
--
Baımuharrlri: 

Ruzvelt nutuk söyliyecek r----__ Ahmet Emin Y A L M A N 

24 AGUST O S 1941 
Neot70rk. 23 (A.A.) - Reisicümhar Ro~elt. 1 fJ'!

J61 pazartesi gilnü Hyde • Park'taki ikametgihında rad· 
ro ile Amerikan milletine hitap edecektir. Reiaicümlıa
J'UD saat 17,45 te nutkuna batlıyacağı ve nutuk 15 daki· 
ka süreceii tahmin edilmektedir. 

PAZ AR ........___ 
T~e~l~e~f-o_n_:~2-41_3_8~~T-~-graf---V-A_T_AN~-la-t-.~-l 

~'l'J\NEvt - CataJofla, MoDa Fenart S. 85 
l ey]ül Amerikada iı bayramı olarak teelt edil· 

mektedir. ....,, 

Masa başına 
dönerken 

' 
Yıl: 2 - Sayı: 360 SIY A ST SABAH GAZETESi Fiyatı 5 Kuruı 

Almanlara göre 
Almanlar 

Odesaya 
15 kilometre 

mesafede 

Mareşal Voroşilofa 

ait gizli vesikalar 
Af manların elinde 

~imal cepllealnde iki taratua vaziyetini söstertr harita 

Odesa şehri tam 
muhasara ·altında 

(Yazısı 3 üncü sahifemizde) 

Sovyetlere göre 
Merkezde 

mukabil 
Rus taarruzu 
başladı 

9 köy geri ahndı 
Leningrad üzerin
deki tazyik hafifledi 

Mo9kova '7e Lenclrac1an plen 
b8berlenı söre cephelerde ewlı 
bir delttUdlk yoktur. Merkez cep. 
beünde bir Sovyet makabil taar
ran lıeflamlf ve 9 köy iıttJnlat 

edilmiştir. Lenlncra4 llltlkametln
dekl Alnlu taziDa ela baftftemlt
ttr. Ba ln•mtakl mafueal aJam 

HARP VAZIYET/ 

Vaziyetin hulisası 
Leningradın garp ve cenubunda Verdun istih
kamlarına benzer tekilde kuvvetli tahkimat yoktur. 
Fakat Rus halkının da katıldığı bu müdafaa Ver
dundaki kadar büyük ve kanlı olacağa benziyor. 
Almanlar Verdun'da Fransızları kana boğmak is
temiılerdi. Halbuki kendileri kana boğuldular. Le
ningrad, Verdun gibi Alman ordusunu üzerine çe
kiyor. Ruslar hesabına fena değil , fakat geri isti
kameti sağlam tutmak ıartile ••• 

j Yazan: I hsan BORAN 1 

(Askeri miliiitliin y•Dll :tilb'Cii atfada) 

Acı bir kayıp 
·Tahran Büyük Elçimiz 

Suad Oavaz vefat etti 

Milli Şef 
J\rjantin Elçisini kabul etti 

Anbra. 23 (A.A.) - Reiıiciimhur 
!emet İnönü, dün eaat 17 de, Çan· 
kaya kö~lerinde yeni Arjantin elçili 
M. Carloa Brebbia•yı kabul etmit •e 
t'lçi, Reieicumhunımuza itimatnameııi· 

Sakarya 
Zaferi 

"Yeni Türk Devletinin tarihine; 
cihan tarihinde ender olan büyük 
bir meydan muharebesi misali 

kaydetti.,, G. M. K. Atatllrlı 

-Başvekil sayın Saydam' a armaıan· 
". azan : AK A O 'O 1' D 'O Z 

Dün 23 ağustos 1941 di. 
Tam yirmi yıl oldu, doldu. 
Büyük, Sakarya meydan muharebesi 23 ağustos 

1921 gününde başlamıştı. 
Hay, Orta Asyanın Ankara nehri boylarından ge

lip Orta Avrupanın Tuna boylarında at süren, kılıç 
üşüren koca Türk Milleti hay! 
Bugün de çifte lnönü'lerden sonra Sakarya boyların 
da mı pala çalıp dipçik savuruyorsun? Vur bre, ec
dadın siitü temiz evladı vur! Dayan bre, tarihin Hi
malaya göğüslü yalçın evlAdı dayan! 

~!J!1!1~ Kimsen iz kimlerseniz, kaçsanız kaçlarsanız, topla-
?l nın gelin! Tümen tümen, ordu ordu, iklim •klim bir

leşin gelin! 
Türk ocağı yanacak; göğüsler dayanacak; :Türk 

Sakarya ırmağı, al kana boyanacak! 
Dört yandan dalagelin; yurtları alagelin; yaya, 

dörtnala gelin! 
Bugün, yarın, öbür gün .. Ne vakit gelirseniz, kar

şınızda biz varız! 
• Takvimin bugün nesi? Dokuz yüz yirmi birin, yir
mi üç ağustosu! Ne zarar var? lsterae dokuz bin do
kuz yüzün eylülü meyi olsun. 

iman dolu bağrımız, yumruğumuz. süngümüz bin 
bir yıla hazırdır. Nafile tebelleşme, iğneyle kuyu eşme, 
çöple çeliği deşme, pençemize bir düşme! 

Çok şükür, yüz bin şükilr, bu sabah düştün işte. 
Dağlar gibi dur ordu! Kes, kavur, biç, vur ordu! Ha

laç ,pamuğu gibi geleni savur ordu! Ebedilik tahtına bağdaş 
kur, otur ordu! 

Kan köpüren Sakarya! Bu tarihi evrene, sen yu, p.n ol
sun; lr olsun gönderene! 
Qelen bir maşadır ki bu ateşi tutamaz. Tutarsa acısını, bin 

llSLI' UOUİltıl.ll~ 
d*R 1Çartıı blq~-. i9tildll düdOfünü, b tt1 zaferfriılzle, 

tam °" 09 eylQI ,UnU. Tarfh y .. ın ıururla. bu ubah prdU
tonü. 

Sel'!". sana Sakarya! Sel~m :sana er ordu! Biri alkan çat
ladı, bırı kurtardı yurdu! Yırmı yıl sonra bugün, kutlıyalım 
Milli Şef denen Yuce bozkurdu. 

** iste bilirsin ki, böyledir ol hikayet sayın Saydam. 
Biz de biliriz ki bu işlerin başından sonuna kadar içindesin 

Sayın Saydam. 
O günler Duatepe'de, Esentepe'de, Yeditepe'de. 

Kepirtepe'de, şu tepede bu tepede, o tepeed, Por
sukta ve Sakaryada dökülen kanların ve bugün da
marlarda vuran kanların bir damlası da sensin Sa. 

Kabw e&nasında Hariciye Vekileti yın Saydam. 
Umumi kitip muavini Cevad Açıkalın Bu bakımlardan düşündUklerimi en iyi anlıyanla. 

ııi takdim eylemittir. 

Merhum Suad Davaz memlekete bll- hazJT bulunmu§tur. rin başındasın. Kalbin ve durumun itibarile. 

J S en t evazusuz, samimi bir mi llettaşım. Düşündüğümü söylememek benim için suçlann suyük hizmetler gÖrmllŞ bir Şahsiyettir \...._,.._________ çudur. Düşündüğümü söylemek te harp ve inkılap zaferleri kadar :zevkimdir. Şuntan dü-
========================= !Ünüyorum: 

Yugoslavlar fe~~~;r:a melhamei kübrası> 13 eyıaıde za- trenler bayraklansınlar. Sakaryadan ve şehit
lik önünden geçerlerken y.av.qlayıp Uç defa dü· 
dük çalsınlar. 

Bir kaç salır:a: 

Vapur arabası 
Araba vapuru defo, \'apur ara· ....... 
Kadıköy • Veküdar vapurlarının 

Bostancı ve Fene~ kısımla· 
nada, möş~erl muayyen bir va
pura yetıftlrecek t ram,•aya .va· 
par arabaeı> diye bir levha aaılı· 
yor. 

Ba levhayı tafıyan arabenm, 
mO,terllerlnl vapura yeU,Ureme
dlj1 \lC)k defa \"&kidir. 
Şu halde, ba yalan<'ı levha ile 

mll9ter0erl şaıtırtmakta ve lmlt· 
leBdlrmelde ae mana ....,.t 

Sakarya yine akıyor. Ve Polatlıda bir (Sa
<arya şehitliği) yapılmıştır. 

13 eylCll gününü sükunla, gururla, şatafatsız, 
yani, t ü rkçe kutlıyalı m. 

Bir: - O gün millet, devlet, hükOmet, ve o 
günün (Qazi) si adına Sakaryaya bir çelenk at. 

iki: - Bir çelenk te Polatlı şehitliğine koy. 
Ve Şehitliğin ortasında garnizon muzikası bir 
konser versin. Türk sehitlikleri ağlanacak, yas 
tut ulacak yerler değil; bayram edilecek klbe
lerdir . O şehitliğin ortasında Qazi Osman Pa
•anın Tuna t ürküsünü, Ankararıın taşına ~ak 
havasını, lzmirin marşını ve istiklal marşını se
vinçle, gururla dinliyelim. 

Uç: - Polatlı belediyesi, şehitliği bayraklar
fa donatsın . 

Dört: - O gün sabahtan akJama kadar ,Sa
karya ve Polatlıdan gelip geçecek her çeşit 

iran 
Hududuna lngiliz 

birlikleri 
yığılıyormuş 

Başka hiç bir külfete lüzum yolc. Yüksek ma· 
<amın ve yüksek tahsın; milletin. devletin, 
memleketin mümessili olur. 

Bugün 24 ağustos. 13 eylule daha 20 ıtın var. 
Bu uzun günlerin 25 dakikasında böyle bir ter
tip yapılabilir. 

Yeni, ve gelecek nesillerin milli heyecanları
nı daima ayakta tutmak vazifesi de bizlere dü
şüyor. Bu, tarihimiz için çok mühim bir nokta 
ve maniveladır. 

Onun içindir ki, bu sefer de dlişündüklerimi 
açıkça bildiriyorum. Bu manevi vazifeme de
varw edecefim. 

Hakiki HYl'lartma, samimi diltuncoterime, 
ve özden duygularıma bir defa daha emniyet 
buyurulmasını rica ederim Sayın Saydam. 

Bern, 23 (A.A.) - Basler Nach· 
richten cazeteslnin Londra muhabiri. 
nin tranın vaziyeti hakkında verdiği 
maJQmat& göre Iraktan gönderilen 
1n&111z kıt'alarmm ve motörlU birlik. 
terinin 1ran hududunda toplandığına 
dair dola.fan şa.yia.lar teeyyUt etme
mı.ur. Bununla beraber ayni muha· 
bire göre İngilizler tarafından bazı 

tedbirler alınması !Azını gelse bile 
bunlann nerhalde ahnmadan evvel 
blldirllmiyeceği muhakkak olduğu sa 
lt.hlyettar bir m4$mbadan beyan edll· Sual No. 6 
mektedir. 

Muhabir cEvenlng News> gazt'l.elll
ne atfen Irak ve Surtyede bulunatı 

Jut'alarm takviye ecUlcUğine ve bun• 
laruı her ihtimale karşı hazır bulun· 
duruldufuna tnanmak için ortada bir 
çok aebepl"1' meycut olduğuııu ilive 

Btltibı ömrllnliztl Be\'dlğlnlzle bir Afrllıa çöllbl4e veya hiç b09laı11na

dıfmız blrlle bir Holh'Ud kA.şanelbade POlrm* IUml sellıe baaıtstnı 
tercllı ederıılnlz ! 

NOT: Bu sualin ceva.bmı &Ntd&ki kupon üzerine kıaaca y&aa.cak 

ve 30 sual tamamlanınca cevaplan adrealııisle birlikte ~temize p· 
derecekainlz. 

eylemektedir. ._ .............................................................. ... 



~ATA ----------~------------------------------------------------------~~ '!:! 

A e i • • 
ş ret Şehir içinden: Benzin 

• • 
Tarihçiler, harbe girmekte g :ç 
kalışının sebebini araştırıyorıa·r 

6-
Vekil, dün şehrimizde 
ecnebi mahf =ilerle de 

temaslarda 
bu:un .. :u 

Yine un me esı 

3tok bu:un:ııadığı bir zamanda 760 çuval 
un nasıl arttırılmıştır? 

Karneler ı 
a Dün 500 den f azl 

taksi otomobiline 
Derken dığer bir kısmı: 
- BUtUn dünya bizim aleyhımıze

dır. 

Kanaatine vardı. 
AMERlKA;ı. "I~' GEÇ KALI~I 

6 Nisan 1917 de Amerikanın harbe 
ntılması sebeplerini tetkik eden Ame
Tikalı tar hçller bu harbin neden de.· 
ha e~"Vel ilan edilmemiş olduğunu in· 
ceden inceye araştıra.ca.klardır. Hiç 
şüphe yok kı Alman denizaltıları ÇOK 

tan Amerika gemileri batırıyor, A
merlka tebaasını öldUrllyorlardı. LU· 
zitanya ismindek1 vapur, Alman de
nizaltıları tarafından batırılalı çok 
olmuştu \C bu vapurda ölen Ameri
kalıların sayısı, Amerikanın harbe 
girişine tekaddUm eden beş geminin 
batırılışmda boğulanlardan çok faz
la. idi. Sanki mUttcfiklerin davası 

19H senes nde de 1917 senesindeki 
kadar haklı bir dava değil mlydı? 
Neden Amerika Uç sene geç kalarak 
harbe girdi? Amerikanın o kadar 
bekledikten sonra 1917 de hnrbe gir
mekten içtinap etmesi için de birçok 
siyasi sebepler yok değildi ... 

Bu mUthiş mUcadelo yUzUnden kan 
r evan içinde yorgun ve bitkin olan, 
ölUm tehlikelerile karşılaşan mütte
fik devletler Atlantlğln öbUr tarafın
daki bUyUk mUletln (ytıni Amerika· 
nın) soğuk kanlılığı karşısında derin 
bir hayrete dllşUyorlardı. Bilhassa 
Amerika. ile örf ve Adeti, dlh bir olan 
lnglltere onun harbe atılmamasını 

bir turlU anlıyamıyordu. Orada, A· 
mcrlkada 'hayatı mevzuu bahSolan bir 
,eyin ne olauğunun galiba farkında 
değillerdi. VG.kıA Birleşik Amerika 
devletleri derhal bir tehlikeye ma.ruz 
değillerdi. Bundan dolayı zaman ve 
rnesafe onların nazarında hAdlse
Jcrin ehemmiyetini tebarüz cttirem.
J"Ordu. 

Amcrfkada. halk kütleleri çalışmayı 
itiyat haline geUrmi9, o kıtanın he
nUz işlenmemiş menbnlnnnı ortaya 
ı;ıkarıp inkişaf crttirmck gayretin~ 

1Janlmış. bUtUn lbu terakkileri bir da. 
hlli siyaset icabı gıbl ka:bul etmlştı. 
'Uzun bır meşruti idare ananesi Ame
rikayı ecnebi polltlkasının lhti1Atla
hndan myanct ediyordu. Böylece A· 
merlka, Avrupadakindcn bUsbUtUn 
başka bir fikrı faaliyet sahası halin· 

de idı. 
DUnya. adaleti şüphe yok kl bülUn 

insanlara hitap eder, bUtUn insanları 

alAkadar eder. Fakat dUnyaya. şamil 

bir adalette Amerikalılar ne dereceye 

kadar amil olmak istiyeceklcr, bÖyıe 

bir adaleti tesise ne derece hizmet e· 

deceklerdı? Avrupalıların zannettik· 

leri gibi Amerikalılar pek mi ~atılı-

ıbin idiler? 

OUMHUBBE~'1N1N SALAHil:'ETl 

Hele Amerikalılar gibi bUyUk ve 
sil!UısıZ 'bir milleti Avrupalılara ait 
kanlı bir da.vayı hal içın harbe sUrUk. 
!emek korkunç bir mcsuliyet değil 
midir? Bununla beraber daha. hamin 
bafında., yD.nl Uç sene evvelinden ta
kıp edilecek yolu tayin ederek bu yol 
üzerinde tereddüt etmeden yurdunu 
ve nihayet Amerikayı inSanlyetin o 
dava.sına mUda.hale ettirenler bUtUn 
bu m!lşk.lllAtı, arızalan iktiham et
mek lmkli.nını de. aradılar ve buldu

lar. 
Amerika kanunu csastnln sağlam 

temellere istinat etmesi, parti ve par_ 
ıamento teşekküllerinin genişliği ve 
t:hemmiyetı cUmhurreisine o harpten 
!!lVVel hiç blr bUyUk devlet reJslne ve· 
rilmemlş olan salG.hiyet temin edıyor. 
du. Memleketin genişliği, başka ba§
ka ırklardan teşekkUI etmiş olması, 
50 hUkQmetln kanunlarının ayrı ayrı 
olması orada efkArı umumlyeyi bir
leştirmeyi gUçleştirlyordu. Bundan 
dolayı federal hUkfunetc istisna! bir 
salahiyet verilmişti. HD.kim partinin 
reısi olarak intihap edilen cUmhurre
lslne Amerika.dank! kadar nWÜz ve 
salahiyet bahşeden memleket mev
cut değildir. 

\1L O. ·•uN ~ULHLA HARP AR\

Sl:XDAKt l\I O'CADELl~:st 

Reis Vılsonun hayatı ailesi ıçlnde, 
son derece sade geçmiştir, Yalnız 

dostlarını ve memurlarını kabul et
miş, umumi hayattan kaçınmış, ka
bineyi basit bir lı.let addederek kon· 
grcnin dışında yaşamıştır. Bir söz .• 
le milyonlarca insanın aklb~tıni tayin 
etmiş olan bu adam da. şüphe yok ki 
bir parti mensubu idi ve sonuna ka
der öyle kalmıştn·. O kadar ki B r
leşik devletler askeri hamlelerini en 
son hadde çıkardıkları bir sıra.da, en 
buhranlı devirlerde bile Vilson kendi 
mevkimi tehlıkeye koyarak intihap· 
larda demokrat partı mümessillerinın 
tekrar intihabına çalışmıştır, O muh. 
telif partilerin mUcadeleslne karşı 

derin bir nefret duyardı ve idaresi 
zamaıunde. bu .kin ve nefretin bir an 
bile hafiflemediği, Avrupa milletleri
ni o kadar btıdirelere sürükleyen mu 
cadelelerden uzak tutmak için dalmt 
bir cephe ve gayret sarfettlği görUl
mü:şWr. 

Vilson Amerika milletinin bUtUn 
kudret ve azametini ldare pıııkln..ı 
sinde toplamış; bu milletin itibarını 
bu suretle en yüksek mertebeye çı
karmıştır. Böyle otoriter bir idare 
ta.bil onun muhaliflerini son derece 
iğdap ediyordu. Bu gadap ve kin, mu 
hasema.t kesmr kesilmez Reis Vilson 
aleyhinde muazzam tezahUrlcre sebep 
olmUf ve aleyhine netlcelcr doğur
muştur. 

BütUn bunlara rağmen Vllson da 
nihayet liberal bir üniversite hadimi 
idi ve.şüphe yok ki şiddetten, harp~ 
nefret ediyordu. Bir taraftan A vru· 
padaki yangın .karşısında Amerika
nın Ilı.kayıt kalamıyacağl AşlltAr ol· 
ması, bl.r taraftan böyle 120 milyon
luk bir kütleyi harp ateşlno atmak 
endişesi onu günlerce halli mUşkW 

muadeleler karşısında. bırakmıştır. 

DÖRT IE ELE 

Harp başladıktan sonra Vil on lçın 
halli ıcap eden dört 'bUyük mesele, 
dört muadele vardı: 

1 - Birleşik Amerikanın bitaraf
lığını nasıl muhafaza edebilecekti? 

2 - 1916 daki CUmhurreisliği intıha 
bmda tekrar nasıl intihap olunacak: 
tı? 

3 - Müttef klerln harbi kazanması 

için onlara nasıl yardım edecekti? 

4 - Harp 'bittiği zaman dünyayı 

nasıl tanzim edecekti?, 

(Arkası var) 

GONONc TAKViMt_I 
24 AGUS'JOS 941 

PA:t:AR 
AY: 8 - GÜN: 235 - H~ır: llO 
RUMi: 1357 - AGUSTOS: 11 
HiCRi: 1360 - ŞABAN: J 

VAJilr ~tALt EZA.."1 

Ctr.\EŞ: 6,19 10,23 
ÖGLE: 13,16 5,20 
İKiNDİ: 17,02 9,06 
AKŞAM: ] !>,55 12,00 
YAT 1: 21~ 1,38 
İl\ISAK: 4,2 8,3~ 

Tlcaı et Vcltilı MUmtaz Ökmen lz· 
mirden şehı ımlze geldıktcn sonrıı. 

dUn sabah lste.nbul Mıntaka T.carct 
mUdUr!Uğünde bnzı temaslarda bu
lunmu, tur. 

VokU şehrimizde bulunan ve lngll· 
tereye Türk toprak mahsullerıni sev. 
ketmck vnzi!esılc teşekklil etmiş bu
lunan 1ngıliz korporasyon heyeti a
zalarınd:ın Lord Carlay, Foks ve 
Kon woots'u kabul ederek Ticaret 
Veka.leti umum mUdürlerlle birllkte 
bir toplantıya riyaset etmiştir. 

1ngllızlerin bu sene memleketimiz· 
den mubayaa edecekleri toprak mu
bayaat ve mahsultıtın fiyatları ge
rckSe sevki, nakıllerı için bazı esas· 
lar kararlaştırılmıştır. 

Veltll bu toplantıdan sonra. Ticaret 
ve Petrol Ofisleri mUdürlerinl kabul 
ederek 'benzin ve madeni yağ vaziye
tımlz hakkında izahat almış ve kon· 
dllerine lllzrm gelen ba.zı direktifler 
vermiştir. 

Vekil mUteakıbcn fiyat murakabe 
ve ihtikfır lşlerile yakından alAkad:ır 
olarak Fiyat Mlirakabe komisyonu 
azalarile ayrı ayrı görUşmUş ve bu 
mevzu etrafında. çok hassas davranıı_ 
ması icap ettığml söyllyerek daha 
esaslı mücadele ve muhtekirlerin bir 
an evvel imhası için lazım gelen ted
birlerin alınmasını blldirmlştlı-. 

Ticaret Vek li MUmtaz Ökmen, bu 
akşamki ekspresle Ankaraya döne
cek, bır kaç gün Ankamda kaldıkta.1 
sonra cuma. günü tekrar şehrimize 

dönecek ve tetkiklerine devam ede· 
cektl.r. 

lnönü ansiklopedisi . . 
ıçın 

1nonü Ansiklopedisi için icap eden 
ltöy, k\lsaba. ve şehirlerin eski isim 
lcl., D!l)ı llyo Vcklıletl t:arnfı!\<\ııfı tş_ 
tanbul VilAyetınden soı ulmuş ve buıı_ 
!arın acele olarak tcSbit <'dilip Veka
lete gönderilme i blldlrılmiştlr. 

Ziraat mektebine 
alınacak meccani 

talebeler 
İstanbul Ziraat mektebine alına· 

cak parasız talebe ı stesi hazırlana
rak Vekalete gönderilmiştir. Listenin 
tasdikından sonra. talebe kaydına 

başla.naca.ktJr. 

Dün de 7 ihtikar 
vakası tesb"t edildi 
Fiyat Mürakabe bürosu lhtikG.rla 

mücadeleye bUtUn şıddetile devam 
etmektedir. Komisyona yapılan ih· 
barlar gUn geçtikçe artma.ktadır. 

DUn cumartesi olmasına rağmen öğ· 
leye kadar 7 ihtikıtt vakası ihbar o
lunmuştur. 

Bu ihbarlardı:m biri kumaş ve ıplik 
boyası üzerine olup binlerce liralık 

bir meseleye temas etmektlldir . .Büro 
meselenin ehemmiyetini nazarı Jtiba. 
ra alarak muhtekirler! cvraklarne 
blrl!ktc :M:Uddeiumumlliğe vermiştir. 

Bundan başka dUnkU ihbarlar ara. 
sında. gaz, tuz, .şeker, peynir UZerlne 
lhb:ırlar vardır. Tahkikata devam o
lunmaktadır. 

Sebep bu olamazdı. Çunkü bir hafıad.ınbt-ri ayni 
oekildc rahntBızlık duyuyordu. Bunun nasıl olu· 
)Or da ~imdi)·c kadar farkına tarmamı tı? 

EDE.?I ROMAN: 

Acaba Robert ne i ıiyordu? Üçıur tel,.fonda 
kendi!ini aramı,ı ı· l\label de hir kaç defa telefon 
etmişti. Bir haftadanberi hiç kimseyi giimıemiş, 

uykuda gibi ya:amıştı. 

Fatihte Karaman fırmı sahibi 
SUleyman Be.yu'nun, kendisine 
tahsis edllm:Ş olan unların sebep· 
siz olarak azaltıldığlnde.n bıı.hls bır 
şikayet mektubu ile bu lflkf!yete 
cevap olarak gönderilen Fırıncılar 
cemiyetı reisi Ahmet Rızanın mek 
tubu, bir ikı gün e>"Vel sıra ile ga· 
zetemızde intişa.r etmiştl. 

Cemıyet reisi tarafından, şikli

yetçlye ait unların azaltılmıısınn, 

Belediyece tahsis edılen unlardan 
yapılan ekmeklerden bir kısmının 
şehrin muhtelif mevkilerine gön· 
derlllp sattırılmakta olmasının sc· 
bep gösterilmesi, esnaftan bazıları 
tara.tından hayretle karşılanmış ve 
bu beyanata cevap olarak .şu ma.
lrunat <.lernılyan olunmuştur: 

c- .... Fırın sahiplerinin fırın 

larına ıızak veya yakın mahallere 
ekmek göndermeleri şayet beledi· 
ye talimatnamesine aykırı bir suç 
te16kki ediliyorsa bunu yalnız Ka
raman fırmı yapmış değildir. U
zaklardan misal aramağa !Uzum 
görülmeden Fatlh muhitinde bu
nun bir kıı.ç nUmunesl gösterilebi
lir. Me.selA., Fatihte Haiızpe.şa fı
rını müteferrik mahallerde tabla· 
kArları ile sattırdığında.n maada 
Çarşamba, ı<:ıztaşı, Etmeydanı, 

Atpazarı, Vefa, Aksaray, Sultan
selim semtlerindeki bakkal ve ek
mekçilere dağıttJrmnkta, hattO. 
tevzi sahRsını Hazlnedarçlftllğ ne 
kadar uzatmaktadır. Sarıı.çhane

başındaki fırıncı Rıza Kozanoğlu 

ile Hüseyin Kavlakın ve Atpaza
rmdıı. fırıncı Hamdlnln de vaziyet
leri aşağı yukarı bu merkezde
dir .... > 

Bu fırınların, söylenildiği gibi, 
uzak semtlere hattli. Hazlnedarçlft 
liğindeki kiremit ve tuğla fabrika
sına kadar ekmek gönderdikleri 

bUtiln Fntıh muhit nde malClm bu
lunduğuna \•e 1,1lmdlye kadar da 
hiç birinin mcnolunmadığına gôı·e, 
Süleyman Bayu'ya aıt unların a
zalt11ması hususunda cemiyet re· 
isinin ller sUrdUğU sebebin gayri· 
varit olduğu anlaşılmaktadır. 
Cemıyet reisinin ta.vzıh mektu

bunda, şırket deposunda 4000 çu
vallık bir stokun mevcut olduği.ı 

iddiasına ırn.rşı, saf buğday unu .le 
son defa olarak ekmek yapılme.ğa 
başlandığı sırada 760 kilsur çu
vallık hır s.ok bulunduğunu beyan 
'e ıtırof etmiş olması da al6ka· 
dnrlarca dikkati calip görUlmektc 
ve şırnetc dahli olmayan fırınla
rın hiç birinde stok bulunmadığı 
b r zamanda bu 760 kUsur ÇU\ al 
bllhas a merakla sorulmaktadır. 
unun nasıl arttırılmış olduğu da 

Öğrendiğimize gore, Fatih ştr- , 
keline d hl! bulunan fırınların, son 
kmek çeşnisinin ilk tatblkında, 

üç gUn Toprak .Mahsulleri Of sin
den buğday .mu ntmadıklan ve el
lerindeki arpa karışık unu ışledik· 
leri anlaşılmııktıı ve bu da, şırket 
depolarında mevcut stokun 760 
ı·uvald n çok fazla bulunduğuna 

bir delıl addolunmaktadır. 
Şu hale nazaran, börekçi ve si

mıtçı esnafına alt unlarda olduğı.. 
g bı ekmekçllere ait unların tc\'
zilnde de bır intızamınzlığln vukuu 
anlaşılmakta ve cemiyet reisinin 
itirafı vcçhUe stok miktarı velev 
ki 760 küsur çuval olsa b le, bu 
stokun da nasıl vUcude getırllebll· 
diği tetkik \'C tahkike muhtaç 
çok mühim bır anevzu addolunmak 
tadır. Bu hususta al6kadarların 

bizi ve .şırketıere dahil bulunmıyan 
fırıncıları tenvir etmelerini iste· 
mek ve beklemek elbette ha.kkr-
mızdır. 

~-----------------------------J 
Vahşiyan • 

cı _aye 
Kafalar füfsülenince; bir genç, 
gırtlağı bıçakla k silip öldürüldü 

Evvelk\ gece KaragUmrUkte vah· ı mıştır. B r yandan da Ahmet: 
şlyııne bir cine.yet iŞlenmi.ştir. - Sen bır alçaksın, kardeşım Ya· 

Sultan mahallesinde, Çmarlıçcşme şann kansı Paldzeyı kandırarak ke:ı 
sokağında. oturan Kadri oğlu Rama- dıne karı yaptuı, Yaşarı da iki sene
zanla amcasının oğlu Ahmet yanla- ye mahkfun ettin, diye, bağırmağa 
rura Ramazanın kardeşi Muradı da başlamıştır. 

alarak Ramazanın kUçlik kardeşı A· Ramazan, durup dururken Ahme
linln evine gltmlljler ve b,ı· akraba din bağırmağa başlamasına ve ken· 
sofrası kurmuşlardır. dis!ne taarruz etme!';lne birdenbire 

Alt.J akraba !burada kafaları tüt- şaşırmışsa da kendini toplamış ve 
sU!edlkten sonra hep birlikte evden cevap vcrmcğe başlamıştır. 
çıkıp Ramazanın baldızı Ncbıyenın Bu sırada münakaşa şiddetını art 
evine gitmişlerdir. tırmış ve Ahmet oğlu Ahmet eliııi 

Altı akraba Nebiycnln evinde ı;i- atıp çaJu.,ını çıkararak Ramazanıı. 

llngir sofrasına devam etmışler ve Uzerlne saldırmıştır. Ahmedin bıçıık 
bil'er ikişer içmeğe koyulmuşlardıı. darbesi Ramazanın gırtlağlna ısa bet 
Bu sırada alem tam kıvamına girmiş etmiş vo gırtlağı kopmuştur. Rama
ve Nebiye şarkı söylemeğe, Ramazan zanın boğazından fışkıran kanlar 0 • 

da çiftetelli oynamağa başlamıştır. dayı kana boyamış ve Ramazan oda 
Bu sırada. kafayı adamakıllı tut· da bulunanların çığlık1arı arasmd~ 

muş olan Ahmet oğlu Ahmet, Rama- yere yıkılarak derhal ölmllştür. 
zarun iki sene evvel kardeşi Yaşa Bu sırada odada bulunanlardan bir 
dan ayrılan Pakize ile cvlcndiğlnı çoğu dışarı kaçmışlardır. Yalnrz Sı· 
hatırlamış ve birdenbire yerinden dıka adında bir kadm Ahnıedln Uze
fırlayarıı k Ramazanın üzerine atıl· ı-lne atılarak elinde tuttuğu kanlı bı . 

benzin karnesi 
verildi 

Otomobillere daha muntazam ben-
dile zln alabilmelerini temin maksa 

karne vcrllmeğe başlandığını yaz mış_ 

tık. 

Evvelki gUn 500 den fazla t aksi 

otomobiline, benzin alma karnesi tev. 

zl olunmuştur. 
bUS, Dün sabahtan itibaren de oto 

kamyon \'e husust otomobillere 
förler cemiyeti tarafından karne 

Şo· 

ve· 

rllmeslne başlanmıştır. 
mal Tevziat dUn akşama. kadar lk 

edildiğinden şoförler btt 6abahta.n 
haren istedikleri benzin deposun 
gUnlUk benzlnlerinl alablleceklerd 

ıu. 
dan 
lr. 

mU-Benz n depoları karnedeki yeri 
hürllyecekler ve bôylellkle bir ik 
defa benzın almak ~Umklln olma 

inci 
ya-

caktır. 
leri Karne verilecek taka! otomobil 

ile kamyon, otoblls \'e husust oto 
blllerin miktarı 1700 küsurdur. B 
hırdan doktorların kullandıkları 

sual otomob ller günde iki şişe b 

mo-
un-
hll· 
eıı-

zin ala bileceklerdir. 
Deniz motörlerile resmi makam 

tomoblllerine İaşe mUdUrlUğU ta 
tından karneler verilecektir. 

o-
rn-

Deniz rnotörlerhıe gUnde b°'? şişe 

benzin verilecektir. 

Devlet Denizyollar 
memur alıyor 

1 

ar-Devlet Denlzyo!lar idaresi Hayd 
paşa, Kadıköy, Köprü, Anadolu, 
dalar, Yalova ve Halıç hatlarında 
iskelelerinde açılan mUnhaller 
yeniden memur almaya karar v 

A· 
ve 

için 
er· 

mlştır. 

ÔLU ıvı 
Karaıniırı;l'! Men&ucat Şiıkeıi cmekta r 

vemedarı 
Y ·wını l'resko ra:re 

miş· Kı~a bir hastalıktan sonra \cfat et 
tir. Cenazesi bugiin eaat 11,30 da Büy 
adada Musevi Sinagogundan kaldırıla 

ve cenazeyi hamil motor 88&t 14,30 
Knral.:öyde .:'llelımet Ali P~ hanınııı 
nünde motör i keleııinc yanaşarak, ceı 

orııclnn Amavutköy .\lıısevi mezarlıs 

ük· 
cak 
dıı 

ö-
ıııze 

IIlB 

nakil ve defnolunacaktır. 

Tanrıdan rahmet dileriz. 
Ccna:.e Servi.il MOSKOVİÇ 

Acı bir kayıp 
§il• Türkiye İş Banka ı A. ş. Beyvğlu 

~i müdürü Şemsettin Zincirkıran ge 
bankacılık HJ g~rek edebiyat sahaların 
kendiQinden bir çok csaler beklenild 
bir sırada genç yaeında vefat ctmi~tir. 

rek 
dıı. 

i~ 

Cenaz.e5İ bugün saat 11,30 da Alnı 

hastahane5inden kaldırılacak, namazı 
kudnrda ) cnicamide öğle üzeri kılına 
Karııcaııhmette aile kabri. taııınıı defne 

an 
Üe· 
rnk 
di-

lecektir· 

a-çağı almak istemişse de Ahmet k 
dını göğslinden yaralamaktan çek ın-

memlştir. 

ğ:ı Nihayet Ahmet odadan kaçma 
teşeljbfuı etmiş ve tam caddeye çık 
koşmağa. başladığı bir &ırada ye 
şenler tarafından yakalanmıştır. 

ıp 

ti-

e· Hadiseye ::MUddelumumi mua•inl 
rinden Turgut el koymuş ve tahk 
kata başlamıştır. DUn geç vakit k 
tll A'hmet Adliyeye getirilerek so 

i-
a· 
r-

gusu yapılmıştır. 

TEFRİKA ~o. r;f ' ı. knt i~incle, kalbinin, kafa ının içinde hep o var<l 
Büıüıı hatıraları, aörlcri, hareketleri hayalinde 
canlanıyordu. 

- Ona görmek pek ülü mümkün.. istesem gö
rebilirim. l'akat ah şu benim gururum yok mu? 
Her §eye mıini olnn bu .• 

Bu sabah da kilisede tanıdıklarla konu,manıı~. 

herke ten kaçını§lı. Bunlardan bazılarıııın kendi· 
eine bakarak güldüğünü farketmişti. Fakat huna 
pek emin değildi. Belki de kendi!ine Ö}le gelıni ti. 
Etrafındaki hidı!eleri farkedecek halde değildi. 

Yalnız kmıfüini Lir tehlikenin tehdit elliğini lıia

aeder gibi oluyordu. 

Yazan: Francis de Croiuet Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 

Keneli kendinden utandı. Selim do elbette ıstı· 

rap çekiyordu. ı-·aknt uzun 11ümıiyecek, kederini 
unutacaktı. Selimin o gece ııöyleml~ olduğu §a 
r.özleri hatırladı: 

- Hayır, tam &anılmi değil iniı, çünkü hana hu 
adamın ismini Miylenıediniı. 

- T~ekkur ederim, Herherı, ize itimadım var, 
dedi. 
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- Benim ne kadar yalnız olduğumu bileeniz 
bana acırsınız. 

cYalnı:ı: ... > Fakat Selim yalnız değild.i ki .. Oğul, 
karıları, memleketi ve i~ vardı. Halbuki onun 
ne i 'nrdı? Hiç.. Acınacak halde olan Selim 

Amerikayı geçen harpte sllAhlan
dıran ve müdahaleye evkeden cUm· 
burrcisi Vilsondur. Vllsonun ömrU U
nivcrsıtede geçmiş, ancak kısa bir za ı 

me.n hUkflmet hizmetinde bulunmuş· 
tu. J<'akat o bUyUk mUlet, Vilsonun 
mühim bir kıymet olduğunu b li· 
yordu. Ve •bundrm dolayı 1912 de cUm 
hurreislıglne seçildi. İki sene sonra 
harp patladı. 

Telefonu açtı. Roberl ile )ahul Malıel ile ko· 
nuımak istedi. Hat mc:guldiı. Herhalde Herbert 
biri&ile konu~u)ordu. 

Havada bir fclüket ııezer gibi oluyordu. O aralık 
koca ı oda}a geldi ve nl.:in bir tavırla dedi ki: 

- Duşuneyim de iı.e Ö\le cC\ap veririm. Ak· 
gam' üzeri uluda eve döneceğim. O zaman size 
karlll'ımı bildıririııı· 

Bu !Özleri W)lerkl'n karı ının yuzuııl'.'\ lıakmı· 

yordu. ~akin, fakaı hileli bir halı 'ardı. 
Odre): cAcnha kimi ı;ormeğe gidecek?.> diye 

biran şuphelendi. Tam odadan çıkac "1 zaman 
kocasına eeslendi: 

- Bunu söyliycmem. Fakat metre&i olmadığımı 
'e onu bir daha görmiyecelinıi tekrar ediynnım. 

Sizden yalnız bir §ey istiyorum. Bu me ele hak· 
kında kim•edrn fikir sormayınız. Kendi içinizden 
S"leni yapınız. Ba~ke türlü hareket rdcrecııiz &izi 
hiç affetmem. 

Affeıınek mi? Bu du biraz fnzln... Rollt-ri 

tersine çe\İrİ}Qı'J;ıtııuı. Affedecek birisi varsa o da 

herhalde ı;i:ı: J,.ğilsiniz. 

Öfkeden çatlı}acak halr. gddi. Fakat kendini 
tuttu. Susmak saye!inde vakit kazanacaktı· Hdc 
Lady Brandmor ilcı göru,miye gittiğini kamının 

aıtlamaıılası lıizımdı. Belki de valinin kamı da 
Odrcy'in hu ziyareti bilmesini iaıemiyecckti. Ka· 
dını ele vermek doğru olmıyacakıı. 

0drey'in his~ettlği &ı!cıntı Herberı gidince da· 
ğıldı. İçindeki keder o kadar derin icli ki başka 
hic;hir ~Y dü§ünecek hnli ynkıu. 'fek hir arzu•ıı 

'ardı: Rahayang'dan Liran e\'\el uzakla,ınak ... 
Boşanmak da mulıim hir ml' de idi. Koca•ile 

her noktada nnla~ına ı lii ınıdı. oııra ı;iııııek, 

ıızakln:mak te uııtıtmak lüzımdı. 

Bıırada kalsa Selimi tekrar görmek tehlikesi 
vaı dı. Giırnek için parası da yokııı. l\label'dcn 
borç almaktan bu•ka tedbir holnmıyordu. Kalede 
Madam 'i urpin'de bir kaç gun nu&ııfır keldıkıaıı 

ııonra c;.alı~mıya başhyne..:ıktı. Fukat evvclü Kalc)c 
kııdar giımek lüzımdı. Bır kere ora)a vıırdıktnn 

sonrn i~ bulmayı dü.ünebilirdi. Yazı ınaM•ının 

ba,ına geçti. Ku~ıılarını ta nif h l:dı. 

değil, kentlisi idi. 
l:şak Li gelip haber verdi: 
- f;fendi giıti .. 
Bu çinli hizmetçilerin ge izce gelip gitmelerine 

lıir türlü alıoamaını~tı. Li tekrar etli: 
- Efendi gitti. 
- Anladım .. ne diye bunu tekrar ediyoraun. 
- Dı§Brıda bir adam bekliyor. Bir &aallenheri 

duruyor. Siz,, bir mrktup ııetirmiş. 

- Neye daha evvel haber 'llermedin? 

1914 den sonra Amerıka bu cUm· 

hurrelslnln hissiye.tını, tcmayUllerlnl 
takibe başlamış ve nihayet milletle-
ln mukadderatı mevzubahls olmaya 

bn ıayınca onun sözU hAkim olmuş
tur Reis Vllson birçokları için hAllı 

bir esrar perdesi l.çindedır. Onu en 
yakın adamı Mıralay House'in hatıra 
tında öğreniyor ve tanıyoruz. 

- Herbcrt, b ni dinleyiniz. ize bir bM'ka mı 
e'diğııııi sö)lcdim. Fakat bııııu if~ rtmeğe mer· 

bur değildım. Gonlumıin rıza ile size bu it'rafta 
bulundum. Her kadının yupabılcccği gihi, içim· 
deki ımrı sizden gizlemedim. Ben soylcmemiş ol· 
s:ıydını, siz yine bir ~Y öğrenemezdiniz. Göruyor
ısunuı: eizc kaqı dost \e aamimi danandıın. 

Odre)e şu rcvabı verdi: 
- Ben kimse ile goru~me.ğe gitmiyonıın. Dil· 

~üneee mı· Yalnız knlmak istiyorum. Hı:r ikimiz 
için mühim olan bir kararı \ermeden eV'iel dütun· 
mek lnzıın.M 

Odrey minnetle kOCaJrmn yüzüne bakarak: 

Ertesi gün için l..ady Brnnclıııordan bir dınel almış 
tı. Kendieini bir hayır c miyeıi içt mama çağırı· 

yordu. Ilıma giınıek lôıımdı. \rtık burada geçi· 
receği son günlerde herkesin her i tecLğıni yapa· 
caktı· Selimi düşünmemeğc gayret ediyordu. Fa-

- Efendinin gitme!>ini bekletlim. 

Hileli bir tavırla gulüm ti yordu. Odrey 6İnirlendi: 
- Getir hana bu ml"klubıı .. mı imi~ bııkalım. 
- Adam vennİ)or. Kendi eliyle ize teslim cfle· 

ct'kmi,. 
- Gelsin .• 
c;clf'n ~falakalı 00- adanı idi. Mukeııımel bir 

inı;iliı:ce J!c ısordu: 
:CArkası var) 

. 

Diploma ı eczacı 
tr=!!, azetelerde «Ergani sV 
~ Türk Anonim Şirketi ı 

me mlıdlrlyetb nln bir 11.ını ı; 
ilişti. Bu Uünın başlığına 'c 
nine göre, madendeki JşlctıJlll 

resi hastanesi Jı:ln lllplomah bit 
zacı anınmal•tadır. 

Eski devirlerde hallun ı.ıbll' 
alakadar meslek ahlplerlniD 
Jomnlı veya diploma ız olrıt 
ehemmiyet \erilmezdi. l\le_seI; 
~ntalı, ı:antaııı kerpetenli 
miis\'eddcJcrl, Kııdıkoy ,e fJ 
\apurlıırının kaınaralarını drP 
dişi nğ'rıyan herlıangt bir wı& 
dlşlnJ en ha it temizlik lmııtel 
riayete llizum gormeden ~Jit1• 
derlerdi. Her berber dükki\nı, ~ 
zamanda bir diş nıuayen~ 
idi. Bu dıikkfınlarda ra gele 
mat, kan alımı ameliyeleri dil 
pılırdı. Yine diplomanın no ol 
nu bllmlycn kırıkı:ılnr, ı:ıJuli 
basurcular tümen tUnıendi. 

O devirlerde «diplomalı e',,,J 
arayan bir ll~u hoş goriUclJP", 
Ç:tinkti umumun sıhh:ıtlle ol~ 
diploma ızlnr da, dlploınalılııt 
dar bu salında cirit ntnıak• p& 

nntmak müsaadesine mazlı 
},akat tababetle nlükadıır ll 
mesleklerde diplomasızları -1 
etmll}, Avrupnnın en meşhur ı; 
,.e ecza fabrikalarının mU t 
larııun memlekette satıl 

i~ln Sıhhlle \'cklıletlnln tsril1 
numara taşıyan mUsnııdesiol 
ko muş, ıınç kesen, sakal tırııŞ 
berberlerin bil-O elıllyetnanıe!l 
sına ehemmiyet 'ennlş ol&JI . .J 
lıurlyet ttjlnıinde mlllı bir ıP':, 
diplomalı eczacı aranın ı 611det" 
lıaflfllktlr. 

Şirket, ~nlııız blr eczacı 
dır. o eczneırun dlploınnlı, 
«hakiki ec:uu·ııt olması :rejırıı 

lcaplarınd1ı mündemiçtir. . • d 
KöıtV, 

Atıetizm seçm61"(ı 
dün yapıldı, 

Birinc~lıkler de bug~ 
TUrklyc birlncilıklerı eçıne 

bakaları dUn öğl.eden sonrıı f 
bahçe stadında. lapılmış 'e 
bini aşan 'bir seyirci kUtıesl 
dan heyecanla tak!p edıımIŞtJt 

l 

DUn saat 15 tc b:ışlaya.n ıtl 
kalarda 100, yük ek atlama, 
ama, disk, ııo mt\nlnlı, cu1ı. 

metre, gUlle, sırık, 400 metre. 
dım ve çekiç atma mUsabakal 
pılmış, finaltstiel' ayrılmıştır· _J 

Bugün saat 15,30 da yııpıloP"" 
ç it resmin en sonra 1041 Tilr1' 
incUiklerl müsabakaları açı!ıı' 

müsabakalara geçılecektir. 
ı· 

Kadıköy Halkevinin yU 

e 

müsabakaları 
Kadıköy Halke\i tarafınd 

dilen yüzme mUsabakaları d 
a. yllzme havuzunda yapılıtı1~ 

sporcu iştirak ctmiştır. :Mil s 
etıccslnde 100 metre s ı1>Cstt0 

him, kUçUklcrde Nejat, 50 

d 

n 

nlt 
re serbest kUçUklerdo 5 ... 
bayanlarda. Seyhan, 100 rn ~ 
UstUde Fuat, 200 serb stte ,aeo
ç 
T 
Uklerde Buğu, 200 kurba r1' 
evfik, kUçUklerde Alunet. " 
estto ve<Iat, tramplet atl b 

Maso birinci olmuvtardır. I 

Boğazı vüıerek 9e~t11 
müsabakası 

k 
sı 

r 
r 

Su Sporlan Ajanlığl ~ 
tertip edilen .Boğazı geçme 111 
ası dUn Anadoluhısarı • # 
nda yapılm!IJ ve 56 yUzüc{lli 
ıık ettiği bu mUsnbaltadıı G 
aydan Kemal 25.5.4 dakildld• 
, Beykozdan !bra.hlm ıJii!lcı. 

ta.saraydan Mehmet nçnncU 
el 

t ur. 

To phancde Nccatibcy cadd ~ıı 
marada l'lahıt Atak son»-aı: 
rad)·osu aıınatkirlarındaıı 'f• 1 
raku~ radyoyu terk mi etU· 
ise nerede çalı,lığını lu f('ll 
bildirir nıiaıniz? 
CEVAP - Tahsin Karah ', 
ld vazi/ esindt:ıı çekümııt r. • 
pcbaıında Cumhun) et 1µtM 
lı~ma/.tadır. 

Af> onkarnhiaarında l u cardıtl 
Hnmdi Ba.<r soru)or: V r1 
sarılıktan kurıul ını)or· iW 
nasıl tcda'i edilir? 
CEVAP - Çoc!J.kl rını ı 

ter sarılı!. ısc a ır et 

dal, uılamura ı:c s lça/ı ' 
balık, sucuk, pastırma ıle 
yemekler tc tatlıl'Jf ter 

[arını: içkı kullana /.; 
hassa bunu kaıi dl rak 
perhizi tat bıl. il c berab 
halde hd:mc &ustcrrnc)i Je 
meyini:. 



~~~~---~~~--------------------------------------.....;;;... ____________ _ VATAN 
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~~.' Gazeteci kervanıyle bir hafta 
Grup seyahatlerinde Falih - Asım Us: Neşenin 
hoparlörü - Basın Kurumunun Kamberi - Ercü
mendin şeker hastalığını tedavi usulü - (Komik) 
kelimes inde hakaret manası var mı? -
Güzellik ılıcası hikayesi. 

Şu gazeteciler, masa başında geçimsiz 
adamlardır. Biribirlerile aık sık kavga YAZ.Al": 

vıınuı~tık. Harabelerde ~tlerco dolaştık. 
Kan ter içinde idik. O cwarda bir Güzellik 
ılıea@ı olduğunu ve hunun binlerce sene· 
lik bir efsanesi bulunduğunu duyunca 
tutturduk: 

ednler. Bu kavgalarda ağızlarını bozduk· 
ları da olur. Fakat bunlardan bir kervan 
te~kil edip yola çıka ııı, hif. .. -nıeti Huda can 
ciğer )Ol arkada~ı olurlar. Aralarından ıu 
sızmaz. 

Grup •C'yahatlerindc Falih Rıfkı Atayın 
roliı muhimdir. Folih kadar Mlı konu· 
fan, büdiseleri onun kadar lıtkll'nmez U• 

viyı:lerden gören iosan azdır. En iı; Eıkıcı 

bir seyahat l!Sna ında hile Falih tek ba
şına c~nlı, he)ccanlı bir muhit yaratır. 

Bu mıılıiıin nabzı daima kuvvetle atar, 
alakaları hiç gev§emez. 

Falih olmayınca Erı üınend EkTemle A· 
sım Us'un seyahatte bulunması çok mü
himdir. Fakat mevcut bir neşe için onun 
kadar kııvvtotli bir nakil görmedim. Her 
tuhaflığı derhal sezer, keyfine varır, yan 
çıngıraklı kalıkahalıırından birine me,ıu 
yapar, sonra bir hoparlör gibi etrafa ya· 
yıır. 

İzmirde Asımla k~ılaşınea: 
- Şu Ercümeııd Ekrem Taliı da ul•a 

diirt başı mamur bir seyahat ge!;İrıniş o

lunız, diye dü~ündüm. 

Düşünnıem11 kalmadı, Ercüment orta· 
lıkta peyda oldu: 

11 llıliJııın dın ada glidiilecek - Ba!ın kurumunun Lir rdse. Lir ki· 
•ııa t ibc olduğu gibi bir de I\amlıere ihtiyacı 

Prensip gerek gula 
uırdır. Kıımbcr işt,. hC'nim. Kambersiz Jij. 

~ Cel'ek gtlecck C.~'8 1 Uz.e. ğun olamıyacağı için i~e aranıza ı;eldim, "- 'e rnutıak bir tasarrufa. 
"f. a dedi. d: işte en büliik ı.-azırc :son senPlerde Ercümend, ttki Ereümcnd 

~rtıektedlr. }'emeklerde d"ğildi. Kendisine hafif lıir §Cker hastalı· 
°'1lıı ltıertebe ba llliğe :riayet et- ğı arız olduğu için pusiasını biraz şıı:ır· 
~ıı ::~ını azaltmnlı, hele nıı;tı. Bazan perhiz ecfor, hazan etmez. '--...a Yemek yapıp bll!ı- Sıhhati bakımından lıüıiin arkada:larının 

lıJç tdiğl itin bozulup ahi· \DSİ kr.silmesine kızar, ııöylı:nir, bıı,an 
l:Jb bir auretıe 1mkfın \Cr- n<1e ile coşar, bazın EurııtınJaıı düşen 

'~ l5e ,.e gtyec·ek hususun- bin parça olurdu. 
3"l ltlııayı göstermeliyiz. Bu Bir de baktım ki, e~ki bildiğimiz ErcÜ· 

en..:_ -nıaı, ayakkabı, hatta el· d •. :"leC lıJ men ·-
!." ayıp değildir. Çlin- - Hııyrolsun, dedim, rabatsıılık filin 

bJ ne.kadar azaltırsak, d -1• 

1 

ı;cçti, cmt:A.•. 
~ &fvkJıınnı o kadar tak- _ E\et, diye cc\ap verdi. Tedn,iyi ken· 
'-t llllııtolllruz. Bunların tak,·1- di elime oldun. Doktorlıır ' şeker hastalı· 

tnUdafaanuun tak\'fye- [;mı Paııkreas'la filin alakalı ı;öriiyorlar· 
\-u._ . Yanlı~ .. • Bence i~in en ziyade a~bi cümle 

tltıı -ncıaşlann gönülllı birer ile alakası \ıırdır. İn!lllll bu işi 'kendine 
~ttraıc edecekleri bu sn- dert edıp einiri bozaldııkça ve ne;iesini 
~ edUeock galebe harici kaybettikçe hapı yutar. Kalbi ferah 'e 

iİ7.erindo elcte cdlle<'ek ı;eniş tuttuğu ve nr.şe ile tedavi ettiği za. 
~~ daJıa az ehemmiyette mao her f C)" düzelir. Şu doktorlar lıı:r ne· 

dense yalnız kim)evİ tesirler iızeriode du· 
~ ruyorlar da ruhi tesirlerin kar§ısında kim· 

Aı On p a p; n yanın hile hiçe indiğini takdir edemiyor· 

rt\ l nyad d "'I ıar ..• 
23 l 9Q 1 Benim şeker lıabtalığı hakkımla fınla 
h ?··A.) - Yarı reımıi bir bir bilıliğim yok. En'Ümendlo doktorlar 

'il 
1 dıriüyor: ı arasında lıakcm rılanıam· Fııkat Ercümen-

~ ıı:~ 'turklye Büyük Elçisi \On din yeyiş ve yaşııyı' tarzına ve devamlı 
'1cl ilde bulunduğuna dair ya- ne~ine bakılırsa ~eker lıaştalı~ı hakkın· 
~': ctlerde dola an haberleri da kt•fcttigı·· tedavi tarzı pek te yanlıoa 

tıye • • 

A. E. YALMAN 
k d "ld" _ 1 d" h.. .. • 1 - Ilıcaya ı;idclim. a ar ı;u u, soy e ı ,.e utun muhıti ne· . . . . • 

1. b" h ld b 1 d d y l b' . Gıttık. Bır de baktık kı, ılıca c!kı za. 
~e ı ır a e u un ur u. a nız ır gun . • 

. mandan kolıııa hır kubbeden ibaret. Kay· 
bıraz fııratını a~tı. )!eğer pt·k dddi \t' d r· ı· k o d 

. . . . . ı ı an yo ·. rta a küçük bir havu4 et· 
ıığır başlı hır zat kendısını ba~ka hlrıııe . . . • 
t k - 1 d . I rafında genı~lıgı hır metreyi gcı;miyen ) u 
anıt ır tn ~o} e emış: .... 

~· .. d Ek B h . . de soyunulup SJyınılıyor. 
- Lrcuınen rem ey, aııı ı~tc f U 1 A .h . 

komik." sım nası at etıı: 

Ercüoıend, ::'\aşidin ve Diinıbulliını.n sa· - Bari bunn yapmayın, hasta olursu· 
natını hiç hor görmüyor. Fakat bir \akit nuz. · ' 
Mntbuat Umum Müdilni Varşo'a ~rf•rc· I Dinl:r .rnİ) iz? Soyunduk. Güzellik ılıca· 
ti maslahatgüzarı ve düzünelerle eser ı· sına sırdık. Bu ılıcanın meraklı bir hiki· 
hihi bir edip ,.e muharrir olduğunu da il· ycsi 'ar ki, Berı;amaya ait yazıda bahse· 
nııtamıyor. Bereket kızgınlığın, kabul etti· deceğİm· 

ği ~ifa ve hayat ~~t,.mine aykırı olduğunu Ilıcanın meğer teınWeyici bir hassası 
hatırladı ,.e kendini çabuk topladı. varmış. Vücut mermer gibi beyaz ve tc· 

.\!eğer A•ım Usun da kendine malı ıı miz olurmu: . Burasına diyecek yok. Son· 
bir ııi•tl'mİ varmış. Diz hepimiz nC'rcıle ıle· ra ılıca)a giren dört arkadaş: cBiz güıel· 
niı bul@ak dt-rhal dalıyorduk. Jn .. .> ıliye günlerce alay edip durduk. 
Asım kar§ıdan seyirci kalıyorılu. Sor- Bu tarafı da i}i .•• Fakat aksiliğe bakın ld, 

dıım: çoraplarım ıslandı, c;ekc·cc•k olma•lığı için 
- ~için bizimle beraber denize girınİ· palıaçlorımı giyemedim. Ayağımdan &o• 

yorsun? ğuk alarak boğaz oldum. O zaman lıiç 

- Ben halimd~n rnrmnuıııım. Dcnizl" istemf'di{;im §ey oldu. Asım karşıma di· 
girmek gibi 6urctlerle iti)aılarınıın lıari· kildi. 
rine çıkarsam belki de daha iyi olur, lı<"I· - Ben dcmC'dim mi? Xe diye halinden 
ki daha fena ... Halimden memnun oldu· ho~nut değil in? 'l'\c di)e fazlasını arar· 
ğum için daha iyi ol un di}e daha frn:ıyı sın, di)e tutturdu. 

söze alamam. Boğaz ağrısının atcşi ,.c zahmeti devam 
- Aman, A-ıın, böyle şey olur mu? ettiği müddetçe Asımın haklı olduğuna 

)femnunum diye bir yerde drmir atmık inanır gibi oldum. Fakat ı;eçer ı;eçmez, 

caiz mi? Elbette daha iyiyi arı)acaksın , e ,yeniden misyoner kesilip daha i}iyi ara· 
hunun ri~kini de göze alacaksın. mak için ri~ki göze almanın liımmuna A· 

Asını filo-ofça cevap verıli: sımı ikna etmiye uğrıışmağa de\am ettim. 
- Sen öyle yap, ben böy!Q rapıırım, :Fakat bo§ gayret ..• Asım kaya ı;ibi ... Kendi 

ikimizin de dediği olur. hayat &İstıırnine taınamile inanmış .•• 

Asım, bizim gündr. bir, iki dt fa ılenize 

kaplıcaya, eıcak banyoya girmemize ses 
ı;ıkarmıyordu. Yalnı;ı; bir gün eabrı tÜ· 
kendi. Diirt saatlik \e r.pey~e yoru.:u bir O· 

tohüs ~olrulıığundan sonra Bergıınıa)a 

Bunun ııcısını çıkarmak iı;in yarın &İze 
Asımın bazı ho' meakıbdrrini anlataca· 
ğım. Halinden memnun bir insana ait lıi· 
kciyeleri ılinlemck, bu sıkıntılı dünyada 
daima iı; açar. 

Pamuklu mer.sucata Zafer bayramı 
el kon:.ıyor 

Ankara, 23 {Telefonla) - Sümer- programı 
bank fabrikaları ~e husust mihanild 30 ağustos Zafer bayramı mUnase-

tczgfUılarla istihsal edilecek ol:m her lbcWe yapılacak merasimin progTamı 
nevi pamuklu mensucat.o. lktısat Ve. şudur: 

kt'ıleti taı•afından el konulmasına hU. 1 - 30 ağustoıı 194.1 Zafer bayra· 

kl°lmetçe karar verilmiştir. Bu men· mı aşağıdaki merasimle Taksim mey 

sucat lktısat VeMletinin !Uzum gö·. danında kutlulanacaktır. 
receği miktarlarda satışa çıkarıla· 

caktır. Bu husu:;ta. 1ktısat V<>kllletin-

ce dört yUz bin liralık blr mütedavil 

.sermaye tahmin edılmiştlr. Hazırla· 

nan kararname pazartesi günü neş· 

2 - Tebrik ve kabul merasimi: 
Ordu namına. Komutanlığa yapıla

cak tebrikler Fındıklıda. Komutanlık 
binasında ve a.,cıağıdaki saatierde ka· 
bu1 edilecektir. 

ttL-· Nezareti sorulan bir sua· ı benzrmilor. 
~P etıniştir. Ercümend, seyalıatin başından sonuna redUecektir. 

A) Saat (8,30 _ 9) İstanbul garni
zonu .birlik Komutanları ve müessese 

A.mirleri. 

~ ııı .\isi " "nin en guzel şırkıları, ı;azelleriylc, siii!enen, Amerikanın 60n· a •uı neşcfillc bezenen 2 büyük film birden: 

1 llgün LALE Sinemasında 
~~ 

urnıalar Altında j 2 .. AŞK MAÇI 
't~ı t M t L E KATIIEHİ. E HEBURNE 

u}l.J<ÇE GAR\' GRAr\T --· 

ANA- İLK - ORTA - LİSE 

BOGAZIÇi LİSELERi Yatılı ve 
yatısıı 

1(. Arnavutköy • Tramvay Caddesi: Çiftesarııylar 
lıl'.rtl İçin her gün 10 dan 17 ye kadar mektebe müracaat edilebilir. 

ere 25 eyliılde baglanacaktır· İstiyenlere tarifname gönderilir. 

Telefon: 36 • 210 

lı+~nbul Levazım Amiirliğinden Verilen: 
' Hcnici Askeri Kıtaat ila nları 

~l 
. lboauıı~ 40 kıını,tan 322,000 kilo eığır eti kapalı zarfla ekııiltmeyo 

llııııııa tlcaı 26/8/941 Salı giınil aaat 11 de Çorluda a~keri eatın alına 
~ ~ >'•~ılaraktır. Tohmin bedeli 128,800 lira ilk tenıinııtı i690 liradır. 
~ -.er:;• vesikalarilc teklif mektuplannı ihale ı&aatinden bir saat evvel 

' tleri. (848 • 6901) 

~~- * l9~l lp Plı kayıt yular baelığı kapalı zıttfla eksiltmeye konmo~tu.r-
Y ~il4rte i sıinu nat 16 da İmıittc Akeakocada a•keri eatın alma ko

li beitPılacıktır. Beherinin tahmın bedeli 4 linı ilk teminat.ı 1500 liradır. 
~"~kitten bir saat evvel kanuni vcsikalarilc teklif mektuplarını ko

ll? eti. Evsaf ve ıartnaıne!i Ankara, İ.5tanbul Lv. imlrlikleri &atın al· 
• lnda d ) 
~ a goriılur. {!IQ.ı -7145 

b~l?•tıı. • * 'lfoti gu odun v,. 20 ton saman alınacaktır. Pazarlıkla ek iltmcleri 25.8. 
'lıınuıı;u !Bat 14 t~ Hadımköy civarında .Muha köyundıı askeri satın al· 

a Yapılacaktır. Taliplt-rin belli vakitte komisyona gelmeleri. 
(951 - 71-19) 

B) Saat (0 • 9,30) Vilflyet, Beledi· Teşakldlr 
ye, C. Halk Partisi ve diğer tcşek

Birinci intişar yılımızı tamamlayıp küller (mUlklye protokoluna gorc). 

ikinci yılımıza girmemiz veslles!le .s - :Merasim: 

ı bizi tebrik IOtfunda bulunan reCiklP.· 

ı rimize, dostlarımıza ve okuyucuları· 
1 
mıza teşeklilli' ederız. Bu ariida kari. 

terimizden aldığ'ımız mektuplarda 

bazı ~ıleklere t~adUf ettik. lmkfm 

buldukça bunları yerine getlrmeğe 

çalışacağımızı vadeder!z. Kendi ga-

1 zeteleri hakkında tenkit ve arzulan 

olan diğer kari1erim1z de bize bu ten-

kit ve arzulan bildirirlerse 

duyarız. 

BAYLAR 

minnat 

Ismırlama ı;ömlekler için &İZİ nıcm· 
nun bırakacak bir kişi vardır. 

S P 1 R O 
Beyoğlu, Suterazi6İ !\o, 6/1 

.Merasim Taksim meydanında. ola
cak ur. 

M rasime evvela. Komutanın kıta& 
tı muayene.'3ile saat 10 da başlana· 

cak, badehu lstiklftl marşı çalınacaı<, 
CUmhurlyet tı.bidcsine çelenk kona
cak ve hitabeleri mUtcaJup geçit res. 
mi yapılacaktır. 

4 - Merasim atışları: 
30 ağustos 1941 ,günll saat 12 de 

21 atım top atılacaktır. 
5 - 80 ağustos günU ve gece IJC

hir bayraklarla süslenecek ve tenvir 
edilecektir. 

j ZA )i - 1941 ı;eııesintı ait, İ•tınhul Ti· 
I caret ve Sanayi odasından ald ığım 25905 
aicil numaralı kayıt ve tescil hı.iviyet va· 
rakasını kaybettim. Yenisini ı;ıkaracağım· 
daD eskisinin hüknıü yoktur. 

Falilı, Karagümrük, Derı:İ§ali So
kak No. 6. Mustafa Ö:ay. 

Tirpitz 
Ttrpltz, g~-en Umumi Harpte 

Rliliik Britanyanın denb:aJblan 
\a ıtaslle abluka!lı fik rini or tala 
o.tan ve bunu tatbika uğraşan zat
tır. 

!SON MABERLER) f~ciC#ltdf/ 
Almanlar Me rk ez d e 
Odesaya mukabil Balkanlar, ahiret 

kadar uzak 25 kilometre Rus taarruzu Yezan: M. H. ZAL 

mesafede başla dı '- O aktllo Balkan kelimesi söy 

W lenJnce blr yakrnllk hl~i 
Berlin, 23 (A.A.) - Alman ordu

ları ba.şkumandanlığmın tebliği: 

Şark cephesinde harekılt pllın mu· 
clbince devam etmektedir. 

Odesa önunde 
Bükreş, 23 (A.A.) - Alman • Ru

men kuvvetleri umumi karargtı.hının 
tebllğl: 

Cenubı Ukrayna.nın en büyük şeıı
ri olan Odcsa kıUılarımız tarafından 
tamamlle çcvrllmiştir. 

Şiddctıı ve ekseriya. çok kanlı mu· 
harebelerden BOnra düşmanın esas 
müdafaa hattı yarılmıştır. Kıtaları· 

mız Odesadan 15 kilometre mesafe· 
de bulunmaktadır. 

\·oroşllof'a alt evrak Alınanların 

elinde 

Berlin, 23 (A.A.) - D . ~. B. : 
Sovyet orduları şımaı mınUıKası baş. 
kumandam .Mareşal VoroşJlof'a aı. 

Moilıwa, 23 {.\.A.) - Düıı akşam neJ
redilen ~ovyet tthliği : 

22 oiu•toı ı;ünu kıta arınm: biitun cep
he bo> unca ~iddctli mı;hdrebelere devam 
euniştir. 

Bilalı:ıro tam:ı .ıan:ın malumata göre, 
:.11 ağu tos gunü ha. • mnhar.:bclt'ri esn:ı· 
•ınrb evvelce hil•lı .:Jd,i;i gibi :?l detil, 
S.? .j\_Jman tanıı:e 1 tlıi•irrülmü tür. 

Balııkta iki ;!i•maıı nakliye F:emisi ile 
2 &ohil muhafazıı hot·ı batırılmı~tır. 

İki aylık harp esnısında Almnolann in-
1 !l'nca zayiatı, 2 milrondan faıladır. Dun· 

dı.n başka Alm:ınLır, !:000 tank, 10 bin 
tor. 7200 ta)')ar~ kayhetmi!lerdir. 

Sovyetler 5500 lı.>-D '.<, 7SOO top, ~ tay. 
)ıtre ka}beımi§lcrtliı. Sovyctlerden 150 
biu ölü, 490 hin )nrtlı ve 110 bin kayıp 
nrdır. 

Moslcova 2.J ha\" akınıllll mııruı: kal
mış, fakat hiç lıir cs~e.; hedefe isabet ol· 

duyardık. Bıılkan memleketıertle 

bizlm aramrz.dııkl meı;afeli süratll 
trenler yirmi dört saatten az bir 
zamanda aşıır, bno oralardan g-.
zete. mektup, haber getirirdi. Uad· 
yolar gooe gündüz. işlerdi. 

BagUn Balkan memleketleri bize 
ahiret kııdıır uz.ak bir hale gelmiş
tir. Oralıırda. ne oluyor, ne olınu
yor, ancak tesadüfi kulak ha\'adlsi 
diye duyıcyoruz.. YunanJstan, açlı· 

ğm ,.e koleranın hükmü altına dii· 
ljCll, keyfi işgal idareleri altında ııo. 
yulaıı, inleyen bir fcl ket sahafiıdır. 
Yugoslın')·a tam nıana:ille or~ğ 

anarşi lnln ve yumruk hakkının 

hUkUm slirdüğU bir yc.rdlr. 

rntmı:tır. 

evrakı götüren tayyare, alçaktan Bu akınlar esnasında 736 ld~i ölmüş 'e 
uçarken Almanların muvakkat bir 2000 d r zl • 

1 

~·ugo lav~-ada \'e 'l'unanistaııda 

ortalığı tutan hiç bir sağlam kuv· 
, ·et yoktur. Alıwuılar, ku\'"\'etlerlnl 
Ru ceph ine toplamı,Jardır. ital
yanlar, ·ıyn '1 taraftar kaunnuık 

,.e topraklarını g~letml"k emellle 
fırsattan istifadeye bakıyorlar, fa· 
kat saygı ve nuıuz cclbcdemlyor
lar. 

"n a a ID!IBD yara anmı§tır. 
tayyare meydanı civarında, motörUne Lenlnı:;-rad'a tnnrruı. durdu 
ateş eden Alman plya.desı tarafından f k 23 (A.A ) B , 
lnmeğe mecbur edıımlştir. 
, Tayyarede Sovyet başkumandanlı_ 
ğına alt mühim g,zll evra.K ele geçı· 
ı·ıım41tir. 

Odesa. etrafında 
BUkreş, 23 (A.A.) - U. N. B. b!l· 

o O\a, • - uraya ı;eıen 

haberlere göre, Leningrada lı.a!'§ı yepıl:ın 

ı!- lman toarmzunan muvakl·~r .. .., du•dnrııl· 

du~u nnla•ılnıaktadır. 

Londra, 24 ( A.A.) - Rr.uıcr bildiri· 
)Or: 

Londrıının askeri mahfillerindı>, Dni· 

Bu gidişin sonu ne olacak'! Bu
nu kestirmek glittUr, çünkü karan
lık ı;ok kesittir, lçlnıle henüz en 
kU~·ıik bJr ağarma nokta ı belirme
miştir. 

diriyor: 
eper nehrinin a,:ığı mecrası, şarkında 

Alman - Rumen umumi karaıgA· nıoharchdC'r olduğu hakkındaki haberlıı
hının blldirdığı groı Odc:ıa tıı.mamue ri tC'yİt edecek ma!Umaı yoktur. 

l\lukaddcratımızı pek çok nokta
larda müşterek gördllğilmtız üç 
Balkan memleketlnln bize ahiret 
kadar uzak düşmenin, oralarda 
ort~ağa mahsus emnlyetslzJlk 'e 
anarşi bllkfun sUrm lnln, lstik!Al 
ha rctlle milyonlarca Balkanlı kal
binin kanama mın elemini şiddetle 
duyuyor. 

sıkı bir ~ember içine al•nmı4~r. Fev. 
Mevcut intıba şudur ki, bazı· küçük Al 

knlflde kanlı ve sert ve çetin muh;ı
man müfrı:-zelcri nehri gcçıniye mll\11' 

rebelerden sonra. düşmanın c..ıa!lı fak olmıı:lar a da buyük kuvvetler geç· 
mukavemeti kırılmıştır. memiştir. Binaenaleyh cerryan etmel."te o-

D~cunan şehri her ne p;ı.hn.s;~ııı. o· lan bütun muharebeler nehrin garbında 
lursa. olsun tutmak ve ~gaıını müm· tılmaktadır. 
~ün olduğu kadar gecııttırmek için Bir ~ ovyet mukabil tarruzu 
muharebeye aleıaceıe tedarı.ıt edııen Mo ko\a, 23 (A.ı\.} _ Cephenin mer· 

Balkanlılar, birlik \e miişterek 

emnlyet lhtlyncmı zaten l}lddcUe 
duyan nıllletıc.rdl. Yalnız harp pek 
vnkltsız. kopma , bu birliğin teşki
lı\tmı tamamlamağa lmkin bahm· 
mam~tı. 

bahriye, lşçl ve şoför teşekkWıerıni kez mıntakaeında General Konief'in ku· 
de scvketmektedu-. Buıuardan bir mandl5ı altındaki Sovyrt kıtaları muka· 
ı;oğu teçhizatsız \'e hat~ si!AhSız O· bil taarruza flt'Çrui~lcr 'e 48 eaaı içinde 
Jarak cepheye gelmektedır. Asker1er 9 köyü geri almı=lardır. 
ölUnciye kadar çarpışıyorlar. Dinye-

pcr boyundaki ısti.hkAmlar Alman ve M •f V k•ı• Jd• 
Rumenlerin ellndedir. Top ve mltral- aarl e 1 1 g e 1 

Öyle umuyoruz ki Balkanlılar, 

lbugtinkü ağlr imtlbanlan ''e acı 
der lerl hiç tı1r zamruı unutmıya

caklar, btlkbalde fırsat düşer dUş· 
mez Balkan ı>ulhunu teşkllMlandır· 

mak ve böyle fena ihttmaılert önle
mek itin dört elle işe sarılacaklar-

yözlerle teçhiz edılmlş yüzlerce isi.ıh.. Mnarlt Vekili Hııısan Ali YUcel 
ktı.m zıı.ptedılmiştir. 

Ukraynada muharebeler 
Berlln, 2a lA.A..) - D. N. B. a jan_ 

dUn sabahki ekspresle Ankaradan 
şehr'lmize gelmiş ve garda VekAlete 
mensup zeva t tarafından karşılan· 

sı bildiriyor: , 

Dlnycper üzerinde el'an SovycUe- ============================== 
nu.ştır. dil'. 

ıin elinde bulunan bir kaç köprllba• 
l}mın zaptı IÇif! yapılan muharebeler 
bütün şıddetUc devam etmektedır. 

SovyeUe.r, ağır tanklarını bJrer isUh. 
1 

klı.m gibt kullanmak üzere toprağa. 

yerleşurerek sahra. merke.zleıinl tak
viye etmişlerse de Alman luUıları 

müteaddit noktalardan düşman mev .. 
.zllerinl yararak ilerlemeğe muvaffak 
olmuşlardır. 

SovyeUer, Dinyeper Uzerlnde bulu. 
11M Çerkassy şehrln!n evlerinde ka· 
panıp müdafaaya devam etmlşlerdii' 

ŞiddeUi sokak muharebeleri neti· 
oesinde Almanlar sUratle dllşınamn 
11<>n mukavemetini de kırmağa. ve 
ı;ehri işgal etmeğe muvaffak olmuş· 

lardır. 

tsUhklım kıtalarmın yardımilo Al
man kuvvetleri Dlnyeperdeki bir a· 
daya çıkarak düşmanın bu üssUnll 
de zaptctmişlerdir. 

K imya harbine doğru 
Buda.peşte, 23 !A.A.) - Macar a- ! 

jansı Gnliçyada SUınlsla.s"dan bildlrl-

yor: 1 
D inyeper etrafındaki mulıaı·cbelcr. l 

de alınan Sovyet esirleri, verdlklerı • 
ifadede, Sovyct ba.şkumnndo.nlığı ta· ' 
rafından kimya harbi vsıtalarını kul. 
ıanmak ıçln bütUn hazırlıkların ya- ı 
pılmakta olduğunu ve ıbunun iÇ.n kim 
ya harıblne lllzumlu pek çok malzeme 
nakllyaUna b~lanıldığını SÖylemi9· 
lerdlr. 

Berlin hiç bir sulh 
sondajı yapmamış 
Berlin. 23 (A .A.) - Yarıreıımı bir 

kaynaktan bildiriliyor: 
1sviçrede çıkan cGazette de L a.u

.sanne> de Alma.nyanın sulh irnkA.n· 
larıru yoklamak Uzer-0 gftya bazı te· 
şebbüslerde bulunduğuna dair bir 
kayıt inti~r etmiştir. 

Alman Hariciye N ezaretı bu ha· 
beri Avrupa havamnı zehirlemek va
kıası olarak te!Akki etmektedir. 

Bundan başka Berllnde şu cihet do 
müşahede ediliyor ki, haberin veril· 
mesl tarzı menşe1ni göstermeğe ktı.· 

fidir. Bu gibi haberler t efsir ed!lme
ğe değmez. Berlindekl 'bir muhabir 
tarafından gazetesine verilmiş olsa 
bil• bu, Berllnln havasını değil olsa 

r--Harp vaziyeti--..., 

Vaziyetin hulasası 
Yazan: ibıaa BORAN 1 

Bugünkü vaziyetin hulAsası şu- daki iki Alman ordusunun kencll-
dur: 61lo ayni hizaya gelmelerine lnti-

1 - Şark cephesi dışında kalan zar ediyor. Moskovaya .k&r'fl ya.
Uç müstahkem mevki Rwı kıtaları nm a;y ~kllnde bir vaziyet almak 
tarafından mua.nnidane müdafaa ve bir kıSkaç meydana. getirmek 
cdlllyor. Bunlar, Ladoga gölll şi- içln hiç dıl fıı.na. 'bir pıtuı değil. Bu 
malinde Sortavala, Estonyad& Re- iş .muvattak olursa, bundan sonra 
val ve garbi Ukraynada ()desa.dır. Moskovaya karşı bu hru'bin en bil· 
Bunları garp cephesinin DUnkerk yUk meydan muh:ırebesi yapıla.· 

vaziyetine benzetmek pek doğru caktır. 
olmaz. DUnkerk'e ehemmiyet ver- ..1 - Cenupta. Abnan ordusu Din 
diren .soo bln kişilSt Fransız ve yester boyuna yanaşmakla. meş
İngil!z kuvvctıerıydl. Halbuki bu gul. Ruslar 700 • 800 M. gcnl~Ji
üç mevkide Rus kuvvetlerinin ye- ğindek1 Dinycper üzerinde mevcut 
kfınu 'bile 300 bini bulmaz. Rusla.- şose ve demiryol köprülerini tah· 
rın göle ve denize dayanım açık rip ettilerse Aşaj;rı Dlnyepcr'i aş· 
cephelerinden bir kısnn kuvvetle- mak QOk müşkWdUr. 

1 ini kurtarmaları mllmkUndllr. Faıkat Almanlar şark! Ukrayna-

2 - Lenl.ngrad'ın mtıdafaam yı galiba. blzlm tasavvur ettJtim!z 
...nnu ühl hareketi olmu,._ gibi 1sU1A.ya. kalkıştılar. Bu plln, 
e; .... n en m m T Gomel üzerinden cenubu şarkiye 
tur. Leningrnd etrafında Verdün 

doğru ilerlemek, bu suretle Kief 
isUhklı.mlarma. benzer şekilde kuv-
vetu tahkimat yoktur. Fa.kat Rus ve cenuptald Rus ordusunu şimal-
halkının da ka.trldığı bu müdafaa, den kavramaktır. Bu hareket şiin· 
VerdUn'deki kadar bü.ytık ve kanlı dl Almanlar lehine !Jık4ıafa başla.
olacağa benziyor. Almanlar Ver- Ciı. Zira. Ruslar .ş!ddeUl. muharebe
dUn'dc Frnnmzıarı kıı.na boğmak ierdcn sonra. Gomel'i tahliye etti-

aer. MUtıim blr muvasala merkezı ıstemtşlerdi. Halbuki o müUıiş ta-
arruzlara rağmen verdUn mUda- olan bu şehir Almanlar tarnfrndan 
filcrl önünde kana boğuldular. iNal edildi. Rusların bu Alman ta 

a.rruzunu durdurınalan 10.ZUUdır. 
Lcnln,.,,.ad müdafaası ibu cephede-

• ..,. Aksi takdirde Bud!eni Dlnyepcr-
ki harekA.tın tAll kısmıdır. 

den daha şarka çekilmeye mecbur 
Asıl mesele, Voroşllof ordusu- kalacaktır. 

' li. I< 
t, ı.:. . • Genel Merkez Başkanlığından: 

Geçenlerde batınlmış ola n Bls
mark ı,uufma menııup Alman 
cTlrpltu zırblıııının ln,aatınm ta
mamlandığı ve zırhlının Baltrktıı 

tecrübeler yapmakta olduğu Lon· 

dradan blldlrilmektedlr. 

Bu harp gemisine verilen Tlrpıtz. 

ismi, bir Alman amlralının adıdır. 

Tlrpıtz, 6 mart 1980 do. Alman- olsa mUnhasıran muhabirin mahiye· 
'tini ..-ıssterir. yada Ebenhau eıı'cle 81 yaşında ., 

nun, Leningrnd'ı müdafaa edeyim 5 - Almanların :neşrettikleri 
derken Alman ordusunun ihatası· za.yi&t listesine karşılık olmak 
na dllşınemesi vo şarka çekilerek üzere !Ruslar da bır zayiat listesi 
yeni lblr cephe tutabilmesidir. Al- neşretWe.r; hu listede imha ve esir 
mantarın Novgrad veya Borovis edilen Alman fırkaları 8ItUflan ve 
istikameUnde yapacaklan taar- numaralarile birer birer gösteril
ruzlar bö~'le bir gayeyi istihdaf mlşUr. Bunlara. inanmak !Azım ge· 
cdeb!llr. Mareşal Vorof!lof ıımen lirse, Alman ordusunun 70 - 80 

ve ZeUger göltıne uzanan cenup fırkasr kısmen imha ve kısmen 
cenahını kuvvetll ihtlya.tıarla ısikı esil' edilmiştir. öıu, yaralı ve esir 
tutmazsa., Almanların işini kolay· olarak znyiat 2 milyondur. Ayrıca 
ıaşt.ırmış olur. BllyUk Harpte Ver- Almanlar 8 bin tank, 10 bin top ve 
dUn Alman ordusunu nasıl UZel'.!ne 7200 den fazla tayyare kaybctmiş
çektise, Leningrad da şlmdı öyle lerdir. Ruslar Almanların ncşrct
Uzerlne çekiyor. Ruslar hesabına tikleri zayiat listesini hayali bulu-
1hiç de fena değil; fakat geri isti- yorlar, Almanlar da bu Rus list e
kamcti ısnğla.m tutmak şartile. slni hayall bulacaklardır. Bize ikl-

~ fltı.-""tıdı k 
~ e tc 

100 
urumdan \C?İlmek surctilc 70 X 100/ 2 ebadında olmak üzere 

' ' lııı 
111 

ıOOo kurban afi) bastırılması açık ekeiltme)e konulmuftur. 
a 1tıııiııa~ nıuhauuncn bedeli beher 100,000 ni 500 liradan 1000 lira olup 
~ ~ltıııı ~ lırndır. 
~ , l~ biııae 25 ağustos 9~1 pazartesi gunü saat 16 da Türk Hava Kurumu 
~ ~tı iıc . ında > apılacaktır. 
l.~ııbu1 ;t §artname her gun Anknra merkez ııatın alına komisyonun· 

'· 1~k Hava Kurumu ~ubcsinden \erilir. 
Gunu komisyonda hııluamahdırlar. 

(694.S) 

Alman Amiralı Alfred Frledrlch 

von Tirpitz, 1849 da doğmuştur. 

Deniz Akademi&lnden m ezun ol
duktan 10nra peyderpey terfl ede
rek 1896 da B ahriye mü teşnrlı-

ğına, 1898 de Devlet nazırlığına, 

1911 de umum Alman donanma
ları b&§lmmandanlığına tayin edil· 

mlfth'· 

vefat etmiştir. 

Almanlar, Amiral TJrpitz'in or

taya attığı abluka fikrine Mdık 

kalarak bu harpte de denizaltıları. 

na tayyareleri ve hattfı korsan ge
milerini ilave l6Uretlle İnglltereyJ 

ablukaya ç.aJışmakta ve bu gayret 

cAtlantık muharebesb adını alınış 
bulunmaktadr. 

~ümeroank unıu.n 

müdürü istif :ı etti 
Ankara, 23 (Telefonla) - SUmer

bank Umum MUdUrU BUrhan Zihni 

3 _ Merkezde Smolensk doğu- sini de ihtiyatla. karşılamak dllşU-
61.lndıı. sükönet vnr. Galiba bu mın- yor. Fakat biz öyle zannediyoruz ki 
ıtakada kendisini toparlamaya ve ıkl tara.f da. ordularındaki .nsan ve 

vazifesinden istıra etmiştir. Yerine ryeni bir hamle ile taarruza hazır- malzeme mevcudunun Uçtc birini 
Zırıınt Bankası Umum MlldUr mua.· la.nan Alman ordusu, cenahların- kaybctmiştır. 
vini .)flthatın getirilmesi kararlaştı- .., ... .._ _________________________ _.~ 
rılmışt.ır. ... 



At Varışları 
Bugünkü yarışlarda birinci ve 

ikincileri bulmak güç ola.caktır 
Bugün yedinci hatta koşularına· 

mut.ad olduğu veçhile bUyUk bir me
raklI kütlesi önUnde devam edilecek
tir. 

Birincikoşu 
Birinci ko,uda, Tarzan geçen se

. erki gaUbiyeti üzerine 68 kilo tıe 

11:~aktadır. Buna mukabil mesa.te 
lOO metre k.rsalmıştır. Kilodan aldığı 
,andikapr mesafenin azalması yU
dlnden tela.ti edecek bir vaz.iyet hasıı 
~lmu.ştur. Kendieinin en kuvvetli ra
kıbi M. Havva da bir kilo fazladır. 

, .. a.vorimtz: Tarzan. 
PIA.seler: M. Havva _ Kuruş.. 

ikinci koşu 
Mesa!enln kısalıfı ve Cesurun da 

ıığırhğı dolayısile Nerimanın kolay 

bir galibiyeti !)eklinde tecelli edeceği 
kanaatindeyiz. 

Favorimiz: Nerlmaıı. 

Üçüncü koşu 
Günün en karışık yarışıdır. Şimdl· 

re kadar Saron mUSteena pIAse bile 

tlamcyan bu tayların ne gibi bir sıra 

Güzel bir pedigrtsi olan Cengizin 
hiç olmazsa plAse olması icap eder. 

Fa.vorımiz: Saran. 
PlA.seler: Bomba. - Cengiz • Par 

don. 

Dördüncü koşu 
Bu yarışa. Karanfil ve Goncadaı 

birisinin girmlyeceği muhakkaktır 

Hangisi ko,,arsa koşsun yarış milca 
delest Dandl ile olac&k:tır. Çok ağ 

bir sıklet ta~ıyan Dandinin Rol tara. 
tından geçilmesi melhuzdur. 

Karanfilin i'tiraki halinde netice 
onundur. Ak!i takdirde aradaki 9, 
kıloy& rağmen Goncanın epey terll
yerek koşuyu kurtarması da vardır 

Favorl.rn.lz: Ahmet Atman ahırları. 
Phl.se: Dandi _ Roi. 

Beşinci koşu 
Çok güzel tevzin edilen bir handı 

kap koşusu olan bu yarışta. atların 

!J&nSları hemen hemen mtısavtdir. 

Favorilerimiz: I~ık • Kısmet. 
PlAseler: Tomurcuk - Bora • Se

vim. 
Karilerimize bugünkü favorilerimi_ 

zl bildirerek kendilerine iyi şanslar 
llzerinde yarışı bitirecekleri merakı temenni ederiz. 
muciptir. ATÇI 

Topkapı 
re:i/ bede1' 

Lıra K. 

1751 06 

Sarayı Müzesi Müdürlüğünden: 
Aluı.:akkaı teminatİhale tarihl 

Lira K. 
• ı. 

131 33 10.9.941 
Fatihte Fatih tür~si civarında k~fi mucibince yaptırılacak bekçi odası mÜ· 

na.kasa ile 10.9.941 Çlllam.ba günü ıaat on bqte yükAek mektepler muhasebecili· 
ğinde müte~kkil komisyonda talibine ihale edilecektir. 

Taliplnin iha1edm CTI·el k~if ve ~art.nameyi tetlilıri. etmek üzere Topkapı &a· 

rayı müzoi müdürhiğune müracaatları. (7455) 

INŞAA T iLANI 
Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: 

1 - Ka,-.eride in!J& tiril k 'it(t pavi,.onla.r' ,, \eri ile bunlara ~t yol, 
lanaliıasyon, harici ~u teeı.sat• gibi in~aat görülen Jüıuma binaen ikinci defa ola· 
rak. kapalı zarf u~ulile el~ihmeye konulmu~lur. İ2bu in~aatın muhammen k~f 
bedeli 481892.06 li:adır. 

2 - Eksiltmt- eYrakı 2.ı lira mukabilinde .Ankarada Sümer hınk maamelit 
tubea.inden İ~tanbuld<1. Si.im"r bank şub~!!lnden alınacaktır. 

3 - Eksiltme 27/ 8/941 tarihine müsadif çarşamba günü sut 16 da Ankua· 
da Sümer bank umumi müdürlugünde yapılacaktır. 

4 - l\Iuva.kkıt teminat 23100 liradır· 

5 - İAtekliltor trklif ('"Vfakı mryanına, şimdi)·e kadar yapmı~ oldukları bu 
a:ibj i,lrrr ve bunların b('"dt'llerine. firmanın tt'knik tt"tkilitının kimlerdt'n terek· 
kup ettiğine •e hangi bankalarla muamelede bulunduklarına. dair ve!ikılar koya· 
cak.lardır. 

6 - Teklif mektuplarını ha"i ıarOar kapalı olarak ihale günü saat 15 ıe 

adar makbuz mukabilindto Anlarada ~ümer Barık umumi kitipliğine teslim oJu. 
nacaktır. 

7 - Po~ta il~ gönderilccE'k teklifler nihayet ihale ıaalinden bir saat eVTeline 
lıdar gelmiş ve zarfın kanuai şekilde kapatılmı' olması )izımdır. Postada vaki 
olabilecek gecikmeler nazarı itibarı alınmıyıcaktır· 

8 - Banka ihaleyi icrada ;ıerbesttir. (5770 .. 7354) 

INŞAA T iLANI 
Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: 

l - Nazillide in,a ettirilecek i~çi apartımanlırı ile bunlara a.it yol, kana· 
.fiza51on harici au tetİ'."8.lt gibi in,aat kapalı zarf U.!lulile eksiltmeye konulmuıtur. 

İ~bu inşaatın muhammen kqi( bf'df'li 306513.04 liradır. 
2 - [k!'liltm(' to"rakı 16 lira mukabilinde Ankarada Sümer bank muımeli.t 

ıuhe~inden alınacaktır. 

3 - Eksiltme l. 9 · 941 tarihini'\ müsadif pazartesi ;ünü ıaat 16 da An karada 
~ümer hınk umumi müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - ~Iuvıkkat t"minat 16050 liradır. 
5 - f~teklilrr teklif e-vrakı meyanında :imdiye kadar yapmı~ oldukları bu 

tibi itlert- •c bunların b~dellerine, firmanın teknik lctkilitının kimlerdrn terek· 
ki.ıp ettiğine "e hangi bankalarla muamclitta bulunduklarına dair ve~ika koya. 
eaklardır. 

6 - Teklif mektuplarını ha'i zarflar kapalı olarak ihale cünü 15 ee kadar 
makbuz: mukabilinde Ankarada Sümtor hınk umumi litipJiğjnc teslim olunacaktır· 

7 - Po:ola ile gönderilec"k tellifltor nihayrt ihale Aaatinden 1 ıaat CVYeline 
kadar gt>lmiı ve zarfın kanuni ,ckilde kapattlmı, olma!;J lizımdır. Postada vaki 
olabilecek geçikmeler nazarı itibare alınmı)acaktır. 

8 - Banka ihaleyi icrada !ltrhe .. ttir. (5803 • 7379) 

• 

İstanbul V elief endi yaz yarışları . .. 
YEDiNCi HAFTA Resmi programıdır 

Cümhurreisi ismet :lnönününJ himayesinde ve Başvekil Refik Saydamın riyasetinde Yüksek Yarış ve lslah Encümenin'' 
tertip edilen yarışların resmi programıdır. 

Birinci koşu (Handikap) 
üç yaşında saf kan arap erkek ve dişi taylara mahsustur. İkramiyesi 255 liradır. Birinciye 180 lira, ikinciye 55 lira, üçüncüye 

1200 metredir. 

Sıra Hayvanın 
fa. Sahibi 

l Fthmi Vural 
2 Prens llalim 
3 Fahri Atlı 

4 Şevket Kırgül 

5 Sedat Börtecene 

ismi 

Tarı.an 

Melik Hav,·a 
Cülgtç 
Kuru, 
Süleyk 

HAYVANIN 
lrkı, rengi, cinsi Babası 

Sk. As. kır erkek 
S. K· A. al dişi 

S. K. A. al dişi 

Sk. Ar. al erkf'k 
Sk. Ar. al erkek 

Kuruş 

Peau kuj 
Btrk 
Kuruş 

Şahan 

Anası 

Sübt'yh' 
Nebile 
~te!lrure 

> 
1\faneki 

ikinci koşu 

Yaşı Antrenörü 

3 F. Aıh 
3 P. HaHm 
3 Fahri Atlı 

3 ~recit 

J S. Börtecene 

Taşıyacağı renkler 

Ytıil, kırmızı 

Gümü~ü eiyah, ma,·i 
Pembe 
Vi:neçürüğü, urı 

Sarı, kırmızı 

Sıklet 

68 Ahmet 
60 Horvart 
56 Abdullal> 
48 Mecit 
46 Mebnıet 

Saat 16,30 dı 
Dört ve daha yukarı yaşta ve kazançları yekunu 1000 lirayı doldurmıyan yerli yarım kan İngiliz at ve kısraklara mahsus tur. İkramiyesi 255 liradll'· 

dnciye 180 lira, ikinciye 55 lira, üçüncüye 20 liradır. Sıklet: Dört yaşındakiler 58 kilo, beş ' e daha yukarı yaştakiler 60 k.lo taşıyacaklardır. 
Mesafesi 1600 metredir. 

1 Talil Atcan 
2 llü.seyin Kuru 
3 Mehmet Gümü, 

Cesur 
Neriman 
CemiJe 

Y. K. İn kızıl kır erkek Fris 
Y. K. İn. al kıs. Zorongo 
Y. K. İ. Doru dişi GöbürnıÜ) 

~4 

Cemtle 
5 T. Atcan 
4 R. Ele 
4 M. Cümüı 

fl.favi Turuncu 
Yeşil kımıızı 

Beyaz kınn ızı 

60 HorvaJt 
56.S Rıdvan 

56,S Cambaı 

üçüncü koşu (Satı§ koşusu) Saat ı 7 Jı 
İki yaşındaki yerli saf kan İngiliz erkek ve dişi taylara mahsustur. Azami satış fiyatı 1~ 00 liradır. 1200 liradan aşağı yazılan taylardan beher_~ 

ra için ikişer kilo tenzil edilir. İkramiyesi 400 liradır. Birinciye 300 lira, ikinciye 75 lira, üçüı. cilye 25 liradır. Sıklet 60 kilodur. Mesafesi 1100 metre<>" 
l Aaım Çırpan Cena:iı Y. Sk. In. al t'rkek Onniks Egrf'ttc .. 2 Yula Yt::!il !arı 56 Yula 
2 Kadri Yıkılmaı; Yavuz Y. Sk. İn doru erkek Onniks Zenart 2 K. Yıkılmaz ~lor &arı 56 1'-tahmut 
3 Yunua Ün Saron Y. Sk. İn. doru di:i Onniki Saxa Rubillard 2 Yunus Ün Vi,ne ~ürüğü 5-1,S Reıat 
4 Fahri Atlı Pardon Y. Sk. İn. doru dişi Cloud C&p Virjinr-laugb 2 Abdullah Düz pembe 50,5 Abdullak 
5 Suat Kara Ounan Bomba Y. s. K. İn, al erkek Onnjks C. Radiance :? ş. K. Osman ~for krem 50 Şandor 

Dördüncü koşu (Centilmen lcoşusu) 
t)ç ve daha yukarı yaştaki saf kan İngiliz at ve kısraklara mahsustur. İkramiyesi 300 1 radır. Briinciye 225 lira, ikinciye 55 lira, üçüncüye 20 

3ıklet: üç yaşındakile 65 kilo, dört yaşındakiler 70 kilo, beş ve daha yukarı yaştakiler 72 h lo taşıyacaklardır. Mesafesi 24 00 metredir. 

l Dr. Selerof 
2 fiasan Alakuf 
3 Ahmet Atman 
iı Ahmet Atman 
5 l K ra 

Komisarj 
Daody 
Karanfil 
Gonca ----

Sk. İn. al at 
S. K. İn. ke!'I· doru at 
S. K. İn alt at 
S. K. İn. al kır-rak 

"k· ln .. dorll •t 

Obertaı 

Fa, ora 
Onnik3 J[ 
Onnila II 

ud C.p 

Baısia 

,Ca!ltilemairı 

tgretıe 
\liı.ıtinı;rtte 

Rı t,,c-& 

7 Dr. S.lerof 
8 Bayram 
5 Ahmet Atman 
-ı A. Atman 
3 s. K. OND .. 

Sarı, mavi 
Yeşil, Kavuniçi 
!\favi, Siyah 
"l\favi Siyah 
~lor, Jri:renı 

72 Selerof 
72 Ş. Akııo• 

66 Ötdemit 
62.S Öıdenıit 
59 Abduf 

Beşinci koşu (Handikap) 
Dört ve dal)a yukarı yaşta 'ki saf kan arap at ve kısraklara mahsustur. lkramiyesi 190 liradır. Birinciye 120 lira, 

;lır. Mesafesi 1800 metredir. 

Saat ıs 
ikinciye 50 lira, üçüncüye ,ı 

1 fülat Bayaal 
2 Nezir Temizer 
3 Mu!la(a Turgut 
4-İsmail Küçük 
S Dündar Günday 
6 İ. Hakkı Tekçe 
7 A•. Teğ. Muzaffer 
8 Buıhan Iııl 

9 Abdülkerim Erturhın 

Bora 
ı,ık 

S..Onı Vlll 
Simri 
Tomurcuk 
Tuna 
Kırnlet 

Yıldırım 

Budak 

Sk. Ar. kır at 
Sk. Ar. Al al 

Sk· M. kır at 
Sk. Ar. demiri kır kıs. 

Sk. Ar. al at 
Sk. Ar. kır at 
Sk. Ar. Al at 
Sk. ar. yağu; at 
Sk. Ar. Al, at 

\kt'ylin 
B~rk 

Şahan 

Hamdo 
Gandi 

Kuru' 
Hemdani 

'ff",Ut 
Bulut 

Bulut 
Alnsı1ı 

Şimri 

ı · . Sümer 

Şuade 

Sııbe}hi 

Küheyacuı 

Aıi.de 

Smem 

ikili bahis: 1, 3 ve 5 inci koşulardadır 

5 l\fehmet Direk 
4 N.Temizer 
4 İdris 
5 Mehmet Kü9iı'k 

5 Aziı Özbay 
4 Ihsan Atçı 
13 FiJips 
6 Bayram 
8 Erturhan 

r.ravi 

Yetil, Pt"mhe 
!\laton, Sarı 
Beyaz, Kırmızı 
Kırmızı, Sarı 

Beyaz, Kırmızı 
Kırm-ııı 

l\(avi, Kırmıı.ı 

~favi, Y~il 

Çifte bahis: 
Oclü bahis: 

2 - 3 ve 4- 5 inci koşular arasında yapılacakhr 
3 - 4 ve 5 inci koşulardadır. 

SPORCU 
AY AGININ SIHHA TINI KORU 

En mükemmel spor 
ayakkaplannı 

Model Evinden 
HALİT AKGÜN 

Temin edebilirsin. Adres: Çal'şıkapı Yeniçeriler cad. 67 -1 

68 Mehmet 
6:? A. Atçı 
60 Abdullab 
56 
55 Meeiı 

53 
52 Ahmet 
50 Rıdvaı 

'8 -

Şeblr Tlyatros• Yaz Tems11ıer1 l 'KIZILAY CEM.ıY 
HAZIM ve ARKADAŞLARI 

24 Ağu<tos 941 paıar günü aaat 9,30 da UMUMi MERKEZiNDEN : 

Dr.HafızCemal 
LOKMAN HEKiM 
Dahiliye Müteh...,.ı 

Divanyoln 104 
Muayene saatleri: Paz.ar 

>, •• :" ~-·""'" 2 5. Tel: 23898 

Üsküdar - Kadıköy ve Havalisi Halk T rarTlval 
Türk Anonim Şirketinden 

Suadiye Şen yol Buketpark 'ta 

Slt Karde·şıer ·Vodvil 3 perde 

' Tiyatrodan M>nra tramvay vardır 

Erzincan Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Ek .. iltmtye konulan iş Erzincan viliyet merkezinde ceza evi inşaatıdır. 

Bu i~in ke~if bedeli c51151.~ lira olup kapalı ıar( usulile ek!ihmeye konul· 
mu~tur. 

2 ~ İ'>tekliler hu işin k~if \"E' şartnamtolerini 2S6 kuruş mukabilinde Enin· 
can Nafıa müdürlüğünden alabilirltr. 

3 - Ek. ihme 5 Eylül 9'11 cuma aiinü !-&at 17 de Erıincan Nafıa müdür· 
lüit:ü binac;ında toplanacak ek .. iltme komi!'ıyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Ekr-ihmt'yf' i~tiTik edece-k isteklilerin 3807 lira SS kuruşluk muvakkat 
teminat vermct!i ve 941 yılına ait Ticaret Odası vnikatı l'C liakal yirmi bin lira· 
hk i~ yaptığına ait cbuna bt"nztl") v~ik.a il~ ihaledt'n üç ;ün evvel Erzincan vili· 
yetine müraraatla bu fşe girmek için almıt oldukları ve,ikayı teklif mektupla· 
rına raptetmeleri tarttır. 

5 - Teklif mektupları yukırıda üçüncü maddede yazılı qatteıı bir sut 
tneline- kıdar Erıincan 'afıa müdürlüğünde ttşekkül eden komisyon reiıliıtine 

makbu:ı mukabilinde vrrilccektir. Po~t• ile ~i.lndtrilt><'f'k mektupların muayyen 
sa.ate kadı1r ~clmit olmı.-.ı ve dış u.rfların mühür mumu He kıpatıl.mıı olma""ı 
li.ıımdır-

l'Htadı •ııku bıtlaca.I. ;ecikııuıler ~.ı.uı edilıııu. •(.uHI) 

lstanbul Kızılay Satı§ deposunda çalışmak Üzere imti
hanla 75 lira ücretle 3 stajiyer memur alınacaktır. 

ŞERAiT: 

1 - Ticaret ve diğer lise mezunu ve yahut en az üç se-ne bankada çalı,ml§ 
olmak. 

2 - 35 yaıını tecavüz: etmemi~ olmak. 
3 - Ahvali ııhhiytti müsait olmak. 
4 - Nüfua tezk.errsi, ıaıhhat raporu, mektep diploma "eya tasdiknameııi, hüs

nühal varakatı ve vı~a bonıterviılerinin aı-ıl vt>ya ~uretlerİ· 

S - Kendisini tanıyanlarda.n üç ki~inio iıı.im ve adresleri. 

iMTiHAN MEVZUU; 

1 - Ticari muhasebe, 
2 - Ticari hesap. 

3 - Türki1e ikttMdi c.oifafyuı, 
4 - Nazari iktı&at· 

5 - ~luhaberat ve kıli,rafi 
İmtiyan İ!'.ôtanbul Sirkeci Kıııl.Jı'f hanında Kızılay ~atı, dt'posu direktütlü· 

ğünde 5.1).941 tarihint müudif cuma günü saat 10 da icra edileceğinden ta· 
!iplerin ve~ikle birbktc mezkü.r güne kadar müracaatları. 

..... DOKTOR 

ÇIPRUT 
0lldl.7e ve Zllllrev"9 Mtl 7 ı 

""'' Beyoğlu Yeril - l'~· 
W'I kw' • ıdıB Poeta c.~ 
k°"'"IDde ~ apart::nam 

reı: '3Ma __ .. 

BiR MUHASEBE MEMURU BiR VEZNEP~ 
ve DAKTiLO ALINACAK 

Kanunen muayyen memurluk evııa.f ve ~eraitinde-n maada ;' 

l - 1\-ftthasebe memurluğu i!,;İD deheT u!>tılüne bihakkın ,·ak' 1 

aeli olmak· 

2 - \'eznedarhk için bilfiil vt'znc itlerinck bulunmuf olmık '' 
nakli veya plui kefalet v,reıbilmek şarttır. 

3 - ~uh~!'lebe memuru ile daktiloluk i~in 3 Eylül 1941 ~:tff'/ 
eaat 14 de 1mtıhan yapılacağından isteklilerin bu tarihten üç aıJ 11 

"••••••••dar müracaatla kaydedilmeleri. •••---"': / 
~~~~~~~~~~--,.......,,,, 

Devlet Denizyolları lları18 
'----~~~~~~~~~--~ . ~ 

21 Ağu~tos per?emhe günü yıpılacağı ilin edilen Burgaıad• 1~ 
ek!ôiltmt8İ 2S ağu&tos 941 paza.rteıü ;:ününe tehir tdilmiıtir· Tali~ 
14 e kadar kapalı ıarflıır1nı alım aat.ım komisyonu reisliğine oııı. 

tevdi etmeleri liıımdır. Bu i~e ait t-vrak §unlardır: / 
Hususi fenni '8-nnamto, Yahid.i fiyat, mulı;,a,·ele ek&iltme ~arııı 

fenni ~ırtnamt", proje. (7378) 

~ •• Notriyll Müdürü: AH~rET EMİN Y~ 
Buılcb&ı J«: \ATAN MATBAASI 


