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/" Fuar güreş müsabakaları 

Yıl: 2 - Sayı: 359 SIYASJ SAB A H GAZETESi Fiyatı 5 Kuruş 

iz.mir, 22 <Husu!İ) - Fuar aerbC!t güre§ Tür· 
kiye §ampiyonası neticdendi. 56 kiloda Kenan (İs
tanbul), 61 kiloda Halı! (İstanbul), 66 kiloda r\n· 
reddin (Ankara), 72 kiloda Cdil (Ankara), 79 ki· 
loda Rız:ık Chtanbul}, 87 kiloda Mustafa (İstan· 
bul), Ağırda Çoban Mehmet İstanbul) birinci gel· 
ıı:ıi:lerdır. Birincilae miıkifatları verilmi~tir. 

Şeyrüsefer 
• • 

asayışı 
':----
h lırrıir belediyesinin 
r ~ıırladığı merkez ga
h~ıı Projesi bütün f zmir 
~ınterlandında kaza ih-
rtıallerini asgari dere

;ele indirecek, seyrü
: er emniyet ve intiza

ıııı kuracak. 
t 
lıan• Ah l.a ·" ırıet Emin YALMAN 

' * 
• 
ıran 

hakkında 
tehlikeli 
haberler 

G l. V avel or-
• 

duları Irana 
g irdi mi? 'YJ ernlekette kaç kişi o

)ı:ııı l.ft~bUs, otomobil ve kam
Sal'ı~sı neticesinde ölür? 
l'a ~ 1 ancak Allah bilir. A
·~lan bir gazetede okuruz: 
lll tu?erde bir otobüsün fre
Q~u rnaınış, yardan aşağı 
IOhıiıı §, falan yerde diğer bir o
~ lta~evrilmiş, şu kadar ölü, 
~!ine ~~aralı var ... » Bunun S bi "ll" gazetenin aklına e
lt l'e r Yazı yazar, der ki: «Bu 
~? ;akte kadar böyle gide
~fer e \rakit memlekette sey
~lerı emniyeti olacak? Oto
:"1'?11 e seyahat eden vatandaş
ta~~k hayatıannı ölçüsüzce 
~ ~ '-'nelerinin mes'uliyetine 
~~an bir sahip çıkacak? Ne 
~fcı-ıerseYrüsefer vasıtaları ve 
~ek hakiki muayenelerden 
·"'lll h "e kaza doğuran sebep· 

Bir Sovyet tankı Moı.kovada geçit res mlnde 
İ r an 1 ı 1 ar , son 

neferlerine ka:iar 
ç:ırp;şacaklar Almanlara göre 

Ukraynada 
temizleme 
harekatı 

HARP VAZİYETİ İran ce,·ap ,·erdi 
Londra, 22 <A.A-) - Reuter ajansının 

bildirdiğine s öre İran hükümctinin insi· 
liı nota.ına cevabı Londraya ı;elmi~tir. 

Şark cephesinde harekat Tahrandaki inı;ili..: elçisine verilen ve 
timdi Londraya gelmi~ olan bu cevap tel· 

lıdk edilmekt~.dir. 
lranın cevabı 

1 Sovyet Generali 
kurşuna dizilmiş 

Al 1 d k r Londra, 2:? (A.:\.) - İnı;iliı gaıete-
man a rın a anaa ine göre Şark Cephe- )Nfnin diplı>matik muharrirl~rİ, biJhusa 

sinde henüz kat'i netice al ınmamıştır. iki aylık İran'ın İngıli:ı; • Rus teşt"bbüElerine ver· 

bilanço Almanlar lehine müsbet olmakla beraber diği c~-apla me:suı olmaktadır. 
h b t k" b• h .. k.. Daily Telegraph'ın diplomatik muhar· 
ar e opye un ır u um verebilmek için vakit riri di>or ki: 

henüz erkendir. Zira harbin yeni safhasını bekle- Iran ~ııbının mahiyeti hakkında Tah· 'tuıı akkından gelinecek?~ 
~r\~f fasılalarla yazılan 
~- doıd ır araya getirilse bir 
'( ~ltj urur. Fakat bir tarafta 
~-~-q 1tcı tas, eski hamam ... 

Münferit Sovyet 
müdafaaları da 

bertaraf ediliyor 

mek lazımdır. ran'daki İngiliz: elçisinden iptidai lıir r•· 
por a1ınmı,tır· Londraya gelen bu rapor, 

I Yazan: J hsan BORAN / iral\ cc, .. hının insiliı hükiimeti tarafın· 
dan ~yanı memnuniyet tcliUi olunamı· 

(A k " h • • yacağını gö~termektedir. 
~ &el taiarın mes'uliyetinden 
~et idare~ §ikayetlere; ne vila-

(Yazısı 3 üncü sahifemizde) S erı mu arrırın yazısı 3 Üncü sayfada) Öğtenildiğine söre, İran cevabının tam 

--------------;;:--------------------------.:_ metni bugün Londra'ya Yi~ıl olacak \'e e ile e e e.ri, ne belediyeler, 
~lıbata Innıyet teşkilatı kendini 
~.~lekp saymıyor. Halbuki 
~~onette otomobil, otobüs ve 
._~ \>asıtalannın kaza. kur
)~klhiç şüphe yok ki belli 

P 
9 Tahrandaki İngiliı elçi~ne yeni talimat 

ı·yasada ldrofı•J pa- g;inde.rilnıesi için Jngili:ı; hariciyesi tara-
fından derhal tetkik t"ılilecekıir. 

:il!\ t arın kurbanları kadar 
~eı Utuyor. 

Dally Expres diyor ki: 

k b h ?
d 1ngllıere ~e Ru~ya, 1000 Alman ajanı· 

mu U ranı Var mı : A 1 m a n ııın iran'dan dışarı ~ıkarılmeı taleplerine 
chayır> la ceYap vcrilm~ıui kabul cde

~ r~ ba§ıbe>.<:ı kalan bu 
ııa .ukurn süren şartlar 
~ id~ldden dehşet verecek 
uı~:i~: . Elindeki makinenin 
· j'e.n ını hesaba katmadan 
~in' freninin i§lcyip işle

e l>ek e aldnınıyan, bir bele-
leı;ıilte sıkı ararsa fazla yükü 
~~SU hududu haricinde alan 
~~il'tııiz, cahil adamlar ... Gün
ıp aı saat çalıean, kendine 
t i lnıyan. bazan içki ve 

~Si~!;- Şoförler... Velhasıl 
ı. \ret_ \' ınana ile korkunç bir 
<ıeı- i . e asayişsizlik ... 
~ "le Şi esaslı tarafından gör

lı t~tınak kudretini gös
~ e:ır belediyesi, bu der
.fer d~l'etle kar§ılamış, sey-
tıı~b Uzen ve asayişini tam 
~;t altına almıştır. Yal
bUtu!ileh~ini ve vilayetini 

del'd n hınterlandı bu mü-
b ha!· karşı bir mücadele 
~ltı111 ıne koymuştur. 
~etle~ nas~l: İzmir ve civar 
tonıa~ ışliyen otobüs ve 
~ ltıir Yolu dönüp dola

' llrıııe !Sehrine düşer. Bura
ı:ı~ a hanlarda gecelemek 
i beın . kalkmak yoktur. 

~cbu~ıye garajına gelme-
~ Ur. 

~itıe bu~u yapmak şoförün 
~?be1t ~~r. çUnkü handa ge
. : bura.1:a l~ kuruş vereceği 
~ ~tıra Ucret otuz kuruş
ç fena handa rakip bir şofö
ı.' rekabet yüzünden 
ı~ tib· ası ve lastiği zede
bq lUti buı tehlikeler vardır. 
• ' bel ~da her kamyon ve 

Salite ldrofil pamuk yapan bir 
müessese cezaya çarpıldı 

Son zamanlarda gazetelerde idro· muğa benzer ambalajlar içmde idro· 
fil pamuk ihtikarı mevzuu ba.hsol· .fil olmayan ad! pamukların satıldığı 
maktadır. FiyaUarın artmasından, göze çarpmaktadır. Bunlar, bazı ta.b
eskiden 7,5 kuru~ satılan bir paket rikaların rekabet zamanında çıkar
pamuğun ı~ kuruşa kadar çıktığın· dıkları mallardır. Ha.len çıkartılma!ı 
dan şlkAyet edilmektedir. Maruf id· menedilmiş ve bunları imal ettiği an. 
rofil pamuk fabrikatörlerinden biri, !aşılan İranlı bir fabrikatörün •ma· 
bu hususta şunları söylemiştir: lflthanesi basılmış ve bunlardan mü· 

«- İdrofil pamuk flyatlanmamış· hi?n bir kısım musadere edilmiştir. 
tır. Eskiden rekabet yüzünden zara· Bu hususta sa!Ahiyet sahibi bir zat: 
nna mal satıyorduk. Şimdi satışları- «- İdrofil olmayan arnbaUl.jlı pa· 
mızı birle,şt.irdlk, kanuni ve kanaat· mukların yaralarda ve ldrofil pamu
kA.r bir lifırla iktifa ediyoruz. .Mese- tun kullanıldığı yerlerde kullanılma· 
le budur. ldrofıl pamuk Akala deni· sı çok tehlikeli ve kat'lyyen caiz de· 
len bir pamuktan imal olunur. Bu ğildlr. Vatandaşlarımızın bu hususta 
pamuğun kilosunu 80 kuruşa alıyo· dikkatli davranması ve üze.rinde id· 
.ruz. Pamuk bir hafta muameleye tA rofil ka.ydı olmayan pamukları kul· 
bi tutulur. Bu aırada yüzde 25 fire lanmamaları IAzımdır. üzerinde idro-
verir. Kullanılan iptidai maddeler al· ru kaydı bulunan pamuklar dalmt o· 
tı ay evvellne naznran çok pahalılan- !arak sıkı bir kontrol ve tahlile tAbl 
mıştır. Meı;e!A klrec;kaymağı 10 ku· tutulmaktadır. Yaralarda. ve pansı
ruştan 40 kuruşa, b!SUlfid 10 kuruş· manla.rda. bunların kullanılması IA· 
tan ·10 kuruşa, asid sülfrik ve sUtkos. .zımdır.>Bundan maada, son zamanlar 
tık ayni nlsbette, kanaviçe 15 ku· da Rekor idrofil pamuk tabrlkasınm 
ruştan 60. kuruşa, J<Ağıt 25 kuruştan kaza neticesinde yanması, bu tabrl· 
60 kuruşa fırlamıştır. Binaenaleyh kanın lstilıı;alfltının geniş olmaaın· 
top an olarak 180 kuruşa satmak dan dolayı piyasada hafif bir idrof!l 
mUtevazı bir kazanç yoludur. Ecza- pamuk darlığı meydana. getirmek is· 
cıların bu pamuğun 25 gramlık pa- tidadını göstermiştir. Bundan istifa· 
ketim 7,5 kuru~. 'yani kilosunu 300 de etmek isteyen bazı açıkgözlerin 
kuruşa satmaları icap eder. Fakat mevcut pamukları toplayıp gayri· 
maııleser böyle b.r paket pamuğa ec· meşru bir kazan~ yolu aradıkları ha
zanelerden hazan 15 kuruşa kadar fi· ber alınmıştır. Fakat hUk\lmet bu ~ 
yat isteniyor. İşte lhtlklr burada· sllratıe el koymuş ve icııp eden bU· 
dır.> tlln tedbirler alınmıştır. 
Dığer taraftan piyasada ldrofil pa.. mBakerK:'za;v 

~liyeti ediyenin nezareti ve 
~ t'that · ~ltındadır. Şoför dolmasın, mutlaka vaktinde j tzmire civar belediyeler de 

~it 1 .olab~f.11e, gücile, zevkile kalkacaktır. vilayetlerde ayrı ayrı böyle bi; 
~ ld ır. ·· f "'"~ eaı Yerler numaralı olacak, oto- seyruse er ve muayenesinin 

ltıarn belediye garajı büslerin numaralı yerlerden masrafını, külfetini ve imkan-
ı-~tıl'oje e: ınevcuttur. Fakat fazla yolcu ve haddinden fazla ]arını temin edemezler. Bunun 
~ Uç k aı_narn1anınca ram- yük alıp almadıkları belediye için İzmir belediye garajının 

'-laca tltura~~ üzerinde otuz bin hududu dahilinde takip edile- temin ettiği imkanlardan istifa. 
~ y lttı:r Bat bir saha hali- cektir. Takibin bundan fazlası- de etmek, hepsi için arzuya la
'• ~lcuıa; urada gelip geçe- nı yapmak civar vilayetlere ve yık bir şeydir. .Garajın teknik 
~ 0kanta ve şoförler için bir bilhassa. yolcu vatandaşlara dil- salahiyetini hiç şüphesiz hepsi 
~:erleri ' bekleme yerleri, şecektir. Çünkü umumun seli- tanıyacak, candan iş beraberliği 
~t "e ~tr Posta ve telgraf, meti jçin alınan tedbirlere §O· edecek böylece bütün hinterland 

~ıt- l?o. 01 depoları bulu- f~rl.~ri riayet ettirmek!. ancak I kaza. ihti~allerine karşı yekp:ı-
ı..~akine . butun vatandaşlann murakabe- re hır mucadele sahası haline 
11,llo l'ı: tnu lllUhendisi derhal si ve yardımı sayesinde temin 1 yükselecektir. 
lı.ly l'ttıa1 b.aYeneden geçire- edilebilir. Yoksa heı yerde, her Gönüi şunu ister ki, tzrnirin 
~%et 1<!rn~r halde olmıyanlar dakikada bir memur bulundur- ortaya koyduğu kıymetli örneğe 
'-% ltada~n edecek hale ge- mak imkanı yoktur. her tarafta uyulsun, her mın
q"ıı S'aeaıtıa!0lcu ve yük ta- Kamyon ve otobüsler şehirde taka için bir merkez seyrüsefer 
~tı-0f hıi dır. Sıhhiye me- mevcut 10, 15 eski deve hanı- garajı kurulsun, böylece bütün 
tır edec zaınanda şoförü na indiği zaman bunların arka- yurdda otobüs seyrüseferi hem 
d:~ Ot.obt ve sicilini tuta- sınr takip için 15, 20 seyrüse- emniyet, hem de intizam bakı
.~ için 81erde hasta da fer memuruna ihtiyaç vardı. iş- romdan inzıbat altına alınsın 

b'~lf?. hepsı Yeni sefere çık- ler derlitoplu bir hale gelince ve bugün dilediği saatte hare
~~l' • dezenfekte olu- bu nevi masraftan tasarruf e- ket eden, halkı saatlerce bekle-
~fa h dilecek, garajın diğer masrafla- ten ve üzen şoförlerin keYfi 

"~atı te.ıb· areket saatleri nnı da alman resimler ve satış- hareketlerinden yolcular kurta
otob(ı~ ve ilan edile- Jarda.n temin edilecek karlar nlsm ... 

r, Yolcu dolawı kar§llayacaktır. Ahmet Emin YALMAN 

me21er. Eğer İran'ın tahriri cevabı §ayanı 

ZaVla tı uıeuuıunİ)et olmazsa, derhal yeni tedbir· 
7 · lu ilına ak r. Şıı cihet nıunakap ı'kabul 

2 
etmm bir tarzda ıaanün etmi~ir ki, İran 

ml•ıyon Ortatırkta ~nci kol ıizuı olan ve Irak· 
tak! karga,alıkları çıkaran qbotajcı 2 ili 
3000 Alman ccııusunun umumi karargilıı 

Her cephede 
şiddetli harp 
devam ediyor 

Leningrad son ferda 
kadar müdafaa 

ed;lecek 
.Moskova, 22 (A.A.) - Sovyet fa· 

tihbarat bUrosunun dün akşam net
rettlğ't tebllğ: 

21 ağustos gtlnU zarfında. kıtalar1 .. 
mız bUtUn cephe boyunca dUşmanla 
muannldane harbetmlştır. Muharebe. 
!er, bilhassa. Klngssep, Novograd .re 
Gomel istikametlerinde çetin olmu9• 
tur. Şiddetli muharebelerden sonra. 
kıtalarımrz Gomel'i tahliye etmişler 
dlr. 

Henüz tamamlanmıyan malOmacı. 
göre 20 agustosta hava muharebeleri 
esnasında 21 Alman tayyaresi dUşll· 
rülmüştUr. Bizim zayiatımız 12 tay • 
yaredir. 

20 agustos ög"leden sonra Moskova 
civarında avcılarınuz, evvelce blldl· 
rlldiğl gibi 3 değil, 5 Alınan keşi! 
tayyaresi dllşllrmllşlerdir. 

So\yetlerln t ekzibi 
Moskova, 22 (A.A.) - Sovyet fs 

tıhbara.t dairesi şe!i muavtni Lozo
vskl, Almanların Nlkolaev'de inşası 
bitmemiş blr zırhlı ile başka Sovyet 
harp gemileri zaptetmiş olduklan id. 
dlasmı yalanlamıştır. 

Hakikat .şudur ki, demiştir, Sov· 
yetler, deniz t~arı ile beraber, 
lnfaSı bitmemiş ve maldnala.rı kon

(Denmı Sa. 3, SU. 6 de) 

Muallim!er 
terhis 

ediliyor 
A nkara, 22 (Telefonla) - Ge· 

ttk sllıUı altında bulunan, gerek 
se s1Wı altına alınması IAzım g e
len k öy en»tltüsü, ort.a. tedrlıat 
,.e yUksek t edrl!qlt muallimleri· 

nln ııllı\Jı altındakilerine blllmlld
det Jnf'Zunlyet verilmesi ,.e halen 
bu naekt~plerde nzlfe g örenlerin 
askeri hlz.mete alınmamaaı ka· 
rarlaf tınlmıştu. 

gibi kullanılmaktadır. Bunlar, İran'ın bü
tün hayati merkezlerine hücuma hazır bu· 
lunmaktadırlar. 

Müttefiklerin İran . hakkında alacakları 
önümüz<leki tt<lbirin mahiyeti ifşa edile· 

m~. Yalnıı tııraı;ı bilinmelidir ki, bu ted· 
bir, seri ve kal'i olacaktır. 

ıran bir hareket aahaeı olmak 
arlfeıılnde 

Nevyork, 22 (A.A.) - D. N. B. Uni· 
tcd Pr~'in Londra'dan aldığı bir ha· 
b('rc göre Atlanıik mülakatında İran me
aelcei M. ~elt'le M· Churchill ara-
11ında esulı bir &nrette görüşiihnüttür. 

M. RooaC\"dt, İranın Almanlardan te
miz:lenmeııi ve İranın So,'}'etler Birliğinin 
bir transit }olu haline sokulroa!ı 1ie 
Orta §BJ'ktaki İngifü kuvvetleri için bir 
petrol mı-nbaı olarak kullanılması husu· 
eıındaki İngiliz noktai nazarını taınamlle 
anlatmıştır. 

l 'niıed Pru•, İn«iliz mııbfill~rinin der· 
h•I bir hıırr.kete geçmek üure bulundu
iuna kani olduklarına i~aret t'tmektedir. 

Bir tekzip 

Londra, 22 (A.A.) - cUnited Press> 
aaliihiyetli mahfiller Blöaitan'dan ilerliyen 
İngiliz: kun-etlerinin İrana girdikleri hak· 
kında Amerikada dola§ln ~ayi&lan ya· 
lanlamaktadırlar. 

ıran ~isinin beyanata 

\'a~ington, 22 (A_\.) - Ofi: 
Amerikan aj&ll!larının bildirdiğine sô· 

re, \'a,ingtondaki İran elçisi Muhammet 
Şayeııteh Reiaicümhur Roose,·elt'le görü§· 

tükten Eonra ~u beyanatta bulunmuftur: 
- İran, her nereden gelir5e gl"l!in, ve 

hatti bire on nisbetinde de oha, herhan· 
ıı:i bir tecavüıe karşı koyacaktır. 

Elçi İrında bir Alman bqind kolunıra 
mevcut olduğu haberini tekzip e.tmio ve 
Iranda bulunan Alman miktarının takriben 
700 olduğunu .öylemi~tir. 

Birkaç satırla 

~ - ünas€be siz '. ikler 
Şehrin öteelae berisine ' 'e nakll 

vasıtalarına komılao ledaala rda 
blr çok mllnaııe"t&lzWılere, roa
naaızlıklara tesad1if edWJ'or. Me
aelA, t ramvaylardaki: 
«Arabanın içine tükürmek mem 

nudun ihtarı bu kabildendir. 
Arabanın iç ine tükttrmek mem

nudur da ruşına tUkürmek mübah 
mıdır \' 

Sadece «tükürmek memuudun 
ııöııü hem böyle bir miiııaeebet

ıılzllğe meydan ,·ermez, hem de, 
«arabanın içine t tikllrmek menı

nudur» cümlesi lkl satır tuttup 
na ıare levha maısemesını1en ya
rı YWI)'.& *8eaml( eclllmit ..... 

Kral Borls 

Garip bir 
haber 

• 
ıtalyan subayları 
Meriç vadisinde 

tetkikat yapıyormuş 
Sofya 22 (A.A) - D.N.B: 
Hilldunet partuılnc mensup mebus. 

larda.n Janef, cDnes» gazetesinde 
neşrctugı bir mekıılede Bulgaristaıııu 
Sovyet Rusyaya. karşı olan vaziyetin. 
den bahsetmektedir. M. J anef, şoy· 
le dıyor: 

Almanya ile Sovyet Rusya arasında 
k. mUnascbeUerde vukubulan değı· 

ştkl,k llzcrine Bulgaristan SovyeUere 
karşı olan noktai naz.arını da değiştir 
miye mecbur kalmıştır. ÇUnkU Sov
yetlerin Churchlll prensiplerine gc1;. 

---------·-----. melerlle Sovyet Rusyanm enternas

Bir Hitler 
MussoJini 

mülakatı mı? 
Londrı, 22 (A . ..\.) - Daily Telegraph 

saıcıesi muhabirinin bildirdiğine göre bir 
Hiıler • .Mu,solini mülikaıı yapılacağı 
hakkında Stokholm'da ~yialar dola~ınak· 
ııdır. 

BerUn mahfilleri, bu dülikntı, Roo!e
'elt • Churchlll görü.mesinc bir ceup tc· 
likki eımel.:ıedirler. 

Başvekil lngiliz 
elçisile görüştü 
Ankara, 22 (A.A.) - Başvekil Dr. 

Refik Saydam Başvck!lette İngilte· 
re büyük elçisi Slr Hug'he Knatch· 
bull-Hugesscn ile birlikte Lord Ca· 
rlysle'ı kabul etmiştir. 

yonal vaziyetinde bır taba wW ol · 
muştur. 

Ayni zamanda So,'Yet Rusya, Bul· 
ear milli birllğ'tne muzır olabilect>gi 
Umıdile Bulgar milletine karşı mUs· 
tekreh bir kin seferine başlamıştır. 

Fakat Bulgaristan aldanmamıştır. 
Bulgar hUkümeti, Bulgar düşmanla

rının dostu olan ve BulgariStanda Bu1 
gar rn illl birliğinin tesisi için sarfe
dilen asil gayretlere karşı gayridos 
tane harekcUcrl teşvik eden lngilte· 
reye blltlln ruhu ve vuuru ile karşı 
koymuştcr. • 

Bulgar ajanı>mın bir tekzibi 
Sofya, 22 (A.A.) - Bulgar ajansı bıl· 

diriyor: 
Rcutcr ajansı, İtalyan lm'aları ve İtal· 

>•n cenelkumıay ub.ııylarınuı Meriç 
vadisinde tetkikat yapmak uz:ere hilen 
cenubi Bulgarbtanda bulunduklarını bil
dirmiştir. Bulgar ajansı bu gibi haberlen 
kat'i olarak tekzibe mezundur. 

~luhtemcl olarak naker CJ)doklan zan· 
ncdilcn bir ı;nıp İtalyan genci cBrannikt 
gençlik teşkilaıı ocağında bulunmaktadır. 

Börekçi ve çörekçi 
esnafının iddiası 

• 

Seyyar esnafa dağıtılan 75 
çuval una dair keyfi kararlar 
Börekçi ve çörekçi esnafından bir 

kaç vata."ldaş, dUn matbe.amıza yine 
gelmiş, un tevzii işlerinde keytı ve 
adaleu:z hareketleri sabit olan fırın. 
cı SUleymanla Hamdlnin son tevzi 
heyetinde bulundurulduklanndan şi· 

kAyet etmişlerdir. 

Bu ~tand~ardan biri, mtimess.11 
Hamdinln ilk tevzi Usteslnde kendı· 
sine ta'hsts edilmiş olan iki çuval unu 
dörde ve karısı Fat.maya. idare ettir· 
dlg-t Şengül fırınına tahsı.s edilmiş o. 
la.n bir çuval unu dıı beşe arttırdığını 
söylemiş ve muhtelit bahanelcr.e 
muhtelit fırınlardan ı;uval ı;_uval un 
]<eslldlği kalde kendisine ve karısına 
alt fırınların unlarını arttırmasının 

yolsuzluk olarak kabul ve telAkki 
edilmemesine ha)Tet ett.ğini de tees. 
sUrle ll.A·ıe etmiştir. 

Diğeri de, mümessil SU!eymanın 

kendi fırınına tahsis edilmiş olan Uç 
çuvalı altıya ve ilk listede fırınına 
ancak yarım çuval un t.ah..~ls edılen 

ve Usküdarda Çingene fınnı adile 
meşhur olan işi ve satışı az olduğu 
bUtUn esnafça malQm bulunan Mus· 
tafanın fırmma dört çuva.l birde.., 

zammedllmesindeki sebep ve hlkme· 
tin alAkadarlarca niçin a.ranılmadığı
nm blltlln esnaf tarafından hayreUe 
karşılandığını söylemiş ve elyevm 
tatbik edilmekte olan te\'zl listesini 
Adil eller tarafından yeniden tanzim 
edilmesini ve SIHeymanla Hamdınln 
yeni heyette bulundurulmalannın es. 
naf üzerinde iyi tesir bırakmrı.dıg'ın: 
ilAve et.mlştir. 

ÜçUncUsU de, Ankaraya gönderilen 
esnaf mllmesslllerine toplanıp ve1 ı· 
len murat paralarının sureti sarfile, 
seyyarlara tevzi edilen 75 çuval una 
temas etmiş ve: 

- Seyyar esnaflara dağıtıl.makta 
olduğu söylenilen 75 çuval una. at.. 
tevzi işinde de bazı keytı harekeUer 
mevcut olduğu yine seyyar esnaf ta· 
rafından söylenilmektedir. Binaena
leyh bu listenin de yeni tevzi heyeti 
tarafından tetkik ve ihtiyaca göre 
yeniden tanzim edilmesi IAzımdır, 

demıştlr. 

Eğer iddia sahiplerinin s5zleri doğ
ru ise işle açık bir haksızlık var 
demektir. AlAkada.rların nazarı dile· 
katini celbederiz. 

Müsabakamız 

Herkes tarafından beğenllen, hoşlanılan pek &1lzel bir kadmla ~len
meyi mi tercih ederı;lıılz, aevtm.U fakat biç dikkati ~yen, kendJ 
halinde bir kır.la mı 'l 

NOT: Bu sualin cevabını a..şağıdaki kupon Uzerine krsa.ca Yazacak 
ve 80 sual tamamlanınca cevaplan adresiniZle birltkte gazetemize gön
dereceıkalnts. 

I 
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SPOR 
n bOy01k hata zın lhtikörla 

rken mücadele Almanlann, Amerika Birleşik 

Devletleril~ harbe girmenin 

ehemmiyetini takdir etmemesi 
·-5-

tevziatı 
Taksi, kamyon ve 
otobüslere fiş 
usu/ile benzin 

verilecek 

Beşiktaş cezalı, Fen erlilerin 
v 

oynamıyacagı 

söyleniyor. vaziyet ne o acak? 

Mücadele işlerinin 
bütün memlekete 
teşmili için geni 
kararlar alınıyor 

DEVRiLE.!\ iDAR!; \'E lRADE 
Ona ait olan şereften onu mahrum 

etmcnın man~ı var mı ? O mUcadc
leye canla b:ı.şla sarılan ,.e 1916 da 
Parisi kurtal'an Rus orduları değll 
midir? Rus ordularının umumt rı

catlne nihayet \"eren ve vaziyete hA
kim olan gayret, sonra Rus ordula
rının yeniden teşkil ve tenslkıne im· 
kAn vermiş, Brosilof tarafından ka
zanılan muvaff'akiyeUcre tının olmuş 
ve Rusyanın 1917 harbine her zaman 
kinden daha kuvveuı olarak girme-
61n! hazırlamamış mıdır? 

BUyUk ve müthış hatalara rağ

men çarın temsil ettiği ve kendı 
karakterinin hayati kıvılcımını ver
dıği rejim o devirde harbi kazan
mış gıbi idı. 

Fakat bu rejun devrilmek iızere 

ıdı. 

Çar ortad.ı.n kalkıyordu. Şımdı 
bu adamı bir tarafa bırakınız. Fa· 
kat onun devrinde ve onun tt'ıbl ol
duğu şerait önünde onun yaptığı 
işi kim yapacaktı? Rus hUkfunetıni 
kım idare edecekti? 

Rusyada metin, cüretkar, haris •·e 
sert, milfckkıresı canlı ve nüfuzlu 
insan eksik değildir. Fakat Rusya
nm hayatına ve şerefıne taallflk e
den ba:ı:ı sade meselelerin halli bu 
ad:ımlara dllşUyordu. Halbuki o sı

rada Rusya, tam zafere kavuşacak
ken yere serilmiş ve parçalanmıştı. 
Bununla beraber Rusyanın kahra
manca döğüşmesi boşuna gitmemiş
ti.. 

Ölllm dereccmnde yaralanan bu dev 
dağınık Jruvvetlerinl toplamak U
zcre vakit kazanmış ve meşaleyl 
~rka, Okyanusların öbUr tarafnda· 
ki bal}ka bır Ulkeye uzatmıştı. Bu 
yeni Ulke, uzun bir tereddütten son· 
ra nihayet slllhlanmaya ba.Şlamış ve 
doğrulmuştu. 

1017 martının 16 ıncı gU,nU Rus im· 
para torluğu silinmiş, 6 nisan 1917 de 
Amerrka Bırleşlk dcvlcUeri harbe 
glrmıştl. 

l~X BÜYÜK HATA 

Alınan başkumandanlığının irti· 
ka.p ettiği hatalar arasında Ameri
ka Bırlcşlk dcvletleıilc harbe girme· 
nin ehemmlyetlnl takdir etmemek 
kadar göze batan yoktur. Bir h::ırp 

6iyasetinin yalnız maddi ü.ıntllere ıs 

Unat edeceğını zannetmek gibi bir 
hatanın bu en ynşıyan dikkat nU
munesıni teşkıl eder. 120 milyonluk 
münevver bir mılletın askert gayre
tinin ne mahiyet alablleceğı, ilim ve 
fenni h rp loknlğının 'hlzmetıne na
sıl sevkedebılccc~i, böyle yeni ve hıç 
bir suretle hUcuma maruz olmıyan 

bir dünyanın tal mli ve kalabalık bir 
ordu karşısına nasıl çıka.bileceği he
sap edilmek lAzımdı. Bu muazzam 
teşklldlın. ilim ve sanatin denizaltı 
denilen bır makine ile devrileceğini 

zannetmek derin bir cehalet eseri idi. 
[BugUn Amerikanın nüfusu 135 

milyonu bulmuştur.] 
Böyle bUyUk, hattA medeniyetin bl. 

rlncı sınıf bir milletinin sahai harbe 
geç varması lhtlmallnc gUvenerek 
~nunla harbi göze almak körlük
tU. 

Harpten bıtap dlişmUş, yorulmuş 

ve adet falklyell karşısında zaten 
kırılmış olan kahraman Alman mil
letine karşı böyle taze, kudretli ve 
bir kere ayağa kalktı mı önUne geç
mek lmkAnsız olan !bir dünyayı dilş· 
man etmek bir zulUm işlemekti. 

Mlittcllklerln davasına Birleşik A
merikanın yaptığı maddi yardımları 
mUballı.ga etmek faydasızdır. Kredi, 
gomı, insan olarak onun hazırlığı 

ne kadal' .mUmkUnse o kadar çabuk 
ve o kadar geniş olmuştu. Fakat ge
çen 1914 harbi, Birleşik Amerikanın 
maddi yardımı, kat'I bir lmll, hattl 
başlıca Amıl olarak hissedilmeden ev 
vel bitmiştir. 

DE~""lZALTILARA Gt!VENİLDİ 

Geçen harp sona erdiği zaman 
tk1 milyondan fazla Amerika asko) 
ri mUtte!lklerin hizmetinde bulunu
yordu. 1918 de o harp Almanyaruu 
mağ!1lblyeUle blteı;ken 1910 için ga
yet bUyUk Amerika orduları hazır
lanmakta idi ve bunlar 1920 senesin· 
de kolayca 5 milyonluk bir ordu teş
kil edecekti. 

O tarihte Almanyanın emrinde iki 
yUz deniz.altı AUantlkte sefer ediyor 
du ve Almanyanın bUtUn Umltıerı bu 
200 denizaltıya bağlı idi. Halbuki o · 
na mukabıl ve bu harp kuvvetinin çok 
fevkinde bir donanmanın himayesın
de olarak denizlerde 3000 siltı.hlı ti· 
carcl gemimiz sefer etmekte idi . 
[BugU~kU harpte Alınan dcnizaltı-ı 

lıırırun sayısı 200 olmasa gerektır. 

Harp başladığı zaman 60 • 70 ara· 
sında. idi. Birkaç ay içinde bunların 
bUyUk bir kısmı imha edllmıştir. 

Haftada iki Alman denizaltısı inşa 

olunduğu tahmin ediliyor. İmha edı
lenlerle karşılaştırılırsa yeni Alman 
denizaltılarının geçen harbin dördün 
cU senesloocki miktara varamadığı 

anlaşılır. Buna mukabıl denizlerde 
ve 1ngilterenin hizmetinde sefer eden 
nakliye gemileri 2000 adet kadar tah 
mln ediliyor.] 

Fakat Amerikanın harbe müdaha· 
lesi, Almnnyanm inhizamında kat'ı 

Amtlleri teşkil edecek teçhizatı he
men temin edcrmış ve meselA Alman 
ordularının Amerika ordularlle çar 
pışması neticesinde uğradıklan zayı_ 
at yirmi bin olsa bile Amerlkalılann 
müttefikler yanında yer almasının 

mAnevl neticesi pek bliyi.ik olmuş ve 
harp Uzerinde katı tlmllt teşkil et
mitlr. 

BÜ'l'{),:\" l\IUIJARİPLERUE 

B1TK1NL1K 

Harp 1914 denberı devam edıyordu 
Aradan Uç sene geçmişti. BUtUn mu
haripler dehşeUi bir bitkinlik içinde 
idiler. Her iki tarafta da cephede
ki tehlikelere cephe gerisindeki teh· 
Ukeler de inzimam edlyoruyodu. Rus 
ya yeni tehlikeler karşısında eriyip 
gidiyor, Avusturya kırılmak üzere 
bulunuyor, Türkiye ve Bulgarıstan 

yavaş yavaş zaafa uğruyor, Alman· 
ya harp içinde olmasına rağmen mıl 
leline daha geniş intihap hakları ta
rumaya mecbur kalıyor, Fransa lı· 

mltsizllğe dUşüyor, ltalya !hara.biye 
doğ'ru sürükleniyor ve şu sağlam 1n
gilterede bile insanlar b•a başka 
iddialarla ortaya atılıyorlardı. 

Ve birden bire 120 milyonluk bır 

memleket bayraklarını, zaten o za
mana kadar en kuvvetli ve en metlrı 
olduğu anlaşılan tarafın sarJBrına 

stımıUştU, birdenbire dünyanın e.1 
kuvvetlı demokrasisi • ki zaten uzun 
mUddettenberi harbin bir hakemi va 
ziyetinde idi .•harbe atılıyordu. 

Birleşik Amerikanın taze kuvvet
leri, Rusyanın inhizaınını unutturdu. 
Bu taraftaki bozguncular kayboldu
lar ve öte tarafta canlandılar. BU
tUn bu blrblrile harp eden milleUer 
arasında ikl tUrlU hissiyat ve kanaat 
hliküm sUrmeye başladı. Bil' kısmı: 

BUtUn dUnya bizimle beraber-
dir. 

(Arkası var) 
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[, TAKVİMi 
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Şchrimızde benzın satışlarının ye
ni bir usulle te\"Zline karar verilmiş 

bulunmaktadır. Bu yeni usulle benzin 
tevziatına pazartesi sabahından itı· 

baren başlanacaktır. 
Yeni tcvzı şekline göre bUtün taıt

si sahipleri Şoförler cemiyetinden fiş 
alacaklardır. Bu fişlerin tevziatına 

da dUn sabahtan itibaren başlanmış
tır. 

Şoforlcr cemıyetinden fiş alabil
mek için yalnız arabanın 1941 senf:
sl muayeJıe cUzdanmm ibrazı 14zım 
gelmektedir. 

Bugün de hususi kamyon ve oto
büsler için fiş verilecektir. 

Bu yeni karara göre beher gün 
için talcsilere 4, kamyonlara da altı
şar şışe benzin verilmektedir. Oto· 
blislcrln a.lacakları benzin miktarı 

çalışmakta oldukları hatlara göre 
ayrıca tayin edilmiştir. 

BUyUkdere yolunda çalışan beher 
otobüs başına günde 9, EyUp - Ke· 
resteciler otobüslerine gUnde 5, Edlr. 
nckıı.pı • Cihangir otobtislerine gUnde 
8, Bakırköy yolunda çalışanlara. 5, 
.Mecidiyeköy Çarşamba. otobüslerine 
günde 12 şer ş;şe benzin verilecektir. 

Dahiliye Vekili 
şehrimize geldi 

Dahiliye Vckllt Faık öztrak dün 
sabahki ekspresle Ankaradan şehri
mlze gelmiştir. Vekil doğrudan doğ
ruya l<'loryıı.ya gitmiştir. 

--o-

okul Lise ve orta 
bütünleme 

imtihanları 
Lise ve orta dkullann bUtünleme 

imtihanları 25 ağustosta. b&ŞlayacaK. 
tır. Orta oırnı. birinci ve Jklncl sınıf 
Jann imtllıanları 30 ağu.Stosta, Uçün. 
cü sınıfların 2 ey}{llde bitecek, lisele_ 
rln blrind ve ikinci sınıfların lmtiha. 
nı 17 eyl{llde, liçUneü smıflann 2 ey
l{llde bitecek ve bütünleme imtlhan
lanndan sonra. devlet lise ve orta o· 
kul bitirme yazılı ve sözlU imtihan
ları başlayacaktır. 

Dün yedi ihtikar 
vakası tesbit edildi 
Fıyat Milrakabc bürosu ihUkArla 

mUcadele için bUtün gayrot.inl nrfet. 
mcktedir. DUn 4 U sabah, 3 U do öğ· 

leden sonra olmak üzere 7 lhtlkAr 
vakası hbar edilmiş, büro akşama 
kadar bu yedi ihtikar va.kasını d? 
tesblt ederek komisyona havale et· 
mlştlr. 

lhbar vakalarından biri madent tel 
üzerinde, diğerleri çorap, çorap jar· 
tiyerl ve ayakkabı Uzerinedlr. 

* 168 kuruşluk ~Myi 800 kuruşa 
satmış - Fiyat MUrakabe komisyo
nu dün bir kaç mUhteklrln daha Ad· 
liyeye venlıneslni kararlaştırmıştır. 
Bu arada Şehremininde ŞükrU ismlr.
de blrls! 168 kuruşa satılması lAzım 

gelen bakır çiviyi 800 kuruşa sattı
ğından dUn akşam Müddeiumumiliğe 
verilmiştir. 

- Ne diye kendımizi aldatalım, dedi. Sizi me· 
sut edemiyorum. Hayır Hcrbcrt, buna itiraz etme
yiniz. Sözlcnm pek doğru, !.izi mesut edemi)orum· 
Ayrılnıanıız dalıa ıııu\afık olacak. 

ED~t ROMAN: 

Beni dinleyiniz, Odrcy... Sız bıraz 8lnirlbi· 
niı. Ben de hl'lki aceınilıklcr ettim. Binız dinkn· 
mmh: muvafık olur. Aramızda ciddi bir onla~ 
mazlık olamaz. ~ize karşı kusurlarım varsa ... 

Futbol 'ie:t.onuna girmek için pek 
ıız bir zaman kaldı. lstanbul Fut
bol Ajanlığının verdiği karara gö
re, aeıon H eylQlde merasimle uçı
lacak ve ilk maçlarına da 21 ey
l(ı}de ba~lanacaktır. 

Hiç ,uphe yok ki, futbol merak· 
lılan bu gUnlerl dörtgözle bekle
mektedirler. Fakat ne yazık ki, 
birbiri üstüne &'elen bazı hAdlseler 
bu sene maçların meraklıları iste
nildi.iti r:-ekilde tafoıJfl edeınlyceeği
oi bize anlatıyor. 

E\.-velA Türkiye şampiyonasında 
ne;ktaş - Gençler Blrllll arasın
daki müessif Mdi e, tstanbulnn en 
kuvvetli takımlarından olan siyah 
beyazldan ortadan sllcecktlr. An
karadan aldıl{ımız haberlere göre, 
Ya,-uz, Mehmet Ali \e İbrahim 

hariç diğer Bcşllitaşlı :futbolcula
rın ceza görmeleri muhakkak nd
dcdlhnt"ktedlr. Bu \llZlyet dahll'n· 
de en kuv\.·etll hlr mldbln ortadan 
kalkması ma~lar üzerindeki nlttka
yı ve heyecanı tamamen değilse 

bile yUıde elU nlsbetlnde kımcak
tır. 

Dlf er taraftan profesyonellik -
amatörUık davasında yapılan neş

riyatı lı.zetlnefls meselesi yapan 
Fenerb.ıllıı:ell lutboleula.rm da oy
namıya<-aldan ve yapılan davete 
rağmen antrenmanlara da gitme
dikleri t.öylenmcktedlr. Eğer Fe-

nerli futbolcular bu kararlarında 
ısrar edecek olurlarsa yalnız İs

tanbul değil, memleketin her kö
l}CSlnde yaptıtı her ~ büyUk bir 
alaka toplayan ve heyecan uyı:m
dınm ıııırı Utch·ert tnkun da çok 
zayıf bir vaziyete düşecektir. 

Yapak muhte 

Beşlktaşm ceza vaziyeti dolayı· 
t>ile ortadan ı>lllnmesl, ı~enerll fut
bolcular oynamamakta ıı;rar ettik
leri takdirde ı··encrbalıçenln takını 
çıkarnınıyacıık \ 'a:r.lyctc dlişm~i 

bu enckl maçları seyredilmez. bir 

hale kolııcuk ve btitiin klilııleri de 
mali bakımdan bUyUk zararlara 
bOkacaktır. 

EV\'el!i şu muhakkaktır ki, bir 
Fencrbahçe \ 'e Beşlktıışm bulun
nıamaslle Galatasaray kuvvetli bir 
raklı> bul:ıınıyacak \C tablatile 
Galatasaray - Kıı ım11a .a karşıla,
ması da. futbol ıııeı11klıla.rının 

ze\ klerinl tatmin cdeınlyecektlr. 

' ' e mııçlnr da tabla.tile eyir<~I toıı· 
lıımııyınea hasılat temin eılllcmt

lecek, diğer klilplcr de bu urctle 
nıa rnfinrını kaf'l]ılayacak (larııyı 

da hulamıyıu·aklardır. 

Temenni edelim ki, Türk "l'oru 
kaprlslcrıı kurban edilmekten kur
tarılarıık idari anlaşamumazlıklar 
halledil in ele, hem klüııler \'e hem 
mcrnklıları sevinsin \'e 'l'ürk ı;ııoru 
da bu uretle lıurtulınuş olsıın. 

l{eınal ONA.S 

Atletizm Türkiye 
birincilikleri bugün 

ba§lıyor 
Atletizm 1 edcras;) onu tamfın

d:ın hnzırlı:ınan ııtlctlzın Türkiye 
blrlnolllklerlne bugUn Fener stadın 
da bnşlanıırnk yarın nihayet bu· 
lacaktır. 

Bugün saat 17 dcı ~meler, ya.
rın da öğleden sonra final ınüsa-

• haknları yıı.pılacalthr. Bu birinci
liklere bııtlin bölgelerin atletleri 
iştirak etmektedir. 

İhsan Sarı Bekir, Zeki Sarı ve 
Kleolos 2 sene sürgüne gidecek 
BUtUn yapağı ve tiftik piyasasını Saml Ozan satış meselesini bildirmek 

alllkadar eden ve şimdiye kadar ba· Uzere de 3300 llra.yı koyduğu zarfa 
kılan en büyilk ihtıktı.r davası olan bir de kart ılAve etmiştir. 

Sanbeklrler davası dUn ikinci asliye Bunun üzer ne Necdet Sarıbekirler 
ceza mahkemesinde nihayeUcnmlştir. yazıhanesine gitmiş, 16,200 liralık 

Davanın mevzuu şudm·: çekle açıktan verilecek 3300 lirayı 

Bunda!l bir müddet evvel Balatta vermiş ve bu esnada da cUrmU meş

dokuma fabrikası sahibi Sami ozan hı.ıt yapılmıştır. 

İhsan ı..'C Zeki Saribeklrle Kleolos 

Knbasakal tıcarettıanesino mUracaat 
ederek yil'mi ton yapağı satın almak 
istemiştir. Fakat Sarıbekirler satış 

için mmnkırtn etmlıjler ve kendlslne 
kilosu 8-0 kuruştan satılması !Azım 

gelen yapağıları 9i,5 kuruştan sat
mak teklifinde bulunmuşlardır. Sami 
Ozan bu teklifi kabul etmişse de, va
ziyeti Fiyat :\illl't\kabe bürosuna bil· 
diı·mlş ve Fiyat MUrakabe memurla
rından Necdete yirmi ton Yapağın 

80 kuruştan tutarı olan 16,200 liralık 
bir çekle 97,5 kuruşu tamamlamak 
için aı;ıktan verilecek olan 3300 lira· 
yı da nakden vermiş ve kendi kt'ıtlbl 

lmiş glbl Sarıbelcirlere göndermıştır. 

Mahkemenin kararı: 

Uzun zamandanberl devam eden 

duruşma sonunda MUddeiumuıni Sa· 

rıbekirle Kabasakalın cezalandırıl. 

malarmı istemiş ve dün asliye lki.ıı

cl ceza mahkemesi İhsan Sarıbekir, 

Zeki Sarı ve meoıos Kaba.sakalın 

ha.disede suçlu olduklarını sabit gör
dUğUndcn her Uçünü de ikişer sene 
Yozgad:ı. sUrgtlne, beşer yUz Itra ağır 
para cezasına mahkflm etmiş ve da· 
vaya mC\''ZU olan 19,öOO liralık yapa· 
ğın musaderes.ne karar vermiştir. 

* Altın flyntı - Dün bir altın lira 
25,55 üzerinden muamele görmüştür. 
Külçe altının fiyatı 339 dur. 

Ticaret VekAletl laşe Müsteşarlığı 
fiyat murakabe ve ihtlkArla mUcade_ 
le işlerinin bUtün memlekete teşmll 
edllmesl için yeni kararlar vermek· 
tedlr. 

Halen bUtUn vllAyet merkezlerin-
de birer Fiyat Mürakabe komisyonu 

1 

kurulmuş bulunmaktadır. Bunlar ~e
k~etten aldıkları saıa.hiyet Uzerıne 

bilumum gıda maddelerinin flyatlan
nı tayin etmekle meşgul bulunrnaK· 
tadırlar. 

Ticaret VekAleti en mühim gıda 
maddelerinin f,yaUarmı tayin etmiş
tir. Şimdi de zeytinyağı ve sabun fi
yatları üzerinde tetkikler yapmakta· 
dır. 

ônUınüzdekl bir kaç gUn içinde 
zeytinyağı ve sabunların muhtelif 
cinsleri nazarı itibara alınarak ka
çar kuruşa. satılacağı hakkındaki ka. 
rarlar neşrnlunacaktır. 

Vektllet diğer tarattan etiket usu
llinU de bUtUn memlekete teşmil et
mektedir. Her mağaza satmakta ol· 
duğu eşyanın fiyatını, tayin edilmiş 
fiyatlar Uzcrinden ilan etmeğc mec
bur tutuhnaktadır. 

Şehrimizde ve Ankal'ada olduğu 
gibi dlğeı· bazı yerlerde de ihtlkllr 
yapan kimseleri ihbar etmek lçln 
mUracaat yerleri tesis olunıı.caktır. 

ıvluhtarın teşviki ile 
bir adamı telle 

boğ.nuşlar 
Bundan bir mUddet evvel Kutaun 

B~ıbUyUk köyünde SUreyyapaşa 

çlftliğ.ne yakın hendekler içerisinde 
blr adam tellerle boğulmuş olarak 
bulunmu~tu. Ceset bulunduktan bir 
hatta r;onra da. Sabahattinle lbrahlm 
jandarmaya mUracaat ederek çoban 
Mul'&dı bekçi Balillo birlik olup telle 

boğduklannı itira! ederek teslim ol
muşlardı. 

Suçlular çoban :Muradı, köylerinin 
muhtarı Mustafa öztUrkUn teşvlklle 
öldUrdUklerlnl, çünkü )lustafanm 
chükflmet bu adamın öldUrUlmeslni 
istiyor> dediğini ve köyde bir düğün 
gecesi herkes bir evde toplandığı bir 
sırada bunlara içki tçirerek .Muradın 
bulunduğu mandıra.ya yolladığını ve 
yolda kendilerine bekçi Halllln ilti
hak ettiğini, mandıraya gelince ka
pıyı vurarak Muradı dışanya çıkar
dıklarını ve sonra eweıa. adamakıllı 
dövüp bayıltıp sonra da telle boğ
duklarını ve cesedin Uzerinl taşlar ve 
otlar}a örtlllklerinl söylemişlerdi. 

Dün ikinci ağırceza mErhkemesinde 
Muradı öldUrmekten suçlu Sabahat
tin, İbrahim Gürler, bekçi HaUll<: 
bunlan teşvikten suçlu köy muhtarı 
Mustafa öuUrkün duruşmasına baş
lanmıştır. V&ka, sorulduğu zaman 
suçlulardan lbrahlm hasta olduğunu, 
bu yüzde~ı cevap veremiyeceğinl söy
lemlşUr. Sabahattin vakayı olduğu 

gibi anlatmış ve muhtarın kendileri
ni hUktlmet Muradın ortadan kalk
ması için emir verdi, h!ç merak et
meyin, dediğini söylemiştir. 

Bekçi Halil ile muhtar Mustafa 
öztürk hAdise ile lh!ç bir alAkalan 
bulunmadığını söyllyerek suçlarını 

lnkfır etmişlerdir. 

TEFRİKA N o. 58 olmamı§tı· Kocalar daima üzerlc!inc bir suç almış 
ve bu eurctle ayrılclı~lardı. Fakat belki o kadın
lar Odrey gibi günalıkiir dc!\ilıfi. 

- Günahkar? Acaba Odrey ı;iinub işlemi' mi 
idi? 
Kamı ıcıkmı~ı. Yemek yemek lôzımdı. Ne ya· 

pacasını §ll'ırm~ bir halde idi. Zile buıı. Uf&iia 
sordu: 

- Hayır, hiç kusurunuz yok- Sizden ~ikiyctim 
)Ok. Kabahat bende ... Sizinle cvlenmemeli)dim. 

- Rıınu şimdi mi forkettiniz? 
Y aıan: Francis de Croiuet Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 

- Hanım nerede'! Sokağa mı çıktı? 

- Hayır efendim. Hanım ~ağıda yazı yazıyor. 

- Hayır, çoktanberi farkındoyım. Fakot artık 

ıahammülüm kalmadı. 

Karısının tam yonına ı;eldi. ::icrt bir bakı~la O• 

nu ıuzdükten sonra sordn: 
- İmi nedir? 
- Kimin'~ 

- Sevdiğinizin ismi nedir? Çiınkü siz birisini 
seviyorsunuz. Bu be belli ... 

- E~et .. Birisini eeviyorıım. 

Hcrbcrt korısını oldümıek i ter gibi bir hareket 
yaptı. 

- Demek ki, işıkınm hulmok için buradan 
ı;itmek istiyomınuz? 

- Hııyır, onu bir ılahıı görmemek için" 
- Dcme.k ki, buradadır. Kımdır? 
Od reyi bileklerin dm tutarak ı;ıır t ı: 
- Dana bu odamın kim olduğunu ~o)leyccek· 

aiııiz. 

ize nr? Kim olursa ol un, onu bir daha 
gôrrni)ecrğıın ki. .. 

- Onun metresi iniz. dr;;il mi? 
- fetre!i olsaydım. Gitmeulını ki .• 
- İnanmam. Sizi bıralmııyacağım. ııınrubn 

ra) a gidemezsiniz aııladınıı mı? Gideme~iniz i~ 
ıe. .. 

Odrey kapıya doSnı 
H erbert seslendi: 

- Odrey" Odrey. 

yürüdü. 

Ilıı ses hem ii(kcli iıli, hem de }eh·arır bir hali 
\"Brdı. Hcrbert bir koltuğa yıkılmı., ba~ını elleri 
orasına almı~tı. Odrey yanına yakla~tı. İlk defa 
olıırak kocasına ııcı)ordu. Elile lııışını ok~ayarnk: 

- Beni çahuk tıııutursunuz. llerbert, dedi. Um· 
duğunuzdan daha çabuk .. Beni &e\miyorsunuz ki .. 

Bö>le bir şey sôylemiye nasıl cüret edebilir· 
iniz? 

- EH't s0ylerim· Bana karşı hissr.ttikll'l'iniz ar· 
zu ve kinden ibaret, buna a,k denmez ki .. Hoydi 
dostum, bıraz er ur olunuz. 

Korı~ının SÖ) lediklerini duyrnuyorılu. ~rfkaıi ve 
acıması onu alükadar etmiyordu. Onılan i!!tediği 

şey aadece vürudu idi. Bu vücuııen bir türlü ,ge
çemiyordu. Kekdiyerek dedi ki: 

- izi geceleri daha az rahat ız et•enı .. 

Odrcy kaçar gibi hir hareket yopı ı: 
- Dinleyiniz beni, Odrey.. l\lcschi. haftada bir 

ı;el~em, olmaz mı? 
ı Zehirli rnııdddcre alı~tıkıan 60nra hunlardan 
birden bire mahrum hırokılanlanı bcnziycn bir 
hali vardı. 

Odrey hakikati anlatmıya çalı~ıyordu: 
- Bcııi anlamadınız, Herberı .. Biten ')alnız im 

sihi :erler değil ki... Aramızda her §l'Y lıitmi~tir. 
Bu sırada hizmetçi Li odaya geldi: 
- Yrmeğt" buyurunuz, dedi . 
Herhert ses çıkarmadan odad n ç ıktı. Fakat )C:

mrk oda•ına gelecek )erde kendi oda ına gitti. 
Bir ıı§ağı, bir yukarı dola.ı)ordu. Kendi kendine 
söyleniyordu: 

- Kimi seviyor? Ilu adam kim ol.ıbilir? 

cMdrC"i dPğilinı> di)or !'akat lın sözlerine iti· 
maı Pdilir mi? \akit kazanmrk lazım .• Eğer bo
şannııyu razı olmııyorınuşum gihi hareket edc:rsrm 
hemen kaçacak. Boşanmok... Boşanmak kolay iş 

mi? Her halde davada onn kııbııhaıli ı;u tercceğinı, 
ltıı mııhııkknk ... 

Bir çok tanıdıklıırı bo anmı§tı. Karı koca hi· 
ribirlerile anlo•amadıklarından a)rılnıı•l.ırdı. J<'a
kat bunlıırm arasında kansını kabahatli sösteren 

Bu &Özler kalbine bir ıiikünet verdi. Böyle güç 
bir §ey için istirahat duymak ııptallık idi. Fakat 
muvakkat bir zaman için olsun rahat etmiftİ· 

- Bana yiyecek bir §ey getir. diyebi1di. 
Acele bir §eyler yedi. Dü~ndukçc vaziyetin fe. 

nalığını hissediyordu. 

- Artık bir daha 'ücuduna yalda.mama nıÜs.ı· 
nde etnıi)ccektir. Ben fimdi ne yapacağım? Bo· 
şanmak! Nasıl olsa böyle olacak. Ah biri inden 
bir akıl öğrenebi1 em". 

Sa.kın bir halde idi. Rirdenbirc hatırına bir fi. 
kir gddi. Telcfon:ı haktı \'il kendi kendine SÖy· 
lendi: 

- Telefon edeyim. Lady Braııdmor akıllı kadın· 
dır. Bana bir ~eyler öğretir. Elbet.. llem lıerkr• 
benim tarafımı tutmalıdır. Tereddüt etmiye ]u. 

zum yok. Harekete gı:çmeliyim. 1 
Odrey kocasının her §eri olduğu gibi itiraf ettiği 

lı:ıldo rahat edememişti. Rıınun sehebıııi bir türlıi 
anlıyamı}ordu. Ralıatsıı: iıli. AC<Jha neden? Bir 
türlü neden olduğunu anlıyamı)ordu. Acaba Her· 
bcrt'iıı knramzlısı mı kendisini uzüyordu. Hayır! 

l.Arlcast var) 
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Yanlışlık nerede· 
fi==\\ iin bir okuyueuınuı t# y 
l!::::U etU te şö.}le dedi: ~ 
- Almı:ınlıır, Rus.)ndakl oP ti 

\'affnklyetlerlnıle yine H,000 
J4,000 top, 11,000 tanıırc lP: 
ya iğtinam etmişler, 1,200,0 

almışlar. Alınanların Uu<ı:)ndJ 
\'affııklyetll hareketlerde bul~ 
ları her taraftan ı;elen tclg 

1 
dan anlaşılmıyor dt"ğil. l"~; 
nim aklımın ennedll,ri bir 
var: Alman • Ru harblnlıı -
danberl tebliğlerde blldlrıten t 

lnı ve zayiatı muntaz.ııınıın ııtı 
yorum. Alınan tcbtığlerinde 
dilen rakamları bugUn bir > 
ettim, bir de ne gureyfnı. ~ 
ılu undan çoktnn eser ı.ııl 
llizım ... 

Telefon mulıa.\. eremlz.ln ı!li 
netkeslnde anladılt 'e ı.eıı 
anladı ki, okuyuC"umuz bir ),. 
yapmaktadır. Başka okd) 11 

mızın da böyle bir yanlı tı~ 
melerl lhtJmnJI kar ısındıı 1 ~ 
du tııhliJ etmeğl faydalı bıı16 
Alınan başkunıandanıığınt~ 

=~!.~,;~ııı:i~:ıer b~:~~::ru ~ 
gıçtanberi ulınun ganalın ,-e 
rl de tekrıırlıl or. Bu psııl. 
umumiye.} e dlişın:ırun o gtınr 
olan zayl:ıhnı bildirmeli ıçlJI 
gerektir. Fakat gazcteıerll11ıı 
mi.} etle tebliğleri bir ı;ıra)11~ 
duklan 'e me rUı o gUnlln 
tına alt tebliğin başlıitt o~ 
nıanlar durt Rus 11elırinl 

gC1'1rdller» ı;atırlnrınıo aıtın' 
başlık olarak umumi ;)'C1'~ 
«14,000 tank, 14,000 toı1, Jl, 
yare imha \ 'Cya Jğtınan1 

Esir t;ııyısı 1,200,000» sııll 
ycrle,tlrJnee b:ızı oku.} ucul.ı' 
tiiıı bu rakamları zıı.ptoıunııJI 
şehre alt zannediyorlar. lıf 

Sonra başka bir nokta dil 

=~sl:~;n ı!;n h':h~:d:;'ı 
l\lacar ceph inde kıı.l bet~ 
tayyare hem Macar hen1 
Rumen cepl.eslnde ka.} t>cttl~• 
tank hem Rumen hem .ı\lll" 
llğlerlne girdiği, muhtelif :11 
ketlerin tebllğlcrlne de ıı> I 
başlık konulduğu için ıtUS 
hayli kabarıyor. 

Okuyucumuz.un nklıru 

dlğlnl tı6yledlğl mesele bund 
rettir. 

Fasulya fiyatlBi 
dün tesbit edJl 

~ 
Piyat MUrakabe komısyo;.r: 

Vali muavini Ahmet Kınığııı 
altında fe\•kalAde bır toP• ntı 
rak fasulya fıyatlarmı tc bit 

tir. 
Evvelco yalnız çalı fasul~ 

yat: lconulmuştu. DUnkU ıç 
baı·bunya, horoz tombul ' 
fnsulyalanna da fıyat konı:nıl 

Tesblt edilen fiyatlara. gll 
dan böyle barbunya fasul~ 
losu toptan 15, pc:akende ıs 
tan, Qıoroz tombul, fındık !ıı5~ 
nm kl,losu toptan 18, pcraı;t 
kuruştan fazlaya satılaını~• 

Fiyat MUrıı.akbe komi5Y011ı.I 
i.çtlmaında. yalnız Dermasot1tir 
sına fiyat tcsbit edcmeınlŞ .11 
fiyat tesbltl paza.rtcsı gurıl• 
maa bırakılmıştır. 

Bundan başka komısyoo 11 

sulya satan mağazaların tnl" e 
cins ve fiyatlarını gösteril" , 
asmasını karar altına a1n11' 
kadarlara bu karan teb!ığ ~ 
Yarından itibaren blitUO 

bu fiyat Uzcrlnden satışa b!lş 
!ar ve çuvallar üzerine dest 
lann cins ve f,yatlarını gb 
ketler asacaklardır. 

o - be 
Fiyat mürakıı ~ 
bürosJ kadr05 

genişledi 
Tıca.rct Vekllletl 1stanbll 

MUrakabe bUrosunun k~ 
vlyeye karar vermiş ve bil 
karadaki kursu bltirentcrdeıı 
l:rolörU İstanbul tcşkıltıtıııP. 
mlştir. 

1 
Bu 3 memur pazartesınde el 

ıhtikArla mUcadele teşkil~tı 
mağa başlayacaklardır. . 
Oemiryolları t~r;i 
!erinde değişıl' 

yapıiacaı< 

-Alakadar makamlardnn 
malflmata göre Devlet P~ 
İşletme idaresi bazı h8tl 

6 
naklıyatına alt tarifc!erde 
!er yapmaya karar vcrın ş 

İdare, yapılacak bu değ' ~ 
1mda Jıazırlıklar yapın 1<ts 

caç gUne kadar yeni tari!0 

edilecektir. 
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Tarihi ve askeri tetkikler: 
.. 
ıranın 
~aziyeti 

~terı· M · urad SERTO~LU 

Bugünkü Al~an ordusu 
nasıl meydana geldi? 

Eski Prusya ordusu nastl doğdu ? Büyük F redrik 
yaptığı büyük hizmetler ve Scharnhorst'un 

Bu bahse geçmek için ırk nazariye. 
si hakkında açık bir fikir vermeyi 
faydalı görüyoruz: 

Nasyonal sosyalizmin hareket nok. 
tası <'kuvvet> Ur. İnkılO.p ancak kuv
vetle yapılabilir. Kuvvetin kullanıl· 

ması tarih yolunda yeni bir hak do-

- !J -
·--Yazan:--· 

lbllD BORAN 
ğurur. Irk nazariyesi sahiplerinden kerler arasındaki bağlılığa çok ehem 
GUntıher Alman mfiletlne _,öyle di- mlyet vermiştir. Zaten bu müşterek 
yor: kuvvetin temelidir. BUyük Frederık 

cBir milletin sağlam ruhu, yalnız Alman ve dolayısile cihan askerlig'ine 
kuvvetten doğar. Her insan ruhu var. kıymetli esaslar bırakmıştır. O kU· 
lığa arzu besler. Eğer ruh sağlamsa, çük ordusunun kuvvetini şu mWılm 
hudutsuz bir kuvvete sahip olmak şartlarda buluyordu: 
ister. <Kuvvet haktır> sözünün ma· 1 - Maneviyat UstUnlllğU. 
nası şudur: GördUnUz ki hayat yer- 2 - Tabiye ve sevk ve idare üs· 
yUzUnde bir mücadeledir; ve en iyi tUnlUğü. 

silAhlaruıuş olanlar galiplerdir. Bu- 3 - Talim ve terbiye UstUnlUğU. 
nun için 6iz de sUAhlanınızı Kuvvetin Bu şartlar olmadıkça aaedln ve 
hak olduğunu tamamUe anla.yan btr kemiyetin hiç bir kıymeti yolttu. Bli· 
millet, devletin hayatına kılavuzluk yük Frederik maddi sahada ordusu· 
etmesi lAzım gelen ıbu dUStura bağ· nu takviye için ilim ve fennin ye. ı 

ıanmağa meablırdur. lyi giyinmiş keşiflerinden dalma istifade etti. Ta· 
kuvvetli bir millet olunuz; böylelikle biye sahasında subay ve askerin ta· 
kuvvete hakkını vermiş olursunuz. lim ve teı'bıyesine çok ehemmiyet 
Becerikli bir millet olunuz; böylellk· verdi. Sevk ve idare meselesinde, ÇP· 

le kuvıvetiniz 'bir hak olur. İstidadı· vırme ve ihata. hareketlel'i düştinUı· 
nızın kuvvetini bırakmayınız; böyle· dU. Muharebe şekli taarruzdu. Eski 
llkle hakkınız bir imtiyaz olur. HU· Prusya talimnamesinde piyade içın 

kUm sUren bir millet olunuz; böyle· yazılı ıJcalde şudur: <D~man Uzerille 
Jikle bir dUnyay8. sahip olabilir61nlz.> cesaretle yürümek.> BUyUk Frederlk 

Hatırlatalım ki bu fikirler yeni askeri vasiyetnamesinde ~yle de· 
şeyler deiğldir. Tamamne ta.rihÇI o- mlştir: cBizim kuvvetimiz taarruz· 
lan lbntUn Alman felsefesi ckuvvet> dadır. Esas hede! dUşman ordusu· 
meselesinde birleşir. Daha. 1801 de dur.> 
Alman filozoflarından Hengi c::Al· BUyUk Fı·ederik, harp meydanında 
manyaya dair tetkikler~ inde şöyle etrafındaki kumandanların zaferden 
yazmıştı: ümit kestikleri felaketli anlarda şöy-

cBUtUn Almanyayı tek devlet al- le demiştir: 1 
tında birleştirmek çok faydalıdır. «Kader beni istediği yere sevket
Fakat bu deg'i~ikl!k ancak kuvvet!~ sin, kısa veya uzun zaman için !ela.
meydana. getirilebilir. Bunun için kete düşman olayım, benim için hep· 
milleti yekvücut bir kUtle hallne ge- si blrdl?'. Faik Umldlnl kesse, şikayet 
tlrecek bir galibin kuvveti ıa.zımdır. edip ağlamağa başlasa da ben hiç bir 
Bu emel uğrundaki fikir ve barcket tela.ket karşısında. titremem. İnsan 
ancak kuvveUe gerçekleştlrUeblllr.> kendisini bUtUn ümitler kesildiği za

lşte, BUyük Frederik'ln meydana man göstermelidir.> 
getirdiği Prusya devleti Ye P..rusya. BUyük Fredenk yllksek mevkiler· 
ordusu bu nazariyeye baflılrktan de t>utunan f&helyetlerin meziyetleri· 
doğdu. Benlmsenilen şekil, 14 Uncu ne çok ehemmiyet verirdi. Kendi dev 
LUi'nln Fran.sası idi. Fakat bu mo- rinde bunun acısını çekmtş olan bu 
del yalnız dışta kalmıştı. 14 UncU filozof kumandan kanaatini şu söz· 
LUi <hUkQmct beim> derdi. Halbuki lerle izhar etmiştir: 
Prusya Kralı aksine olarak şöyle «İnsanları hayvanlardan ayıran en 
söyJUyordu: <Ben de\'letln ilk hlz- bUytik meziyetleri dUşUnmeğe kabl· 
metkA.rıyım.> liyetli olmaları, yani bir gaye sahibi 

h Flchte Alman vatanının, Hegel ise olmalarıdır. Prens Öjen'in • Onlar 
t\ Prusya devletinin fllozo!lal'ı idi. cNe. harbi • esnasında mütemadiyen eş· 

\l z v e 1 t i n rede ıbir irade varsa, orada bir yol yalarını ~ıyan katırlar şüphesiz iyi 
vardır> sözü, devlete, millete ve or- birer taıbiyeci olamazlardı. lnsanlı· 

h.. • duya. düstur oldu. Büyük .Fredrlk bu· tın ~ı bir taraf mı teessürle söy· 
""-•ıı es a J 1 na şu kıymetli kaideyi de ekledi: terim ki, bir çok insanlar yüksek 
~ı.~ cHer şey millet için.> mevkilerde ve yüksek namlarla lh 
lıı ~ n, 22 (A.A.) - M. Roose- 18 inci asnn birinci yarısında Prua tıyar oldukları halde Prens Ojen'in 

eti ltongreye ı.ı. Churohill ile ya devletinin nüfusu 2,5 milyon ka· katırlarından daha bUyük bir terak· 'l hakkında göndermiş ol· dardı. BUyük Frederik Ucretll asker- kiye mazhar olamamışlardır.> 
lll tnetnı, aşağıdadır: !erden 76 bin kl,.lllk kU,.l'ık fakat iyi d ., ~ BUyük Frederik'ten sonra Prusya 

~ ~VleUer kongresine, yetiştirilmiş değerli bir ordu kul'du. ordusu Napolyon'a karşı 1806 Yena 
~ladan fazla oluyorki, Bu ordu ıle 7 sene harplerine girişti, seferinde mağlflp oldu. Tilslt muahe
l Vekııı ile denlZde bir çok Avusturya, Fransa ve Rusyayı mat· deslle Napolyon mağlCıp Prusya or· 
erde ~ bulundum. JQp etti. Hatta., 28 birinci teşrin 1767 dusunu 42 bin kişiye indirdi. 1807 de 
:· l<anada ve Amerikan de Frederlk'in ordusundan iki mlsll Harbiye Nazırlığına getirilen Scharn 

~ b Ve rnUrettebatının cmnı· fazla olan Fransız Ol'dusu Rossbach- horst Prusyaya yeniden bUyUk ve 
\otı>ıı u toplantıların evvelden da mahlv ve perişan oldu. mükemmel bir ordu kazandırdı. O 
~esı doğru olamıızdı. Bu Prusya ordusunun çekirdeğini To· tarlhlerde Alman inkılAıbının ildncl 

lJ. netıccslnde Başvckıltc ton sUval'ilerl te.ıjkll etmişti. 7 sene safhası olan romantizm cereyanı baş 

0
; latatından resmi bir zafel'lerinden sonra, Almanyanın en lamıştı. Muhtelif kalem erbabı, mU· 

01 
Yapılmıştır. Kongrcnm fakir devleti olan Prusya 1773 de cerret taf!avvuf felsefesine karşı ta· 

~lttrıası ve dosyalar için bu mecburi askerliği kabul etti. Fakat rih ve idealist felsefe:,1, soğuk fikir 
ltıı t'edlyorum. insan kaynakları kAti gelmediğinden felsefesine karşı şeref ve vazifeye 

bu kısın Ucretli asker usulU bUsbUtUn kaldın!. dayanan fiil ve hareket felsefesini, 
1 

on ındo. H ağustos 
~le llnun ınetnı verilmekte ve madı. ücretli asker için A vrupanın ferdi haklar yerine Cermenllğin ve 

~~r..,.. .. devam etmektedir: boy lbos ve cesaretçe en gösterifli ve Alman an'aneslnln haklarını ve ebe· 
ı.~ 'Tir,, v en mUk~mmcl insanlan seçilirdi. BU· dl oluşun mistik dlnamizmlnl ikame 

lea, e RetslcUmhur şimdi · yUk Frederlk'in hatırası olan bu an· etmişlerdi. 
,ı:_: ta. r ve iare kanunu ile ane Almanyada unutulmamı11tır. Bu· 

'
ı."ltıı 11>ta diktatörlüklere kar. ., MağlfJbiyet acısını unutmayan ve 
ıh_ d<: gUn bıle Almanlar: cAskcr, devletin Alman vatanını kurtarmak isteyen 
·- '""'thı ınokrasllerc yardım en güzel adamıdır> derler. 

~ bıı t 1 kabul etmiş oldukla· mağlt\p Prusya ordusu bu fe;1zli tn· 
t ı.. Oı>lantıı Bir cemiyetin kuvveti, ferdin se- kılAptan .istifade etmesini bildi. Or-
lll ""'iırı arda yapılan as 
1'irı1 iöru.,melcr, bu yardı· vlycsi ,.e fertler arasındaki rabıta ile duyu yenileştirmek ısteyen Scharn 

b..' &lnı 1 ki ölçUleb!llr. Ordu da bu kaideye bağ· horst önce mağhiblyetın sebeplerin. 
~ it n şat ettirerek 

llrarıar le lıdır . Bunun için BUyUk Freedrik, o inceden inceye araştırdı. Ba•lıca. "Un. "'-, b mın etmiştir. .,. .,. 
~ ~~ka Başvekil ve ben, •z!!a!!m!!a!!n!!k!!l!!ş!!a!!r!!tı!!a!!ra!!!!g!!ö!!r!!e!!a!!s!!k!!e!!r!!e!!v!!e!!!!as!!!·!!!!l!!ar!!d!!ı!!: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
llıı:,,.. ıgı ile, kendisine mo- ~ 
"- -.ııın b 

~~" tar aşlıca mUtecavızl 
.,~ ?rı!J<tllfındnn yapılan taar

t ı.~ n lt:ıo.aaında yardım ed~. 
"'llb1tı nferanstar akdetmek 

'~tayız. 
tto\' -
"~~ a konferansı 
~ ıt toplanacak 

ı:ı, 22 
'~ ııe btı (.AA. ) -- Sıyasi 
~~tt • ~ildlğlne göre, lngi· 
\ıı. Cla.l'ttı rnerikan konfcrnn!'ı 

'1:"· l:opı:~~ llııoskovadıı topla. 
\,~ it ının hangi gün vu· 

lııaa ~ edilmemiştir. 
~-~etı~lrak edecek olan A· 

t."I! nın h 
~ 8Q:ıı t angı yoldan gl 
~ '<inend~tulmaktııdır. Diğer 
\it ıı~t'J>e A'ıne göre, Ruslar 

ln ... u t bırakılan 500 000 
-'11 ter ' 

e hesabına teçhiz 

Vitamin 
Alman resmi gazetesi, vitaminler 

üzcrln<le araştırma \'e etud maksa· 
dile bir de\'let emıtltüsünün ffttl!!l 
ıı:ın Alman Pührer ve de,·ıet relııl

nln bir emlrnaıneıılnl nel}retmlıttlr. 
Vitamin, gıda maddelerinde bu

luııan ,-e eksikliği lnı;anlarda bazı 

marazı hallerin \'ukuuna meydan 
veren hayuta unsurlara "'erilen tslın 
dlr. 

Suda eriyen B 1, B 2 (yahut F 
"e G) \itamlnlerllc C \'ltamlnl yu
murhıda, yumurta sansında, balık 
~ urnurtaı;ıııda, ekmek ınayatıında 'ı 
taze sebzelerde bulunur. Bu \"ita
mlnler bıcak memleketJenle Algın 

halinde hüküm süren \'e felci intaç 
eden beriberi lle ııkorblt nev'lnılen 

ha!ltahkları önler. 
Yağda eriyen A, D, E vitaminle: 

r1 Rlitte, tereyağında, hayvani yağ
larda, balık yağında ,.e ı:ıalredc tıu . 

lunur. Bu l'itamlnler, ekserlyu klSr· 
ilikle neticelenen Xcrophtalmle = 
Kseroftalmi deollen göz ha&talığına 
ve kemikleria kifayetsiz ~ekkU

lünden doğan kemik luuıtalıklarma 
mani olur ve bunlan tedavi etler, 
B) rma tenasül kU\'\'etlnl arttırır. 

İnııan hayatının her safhasında. 
\itamlnlerin ehemmiyeti !iOD derece 
büyllktür. 

1 
l) Cemiyette eulhperverllk cereya. 

nı ve askeri ruhun noksanlığı. 
2) Devlet ido.reslnde zaaf, hareket 

ve, faaliyet yerine kırtasiyecilik. 
3 > Ordunun ve zabitan sınıfının es. 

kiliği. 

4J Yeni zamanlara. uygun askeri 
na.zariycnin eksikliği. 

BtlyUk Frederlık'in an'anesi yalnız 
şekilde kalmıştı. Hakikatte onu ha· 
rekete getiren nıh kaybolmuştu. Ar· 
tık her {leyi yeniden yapmak ıtızım
dı. İşte Büyük Fredertk'ten sonra 
Alman askerliğine en çok hizmeti 
dokunan Soharnborst, işe hataların 

ve nokSanlann temlzlenmesile ba.şla
dl. Bu yorucu ve ince vazifeye 1807 
den 1613 e kadar devam etti. Hula.sa 
olarak yaptığı işler ~nlardır: 

1) Asker alma usulünde kıs.ı mUd
detll mccburı '.hizmet slstemınl koy
du; bundan maksat her se.ııe İ!:lnde 
asker olması icap eden gençlerin hı:p_ 
sıni lalim ve terbiye ettirmek ve faz
la. muharip yetiştirmekti. 

2) Alaylarda ancak bir lco.ç :ı.y ka· 
lan acemi erleri yetiştirmek Uure 
kıymetli subaylardan mlirekkep mu
allim zabıtan kadl'osu kurdu. 

3) Orduda asalet imtlya1.ını kal
dırdı. Bu usule göre kUltUr sahibi 
olmak şarUle asil olmayan vatan
daşlar da subay olıı:bllecekti. Bu sa
yede ordunun zabitan kadrosu geniş
ledi. 

4) Cismani cezalan kıtalardan k-ıl 
dırdı; bunlara daha insanı bir şekil 
ve mahiyet verdi. 

5) Ücretli askerleri ordudan çıkar. 
dı, bu suretle Ol'duya milli. bir vUcut 
ve ruh verdi. 

6) 1810 da yeni Haııbiye mekteblnl 
açtı; bu sayede orduda askeri kllltU· 
rU yenue,tırdl. fikirlerde ve ruhlar· 
da vahdet meydana getirdi. 

7) Seferde daha. ya.şlılann askeri 
hizmette kullanılmaları için memle
ket muha!aza. sınıfınL.kurdu. Bun· 
dan mak.sa.t gençlerden mllrekkep &· 

sıl seyyar ordunun dahilde ve hudut 
boylarındaki vazifelere ayrılarak a· 
zalmamıu:ı, bUyUk harekat için sel'· 
best ve tamam kalmasıydı. 

Hatırlatalım ki bu usullcıin hiç 
birisi esk:.mcmlştir. Almanyada ve 
daha diğ'er memleketlerde ufaktefek 
farklarla hala tatbik edilmektedir. 
Scharnhorst: lbu büyiik işlerinde o 
zaman albay rütbesinde bulwıan .!<'on 
Gnclsenau'dan, Fon Dohna'dan ve 
binbaşı Fon Clausewitz'den, Boyen
den, Grolman'dan yardım göıdU. Bun 
!ar generalin clrafında adeta asri bir 
erkılnıharb ye heyeti tcşkll etmişler· 
dl. 

1611 senesi sonuna doğru, Scharn· 
horst'un emekleri meyva. vermeğe 

başladı. Artık bir kaç hafta içinde 
150 bin kişilik seyyar bir ordu seter· 
bcr etme!' kablldl. 

Scharnhorst, yetiştirdiği ordunun 
Napolyon'a karşı kazanacağı zaferi 
goremedi. 1813 te LUtzen muharebe
sinde yaralanarak öldU. Mezarı Ber
llnde askeri ma!Uller mezarlığında
dır. Bu mezar Alman subayları lr;ln 
ha.Ilı bir ziyaretgA.htır; başucunda 

hUmıeUe eğilirler ve Alınan ordusu
nun tarihin! ve büyük ölUlerını anar· 
lar. Scharnlıorst'un emekleri boşa git 
medl. Bıraktığı ordu, 1815 te Vater
lo'da mağiCıp İngilizlerin imdadına 
yetişti ve Napolyon'u mağlQp ederek 
1806 dakl Yena mağlCıblyet.nln acı· 
sını çıkardı. Vaterlo'da mUttefllderin 
teker teker muharebeyi kabul etme
diklerini g8ren Napolyon hırsından 
şöyle demişti: «Nihayet köpekler bir 
şeyler öğrenmişler!» Ne.polyon'un bir 
şeyler ded.ğı bUyUk şeylerdi. 

Lord Halifaks 
lngi:ter~de 

Londra, 22 (A.A.) - Lord Halifaks, 
?ıı 5abah bir bombar~nıan tayyareli)le 
lngilıerede bir ha\a mC}dıınına gclmiftir. 
Lord Halifaks. Lord Lothian'ı Büyuk Bri· 
tanyanın Va~ington büyük elçiliği \lzİfc. 
inde istihlıif ettiğindenberi ilk defa ola· 

rak İngilırrC}e gclmi' bulunu}or. 
Bundan birkaç z.:ınıan l'Hr! Lcırcl Hali· 

fah'ın ,,t. Clııırchill ve hıilıi men up ol· 
dıı~u harp kabinesi}le söriişınelcrde hn· 
lunm~sı için tl'dbirler ıılınını~tır. Büyük 
içi lngili:ı: • Amerikan müna rhetlerlnin 

muhtelif cephrleıi hakkındıı bir fBJtor ya. 
pacaktır. 

Vekiller lıegeti 
t'° plant:sı 

Ani.ara, 22 ( \. U - İ cra \<'kilim 
Hr)tlİ )ıııı;iiıı Bu~\ekil Doktor Refik 

!::ıa}dam'ın ri)a•etinde mutad toplantısını 
)apmı!,;ttt. 

SON ·MABERLER lSi mi~ 
Ukraynada Heryonun. bir u=~ 
temizleme makalesi Fra~s~ nereye 

Münferit Sovyet 
müdafaaları da 

bertaraf . editiyor 
Berlin, 22 (A.A.) - Alman ba;ku· 

mandanhğının tcbli&i: 
Şarkta, seferin iki ay devamından son· 

ra, Alman ordusu , .c müttefikleri kuvvet· 
lerini tamamile muhafaza etmiş oldukları 

halde, düşman arazisinde çok ilmde bu· 
lıınmaktadırlar. Harekit bütün cephe fi. 
zerinde dcn11m etmektedir. 

Cenubi Ukrayna'da Dnieper üzerinde
ki son dü~man üsleri sistematik bir ım· 

rette alınmış ve dü:mana en ağır zayiat 
verdirilmi§tİr. 

Kiyefin oimaligarhisinde düşman Dni· 
eper'in ötesine çekilmektedir. 

Gomel'in earkındaki sahada mağlup e
dilen dü~manın takibine devam olun· 

maL.-udır· 
Le.ningraıi önündeki cephede ve Es. 

tonyada da J..ıt'alarım.ıı: çarpışarak ilcrle
mektf'dir. 

Finlandiya cephesinde, Ladoga ı;ölüniın 
iki tarafında, hücum keza muvaffakiyeıle 
tetevviıç etmi~r. 

Bir seri ııl;ır mağ) iıbiyetler neticesinde. 
Soryet ordu u fC\·kalade kanlı zayiat 
vcmıi§Lir. ~derin bidııyetindenberi l mil· 
yon 250,000 den fazla esir alınmış \e 
14-.000 tank ve 15,000 top ya iğtinam \'Cya 

tahrip olnnmu;ıur. 
So~yct bava kun·eılrri cem'an ll,250 

uın·ıırı: kaybcımİ§tİr· Bunlardan 5,633 Ü 

yerde tahrip edilmiş, diğerleri hava mu· 
lıarebclerinde veyahut hava dafi batar· 
yaları tarııfından düşürülmü~tıir. Bundan 
ba~ka dü:man mühim endü,ıri mıntaka· 

!arının \c iptidai maddelerin ele g~İ· 

rilmesiyle külliyetli kayıplar kaydetnıi~r. 
General Blucher kurşuna dl:ıllmlş 

Bcrlin, 22 (A.A.) - Bildirildiğine ı;öre 

Uzak farktııki So~·yet orduları ba~ku· 
mandam General Bluhcr, G. p. H. tora· 

fından kurşana dizilnı~tir. 

Alman zayiatı 
2 milyon 

(&fı 1 incide) 

nıamış bir zırhlıyı ve bir kruvazörü 
bertıava etmişlerdir. 

Ukraynada 

}.oncira, 22 (A.A.) - Bir çok al~
mete bakılır.sa, garbi Ukraynadakl 
Alman taarruzu nihayete ermemişse 
de bunun yavaşladığı anlaşılmakta· 
dır. 

Alman propagandası artık dü~a- 1 
nın Dinyeper'in ote ta.rafında taklp 
edildiğinden bahsetmeği nazan dik· 
kail Gomel bölgesi ve Uç Rus Diln
kerk'i olan Odesa., Tallin ve Ladoga 
göllinUıı şimali şarklsinde bulunaı1 

bölge üzerine celbetmektedir. 
İki aylık harp hakkında Bua J'ÖrU~ü 

Moskova, 22 (A.A. )- Sovyet is· 
tlhbarat dairesi reis muavinı M. Lo· 
zovskl'ntn perşembe gUnQ bUdlrdlğl 
Rus tahminlerine ' göre, Almanla: 
Sovyetıere karşı harplerinin ilk Ud 
ayı zarfında iki milyona yakın zayi
at vermişlerdir. 

Bu iki mUyonwı takriben yansı 

ö1lldUr. 
Lozo\•ski, bu hususta demlşUr ki: 
Bir ordunun bu kadar az zaman 

zarfında bu kadar zayiata uğraması, 
taı-llite görUlınUş ınUdUr? Bu zayiata 
mukabil, Hltler, Sovyet ara.sisinden 
bir kısım kazanmıştır.Fakat bu aro.zi 
ona 'hiç bir yiyecek maddetl vermt· 
mişUr. Bu arazi, yalnız yıkılmı;ı şehir 
ve köylerle, berhava edilmiş fabrika
lardan ibarettir. Bundan başka Hlt· 
ler, işgal edilmiş rnıntakalarda. çete 
harplerlne ve ahalinin kinine karşı 

koymağa mecburdur. 
M. Lozovski, harbin ilk ayının Al· 

man propagandasında Uç esas nokta.. 
nın yanlış olduğunu ispat ettiğini 

söylenılştir: 

1 - Kızılordunun ciddi bir hasını 
olmadığı, 

2 - Sovyet sa.nayiinin llizun gelen 
gayreti ldame ettlremiyeceg'i, 

3 - Sovyet halkının kendisine an· 
eak kuvvetle tahakküm edebilen b!r 
hUJrometten kurtulmakla memnun ,_ 
lacağı .. 

Lozovski, demiştir ki: 

c- Hadiseler Kızılordunun mlla· 
tesna blr cesaretle dövUştUğünU i, · 
pat etmiştir. Almanlar, Kızıl hava 
kuvvetıerin'Jn ve tanklannm tamami· 
le imha edlldlg'i iddialarını tekzip et· 
mek mecburiyetinde kalmı~lardır.> 

Sovyet halkının maneviyatına ge
lince, bu hususta Volklscher Beo· 
bachter Alman gazetesi, dUn şöyle 

yazmıştır: 

cSovyet ınUdafaasının sağ'lamlığı, 

bolşevizmln 25 senede halk kUtlelc· 
rlnln münakaşasız kabul ettikleri bU. 
yük bir kuvvet tesis etmesinin nazarı 
IUbara alınmas11e izah edilebilir.> 

Lenlngrad'da hazırlık 

Mo kovu, 22 (A.A.) - Vo~"İlorun 
hiıob~ inden sonra Leningrad hakiki bir 
kule lıulini almıştır. Eli 6llah tuıan ko· 
dın erkek hrrkt-s ccphc}e ı;itm~ur. 

E~lt>ri teker teker müdafaa etmek fi. 
ZCIC tahrip taburları lCfkiJ edilmi,W. 

Heryo, Fransanın 
demokrasilerle bera
ber o:duğunu söyliyor 

Nevyork, 22 (A.A.) - Sabık Baş· 

vekillerden M. Edvard Heriot işg:u 

altında bulunmıyan Fransadan, Mer
cury Ameı·ikan gazetesine gönderdi· 
ğl makalesinde dıyor ki: 
Hatıra defterimi dolduracak hatı· 

ralardan en kıymetıısi bu matem 
günlerinde her zamandıııh ziyade hay. 
ranlığımı Uzerler!ne çeken milletlerle 
yani lnglltcre ve Amerika ile vaktlle 
samimi münasebetler idame etmiş 

olmaklığımdır. 

Siyası hayatJmın en gUzel hatırası 
1932 de hUJromet reisi bulunduğum 
zaman Fransanm imzasma hUrmet 
etmesi ve gelen haıibln müşterek ha· 
tıramnna ihanet etmemek için mev
kllmi tcrketmiş olduğum andır. 

Bundan sonra M. Herriot 1906 da: 
İngiltereye yaptığı ilk seyahati ha· 
tırle.tmakta ve İngilizlerin hürriyet 
prensipleri ltarşısmda duyduğu denn 
lntıbaı şu suretle anlatmaktadır: 

Bu ziyaretten sonra. İngiliz hUriyet 
prensiplerini tamamile kabul etınış 

bulunuyordum. O andan itibaren de 
İngiltere ile Fransa.run birbirini ta
mamlayan iki millet bulunduğuna ve 
bu iki milletin mUşterek mukaddera
tının da beşeriyetin ferdi hüriyetini 
ve adaleti müdafaa olduğuna kanaat 
getl!'dlm. BugUnkU kanaatim 1906 
daktnin aynidir. 

Tirpiç hizmete 
g·rdi mi? 

Londra, 22 (A.A.) - Reuter: Zanne· 
dildiğine ı;öre geçenlerde haıırılmış olan 
BiHruırk "lllıfınn men up Alman cTirp 
itza> zırhlısının inşaatı bitmi~tir. Jsnıi ge
çen zırhlı Baltık denizinde tecrübeler yap 
ınaktadır. 

cTripitzn> in Baltıkıaki Rus limanları· 
nın bombardımanına iştirak ettiği veya 
hizml'te alındığı hakkındaki haberler bu. 
rada teeyyüt ctmcmi~tir. 

gıdıyor? 

V işi ftlliDli kayııaklarmdaa 
aJıaan malfuııata istfnadeD 

Londradakl müstakil Fransız ajan
sına \'erilen bir habere göre Vişt 

hllkWııetl, Alman makamlarlle bir 
~ulb muahedeı;I mUzakere etmekte
dir. 

Bu haberin ne dereceye kadar 
doğru olduğunu bilmemekle bera
ber, kaydetmek l!umdır ki, 1-"ran
sız Hindiçlnisinde Japonlara büyük 
imtiyazlar \erllmeı.lndcn, Mareşal 

Peten'ln aon ııutkundan \'e Amiral 

Darlan'ın ~'ransa idareslıü hemen 
hemen eliJle almış olmasından son· 
ra bö~ie bir haberin doğruluğu 

uzak ıöriilemez. 
Mütareke imza edlldlğl zaman 

Fransa, nıfüıtemlekc imparatorlu· 
ğunu her ne pahasına olursa olsun 
müdafaaya azmetttttnı blldinnlşti. 

Japonyanın Hlndiçlıılye yerleşmesi. 

ne muvafakat suretlle bu kararın4a 
gOfiterdlll ilk zaafın başka akıbet· 
ler doğuracatmı kendi l de bilmez 
değildi. Nitekim \'erilen haberde. 
Afrlkada bir l"ransız • Alman Oon
domlnlum•undao balısedllmektedlr. 

Oondomlnlum, bir memleket üzerin_ 
de iki vl'ya daha fazla de'1ettn mü'!'
terek bllklmlyetl demek oldıığuna 

g5re Fransanm, Afrlkadakl zengin 
müstemlekelerinde mll,terek Al· 
man hflklmiyetlne muvafakat et
mek üzere olduğu anlaşılır. Nazari 
olarak hlr idare !>istemini ifa.deden 
ibaret kalan böyle bir «müşterek 

hAklmJyeb in daha ııonra fllllyatta 
ne netlCt'ler vereCf'ğt, ba~alannm 

değil Fransa.om hesap etmesi Ih.im 
gelen bir noktadır. Ancak kat'i o
larak hükmetmek IAzımdır ki ne 
Büyük Brltanya le ne de Blrleı,lk 
Amerika, Alrnanyanı11 bir Oondo· 
mlnlwn şeklinde dahi Afrlkad&kl 
Fransız nılistcmlckelerine yerle;. 
meslne göz yumamazlar. 

Geriye kalan mesele, İngiltere 'c 
Amerlkanm pek de uzak blsseclllml. 
yen fiil bir mttdabaleslnde Franaa
nın bu iki devlete kaJ?ı cephe alıp 
almıyacağıdır. SA-lP 

..--Harp vaziyeti---..... 

... 

Şark cephesinde harekat 
·-~~-az_a_n_: _kll_ı_a_n_B_ü_B_A_• __ ı 

Şa1'lt cephesinde harekAt cenah
larda. ve bilhassa bizlm evvelce 
işaret ettiğimiz Gomel mmtaka
sında devam ediyor. DUn alqam 
Radyo gazetesi de bizim tasavvur 
ettlğlmız vazıyeUeri ta.fsllA.t vere
rek bildirmiş vo bu arada Alman· 
lann taarruz için Sovyet orduları
nın an. ba.tlan istlk&meUerlnl seç
tiklerinl ayni ehemmiyetle &nlat
m~tır. Vaziyetin ink.4ıafma inU
.zaren ıkarilerlmlzi IUzwnsuz tafsi
lAta boğmak istemeyiz. Yine iki 
tarafın hakiki muharebe ahvalini 
belirtecek şeylerden bahsetme)li 
faydalı görüyoruz: 

Sabahleyin gözUnU açınca, ilk.
önce gazeteyi kapan meraklı bir 
kari yolumu kesti: 

- Yahu, dedi, şu askeri yazıla
rına şöyle oı.acak, böyle blt~k gi
bi tabırlcr sokma, kat'ı hUkllm!.er 
verme. Dıı.l.ma muhtemeldir, varit: 
olabilir gibi suya. sabuna. dokun
mayan, pot kurtaran kelimeler kul 
lan. 
Baktım olacak gibi değil. Ben 

de yazılarımda 'bu pot kurtaran 
kehmeleri kullanmağa ~ 
Sen mılbalAga ediyorsun, ben btı 

flraı1 kelimelerle yazılarnnuı tadı 
tuzu kalmadığına kanlim, 

Kari merakla sordu: 
- Ya şimdi ne olacak? 
- Sevkulceyş tmk!n demektk. 

ı.ıertıum Tevfik Fikret de bir Şii· 
rlnin .sonunda. Adem oğluna cey 
rabbl mümklnat) demişti. lki ta
raf da rabbi mümkinattır. Bunun 
fazlasını. eksiğini iki ta.rafın wmt• 
mı erkAnı:h.arblycleri ve başkuman 
danları blllr. Yalnız şu kadar söy· 
llyeyim: Sovyet cephesini dtlz bir 
demire benzeUnlz. Alman orduları 
önce bu demiri dizine vurup or~ 
sından bükmeğe çalıştı. Ağır :ııa

yiat vererek bUkmeğe muvaffak 
oldu. Ama kıramadı. Şimdi orta· 
sında.n bUkUlmUş 'bu mukavemet 
demirinin uç kısrmlannı kırıp ko· 
parmağa çalışıyor. Bu demirin or
tası Moskova, uçlan Leningrad ve 
Klef"tlr. tşte sana kaba bir teşbih· 
le harp manzarası. 

- Daha Uerisl içtn ne dersin? 
- Haritayı aç. İlmen göIU ile 

Sellger gö!U arasından şimali şar
kiye doğru Boroviç istikametinde 
bir ok uzat; bu bir. Sonra Gomel
den cenubu şarkiye doğru Kınsk 

ve Harkof'a bir ok daha. koy; bu 
iki. 

- Ruslal" ne yapacak? 

- üç Sovyet ordusunwı ara hat 
lanna tevcih edilen bu iki Alman 
taarruzunu durduracaklar; durdu· 
ramazlarsa. Voroş.ilof ve Budleni 
ordıılamK tehlikeli ihatalardan 
kurtarm&k ve harbe devam kudre
tini muhafaza. etmek için şarka 

doğru çekilecekler ve merkez or
dus.ıle ayni hizada. yeni cephe tut
mağa. çalışacaklar. Tabll Lenin· 
grad Te Klet'i de feda etmeği 

göze alaca.klardır. Yağmurlaı' ve 

kar bastırınca. Rusların yUzU gü
lecektir. Zira Almanlar ana kay
naklarından çok uzaklaşmış, Rus
lar da ~arktakl sanayi ve ikmal 
bölgelerine yanaşmış bulwıacak

lardır. Eğer Almanların 18.fC, ce· 
pan.e ve kıta. nakliyatı, yalnız oto 
kollarına lnhlsa.r ederse, yani Rus 
demiryollanru dUzenleyıp istifade 
edemezlerse geri ifleri fenal&flr. 

- Zayiat meselesine ne dersin? 

- Almanlara göre Rusların .za. 
yiatı ıs milyon, Ruslara göre Al· 
manlam1 zayiatı 2 milyon. Bunla· 
n dotru diye kabul edersek netice 
şu olur: İki tarafın nüfusu ve or
du me\o-cuUarma göre zayiatta mu 
vaeene vardır. İki tara! da ordu
larında.ki insan mevcudunun aşağı 
yukan üçte birini kaybetmiftir. 
Almanlar arası kazanmıf}ardIT; 

fakat Ruslar bu arazi.de altın ba· 
şaklar yerine küllere gömUlmtıf 

yangın çivileri bıralmuflardır. 

Gökten kudret helvası yağmadık
ça, gelecek haS&t mevııim!ne kadar 
Almanlar bu arazide yiyecek bir 
şey 'bulamazlar. Almanlar ilerle
dikçe, ordular gerisindeki me.tgul 
arazide asayiş ve emniyeti temin 
için ayıracaklan kuvveUeri de ya
bana atmamalı. Bolfevik . Ruslar 
Slav an'anesinl unutmamışlar; çe
te harbine de sarı'ldılar. Ehemmi
yetsiz de otsa mide bulandırır. 

Hem baksanıza, Alman askeri 
maıhflllert Berllnde gazeteciler kon 
feransında neler söylemişler? De
mişler ki, henüz kat'ı netice alın
mamış. !ki aylık blllnoo, Alman
lar lehine müsbet olmakla beraber 
harbe topyekQn bir hWdlm vere· 
bilmek için vakit henllz erkenmiş; 
çünkü hatbln yeni sathaauu bekle
mek 1Azımln1'. Berllndekı bu ma
kul kanaat karşısında akar sular 
dunır. Bızım de ötedenberi kanaa. 
timiz ve iddiamız budur. 
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SİZİN DE TAKDİR 
ETTIGiNIZ ÜZERE 

Asrımıı.ın modasının zarafet "e inceliğine inzimam eden 
b tad ten: ilerin mahareti, kad mda gençliğe matuf ıa

yu.11.1 hay.ret bir heden te11&6ul>ü arzeder. 
Fakat .)'ÜZ ve onun hutu'Cu gevezedirler. Eter bo 

noktaya ıa~~m .ı;-elen Dıtlmam göı.terllrnezse, 5eneler bu 
hatları başk.üarına pek ı,'11.buk farkettlrirler. Bu, . ltln 
bir sırrınız.ılır ki, ufak bir dikkatsizlik veya ihmal neti
ceı;I rnklbelcrbılLln dikkat ruızanndan uzak kalamaz. 
tşte ı.endcrlıı (bllhas~a nazik \e Jı&<;!IAS ciltlere musallat 

olan o tahrlpkt'ı.r senelerin) clldlnlze çlz.mt!kte olduğu ve 

onblnlcrcc (lıldayette gayri mnhsi.i5) ince ~lzgilere lh

malklir kalm~,>·ınır.. 

Zamanla cildinizi oJdııracak olan ve izi pek çok defa \4kitsiz. ha· 
rap eden bu fırızuları ahşam ,.e sabah KREM l'ERTEV'le yapaca· 
ğını:r ufak bir masajla ırefedinlz.KRE:\1 PERTE\''ln bu muclıe.,lne 

yur. binlerce hcmdm;lnlz glbl slr. de hayret ,.e memnuniyetle ,ahit 
olucııJtsmız. Görect'kslnlr. ki, simanız, ebedi g"e~llflnlzl h~rke'lc 

mağTurane öyllyocektlr. 
KR©I Pl<::RTE\"ln tl'lı'klbhıdf'.kl faal aııaAır em derin çlzgllerl 

bllc l:ıalede geclkmlyecektlr. Bugtinde-n itibaren slr. de bir tup 
KRE:'.\I PERTEV'! tu,·alet maana.da bulundurunuz. O, ayni 

manda sert rüzgllrlarrn ve ku\·vetll g1lneşln en iyi muhafızıdır. 

1 

İstanbuJ Belediyesi İlanları 
Tahmin n. ıik T. 

2263,00 l69,7J Pa•if korunma sıhhi ıc~ekkiılleri için alınacak 310 adtt 

çclık mıgfer • 
2273,00 170,18 Karaağaç ıuücs es.atı ıi;ır ktsim pa,·yonu vinçlerile I~· 

krmbc nakli)e arabaları \C su nıakinc•inin tamiri. 

868.32 65.12 Knpriılcr tamiratı için alınacak kereste, menteşe, kılit. 
Tahmin bedelleri ıle ılk tcmniat miktarları )Ukarda yazılı i~ler ayrı ayrı açık 

<'k ılımeyc konulmu~ıur. :;.artnaıııelcri Zabıt ,.e l\lııameliı Miıdurliığü kaleminde 
ı;orulebılir. ihale 2 9 911 "'alı günü !aat 14 <le Daimi Eıırünıende yapılacaktır. 
Taliplerin ilk teminat makbuz n)a mektupları \e 9.U }ılına ait Ticaret Oda 1 

\csikalarile jhale ı;;unu muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (7105) 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Aylık 

Yazıfesi 

L. K. 

7 00 Bü} ukadıı <'amii müezzinliği 

1 50 Kanlıcada İskendcrpaşa camii müezzinliği 
3 00 Anadoluhi arında fıluhqşi ~inan camii müezzinli~ 

4 50 Suadiyc camii müeuinliği 

3 00 -'laltepe Cünılıuri)ct camii imom lckileti 
2 23 Kuzguncukıa Nakka~ camii müezzin 'ekileti. 

Yukarda yazılı camilerde münhal hiımetler için 8.9.9U pazarte.;i günü salt 
10 da müwbaka imtihanı yapılacağından ı~teklilerin mezkiır gün \C eaaııe ıı•ulen 

m:.ıdüriyetinıize mW11caaıları. (7395) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
ı - Son aktolunın anu,ma mucibince Alnuınyadan ı;r.tirtilrbile.ceği •e pa· 

urlıkla alına<:ağı ev'el ilıin edilmiş olan d33> kııl,.m malıenıeden mühim 
bir kı•mı için benüı teklif alınmadığından bu i~in pazarlık müdd,.ti temıfü edil· 

mi~ır. 

2 - Bıı malzemenin müfredat li!tesi ile vartnamcltr: Kabataftıı f.e,azım 

§tıbesindeki alım komi yonunda Salı le Cumadan ı;a)rı her ı;un öğleden eonrn 

ı;örulebilir. 

3 - Taliplttin %7,5 trminaılarile birlikte bu hu!u!taki teklifleri f'fl ı;eç 
15.9.941 ı;üniıne kadar mezkiır komisyona tC\dı etmeleri. ( 7356) 

RADYO 
[.PROGRAMI.] 
7,30 Proı;rıım 
7,33 Müzik 
7,1.'l Ajan Ha. 

8 8.43 Muıik 
lS,30 Program 
13,:t1 Muzik 

l 3,43 Ajan! Ha. 
1 1,00 1\1 \iZi k 
ı $,45 l\luzik 

15 15,30 Müzik 

18,00 Program 

18.03 Muzık 
18,30 ~erhe•t 

10 dakika 

18, IO l\luzik 
19,00 Konnıma 
19,15 Muzik 
J 9,30 ~aat uyarı 

Jl),45 Muzik 
20,l.'l Radyo Ga. 

20,45 l\lıizik 

21,00 Ziraat tak. 
21,10 Muzik 

21,40 Konuema 

21,SS :\lüıik 

22,30 -:sat ayau 

22,4.5 Mıuik 
23,00 Kapıını~ 

Şehir Tiyatro u l'az Temslllerl 

llAZl.\I ıc ARKADAŞLAR/ 

2t afusto'5 Ml pa~ıır gunti 

saat 9,80 da 

~uadı}e Şenyo) Bukr tpuk'da 

SÜT KARDEŞLER 

Yod,il 3 perde 

Tiyatrodan !onra tram,ay V3Tdır. " , 
Beyoğlu Halkevinin 

konferansları 

Bc)otlu Halkcıinderı: 
l ikincit~rin 9U tarıhiııden ha:lıyacak 

IC 30 nı•an 942 tarihinde bitecek olan 

ı.-lecek çıılı§ma dcHl'•I konferans proı;· 

BULMACA 

Soldan Mita: 1 - \'ıpur ı;arSC1nu, Bir 

mrmlekd· 2 ....; I•rarlı bir 6urettr, Bir 

edat. 3 - Giymi~. Birini!l İ·teıliğini yap· 

tozu ile kireçten mürekkep lıarç. 5- L'zak 

ıozile kir~ten mı •r\.:..ep harı;. 6 - Lıak 

ieareıi, Me~)et. 7 -· Erkek ı;ocuk, Sa· 

n.ıl (.abuk. 8 - E·ki bir mahut. 9 -

Bıı lıarııte İ•mi ~~rrı bir Hırvat lideri, 

Bir noıa. 10 - 8dlia karJ~i, • u, Yıığlı 

kara, 11 - Duacı, Tesadüfen. 

Yukardan ~ağıya: l - 7.cnı;in ve ı;Ö!· 

teri§li, l·i111. 2 - Yadc<J,.r, Bcyaıla~ma. 

3 - Yopılma ı caiz, Sıfat cdaıı. 4 -

Bayağı •• ıkıntı nida ı çıkarma. 5 - Ha· 

beş komutanı, E•ki Mısırlıların bir ma· 

budu. 6 - Bir eayı, Kür. 7 - Bır aevi 

C~\el, Bir f ngiliz ünvanı, Bar aklar. 8-

Yapıp meydana getirme. P)andırnıa. 9 -

Borç ~reika ı . 10 - ~es. Çosaltma, 11 -

Defa, Bir peygamber. 

ramı §imdidı-n hazırlanmaktadır. Bu proı; DCNKU BUL.\IACANIN HALLI 

ıamda: llalk bilgıleri seri<inc dahil ko· Soldan sata: 1 - Şımarmak, fs, 2 _ 

nu~moların ilk 'e orta mektep muallımle- A!Bl', İma, Re. 3 - :ıklamak. 4 - u. 
rilr ünhersltenin muhtelif fakühdcri ve 

yuk•ek mekıeplrrin eon ıınıf talebelerine 

ıah isj münasip ı;örulmü51ür. l\Jevzular 

Halkenmizle konferanscı aras.ında ı;örü· 

tulerek teııbit cdilecektır• 

Halkımızın bılı;i•inc lıizmeı imkanına 

malik olan arkada~larınıızın hf'r gün gaat 

lS den iubaren halke•inııze mura~aat ey· 

lemderi1<İ ricıı 'ederiz. 

lıımn, Ani. 5 - l.emnn. Si. 6 - İıı, Kı

zak. 7 - Zi)ıın. 8 - Cemile, Nabi, 9 -
Aralık. Af. 10 - Çekilme. il - İrat, 
U14k. 

} ukardan astığıya: 1 - Şakuli, 2 - b, 
Len~cr. 3 - Ma um, faça, 4 - Arama, 
1lcı. 5 - Kan, Alık. 6 - J\lil, Ekin. 7 -
Aman ız. 8 - Ken, hin. ]ıl(ı. !) - ~la, 
A)a. E,. 10 - Iran, Kaba. 11 - Set.iz, 
Nıfak.. 

VATAN 

Kızılay Cemiyeti 
UMUMİ MERKEZİNDEN: 

Cemlyetlmlı; tarafından ıetırtllen 

Leo Ensülini 
Piyasaya arzedilııii~tir. l!uiyacı olan cczahanelerin l!tanbnldaki Kız•lcrr 

Satı~ drpomuza müracaatları 

istanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanıan 
Cini 

Ekmek 
:,adc)al';ı 

~liktarı 

68000 kilo 

5000 > 

-'lıılıımmf.n bedd 

12 kuruş 25 
170 kuru, 

&t. 

İlk teminat 

621 lira 75 Kr. 
637 lira SO Kr. 

Kapalı 

> 

, 

Gureba hastahanesine 911 srncı;i için lüzumu olan yukarda cin Itri yazılı 
) i~·eceklcr hiZBlarında gÖMerilr.n ~el.;ılde B)rı &) rı l'k•ilımeye konulmıı~ıur. İlıa· 
leııi 26 '81941 Salı ııünü saat 15 de İstanbul \ akıflar Ba~müdürlüi;u binasında 
toplanun komisyonda yapılacaktır. 

;;-artnamcler her gün Levazım kaleminde gorülcbilir. 
Kapalı zarlla yapılacağı için 2~90 nyılı kanunun tarıfi \"eçlıile hazırlıyacak· 

lan zarfları ihale saatinden bir !Hl cVleJinc kadar makbuz mukahilinde komis
)on riya•l'Iİne verilme~i şartıır. Poeta ile gönılerilecek zarflarda )İne ihale aaa· 

tinden bir aat cneline kadar gelmi~ olıııa•ı luzımrlır. Postada olurak gcc.ik· 
meler kabul edilmez. (6820) 

lstanbul Levazım Amiirliğinden Verilen:-, 
Harici Askeri Kıtaat ilanları __J 

Afaiiıdı yazılı 11ebzeler kopalı 1arfla l'ksilımeye konulmuttur. İhalesi 81919 il 
Pazarıesi günü saat 16 da Kırklarclinde ~ltrkez K. binasındaki a~keri &atın ol· 
ma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesik:ılarile teklif mektupla· 
rını ihalr. ııaatinden bir ~aaı evvel komisyona 'rrnırleri r•\ af \e §artnameleri An· 
kara, f tanbul Lv Amirlikleri ,.c Çurlutla Ask~ri ::Oatı n olma komisyonlarında da 

görülür. 
Cinsi 

Taze kabık 

Taıe Fhuhı 

Pııtlıcan 

Domates 
Toze ham}a 
Yc~il biber 

Miktarı 

kilo 

!?0.000 
!?2.000 
:?2,000 
10.000 
6.000 
6,000 

* 

Tutar-. 
Lira 

1150 
:?035 
2970 

7:>0 
1350 
48() 

(912 • 7190) 

Teminatı 

Ura 

86,25 
l 71,52 
Zı2,7S 

56,25 
151,25 

36 

5000 çift lotin pazarlıkla satfn alınacak·tır. Tahmin bedeli 42,500 lira. kati 
trminatı 63i5 liradır. İhal!',j 6.9.9U runıarte5İ guaıi •aat 11 de Ankarada ;\I. M. 
\'. Ha'°a satın alma lı.omi~yonunda yapılaeal.:tır. Evsaf 'e §Brtnameııi 215 kuruşa 
komisyondan alınır. Taliplerin belli vakitte komi~)ona gelmeleri. (~H4 - 7222) 

* 5000 adet arka çantası alınacaktır. Tahmin bedeli 34,500 lira kati teminatı 

5175 liradır. Paı.ıırlıkla ek~iltmesi 6.9.9 n cunıarte&i günü soat 11,30 Aııkaraıl,ı 

M. -'l· \'. Hava &atın almı komisyonunda yapılacakıır. fa-saf \r. şartnamesi 175 
kuru~a komi.yondan ılınır. Taliplerin belli vakiıte J..omi,yona gelmeleri. 1920-7228) 

* Atığı~ yaıılı mevıdın lapalı zarfla eksiltmeleri l/9ı9H Pıııarıesi günü 
lıizalannda yaıılı uaılerde Suruç'ıa askeri ııaıına alma komiıyonund:ı ynııılac-almr 
Taliplerin i kanuni v •lkalmle te ·il! mektuplarını ihale saıillerinilen bir öl!Bl 

en·el komı!yona \ermeleri. Evsaf ve şartnanıell'ri komisyonda göriılür. 

Cinsi Miktarı Tuıarı Teminatı İhale 

Sade yası 
Kuru ot 
Odun 

Kilo Lira Mra saatı 

2'2,000 31,900 2392,50 9 
230,000 16,100 1207,50 11 

4,476,000 47,232 3542,40 15 
(884 • 7045) 

* Burolar binası kapalı zarfla «"ksiltm~ye konmu~tur. ihalesi 8 9 941 Pa· 
zarıesi günii saal 16 da E•ki~ebirde a•kt'rİ 58tın alma kt>mısyonunıla yapılacak· 
tır. İlk teminatı 4781 liradır. Taliplerin kanani v~kalarile teklıf mektuplarını 
ihale saatinden bir .aat evvel komisyona vermelrri. (1!78-7039) 

* iOOO ton kuru ot alınacaktır. Kapalı zarfla ek5ilııur•i 1/9 941 Pazartesi ı;iınü 
saat 11 de Gelilıoluda askeri utın alnıa konıİ!)onunda )apılaı-nkıır. Tahmin 
bedeli 455,000 lira, ilk tl'minatı 3412 lira 50 kuruştur. Taliplerin kanuni \l'SI· 

kalarile teklif m~ktııplarını ihalf' saatinden bir eaat mvel koınİ!)"Oııa ~crnırleri 

evsaf ve ~artnamı:!l Ankara, t~tanbııl L\, Amirlikleri atın alma komi yonlarındu 
gorülür. (886-7047) 

* 10,000 kilo sade )ağı alınacaktır. Kapalı urfla ek ilımesi 8 9 9U Pazartc•i 

ı;linü ı<aat 11,30 da Adaoada a~hri satın olma komi•)onunda yapılarakıır. Talı· 
nıin bedeli 16,000 lira, teminıı 1200 liradır. Talip)rrin kanuni vsikalarıle teklif 
mrktuplarını ihale Halinden bir 5Bdt ewd komisyona \Tmıeleri 

c9ta (7110) 

* 8S68 ton odun lınacııkıır. Pauırlıkla eksilım~i 18 9 9.U P('rşembe günli 
ant 16 da Buyukç,..kml"cr. Karaasaç ki1\-ünde e•keri 53tın alma komi!)Onıında 

)epılacaktır. Tnptan veya ayrı a)rı ıaliplerc ılc ihale edilebilir· l•trklilrrin lırlli 
\akiıte komi•yona ı;elmelrri. (9ll-7114) 

* Beh"r ki10511 2 kuru~tan 200,000 kilo huğdıy tın yaptırılacaktır. Pazarlıkla 
~ksilını~i }/9 9U Paurtf' i ı;ünii saat 16 da Ç.orlııda o•k~ri satırı olma ko
miS)·onundl yapılacaktır. Tutarı 4000 lira, kat'i teminaıı 600 liradır. Tnlıp· 

!erin kanuni , .• ikalarile belli 'akitte komi )•ma grlmrleri· (9H- 741:?) 

* Aoağıda miktarı azılı me,addın açık ck•ılımeleri 
saııt 16 da K ırklarelinde 8'keri ııatın alma kıınıi•yonunda 
rin belli '"Bl.:iıte komi yona gelmeleri. 
Cin!i ;\Jiktarı 

Süt 
Yoğurt 

Kilo 
15,000 
9,000 

Tıııarı 

1.ira 
19.30 
1260 

16 9 94 l Salı ı;iınu 
) apıl tcaktır. Taliple. 

Teminatı 

Lira 
146,2.'l 
9t,j0 

(948-7416) 
10,000 ldlıı ~d,.yağı alınacaktır. Pazarlıkla t'k~iını,.şi 26 R 941 ~alı ı;ııııü 

•oat 11 <le Erzurumdı a&keri &atın olma komi!ynnunda )apılaeaktır. Ta'iımin 
hedf'li 15,600 lira, kati temniaıı 2340 liroılır. Taliplerin belli 'akiıı,. komisyona 

&el mel eri. (950-7418) • Behtr kilo una 22 kunıi tahmin edil~n ı;o,ooo kilo sığ ır rti kapalı r.arna 
ek•ilımeye konmuştur· İhalesi l 9 911 Pazarte~i ~ünü Mat 15 de Enineanı!a 
a•k.-.ri l!lllın ılma konıi~yonunda yapılac.ıkıır. Tııtıın 33.000 lıre, ilk teminatı 
1475 liradır. Şartname~i knmi•yonda giirülur. Teliplr.rin kanuni 'e ikalanle tek
lif ınekınplarını ihale ı-aatinden hir saat e\'Vel komisyona \crmr.lrri. 

(860~')67) 

* A~ğıda yazılı nıevatlr!ın kapalı zarfla ek•ilınıdtri 28 S/•)11 Perşembe ı;iinii 
hiza)a;ında yazılı saatlerde Çana\;kalcd" a•keri NJtın alma knmiy•onunda yapıla· 
cktır. Taliplerin kanuni H' ikalarilt'! tf.klif mektııpl:ırını ihale sııetindcıı bir saat 
evvel knmi•yona vernıclrri. Evı<3f 'e şartnamrleri komi•,onda çiirülıir. 

Cini Miktarı TutRrı Teminatı fhnle 

Yoğurt 

Sut 
Sığır eti 

Sıit 

Sığır eti 

kilo TJra Lira Saati 

12,000 
9,000 

60.000 
20.000 
90,000 

2400 
1530 

21,000 
3!00 

40,500 

180 ) 
116 ) 

202:) 
45'; 

17 
1.3 
15 

3038 15,30 
(8i2--0979) 

SANIN 
DIŞ MACUNU 

Dişlere 

hayat verir 
ANCAK:~ 

Her sabah, öğle ve ak
pm, her yemekten sonra 
mutlaka fırçalamak f&rltır. 

Bu usulü ıapnadan, munta
zam bir metodla takip 
edenlerin dişleri mikroplar
dan, haıtahklardan muha
faza edilmİf olur, paslan
maktan ve çürümekten kur
tulur. Her zaman temiz, 
parlak ve güLel olarak ka
lır. 

ile sabah, öğle ve akfAJTl 

her yemekten sonra 

••• günde 3 defa 

Eczanelerle \C bliyük ıtriyat 

mağazalarında bulunur. 

TERZi ~ 

Tevllk ŞIPKA 
Son moda üzerinden dikerek en 
mü~külpesent müşterileri memnun e
der. 

Dahçekapı Arpacılar Hın 12 

e 5-10 lira 
l:ğer Auupa Hı Aeyıırla 30 eeııe ça· 

h mı ır 'kimya M t.n d,.n almak i ıer· 

seniz gıınde 5 • lO lira lazanabilininiz. 
Krem, tuvalet ubunu, ırtı)at komiıı-

yonçı~arı aranmaktadır. 
Beyoğlu • Galatasaıııy • Büyıik Bayram 

@okak l'\o. 44 ::>tanielav Koroll.:eviç 

.------" BAYLAR 
Jsmarlam;ı Gömlekler için eızı 

memnun bırakacak bir ki~i ,·:ırdır. 

8 P 1 R O 
Beyoğlu Suterazisi !\'.o. 6/1 

lstanbul ldrofil pamuk 
fabrikaları Türk anonim şir
ketinden: 

Şirket fabrika ının )anma ı dolayıs.ile 

esas ınııkavrlenıııııemizin H' ticıırcı kanu· 
nunun ahkamına tevfikan Ankara cadde· 
sinde vılttyet kapısı karfı ın<laki 15 nu· 
maralı lıinıııla idare mı·cli-i rci•inin mu· 
arene uloıılarında 6-9·941 tarihine mu· 
saclı( Cumarehi ı;ünü saat 10 da hisse· 

ıloran heyeti umumİ)csinin fetkalide O· 

larak . içtimaına !uzum hü•ıl olmıı~tur. 

A•alelt'n H)'a 'ekelı·ıen 25 lıis•eye eahip 
58) ın lıi sedarların yevmi içtimadan en 
nz bir hafla e\'Vf.l malik nlrlukları hi•~e· 

lrrini Ycnipo tahanr kar~ı•ında Yeni 
\ ulde hanında zemin kat 2Ô nıımnraı!a 
firk

0

et mıidiriyt"tine vya bankadau ala· 
caklnrı makbuzları ı;rıirerck mukahilin· 
de duhuliye .-urakalurı almaları ilıiıı olu· 

nur. 

iD.tRE MECLiS/ 

Ruznamei muz.cıkeret: 

----2S. 1- 941 

30 Asustos 1941 Zafer Baytamına 
Mahsus FevL:alide 

· Piyango P14ııı 
İkrami)e 

adedi 

1 
2 
4 

40 
40 
80 

400 
4.000 

80.000 

81,567 

ikrami)c 

miktarı 

Lir3 

40,000 
10.000 
5,000 
2.000 
ı.ooo 

500 

100 
10 

lL:ramıye 
tutarı 

Lira 

40.000 
20.000 
20,000 

80,000 
40,000 
40,000 
40.000 
40,000 

160,000 

480,000 

Bu Çekiliş 30 Atustosta izlll1 

Enternasyonal raarında Yapılaca~ 
----------------------:::'1 

iNŞAAT iLANI 
Sümer Bank Umum Müdürlüğünde0 

K 'd o • 'l k • ' 0 1 l • •1 b l•Pa ,;ı l - ay erı e ın;a rltırı ece ışı;ı pa,ı.yon arı ve ev en ı e un .... 
kanaliza~on, harici su le!.İ!atı gibi in~aat ı;örulen lüzuma binaen ikinci defi~ 
rak kapalı zarf u•ullle ek&ilınıeye koııulmu,tur. İ§bu in:aatın muhaınıııeıı 
bedeli 4818?'M6 liradır· ~ 

2 - Eksiltme rvrakı 24 lira nıukııbilinde Ankarııda Sümer bank Ill 
ıubesinden İstanbulda Sümer bank §ube~inden alınacaktır. }./ 

3 - Eksiltme 2718/941 tarihine miısadif çoroamba günü aaat 16 da 
da Sümer hank umumi müdurlüğünde yapılacaktır. 

·l - Muval.kat teminat 23100 liradır. 

5 - İ•tekliler teklif ~rakı nıt>yanıno, şimdiye kadar yapını~ o1duk1' 

ı;ibi i§ll're ve hunların bedellerine, firmanın teknik te~kilitının kinıJerdell ' 
kıip eıtiğine ve hangi bankıılarla muamelede bulıınduklıırına dair vesikalıt 
caJ...larJır. ı 

6 - Tt!klif mektuplarını Jıa,i zarflar kapalı olarak ihale ı;ünü ,.at~ 
kadar makbu.ı mukpbilindo ..Ankarada Sümer Bank umıımi katipliğine teSJİ 
nacaktır. 

7 - Poı.ta il~ ı;önderikcek ırkliner nihayet ihale entindcn bir saat dS 
kadar gelmiş 'C zarfın kanuni tekilde kapatılmış olması lizımdır. Post• 
olabilecek ı;cciknıeler nazarı itibora alınmıyacaktır· 

8 - Bımka ihalC) i icrada scrbe~ttir. 

,4 

.dl 

(5770 -~ 

Nadide Eşya Sa ı~ 
Beykoz. Boh,.m, Çin \e Kristal tabak ve kü5eler, Sevahl, t'•tU 

Bürümcük kuma~lar, gumü.ş, bırnıa ve hesap i~lemeli &eccadeler, ~ 
yüzü, bohça, çene ve uc;kurlar, Mercanlı ba~a kaşıklar gibi 
e~yalar Sandal Bt'de&teninde B~lediye mezad memurlu~unda t~hir cdılıt 
dir. 2S ağuEtos l9U pazartesi ı;ünü eaat 14 de Bl!}oğlu 4 üncü Sulh 
nıahkt'rnc!İ tarafından açık arttırma "ile atı ırı)acaktır. 

... -------------------~ 
Y eşilköy tohum üretme çiftliği 

sahnalma komisyonundan 
29,8.941 tarihinde Cuma sünü aaat 10 da Yeı;ilköy Tohum I lab i 

lıina&ında t·k!iltme knmi yonu oda&ında C'.5064> lira c5> kuruş keşif J>ed 
~ilköy Tohum Üretme Çifıliği ahırlarında yapılacak tamirat aı;ık ekW1 

nulmu!lur. 
Mukavele, ek&ihm .. , hayındırlık i,leri genel, hu!tlşİ 'e fenni f&rt11 

proje keşif hulifasile buna miıtcferri diğer evrak parasız olarak daJI& 
rülecekıir. 

Muvakkat teminat c379:) lira c81> kuruştur. 
İ&teklilcrin teklif mektupları ,.e en ıız bir taabhııtte «3000> liralı~i 

benzer i~ yaptığıno dair idarelerinden almı~ olduğu 'esikalara i•tinııdetı ....ı 
'ili)ttine müracaatla f'ksihme tarihinden tatil günleri htıriç c3> gun ~: 
mı§ ehliyet \e 941 } ılına ait Ticaret Odım vffikalarile ğelmeleri· > 
Polatlıda Topçu ve Topçu atış okulu J{. 

Okula 80 ili 120 lira Ücrl"tle bir ı-lrktrilçi alınacaktır. Ücreti 
göre ta)in olunacaktır· 1 •teklilerin 'wkalarile birlikte muracaatları. 

«952> 

Yangın ılolayı•ile ~irke-tin tasfiy~·ine Sahibi •e NetriJıt Müdürü: AHMET EMP.ıi YALMAN 

\eya faaliyetinın devamına karar ittihazı. Basıldığı yer: \'ATAN MATBAASI 

~~~----~~~~~~ 

Devlet Demiryollan İlanları 
•~~~~~~~~~--~~~----~~~-----j 

1şletmemlz ilıtiracı için satın alınarak olun ve a~ağıda cet\·el halinde yerleri, miktarları, muhammen ~ 
muvakkat teminatları ile muddctlcri )azılı dört kale:m bala tın, hizalarında gÖ5terilen ı;un \e saatlerde, k•~1 

lıle, Af)ontla )edinı-i i~letme ıııüdürluğu hina ında eksilınıeleri yapılacaktır· 
Bu i3lere ı;irmek i•tiycnlt'rin c;ctvelde gö terilen mu,akkat teminat ile kanunun uıyln ettiği \esikaları 'llC 

cel\clde ı;ö trrilen gunde ek•ilınıe aatleriııden bir !aat CV\·el ve usulune ıeıiikan Ahouda yedinci 
i!liğiıı" ,·ermderi Jıizım•lır. 

Şartnameler Af)onda )edinci i.Jeıme müdürlüğündrn para ız olarak almabilir. 

Ocak )crl••ri 'c kilometre 
Miktarı 

:m 
l\13 muham· 
men 1'edel 

kuru' 

'fuhammrn 

bedd tutarı 
Lira 

MU\akkat 
teminat 

mikıorı 

Lira 

Müdı!Ni 

AY 
Eksilune 

Çay - hlınklı arası · 
Kim. 227 8000 180 H400 1080 8 8.9.941 pazarteSI 

i\fe;dan - flıuarba~ı .,~00 ..ı. ,1 
_K_·ı_m_._s9_s~~-------'1---sooo ______ ., ____ 1_10 ___ , __ °" _______ , _____ 638 __ ,. ___ s ____ ~ı~ 
Kurakııyu İ!ta )Onu cİva· 

rı ~e Duladıı - BozanÖ· 

nu Kim. 43ı 
8000 170 13600 

., 
1020 8 ~ ----~~------·ı-------1-------1-------·ı-------ı----~-ı .ı 

E,me - U ak aruı mulı· 10000 125 12500 938 8 8°9.l»l ~--
telif )erlerden 


