)nn hin rın dıılııı gf'ııiş hir i.ılçüde terrHi rılrrr.k 
l -'1ııht,.reın Bıı~'ckiJinıiziıı yiıJ.. l'k tas· 

....._ --- memura baValc edl· J..ü•ıır ira yurclıımla htılumnıı~. höyl,,ce lıu} ıık ve ıle,ıımlı iş lıirliğiııc ihtiyaç 
L~ hü)ıık havacılık ılunımııa karşı ŞB)ıını viplerile !ıa,ıı cnılüstrimi~n ihti)aç ı:ö IU· varılır. 
4ıııı.. ~ nıa.ıaya, odadan oda- d 
~· lllaatle .. _.,le takdir yük .. ı.. bir aııla>ı~ gÖblerrııi~tir. ii;i ıııiıhe.ııdi·leri ycıieıirmck iılerr )ıık Bu ıııevzuu deha i)i ~c daha ""ni• tarz.. .. ..__ - l'ee nöbet - r ı. ., • 

ııııı..._--ftt h14iıııvedde haıtırtanır. Hiidisclcr millrtinıiziıı .. hanmcrıliğiııi tah ark nıülıtııdi~ mekıchittde \C teknik okul· !arda i~li)«'rl'k istiklalim~iıı, toP.rak bıi-
lıı.. ~ ~ he! ınenıur tara- rik rtmt'ktr, milli uı,..,.eleleri takdirde eş- da hu·acılık §Ubeleri açılmasının karar tıinlüğumiızun, can ~c mal nı:ısunluğunun 

---.... T 1 siz olan hu>ıik İııillctioıiz, lla'a Kuru- la.Lığı )nalimıdur. 118\a Kurumu, hu)ıık daha çok kııwcıli bir tııyyarcciliğe malı· ~ • Mllth edilir. lı\\'e 
' "......___ munun yardımına koşmak ihti}ııcını. ar· Bıış\ckilimizin ch8\ıı endwtrıınızı her ha· li)et §artına bağlı oldui:uııu tclıaruz t'ltir· 

ı-...--.et dak~·a gelir. -
--aftft.tn tan bir ,iddetlc, kuvvetle duymaktadır. kımdan muotaldl bir hale ula,tırrub ı;a• mrk ıııc-churi}eti oıtiındı')'iı 68nı)onını. h. altıaa bunu ya-

-ıııııı.ı •·--ı Türk Hll\a Kurumunun ha•kanı olarıık ycsinin tuhakkukıı )olunda \llzifo ulnıı~ Hidi C'lertıı orta~. a attı"ı hakikatleri U· 
~~ ·-an ve odaları do- e 
• ·~ d benim. 1 ıanbul halkına - teşekkür \&Zİ· olmak en hu}Ük fahr 'e mıruru dn)mak· hın uzadıya tetkike çalı .. mak lıorrtur. 
, ....._, a rnlidü.re gider, im- "' • " 
4~ra femi yerine gctirdiktl"n !onra • !Ö)liy,..hi- tadır. Büyül..leriıııizin ilanı Kurumnna Tanorecilık her ~C) olmu§tUr •e hu, nıem· .._ r k,ıeme gider, kay-

4.ı....., ~ mukablllode diğer lcrf'ğim seiz, Kurumun, hal!.:m giifllerdif;i kar§I gösterdikleri bu itimat \(' alako)n kkrıin halkını, gıızl'lecioiııi, ilcri)i giiren-
• ~e ba anlayı§a layık bir eurcttt', çah•makta ol- lıi)·ık rılmak lıirim için koli bir borı,:tur. lerini ılalıa hızlı 'e hareketli olmağa zor. ......._, ~ 'ate edilmiş olarak ~li-
._..~. duğuna itimatta dc\am etmesi dileğindt"n Bıı itibarla JJa,·a Kurumu, lıuküıııetimi· lanıakıadır. 
llıı...~ ~ takip edllt'n iA ha- i-barcttir. Hava Kurumu tcşkiliitı, en kü- 2in \erdi~i vazifeleri Jün)a şartlurıııııı 1,ıe sııMeci arkada~larımılan ricam, bü· 

• '-a defa tıı oluna yandıfını:ı <;Ük hir menfaat dahi hcklemck@izin vozi. sı>rtliğinl" raf!mcn. lıa~armak için lıiçlıir tün hu hakikatJ,..ri ı.c yapnuya mecbur 
11.... ~ CUnlerc.e ı,tntzı gtt. re gören Vr. hizzat halkı telli il !'nen idare gayrt't ve frdakirlıktan çrkinrnrmek az. lııılıınılıığııınuz hıi)iık havar.ılık dU\8 illi 

--~ ip daire daftt dola11ma· heyctTr•ri, Türk milletinin <hiiyiık hir hıı· mile. haklı olarak ihiinmektedir. (Olmnz) lıııkkilo i~lı•mrk ı.e hiw olan yardtmları· 
ı... • En ufak bir ı.. bile en 
~ ~ "' ~arılığn malik olmak) iı{ı alini taluıkktik , d<·ncnlni t&Mkkuk ettirmek kanırilc ~a· nı, buııine kadar olduğu gibi, kuvvetle 

11f1a memunm elinden !'Uirmek iı;in feragatle ve tanı bir feda· lı~mokıarız. Tanarc \C rn11ıör ı'ndü tri· dc•auı etıirnıckt!'n föaretti-r. Daha çok iş 
' l»k defa bu memurlar- karlık rıHıiJc çalışınaktadırhır. mizc ku~et \e i tikli! \·emıek için nıılli ha armak için nornıııl"n çok ii·tün<le alü
' '-etıuıtı ve,:a berllan«l Ha'a Kununıınıın mesai•i, bu nırsninin nıalzeıneyi kıymeılenrHmıek, bu mc aiııin ka temin etmek ıueclıuri)etini takdir et

' ...... gelntenteli bltlin havacılık bsklmından ııruıtiği umumi vıı· istMiği pet"soneii }etittirmek, bir ma )C'· m,..ıniı: lazımdır. 
L_

1 
- ._ ...._ akutu. tiytt hak~:ında mslttmat 'errned,.n önro 

2 ayda beş müdafaa 
milyon ediyor 

Ruslar Ukraynadan 
çekilirken büyük 

zayiat verdiler 
Berlin, 21 {A.A.~ - Alman ordu· 

lan ıbaşkumandanlığuun teblığı: 

Cenubi Ukıaynada s. S. teşckkUl· 
leri Dınyeper'in mansabında Kerson 
limanını \'C endüstri şehrınL almışlar. 
dır. 

Gomel bölgesinde ve Comel'in 'i· 
malinde \'Ukua gelen muharebe, hu· 
ırusı blı- teblığlc bildirilmiş oldugıı 

gibi Sovyet oı-dusunun agu· bıı· mağ 

lubıyetile netlcelenmi'1-ır. Piyade tll 
menl~I. motörlü ve zırhlı tUmenlcı·, 

hava kuvvetlerile işbirliği halinde, 
17 piyade tUmeninin, 5 süvari tüme· 
nlnln, 2 zırhlı tUmenln, 1 motörlU tU· 
menin ve tayyare ile nak ı ıçın hazır • 
lanmış fakat kara yolıle getirllmış 

2 11\•anm aksamını mağHip etmişler, 
imha eylemişler veya esıı· almı~ar· 

dır. 

Düşmanın kanh zayıa.tı yemden 
çok ağır olmtıştur. E3ir miktarı tak· 
riben 84,000 e, ığtlnam edilen topla· 
rın miktarı 848 e çıkmıftır. Bundan 
başka lH tank ve 2 zırlllı tren eli· 
mlze geçmiştir • 
İlmen gölü lltı Peipus goH.i arasın 

da kU\"\'eUe tahkim edilmiş olan '\'(, 
dllfman tarafından şiddetle müdafaa 
edilmiş buluna-n bir mevzL gUnlerce 
sUrC11 !evkalAde şiddetli harekAttan 
sonra yanlmıştır. Navgorod, Kıngı 
sep ve Narvo şeftirleri ı,,gııl edilmiş· 

tır. Kıtalarımız muzafferane ilerle.· 
meğe de\•am ediyorlar. 

Hava teşekkUllerimlz, Odesadan ve 
Oçakof'dan deniz yome kaçan Sov 
yet krtalanna ve Dlnyeper kavisinın 
şaıiundaki dUfman kollanna bir ke· 
re daha. ağır zayiat ver-Oirmıştir. Ha • 
va .kuvvetlerimiz, Kars.denizde 6000 
tonUa.toluk bir .nakıtye gell}ISi batır· 
mışlar ve başkoa 3 bUyUk ticaret ge 
misini hasaıa uğratmışlardır. 

Y eel Dlhlkerk'ler 
Berlin, 2l (A.A.) - D. N-B: 

Mareşal Voroşi lof un 
şimal ordularına 

beyannamesi 
l\lo•kv•a, 21 (A.A.) - Sov)Cl istihbarat 

buro~u tarafından dun gece )arıı>J nc;:re
clilıııı§ olan tebli ın mttnıd r: 

20 agu ıo ta kıtaatımız o'o:;oı-od • 
Kıngisepp ::ııara)aroıı a, Comcl \e Odr 
i-ıikametındc du§m.ına karşı aııudaııe 

harp etmı lcrdır. 
Şımdi l'iı.lc cdilmi§ olan 5arilı nıaliima· 

ta gore 18 agu ıo.. ıarıhındrki hava mu· 
han hckrindr. du~manııı du,ürulmiı~ olan 
ta) yarclrrinın mıktarı en eke bildiri imi~ 
'eçhilc 30 olma) ıp 38 oldugu aııla:ılmış
Lır. 

19 agu to ta c<r )illi cdrn lıa~a mııha· 

rchelerindr 27 Alman tan arefil duwrul
mııMur. Bızitıı ka) ıbımız da 8 ıanarcden 
ıbarrıtır. 

20 ac;ıı ıo u.,ledcn sonnı ll'icı tanare· 
lerııııız \fo•kova \akınlarında AJmamaruı 
uç kc.ır la))arl'Sını du urmu.ıiir. 

'l'ehllketı bir 'aziyet 

Londra, 21 ( \.A.) - Ôlar> güZele
iııin n kl'n mnhnrrıri "ö}fo } azı)or: 

Dni• P• r bol c iııdt Hıılcr tok tthlikclı 

bir hamle yapmı.ıır. Cenupta, Rııdar o. 
d~a'> ı elan tuıınakıadır, OdCıill'da Rus 
donanma ı '"rdır. Bu tlonanmanın mc.z· 
kı'.ır ruıntııkacla ) apıl.ıcak H' denizle a}.;. 
ka.ı olan herhangi hır taarruza kıır.ı ko· 
) ahilcc:eği ıı~ıkir<lır. 

Almanlar için şiınalck ve bılhassıı Kicf 
oolgeaındc nıukaLil llllKTwt tehlikesi dııha 
bu)'Ukıur. 

\ ' or°'ilof'ııuı beyalUUUlleSJ 
l\lo ko,a, :!l (A.A.) - Rcuter: 
lar~al Yoro,ılov, hugun Leninı;rad 

halkımı lııtıtbcn hir br)annamc ııqcet· 

mı: w· lıu beyannamede ezcumle demi~ 
tir ki: 

4: izleri, şehri onun ı kadar müdafaa)-a 
davrı edı)oruııı- Kızılordu, Lcningrad'ıı 

'aran yolları şiddet !o miıdafaa etmekte
dir. o~et deniz tayyareleri, Alman kıw· 
vetlerine karşı faalıvrı halindedir.> 

Gaz harbine bazırhk 
Moskova, 21 (A.A.~ - Sov~ bel-Alman kııınaııdanlığı, ~etleri iıç 

yerde Duııkcrk ,azl}eti karşısmda bırak· kına halen gazlerc ve sak' kim~ 
haı p şekillerine kat~ korttMRa tali· 

mı:tır. 
mi ya.pt:ırılmaktadır. 

- --·--
l~iki!i!4l 
Neler görüşülmüş 

olabilir? 
D ünya tJlyaso&.iıHa, l\loskO'· 

lada '°P"'aacak olu Bir

leşik Amerika - Büyük BrüıuQıa -
Se\Jetler .Blrliğl konferaa81aa lati

ure• bir süküoet, dalla ~ 
bir hazırlık dıewe51 geotrmekse ol· 
dufw* düakil JcmN!Miz:de işare& 

etmf~tlk. 

B. luwrllp Billefik Aillerika 
Cümhurreiai B. ~-alt'.lm, Har

biJ e, Bahriye 'e Hariciye Duırla
rUe bir NSat ıoürea ctzll kowışma
sından daha beliğ' bir delil Olamaı.. 

Bu gb.11 konu!P"ada Deler göril· 
şüldliğUnU bihnexc lmkAn olma
makla benber, Mosko\"& konferan· 
111oa iştirak edecek Blrleflk Ame
rika heyetiııe verllme..-.ı ieap eden 
siyasi ' e askeri dlrektlflerln goz· 
dt"n get:Jriimiş oldlll'un9 tahmin et
mek rn:t.la bir kehanet oa-.. Bu 

dlrektlfledıı de, MoıtklMiada cörii· 
'iüleceğl azçok ntalüm buhmaa Se'·· 
Jetler Birliğifte ma.lzeme ,.e para 

yardımı, m~terek l'!ullt ~. 

muhtemel bir Uzakşaft 8llllllı lh· 

tllAfına &>\Jetler Birliğini dfmok· 

ra!Her ı;afıada 1,ıınk etttrıne.ık gl· 

bl ana meseleler hakkında oldtlfuııa 

şüphe eılHemez. 

B. Roo11mcU'İtl gaaetedıer top; 

lanı•undl&, baı-ltia icap etlen;e llHS 

11eneıtlncte de cle\a111 edooetinl \e 

İngiltere Ue BlrleıJik Amerlkamn 

19-IS t><:neslnde taffrik e4ilecek lma

ıat plıanlarını §imdiden tetkik et· 

tlklerhli ltÖ)lemeıtlRe balulına, ber 

iki demokratilllla, unn hir harbe 

deumJDı temltt ı~ı. SeV)etler Bir· 

llilne malzeme 'e paraca geıılş bir 

) ardana hazırlaad&ı.n.. hükmet· 

mek lhun geHr. 

1kl demokrasi, ..,..,. tltlll et
tikleri 11ulh şarilarıaa ~-yeüer 

Btrlltkfta do i~t.lraldnl t8nine !'-&• 

lışacakları gibi, .Ja1t00 • B• ade· 
mltec&\'ftz pak&laın ~yeÜBe 
ratınea _ Ra. - Alman ademlteca
vk ptık-.U neöee8loi mllıel p... 
tereNk • lııir Uwek.,aric sllı\hh ihti· 
lifı!Mla ~ bitaraf kalmama· 
sı- ui••.•e ... aınhr. 

~ şu noktilyı btMıa !a ıebariıı etılr~k i ,.,,. 
Yerlerde riın· DiilW' kadar yalnız hava ordumuzun 

~ bir harp esıasmda mııhıac olacağı Hıti· 
~ ' lıor1nmç kırt.i)·ecilljin 'l'•t be\18 ordıt&Unu ~dana ~ 

ı..'6ııııea oldutu kal4e, ıu- ~olunda tecdli cd"n JıiznW'timiz, artık 
\'e "1eı;'uJiyeUen k~~nma haV'.ı ordu unıın ~has ihtiyaeını ka~ı1a· 

' \'e bize blltfut devlet me· mak ı;avesi ile de blrleşerd; dıtha hü' uk 

Tical'et Vekilinin 
beyanatı 

Reval'de Ladoı;a ı;Olundc \C Odeıoa'da. 

RC'\al ..etrafındaki Alman. ı;embcıi ~itı;i· 
de daralmalı;tadır. Oyjc ki Sovyt'lkr, an· 
cak J\lnwın ~ Fin donanma ı tarafından 
karfılanacaldarı zaman Finlind;,.a koric
zine kaçabitirkr. 

~Harp vaziyeti--...., 

ll},.~ bu bir l.ıymct \e inkişaf l.:ıııaııııtııı hırlun· 
... ~ llııuJJer liurlne kurula maktadır. 

OL 11 sirayet f!'fmı,tlr. Al· 
•ırn, lnrtı~rede oltun, A· Hava orılıı!ıı kadro unda dtıiı~l vazi. 

.... ~1111 bu korkunç formall· fo ulnııık istİ}enlcr içiu kurıımuınuzun te· 
~r y kt gis r.ttij;i 1 llıl\a Gedikli hazırlama yuva· .... - o ur. Bu işleri y&· 

,_....._ bir ı sı) ha~ar.ılığımıza buynk lıizmetlcr ifa 
lıııı... "'llp.ıı_ ~t, bana kO<'a D• 
"~ ---.torıutunun en d\"ch·ll etmek )olundadır. Geçen )ıl gazeteci ar· 
' ' ~ kad~lar, İııünündc kanatlanmak, uçmak 

ı laum selen Mail· 
ll&dece 63 memur bu· a kile toplanmış lıindı n fazla Turli: çoeu· 

111ıı.._ tenıın ettt. Ve her itin ~ıı ile karşıla~tılar. Bıı > ıl a)ni fnönü 
~-:ı-:tete k kampı iki nıioli genci ba~ıııa ba~mı~ ha· 

~........ adar tek bir me- va kurumt1 da bu uretle iki binden fazla 
Yapıldıtını n yıldı-

lıa•A- gt'nce emek 'ermek bahti)arlığına kl\U§· 
t icada_,,, edildiğini 11i>)ledl. 
~ r Avrupaya onbin· 

ıı-..~rce tetkik heyeti 
-;::ı CalJbe, orada kır· 

...... ~ &eteıııt'ı nud mik'adele 
~ lıa ettirmek hatırımı
"'-~ t&llab harpten 80llra 

'~.Z,.tey bwıu tetkik et· 

~bir heyeUıı cöoderll

~ ~'~ikblr karar allnmaaı bl· 

'tt 't ltıllMztelelertnden do· 
~ - .... IOftllalıteJere muh 

, .\... ~lr ki ha lauaaata mu 

.. ~ ha ~ muvafık 
'16~elikıe daha 1kl sene 

"- it de harp 90na erdlji 
lılitün kırtaaJyecllik 

~ ~'""1'1 \e kesbi kat'l· 
llJr. 

'~111c~==== 
0 siyasetten 

mu•tur. 
Bu seneki kampta çalı~ınalar !On ı;Ün· 

!erini )aşamakla beraber gazeteci arkadat
Jarın orada. lıilıi. ı;üğti !erini kabarıaC'ak 

sayılar ,.e lıarekctler hıılacağına eminim. 
1 nöniınü görmek isti) enler küc;ıik bir e
yıılurt fodakıirlığına kaılannlarsıı bizi de 
memnun lıırııkacaklardır. 

Temin cdilecrk ııı,:ucu pcn;ond ~ayı

sında had \e lıııdud kabul ctnıi)en lıir 

arkadaşınız olarak. bu \esile ile funu da 
söylemek isterim ki Hava Kurumu, lı"r 
fi') in başı 'e ba:langıcı olan planörcü· 
lükıe olduğu kadar motörlü tanarecilik 

&abasında da, a}ni derecede huyiik mik· 
tarlar üzerinde çalı,mak için gereken tcd· 
birleri almaktan geri kalıuamakıadır. 

Etimesuı'da, dc\amlı eurrttc çalı:ınak· 

ta olan moıörlü tayyare nıcktebimizin bu 
günkü randımanı esasen hrpimizin ıncm· 

nuniyetini kazanacak kadar ileri \'C > iık· 
sek bir derecededir. 

Yine bu münasebetten İ•tifııdc eıkrck 

(Başı ı incide) karrerdlr. Bununla. demek istiyorum 
zinosuAda yemiştir. Yarın Bandınna ki, rnUstahsıl vaziyetten emin olma
yollle İstanbula hareket edecektir. lı ve malını elinden çrkannak için 

'l'ica.ret Vekili, Partinin 1''uar ga· asla istical göstermemelidir. 

zınosunda verdiği ~mek zıyafctinde Tütün, incir, ze}1İıı}a1;ı \e hıma mÜiua· 

gazetecileri kabul ederek şu beya· Fil nıaıldderimiıi hiınisiz bırııkıııak bizim 
na.tta bulunmuştur: lıukümetimizin şiarı değildir. Bu itibarla 

c- 1zrnire Bqvekilimin ernıikı 11 vaziyetlt'rindcn emin olmaları \C hüküıne
lncl lzmlr Entema.syonal Fuaı·ını aç. tin aldığı 'c olmakta olduğu tcdiıirkrc 
mak için geldim. Eser, 1zmlr tçln ve ı;u,cnerek ınallarını ucuz bil' fi~atla cJ. 

den "lkarınamaları liizımdır. l
0

·zmUte.,ebbisterl için Ö\1lnmlye ve dl· . . ~. um \C 

ğer şehiı'lerimlz ~~n omck olmaya ıncır pı)a•aları rn çok Hl, 15 giın içinde 

1.. k B ·-'i......,d istifade ede· açıl.ıcaktır \e hlnun 10 • 15 gun •. onnı)a 
.. yı tır.. u gç, .,. ... en ı l"k d"I . lı . 

Ustahsllle 1 a ı c ı mcı;ı mun asıran :mu•taJı ılln hu· 
rek Ege mıntakasınm m ta i 1 rl '1 kukunu tcnıine nıaıuftur. l\luEtah!ili ko· 
kooperatifleri. ihra<:atçı c r er. e . . . • 

_ örü tU rııyncak hutun tedbırlen almadan Loreayı 
yakından temas ettım ve g ş m. • . 

ti d.,,.. açmak umumı hır (~·at sukutunu mucip 
Ege nııntakasınm yetiş r ıbı velolabilir. 

Ladoı;a gülü charında, !:io•)'ctler, ~i· 
mal kı)ı~rndıın, Cl'llup kı~ı ıııa ka~ı~o 
te~cbbtiş ctmitlcr, fakat kiiçıik ıoaııdaRıı· 

rını o kadar yüklemi~lcrdir ki, lıiııkn:o 

asker boğul mu~ ıır. Göliifı ceııup kı} ı ıı· 

daki tren hattına dosru fİ!'IK'a 11111-\'l..>{fak 
olnııımıştır. ' 

Od a'daki afet, en hii)iik Rİtibetlcri bul
muştur. Alm1t11 hll\a ku....,ctlcri 170,000 
ıonilitodan fazla hacifltde 30 kadar gı>mi 
haıırmı~ıır. Rir ağır So\"yet l.nmıznrü, 

torpidolar, destroyerler bo§\lna hu gem;. 

!eri müdafaa ctmİ)e ıığrafl)onardı. Bu 
tıl'milcr, Ahnan boınbalıın tMafHldıte cid· 
di halllt'a ıığratrlr111,ıır. Ait.mı ima ku\· 
vetleri, Odl'Nl'da m.dıasara edilen OV)'d· 

lt"rin Karadeniz yoliyfe kftf1malarına 'e 
harp malzrmeleriııi kurtal"llJ?larma mani 

mcmleketemiz toprak matısulleri n
ı·asında mühim mevkii olan Uzllnı, 
incir, pamuk zeytinyağı ve diğer mad 
dclerimi~n mtistahsillere temin ede· 
ccği fiyat: Uzerlnde ve ayni zamanda 

Benim •iıdeıı ricam, hukümetin bu lıi· So,yet ~ı 

bu maddelerin lhı·acını temin etmek 
hususunda esaslı ve faydalı konuş· 

malar yaptım. HUknmet ihracatı te· 
mln için ica.p eden tedbh·lcı·i ve yaı·· 
dım kararları a.lnııştıı·. Bunların ko· 
!aylıkla ihracı mümkUn olacaktır . 
Bu maddelerimizin mUstııhsillerlnc 

b.lh&.ssa bir meseleyi hatırlatmak ıs· 
ter, bunu daima gözönl\ndc blrlundur. 
malaı·ını kendileı·Inc ta\-Slye ederlm. 
Bu maddelel'imizin iç ve dış fiyatları 
tesbit edildiği gibi kendilerine koru· 
yacak ve bu işde teşvik edecek bir 
fiyat tesbit edilecektir. HükQmetin 
kendilerini himay.c için mUdahale mü. 

rna)c tedbirlerini her "·sile ile müotalısilc Bel"lin, 21 (A.A.) - Alman baş· 
aıılaıurak h•prnğı alın terile 8Ula)an Lıı kumanda.mı,ının ~U tebllği 

a il kiiılcııiıı enıckkri karşılığını ucuz fi· hak.kında D. N. B. aje.nSlfla asken 
)atlu snııuamalarını temin yolundaki ıc- kaynaklardan a.şağııdeki tafsıliı.t \'~· 

şebhu•uınüzde \c~a harekcıimildo bize }Br· rllmlştir: 

dım Ptmcnizdir. Jznıirden lıüyuk bir hu- Sovy-eUere k8ilJ açılan seferin ikin 
zıır \(' inşirahla ayrılı)orıını. Başta \ali el ayı buCWı tııHtmektıidtr. 
\C Bclcdi}o Reisi old~u halde bütün iz. Bu iki &'/ zarfında, Alnıe.n kuvvet
nıir muhttindc &amimi kucaklamanın ha· !eri, inaan k~l aşıaıı yararlık· 
kikaten minnettarıyım.> lar gıijfieıaniftir. ~ har-eket 

Köy Enstitüle
rinde 3000 

noktalannd&n iO() Ha seo kilometre 
uzakta bulunmaJtta Ye ~ kıtala. 

rına karfl tam muvaffakiyetle har· 
betmektedir. 
S~tıer maiıQm olan ~a 

t leb k t 1 _ J _ 1gijre, 14,Qtfl tank, U;OOe t-op, c:tank 
a e o u li acil& difı ve~ l1'W& düi tep cia dahil· 

~1 Çekildi 
tıli <A.A) 

ve hir sırrı fa~etmck~izin ~unu da ıtha· bayaaları yapması veya milli mUe.s
rüı ettirmeoliyim ki Hava Kuruınunun P•· seseıerimizi bu işle tavzif etmesi mu-•· 'tıı b· . - D. N. B: -..., ır k 

tı., >.ı!I ko llırnameyc göre, Ro-
--&E!S&E 

Aııkaıa, 21 (Telefonla) _ Maarif di.->, 11,oee den 1'ezl& ı;a~yase imha 
VekQleti örıümtizdekl ders yılıRda Ve)IQ. iltiwn edııltuiılltiır • .Akna.n e&ir 

köy enstitlllerinde 3000 talebe okut- miktarı 1 m~ı 200 bini ~r. 
mata. karar vemıiştir. Alrnacak ta· Tebliğletıde daHna ifaıt'et etiiıditf 
lebeler tam de\'reli k(>y ilk okuHım- pbl, ~ verdiftien kanlı zayi_ 
nı bıtit"mlş olanlann arasından seçi· at esn· BMk~ pek !uladır. 
lecektir. Enstitü mezunlarından köy· Scwy4lt »,..._ıwı. 5 ~ oHhıfu 
lere muallım tayin edi~ekleı·e teç- tahmin e8ffeb6l.ir. 

~ oı.11 vı'<lıki el~iai uzifefilni 

dtıı ,. L~· Gafenco, diplomatik 
t •'"lhııı . 

"~~ ~Çe b· 
~ 21 c ır tariz 
'sL ..\..\,) -

' <uitQ01 , D. N. B.: Ha· 
ıı.;-ile kom da bomba infıllk_ 
t a. l'ııün tnUntstıere karşı a· 
~~~ı ~ebetne, d..a Tri· 
llt 01cıu&-u ııveçın kendi ektiğini 
~Ot ltt· nu Yazmaktadır. Bu 

\t,;7.ııtı 
tıı e rııllrt.ec n hlltt ml\samaha 

'!ıtıeı-ını 1 gazetelerin Mos· 
ı.. 'eı. Yayabl!d~I yeglnc 
""t aa._. "eUdi 
"1ıı ·~.n l'llt r. Bu hal, bıl· 
'1:. _Oltra.1t : BoiŞevlzme kar. 
~~il be. ~esinden d-0· 

..\.\rh,_ tir 'huJunrruuıı 18· 
-~ın-- . 

""'enıyetlııe karşı, 
,, 

Tank 
Helll Almanların, hem Rusların 

halli tank nakletmek l~ln tayyare· 
Jerden istifade ettikleri 'e bu su
retle eephe gerilerine hın adan hll· 

fil tanklar indirdikleri bHdirihnek· 

tedir. 

Bu son harpte pek nHihiM Mr rol 
oynamakta oi11n taDk, ilk defa U• 
mumi Harpte \ 'e 15 eytru J.916 da 
1''ranı.a<la S<ıın ıııuharebetıinde İn· 
clllzier tarafından kullaaıann,tır. 

Tank, JDOi ydıada Blrte.,ik A · 
merlkad& Kallfoml)"&'d& Stockten 
admt'ti bir Amerlkah tarafındlwı 

me)4'a getirilmiş olan hrhllı 

~~-* ......... 

prensipia4en mülhem olarak İngiU~ 
ll'Va kumandanlarından E. D. Swln· 
ton tarafından kat ecHfmlıztir. 

Bu harp aleti, ortaya atıldıktan 

ııek az zaman ·ııonra, 11ırastle 1''raa· 
H, Bll'leyik Amerika n Almanya 
orduları tarafınean kllltaıul•ağa 

ba91a11mıştır. 

Umwwi Harpten soara tank lma
lltl94a büyiik terakki , .e inkişaflar 
kaydeclitnliş. bir çok taıtk ne\1lerl 
aruıntla Fnasa mllharebelerlnlle 

Allnanlann yetmiş ' e Ahnan,-a -
So,·3'Mler Bkfffl ~ndf! Rı™ann 
yüz ~irml ton atırh}mu tanklar 

•"• t 1 ... ı ....... ..,.... 

bizat bedeli olat'ak 60 lira verilecek· 

tir. Bu öğretmenlere çalışacakları Resimlere yapJaft zanMar 
kôylcrdc ailelerini geçindirecek ve o
kul talebesi tatbikatına yetecek mik
tarda arazi verilecektır, Aynca ts
tıluıal aletleri, ıslah edllıniş tohum, 
TUrk ha,Yl\•antarı gibi vasıtalar da 
d<ıvıetçe pa~asız olarak ken4i~riııe 

ver.ilecek, sefer.berlik, talim, manev· 
ra gıbi sebeptcl'ie sllAh altına alın· 

dıkları takdirde ücretleri tam olarak 
ödenecektir. Bundan başka köy ens· 
tltUsli mezunları için köy eğitmenle· 
ri teka.Ut, sağ'kk ve içtimaı yardım 

Ankara, 21 (Telefonla) - Asker 
~ )Mıl!>llacaık yardllrı hakkın· 

dakl lunMHla iethıaıden ~ res
mine munzam belediye ~e ~
de elli ve .,etir ~IM'I haf'ielndek! 
mua~eıı tarif•" nek-iıl va&ltaıi&r1111n 
ltirlnci ve iltinei mevı.i lıiAeıt. bedeHe
rine yQHe üç zam ~ ~iller 
lteyetlnce kabul edilm1Şt'ir. 

sandıklal'I kurulacaktır. Bu öğret· Ankara, 21 (Telıefonla) - Kok kö. 
menlerin aHelerl efradı hastalandıfı milrUnUn tek elden ve tek fiyatla sa· 
takdirde Maarif Vekilliği, prevantor. tı9ınde.n hasıl olan farldar Ziraat 
yom ve sanatoryornlarında parasız Bankası nezdinde hu.sual itle fen ı.e-
teda.\li edilecektir. ııebHl8o atwmpr . 

Y eniAlmanhamlesi 
__ Y_a_zan_:_İll_ ... _•_•_•_•_A._ıt __ ı 

Alman ~uunanGattlttı ~ 
fev.kalllde bıı· teblığ n~etti. Bu 
tebliğe geıoe Gomel'in .şimalinde 

yapılan muharebe neticesınde Sev 
yetler ağ"ır bır mağl6bıyete uğra
mışlardır. 17 piyade fn kası, 1 mo· 
tör!U fırka, 2 zırhlı fırka, 5 ~ri 
fırkası, 2 .hava M\'ası kısmen illlha. 
edılmiş \'CJla esiı" alınmıştır. '18 ei11 

esk, l-H tank, 7008 top ..-e 2 zımb 
tren ele geçirllmiftir. 
Ha!talardanbeı-ı haeer'"1Hz ol· 

ma.yan bu yeri meçhul :ınuw·eiıe
ye v.e neticesine akıl erdiremedik; 
sovyetledn eu ağır mat'*bl~ 

karlj.lsında .Alınan or.ciuiarlftUl Kı· 
ef'e, Harkof'a ve lı.attA. Mcısk~~ 
giremcdikler1ni ızah etmek güçtıül", 
Biz Gomel mmtakasında Al:Rtan· 
lann )lelll bK- harıekete gjrifecek
Jerini iki g.Un e~ 1W ihtimal o
Jarak yazınlfbk. Fakat Mılt& Met'
dan muhare&esmin ismini duyma
dan bu kadar muazzam netice aJıl· 
nacağını v.e blr çıquda 26 ~et 
'fırkasuwn in1ka \'«: estr edüeeeğ.tnl 
düf(lnemcdik. Bu haeerl ibti)la-tla 
kartı18~ taıcsl)IC e<icrie. Y.aklız 
şunu UA\•c edelim ki Gomlil .istika
meUnM bi:ılm ıau»wr et~ 

Alman 1Ml~ -~ MMen4s
yor. Bı.ıııdım sonra vad~ı ancak 
tMtit'lıeNe ~ ye.ıti ~ 
islmleriıc t~ ceeltHee$. iial
dillk ŞIU'k c8flhe$lnin Otı ıkiS»Hıa 
&ir ltlWftam koııallm. 

Şinıeide Lemn&"l18Ai611~..mM
barebcSi yımi lıııt: safhaya ginnif
tir. Mar,.ı VOl'Oıfllof ,,. .. .,..e 
sinden anlaif.Wı.tına ~ l.Anin· 
grad tecr.ıt 4lle ed&m1to Soı_.ler 

bu ~l .soo 4ieme kaMr .mili.,_ 
edecekleNk. kiııat eOneJt lfi aws
ıa1· Hangıii, Takıl, KW w -0eesa 
müatalıllem rneMk~ uiıılı'8e· 

da. laW&'-e ~ 1ııK' meitaMt gis· 
tenyı:>rlaı·. Leniııgrad tla ~le gü· 
zel bir m4Waiaatıa saılaae eleeaık

t.11". 
.Atcaba ~ Leningrad& 

hücum ccie*4illl V.orOfWet ~ı
nı imhaya muvailak oMııcaklar 
mı? Btl .bakımdan AlBMlllla•ın 

Pe)olptlll Fltl Ue lbnen göNi uasın
dan şimale doÇu yaptıklnı ta.u
ruz tam cephe taarr.ırztıdur. &..ta. 

arntZ .mtWaffak da olsa Sovyctleri 
şarka dognı itınıektefl b&§ka bir 
.ife yaramı);lllC&ktn:. l'?akaıt. limen 
g.öHl ile Seliger göüi arasından ya
ptian Alman taarruau tebiikelıJır. 
Bu taa.r.rc; o§tmali şarki istik&me
tkıde adeta Sovyetıerbt Tllrıoçen· 
ko ordular.ate V.oroşllof ordulan a
l'SSUla ve .Moskov.a • Lcnin~ad 
demır10lwıa tevcih ecühnişt.lr. 

Eiet' Almanlaı· bw taa.n-uada mu· 
vatiak olurlarsa Lcnlnçad bölge
sindeki kuwetl1?rin şe.cka çekilme· 
si ve :Mosko\'a garbında merkez 
ordularJle u-tiba.tıru muhafaza. ede· 
1'.ek cepne tutması çok m6fldli o
ıw. Bunu kaqılamak için v.oro,i· 
loC'ım bir ~özıt datma. llmeıı göMl 
ile S~eı- gölü ~ tevcüa 
ediicn Alman taarruzlal'ında Glnıe
lı ve iht~tlant:u da cenup ceııa· 
hııa4ıa ~ Eıter )llW
nız Leningrad şebıl'Wıı müdaf9MI 
ka~'glJHAa ciüfer3C. AlmaDW"ın 

ckmejine l'Qğ aürmMıf oluc. .Ma
dem &eW.ulcW 88ftMa bir _.._ 

bil t~ y.apacak ~..o.h&l
cie ONwMllMln bit"* kMHllllM La
doga göW ik MoMerııa şinWWi gar
ba ar-&8Hld&kl :tnllltaiulp. çeknıe-

)ll hMINaıR ~- lltm!n
dır. :S. ~ 9'mei eeMılKa 80n· 

~ ptkmek llle .Almalı oc-d!M&
rmı m~ wzıe·rle ~k 
Jte.bil okN:, 

Karadeni7Ale .Niilatapeftn allku
tıiie.,._ dDıUlllmMl Gtly!Yt bir dar
be YMHfUr. Leningrad'IB 6Ukutüe 
de .BaltJk donanması ayni ve belki 
de .... ıbtl~ bit' darbe )lemİ9 0-

Iacaktlr. Bir ~ büt'fik ınilcyaeta 
ınuilMıil ~ yapme« lwdrdi
ne malik ~ hari>e de.uam 

e9ebiknek için btieıle ~e kat 
l......ak, arazt ~rk.ioi c&Je almak 
nıecbllt'~ACiedfı:. 

HulAea Fk cephesiftde bugün
lerde 6omeı bölgeamde ve limen 

~ • ~ 3iiılıl aaMIRG&ki sa
hada. mQhlıM h6Nıkeüelıe intısar 

edilebiüı:. Bu iki l8ökamet mer· 
kezdeki ~ ordulannuı cenah
ludaki &,.,- ordularile omuz 
omwr.a. buMıındıuklan yani Alman
lanR iDüt'Qk taarruziw için daima 
seçükiwi yerleı:dlr. 



VATAN 
Karilerinin kazanacakları 

kıymetli hediyeler 
iki gündenberi devam eden müsabakamıza İ§tirak 

ediyor musunuz? Etmiyorsanız hata ediyorsunuz. Zi
ra (VAT AN) müsabakasına i§tirak eden okuyucuları
na şu mük~f atları verecektir: 

1 inciye - Bir radyo '!!akinesi. 
2 nciye - Porselen sofra takımı . 
3 üncüye - Omega kol saati. 
4 ünciye - Bir kömür sobası. 
5 inciye - Çay takımı. 
6 ncıya - Yünlü kadın elbiseliği. 
7 nciye - Likör takımı. 
8 inci ve 9 uncuya - Su takımı. 
1 O dan 15 inciye kadar - Birer çift ipekli çorap 
16 ncıdan 25 inciye kadar - ikişer aylık (Vatan) 

abonesi. 
26 dan 100 Üncüye kadar - Birer roman. 
1O1 den 250 nciye kadar - Birer faydalı kitap. 

~----------------------------' 
( BULMACA ) 

• • 
Soldan saca: 1 - Yuz bulup azmak; 

"urum. 2 - Ortaya krınnn i~ler, i~areılc 
nnlaıma, Bir nota. 3 - Gizlt-nmek. 4 -
Köpek gibi ağlama, B rdenbire, S - fs
•içrede bir göl, Bir nota, 6 - Ayı )uvası, 

{ zerinde gemi in,a edilip beraber denize 
indirill'n tezgah, 7 - Zarar. 8 - Dir inin 
hatırını ho~ et ml'k için edilen hareket, 
Eski bir ~lr, 9 - Fa ıla, Bağı§lamn. 10-
Caileme. l 1 - Cebir, Erl.:ek hizmetçi. 

Yukardan 04atıra: l - Amudi, Bir ne· 

hat, 2 - Sahip, Gemi ılemiri. 3 - Ka· 
haha~ız. 8ir iskııpıbil rengi, 4 - Taharri, 
Yer. S - Hayat CC\'heri, Budala, 6 - Bir 

ölçii, l l!Zfuaı. 7 - Aman \·ermi)·cn, 8 -
\ ücudun kırınızı suyu, Müsaane. Kıl, 9 -
Su, el içi, Karı. 10 - Kom,u bir mem· 
lekeı, Yıtntulmamı~. 11 - Bır a} ı, Bo· 

ıu~uklnk. 

DONKU BULMACANIN HALLI 

Soldan sata: 1 - Sofra, Çat, 2 - An, 
A tar, Da, 3 - Ecram. 4 - Lava!, Hi 
(ma}e), Al, 5 - Ahat, Da, Fa. 6 
\lıım, Gonca. 8 - Kurban, Eda. 9 

fnı (mil, Kola, 10 - Ha)Tet eden. 11 -

On, Araka, Ar. 

l'u/..nrdaıı aJlllı>a: 1 - Sıklanıak. Hn 

(oh), 2 - On, Ahu, Uyan, 3 - EHımir, 

4 - Rıı, At, Bira. 5 - A el, Gramer, 6 -
T. C, Do. Ta. 7 - Tarhana, Kek, 8 -

Rai, Oda, 9 - Amele, 10 - Ad, Af, Dana, 

11 - Toplanma. 

1 ASKERLiK iŞLERi 1 
Yoklamaya davet 

Ü&küdar As1mlik ıubr.sindcn: 1 1 - 837 doğumlu \C bu doğumlularla 
337 doğumlu ve bunlarla muameleye muamele görmekte ol:sn erlerin yoklama· 

ıiı.bi olarak kısa hizmet §craiti kazanını~ Jarı bitmek üzl'Tedir. :;)imdiye kaJar §ııbe· 

e a:ıkerlil';inc karar verilmi~ olan askeri ye müracaat ederek son yoklamasını yap· 
tam ehliyeılilerin sevk muhtıralarını almak tırmıyanlarm hmıen haftanın salı ,e prr· 
iızcre Ağustosun 27 ncı çarşamba günun· tembe ve cuma sunleri eaaı 9 dan 12 ye 
de eubeye ı;elmel('ri iliı.n olunur. kadar §ubede kurulan A!· medi•ine mu· * racaaıla yoklamalarını yaptırmaları, mü· 

Kadıköy yerli aslıtrlık ~ubc.sindcn: racaat l'dccekltrin nııfııs te•kt-rtleri ve 

A kerliğine karai' H·rllmi~ olan 337 do· mı-ktrple alika ı olanların mektep vesi· 

ğumlu 'e hu doğumlularla muamele gii· kalarile müracaat etmeleri. 
ren kıY hirmeıli tam ehli)etnamelikr 2 - Ycıklamı}a gelmiyenlerin llll. 
]eylül 9~1 de )edd.: •ııhay okıılunda bıı· ~ayılı A•. kanununun 84. cü maddesi mu· 

lunınak üz~e 2S 819-ıl tarihinde sevke· cihince 15 lıra :para ct7uı ile cezalandı· 
dılectklcrdir. rılacakları ehemmiyetle ilin olunur. 

Rıı gibi ıam ehliyetnameyi haiz eratın 

mrzkilr ı;undc tnbt'yc miirııcaatları, bıı 

ıliinın da'etiye )·erinıo kaim oldui;u ve 
zn roeaat etmiyenler hakkında As. mükel· 
lt-fi eti kannnıınun 89. l'tl madde•ine ı;öre 
lununi takibat yapıalc;ığı ilin olunur. 

* lle•ikta~ Askerli./.: Şube,inılen: 
337 ve bunlarla muameleye tibi uat ı 

tUheye duct: 

· * Bn-ot/u l'er/i A~l.nlil; $ubesin.den: 
337 dokum/ular ı;e bu dotumlularla mu,. 
337 doğumlular ve bu doğumlularla mu· 

omıol"e ıühi cılanları n yoklamaları 29 R/ 
941 de hitama erl'<'eğinden nahip·ler için 

tayin edılen ı;iınler nauırı dikkate alın· 
mıyarak yoklamuını yarıtırmaynnların he· 
mtn ayın ı,.k günlerinde §uht:ye murac.a· 
atları ilan olunur. 

l.>tanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
96 • o. hı ilin: SadC}ağı fi}atları jU fekilde ıcsbit L-rlilntl~tir: 

Birinci nf."ı:i f:insi 

> l ' rfa 
> > Dırarhakır _ 
> > T:rimlJ Kar• ,.e Ardahan 

> > Erimemi~ Kars " Ardııba 
> , Trabzon 

l'oııtarı 

lfiO 
152,5 

lt5 
)~ 

120 

Pf."rakende 

178 
lill 
162 
13-\ 
13.J 

Toptancılar 'erecekleri faturalara )ağın 
ğın üzerine koracakları etiketlere faturadaki 

yazacaklardır. 

mı-n~eini ' ~ p,.rakt>nrl,.cntr ıle ya. 

men~ei 'C paakende &atış fi)nlını 

(7381) 

Erzincan N~fıa Müdürlüğünden: 
1 - F .. biltmrye konulan i~ F.rzinr.an vilayet merkezinde ceza e,·j inşaat ııl ı r. 

Bu i~in k~i( bedeli «51151.05f lira olup kıırıalı zarf usulilc eksiltmeye konul. 

muştur. 

2 - 1 tekliler hu i~in kP~if ve ~artnamelerini 256 kuru, mukalıilinde Erzin· 

can Nafıa mudurlıiğündrn alalıilirlcr. 
3 - Ek ilımı- 5 E)lül 941 cuma ı;ünü saat 17 de Erzincan Nafıa mudür

lüi;ü binasında toplanacak ek•iltmr komis)onu tarafından yapılar.aktır. 

4 - Eksilıme~e İ§tirik edecek i•teklilerin 3807 lira 55 kurıı:!uk mııvakl..wt 
teminat 'ermesi ve 9ıI yılma ait Ticaret Oda•ı vesikası \e laakal )irmi bin lira· 
!ık i~ )apıığına ait cbuna hl'nZer> ve ıka ik. ihaleden üç giln cnd Erzin<'an ,iJi. 
)Ctine müracaatla hu i§C girnıek için almı~ oldukları \CSika} ı tı-klif mektupla· 

rına raptr.tmeleri §arıtır. 

5 - Tt"klif mf'ktupları yukarıda üçüncü maddede yazılı 5aallen bir Hat 
evveline kndar Erzincan Nafıa nıüdürlügiınde te~ekkill eden knmi~)<ın rf'i liğine 

makbuz mukabilinde \Crilecektir. P osta ile ı;önderilecek mektupların muayyen 

~.aaıe kadar ı;elmi~ olması 'e dı' zarfların muhur mumu ile kapatılma~ olnıası 

Jiıımdır. 

... 

Poıtatla vuku bulacak ı;eıcikmeler kabul ed ilmez. (7286) 

&ahibi Ye NC§riyat Müduri: AHMET E ID!'f YALMAN 

Buı.lch;ı ycı : \'AT.A."'I MAT BAASI 

VA .1' AN 

~•MOBİLYA MERAKLILARINA ' 
::iandalyalar, Karyolalar, Portmantolar vC!aİr•ı her nc,·i 

~ık mobilyalar fabrika Ii)ntına &atılıyor. 

Asri Mobilya Mağazası : Ahmet Fevzi 
İ!tanbııl Rızapqa yoloşo No. 66, Telefon: 23407 

lstanbul levazım Amiirliğinden Verilen: 
Harici Askeri Kıtaat ilanları 

A§Rğıda yazılı me\1ldın kapalı zarfla cksiltnıclr.ri hizalurında yazılı gün, 
6aal 'e mahallerdeki a keri satın a lma komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin 
kauuni \CSikalarile teklif mektuplarını ihale !aatinden bir saat eTiel ait oldui:.u 

komiı-)ona vermeleri. (834 • 6801 ! 
Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı ihale sünu, saati tc mahalli. 

Buğd;ıy 

Saman 
Sade )ağı 
Pinnç 

Kilo Lira Lira 

1,300,000 156,000 
600.000 18,000 
15,000 kilınu 170 

15,600 > 4ı 

9()j() 

1350 
1837.SO 

515.SS 

25 8/ 9U 10 
2689.ıl 15 
10 9/ 941 14) 
10, 91941 16) 

Siirt 
I::rtincan 

Gir~un 

* A~ıda ınıktarları )azılı sığır etJ,.ri hızıılarında }azılı :ckillerdr A•iltmell-ri 
Çanakkalede a keri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarfla için 
ih.ıle 6aatlerindcn bir Nat end kanuni vesikalarla tekli( mektuplarının konıi,)O• 
na \erilme5İ· Açık ek•ihmder için belli nkittc komisyona gdnıelcri. ihaleleri 2<J. 
8.9ıı cuma ;ıünü -ant 11 de )apılaC'&ktır. 

Miktarı Tuıarı Ttmirıalı İlıale Şekli 
KUu Ur~ Lira 

6.000 
35,000 
35,000 

10,000 
10,000 
6,000 
4,000 

35,000 

3.000 
17,500 
li,500 
5,000 
5.()()() 
3,000 
2,000 

17..)0() 

225 
1313 
1313 
375 
375 
225 
150 

1313 

Açık ek~iltm~ 

Kapalı zarf 
> > 
Açık ckailtme 

> > 
> > 
> > 
Kapalı zarf 

<sss - 69m 

* 40,000 kilo !ağır f'tı raurlılda utın alınacaktır. İhalesi 25/ 8 / 941 paıarıesi 
günü eaat 15 de Çorluda a , keri ııatın alma komi!yonunda )'apılacaktır. llk temi· 

natı 1220 liradır. E'~af 'e şartnamesi lomİ&)onda söriılür. Taliplerin belli , .•• 

kitte komi!yona gelmeleri. (922 • 7275> 

* Muhtelif nakl iyat yaplırılaeakı ır. Pazarlıkla eksiltmesi 2.1 81941 Cumartesi 
giinü eaat 11 de İzmitıc Akcakoca ilk okulunda a~keri 6lllın alma komi5)onunda 
yapılacaktır. Tahmin hed,.Ji 75.350 lira ilk tl'mioatı 5016 liradır. Taliplerin belli 
,·akitte komi yona gl'lmderi. Şartnamesi Ankara, İetanbul Lv. amirlikleri satın 
alma komisyonlarında da görülebilir . (832 • 6750 

* Beherine 10 lira tahnıi n edilen 2500 adet yün battaniye pazarlıkla Eatın 

alınacakt ı r. İhal~i 28/8 / 941 per§embe günü saat 11 de Ankararla ,'\(. i\l. \'. Sa· 
tın alma komisyonunda yapılacaktır· hteklilerin 3750 lira kau ıeminatlorilo belli 
\lık.ille l..omi yona gelmeleri. ( 930 • 732'J) 

* 5000 kilo nıakarna alınııca\;tır. Pauırlıkla P.biltınesi 26/ 8/ 941 Salı ı;ünü 

eaat 15,30 da Çorluda ı keri utın alma komisyonunıla yapılacaktır. Teminatı 

270 liradır. Tuliplerin belli n kitte lomi•ıoııa gelmeleri. (938 • 7366) 

* 90,000 kilo aığır eti alınaraktır• Kilo!unun tahmin fiyatı 45 kuruş ilk temi· 

nalı 3037 lira 50 kuru,tısr. Pazarlıkla t:k iltmesi 2718 1941 Çal}Jımlıa giiniı Eaat 
16 da Balıke•irde a•kPT"i satın alma komi&)onunda yapılacaktır. Taliplerin belli 

'akitte komi )'Ona ı;elmderi. ( 940 • 7368) 

Erzurum P. T. T. Müdürlüğünden: 
1 - Haftada mütekabilcn üç !der ve giJiş geliş bir sefer <ayılmak iiır•re 

behn eftti üç bin lilo ağırlıklı işlediği mıindette kamyon işlemedii;i zamanlar· 
da araba ve kızal<la nakliyat yapmak ve Hasankale, Jlarn!!ln, El~kirt, Kôrliki.i c, 
Diyadin, Doi;ulıeyazıt, Sürbehan mrrkezlcrine uğraıııuk \ e huralıırdaıı da po•ln 

al ı p \ernıek ve buna gi;ire lüzumu ladar kamyon, kam)onct ,.r <lığcr vc•aiti dai· 

mi surette hazır b ulunmak ve taahüt bir une de,am etmek ~rıilr lran hudu
dundaki Rt-.zirgan mt-rketi ile F.rııırıım mr.rkni arasında ıhtlu~ edilecek iiç hin 

br~ Jİİl lir a aylık rnulıammf'tı bedelli miikcffel posta 27/ 8 911 çarşamlıu ı;ünu 
f'aat 15 te Erzurum P. T. T. binasında ibııle edilınck üzere 13 8 9.ıl den itiba· 
ren on lırş gun müılıleıle ,.e kapalı zarfla ek~iltme,e konulmu.ıur. 

2 - Taliplrein mel.kür günne ihall' zamanınd.tn bir saat c\\el trJ..lı( mı-k· 
luplarını komisyona Yenni~ nlmaları ,.e 2490 !'<o. lıı kanunun 32 ci maddc~i lıük· 

rnune ı"'fikan icabı-dl'n 11esaiki muhtevi bulunmaları ~rttır.> 
3 - Tl'minatı muvakkatC'!i üç b in yiiz ı·lli liraılır. 

4 - rnr; .. r ff."Taiıi anlamak VP daha fazla izahat almak i teycıılcrın Erzurum 
P. T. T. mudürlui;üne her ı;ün müracaaıları ilin olunur. (7ll3) 

lstanbul Belediye!i ilanları 
Tnhmin B. f lk teminatı --- -----
12000,00 900,00 Tt mizUk i~ltri amelesi için alınacak 30,000 kiln sığ ır 

eti. 

6556,SO 491,91 Karaağaç mÜesse!alı i~i. mcmıır \C miısıahdemlerinc 

yaptırılacak elhl c, mıışamha, ı;iimlck '<' aire. 
Tahmin hl"delll'rile iki ırnıinat miktarları yuknrı ılt1 yazılı işler a) rı &)rı ka. 

pal ı zarf u~ulile ck•ihm"Ye konmu~lur. Şarınomelrri Zabıt ~e l\luaml"lit Müdıır· 
lüğii kalemindı; ı;örülf'hilir. İhale 29 8 ~11 °Curııa günü saat 15 dr Daimi Enciı· 
11\l'nıll' yapıl ueal.. t ır. Tulirıl erin ilk trminat mal..huz H) a mrktuplım 911 yılına ait 
Ticaret Oda•ı \e•iknlırı ve kanun('n ibrazı lazımseleon diğl"r \esaik ile 241)() 1111• 

maralı kanunun tarifatı çevresinde hazırl ıvncakları tddif mektuplarını ihale gu. 
nü aat 14 de kadar Daimi Enriiınen«" vcrmrlcri lıizınıılır. (70:>6ı 

iNŞAAT iLANI 
Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: 

1 - Kıy•eride İn~a rıtirilecck i:;c;i pa"iynnları "'' edı>ri ilfl bunlara ait )ol, 
kanılizaS}on, harici u te !!.atı gibi inŞlat görülen liiıumn lıinaen ikinci defa ola· 
rak kapalı zarf ıı•ulile ek•iltme~e konulmu~ııır. İ~bu in~aatın muhammen kc•if 
beıleli 481892.06 liradır. • 

2 - l:k•ilım«" enakı 24 lira mukabilinde Aııknradu !:iünıer bank uıııanıelit 
fUbe•inden İsıanhulrla ~Ümer bank tııhcsinden alınnı•aktır. 

3 - Eksıltme 27/ 8 9H tar ihine mii~ıdif çar,anıba ı;ünu saat 16 ıla Ankara· 
da Süm,.r hank ııınumi müdürliiğüncl,. yapılacal..tır. 

4 - l uvakkaı teminat !!3100 liranır· 

5 - İsteklilrr ıcklif t'Hal..1 mtyan ına, şimdi)e kad:ır }apmış oldukları hu 

gibi i~lerr ' e bunl arın hl'dellerinr, firmanın t tl..nik tl"~kilatının kimlerden terek· 

kürı ettiğin" \e han:;i bankalarla muamelede buhmduklarına dair \c:sikalar koya. 

caklardrr. 
6 - Tt'klif ml'kluplarırı ı ha, j zarflar kapalı nlnrak ilıalr. giinü 5nal 15 ~r. 

kadar makbuz mukabilinde .i,nkard Sumer bank umumi kıiıipliğine ıeslım olu· 

nacaktır. 
7 - Po,ıa ile ı;iinılerilccrk teklifl,,r nihıt)f'l ihale aatindrn lıir sanı ev\'elinP 

kadar gelmiş ve zarfın kanuni trkilde kaııatıl rn ı ~ olrnas ı lıimııdır. r .. stada vaki 
olabilecl"k ı;rcikmt-lcr naurı iıihara alınmı)acaktır. 

8 .._ Banka ihaleyi icrada &erbestıir. <51i0 • 7354) 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
97 ~o. lu ilin: Muhabere malzeme ve Ya&ıtaları için beyanname ,·erıni, 

olanlar bu malzcmderin maliyet h~pların ı gü.ttrir eHakı nıu bite ile hcraber 

en ı;eç 25 8 941 saat 12 ye kadar fiyat muıakabe büro.una ınuracaaılıırı ehenı· 

m i) etle ilin oJunuı. t 73a2) 

22 • 8 - U41 --

8 AŞ, O 1 Ş, N El LE, G R 1 P , OM IZM~ 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Kese: 

i cabında günde 3 kaşe alı nabi l ir. TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ. Her yerde Pullu f(ı.ıtLI 

---·DOKTOR ÇIPRUT 
CUdfTe -m ZWırmye Mfttc'..uı> 
ı;ısı Beyoğlu Yerli l\lıılla: r'.:ı· 

mn J.ıaı1!ıl8cıck. Poeta L ~ağı 

k~lnde Meymeaet aınart:nam 

·--- T el: 43353 ----

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 
Dahiliye Mütehassısı 

Divanyolu l 04 
Muayene saatleri: Pazar 

hariç hergün 2.S. Tel: 21898 1 

Dr. ıs. de .. 1 

~!u•..!!.! .• o l ı 
MÜTE A fHHll ·ı 

Tünel Şahdeğtrmeı:ı.I Sok. Na. '* 
T el. '9".o6 

2 dl!'D 5 e kadar 

dinde 5-10 li~a 
J::ğcr Avrupa ' e i\•)aıla 30 f'cnr ça· 

lışmış l•ir kimyuı;erılen dcr5 nlınak ister· 
ı;eııiı ı;uııdc 5 • 10 lıra kauınahilirmıız. 

Krem, turnlet ~.ıhııııu, ırt ı)nt koıuis· 

) cıııcubrı aranmaktadır. 
Be)o!;hı • Galata anıy • Ilıı)uk Ba)TBm 

eokak No. 44 5tnnisla~ Korolkcviç 

~ 
r.ı:usevı Lisesi 

Bc}o[;lu, Kumbaracı ı oku~u 

Tel: 41381 

kı•ımlorını 

l 18 819'1 

tarihinden itibaren her gıi n saat 9 dan 

16 ) a karlar ıulehc ka' ıt \ı • kubulııııe 

hnşlıı ıııı ftır. l"· ki talehrnin d<' der•lr· 
nn başlamasını lı<"kleını)rrek ka) ıı 
tecd di için ıııumkuıı oldııgu kııclıır 

i •ıicııl t-tmeltrı tn\Sİ}c \t' Tİcd olıı· 

nur. lfo) atıııı kendi ku"etılc kazan· 
mı)a hazırlanmak i•tı)enlrıın bu ga· 
ydrriııl trmiıı ı•tnıell'nni ıMihdaf 

eden l\lıı~e'i 1 İ•rsi, l\tnurif \'ekiileti· 
nın re•mi li ll'r için tanzim elliği 

drı s prı>ı;raııııııı ll)'JICll ıuıbik etmekle 

brrabrr, Bılha·~ Fransızcanın ı etlri· 

•İne ehemmiyet \('rmek &urcıilc lıcr· 

kr~çe teslim olunan bt.ı) uk muvıı(fıı. 

kıyetlrr ka23nmı,tır. İkınal iıııtıhan· 
ları 25 8 941 den 2 9 ~U re kadar 
yapılacağından bıı lıu•ıı•taki rırogra· 

mın ,'\lrktep İdart-siııılı'n öğrenilıııe
sini alakadarlara ta\ iye edt'rİm· 

!lu&cıi Lıscsi Miiduru 

'--------" 
RADYO 

ı_PRCG~AMI.J 
7,30 Program 
7.33 l\luzık 
7,1S Ajan~ Ha. 
8.00 Mıiıık 

8,30 Evin saati. 
12.30 Program 
12,33 Mı1zik 
12,4) \jamı lla. 

13,00 l\luzik 
13,IS l~ \luzik 
18,00 Program 

18,03 Müzik 
18,30 • erh~t 

10 dakika 

18,40 lüzik 
19,00 Konuşma 

19,l'i l\f üzik 
19,:;ıı aat ayarı 

19,4:> lüıik 

1
20,15 Rad)o Ga. 

20,45 'liizik 
21 ,00 Ziranı tak. 

21 ,IO Temsil. 

22,00 l\lıızık 

22.30 Saat ayan 

22,45 l\luzik 

23,00 Kapanı,. 

GONON 
ı_ BORSASI.] 

21 AGt:STO.::, 941 
l Sırrlın 

100 Dolar 
., İtviçre l'rc. 
> l'cçcta 
> Yen 
> İs\eÇ Kronu 

Esham ,,.,, ~ ıı.ıı.ua.t 

1933 Tiırk borcu 1 
1918 İstikrazı dalıili 
1933 lkramiydı l:rgıınl 
193'1 ~ıva5 • Erzurum 
Anadolu Dı•ml11olu tulıv!li 
T. i, Bankası mü~i hisse 

NUKUT. 

Türk Altını (R~at) 

Türk \ hını <Hamit) 

Kalııı b~i birlik 

> > H~atı 
!!I &)ar altın . sraııu 

5.24 
130,0000 

-.-
1.2,93,75 

-.-
S0,75 

L. K . 
21 50 

22 50 
20 30 
20 20 
46 25 

135 00 

25 55 
24 00 

112 00 
ııs oo 

3 41 

ısrarla ist eyiniz. 

Yapı ve İmar İşleri İlanı 

Nafıa Veka etinden: 
l - !..ksihmeye konulan i~ : Ankara Dıl, Tarıh \C Coı;raf)a 

yupt ırılaı·ak nı,.r.ıı,·en dmarı, tretu\Or \e lıafri)atı i~idir. 

Keşif beddi : (6503,84) liradır. ı f( 

2 - Ek!iltme 4.9 ~11 perşembe s unu 54llt 15 ıe Nafıa \'ekileti Yapı 
i,leri komis}onu oda ında açık • ksilıme ıısulile yapılacaktır· . • f: 

3 - Eksiltme C'.'rukı 'C buna miıtdcrrı cnak "ı. apı \e İmar J,}erı 
de ı:;orulebılır. 

4 - I::keiltınl'~ e gir('bılmck ıçin i trklılt'rın l 187) diırt ) iız Eek cıı 
(i!)) yetmiş Jokuz kurıı ~lıık muvakkat lt'minat \ermeleri laz.ımdır· (6'# 

Devlet Demiryollan 
;\fulınmmen beılrli (IOS5) lıra olan muhtelif cb'atta 600 metre deıııit 

suplon tel (:'\ BEl) (2 9/ 19Il) !::ıulı giınu s;ı;ıt (il) on lıirde H ydarııs. 

lıina ı dahilindekı komi~)on tarafından aç ık tk•ilırue u•ulıle Eatın alın• 
• Bu i;e sırınek ioııycnlcrin l 79) lira (13) kuru~luk mu,akkat wnıı 
nıınuıı tayin elliği \C aikle lıirliktc ck•ıhıuc gunu 6&utine kadar 1" 
müracaatl!'rİ liızımdır. 

nu işe Bil §8Itn8'1lıelrr Komisyondan parasız ol.ırak dağıtılınaktadır. 

lNŞAA T İLANI 
Sümer Bank Umuın Müdürlüğündt-

1 - i\'aıillide in!a ettirilecek i~i apartımanlurı ile hunlara' ait ,-ol• 
liza )On harici •u tcsı~atı ı;ıhı inııııat k.ıpalı zarf u•ulilc eksıltmCJ e l;onıl 

l ~bıı iıı~ıuıl ın n111haınıneıı kı·~H bedeli 306.'ll3.0~ lırıHlır. 

2 - Ek•ıhme Hakı 16 lııa mukabilınd• ,\ııkarada Sumer bank 111 

fubesinden alınacaktır. 
S - Ek iltme 1 9 9.U ıarıhııw musadıf pazartc ı ı;unıi snnl 

Siııııer bank umumi mudurluı;unde )apılacakı ır. 

4 - Mıl\nkkat teminat 16030 liradır. \j: 

5 - İ•t .. klıler teklif l'YTakı meyanında ~imdi)r kadar }apmı' oldııJ. • 

gihi işlNr. 'C bunların beddlrrinl', lıı manııı tcknık t kılıitının kimJcrdt' 
kıip eıtiğinc \C hangi bankalarla muaındıiua huluudullarına dair ,c ~ 
cuklardır. 

(ı - 'I'l'klif mı>ktnplarıııı ha'i zarflar kapalı olarak ılı:ılc günü ıs 
makbuz mukabilinde Ankarada -uıner lısıık umumi katipliğine teslim olt)Jl 

7 - Po ta ılc ı;cindcri!Pcek trklıfll'r n ha)et ihale ~aaıinden l ısaıl 
kaılıır g .. Jmi§ '" urfın kanuni §<'kilde kııpatılmı~ olması liiıımdır· Po 1 

olohilecl'k gr[il.ıuelcr na.ı.arı iıı lıa1r alııınıntıcaktır. 

8 - Banka ihule} İ icrada ı.erbcsttir. 

Üsküdar - Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayla~ 
Türk Anonim Şirketinden 

BiR MUHASEBE MEMURU BiR VEZNEDA~ 
ve DAKTiLO ALINACAK 

Kanunen muanen memurluk C'\l.!8f ve şrruiıinden manda: 

1 - Muhasebe memurluğu iı;ın defter u·ulune bıhakkın 'akıf 'C' 
111 

~t'li olmak. 

2 - V cz.nedarl ık için lıilfiıl vezne İ•lerinde hulunmu~ olmak ' (jf.J 
nakıi '<'Y• şahsi kefalet 'erchılınck ~arttır. 

3 ·_ ;\luha·ehc nuıııurıı ılc dakııloluk ıçin 3 E)lül 1911 Çıır§lll11ı' 
saal 14 <le imtihan }apılacağından j,teklılerın bu tarihten uç gun c'" 

\ı dar muracaatlıı ka)dcdılmdrri. liZ:l5iii'ıilli~-~ 

,l--------~mE~~~iilimlj--·~ 

, 
•""'· 
~ 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
KEŞIDEL&B: 4ı Şubat, z ~ 

1 ~ 8 tkbı:#epin 

taıtieriDdıo yapdzr. 

1941 IKRAMIY~ 
1 adet 2000 liralık :::: - ,.ıVJ/ 
3 > 1000 > :::::: SU"': / 

2 > 750 > :::: ~/ 
4 > 500 > :::::: ~/ 
8 > 250 > ::::::~/ 

35 > 100 > :::::: 3""': / 

80 > ~ > ::_-~/ 
ı soo > _,, > 


