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Ulusal Ekonomi 
ve 

Arttırma Kurumu 

Usul yobazhğı 
idarl usu 1 ve kaide yobazlığı 
~~~ünden memleketin neler kaybet
tıgıni gösteren bir iki canlı misal 

Yazan: Ahmet Emin Yalman 
l- iassup içinde yaşıyan sup talebe vardı. Kadına acıdı
~ nıu~tıerde her dinin ho- lar. ~e~ssU!'1ine alaka göster-

. .,,,:. l'ahıpleri müftülen· var- mek ıçın hır cenaze alayı ter- , 
11: 0ır · ' t· tt'l T "" Ya ~nsan onların bekçiliği- ıp e ı er. a.nı cenaze kalka-
bir 8a.Ptıgı kaidelere en küçük c~ğı .~ırad!1 nahiye müdü!:ü gö

l te~~sızlık gösterince, der- rundu, «n~şı Ank_araya gonde_:
. Cadıd ederler: «Kafir olur- mek, fet~ meyyıt yapmak la
. l'pılırsın cehenneme gi- zım ... > diye tutturdu. «Canım, 

.lle .) ' ~epimiz _gördük, bu ço~uk bo- 1 

·· tnleketimiz, taassubun her guldu> ~ye şehadet ettık. Pa
'p Yobazından çok §Ükür in- ra etmedi. Kadının feryadı ara
t birsaye~inde kurtuldu. Fa- smda ~~şı Anka:aya. ~ön~e~-

Hükümet 
Buğday, arpa ve 
çavdara elkogdu 

Müstahsil yarından itibaren f Teşrinisani 
kadar elindeki mahsulü Toprak Mahsulleri 

müsait şartlarla satacak 

tarihine 
Ofisine 

Radyo pıete8.inln verdlfl habere göre hükfimetlmlz, mll&tahsU hal
kımızı pek alAkadar eden yeni bir karar almıştır. HükQmet, milli ko
runma kanununa istinaden yeni senenin bup;day, arpa, ç&\'dar gibi hu
bubata Toprak Mahsulleri Ofisi ,·asıtasUe el koymaktadır. Şimdi ha
sat zamanıdır. Yarmdan itibaren 1 lklncltefrin 1941 e kadar bu gibi 
hububata lılllo ba~ıına ı kuruş fazla ,·erllecektlr. Halkımızın bu fark
tan latlfacle lrlo ellerindeki mallan ı lklncltqrinden eV\'el teallm etme
leri kendi menfaatleri iktıusınch&ndır. 

\, 
l!ı . nevı yobazlığın başı he- ler. ~oy arabasıle ıkı gunluk 
e~ln_ıemiştir. o da idari u- yoldu. Orada iş ~ak~~i, avdet -~ir 

aıt korkunç, zehirli yo- ~'.lf~ya yakın surdu. Hem koy
l'e ır. Mukaddes tanılan u- lu ı~~~.en oldu, .. hem. kadını_n 

. Ve kaidelere karşı hele teessuru tahammul edılmez hır 
llıiyet hayatında aklın ica- hale çıktı. ~em köylüde devlet 

Almanlar &arafmdan esir edilen blr so,·yet grup• Sovyetlere göre Almanlara göre 
· ~a~ıı .. ihtiyaçların emrini ba~~!lm daıma .8:k.ılla hareket 
8ihiinuz, neye uğradığınızı ettıgı ha~kında.~ı .~tı.~at s~ıldı. 

dan işinizden olursunuz Bu nahıye muduru, kaıdelere 
ın8lYIIırsınız. Ancak halkı~ ~öre hareket ederek bu müşkü
\' enııeketin iyiliği için bir latı yaratacak ve yalnız bizzat 
e ~ai~eyi ihmal ettiğinizi, ~.e~~liyete maruz kalmamağı 
~ını dinlediğinizi istedi- duş~ınecek yerde aklını kulla-
. ~ar iddia ediniz, dinle- !la?ılse, cenaze ala:yına saygı ile 
~ ız. Sürünürsünüz, ba- ıştira.~t:n başka hır şey yapma

llta Un belasını siz öldükten sa. hukumet neler kazanırdı! 
ÇtJt Çoluğunuz çocuğunuz bi- İşte usul ve kaide yobazlığı yü
~rıer. ' ~nden .?er g~nkü h_ı_ı.yatımız 

tanın yarınını geniş bir ıç_~n~e bö~le bıtmez tukenmez 
~.bu &zırlatmak lazım gelir- kuçuk facıalar vardır!.~ 
1iıı atir lnanasız yobazlık ruhu- Bin ah dinlemek için fağfur 
ğılttiil zin._cirlerile elimizi a- k~s~~in~ bir do~unmak meğer 
lurnu baglamamızm, kendi kafı ımış. Kırtası yobazlık bak

ar ?nıı;ı kesmemizin manası kında daha ne~~r nel~r an_l_atıldı. 
P~ ~akiki ihtiyaçların Bunlru: ~a dıgeı: bır munase-
~l'e b~ gozlerimizi yumarak betle hıkaye eden~. 

tn· ır takım usuller takip Ahmet Emın YALMAN 
ız d v 

p hı ?gru mu? Kitap o-
~çbır şey yapmıyan, ba
~y ~elmesin diye her tür
ldaın.ıe ~n kaçan cansız fda-

p haund tıpinin hala makbul 
~· e olması yazık değil 
il' ka 

ç arkadaş oturup bu 
.t. lçi~~rafında derdleşiyor

lı hikı_den birimiz şu çok 
tarı.ıd kyeyi anlattı: «Yo

. l{e~· 1 bir köye düşmüş-
l{0~~9, 1evlere hüzünle bak-

' ti u ere dedim ki: 
tlıit\ ne ~ehalet! Bu tuğla, 
ltel'p. e kıreç devrinde hali 
1.ıta~ç kulübeleri yapmak
bu llııyor musunuz? tim-

~ kadar düşmanlık olur 
rıl'a 
. ıu :ınb. Konyayı tanıyan 

, : ır köylü şu cevabı 
~tı. 

dU.nı gi c~halet, hangi Um-
: :biz anıı&ı? Hele bir bizi 
~ rı. ltı:gl:ının, kiremidin, 

ha lltıla l etini pek ala bili
lı lt~ı~ Yapacağımız evler 

. \te d h et ve masrafla ya
s Ya a a dayanıklı olur. 

le~llti ~ltıak, tuğla dökmek
~. de e.~.aha zordur. Gel 
ltSağlıkdigın işleri yapmak 
~ lazı Vekaletinden izin 
e 81hhrdır: Açılacak çu
ıb~ Atau mahzuru var mı 
~arıte Vekaletinden tuğ
-.,-~Sitı i .ve kireç ocağı aç
'ı"'4t ida~n alınacaktır. İşin 
<>l~Uğu e~~ dokunur bir ta

lt eudir ıçın onlar da izin 
\ı:tlıan~ Bu iş sanayi kur-

. lleltaıet!na geldiği için 1ktı
~lt~ iıi~~d~n de izin lazım
~ it 1tı etnı erın verilmesi için 

11 
e§if v ek, harcirah hulu
l' gel e .te.tkik için köye 

~I'. lş~~sını beklemek la
llti l'ı han ~ g~cünü bırakıp 
~· de 3' gi koy başarabilir? 
~~1t!facağım1z tuğla ve 

etı etiı k arına satarak tica
la 1 ttıe Uruntusile dar zih· 
l' ~lterp~Urlar Türk köyünü 

~b· ç devrinde tutmak
~IQ lrde 
t~rı~u ceJ'a6amış diğer bir 
bı \t 

1 tanıd } verdi: 
01eliy0ru

1&'1nıız için bu ce
~\t Sa: «az, Yoksa yabancı 
r~ ~l Ver~la~ devlete mille
~,. er, ge esı_n, inşallah o da 

İi .,de b Çerız.> 
ferı. Ulund ~ 

1ttı: ll §u had~gum sırada te-
q0ıuu civara 1~~Ye __ şa~it ol
ııu Ve Ya ~ ır, ıkı gun ev-

ltı.1 hasın1gnıur yağmış, de
~,.rı. bilici~· ~Fakir bir dul 
il: }(adın ~~u .. boğulmuş, 
e1t «nen b dovunUp duru
te~nıekıe :. ç~cu.~u dilendi

B. Mehmet Balp 

Hamigetlı' 
bir vatandaş 
Servetini Üniversi
teye teberrü etti 

Divrik e§rafından olup §chrimiıde ika· 
met etmekte olan B. Mehmet Saip ismin· 
de hayırse,·er bir vatanda§, aendik geliri 
18,000 lira tutan emlakini ölüme bağlı bir 
tesisle Cniveroiteye terketmi~tir. 

.Memleketin ilim ve irfan hayatına, en 
büyük hizmeti dokunan Üniver&iteye ya· 
pılan bu hibe, Üni,·ersiteliler muhitinde 
olduğu kadar memleketin müneVl'er kim· 
aeleri üzerinde de ayni müsbet teliri yap-
mıştır. 

Öğrendiğimize göre B. Mehmet Saip ee· 
nelik geliri 18.000 lira olan emlikinin 
gelirinden akrabaları için % 23 iınıi ayır. 
mı~tır. Geri kalan kısım mükifat, yar· 
dun vesaire gibi Mehmet Saibin kararla~ 
tırdığı hükümler daireaindc Ünivtnile, 
yükeek mektepler, Divrik kausı fakir ta· 
!ebeleri ara•ında taksim olunacaktır. 

'.:\lelımet Saip her ı;enc Cniversiteti bi· 
rincilikle bitirecek talebeye de bu para· 
dan muhim bir miktarının verilmesini iıı-

temişıir. 

Bu suretle Ünivcr6iteyi bitirip hayata 
atılacak çalışkan bir talebe eline aldığı 

bu sermaye ile fikir bamulcsini birlt§ti· 
rccek ve memlekete daha faydalı bir 
adam olarak çalı~bilecektir. 

B. Mehmet Saibi ilim ve irfan hayatı· 

mııa yaptığı bu biiyük iyilikten dolayı 

tebrik etmeği bir vazife biliriı. 

Mussolininin oğlu 
maktul düştü 

Rusya ya 
atfedilen 
emeller 

Bir Alman gazetesi 
lngilizlerin Rusyaya 
lstanbulu ve Boğaz 

lan vaadettiğini 
yazıyor 

Berlln, 7 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Berllner Boenıen Zeltung'un 
cUplomatlk muharriri doktor Me
prte, So~ barp&ea __,... 

ld 7"flf Avrupada o)'m711eaklan 
rol baklmıda '.Iimeıt'ln H,aatı \ 'e 

lnglllz Bolşel1k komplo5unun 
Yakmtark memleöetleri için teş· 
kll ettiği tehlike hakkında. stok-
holm '.I'ldnJgen gazetesinln bir 
haberi Ue me~gul olmaktadır • 

Doktor :uegerle'ye nazaran b· 
veç gazet~inln . bu haberi har
bin zaferle neticelendiği takdirde 
İngiltereoln Sovyetlcrc, ittifakın 
çerçeveııl içinde, İstanbul , .e Ça
nakkale Boğazlarını \·adettlğl 

hb81ol vermektedir. 
l\legerle sözüne devam ederek 

diyor kl: 
Boğazlar yalnız Umumi Harı»· 

te kaybedilmiş mıntakalan de
ğil, Bolşe,·lk rejiminde de unu
tulmamılJ olan eski hedefleri dıı 

elde etmek olyetlode olan Stalln 
Boğazlar meselesinde bir muvaf. 
faklyet kazanmak emelinden ,·aı. 
getmemek kararındadır. İngilte
re muhtaç oldufu yardımın taz
ytkı altında Molotov'a Berlln zl
yaretlnde reddedilen l}eY hakkın

da aıılayış göstennl!}tlr. 
İngiliz - Bolşe,·lk ittifakı yal

oız Türkiye için defU, İnglltere
nln Bol.,evik mlitteflkl Ue içinde 
askeri temae te&IB etmek lııtedlğl 
bütün Ya.km,.ark memleketleri 

' için de tehlikeli bir kombinezon 
te,ıcu etmektecllr. 

lngllterenln bazı tahrik yuva
lannı ve bilhassa Türk, Ermeni 
,.e Asurileri tahrike ufraştıfına 
dair müteaddit emare vardır. 
İngilizler, Büyük Harpte oldufu 
gibi bu memleketleri müatakll 
birer devlet haline getirip Sov
yetıerle arzu edilen teması temlo 
için me.,ru bir surette Kafkasla
ra kadar uzanmak l11tlyorlar. 

Doktor Megerle'ye göre, bütün 
bu projeler buauaue Moako\"a De 
m~tereken hazırlanınca ancak 
Türkiye, 1raıı. ve lrakın aleybJne 
olarak tahakkuk ettirebilir. 

M. Megerle sözlerini .,c;yıe bl. 
tlnniştir: 

B• memleketler kendilerini teh 
dit eden tehlikenin farkına \ 'ar· 
mıflardır. Bu memleketler, her 
iklııl de Avrupayı 18tıbdaf eden 
Bolşe,·ik ve İngiliz hücımıları a
raınndakl bu tehlikeli balın vüs
atlnl uzun müddet idrak etmek 
latememlşlerse de, Tbnes'ln ma
kalesi ve Stokholm Tldnlngen'ln 
haberi neşredlldlğlndenberl İngl· 
Uz _ Bolşevik komplosunun vüs
attnl anJamıtlardır. 

Hint şairi Tagor öldü ttı· rtldi AlUYUttum. Benim 
~"'~"~Uldu? lah ceza verecek 

.'<ti. k"· ·> 
oy enstitüsüne men 

Roma, 7 (A.A.) - Resmen bildi· 
rlldlğlne göre, Duçe'nln !kinci oğlu 
hava yüzbaşısı BrUno Mussollnl, bu 
sabah saat 10 da Piza şehrinin cin· 
rmda yaptığı blr tecrübe uç~u es
nasında ölmllştUr. 

Kalküta, 1 (A.A.) - Me:hur Hind t•· 
iri Rabindranath Tagor ôlmü~tur. 

_

1

_H_A_R_P_VA_Z1_·Y_E_T_1_· ~ 
Alman tebliğ erini tahlil 
Stalin cephesinin merkez ve şimal kısmı epeyce 
hır~alanmış bulunuyor. Bunların Finlandiya cep
hesıle de sıkı münasebeti vardır. Bu kati netice 
cephesinde Almanlar biraz daha ilerlerlerse, 
Sovyetler Narda - Smolensk arasında şarka doğ
ru umumi bir ricat yapmıya mecbur kalacaklardır! 

I Yazan: Jbıan BDRAN 1 

(Askeri muharririn yazısı 3 üncü sayfada) 

İngiliz na,,·eldll B. ÇörçU 

Ruzvelt- Çörçil 
buluştular mı? 

Görüşmelerde Amerikan 
ordu mümessi.l _ri da 
h~zır bu:unuyorLrm:ş 

MJlr Piyango 
M_illi Piyangonun 7. nci tertip 1. nci 

çckili~i dün İatanbui Taksim meydanında 
Hat 17 de çekilmi~ 'e bu çekili~i Jr.alaba· 
lık Lir halk kütlesi takıp etmiştir. 

Bu Çl!lcıllşte 306429 numara yirmi 
bin lira, :'09243 ve 73,377 numaralar 
onar bin lıra kazanmışlar, sonları 7 
ve 9 ile biten numaralar da 2 şer lira 
amorti kazanmışlardır. İkramiye k.ı. 
z:ınnn diğer bUtlln numaraların tam 
listesi 4 Uncu saytamızdadır. 

birkaç s:ı.l:r.'a 

Ay ço:·dur 
Alflkadariarın \ 'erdikleri mal~-

mata gtire ta.sarru.t bonolannın 

18 • 19 milyon liralık k.wnı tama· 
men halk tarafından alınmıştır. 

Geriye kalan kısmın J&e bir aya 
kadar ı;atılacağı tahmin edilmek· 
tedlr. 

Para tasarrufu, iyi bir faiz, mll
U müdafaaya yardım glbl tlç k&r 
birden temin eden bu bonolardan 
6 - 7 milyon kısmının alııımaamı 
halkımız ay meselesi değll, bir 
ka~ glln meselesi yapmalıdır. 

Cephelerde 
ş:ddet:i harpler 
devam ediyor 

Baltık Denizinde 
iki Fin adası 
zapted]di 

Kızıl ordunun 
mukavemeti 
kalmamış 

Smolensk harbi 
hakkında yeni 

tafsirat 
[Alman - Sovyet harbine dair iki taraftan gelen haberler 

cephelerde yeni bir değişiklik olmadığını göstermektedir. 
Sovyet harp tebl iği dünkünden farksızdır. Yalnız Baltık de
nizinde iki Fin adasının zaptedildiği bildirilmektedir. Alman 
resmi tebliğinde de hiçbir yenilik yoktur. Bu husustaki mu
fassal ajans telgraflarımız 3 üncü sayfamızdadır.] 

inhidam hidisesine 
dair Valinin sözleri 

Bİnaların yıkılma tehlikesi 
etrafında belediyeye evvelce hiç 
bir müracaatte bulunulmamış 

Bundan üç gün ewel Galatada \'Ukubu· ken, dün çıkan gazetelerden bazılarında 

lan inhidam hidise!i dola)ıille, binanın kaza gününden t'\'\el belediyeye ıhbar 

yıkılmasından enci bdediyeyc müracaat edildiği halde kırta iyecilik )'Uzunden za· 
yapıldıtı hakkındaki rivayetler üzerine manında mudahale )apılnmadığı tarzında 
Vali \e Belediye Rebi Dr. Lfıtfi Kırdar hakikate katiyen ııymıyan iddia \C miita· 
gazetecilere beyanatta bulunarak ~unları lialara hayretle tesadüf edilmiştir. 
eöylemi~tir: Ba sebeple ) ıkılan binalara oit hidi· 

c- Galaıııda Necatihey caddesinde ~enin tam \'llkubulduğu zamanda yapılan 
207, 209 ve 27 nutnaralar tahtındaki yek· (binanın tamiri için müsaade talebi şek· 
diğerine biıigik binaların inhidam günü· lindı:ki) PlÜracaaııan gayri hiçbir 'CÇhilc 
ne kadar haricen inhidanıa <lelilet ede· müracaat \aki olmadığını, hidiso lı:ıkkın· 
cck hiçbir alimet göı;tcrmeden yıkılmala· da tam 'e sahih malumat edinmeden }a· 
rına ait malumat gazetecilere verilirken zı yazan 'C mütalia ) ürüten muharrirler· 
kazanın vukuundan bir kaç gün en-el le beraber bu yanlış haberleri oknmuş 
kiracılar veya mal &&hipleri tarafından 1 bulunan 'atonda,larımızın ten\İri için 
belediyemize ihbarda bulunulduğu hak· muhterem gazc=tcnizdc trkrar bildirilme
kındaki rivayetler katiycn tekzip edilmi,. cini aygılarımla dilerim. 

Vaşington, 7 (A.A.) - Reuter a· 
jansı b.ldirlyor: 

Vaşingtonda söylendiğine . göre, 
Roosevelt ile Churchlll arasında bir 
görUşmenln vuku bulması ihtimali 

Odun ihtikö rı 
Çekisi şimdiden 530 kuruşa verilen odunu 
ihtikar mevzuu yapanlar toptancı/ardır 

1 arttk bir sır olmaktan çıkmış bulu· 
nuyor. Umumiyet itibarile zannedll
dlğine göre iki devlet adamı hallha· 
zırda beraberdirler. Hariciye N ezare. 
tinin bu mü!O.kattan hiç haberi ol· 
madığına ve bunu ancak Uç kişinin 
yani Roosevelt, Churchlll ve Hop· Kı~ yakla~tıkça §chrimizdeki odun mtı- retlerin fazlalığından §ikiyete kalkı§Ua\ 

kins'ln bildiğine dclfllet eden blr çok 6elesi, daha doğrusu odun derdi, bir çok Memlekette odun ıılıikadarları iğfal etmektedirler. 
sebepler , ardır. ntanda§larımm gittikçe daha derin. dtı- Diğer taraftan bizim talıkikatımıza gô-

MubtelJf rh·ayetler rin ,.c daha acı acı dü}iindürmeğe ba§- re, toptan k~ici 'e orman eahiplerinin 
A ) N lamı§tır. Perakendeci ve yarı toptancılar, azl 1g\J1 yok ·, nsaf vaziyeti tudur. Çeki ba,ında 40 kuru~ kc· 

Nevyorlt, 7 (A. • - evyork He depo ısahipleri, bü>ük toptancı \e orman ' aicilere, 30 kuruş odunu kesim mahallin· 
rald Tribune'Un Vaşington muhabiri uhipleri huıünkü hareket tanlarını • w den Jrva derc!.İne indirenlere ,ermekte· 

yazıyor: değiştirmcılcrse, İstanbul halkının bu kıJ az ıgı var dider. Ina deresinden eergici>e kadaı 
Birleşik Amerikanın çok yllksek nlıim bir odun sıkıntısına maruz kalahi· • moıör ve diğer nakil ,asıtaları 100 kuruş, 

mevkide bulunan dört subayı M. lcccklerini eöylemektedirler. te fukh değildir. Bunlann rolü, aldık· ormani)e hepr,i birden 185 kuruş eder. 
Roosevelt'e mUHl.kl olmuşlardır. Ba- Ba mesele hakkında, odun i:lerl ile lan odanu devlette tayin edilmiş olan ki( Biz buna fazla ile 200 kuruş di)elim 
zı delillere göre bunlar M. Church!ll olan alakasını yakından bildiğimiz bir nisbctinde satmaktan ibarettir. Meseli Şimdi 200 kunıfa mal olan bir çeki odu· 
ve 1ngll.~ heyeti azasile görUşmek zat, bize ~unları l!iirlemiştir: Kabala§, Bqikta~ ,.e Fındıklıdaki depo- nu 430 kuru~a &atmak ,c çekide 230 ku· 
Uzere gitmişlerdir. - Evvela gunu ..öylemek liıım ki, ~- cular odunlarını ekseriyetle In·a'dan ge- ruş kazanmak ihtikar de~il midir? Mü. 

Filhakika General Marshall, Ami• hirıle bir odun ihtikarının mevcut oldu· tirirler ve bir çeki odun için 430 .kuru, cadele edilecek nokta lıuılur. Amele bu
ral Stark. General Arnold ve Bahriye ğunu, fiyatların daha bu mevsimde bu öderler. Depo kirası, amde maaşı, motör lonmaması keyfiyetine geline<', Müdde.i
Nnzırı allıay Knox'un Vaşlngtondan derece yukselnıesinde odun azlığının de- masrafı, nakil ücreti ve gahai ticaretleri umumilik 45 kuhı~ }'<'\'Tllİ)e ile mahkfım. 
uzaklaşmı.larma ancak son derec~ ğil, müılıig insaf darlığının imi! bulun· dahil olduğu halde kesilmi§ odunun çeki- !ardan • mahalli idare inzibat cihetini tc
mUhlm b:r konferans sebep olabilir. duğunu kabul etmemiz lazımdır. Bu insaf sini 530 kurup ~erirler. Ba hesapta ihti- min etmek §artile • i ıenilen miktarda 

Telgrafın tebarilz ettirdiğine göre darlığını da oehrimizdcki perakendeei ve kir aramak gülünç olur. amele vermege hazırdır \C bunlardan bol 
albay Kııox. M. Roosevelt'le buluştu yan toptancılardan ziyade orman Hhip- Diğer taraftan, depocuları bir çeki odu· bol ,.e en ucuz olarak i•tifadc edilebilir. 
ğunu tekzip etmemL<ı yalnız <izahat !erinde \e kesim yerlerinde aramak lbım· nu 430 kurup &alin büyük tüccarların BinaenalC)h hrıkiımctin 'e fıyat müraka-
verememt demiştir. dır. beeap ve vaziyetlerini tetkik edelim. Ban· be burosunun bu işe &Üratle müdahale 

Gazete, Vaşlngtonda halkın onda Gerçi, son fiyat sammına şehrimizdeki !ar aı buldukları bu 430 kuruşu mazur etmesi, bariz 'e lahit bir ihtikirın önüne 
dokuzunun :M. Roosevell'in M. Chur· depo ııahiplerinin müracaati sebep olmut- gö&termek için kesici bulamadıklarından ı>iiratle geçerek hıanbul halkının bu sene 
c.hill'le görllştllğUnll zannettiğini UD. tur. Fakat doğruyu l!Öylemek lizııngeline bulananlara da faıla yevmiye verdiklerin· odun sıkıntısı çekmemesini temin etme!i 
ve etmektedir. bunların vaziyeti, halkın vaziyetinden hiç den, nakliye nutalarıaın azlığından, Üc· icap etmektedir. 
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Eyüplü Halidin 
Maceraları 

Anlotan: Eyüplü Halid -85- lY oı.an: Mim Sıfır 

Bahtsız kızcağız 
O güne kadar anaforladık:aram gibi kaderin 
kahrına, f a:eğin zul.ııüne uğramış bir kızdı 

Tabiat .t.smlni verd!~l.z kuvvet, baştan aşağı değlftirmlştlk. Dede
dllnya c:!edlğlmlz çarkın dişlerini ağaçtan vapurla Çanakkaleye geçe· 
hep mı bahtsızlardan teşkil ediyor cek, oradan Bandırmaya gidecek, 
yoksa. Felek ismlııl ~yan fettan Manyas \·e Apolyond gölleri civarın· 

kahpe, beni musallat edeceği insan· dakl köyleı·de bir hatta kadar gezip 
ları hep kara bahtlılardan seçip de sahrat bir hayat geçirecek, en son· 
mi önUme sUrUyor ve ecriyordu bil· ra da Y~il Bursada hiç olmazsa bir 
mem ki ? ?. Bu kıZcağız da., tıpkı o gU ay oturup dinlenecek tik. Program, 
ne kadar anafprladımlarun gıbi, kade görUyorsunuz k i, bizım gibi havalan 
rtn· kahrına, felegin zulmüne uğramış mış çlttlerln bir .bal ayı ad ve te
blr bahts1Zdı. O da, erkeğinden ay- llkkl edecekleri kadar cazibeli ve 
ıılmış, yuvası bozulmuş, iki yavrusu zengindi. Onu da söyllyeylm ki, bu 
elinden alınmış blr zavallı idi. Göz program yalnız benim eserim değil· 
~'B'ı dökerek anlattığı maceralarının dl hani. Göl kenarmdakl köy gezin· 
doğru olduğuna, tereddüt etmeden tilerini, Bursada geçireceğlmlz haya 
inanmıştım. ÇUnkU ummadığım bir tın ana çizgilerini, hem de uzun u
zamanda karşıma. çıkması, kardeşi· zun dUşUnerek ve bana beğendirmek 
nın elile blna tesllm olunması da için didinerek, o çlzml.şti. 

bahtsızlığının bir c.<ıeri değil mJydi Bu gezinti programını, hoşumuza 
sanki ?. Ya, yaptığım evlenme teldi- giden fecir ve k6ylerdc, tayin ettiği· 
fine, saadet ve refah vaatlerine inan- miz günlerden daha. fazla. kalmak 
mıısına, hatta. lstruıbula gitmekten ~tile hemen aynen tatbik ettik. 
vazgeçip o andan itibaren birlikte Çanakkaleden araba ile ba.şlıyan .;e
yıqaınak kararını vermesine, para yahatlmlzi tam kırk altı günde bi· 
ve mUcı>vherlerinln bulunduğu el tirdik ve bir akşam geç vakit Bursa
çantasmı bana teslim etmesine ne ya. indik. S6ylemeğe lUzum yok ki, 
<!iyelim? Her halde belli ki bUt\in bu sevdnl gezintide iyi eğlenmiş, dd 
bunlar en!lyet ve gafletınden daha den zevkli günler geçlrmif her hal
ziyade bahtsızlığının eser ve icapla- de yol yorgunluklarından olacak iğ 

rı idi. ne ipliğe dönecek kadar incelmişti;;:. 

HAien hayatta ve lstanbulda. bu- Hiç unutmam, eski kaplıca otellrun 
lunan bu kızcağızın ismin! ve men· kapısı önUnde arabadan indiğimiz 

sup bulunduğu alleyt buracıkta if· zaman, karşılayan otelci za~
şa ve teşhir etmeyi, nedametlme ve mızdan, soluk renklerimizden bir 
salClha yUz tutmuş" olan bugUnkU va- hasta çl!I; olduğumuza hükmetmiş, 
z yetime aykırı gördUğllm için, bu biz i otelinin en rahat, sessiz ve ova
clheUerl kap:ılı geçeceğim. Yalnız yn nazır bir dairesine yerleştirmişti. 
emsallerine bir ibret dersi olmak Uze Yanımızdan. ayrıfırken mAnA.Iı bakış_ 
er lbu zavallının bana karşt g6ster- larla bizi &Uzmu.ı,, gülerek: 
d.ğl zaafı emniyet ve ıtimadı, bil· - Tu tu tu maşallııh size. Demişti. 
hassa, brnim bunlardan istifade ile Bir haftaya kalmaz dertlerinizden 
onu nasıl alda.tıp avladığunı, el ve kurtulur, ikiniz de yine halinizi bulur 
avucundaJdn1 nasıl kandırıp aldığımı sunuz. 
hlkiycye devam edeceğim ve bu u.- Bursada da cidden .şahane, ayni 
tn·Jarı okurken hakkımda pek hak- zamanda tı.şlkane bir ay geçirdik. ı
h. olarak izhar cdecetınız nefret ve simsiz eşim tıpkı bir rahibe telıeıı:

ıstikrahı, bu ve emsali gibi şlmdive keli ile bana. bağlanmıştı. Scl8.nlkte
k.ıı.dar gi::ll kalan klSttl işlerimin :rnA. kl kardeşln1 b\lsbUtnn unutmuş gibi 
nevi bir c.ezası gibi kabuJ ve taham· gtsrllnUyor, hele lstanbuldaki a.kra
mW edeceğim. balarından bahis bilo etmiyordu. Tu-
Dedcnğaca. ynklaştığmuz smı.da, haf değil mi, bana da bir hal olmuş

yeni sovgWmle İstanbula gitmekten tu. 
vazgc9miş, seyahat programnnızı (Arkası var) 

SORUNUZ-----.. . ~ 

,....----SOYLIYELİM 
Neşesizlik, iştahsız'.ık sebepleri nedir? 

J - Derirıade errıekU bi~ı Atıf 

Şöhreıü kı:ı Bayan Paki:e Şöhretli ıo
ruyor: 
dıtanbuklan Mdiye olarak 8Örnleri

len Mirıorka drısindm iki tm;ıik ~-e bir 
lwro:um bura) a sı:ltliktcıı bira: sonra. 
M~eleri bo:uldu, i,talıları kc,südi r:c 

bururılanndarı şın§ık ıular akmasa 
b~ladı. Acaba bu ne ~talıGufır ı;e 

ü4cı nedir?> 
CEVAP - Tıı.rifinizc göre hastalığın 

tavuk nezlesi olması ihtimali çok kuv· 
\•etlidir. Dunun tcda,isine ı;elincc, bas
ta tavukların ığı%, burun ve e;öz kapak· 
larını yüzde dört niabetindc yapıl· 

m11 asit borikli su ile her gün iki defa 
yıkamalı, yüzde bir nisbetinde hazırlan· 
mış pemıanganat dö potas mahlülüne 
batınlmı} bir tüyü tavuğun aSzına 10-

kup çıkararak boğazını tcmiilcmelidir 
ve ayni sudan iı;irmelldir. Billuwa kil· 
meeleri koyu kireç ile badana etmeği 
unutmamalıdır. 

2 - Heybcliadada iskele caddesinde 
133 numarada Baran. lıluzal/tr Erhuy 
soruyor: 

cBaba radisıSrı ceı:ü asacırıdan ya· 
pı/mı§ bir biif em var. Umrı zaman.darı 
beri bakılamadıtı için kirlendi ve ci
ldsı bo:uldu. Bunu ne Ue ıemi:lcıip cİ· 
lôlanacasını lıitferı bildirir misiniz?> 

CEVAP - Ceviz mobilyclcrin temiz. 
lenmeainde mum veya halınumu ile ke-

ten bezi kullıuıılır. Cil!aı da iki k~ık 

zeytin yaiına bir ka§ık kırmızı tarap 

karı~tırılarak hasıl olan mayi ıle yapı· 

lır. 

~~-------------------------------------------·-' 

( ş EH 
Et 

narhı 
Fiyat Mürakabe 

Bürosu, canlı 
hayvana fiyat 

koydu 
Fiyat MUrakabe bUrosu dUn top· 

!anarak et işini görUşmu.ı, ve kat'ı fi. 
yatları tcsblt etmiştir. 

Kasapların narhın kaldırılması 

hususunddkı istekleri komisyonca 
reddedilmlştlr. 

Komisyon dUnkU içtimada et fiyat. 
!arına tesir eden en mllhlm mesele
lerden blrlni daha halletmiş, canlı 

hayvanlara kilo başına azami satış 

fiyatı tesblt etmiştir. 

Komisyonun dün aldığı karara na 
zaran bundan blSyle canlı karaman 
Mezbaha.da kilosu 27 kuruştan, da6'· 
lıç ise 28 kuruştan s:ı.tııacaktır. 

Bundan başka toptan ve peraken· 
de satış fiyntlan da değlştlrilmtşUr. 

Yeni tesbit edilen fiyata g6re ka· 
raman eti kilosu, toptan 48, peraken. 
de 150 kuruştan fazlaya satııamıya· 

caktır. 

Dağlıç fiyatları da, kilosu toptan 
olarak 153, perakende 60 kuruş olarak 
teSbit edilmiştir. 

DUnkU toplantıda colepler, toptan 

cı ve perakendeci kasaplar dinlen 

miş ve hepsi bu fiyatı kabul etm:ş

lerdlr. 

Bir kadının eski ve 
yeni kocası birbirine 

girdi 
Dlln, hemen Adliyenin karşıamd.a.· 

ki Hekim çıkmazmd çıkan bir kav· 
ga, dnayetie sona erecek vaziyete 
girdiği bir sırada, orada bulunan blr 
adam ortaya çıkarılan tabancayı Se
IAmi adındaki suçlunun elinden ala
rak bir cinayete mtınl olmuştur. 

HAdi!e şöyle cereyan etml,tir: 

Kemal lsmlnde blr adam bundan 
bir mUddet evvel karısı Hayriyeden 
ayrılmış ''o mahkeme de iki çocu
ğun Kemalde kalmaaı.na karar ver
miştir. F a kat bu karara. rağmen Hay 
riye çocukları babasına teslim etmek 
istemediğinden Kemal icraya mün.
caatla kadından çocukların alınma

sını ve kend.s ine teslim edilmesini 
tstemlştlr. DUn de icra Hayriyeden 
çoculdarı almıt ve Kemale teslim et
miştir. 

Kemal de çocukları alıp Adliyeden 

çıkmllJ ve Hekim çıkmazına gidip o

turmuşlardır. Bu esnada Hayriye ye· 

nl kocası SeUunl ile b.rlikte Adliye 

den çıkmışlar ve Kemale doğru gel

rr.işlcrdlr. 

lşte bu sırada Scltı.ml lle Kemal 
mUnaknşaya bnş.amıflar ve ayni ka· 
dının cs;d ve yeni kocası işi azıtmış 

lardır. f)elll.ml ise karısının eski ko· 
cası karşısında ldt ile kUçUk dil~
ıt•nl anlayınca elini arkasına atıp ta 
Jancaya davranm!ştır. 

Yanlarmda bulunan mahaııJııc. 
. :;.agıp adındaki Kemalln arkad!i-'1. 
ılcrhal Scll'ım l nin üzerine atılmıt h 

labancayı elinden almıştır. Sellml bt: 
oeklcmedlğl müd:ıhaleye kızmış ve 
P..agıbrn ötesini berisini ısırmıştır. 

SelAml tabancası ile birlikte yaka-
9.llarak Adliyeye verilmiş ve dür. 
Jultanahmet UçUncU sulh ceza malı 

emeslnde duruşmasına başlanmış 

tır. 

- Ne muzipslnl%o Robcrt." Banu da nereden 
buldunuz? 

ED~l ROMAN: 

Yalancı müıdecı 

Diyerek TC!llll! baktı ve güldü. Robert gülüyor· 
du. Dı§ardan IC&ler geldi: 1 

- İşte \'ilford'lar geliyorlar. Allah \ere de m&J· 

munu da setirııcler ... 
Mabel kııeal;ında ihtiyar euratlı bir maymun ol· 

duğu holde lçcri gireli: 

• 
1 R HABERLER • 
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SPOR 

Bu hafta yapılacak yarışlara 
yeni hayvanlar iştirak edecek 

At yanşlarmm beşinci haftau 
pa:ıar günii Vcllefendl sııhasında 

yapılacaktır. Geçen hafta )"lln,la
nn 11Urprizll neticeler vennesl bu 
yarışlara olan alAkayı bir kat da
ha. arttırım, bulunmaktadır. 

Bu hafta yopılneak ko,ularda 
dördtincU \'C beşinci yanşlar mU.s
tesna diğer ko,ular ikinci plı\nda
kl ha)'\·anlara yarış kazanmak frr
sııtnu ,·erecektir. Bu yarı,ıarda 

bahslmll':tereklerde' kazanç lnıkfıa 

larmı tahmin ıtJç olduğu cihetle 
allika daha. büyük olacaktır. 
Yanş tertip heyeti, tıaıka bir 

yenllJk ve kolaylık yapmak dlt· 
,unce5lle, bu haftadan itibaren sa
bit levbAlan'la koşulann sonllJ\a 
kadar kauuuı.n atlarla, ganyan ve 
plAse nılktnrları gBaterilccektir. 
Bu suretle ynrıı yerine gec gelmiş 
olan bir meraklı &'1limeden en·elkl 
koşulann netıcderln1 de öğreıunllj 
olacaktır. 

Yanşlar Uzerlndekl favorileri 
pazar gününe bırakarak bu hafta 
ko,acak haynnları bildiriyoruz. 

nmtNct J\OŞU: tJç ve daha 

yukarı ~·aştakl aafkan tnı,'1llz at

larına mahınıs bu aatış koşusuna 

56 kllo lle K.omlsnrj, 58,5 kilo Ue 

Mis, lSS kilo ile de Bol peeektlr. 
tKL'i'ct KOŞU: t!ç yaşmda ve 

hiç ko~u .kıwlnmamış aafkan A· 
rap taylara mah.iua ikinci koşuda 
lS6 kilo ile Kuru,, ayni kllo Ue 
Suleyk, lS4,lS ıa :lL Howuo kl)ŞA~ 
tır. 

t)ÇüNCt) KOŞU: lki Y8'ında 
,.e hiç koşu kazanmamu} safkan 
İngiliz t:ıylara mahııua bu üçiineU 
koşuya da 56 şar kilo ile Ya,·uz, 
llad\·an, Allşalı, Yanko, 64,5 kilo 
ile de Buket, Saran, Pardon ıire· 
cektır. 

DÖRDÜ~CÜ KOŞU: t)~ ,.e da· 
ha yukarı Y8'tald aafkan tnıill7; 
atlarına mahsus dordlincü yarı•· 

ta 62 kilo ile Karanfil, 60,5 la Ro· 
mana, :i8,5 la Gonca, 55,50 ile de 
Humahaton koşacaktır. 
BEŞL~C1 KOŞU: Dört \'e daha 

yakan yaşüıkl safkan AraJi atla
nn.a mahana beşinci son kotUY& da 
158 kilo De Bora, Bozkurt, Kara
kUf, !\llhrWcan, Yıldırım, lS6,lS 

kilo lle Slmri, 58 kilo Ue Işık, Sa
va, Tuna, 5i,5 kilo ile de Se,im 
ko,a('aktır. 

İklil bahtıı birinci, liçlinl·U. be
şinci çilt~ bahis 2 • 4, 4 • 5 Uçlll 
bahiste iiç, dört, beşinci koşularda 
olacaktır. 

"-----------------------------J 
* Ekalliyet mektcıılerl de 25 ey

lQJde ır.çılB<".ak - tık tedrisat mec
lisi önUmilzdekl hafta toplanarak 
ekalliyet mekteplerinin de ilkokul
larla beraber 25 eylülde açılması hu 
susunu görtişeceklerdlr. * Birada. da ihtlkJ\r yapınağa 
kalktılar - Son günlerde bazı semt
lerde biraların yüksek fiyatla satıl
dığına dalr İnhisarlar idaresine ya
pılan mUracantlar Uzcrlııe çehrin 
muhtelit ı:ıemtlerlne kontrolörler gön. 
derilmlştlr. 

İnhisarlar idaresinin gönderdiği 
bu kontrolörler Uç yerde tcsblt edi 
len fiyattan fazlaya. bira satıldığını 
görmüşler ve muhtcldrlerı 1'~lyat MU. 
rakabe bürosuna vermişlerdir. 

* Sümerbıınk bez ııatışlarını dur
durdu - Sümerbank Yerli Mallar 
Pazarları bllQmum yünlü \'e pamuk
lu bez satışlarını dilııden it.haren 
durdurmuştur. Bundan böyle talip 
!er .Fiyat .Milrakııbe bUrosuna milra· 
caatla ihtiyaçlarını tesblt ettlreceK
ler ve oradan alacaitları ktı.ğıtla SU· 
mcrbank Yerli Mallar Pazrlarmdan 
yilnlü ve pamuklu bez alabilecekler· 
dir. 

* Petrol tc\'Zlatına ba,Jandı -
Bundan bir müddet evvel durdurul
muş olan petrol tevziatına dUndcn 
itibaren tekrar başlanmıştır. 

Öğrcnd.ğlmi::e göro lıer kaza için 
aylık muayyen miktarda petr61 ay
rılmış ve bunlar o mıntakııdaki bak· 

Bunlardan biri Galatada Necati· kallar arasında taksim edllmlştlr. 
bey caddesinde Ali Ekremd.r. 20 ku VilAyet hazırladığı listoyl dUn Pet 
ruşa satılması la.zım gelen birayı 22 rol Ofisine bildirmlşUr.Bakkallara b~ 
kuruştan sıı.tmaktan ııuçlu olarak Ad 

1 

!.stedekl miktarlar Uzerlnden, Ofisçe 
!iyeye ve. ilmişlerdlr. tcu.at yepılacaktır. ı. eh .ata derha;. 

Diğerl<'rl KUı;Ultpazar caddesinde başlanacağuıdan bakkallarda petrol 
22 numarada Nuri ile CUmhurlyet l bolla'jacaktır. 
caddesin:ie GUmUşpalas altında Baıt· * Ceykoı - Yalı cııdde5l eni J t • 
kal Öjen Molat birayı 21 kuru,tan . g ş e 1 
satmaktan suçludurlar. ı lıyor - Beykoz - Yalı cadde.sinin ge. 

* Altm fiyatlan - DUn bir altın nış:e ilmesı için istımlliklere ba_,lan· 

25.60 Uzerinden muıı.mele görmUştUr. mıştır. 
Külçe altın 336 kuruştur. ı * 13 trıı.ım·ay sefere çıkarıldı -* Adll~eye verilen muhtcldrler - Bandajs.zlık )UZUnden 13 tramvay 
Fiyat MUrakabe komisyonu dün bir depoya çek.im~ bulu.ıuyordu. İdare· 
!<aç muhtekir in daha. Adliyeye veril· ce gwlli i..ı><..cn 2J bandaj çıkarıld.
meslnl knrarlnşlırmıştır. ğmd:ın bu tramvaylar da ae!ere çı

~iUddc.umumlliğe verilenler ara 
sında Tereb ..... mda Mııjes tik pastane. 
si vardır. 'Mnjcs tlk pastanesl Oflsten 
pasta yapmn.t için aldığı unu sand· 
viç yapar alt kullıınmıı, ve sa:ıd vıç:e 

ri de satması llz.m ge:d lği flyatta'l 
f azlaya satarak ikt tUrlU .htikll.. 
yapmaktr.n suçludur. 

Bundan ba;ıka Galatada bir nalbur 
ı 70 kuruşluk çiviyi 500 kuruşa, Üs· 
.Udarda na!bur Sumpot 12,5 kuruşa 
satılma.at 10..Zım gelen anllln boyayl 
17,5 kuruftan aattıklarmdan Adliye 
ye verilmişlerdir. 

karılmıştır. 

* Tal. im kışl:ısırun enkazı -
.l aKsim kış.asının enkazının kaldırıı. 
ması işi 10 bin l.ra Uzerinden ihale 
ediiecekt;r. 

* l{eııJl kc. dine z:ım yapan gazi· 
noLır - Lol,anta ve gazLıoların ken
d. t arifeler inde hiç blr müsaade al 
nıadan yapWtlar• zam Uzerlne latan 
bu! .uelc.Iıycslne flkft.yetle bulunul· 
muş ve tlctısat mUdUrlUğiince tasdık. 
li tariCe:er top:anmıştır. Bu hareke •. 
yapan:ar mllll korunma kanunuruı 

göre şiddetle cezalandırılacaklardır. 

Askeri 
kamplar 

Üniversite kampın.ın 
30 Ağustosta 

açılmas:na karar 
v~rildi 

Bu sene lmtlhanlarm erken olması 
dolayıslle Üniversite ve l!Sclerde as· 
kerl kamplar tehir edllmlştlr. 

• 
Maarif Vekliletl aldığı yeni bir ka. 

rarla, Üniversite ve lise talebelerin· 
den kampa tAbl olanlarının, bu .se
neki kamp devrelerinl kaybetmeme
leri için askeri kampların açılacağını 
bildirmiştir. 

Univer~ıte kampı ağustosun 30 un 
da İstanbul Ünh·ersitesı bahçesinde 
açılacak \'e kamp nehart olacaktır. 

Kamp her sene olduğu gibi bu se
ne de yirmi gUn devam edecek ve ta. 
lebe sınıfını ancak kampta muvaf'h..t 
olduğu takdirde geçebilecektir. 

Ünlverrlte ve yüksek mekteplerde 
bu husustaki hazırlıklara şlmdiden 

başlan:n!ftır. 

Tayyare postal:ırı 
~çi.:ı h~~· s .. at ın~ktup 

~h:ı .. ca:i 
l~tanbul • Ankara. • Adana tayya

re ecferlerine halk bUyük bir rağbet 
göstermektedir. Tayyarelerde yolcu 
ve paket kısmı hergUn dolmaktadır. 

Dün sabah tstıı.nbuldan Anka.raya 
hareket '!den tayyare 10 yolcu almış_ 
tır. Halk bir gUn evvelinden yerler!· 
ni tutmaittad>rlar. 

Bundan başka, ötrendlğlmlzc gö
re, lstanbul, Galata, Beyoğlu, Pan
gaıtı, Üsküdar, Haydarpaşa, Kadı

köy Postn merkezlerlııde sııbııha ka
dar, Beyazıt, Fatih, Aksaray, Top
hane, Beş.ktaş, Kasımpaşa. merkez· 
!erinde saat 24 e kadar, Kumkapı, 
Erenköy, Sellmlye, Fiorya, Yeş!lk6y, 
Topkapı, Edlrqekapı, Hal, Bebek, 
Ortaköy, Unkapanr, Samatya., Kuz
guncuk, Arnavutköy merkezlerinde 
de saat 19 ıı. kadar tayyare ile gön
derilecek mektup, gazete ve her tlll' 
ıu posta mUraselft.tmın kabul olunma. 
61 kararlaştırılmıştır. 

---~u---

B:r :h:ika: d~v-sı:ıda 
ya.an yere şeha:let 
Bundan bir müddet evvel, Balatta 

dokuma fabrlkası sahibi Sami ozana 
16 bin lıralık yapağıyı 19 kUsur bin 
liraya satan ve Ticaret VekAletlnln 
koyduğu fiyattan fazlaya yapağı sat. 
tıkları için cUrmU meşhut hallndc 
yakalanan Zeki Sarıbeklr, İhsan ve 
Yorgi Kabasakalın muhakemelerine 
dUn asliye ikinci ceza mahkemesinde 
devam olunmuştur. 

İbrahim adında bir şahit, evvel.:e 
bu mıı.llarm kend.slne saWdığı h:\k . 
kında bir ifadede bulunmadığı halde 
dünKU celsede, bu yapağıların kcnı'i 
sine satılmış olduğunu beyan etmiş-
tir . • 

uAdise sarih olduğundan MUddeı 
umumi, lbrahimln üadeainin yalan 
o:duğunu iddıa etmJf ve mahkeme 
!braı1.mln evvelce böyle bir iddiada 
i:ıulunmadığI halde şimdi bu iddiayı 

serdetmeııini yalan 9ehadet olıı.rıı.k 

kabul ederek ve !brahlmin tevkif!lo 
hakkında yalan şehadetten dolayı 

muhakeme açılmasına karar vermiş 

tir. ' 
Diğer suçlulann dunışmaııı talik 

olunınutlur. 

TEFClKA No. 89 alırlarmış . .Evler, dört dirrk üı.erinde muallikta du· 
rur ı;ibi idiler, ti yanlarında yükselen Hindutaıı 

cevizi ağaçlarının iri meyvalurı uhdiıkar mermi· 
lcr gibi bu e~·lerin tepesine ııaUunı)·ordu. Siyah 
renkli keçiler ve ııemi.ı: tavuklar etrafta Jola~ıyor· 
du. 

Odrey, Kalo'de .Madam Turpin ile &On akgamı 
bir 6.İnemııya gitmi~ti. Orada MııLıka köyünü gös
teren bir film görmü~lerdi. Odrey: 

Eğri knleslnin fetlılnden 10nra, 
t)çUncU fchmet ilanın Yeniçeri· 
lerle Erdel Kralmm askerleri a.
ramıdn cHaço\·a:t da l}lddeW bir 
muharebe başlar. Pa"lplıın otağı
na bir iki gülle dU,nnce, YentQerl· 
ler sm,ır, pndlşah da ağırlıkların 
yanma aığınu. Dlişman sü\arOeri 
de nğırlıklnm ka.d:ır gelir ,,.e yat
mııya glrı,ır. na ball glSren. &lş
manm llzcrlne atılır, düşman ka
çar ve zafer kazanılır. O esoad& 
YenJçer1 bUyUklertnden blrlnlıı pa
dış:ıhın yanına koşarak: 

- Bakın kua, ne ı;üzcl~ diyordu. 
Sonra gülerek illi ve ett.i: Yazan: Francis de Croisset Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN - Tıpkı böyle idi. Sadece kt<ilete bir kapla.o 

hiicum etıni§ıi, diye dü,ündü \e R&hıruın'a: 

- Hak erenlerin himmetleri 
erişti lmdadınuza padlş.ahrm. de
diğini işiten doğru Bı.111, tok 6Ö11il 

bir Bel<tıışl canı, bu yalancı mUJ
declnln ynlcasına yapışır. 

- l'uf ol un hak erenlere de 

onlann yolund3 yilrilyen blzlere de 

diye bl~nr. Bereket ki. bla Tilrk 

lcre 'e onJnnn sıınr ve kürekleri· 
ne. Yok n ı,tmız duman. hnllmlz 
yam:ınch. 

- Buna bir arkadaı bulmalı. Zavallı aıkılıyor. 

MalUın ya difiler yalnız kalmaktan ho~lanmazlar. 

Sonra Odrey'e: 
- Bu kıyafet eize ne kadar yakıımı,. diyerek 

Mnldı, Öptii. Genç kadın arkada~ına ııordu: 
- Kocaııu ,ııercde l\Iahel? 
- Geliyor. Omuzlarında ava nit o kadar lilih 

ve malzeme var ki, zor yüriiJor. Önüne çıkar.ak her 
türlü an yak11lamağa niyet etmif. 

\'ilford o arnlık odaya geleli ve §Cll bir eesle: 
- DoiVu, lılıbel'in hakkı nr. Her feri yaka· 

lıyacağım. Ama evveli karnım1 doynrmıık lazım .. 
Açlıktan ölüyorum. Sabahleyin kahnltı etmedim. 

Odrey, hu hoo dakikaları daima hatırlıyacaktı. 

Dünyaya ikinci defa e;elmi' &ibi bir his duyuyor· 
dıı. Buı;ünlcre ait dakikalann her biri, nyrı ayrı 

birer güzel hatıra halinde hafıı.cıaında yqayacaktı. 
Geni~ salon, koydaki yüksek ağaçlar, acayip Çin 

yl!IDeklcrl, onları yemek için kullıındığı küçük değ
nekleri, gramofonla ettikleri danslar, maymunla 
Robert'in dans editi. etraftan gelen ku~ ve hayvan 
çığlıktan. aonra bütün bu paUrtılar arasında ka
pının birdenbire aç1lıp ta Selimin mabeyincisi $a. 
dar Rahman'ın içeri girmesi-
Rahman'ın bııınd3 pmıbe bir sarık vardı. Va-

kur bir eda ile cğlip adim verdi: 
- Galiba biraz erken geldim. Yoku. sizi rahat&ız 

mı ettim? Sultan Selimin yarın i~n ı;iıleri yemeğe 
davet ettiğiıü aöylemiye memurum. 

Odrey, ıruıbeyııcinin vapurda gördüğii uzun boy· 
lu adam olduğunu hemen farketti. Kendisine ce
vap verdi: 

- TC§Ckkür ederiz. Vapurla buraya Jtlmek dd· 
den çok g{lzel oldu. Sultana bu IUtfundan dolayı 

minnettarız. Yannki davete gelince ... 
Arkada~larının yüzüne baktı. Robert &Öre karı· 

tarak: 
- Bu nazik daveti hepimiz: memnuniyetle kabul 

ediyoruz. 
Rahman, tekrar Odreye döndü: 

- Sultan hazretleri tchrl 'l'e civarı gemıek amı 

~eceğinizi tahmin ettiler. Bugün öğleden ııonra Ü· 

ıe her tarafı göstermemi ve gezdirmemi emrettiler. 
Ne zaman hareket edeceğimizi aiz tayin edeceksiniz. 

- Teıekkür ederiz. Şimdi hemen gidebiliriz. Siz 
de gelirsiniz değil mi, l\fabel? 

- Ben biraz 1-orı;ununı. Patrik ava gidecek. 
Robert ile Lon Su da echri çok defa gezim, ol· 

duklarını söyliyerck Odreyi yalnu bıraktılar. Od· 

rey yan§ta sordu: 
- Bu kıyafetle gidebilir miyim? 
- Tabii ... Elbiı;eni2i yarın ak~mki yemeğe giye-

ceksiniz. 
- Peki öyle ise.. Şapkamı ve rcaim makinemi a· 

!ayım da ı:idelim. 

-ıo-

Rahman ile beraber otomobile hindiler. Odrcy 
sordu: 

- Evveli neler e;öreceğiı? 
- Evvclii sahilde dolaşacağız. Bu, ü9 çeyrt'k kn· 

dar aürer. Sonra o civanla küçük bir av kötkü 
vardır. Sultaruı aiııir. Bir lihza durur, ç.ay içcrai· 
niı. değil ıni? 

Sultanın da orada bulwıup bıılunmıyaçağım Od· 
rey sormak istedi. Fakat cesaret edemedi. Selimle 
kartıla§ınağı hem isti)-or, hem de bundan korku· 
yordu. Rahman &Özüne devam etti: 

- Sonra mabetleri e;ezcceğiı.. Hayvanat habçc
aini de gezıneğe bilmem vaktimb kalır mı? 

Ağaçlar arasına aaklanmıt bir köyden ı;eçlyorlAr· 
dı. E,·lerin haricinde ip merdivenler vardı. Bunlar· 
la eve giriliyordu. Geceleri bu merdh-enlai içeri 

- Buralara kadar kaplan gelir mi? diye eor· 
du. 

- Naditen- \'ah~i hayvanlar ti oralarda yqıır. 
Elile yükstk dağları gösterdi. Bu dalların unla

rı yük&a fundıılıklar ve aık a{;açlıklar ile örtülü 
idi. Rüzgarda bu yqil dallar tuy e;lbi ııallantyor· 
du. 

Deniz kenarından gjdiyorlardı. Ağaçlar, ~illik· 
lcr, denizin içine kadar gidiy('ır, kayaların yosunla· 
rın arasından fı~kırıyordu: Etrafında kırmızı ve 
altın renkli çiçekler •ardı. Koyu y~I zemin üzo. 
rınde bunlıır, kokulu at~ parçalarına benziyordu. 

Zaten bu ağaçlara da (orman alevi) aılı verilir· 
mit- Bütün eehil &anki alet almış ı;ibl kızıllıklat 
içinde idi. Daha yukarılarda aarı. pembe dağ çi· 
çekleri vardı. Manzara her adımda deıi~lyordu. 
Sahildeki girinti ve çıkıntıların her birisinin ayrı 
bir mıını.arası, bir ~kli vardı. Kimiıd ı;ök mavisi, 
kimisi zümrüt Ye§İl. kimisi bal renı;i kumsallı, kl
mi~i de kayalıklı idiler. Odrey: 

- Bütiın bu e;üzee)likleri nasıl yazıp anlataca· 
tını? diye düfündü. Çok seyahat etmemi~ olduğu 
için kendisinde mukaytll!e kabiliyeti azdı. Ancak 

(Dctvmıı var) 

G ~iDE~ ,, hJ 
tGU~ 

Yanlışlık 
telgraf:arda 1111 

A iman başkumand1 
ıı.ı;rustosta dört tane 

Uide tebliğ neşretti. nırıncl il' 
Mare.,nl \'on Loeb, ıkıncl._,.. 
;;\lareşnl ''on Rnod tedt, ilçllll'~ 
llğ Marcş:ıl Von Boch ıdıırt:"'~ 

' onlulnrın h:ırcklltnuı. aittir· .• ..ı' 
dilncU tebliğ Lcıe, tebUğ'de ıl"' · 
dl~I ,·cçhlle, diğer üç tebll~...ııı 
mi bir bUAnç.osu mııhlyet!POC"" 

Hohtdlf üç tebliğde ııJI 
rakıunlar şunlardır: 

Esir adedi: 
Birinci tebll~de 55,orJ 
lklncl tebliğde ıao.oO' 
CçUncü tebliğde ~ 

495,0o'' 
Tahrlp veya iğtinam edll~ 
Blrfn('j tebliğde o!f 
lklncl tebliğde ~~ 
UçUncU tebliğde ~ 

~ 
Tahrip ,·eyn l~lnom edil~ 
Dlrllicl tebliğde tJ 
1kincl tebliğde ı,1 
CçUncll tebliğde ~ 

~ 
Tnhrlp '·eya iğtinam # 

yare: 
111 ,; Birinci tebllğde 

tklncl tebliğde 
V~llncU tcbllğde ı,tt" 

~ :.4' 
DördüncU tebliğde bndlJ'll" 

kamlar fse şunlıınlır: 400·~ 
7,61~ wnk, 4,4'?8 top, G,"5 fi 

'Uç tebliğin yekOnlle 6 ı;jl 
tebliğin rakıı.mlan anısın~ 
te, k.ıh aleyhte mühim rıırJdl' 
dır. Alman b şkomnnd:lllllt 
hıırcketlnde hesaplı oımıı'il' 
hor ve maruftur. Bu \'BırJ!i' 
1}1 ında, olsn olsa tclgnıfltl,ııı 
llş \ ' e nlınışmda nıknmlıır ~.i 

yıınbşhklar yııpıldığrna hnıııı;t 
gerektir. KÖR ::;J 

-GONON 1 

,_ TAKViMl.I 
AY: 8 - GÜN: 220 - Jlı-4 
RUM/: 1357 - TEMMUZ: 
HICRl: 1360 - RECEP-: 
\ . ••• ı.i' ZE\".ALİ 
GÜNEŞ: 6,o.1 
ÖGLE: 13,19 
İKİNDf : 17,12 
AKŞAM: 20,18 
YA rsı: 2ı,os 
İMSAK: 4,05 

Şehrin her semttndeld 
halis buğday unllc ynpılJJll 
tıp ekmeği r;ıknrmağıı 

lnr. Fnknt, BillUk \e Kil 
lıca la rlıı el vnrlıırında. o Jl 

bu haberi yalnız gazeteleıv
kumakla kııJdıl;ır, det 
farlunn blle \aramadılar· J:tj 

Kısıklı fınnı lülli, eskisi J'"' 
'e Jınmurondnn hiç far1'1 

yan, Jın:ıım k.ablllyetJ b~ııl 
yan kapkara. ,..e çamur •· 
nesne çıkarmakta de,·aıı' ~ • 
JWk, bu hanıwları mecb11 ~ 
yor, yakından ve uzııktltD 
le nllikası olıuılann göS_ • ....,r 
kayıtsızlığa hayret eaır 

soruyor: ~ 
- Buna neden glSz ~fi') 

bunca halk neden bir ıı? 1 

Wıidye tavası 
Hangi yemeği olursa ~ 

yenin taze ol.mn.sı şarttı!~ 
Tıı,·a yapacağınız J111 / 

kabukbnnı bir bıçü u~~ 
PUskU.Uerlnl dibinden nıaV" rJ 
slnlz. Etlerlnl kabut~t4 
la sıyırarak ayudıktnn 6'>"'~ 
mlldclet ııc.ı uda bıraklll~ 
c'lıktan sonm biraz dD " 
rinde bırnkını:ı. mrcr bire!~ 
bulnynrnk temiz bir ?Jet> ' 
diziniz.. Bn lıallle bir ~ 
tıktan sonra, llzerlerlııl' ~/ 
to, ya da ralcı serpcrel' 'I. 
nız. lld yumurtayı noJıtJ~ ~ t 

limon tozu, yarını yeıııt f; 

knleta to:ıu, yarım )tnlı\~~ 
Jmrbonnt ne iyice çarPtı~ 
ra mldyolerl buna bul~ <f 

ıı.. ,-1 ... 
,·ada ı..,ıgın zcytlnynb· ,. 
na pnmukynğı lçJne atıJlıf' ı1' 

-ııtı 
dıltç.a ısU:ıerek tahağn ... ' 
dlğlnl:ı alça ile afi) et1° / 
nı:ı:nrtırken yağın atıı 
muhafaza etmek şarttır• 
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~ Alınan tebliğle Kendimizi bilmek §JJ 50~1 IU\IBlrillER l=J @v Asi ıcMiJ 
Karadağda isyan 

~azan: M. H. ZAL 

Kızıl ordunun 
rini tahlil 

YAZAN· 

llıaan BORAN 
deıı~aıın n~rettiği dört tebliğ· 
1ııııee çU, ~ cÜnlUk harekAtın sev· 
btr ~fikirlerle süslenmiş umumi 
°1'11\lları r:esinden ibarettir. Alman 

' Prusyada, Polonyada ve Ga· 
llıftJteıı taarruza. geçmek için sıklet 
~etile esas Uç demlryol istika
~ harekete geçm19lerdir. Bu 

Bize, bizim bozkırlarımızın kokusunu 
taşıyan, bizim toprağımızlaguğrulmuş, 

bizim dertlerimizle işlenmiş fikirler lazım 

mukavemeti 
kalmamış 

Berlin, 7 (A.A.) - Alman orduları bat
kumandanlığının tebliği: Fevkalüde teb
liğlerde bil<lirilıni~ olduğu üzere Marqal 
Fon Buch orduları gurubu, l\larqal Kes
aerling'in hava filosu ile işbirliği > aparak 

l 1 iııt1kameuerı 17Unlardır: 
~it; Prusya • Ko\•no • Donaburg • 

2 • Lentngrad 
- P l . 

lco.1tova,o onya • Minsk • Smolensk • 

a_ <l 
tler. &liç7a, • Lemberg • Zitomir • 

!ıu bizlın 
Gır, ~ için yeni bir şey değil· 

Goethe'nln şöyle bir sözU vardır: 

clnsanın erişebileceği en yUksek 
mertebe, kendi his ve flklrlerinın fll· 
uruna sahip olması, kendi kcndlslnl 
tanımasıdır.> Eski Yunanlstandli, 
Del! mabedinin kapısında da ekendi· 
nl bil!> sözU yazılıydı; ve Sokrat, bU. 
tün hikmetini bu kefünelerle hulO.sa 
ediyordu. 

Fakat lnsa.n oğlu, kendini bilmek· 
ten ziyade kendini unutmağa. müte
mayildir. Şuuru ortadnn kaldırmak 
için neler icat olunmamıştır! Bizi 
her an başka bir lkllme götüren hıı· 
yat da k endimizi bilmemize mAni o· 
ıur. Halin ıstırap verici olması, göz
leri istikbale çevirir. Yaralı bir yU· 
zün manzarasına kim tahammuı ede
bllir? Ya insanın kendinden memnun 

olmayışı, benliğini 6aran çakıl ve dl· 
kenin verdlf'i azaptan nefret; o za
man unutmak bir teselli olur. BUtUn 

~ orduların harekAtı demir
~ bat daY&nır.YeryUzUnUn demir. sh CördUğündenberi bu sevs bir kaide olmuştur. Sovyet. 
~ harbinde bundan sonra da 
1'1 llıı Olacaktır. Ve bundan sonra ge· 
G&ıı, ~-....ı.. d&ha çok uzayacağın· 
•- ll1an Orduları •arka uzanan -... dern1.ryo " UmlUer ve hayaller, bir kurtuluş ar· 

1 

1 

Yazan: 
Metmıt Kaplan 

duğu halde, milletler için böyle ken
diliğinden iş gören, kudretten kurul· 
ma bir mekanizma yoktur. Cemlye· 
tin sevkıtabiisi, insanlar tarafından 

yaratılmağa muhtaçtır. Bu da mües
seseler, ört' ve lı.detler, kanunlar, !da· 
re edenlerin zekA.larlle taayyUn eder. 
Fakat bunların işleyebilmesi için, ce. 
miyetin içinde neler olup blttlğ'lnl bil. 
mesi gerektir. Fert, vUcudUnUn bir 
tarafında vukua gelen arazı, sinir ör. 
gUleri vasıtaslle, cemiyet ise, bilgi 
vasıtalarile haber alır. Bu ise geniş 

ve derin bir memleket bllg-lslle olur. 

Memleket ilmi, o memleketin dlma· 

ğıdu.. Sağlam düşünceli olmayan bir 

millet kendisini idare edemez; onu, 

~it bat 1 isUkameUeıine daha zusunun ifadesidirler. Çöllerde do· 
'lıl boıUlı ka.ıaca.klardır. Hele yolla· tan dinler, insanlara ye~ll cennetler Faraziyeler kurmak, plAnlar yap-
~t ~.. lnıaaına sebep olan sonbahar vadediyordu. mak, emirler vermek zor bir iiCY de· 

tesa.dütler idare eder. 

clu..., ~\'relerinde bu mecburlyetl 
~ .... k o hala"e dU•Unmek realiteyi gör· &fldlr. Zor olan şey, onların realiteye 
~ duyacaklardır. Bu sebeple, ' 

7 
' ~ygun olmasıdır. Rus Çarlarından 

lıa~:-"' 0?'duıaıın b d ak. mek, zor, tabıatin zıddına, irade ıste-
ı~t ın un an sonr 1 birisine, dolaşık ve arızalı iki mesafe ı... 111Ukametlerin1 tayin etm~k yen bir i•tlr. Ancak kuv\•etli olanlar ·.ııı lııu " 7 arasında. bir demiryolu yapıla.cağını 
~. ~boylu dUşünmeğe lüzum yok hakikate bakmak cesaretini gösterir. söylemişler, fikrini sormuşlar. çar, 
'-""' llCrad, Moskova, Kle!, Ode· 
~" ~ !er. bir cetvel almış, iki nokta arasında 

Gotrıı 1 ve bu mevkilerden şar· «Kendini bil~> sözU, yalnız fertler bir hattımUstakim çizmiş; cböyle ya. 
llıttı~ • • ı.ı r den esas demlryol iSUka· 
~~ öirer okla i•areUemek ktı- için değil, milletler lç!n, bilhassa mil. pm> demiş. Realiteye dayanmayan 

7 letıer için esas dllstur olmak icap bütün fikirler Çarın müstakim hat-

Ben Anadolu için böyle ha.ttımUs· 
takim çizen bir çok insanlar gördllm. 
Bunlar, csöyledlğim tarzda iş görül· 

molensk büyük meydan muharebesini 
kazanmt§tır. 

Alman uyiatı mutedildir. 
uğradığı zayiat ise fevkalade 
Takriben 310 bin esir, 3203 

Dü~maııın 
yüksektir. 

tank, 3120 
top ve saymz Sovyet harp malıcmes.i Al· 
man kııwetlerinin eline geçmiştir. Sovyet 
hava kuvvetleri, 1098 tayyare l.:aybetmi,. 
krdir. 

Sovyetlerln harp kablllyt"tl 
Berlin, 7 CA.A.) - D. N. B. bildiriyor: 
İyi malümat alan askeri mahfillerde be-

se, cihan cennet olurdu> diyorlardı. 

Birisi, cköylerlm!z pek dağınık, on· 
lan bir arayıı toplayalım; o zaman 
toplu ziraat ve makine usulUnU ko· 
!aylıkla tatbik edebillrz> !ikrlni ileri 
sürüyordu. Ne güzel bir fikir! GUzel 
amma, bu dağınık köyleri biz maşa 
ile mi bir araya toplayacağız? B~ka 
biri, Karl Marks'ın, toplu ve büyük 
sanaylll Almanyadan doğan tiklrler!· 
nl, bizim için, sade bizim için değil, 
blltün dünya için yegAne çıkar yol 
bulur. Kitaplar neşreder, mecmualar yan olunduğuna göre Sovyet kıtaluının 
çıkarır, şiirler söyler; takat hatti· muhıırebe kabiliyetinin gitgide zayıfladığı 
mUstakimle realitenin hattı mUnke mü~ııhade edilmektedir. Bir çok t~ekkiil· 
sırı arasında olan farkı görmez. Mı· lere Eubay noks~nı .yü~ündeu erba~lar ku· 

l bu ık. fik U h d &ıldf manda etmektedır, ıhtıyat kuvvetler asker sa ı re m n asır e6 .. I'. • 
MUnevverlerlml · kafas d gerek olsun, ımbay olsun ya pek az }ahut ıa hıç 

zın m a, ı· ·· · · il • "h • l h Avrupadan g 1 ek h ıh tı ım ı;ormcmı~tır. atta ı tıyat ıır mu .n· e en, ger aya anc· . . . . 
l 1 d d & · 1 fikl 1 rebeye Jmmcn m ıl clbıse ıle !e' kedıl· er n e o6 an nıce par ak r er . . 
vardır ki h~ç biri bu toprağın reali· mekt:dir. Mu~arebeye sevkedılen yenı t~ 
teslle a!Akadar değildir Hpsi chavn· eekkullcrde bılhas!a topçu ve ağır makı· 

· neli tüfek nokaanı kendini hissettirmek· 
ya çizilen dllnya> dır. tedir. luteaddit zırhlı fırkalar unk•ır~ 
Sapanını toprağın içinden çıkar 

mayan köylü gibi, bizim kafalarım:z 
da dalma realitenin içinde bulunmak 
gerekti. lllm, müsbet bilgi, bu mem
leketi bilen insanlar, bizim bozkırla· 
rımızın kokusunu ta.,ıyan, köy!UınU 

zUn elleri gibi bizim toprağmıızla 

yoğurulmuş, bizim dertlerimizle iş 

lenmiş fikirler lA.zım bize. Bizi onlar 

piyade olarak harbr.tmektedir. Hava ile 
nnkleılilmck için yetiştirllmiı kıtalar hu· 
sıı•i t~l'kkullcr de piyade gibi harbe s,v. 
koılilmekteılır. Komünist ı;cnçliklcrine ve 
İ§çilrrine mensup yc.ni tt>~ekkiiller muha· 
rr•he için mütemadiyen harbe eokulnııık· 

tadır. So~'}'et ihtiyatının harp kudreti prk 
azdır \C çok karıfıktır. 

'tt ....... t i 1tnc eder. ÇUnkU, ferdi idare eden ve teh· tına. benzerler; be}ki çok doğrudur· 
>'lttı bU U tebliğdeki Sovyet likelerden koruyan bir sevkitabU ol· lar, fakat reel değildirler. Mehmet KAPLA..~ 
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kurtarır. 

Vişi ne 
yapacak? 

lt))lte ,1{3 tank, 10,388 top, 9,084 

~)et ıerek keyfiyet ve gerekse J a po n ya 
Gır. tek baıcnnından bUyUk bir zıya· 
~ 1 devirlere nlsbetıe bugUn 

>1lıt ı:· Vatandaş arasında çok bU. H ·, n d ,· ç ~ n ·, -s ·ı yam ~ lüar vardır; sUAhlar o kadar ~ 
fil~ it ve o kadar çoğalmıştır kl 

Roman yada 

Yahudiler için hususi 
bir rejim ,,,P Oltnak senelere ve esaslı bır hud~d · ·na asker 

~. e terbiyeye ihtiyaç göstermek. - .1 
~ lı~et Rusya, milyonlar kere .., Bir Almu Y8JA ltaı,aa 
·111 111~ ltandaş bulur. Fakat aoo yJ gıyor ullerlaa ••ll•llU 40 "> Clefıl lrllUıarJp bulması kolay bir 
~Cllr; vatandaşıa muharip a· TaluldJ IMa ehulacü 
~'-Ve f&.rkları azaltmak lçln en Japonla Amerikanın Bükreş, 7 <A.A.) - Romanya ajansı 
'~en çeşit teşklltıtı kuran Al· r bildiriyor: 

~ lt~ l3ir çok devleUer de ayni harbi göze Bukovina valisi bir emirname ncşredc-
tıı... ~l etmışlerdir. Buna rag- I .., rek Yahudilc:.Z için lwauil bir rejim ko1· 
""'lllt, laınaınııe halledilmiş de· a amayacagına muotur. 

'~'etin . k a 0 İ Yahudiler aaat 20 den ııoora ııokala 
~ tank, top ve tayyare çıkmıyacaklardır. Gündüzün alıt \Crlti 

Eden'in 
iran ve Suriye 

hakkında 
beyanatı 

Hes3plaşm l günü 
Bulgaristan:n 
hattı hareketi 

unutu lmayacakmış 

Londra, b;r 
h~kom :t darbesi 

bekt=yor 
Londrı, 7 {A.A.) - Afi: 
Bir kaç aydanbcri Vichy hükumetinde 

iki mukabil partinin mmı:udiyeti ı;öze 

çarpmaktadır. 

ss:ı ... ::-_ bUYüktUr. Seferber olan ( '.A. ) D n C 11ncak saat 9,30 ile 11 arasında yıpablle-~. --.ı Loııdra, 7 .... . - • • : 
1 &Yilnln bunla.n ayni mil· İLima<la ~ayan bir mcııılıadan alının ceklerdir. Yahudi mağazalarının ve tica· 

Bunlardan biri Almanlarla i~birliii yap
mak İ!tiyc:n, diğeri hidi!clere intizarı ter· 
clh eden partidir. Bu iki taraf açık~a 
mücadde halindedir. Fransız imparator· 

Londra, 7 (A.A.) - B. B. C.: B. Juk toprııklarının müdafaasına mütaallik 
Eden, Avam kamarasında lran ha.<- ı olarak \ iclıy hükiımı·ti tarafından Birle
kında l7U beyanatta bulunmuştur: 1 gik Amerikaya verilen nota intizarı ter· ~~lbı:e telAfi etme.si belki haberlere göre, Japon kıtaatının Hindi· rl"thanclcrinin Rumen. Alman ve İtalyan 

t. ~tir · ll'akat nekadar zaman- çini ilo Siam arasındaki hududa doğru bayraklarını çekmeleri yasaktır. Bıltün 
~ lçı •bllir? Bunu bllemiyece geniş rnikyastaki hareketleri devam et· Yahudiler gözükür bir tarzda earı renkte 
~ 'ıır. 'l bltarar bir netice çıkar· mcktcılir. Siaın da lııı<lu<lda asker ve bil· bir i~aret taşıyacaklardır. Bu işaret bir· 

Bugün !randa bir çok Alman var· dh eden partinin zaferi gibi tcliklJ edi· 
dır. Bir çok memleketlerde bu mUtc· lclıilir. 

~ :!11 değildir. hassa tank kolları tahşid ctmrktcdir. biri üzerine konulmu, ,.e Yahudi yılclııı· 
it Clleterr.nılze göre Sovyet zayi· Siyam üzecuıe tazyik nı teşkil eden üç rnÜ$elle&tir. Bu emirle· 
"'«..~en bu rakamları lhUyat· Londra, 7 (A.A.) _ Siaın'ın, tıpkı ev· re muhalif hareket edenler teccmmü 
lbı~ alt daha doğru oıw-. Bu velce İtalyanın olduğu ı;ibi tabiiyet altı· ka~ıplarına gönderileceklerdir. 

hassıs turist Almanlann veya hangi 1 A nrak ne kııdar mütevazi olursa olsun 
nam altında. olursa olsun Almanların bu kabilden bir zafer hiç ,üplıesiı aksi &il· 

bulunmasının, bulundukları memle- 1 da olarak Almanların yeniden yeniye tch· 
ketin lstiklAII için bUyUk bir tehlike ditlerile karfılanacaktır. 

... "Y\tt'lcı .\lınanıar hesabına bUyUk na girmek üzere bulunduiu sarahaten gö- ikinci bir emirnameye göre Rumen ım· 
~~teUer ııayılır, fakat bu riilüyor. Japonya ~iam'ın iktısadi, &iyui baylarına. ar.kerl~rine \e devlet memurları 
~ ~eUertn Almanlara pek pa. ve fikri hayatına ya, 11, yavaş nafiz ve ı ile Alman veya it al yan. askeri heyeti .~· 
~ 01dUkla.rmı da itiraf et- müessir olmağa b:!flamı~tır. Siam banka· sına kar~ı yapılacak ~ıddct harckcltı o· 

~'t chr. cılık eendikasının Yokohanıa Specil ban· lümle cezalandırılacaktır. Eier böyle bir 
ı....~ --~~Ulannın bu kadar bil· kasına bir milyon İngiliz liralık bir kredi hareketin faili Yahudi iac Çemoviç le· 
-~ .\lb>._~erdlği kabul edilirse, o açması neticesi olarak Siam hükumetinin cemmü kampında bulunan elli Yahudi de 
~~1111, )..-ıu&nn bundan sonra Le· Mançuko hükümcıini tanıdığı h:ıber "e- bununla beraber idam olunacaktır. 

olduğunu tecrübe bize göstermişUr. I Jntlzar taraftarı olan parti şimdiye Jı,;a • 
Dediğim gibi bu husus hakkında lran dar bütün arzularına rağmen ve istemek· 
hUktım4!tinln ciddiyetle nazarı dlkka. ı;İzln müstacel tehlikelerden i~tinap için 
tini celbetUk. Alınanları kı!l!len tatmin etmek mecburi· 
İran hl!kQmetinin bu dostane ihtarı yetinde kalmı§tır. 

na.zarı itibara afmakta kusur etmı- Şu daldkada Vichy hüki'ımetile Alman· 
yecef'i ve vaziyete karşı koymak için lar arasında yeni bir buhran vukuu bek· 
icap eden tedbirleri alacağını kuv- lcneblUr. 

~"lele .... '-~•kova ve KJet istikamet· rilmektetlir. Bu hareket Nıınkin hukiıme- 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!_!"!!!!!!!!!9!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!'!'!!1' 
vetıe ümit ediyorum. Moakova ve Bernede söylendiğine göre, 

-"' eUr Nazır Bulgarlstarun, bilhassa Yu-ıı.. lletıc .. 1 atıe ilerlemeleri, yar.! tinin de tanınmasına yol açacaktır. hakkında Japon emel ve tasavvurla- 1 ""' "'- '" er • •- nanlstan ve Yugos avyaya karşı tar-
111 -~ teı._ ~naları icap eder. Bu· Japonya, iktısadi imtiyazlarla, Siam'ın rını gitgide büyük bır dikkatle takip 

ın._ - l\.('ar h ... 1 zı hareketini takbih ederek şu bey ı· 
~~~~lerı _,, amış o~an meydan denit ,.e hn~a iislcriı'.i kı~ilnn~ak. gi~i etmekte olduğunu beyan etmioiltlr. natta bulunmuştur: 
il.. ·btıer tı_ geöster~~ektır. Bu mu- menafiden b~.§ka ken<lıne -~ır .muuerık ııu· Amerika hUktımeti, Japonların BU .. 

~.~ı..- ~ n golü e ubu da k · d el d m c- Hesaplaşma. gUnU geldi&[ za-""Gelt•de \' c n n ' &Ü veren: · ~ıam or u•u uzerııı e c U· yUk Okyanusta veya başka bir yerde 6 

ıı..._"' ette e Klet garp ve cenu- rakabe hakkını elde etmese çalışıyor. takip edecekleri fütuhat t .. ııebbllsle- man tngııterenin mUtteCikleri Bulga. 
:"'fhl. Yan _. k 1 · · • · · b" -r s~e S ""'ece tir. Fin andlya En-clki haberlerin de ı•pat etııgı gı 1 1 rine muhalefet etmekten ibaret olan ristanın bu tavn hareketini asla unut 
tıı.:._'l Cep:olenak arasında kalan Japonya diplomasisi beynelmilel ihtilaflar· hayati karannı açıkça 11An etmiştir. mıyacaklardır.> 
~-~ hzrp eaı Alman taarruzlarlle dan içtinap için Siam'la bir bitaraflık \'el Japonyanın Siyamdaki hareketleri 
"bıı C.r>he&Ianrnış buiunuyor. Biz· ittifak paktı imkanlarını aramakla me§- Amerika için tehditkar telAkki edile· Suriye hak.kında sözleri 
t\ c'ıun' kat'ı netice cephesidir. goldür. Siam ordusunun tıınklıırının Hin· cekUr. Londra, 7 {A.A.) - Avam karna· 
ttı!.Cllu kr l(areu berzahı ve Lado· diçini hudutları bo)uııeıı geçmekte dıwanı ra.sında Suriyeye dair sorulan sual-
'-~' dkllldakt Fin • Alman ha· etmelerine rağmen Siaın'ın Japon m~ali· cAmerlka harbe cfrmlyecektlr. !ere cevap veren Hariciye Nazırı B. 
~e !:Ok ınünasebeli vardır. batına muka\emeti İngiltere vıı Amerika· Çünkü hazır değlldln Eden şöyle demiştir: 

Sr'lclar blraz daha ilerleme· nın Rusyaya yııpacakları askeri yardımın Tokio, '1 {A.A.) - Miyako Şlmbon c- Şüphesiz ki hUr Fransız ma· 
" 8o"l'etı olurlarsa, bu cephe kıs şekil ve mahiyctile kaimdir. gazetesi diyor ki: kamları Suriyedeki eski hUkQmet 

Ge ~il\ er farka almağa, bun ın Japonyıının bu lıavalidn talışid ettiği Birleşik Amerika şimdiye kadar teklinin hiç mUsait olmadığını bili· 
~~ ~lluını bir vaziyet yapmağa km•etler Uzak~rktaki küçük milletlmı harbe girmekten imtina etmiştir. lle. yorlar. İngiliz hllktımetı, hür Fran
,~ ~&ltl&rdır. Bu takdirde karşı bir yıldırım harbi ba~3l'mııaı için rlde de bu böyle olacaktır. sızların Suriye ve Lübnan hUkQmet-
S Cloıı~llye edilecek ve Bal· kiifidir. Birleşik Amerika hara.reUe harbe I !erile memnuniyeti mucip bir anlaş· 
\il\ lü-, li'aq Cok fena vaziyete dU· Her an harp ~ıkablllr ? hazırlanıyorsa d& henüz bir harbi! maya. varabilec<}klerlni ümit etmek· 
"-tt hatbltı t bu vaziyet huıl ol- Siııgapour, 7 (A.A.) - Reuter ajansın· karşılayacak derecede hazır deflldir. tedirler.> 
~ 011tr. lf bitecefine hükmetmek dan: Tokyo radyosuna göre cher an harp Bugünkü şarUar içinde Vaşington hU Eden, beyanatına şu ısiSılerle nlha-'-~-::arp Uraı dağlarına ka· çıkabilir>. kllmeti cmUŞahil> lik elyueUnl id&- yet vermiştir: 
~edebilir, Tokyo radyosunun Spikeri, aon günler. me edecektir. RoQsevelt siyaaetl mU· c- Suriyelilerin Lslikla.Jlerine k&· 
A de daimi 6urctte ileri sürmekte olduiu id· dataa programını tatbik edebilmek VU§&caklan hakkında General Cat· " nı e • k diasını tekrar ederek denıi§tlr ki: için vakit kazanmaktır. roux'un verd1f1 teminat, Franaanm r 1 a Mala yadaki İngı'liz takviye kıtaatı, f n· Sonra Alman - Ruıı harblnln çeUn- Suriye mm etinin haklı olan arzuları 

~-l "' --... _ ı;ilterenin Uıak~arkta humane emeller lifi Amereki= harp dıfmd& kalmağa nı yerine getirmek niyetinde olduğu: 
Ql"l • beslemekte olduğunu 'VC Siam'da hareket sevketm • nu 1Sbat etmektedir.> 
1 inşaat t ~zgah uslcrl i~gal etmek tasavvurunda bulundu· Avaatnıya Bahriye Naunmn 

Jeı-... "~t tında grev ğunu sösterir. E1.ğcr harp, patlak verecek beyanatı 
_-"q' '-1 olursa kahalıat ngiltcrenindir. Melburn, 7 {A.A.) ·- Avustralya 

' 16 b J:. ~ <A.A.) - Bahri fntaat Bütün tedbirler ahnmı'I Bahriye Nazırı B. Hughes demlfUr 't lıı ltiıi,e do~arda çalı§llll amele- Singaponr, 7 (A.A.) - istihbarat ne- ki: 
ttıı et 11~ııc, d lclıdıkalarının ~erdiği bir zarcıiııin .Sinsapour bürosu bildiriyor: «- Pasifikteki vaziyetin fnkl~ı 
L~ ~ lliıı tt ıı~ gece yaruın<lan itiba· Birmanya "Ye cenubi Çinde Birmanya y0 • tamamen Japonyanın elindedir. Su!· 
. ~ "ııtıfl 49 ınıılerclir. lunu kesmek veyahut garp istikametinde hu ihl1l edecek hiç bir hareket yap· 
lL' le • 3 ınll ,.,ın., Blz in ~ .. L tıCiteı Yon dolar kıymetinde claha fazla ileıemck için Japonya tarafın- ma.dık ve yapmıyac--. ya ız 

~ ~~ s~enıhisi siparişini üzerine dan yapılacak her teşebbüsü akim bırak- müteyakkız bUlunuyoruz ve M.dise· 
-......_ """"' P Uİlding On-dok Com- tıracak bütün tedbirler alınmı§ lıulun· leri not ediyoruz. Japonya, tatbik et-

inde çalı11naktadır. maktadır. mekte olduğu tecavUz siyasetinin 

Irakta 

Asiler divanıharbe 
veriliyor 

Bağdad, 7 (A.A.) - Son isyan hare
keti esnasında asilerin faaliyetini tahkike 
memur komisyonun tahkikat evrakını ya. 

Alman ajanları, Mareflll Petain aleyhinde 
geni§ propagandalar yapmağa ba~lamı~lar· 
dır. Vichy'de bir darbei hükumete de in· 
tiıar edilı:bilir. Bunun ba,lıca sebebi i6c 
Vichy hükümı:tinin Almanların deniz üs
lerini ve tahsi6en Cezayir limanlarile Ka· 
zablanka ve Dakar hakkındaki Alınan me
talibatının Vichy tarafından reddedilme· 
aidir. Almanyanın bu metalibaıa ce'lıp 

vermek üzere Vichy hüki'ımetine 10 ağus
tosa kadar mühlet verdiği fakat Mareşal 
Pctain'in Amiral Darlan'la mntabik kııla· 

rak lıu talepleri reddetmek kararında ıs

rar cttlğl 6liylcnmektedir. Diğer taraftan 
Amiral Darlan'ın Dalı:ar'ı muhafaza ede
bilmek iı;in Cezayir limanları ile Kazalı. 
lanka'yı Almanlara terke hazır olduğu da 
ilave ediliyor, 
Almanların müttefiklerle Fransa arasın· 

daki yeni bir ihtilaf aahası daha meydana 
getirmeği ve intizara taraftar olan partiyi 
darbei hükiımct tehdidile boywı cidirmek 
için Fransız deniz üsleri meeeleaini öne 
aürnıckte oldukları gözden lcaçmamaktadu. 

Amiral Darlan Parl&te 
Parls, • (A.A.) - Of!: Başvekil 

muavini Amiral Darlan, Vichy'den 
Parise gelmiştir. 

Mwnalleyh, başlıca mesai arkadaf. 
lan ve ra.riste bulunan nazırlar ve 
milstefUlarl& g6rilfm U§ttlr • 

Parisln iyi malQmat almakta olan 
mehafilinde Amiral Darlan'ın bu se
yahatinin istisnai mahiyette olmadığı 
ve Başvekil muavininin memlel:el 
dahilindeki mutad seyahaUerı çerçt:· 
vesi içinde kalmakta olduğu beyan 
edilmektedir 

B. Popof Fransanın 
Moskova elçisini 

kabul etti 
-Atıı Amerika .Japonyanın tlltuhat sulhu ciddi .surette tehdit ettiğini an. 
~' ~: leşebbUaleriDe muhalefet edecek lamalıdır. kında divanıharbe te'ldi edeceği öğreııil· Solya, 7 (A.A.) Ofl: 

~ ~ ltkındakı yazımızın Vaşington, 7 (A.A.) - Afi: B. Bu kadar sert bir ln~a seniş-
"''ı~buctın koyamadık. Cordell Hull, Amerikanın Siyam ve leyen bu memleket şimdi çember 

n öztır dileriz. B!lyllk Okyanusun cenubu garblal içine &luıdJl'mdan filr&yet ediyor.> 

mittir. Bulgar hariciye DIZ1rl B. Popof burada 
Akim kalan isyan hareketini Reşit Ali bulunan Fraııaanın Moskova büyük elçiai 

ile arkadqlarının ilham ettilJed &abki· B. Bergerey'yi kabul elJIÜ§tir. İki diplo. 
katta teabit edilmi§tir. matı.n milikatı samimi olmuıtur. 

Cephelerde 
şiddetli harpler 
devam ediyor 
Moskova, 7 (A.A.) - B. B. c.: 

Sovyet ordula,rı umumı karargAhın· 

dan: 
6 ağustosta Sovyet kıtaatı, Olo· 

netz, Smolensk, Bjala-Tsekov mın

takalarında ve Estonya. cephesinde 
çarpışa.maya devam etmişlerdir. Dl 
ğer mıntakalarda mUhlm bir değı· 
v!klik yoktur. 

Sovyet tayyareler}, düşmanın pı 

ye.de, topçu ve hava kuvvetlerine da.ı 
beler indirmekten fariğ olmamıştır. 

Dllşman, salı gUntl 14 tayyare kay
betmiştir. Rusların zayiatı 1 tayyu· 
reden ibarettir. 

Moıtko,·aya hü<"um 

Moskova, 7 (A.A.) - 0!1: Sovyet 
tebliği: 

Alınan hava kuvvetleri 6 • 7 ağus
tos gecesi yeniden Moskova üzerine 
taarruz teşebbüsünde bulunmuşlar

dır. Bırbirini takip eden dalgalar ha
linde gelc.ıı dUşrnan tayyareleri şeb 
rin çok uzaklarında gece avcı tıı.y

yarelerlmlzln ve dAfi bataryalarımı· 

zın ateşler11e dağıtılmış ve kaçırıl· 

mıştır. 

Mlln!erit bir kaç tayyare şehir 

Uzerine gelebilmiş, yangın ve yUk

sek infllAklı tahrip bombaları atmış· 

tır. Evlerde yangın çıkmışsa. da he· 
men söndUrWmUştUr. OlUler ve ya· 
ralılar vardır. Altı düşman tayyare· 
si dUşUrülmUştUr. Avcı tayyareleri· 
mlzden biri tahrip edUmlşse de pilo

IE \"\•elkl glln gazetelerde bav 

tılt bir haber vardı: Kara

dağda, ttalyıınlara karşı isyan çık• 
mış. ı~nkat İtalyanların bunun hak. 
kından geleceklerlııl Berliıı ümit 
edlyormu,. 

Bu haberin en mllhlnı tarafı, Av

ruııanın herhangi bir l erln'de işgal

<·ılere karşı ls) an kopmuş olması

dır. Tecrübe ıunu go term~tlr ki 

ka,l bedecek hiç bir şe)i kalmayan 

diğer milletler de bö.} le blr örneğe 

karşı alakasız kalmaz. 

İkinci bir mühlın nokta, Karaıla

ğın 1919 danherl mahrum kaldığı 

lııtıklAle İtalyanlar nıııtaslle ka

\'Uşmu' olmasıdır. Karadağda l!itlk. 

llil hlslt"rl hiç bir :zaman sönmemiş

tir. l'ugoı.lav hiklmlyetl zamanın

da matem tutan ,.e ederinden hart. 

ce adım atmayan bazı eski alleler 

bile 'ıır(lı. Bu Jtibarla Karada.tııla• 

nn lstlkl!ılden dolayı rıevlnmelerl 

beklenlrdl. Neden se,·inmlyorlar ıı, 

ls,Jan duyuyorlar': ÇUnkll l-alanc.o 

btlklD.I mllletlerJ aldatmıyor. Köle

liğin yaldızlı olmuı &özleri balla-
mıyor. 

Bu ilk JıAdlsc mfh,·erl Jkaz ederek 

esarete dayanan bir nlzamm ldç bir 

zaman istlkrar temin edemlyecejiıd 

anlatırsa Karadağlılann isyanı bil· 

tlln Auupanın işine yaramı, olar. 

tu paraşütle atlayarak salimen yere =============== 
inmiştir. 

lkl ada zaptedlldl 

Moskova, 7 {A.A.) - Bir Sov
yet tebliğinde Ruslar tarafından 

zaptedildiğl bildirilen lk1 Fin adası
nın Hangö Sovyet Ussu yakınların· 

da bulunan adalar olduğu şimdi ifşa 
edilmektedir. Bu adalan Baltık Sov
yet filosu işgal etmiştir. Mezktır a
dalar Sovyet harp gemUerlnln hare· 
kA.tını kontrol etmek için birer taras. 
sut mevki! olarak kullanılıyordu. 

General Anders Rusyadakl Polonya 
ordusuna ba.'kwnandan ta;tin olundu 

Londra, 7 (A.A.) - Pat: Polonya 
hUkQmeti General Anders'i Rusyada
kl Polonya ordulan kumandanlığına 
tayin etmiştir. 

General Bohusz da Moskovadıı. Po
lonya asker! heyeU .riyasetine tay.n 
edilmiştir. 

1939 Polonya - Almanya harbinde 
ağır surette yaralanmış olan Gene
ral Andera hassaten temayüz etmi~
tlr. Çünkü kumanda etmekte olduğu 
Polonya kuvvetleri en son olarak si· 
ltı.hlarını bırakmış olan cUzUtamlar
dır. 

ihtiyat zabitlerinin 
maaşları hakkında 

yapılan teklif 
Ankara, 7 (Tdcfonla) - Bütçe müza. 

kerelcri sıral11rındıı Gmcral İzzeddin Ça
lışlar tarafından 'erilen bir takrlıde, si
lah altına alınan ihtiyat zabitlrrinden ba
tılarının dcvlcl memuru oldukları içiu 
dairelerindeki maa~larıni almak 11urctile 
rütbelerinin gelırlerindcn daha fazla Pi· 

rı temin ettikleri \c bu halin de orduda, 
man~ farkı yüzünden ikilik doğurduğu 
anla.ılıuakta ve bu halin iıalesi ile ihti· 
)at zabitlerinin de ancak n.itbclerinin ma-
11~larını alınalnrı talep edilmekte idi. 

Ôğrenildiğine göre, bir krııon )iyilıası 
halinde l\leeli.e vcrilmi~ olu bu taltrir, 

alakadar encumenlerde tetkik edilmekte
dir. 

Mecliste bugün 
guruşuıecek lay"halar 

General Bohusz Norveçte Narvik· Ankara, 7 (Telefonla) - Yarın (bu· 
te zaferler elde eden Polonya da)t kıt sün) sııat 15 de toplanacak olan Büyük 
alan kumandanı idi. Polonya sei'a- Millet Mecli i bazı mulıim kanun liyiha· 
ret! erktı.nı da pek yakında Mosko- lan müzakere cd eektir. 

vaya hareket edeceklerdir. Yarınki ruzııamede. Ankara §ehri ka· 
Sovyetlerle Japoııla.r ara.ııında nalizasyonuna, arttırma \e chiltme ve 

mu.sa41eme olmamı!# ihale kanununun bir maddesinin tadiline, 
Moskova, 7 (A.A.) _ O!I: Tass hazerde yılzba.ıya kadar olan uhitlere 

ajansı, son gUnlerde Sovyet Rusya. !le n:fer. ~biacsi, fo~i? ~e k.aput "Yeril_mesine 
.Japonya hudut kıtalan arasında bir aıt lııyılıaların bırıncı muzakerclen )apı
musa.deme vukua. gelmiş olduğuna Iacaktır. 
dair \·eıilcn haberlerin asıl ve esası Bıldirilditine göre. müataceli>et kara
olmadığını katiyetıe tekzip etmekte- rile umumi heyete ac,kedilmiı olan ba 
dlr. layihaların föncl müzakereleri pazarteai 

Tass ajansı ne Amour nehri kena.
nnda ne başka bir mahalde Japon ve 
Sovyet kıtaları arasında hiç bir mu· 
ııademe olmadığını da beyan eyle 
mektedlr. 

So, ·yetler Beltlkalılarla da 
anla§ıyorlar 

giinü yapılacak ve 'rıleclMn tatilinden tf.'I 

"Yel kanuniyet kcshetmcleri temin uluna 
cal.:tır. 

Belediye ile Evkaf 
arasında ihtilaflar 

Londra, 7 (A.A.) - Sovyet bDyUk Ankara, 7 (Telefonla) - Mahalli hii 
elçisi B. Malsky ile Belçika Harlcıye kumet Ye bdediyelerle vakıflar idaresi 
Nazın B. Spaak arasında İngiliz Ha. arasında daimi bir ihıilif memıu olan 
riclye Nezaretinde vuku bulan mU- yol için i timlik olunan gayrimcnknllcr 
lftka.t neticesinde tarafların her iki hakkında mlihim bir karar alınmı§lır. 
memlekette siyası mUmesail bulun- Bu karara nazaran, vakıflara ait gıy. 

durmaları hususunda bir uzlaşma ha. rimenkuller i timlük edildiği takdirde, "Ya· 
sıı olmuştur. kıllar idaresine tl\iz verilecektir. 

Rabindranat Tagor 
Rablndnuıat Tagor öldü. 
Rablnclranat Tagor Bbıt piri· 

dlr. 1861 de Kalktlta'da dofm11!tal'• 
On sekiz Yl'§mda cGanıb Şarla· 

lanıt ve «TuJA Şarkdanıt isimli ,ur 
kltaplannr neşrederek dlkkaU cel· 
betml,tlr, 

1991 de Bolpu.r'da, mahiyeti ta
mamlle IDntll olmakla be~r 
«Corc Ktıçllkler Ctlmhurlyetb nln 
mekteblnJ genl!J ölçüde nümune tu
tarak bir mektep Jnumll§tar. 

Şalrln 191S te Nobel edebiyat 

mükUatım kuumMJ, töbretlnln 

c11Dyaya yayıJmuma sebep olmut

tur. 
BablDdraaai Tapr'un, sayısız 

eeerleriaden bluat l.Dglllzceye ter
cime eWit eserler: «lllW: Çocuk 
,uıterb ile cKaraahk odaDuı kra
lııt dır. 

Yubnda babal geçen cCorc Kil· 
~ilkler ODmhariyetb baklanda ya
nılld ll&1JIDDda maUmıat ''ettıee

flz. 
HlnWler arasında mllllyeiçl ve 

vatamever olarak tanııımq ve mem 
Jeketlnde l~timal sınıf tefldlltmm 
kalclmlması gibi :ıslalıat için uğra!J. 
mıftır. 

R. Tagor mnslld!Jlııaa ldL Bir ~k 
besi.eler meydana getlrml'tf. Eser
lerinin bUyllk bir kumu bUtlln dlln· 
ya dillerine çevrilml,Ur • 

Başlıca eserleri Jun1&rdır: A'k 
habı:n·anı, .JllanJlla mey,·a sepeti 
Ev ,.e dünya, Kır ,ıırıerl, Yeni ay, 
Hatıralar, Amal ''e Kralın mektup
lan, Şairin dlnl, l\luslkl, lıkbalıar 

devre81 (dram), Fırtına (roman), 
Bir dosta mektuplar-. 

Bu eserlerin bir çoğu turk~l'C 
nakledllmlıtJerdlr 
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Milli piyangoda.dün 
kazanan numaralar 

Milli Piyangonun 7. nd tertip l. nci 1 10 lira l.a:anan numaralar 

çck.ilı2i dun İ6tanbul Taksim meydanında S1Jn üç rukkamı 20 ile biten 4000 bilet 

b
. _ . . . ıra ,.:a:anan. numara ar uat 17 de c;ekilmi~ \e bu çekilişi kalaba· ı 2 ı· ı. l 

iık ır halk kutlesı takıp ttmıştır. 
Bu çekilişte kıızanan numaralan aşai,iı· Son bir rakkamı 7 ile biten 40.000 bilet 

ıa yaıı}oruz: 

20.000 lira kazanan numara 

306429 
10.DOO lira /,a;an.arı numaralar 

399243 073377 
5JJ()() lira ka:an.an numaralar 

168641 074876 203360 286936 
2.000 lira ka:arıan numaralar 

Son dcirt rakkamı 633') ile biten 40 bilet 
J JJQQ lira kazanan numaralar 

Son dört rnkkımı 8209 ile biten 40 bilet 
5()() lira kazanan. numaralar 

Snn dört rakkımı h312 ile biten 40 hilet 
Son dört rakkamı 5990 ile bilen 40 bilet 

Son bir rukkamı 9 ile biten 40.000 lıilet 
ikrami) e kazıınmı.lardır. 

20.000 liralık büyük ikrumıyC) i kaza. 
nan bilet İ!tıınbul, 10.000 liralık ikrami· 
yelcri kazanan biletler P. T. T. idaresi 
tarafındın, 5.000 ner liralık ikrami)eleri 

kazanan biletler Kayseri, ~ivcrek; Yozgat 
\C İmıirde satılını:ıır. 

2.000 liralık ikramiye kazanan biletle· 
rin 8 parçası İ!tııııbul, 4 parçası Ankara, 
iki:er pıırçıı•ı Sıvll!, Tırsu , Adana, Emir· 
dağ, Hendek, I::liııığ, lıirer parça!! da 
Bur6a, ilana, Tokut, Çorlu, Direcik, Er
zurıını, Ccbcliberekeı, Af)nn, Mardin, 
Sivrrek, Diyarlıakır, Pa!inlerde satılmış100 lira ka:anaıı 11umaralar 

'k>n üç rakkanıı 277 ile bitl'n 4-00 
.50 lira /..~:anan. 1Jumtıralar 

'ion aç rakkamı 426 ıle biırn 400 

lıilf't tır. 

Diğer ikramiye kazanan biletler de rur· 
bilet dun muhtelif yerlerinde satılmıştır. 

[ 
Soldan sağa: 1 - Gevezelik eden. 

2 - Yakalanan. 3 - Köpeğin sevgi- '.._-+--+---+-+---t--+--+-

llsl; şimdi elinizde bulunan. 4 - vı- • 
!Ayet; adam; zarf edatı. 5 - Kirli J ı--+--ı---+-ı--
bir iz taşıyan; çocuk doğurtan. 6 - /; 
Namazn davet; nefiy edatı; blr pey-

6 
gambcr. 7 - Bir tstl!ham; oynak. 
8 - Nezaketle. 9 - Bayram; bir .o . 6 

ta. 10 - Çok iyi; bir gıda maddl•si; 'I 

nihayet. 11 - Bir hayvan; Sarp. r 
Yukarıdan at'llğıya: 1 - Gerııe- ' 

mek; matem. 2 - BaŞına ve sonuna '° 
ayni harf gelirt:e tatsız kavli:ı olur; ,,J-+--+-
tazyik eden; b~r nota. 3 - Mektup; 
üstünden geçen. 4. - Mey.eden; ter
si: Tazyik et! 5 - Bir millet: bir i,;· 
ki. 6 -Tok olmayan; küçükler. 7 -
Bir ecnebi para; irat. 8 - Kökt~ı;;

mlş Adet; (teneke) nl~ Uç harfi. 9 -
Dahi; bır nota. 10 - Objektif; bir 
hayvan. 11 - Kötü; ayni yaşta. 

DONKO BULMACANIN BALL1 

:SOidan Sağa: 1 - Yaygara 2 -
Asel; Elense 3 - Pata; Vo. (av) 4 -

Aheste; Aııe 5 - Kazanç 6 - Ha
reket 7 - Ati; İse S - Şakak 9 -
Apar; Hali 10 - Oyalama; At 11 -
Anc; lmat 
Yukarıdan Aşağıya: 1 - Uıpa; Ha 

şa 2 - Saha; Tapu 3 - Yele; HikA-
ye 4 - Ataska; Ara 5 - Tarak; La. 
6 - Geveze; Fa 7 - Altı.; Akıl; Mi 
8 - Re; Kasık; Ham 9 - An; İçti

ma 10 - Sol; Lal 11 - Ne; Edre
mit. 

Askerlik ilanları 

Davet 

l-GONON 
ı_BORSASl=ı 

7 ACUSTOS 9U 
}"atih Aikcrlik Şubcsmdcn: ı Sterlin 5,22 

130,00 l - Daz. .Mk. ônyub. Zühtü Ahmet lOO Dolar 
Oymak (1315) Bo na 1303. Adre!İ: Edir· 
nt:kapı Salmatomruk Ra!tıkçı ~ No. 01) 

2 - Dnı. GH. önyzb. Bekir Sıtkı oğ. 

Ahmet Keınnl l 1105) İ!tanbul 1303 Ad· 
resi: Aksarııy Ahmet Kethüda .\la. Cami 

11. No. lSı 
3 - Daz. .Mk. }ılı. Mehmet Ra~it o[;. 

ihrıhim Etem Özgür (1796) İstanbul 1303 

.Adre!i: Gümu~!U) u Kırk merdivenlerde 
lmam Rıza efendi No. (4) 

4 - Dnz. Mk. )zh. Abdullah oğ. İbra· 
him Erim 0707) Gonen 1301 Adr~i: Ka· 
ragumruk Beyceğiz Cemali ~. !\o. (12) 

5 - Dnz. Ik. önyzb. :::-ait oğ. Mehmet 
Bılgin (1596) Girit 1303 Adre!i: Edirne· 
knpı Kari)c Atikıılipa.."ll 3. Bey ~. i\o.(11) 

6 - Dnz. Mk. önyzb. İbrahim oğ. Bilil 
Durmaz (1808) Niksar 1303 Adresi: ::iıı· 

ııdıye, Şaşkınbakkal Karakol s. 1'o. (12) 
7 - Dnı. Mk. öıırzb. Etem oğ. Hasan 

llüı;cyin \'aran (1666) İstanbul 1303 Ad· 
resi: B~iktaş İhlamur Yeni l\llı. Y. Mcl.:

tcp ıı. No. (6) 

8 - Dnz. Sany. Ön}zL. LUtıf oğ. 1\ll"h· 
mel Emin Akpulat (1670) I::rrlek 130-1 Ad· 
roi: Sultanahme.t Nakılbcnl Mh. l'\o. (50) 

9 - Dm. fk. Bekir oğ. Kadri Öztürk 
(6313) İ tanbııl 1303 Adresi: Kanıgürn
ruk Karaha, Ilı. Akboğa s. No. (8) 

10 - Dnz. Mk. astgın. Hüseyin oğ. 

Jfakkı Sadık Acarlı (3365) İşıaabul 1308 

Adre i: Kınalıada İ•kcle cad. ;\o. (23) 

11 - Dnz. İn§aat yzb. 'ı: akup oğ. Jfü. 
eeyin \'ahit ~ağnak (1228) Ltanbul 1303 
Adresi: Göztepe Rıd\an paşa ı;. No. (25) 

12 - l>nz. önrzh. l\lchmct llıfıı oğ. 
Hü r.)in Hikmet Dinç IJo{;nn 0237) İs
tanbul 1305 Adreıoi: Fatih Atikalipafa 

Fevzi pa,:ı cad. No. 197) kat ( 1) 

13 - Dnz. Mk. üııyzb. Ahmet oğ. )leh· 
nıct o~man Alpay ( 1629) İstanbul 1315 

Adresi: Balat llızırc;avu~ Mh. ~lerdiveııli 

~. No. OH 
14 - Dnz. G\. ön)'7b. Reşit of;. Alı Rı· 

:.. lsviçre Frc. 
> Peçcta 
> Yen 
> is,·cç Kronu 

Esham ve Ta.h\lltAt 

1933 Türk borcu I 

1918 İElikrazı Dahili 

1933 lkramiyeli Ergani 
193'ı Sıvn! • Erzurum 
Anııdolu Dcmiryolu tah,iJi 
T. İ~ Bankası mücı;sis him: 

2'"UKt"! 

Türk Ahını <Reşııt) 

Türk Alunı (llumit) 

Kalın b~i birlik 
> > (Reşat) 

24 a)'ar altın gramı 

-.-
12.8? 
30,8875 

30,77 

L K. 
21 60 

22 00 

21 15 

:o 05 
47 00 

135 00 

25 80 
24 40 

111 50 
117 00 

3 41 

RADYO~ 
[.PROGRAMI_] 

Bu&iinkü program 

7,30 Program 119,00 Konu~ıua 
7,33 Müzik 19,15 Müzik 
7.45 Ajan haberleri 19,30 Menı. --. ayarı 
8,00 1uzik l9,4:i füzik 
S,30 B,45 E,in &aati 20,15 Rad)o gazetesi 

12,30 Program 20 4S M .. 'k 
l '',33 •t "k , uzı 
- " uıı 21 00 Z k • · 

12 45 
, . h b 

1 
. , .ırnat ta ·vımı 

, ııJnni a er erı 
13,00 l\luzık 21,10 Temsil 

13,15/14,00 Mıızik 22•00 Müzik 
IR.00 Proı;rnm 22,30 i\Irın. S. &) arı 

18,03 \liizik 22,45 .\lüıik 
18,30 Serbest lO Da. 22,53/23,00 Yarınki 
18.40 l\lüzik program. 

711 Kınay (1161) İ tanbul 1305 Adrcsı: him Balkı~ 0637/ 6) Vama 1305 Adresl: 
Fatih Fevzi pa.:ı cad. No. (8()) kat (l) Aksııray Ccllutçc:mcııi fonasıırlı Rifat 

15 - Dnz. ~lk )h. lbrahim ol;. Ahmet s. No. (9J 
Emin lptekin (i3'H 1 tanbııl 1296 Adre· 22 - J>nz. l\lk. yzlı. Yusu( oğ. Mch· 
.i: Ak .. ara) ~lusıafakemal paşa c;ıd. Ç.a· met A}turgul (1498} )'ancık 1301 Aıl· 
l;;ırnğa Mh. No. (70 .rC!İ: Rnmi Cuma l\llı. Bıı;lar c•. No. (i3) 

16 - Dnz. l\lk. )zh. Idıme'l oğ. Mus· 23 - Dnz. önyzb. ~aim Halil (1064) 
tıfa (1571) YaJo,a 1305 Adresi: Fatih Jstnnbııl 1299 Adre!i: Çırağı Jlıınuı ~e-
Bina emini S. No. (10) rifi)e !!. No. (7) 

17 - Dnı. Mk. )'7lı. Mehmet oğ. l\leh· 24 - Dnz. \lk. ~.ılühatıin oğ. Ali Rı· 

met Ra,inı Karaabat (933} Ayclın 1305 7a Diren <3419} İ taıılıııl 1302 Adrc6i: 
Arlrcsi: Beyazıt Vefa Kırkç~me l\lh. Kıı- Edimekapı Kııri)c Atik Büyükbahçe ~. 
ne\ir 11. :\o. 13) :\o. (36) 

18 - 0117. l\lk. yı.lı. rliiscyiıı oğ. Ha· 2:> - Dnı. Mk. ön,zh. llıı•t.yin Tevfik 
&an Kimi! Tanyeri (1631) Manastır 1305 oğ. Salim 0202 • 3551 l Göynük 1301 
Adresi: Haliç Feneri l\lurselp:ı~ cııd. Adrc•i: Fener Giilcami llisarönii No. (22) 

·o. (111} 26 - Dnı. ünyzlı. llıruhim oğ. Ahmet 

19 - Dnz. Mk. <•nyzb. Etem oğ. Alı- (1602) Şumnu 1301 Adresi: Falih Kum· 
met Toy (1737) Çankırı 1303 Adresi: rulumesçit Knln}cı S. No. (6) 
Mevlinekıpı Hacıe,liya l\lcvliine cad. 27 • Dnı. Gv. Ön)zh. l\lehmt't \'e>•i 
No. (37) of;. Mn tafa (1063) İ!lanbul 1302 Adre· 

20 - Dnz. Mk. Yzh. Hüsnü oğ. Ali !i: OrtakÖ)" Kabri tan S. No. (7) 

Jlıfıı Azer (1780) Çatalca 1306 Balat 28 - Dnz.. Cv. önyzb. Mrhmet Cema· 
Sultınh:ımam cııd. No. (19) !ettin oğ. İuet 098J) Burısa 1301 Adr!."'ı: 

~l - Dnz. Mk. ön)zh. l'<iuman oğ. İbra· Pangaltı Kıya S. No. (3.3) 

SİZİN DE TAKDİR 
ETTIGiNIZ ÜZERE 

Asrımızın modnsmın zarafet ,.e ine-eliğine inzimam eden 
ü~tad terzilerin mahnretı, kadında gençliğe mntuf şa· 

yanı hayret bir beden tenasübü arzcder. 
l'akat yüz ,.e onun hututu gevezedirler. Eğer bu 

noktaya Uu.un gelen ihtimam gösterllmezse, 5enelc.r bo 
hatlnrı başkalarına pek çabuk farketthirlcr. Bu, ısidn 
blr sırrınızdır ki, ulak bir dikkatsizlik ,·oya ihmal neti· 
ccsl rakibelcrlnlı:ln dikkat nazarından uı.nk kalamaz. 
lşte ı>enelerln (bilhassa nazlk ,.e nıassns C'iltlere musallat 
olan o tahripkar !tenelerln) clldinlze çizmekte olduğu ı:e 
onblnlerce (blılayette gayri mahsus) ince çizgilere ih

malkar JmJmnyınız. 
Zamanla clldlnizl &olduracal• olan \'e sizi pek çok defa vakitsiz ha· 
rap eden bu arızalnrı akşam n sabah IillEl\l PERTEV'le yapaca
ğınız ufak bir masajla refedlnlz.KREM PERTEV'ln bu mucizesine 
yüz binlerce hP.mrlnıslnlz; glhl siz de hayret ,.e memnuniyetle pıııt 
olacak ınız. Göttcekslnlz ki, slmanrz:, ebedi gençllğlnl7.l herkese 
mağrurnne söyllyecektlr. 

KREM PERTEV'ln terkibindeki faal anasır on derin çizgileri 
bile izalede geclkmlyecektır. Bugündfü itibaren si<. de hlr tüp 
KRE)I PERTEV'! tul'alet masanızda bulundurunuz. O, ayni 
manda sert rözgilrlarm \'e kuvvetli güneşin en 1~1 muhafızıdır. 

Devlet Demiryollan İlanları 
l\lulıammen bedeli (36.520) liru olan 25 kıılem muhtelif lokomotıf ve adi 

ate§ tuğlaları 23/ 9/]941 ~alı günü saat 15 te kapalı zarf u~ulu ile Ankarıı'da 

İdare binasında ~atın alınacaktır. 
Du işe girmek isteyenlerin (2,739) liralık murnkkat teminat ile kanunun 

ta)·in t.1tiği \e!ikaları 'c tekliflerini ayni gün e:ıal 14 <le kadar komi&yon reisli· 
ğine vermeleri lazımdır. 

Şartneıncler (180) kurııja Ankara ve lluydarpaşa ,eznclerinıle satılmakta· 

dır. (6671) 

Çatalca P. T. T. Şefliğinden: 
300 Iiru bedeli muhammcnli, 300 lira idari kefaletli her gün mütekııbilen postu 

nuk.lctmek ve gidi~ gcli~ 300 kiloyu geçmemek ş:ırtile İstanbul • Arnamtköy • Yas
&ıviran urn&ında bir oto &Ürücülüğü 26/7 /941 tarihinden itibaren cl5> gün müddet· 
le münakll!aya c;tkanlmıştır. 9/8/ 941 cumartesi günü Yat 11 de Çatalcada yapılı· 
cak ekı;iltmeye İ§tirak edecek taliplerin 270 lira teminatı mu,·nkkate ile Ç.ataleıı 

P. T. T. §efliğine müracaııtları ilin olunur. (6453) 

OPERATÖR 
Doktor Orhan nalan 

Cağaloğlu Sıhhat Yurdu 
tstanbulun tam merkezinde bütün profesörlere en yakrn, temiz, 

sakin ve bakımı iyi, fiyatları mutedil bir hastahanedir. 
Erkek, kadın ve çocuklara alt her nevi ameliyatlar, göz, kulak, 

boğaz, burun ameliyatları, idrar yolu ve tenasUI hnstnlıkları ile kadın 
hastalıkları ve doğum kabul eder. Gece ve gllndllz açıktır. 

Tele.fon: 28165 

Kütahya Vilayetinden : 
Temdiden açık 'k6iltmeye konulan \iliyct merke-L lııBtahaneı;i ilaçlarının 

ihale!i günü talip çıkmamı~ olduğundan 2490 l!Byılı ihaliit kanununun 43 üncü 
maddesine tc,fikan hıı ilaçların 22/7/9·11 tarihinden itibaren bir :ıy zurfında pa· 
zarlıkla ihalesine karar verilmiştir. 

~lulıammen lıeddi 3991 lirn<lır. 

Muvakkat teminatı 299 lira 50 kuruştur. 

~artnamesi ve iliiç li tesi Sıhhat Müdürlıiğündcn vcyn daimi encümen 'ka1e· 

minden İ5tenebilir. Tıılip olanların bir ay müddet uırfında pazarlık )apılmak üze-
re ,iJôyct daimi encümenine müracaatlıırı ilôn olunur. (6331) 
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Küçüh tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
KE)ilDELER: 4. Şubat. .2 Mayıs, 

1 At;usıcıs. 3 lldnclteşrin 
tarihlerinde ynpılu. 

1941 iKRAMIYELERJ 
ı adet 2000 liralık = 2000. - Lira 
3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 750 > = 1500.- > 
4 > 
8 > 

35 > 
80 > 

soo > 

roo 
250 
100 

50 
20 

> 
> 
> 
> 
> 

= 2000.= 2000.= a:soo.
= 4.000.= 6000.-

> 

~ 
> 
> 
> 

Sahibi ve Ncşri)at Muduru: AlDIET EMJN YALMAN 
Basıldığı yer: \ATAN :\IATBAASl 

TER Z t 

• llBBKBT IA8at-,. 
ATALAY 

Temiz masraf, temiz fşç.ilik 
Bay, Bayan kostümleri son mo· 
da üzerine yapılır. 

İstanbul 4 tlncil VakJt han 
sırasında Yeni Türkiye hanı. 

DHtor __ .._ 

ORFANİ DİS 
Cild ve ZUhrevi mütehassısı 

Beyoğlu Suterui sokak No. 6 
• il aparbman 2 ci kat Tel 43784 

B&f, Jii,, Kezle, Grip, Bomatiznı• 
JCenalji. &ınklıt Ye Bütün Ağnlanom Derhal geet' 

lcabrnde günde 3 kaşe aboabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKtNll'UZ 
• HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ. 

1 
BASMASATIŞLARI H8kkındS 

• &'01118 BANK 

YERLi MALLAR Pazarları 
MIBSSBSBll MIDIRIYETINDEK: 

lstanbul (Bahçek_~pı),_ B:yoğlu ve Kadıköy mağazalarından basma satın a•mak üzere ~ 
racaat edecek muşterılerın NUFUS HUVIYET COZDANLARI ibraz etmelerine lüzum~· 
rülmüştür. 
Mübayaa için vaki olacak müracaatlarda her ferdin NUFUS CUZDANINI birlikte 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 
Dahiliye Mütehassısı 

Divanyolu 104 
Muayene saatleri: Pazar 

hariç hergün 2.5. Tel: 2'696 

DOKTOR r 
NiŞAN YAN 

Hastalarını her gün ak§&ma kadar 
Beyoğlu, Tokatliyan Oteli )ıınında 
(B~lo) sokak 35 X'o. lı muayenl'hanc
sine kabuf ve tednvi eder. 

Tel: 40843 ----· 

1!!!11••• DOKTOR 

ÇIPRUT 
Cildiye ve Zmırevtye mtıehaıt-
5JlU Beyoğlu Yeril M.m.r Pa
zarı ~::.oo POllta c.J<btı 
k~lnde Me~ı ap'l?°t:la;ıı 

·--- Tel: 4.SS~ ----
Dr. Is. dı 

TABANTO 
DABlLI BAB'l' AIJKI +a 

1i TE ilASlJJl 
Tllııe: Şahdeğimieiil Sok. No. ~ 

Tel. 49208 

2 den IS e kadar 

Abone Ücreti 
Türkiye dablllnde: 

Senelik 6 aylık 8 aylık ~ 

1400 760 400 151 iL 
Hariç memleketlere: 

Sen.ellk 6 aylık S aylık Aylık 

ı;eo uıo 800 K,_ Yoktur 

Gazeteye cönderllen evrak elen:• 
ılilııln edilınet.ln iade olunmaz. 

l 

VATAN GAZETESi 
tLAN FİYATLA.B.I 

J?a'1ık 
inci sayfa 
!?nd > 
Sncll > 
4ncü > 

760 
t>OO 
4-00 
100 
60 

' Zı\ Yİ - 1053 ııa)· ılı reis şclıudetname· 
mi zayi ettim. Yenisini c;ıkartacağıından 

eskisinin hükmü yoktur. 
Karamürselin IIacımehmet m:ıhall~in· 

den HüşnÜ oğlu Halil Trtikçe. 

C~küdar asliye hukuk hikimliğinden: 
Söğüt kurasının Çıılıı köyün<ll'n Kara

bacak oğullarından ölü Ahmet kızı Emi· 
ne Ne\in Tunca tarafından koca ı Bey· 
lerbeyinde Aralıa caddt!!i 19 No. du otu· 
run !\ejat :'llelih Tunca aleyhine açtığı 

boşanma davasında dava arzuhali yuka
rıda adr~i gö!lerilen 1. aleyh Ncjat 
l\lelihc tebliğ edilmek üzere gönderilmiş 
ise de i§bu telıligııt ( mezkür ycrıle bu 
namda bir kimse olmııdığı) §erhiyle iade 
c<lilıni~ ve bu ııuret le ikanwtı;ih ı nıeçhul 
bulunan l\I. alqhe dnvu arwhalinin bir 
sureti ilıincn tclıliğine 9/7/941 tıırilıinde 
karar urilmiş ulduğundan muhakemenin 
muallak bulunduğu 2619/911 &ant on da 
'T. aleyhin hazır lıulunmaaı için du·r.tiye 
makamına kaim olmak üzrre ilin olunur. 

10/71 !>il 

Kızılay Alemdur nahiyesinden: 
16 • 17 ağustosta iki ı;un iki gece ol· 

mak üzere Sarayburnunda )apılacak muh· 
teşem sünnet düğününe çocuklarını mec
canen kaydettirmek için her turafıan mÜ· 
rncantlar nıkubulmaktadır. Mıntaka ha· 
ricindeki mürııcaatlerin bizi müteha sis 
t.1mesine rağmen kadro darlığı yüt.ün<lcn 
iıı'afına imkan olmadığıaı bildiririı. 

mesi sayın halka ilan olunur•••••••••••~ 

lataabal Levazım Amlrliilnden Yerilen: 
Darıcı L ıkert Kıtaat ilADlan 

A§ağ~~a- yazılı mevaddın hizalarında yazılı fekillerde ebiltmeleri 20.8.9-1
1 

,.. 
§amba gunu saat 6 da Polatlıda 85keri gaıın alma komisyonunda yapılaellkıır· 
p.alı z~rflar için i~ale &aati?~en .lıir ~aal c_vvel komi,syona teklif mektuplar!ıı.ı:ıı 
rılmeeı. Açık eksıltmcler ıçın ıhale eaatınde komıııyonda bıılunulm.351. };~ 
§artnameleri komisyonda göru!ür. 

Miktarı Tul4rı Teminatı 
Cinşi Kilo Lira Lira 

~ohut 
Şehriye 
Bulgur 
Y. Mercimek. 
K. Mercimek. 
Fuulye. 
Zeytin 
K. Ü~üm 
Makarna. 
Ç. MakarnL 
Zeytin yağı. 
Beyaz peynir. 
Gaz. 
Pirinç. 
Sade yağı, 
!'ahun. 
Tuz. 
H. Tuzu 
Odun. 
Saman. 
K. Ot. 
Patates· 
K. Sogan. 
~y. 
Koyun eti. 
Sığır eti. 
Salça. 
Sirke. 
Reçel. 
Silindir yağı, 

Mazot yağı. 
Şeker. 

15.ooo 
4,000 

14,000 
14,000 
10,000 
20,000 

5,000 
5,000 
9,000 
9,000 
5,000 
9,000 
6,000 

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

110.000 
500,000 
750,000 
15,000 
l0,000 

150 
32,000 
62,000 

9000 
500 
500 

1900 
5500 

10,000 

3000 
1800 
2520 
2800 
2400 
4000 
2000 
2250 
4050 
4050 
4500 
2040 
1560 
ıJOOO 

22,000 
6000 
517,50 
210 

2220 
10,000 
52,500 

1500 
1000 
900 

12,800 
21,700 

2700 
75 

250 
1350 

82.5 
4900 

* 

450 
270 
378 
420 
360 
600 
300 
337,50 
607,.50 
607,50 
67.3 
306 
231 
600 

3360 
900 
37,63 
31,50 

333 
1500 
7875 
225 
150 
135 

1920 
3255 

40.'i 
11,25 
37,50 

202..ı;o 

107,25 
735 

81 :90 ton sığır eti alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi ~2.8.941 cutıl1 

saat 16 da Adanada a~kcri satın alına komisyonunda )apılucııktır. TahınİP f 
22,680 lira, ilk teminatı 1701 liradır. İ!teklilcrin kanuni \e!ikalarile teidJ 
tuplarını ihale uatinden bir &nal Cl-Vcl komisyona vermeleri. (798 - 6599) 

* A§ağıda yazılı mevıdın kapalı zarfla ek&iltmcleri hizalarında .,-aııll 
saat ve mahallerdeki ıı!keri satın alma komi!yonlarında )apılacaktır. 'fı 
kanuni \·e~ikalarile teklif mektuplarını ihale saatinden bir gaat eV>el ait l 

komisyona ,·ermeleri. (BJı~ • (IJJ 

Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı İhale sünü, saati t•e mahalli. 

Buğday 

Saman 
Sade yağı 
Pirinç 

Kilo Lira Lira 

1,300,000 156,000 
600,000 18,000 

15,000 kilo~u 170 

15,600 > 4·ı 

9050 
13.50 
1837,50 

515,SS 

2518.'941 

26181941 
10/9/941 
10) 9/941 

10 

15 
14) 

16) 

Siirt 
Erzincan 
Giresun 

* ~her kilosu 50 kunı~tan 5000 kilo koyun eti açık ek~iltme ile gatın alıP' 
İhalesi 14/8/941 Per~mbe günü ııaat 11 de Ç.Orluda a keri satın alma koınİ ~ 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 2500 lira ilk teminatı 187 lira 50 kuru,tur. ~ 
betli vakitte komisyona gelmeleri. (836 • 

* Muhtelif nakliyat yaptırılacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 23 8 ~~ 
marteei günü ~aat 11 de İımitte Akcakoca ilk okulundu ukeri ısaıın alın' 
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 75,350 lira ilk teminatı 5018 lirad•~ 
)erin kanuni veııikularile teklif mektuplarını ihale !aatinden bir saat 'Jııı' 
misyona vermeleri. Şartnameı;i Ankara, İstanbul Lv. iımirlikleri ısatın ~st 
misyonlarında da görülebilir. (832 ~ 

T. H. K. genel merkez başkanlığııı0' 
Benzin alınacak 

1 - Havacılık daireı;i motörlü \UMtaların senelik ihtiyacı için at• 
çoğu 75,000 litre dökme benzin. kapalı zarf u!ulile ckaltmeye konulıııu:tııCııt 

2 - Muha111JT1en bedeli 19650, mU\ııkkat teminatı 1473 lira 75 kurtı~ 
3 - Eksiltmesi 25/8 941 pazarteııi günü saut 15 de Türk Ila'" 

ı;cncl merkez binasında yııpılaeakur. 1 
4 - İstekliler lıizumlu \t"l!ika 'e teminatlarını hııvi kapalı ve mühU; • 

larını saat H de kadar komisyona \'ermclidirler. ~ 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merl<e
1 

· Satınalma Komisyonundan : 
1 - Merkezimize ait Kavak ietimbotu tırkne ,.e makine aksamı açı1' 

me ile tamir ettirilecektir. 
2 - Keşif bedeli c87i> lirııdır. 
3 - · Bu işe ait şartnameler §unlardır : 
A - Fenni şartname, 
B - İdari şartname, 1 
4 - İsteklilerin bu eartnamclerl cb kuru~ mukabilinde merkeıiııılt 

mından almaları kabildir. 
5 - Ek&iltme 19 ıiğıatos 1941 611lı günü &ant 14.S da Galatada ~afi 

pa~ sokağında mezkur merkcı ıatın alma komisyonunda yapılacaktır· 
6 - Muvakkat teminat 65 lira 77 kuru~tur. 
7 - Ebilımcye sireccl.lerin. bu gibi motör tamiratı )aptıkların.I d:ıll 

gö~termeleri şarttır. <6363> 


