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Ufusal Ekonomi 
ve 

'Arttırma Kurumu 

Uzvelt-Çörçil Sovyetlere göre 1 

1 
Almanlara göre 

ıtıülakatı 
A.sker· 
~k11111 bakınıdan ortalığa 

Milli Şef 
Yeni Fransız 

e~ç:sini kabul etti 
1 Alman tank · Ruslar Ukray- Askerlik ·kanununda 

ttıarıy Olduğu bir sırada Al
ltıuta~nın geçen harpte 
~ıı se keye talip olmasına 
ltr1 İd"bep Vilson prensip
'lıcat 1

• Ruzveıt - Çörçil mü
Prerı;t~an sonra insanca 
tayeıe~.e~e dayanır sulh 
l'lıokra ~ ılan edilirse de
"ıtettesı cephesi şu veya bu 
bır t faıdesi muhakkak 

aarru:ı: açnıış olur. 
~~: ______ , 

Ahnıet Emin YALMAN 

• Cörsilin Okyanusu aşa.
u.~~k .~nadada Amerika 
ttı 1~~ ı.le buluşması, gü

Ankara, 8 (A.A.) - ReisiCUrn· 
hur lsmet İnönU bugün saat 17 de 
Çankayada Fransanın yeni büytlk 
elçisi M. Jean Helleu'yü kabul bu. 
yurmuşlardır. 

M. J ean Helleu RelslcUmhura 
itımatnamesini takdim eylemiştir. 
Kabulde Hariciye Veklll ŞUkrU 

Sraçoğlu da hazır bulunmuştur. 

fırkası .hezi- nada 30,000 
mete uğrahldı esir verdiler 

BUyilk elçinın muvaaalat ve 1 Al 
Sovyet er harp tebliğlerinde bUtün man hücumlarının 

müfarekatinde askeri mera.ııiın ya. tardedild iğini ve bir A lman tank fırkasının hezimete uğratıl-

Almanlar a:tı haftada 
bir buçuk mi:yon 

asker kaybetm işlJr 

Ukraynada Alman 
ileri harekatı 

inkişafa başladı 

pılmıı;tır. dığın ı bildirmektedirler. Ayrıca Alman fevkalade tebliğlerine 
Milli Şef Dil Kurumunda cevaben ver ilen rakamların hayali oldıığu kaydedilmekte, buna 

Ankara. 8 (Telefonla) - Milll uk · A lm · k ·ı bu ~ 
Şef 1nönU refakatlerinde Maarif m abı l an zayıatının bir buçu mı yonu lduğu ilave e-

dilmekt edir. 

değişiklik yapılıyor 
Askere istenmesi zamanı henüz gelmemiş 

olanlar da Vekiller hey eti 
kararıgle sil ah altına alınabilecekler 

;;;:;:oo._..._~ 

Hazırlanan layiha, müstaceliyet 
kararile Pazartesi günü görüşülecek 

lngilte~~nı hadisesidir. 
bUhra enın mukadderatım 

eue ~~ günlerde büyük bir 
.ı\tn<? . 1 are eden B. Çörçil 
ge~ d~vlet reisinin yüz 

\'alar1 d ğerıne ve bir takım 

Vekili Hasan An YUceı olduğu A hnan resmi tebliğleri ise bilhassa Kiyef mıntakasında 
halde bugün Dil Kurumunu ziya- muharebelerin şiddet kesbettiğini ve Almanlar lehine inkişafa 
ret etmiftir. Kurumun faaliyetini başladığın ı bildirmektedir. Şimdiden 30,000 Rus askeri esir e
tetkik eden Milli Şef bazı direk· di tmişti r. Bu husustaki mufassal ajans te~raflarımız 3 üncü 
titler vermiş ve Kurumda iki bu· sayfamızdadır. 

çuk" saat meşgul olduktan sonra ========================== avdet etmiştir. : 

Ankara, 8 (Telefonla) - llll 
sayılı askerlik mükellefiyeti kano· 
nunun 4 ilncil maddesi değl,tırll

ml'1tlr. l'enl maddeye nazaran as
kerlik ~"klaması çağmıta bulunup 
da ıuıkere istenmesi zamanı gel
memi!} olanlarla 19 ya,mda bulu
nanlar 8eferberUk zamanında \·e
ya fevkaJAde hallerde Milli Müda
faa Vekıiletlnln talebi ve tcra Ve
killeri HeyetJoJn kabulü ve Cüm
hur Reisinin tasdlklle aı.kere alı· 
nablleceklerdJr. Bu takdirde bun
lardan J oklamalan yapılanlar der-

hal kıtalara evkolunacak \'C yok· 
lamalan yapılmamış olanlar l!;ln 
askerlik mecll leri toplanarak yok 
lamalarm yapılmasını mllteakıp 

kıtalarına ıım:kcdlleceklerdlr. Bu 
suretle askere alınanlann kanunen 
Mkere gltnıelerl lı\ıtmı gelen güne 
kadar yapacakları a kerllk, mu
vazzaf hJzmetlerlne mahsup edl
lecektı.r. Kanun müstaceliyet ka
rarlle pazartesi gUnü müzakere 
edllecek, kabul ve neşri tarlhlnden 
itibaren derhal merlyet mmkllne 
konacaktır. 

la 0 ~dan doğruya ko
ı.~ır d~na cıddcn ihtiyaç var- "" 
" gidi a harbin bundan son
~'a.rl§i ha'kkmda esaslı ba
"ettir ~ra varmaları bir za

Rus sefe r i 
ak i m kafrrsa 

HARP VAZiYETİ 
• ltbij 0nra her mücadele

"ası~edefi, nihayet muay
. 13 arcıa bir sulha var
n i ~ SUihun mahiyeti ip
n Yice kestirilmezsc in-

Almanlar 
bize saldı 

iki tarafın za yici tı 
ı..~ "~~~dderatının yeni
"ll' taltİ tıraslann ve husu
._ltllrba, rn grup menfaatleri
~lıli.1t ~ı ve oyuncağı olma

d~ı var demektir ki o 
ı.ı burıya yeni baştan dü-

t ... _ giJ~b~~rette karanlıklara 
:tle bö ılır. 

rac~~~ış 
Böylelikle Kafkasyaya 
varmak için ümitsiz bir 
gayrette bu iunacakmış 

Zayiata dair iki tarafın verdiği rakamlar zerre ka
dar birbirini tutmuyor. Sovyet - Alman zayiatının 
neticesini, bi:ı;e yeni Alman ileri hareketinin inkişaf 
sürati ve yeni Sovyet cephesinin mukavemet de
recesi gösterecektir. 

1-ıılığl Yle bir tehlikenin ra
tıbet nı bütün dünyanın 

"d /\.ttıe~:ıu insanlarile bera
Yazan : illlaa BDBAN 

euıe d a halkı da bütün 
'l'aıı.x UYUyor. 

Londra, 8 (A.A.) - .M. Ver
man Baktlett, ~n yazıyor: (Askeri muharririn yazısı 3 üncü s3yfada) 

ta. tnıl§ Amerikalı muhar
t lire Uce> taraf mdan yazıla
taını k lllecnıuasında çıkan 
e d ısını sütunlarımızda 

"'"'~Yanı edilen makale, 
llek: .A.rner.ika bakımm
~~~sh bir surette teş
ltllitır. İngilterede de bu 
~llu ~binlerde çok . yer 

• bır taraftan Times 

Almanların K.lef'ln cenubunda 
yaptıkları yeni tazyik, LondnMla 
alaka uyandırmaktadır. ÇUınktl 

bu hücum, "Yakın ~·e Ortatarkta 
\'Ukauna intizar edllDıeel 11.znn 
gibi görünen hAdiııelerin elMlnl· 
~ b~ ~t dalla-.r&tırmek· 
tadır. Zira, ..... '*"-• ..,_ 
kaeya petrol kayUİarma varmak 
Jı;ln Klef yolundan baflla Ttlrld· 
ye ve lran4an geçen yol \'ardır, :e ~ıkan ve gUrültüler 

nıu ~ nıalcale, diğer ta- yeti, bllhassa Kief mıntakasında 
de ~Ut ruhlu İngilizler devam etmekte olan taarruz a

hk «ll: Yilk nüfuzu olan kim kaldtfı takdirde uzllerlıı 
ltıa1taı c~nomisb gazetesi- yukarıda. zlkredllen lld memleke-

İı. eaı göstermeğe kafi• te hücum etmeleri lhttmaU mev-

Nazilerin Balkanlardaki fa.ali-

ı:ıe g" cut oldufunu göatermektedlr. 
ttı.lıı0~~~Yor ki Economist Surtyeden ederek Irak ve ıra. 

Ruzvelt .- Çörçil 
mülakatında 

neler görüşülüyoı· 

Bir rivayete göre 
Rusyaya yapllacak 

acil yard1:n mevzuu
bahis o:uyormuş 

Berlinde mütalaalar 
er gi, geniş görüşlü na giden yol ,ımdlkl halde mil9. 

lı L' J\"-·p k dd Va~İn"t011, 8 (A.A.) - B. B. C: Ruz:vclt 11.kı · • u. anın mu a e- vere kapatılmış bulunuyor, blna- ._ 
r l llda A 'k h • Çörçil mülilitı C6nasında görü.,ülcn haq o il men anın a- enaJeyh Türklyentn maraz kaldı- :. " \te C~a • lıca mevıulardan birinin Rusyaya yardım 

e.ı~~dal nıasını ve emnı- tı tehdit daha büyüktür, Ç.o'k m~leai olduğu zannedilmektedir. lılouo
.. ::"11 lle et gayesine bekçilik mlktatda asker, Bulgar • Türk ndan dön.mü, olan B. Hopldna'in kendi 
(f ('!'Ve seve karşılıyorlar, hududunda tahl}it edllml!f bUJu- hükCımt'tlle İııgiliı. hükümetine Alinan taz. 
ltıı>erya~is) in temsil et- nuyor ise de bu miktar muazzam yikinc miıkavemct edebilmek için ~''Yet 
~Urtd a st İngilizler pren- deflldJr ve banlann ekııertsl ttaı- Ruayanın .Anglo Sakson demokrasHcrinin 

ltı en korkuyorlar, A- yan ,.e Bulpr askeridir. B ulgar- acil yardımına muhtaç olduğunu bildirdi. 
lç~ Yalnız karşıdan ke- ıann dövü,me arnıları bllbaHa ği eöylenmektedir. 

~e karı Inı, fakat Avrupa iş- Slav karde.,ıerl olan Rusların Al- Berllncle mlHalealar 
\ıı-ulla. §lll~nıasını istiyorlar man n erlemeelnl du.rdurmalan Berlin, 8 (A.A.) - Yarı reami bir men 
~l\taı rnıııetıerinin arasın- üzerine daha. :z.lyade azaımıştrr. hadan bildiriliyor: 

etjll ,,;rın, eskisi gibi, kü- Alman mlitehaasısları halen Bugıin Alman hariciye nezareti, 1\l. Çör· 
l •· ıa'"flan rt d çille M. Ruz:velt'in bir mülakat yapmaları ıı.. Ye...ıı .,, • n sı m an Bul-r llman ~·e tayyare mey-

•ıı h •' lllck t'l h 11 .. - ihtimali hakkında yabancı gazetelerde bil· ••e "a sure ı e a e· .ı--ıarını tahkim . •tmektedlrler. 
ı. " ?l at 1 ...... " hassa Amerikada neıredilen tahminlerle 
..... ,.. .. ıyor ar. Bir ~y, hemen hemen muhak- l 1 B 1 ahın' -g '' Ol'l '!" mqgu o mu~tur. u 11111u&ta t ın yu. 

\t a~eleli e sanırlar ki bu kak gibidir: Mosk ovaya karşı ya rütmelüen imtina edilmektedir. Bıı husus-
a1t1t.ıiı llı.Unakaşa.sı, yer- pılan taarruzda oldutu gibi Ki- ta oldukça Jikayıt davranan Berlin eiyui 

~a \~ıedye nıaniı.sız bir na- ef'l ıı.tthdaf eden taarruz da a- mahfilleri iki devlet adamının bul~a· 
~k ır. Bugünlük ala- kim kalırsa, Almanlar Türkiye ıunın :hidiııderin cereyanı üzerinde tesiri 

..._ ttle~d Olan işler, ancak ve ırandan geçerek Kafkasyaya olmıyacaıı fikrindedirler. · 
~" lh.... anıarındak' do··g··· ş :Berlin mahfilleri M. Çö'rçil'le l\f. Ruz. tlıe · ~retu 1 u - varmak için ümitsiz bir pyret Sı ı· r Harb· ti velt'i alakadar eden meselelerin de ara· t . Çin · ın ne ce- sarfe<~eceklerdlr. 

B. Ruzvelt 
.~ istil~a Almanyanın İn- \.. lannda "ukubulacak bir mülakatla hallc-

a lerıe .Aa etmesi ve yahut 11ııı_ ... ___________ , dilemiyeceiiııi tahmin etmektedirler. 

ıı ltltasın rne1:ikalılann Av- ======================== 
h Çı~arın ın bır yerine bir düşmeleri, ne İngili~l~~~e Fran-ı müşkU~ Ave bek.I.enmez bir ~- Birkaç satırla 
l~ed alan lazımdır. Bu sızlann kumanda bırhgıne var· kada sılahl8: mudafaasma ıhti-
(ıe~ en biri az zamanda maları, ne de Ameı:ik~lıların y~ç .. g?.rülm~yece~ bir şe~ilde Su parası 

~'biliı- lneıae harp senelerce işe karışmasıydı. Hakım se· düşunulm~li, ~hhUt teşkıl e-
lb : b~p, Vilso? prensiplerinin yap· dece_!c şekılde ılan ~il~eli~r; Bardakla ııu satanların bir bar-
bı IUtj ge tıgı tesirdı. Eger Ruzvelt - Çorçıl mula- dak buzlu 11uyu otuz paraya 11at-
~ isparn harbin tecrü- Müsavi hak ve müsavi fırsat katından sonra böyle bir hare- maıarı kap etmektedir. Halbuki 

lia. tar y etnı.iştir ki müte- vadi karşısında yorgun ve bez- kete geçilecek ~lursa bunun en bir çok sucuların bir bardak suyu 
Cıdd:ı g0~rulu~ bezginlik gin bir milleti mücadeleye de- muazzam: as~en !-6-arruzl~an kırk paraya ııattıklan görWdU
blt' J. \te gu rtnege baş1ayın- vam ettirmek; Alman harp ve daha denn bır tesır yapacagma ğUnde.n bu gibiler hakkında zabı-
0~1llh rn~ene layık şekil- şiddet taraftarları için müm- §il.phe edilmemelidir. Sulh da- taca ce-z.a zabıtları tan:z.lm edllme-
b l' Ulcu,n nak.aşa.sı, koca- kün olmamıştı. vasını bir intikam meselesi, bir ın kararlaştırılmı~. 
8 ~krrn tenıın edemiyc- Geçen defa Amerikalılar da, pazarlik veya fırsat meselesi Blzlm bildiğimize göre bir bar· 

lil\ille.Yoı afaid~~erin elde e- Almanlar da, Almanyanm müt- halinden çı~ararak yanna. ~Ü- dalı: ııuyun otuz paraya satılmasını 
~. goıurıu ç~bıl~~· .~918 v~- tefikleri de İngilizlerle Fransız zen ve emnıy~t ve:ecek bır ın- Jcap ettiren belediye tarıteııı yeııl 

ıUn onune getı- ifrat ve ihtiras sahiplerinin o- sanlık meselesı hahne koymak değil ,·e en az bir seneliktir. Hal-
!>ti ~n; '.Be . yununa geldiler. Vilson, bütün sayesinde Al~an halkına, hele bukl bir senedenberl hemen her 
~ajVUit bir klçıkaya, Fransa- müttefik cephe namına konu- Rus yo~nl~gunda!l .sonra çok yerde bir bardak su kırk paraya 

tı~a tııt nı ısınma, Lehista- §Ur gibi görünürken, İngiliz ve cazip bir ıştıha veneı bir gaye satılmaktadır. 
tijy \te ~uernıeketıerine, Ro· Fransız harp taraftarları sinsi gösterilmiş oh..ır. Eğer Alman 
~ea":la, ~oslavyaya, §ima- sinsi sustular, bu .Prensipleri hU~O.~eti, eskı t~gallüp emeıl============ 

dıı. ~erine Usya!fın mühim kendi namlarına teyıt etmedi- ve ıhtiraslanrıda ısrar edecek 
~~lı Us ih ~~~ım bulunu- ler. Amerikanın sözü, ad.il bir olursa, harbe devamın bütün 
'tı tde döğ~lalı Almanları sulhü mertçe kurmak için de- mesuliyetini, gerek kendi mille
~ ~Utu U§tnekten kur- ğil, Almanya ile müttefikle~!li tine v~. gere.k b.ütün. dünyaya 

uid ksır ea n kuvvetıerni aldatmak ve gevşetmek ıçın karşı yuklenır kı bugün mevcut 
lırı et döi~ ve ~aha epey- kullanıldı. şartlar altında silahla yapılacak 
tıd·~di. 6U§nıege devam Böyle sahtekirlığm bir defa hiç bir taarruz, demokrasi lehi-

tlerhıi b daha tekrarına imkan bırak- ne buna benzer bir tesir yapa-
etı, §el' Unu yapmaktan mak, tarihin en büyük cinayeti maz. 

' ne çaresizliğe olur. Sulh prensipleri, yarın Ahmet Emin YALMAN 

TASARRUF 
BONOSU 
AJır5BDIZ 

Paranızı tasarruf etmı,, 

Faizini peşin alını,, 
l'llUli )fildafaaya hizmet 

etmiş olursunuz. 

Konyalıların su derdi 
Belediye,. içme. sularını 
hususi şahıslara satmış 

Halk bu yDzden çok sıkıntıda 
Konya (Hususı) - Şehrimiz, imar ctUkçe evlerine almış oldukları suya 

durmadan ' 'c hiç mctelık vermed. n ve umran hare.keUerine muvuı ola- 8 • 
rak genl9lemekte; ôunlanıı. yanında 1 r k 1 s 1 m h a 1 k sarf edecekler ... 
yeni, yeni sıhhl ve beledl .ihtiyaçlar susuzf uktan ıstırap Şehrin ihtiyacı, ammenin ve belc-
yer almaktadır. Bunlar arasında iç· dlyen\n menfaati için bu sakat kanr 
me suyu, belllbaJJlı olanlarından bi· çekerken bir kısım yeni bir kararla hUk1lmsllz addedil· 
rldlr. Gerçi bugUn, şehirde blr içme mek l~zımdır. Eğer belediyemiz, ıe 
suyu sıkıntısı yoktur; fakat birkaç halk da beş para neıerce evvel verflmtş olan kararın 
sene sonra bu sıkıntı kendlSini his- •• d d d sakatlığtnı anladığt anda içme su 
settirecekttr. 0 eme .:n ünyamn yunu herkese saaUe vermeği tensip 

Bugün birçokları, bunun farkında SUyUnU harcıyor ve kabul etmiş olsaydı, böyle mUşkU, 
değildir; yahut farkında. olmak iste· vaziyete dUşmly~ti. Beşer yüz ıı 
mlyor. Çünkü, işin içinde iş vardır. bol bol :ıulamaktadırlar. 

1 

ra verip te birer çeşmelik su alm,ş 
Senelerce evvel - ki 1926 da olacak • Belediye, evlerine yeniden çeşme olanlar, paralan nlsbeUnde ı.·c belkı 
belediye encümen veya mecli:ılnln al. alacaklara, suyu, saatle vermek ka· de daha fazla miktarda su sartetm 
mış olduğu kararın sa.kaUığı, bugün rarını alıyor ve bu usulü tatblka baş olsalar gerek .. , ÇünkU en a.şağı o::ı 
daha çok sırıtmağa baf!amıştır. Bu Iıyor. Evvelce evlerine beşer yüz lira yıJ geçmiştir. 
isabetsiz karar, yıllardanberi beledi- mukabilinde su almıt olanlara da :sa- Bu meselenin şekil ve mah yetı, 
yeml.ıe binlerce Ura kaybettirmekte- at koydurmalarını bildiriyor. Fakat Dahiliye Vek!letimlzce de tetk ke de 
dir. sert blr ltıraz sesi yükseliyor: cNa..;i ğer bir chcmmlyeU haizdir. Sakat 

Bir ı;ehl.r belediyesinin, halkın iç· olur? Blz b~r yUz Ura vererek iç- kararın, derhal hUkUmsllz added,l· 
me suyunu, ~ahıslara temelli olarak me euyu aldık. Belediye karannı U· mesi lAzımdır. Zlra bu ytlzden bele 
aatma.sı, zannederim ki, yalnız Kon- nuttu mu? Olamaz.> diyorlar. Neti· diyemiz binlerce lira zarar cdıp du· 
yada vaki olmuştur. Bu satışm şöyle cede, dedikleri oluyor ... Bunlar, bUtUn ruyor. 
bir hlk!yesl vardır. bir şehrin halkına ve her şeyine lA· Su tevziatında en makul yol, bu 

Şehirde içilen au, evvelce, yalnız zırn olan auya, hissedar olmak hakkı. gUn tatbik edilmekte olan usuldür 
Çayırbağı suyu idi. Sonradan karış- nı muhafaza ediyorlar. Düşününüz Bu mıreUe ne belediyemiz zarar et 
tırılmış olan Dutlu suyu, yalnız ha- bir kere... Konya yerinde durdukça, mlş, ne de istisnai muamele yapılmıQ 
mamlarda. kullanılıyordu. 1926 da beşer yüz liralıkların nesilleri devam olur. Gllrtllrk 

Belediye meclis veya encümeni, isU· ============ıı:============== 
yenlere beşer yüz lirayı veren, ııuyu 
kesilmez bir çeşmeye sahip oluyor . 
Yani 

0

bu :>uretle, bir şehrin içme su
yuna, beledlycnin yanında. hissedar 
ve mutasarrıf va:clyeUne giriyor. A
radan zaman geçtikçe, ı;ehirde su ih· 
tıyacı artıyor. Bu vaziyet bittabi a· 
lAkadarları düfündUrmeğe baŞ)ıyor. 

Bundan sonra beşer yUz liraya · "!· 
melli içme suyu eatılmasından \'az· 
geçiliyor. Fakat iş, işten geçmiftir. 
ÇUnkU, bu suretle içme suyu aimıt 
olanlar, ıularmı, diledikleri ve iste
dikleri gibi kullanmaktadırlar. Yaz 

B. Millet Meclisinde 
hararetli bir celse 

Su işleri için Nafıa Vekaletine 
31 milyon lira tahsisat veri:di 

günlerinde, fıskıyeli havuzlarmı :sık, Ankara, 8 (Telefonla) - Bugün uaı sormuşlardır. Vekil kendilerine icap eda. 
81k doldurmakta, genif bahçelerini JS de toplanan Büyük Millet Meclisi ruz- cenıpları 'crmı~tir. 
============= namesinde olan maddelerin muhim bir kııı Dunu muteakıp bazı mchuıılar yeniden 

mını müzakere ctmi~tir. söz almı~lar, bunlar me)anında Zi)a GC\· Ekmek fiatları 
30 para 

Kır \C mahalle bekçilerinin memurin her Eıili'dc kürııuye selmişttr. Zıya Gn
muhakemat kanununa tibi olmalan )olun her de Refik Jnce gibi kaııalizas}on kelı· 
da Edip Kemalin verdiği takrir müzake- mcs.ine itiraz ederek bunun )erine Türk· 
re ve reddolunduktan !Onra aba Vekili çe mukabili liğaın kelimesiuin kullanılma 
Ali Fuat Cebesoy kürsüye ı;elmi~ Anka· eını İ&tcmi§tir. •• k 1 cek ra kanalizuyonuna ılit l&yiha.nın mü:stacc· Heyecanlı bir şekilde tezini mudafaa e-y u se e liyctlc müıakcr~ni rica etmi~tir. Söz a· den hali~ ~uvvetle alkı~lanmı~ \C teJdifi 

. lan Refik ince, Ankara kanaliu~onunun kabul cdıldıglnden kanalıuı•)on k<'lımesi 
Toprak Mahsulleri Ofısl bugUndeı: yapılmasının büyük bir ek11iğin kapanı:ı•· layihanın bundan aonrnki maddelcri oku· 

itibaren fırıncılara satacağı yeni cins eı demek oldıığıınıı tebarüz ettin.'fck dun· nurken liAam di)c gcçmi§tir. 
iyi unların beher çuvalına 85 kuruş yanın rn yeni pa) italıtı olan Ankara için Dundan aonra l\leclıs Nafıa \ ckilcıinc 
zam yapmıştır. Bu fiyat farkı ekmek aarfedilccck bu paranın )erinde olduğunu \·erilecek olan talı•i atı 6 mil)on iki )UZ 

flyaUarının kilo başına 30 para yUk- bildinni§ yalnız kanun la~~ıa!ında ıı:ç~n bin liradan 7 milyon 200 bin 1 rnya çıkar
selmesinl intaç edecektir. J3elediye L:aııalizaa}on kelimesine ıtır~ eınıı~t~r. mı:tır. 
tktısat mUdUrlllğUnün bu hususta Türkçe mukabillcrı olan kelımelcr ıçın Dundan sonra mrmlekeıın gu da\'ası j. 

1 dığı Bel diye Daimi en· ecnebi kelimeler kullanılmu~na muarı.z çin tanzim edilen liiyıhanın müzakeresine 
hazır a rapor e ü olduğunu bildiren hatip kanaliza!}on kelı- geçilmi~ıir. 
cUmenine verilmlft.lr. BugUn ene - mesi yerine mecra kdimwnin kullanıl· Muhtelif mchu•lar eu i~ıe-inin noks:ın· 
mence ka.'.'i kara~ verılecek ve ekmek ma!ının daha mu\lfık olacağını eöylc- !arını anlaımı:lardır. 'afıa \ ek 'i ~evap· 
flyaUarı ağlebl ıhUmal pazar saba· mit ve bu kelimenin kabulünü meclisten ]ar ,·ermiş \ c umumi hııcti t t •ıt' etti· 
hından tuba.ren kilo başına 30 para rica eıml~ir. Bundan ııonra bazı mebus- ğindcn 31 mılyon liralık tah!;At kabul 
artacakt:r. 1&r Nafıa \ 'dillinden bir takım eualler cdilmi~tir. 
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Eyüplü Halidin 
Maceraları 

Anlatan: Eyüplü Halid -36- lYaı:an: Mim Smr 

am Aşık olmuştum 
Fakat kızı elimden kaçırdığım 

kendi kendimi yiyordum 

. . 
ıçın 

Bu kıza kal'\lı beslediğim hisler, 
neden bılmem, gUnlcr geçUkçe :le· 
ğlşm.ştı. Vurgun arzularım, hazırıa

Jığım programlarım sanki bırer ha· 
yal olmuş ve uçmuştu. Yüreğim ıyl 
uuygulrı.rla dolmuştu. 

Bu kızı scvıyor muydum? Yoksa 
bu kıza r.cıyor muydum?. Bunu ben 
de tayın edemiyordum. Yalnız teslrı
ncı kapıldığım esrarlı bir kuvvetin 
beni sarstığını hissediyordum. Oııu 

aldatıp soymak. savuşup yUzUstU bı-
aı<mak şöyle dursun, ıncıtmckten 

... .>rkuyor, keder vermekten çekini· 

.)Or, o.deta Uzerine titriyordum. 
Bu kız bana bUyümU yapmıştı a· 

caba? ... Bunu hatırıma bile getlrmi· 
J-Ordum. ÇünkU. bu kızeağız o güne 
;( .. dar tanıştıklarıma, savurup baş· 

um attıklnrıma hıç de benzemiyor· 
Ju. Onlaı'dan güzel ml}'di, daha mı 

madığtm bir duygu uyandı ve yu
valandı. Sana bir tUrlU kıyamıyor, 

çok acıynrum. 

Dedim. Birçok da naslhatlar ver 
dim. Ve o gUn, bilmem inanacak mı
sınız, çanta.sına beş yüz evet tam beş 
yüz altun liralık banka kaimesi ko· 
yarak 1.ludanya trenine bindirdim ve 
lstanbula gl:indcrdlm. 

Bu ayrılık bana pek güç geldi, çok 
slnırlend!rdi beni. GUnlercc 8.i?ladırr •. 
NUınyet, bu kızı unutmak; onsuz 
y141amak imkAnlarını bulamadım 

Kendimi Burandan 1stanbula attım. 
Kararımı vcrmıştim. Kızı atayıp 

bulıı.cak, yine gön!UnU edip nlkWa 
alacak ve onunla temiz blr insan gibi 
ölUnclyc kadar yaşıyacaktun. 

Ne yazık kl, her kötU teşcbbUs ve 

işimde bana yarlığuu ve yardımını 

esırgemiyen talih, iyi hisler ve niyet

lerle atıldığım bu i~te olanca t!!rsll

ğlnl ve haslsllğinl gösterdl. Tam 11d 

ay sUren araştırmalarıma ra~men, 

kendini bulmak şöyle dursu,ı, izine 

..zıbelıydl diyeceksiniz. Hayır. O 
ıde 1 "" NQ bileyim ben. İşte hlsset. 

. .,un halde tari!lne bir türlü muk· 

.. .ı.r olamadığım bir başkalık vardı 
.da. Ve ben, onun bu başkalığının 

l.,....ll'l olmuş, kötü benllğiml bile un.ıt 
.. u;tum.. SözUn klmıSt, ne seviyor, bile tesadUf edemedim. B•l.ebütUn 
.u acıyor, fakat kıyamıyordum iş- derUendim, elemlendlm ve eski oldu

e. ğundan C:aha baSkın denilecek de-
Bu garip his, yavaş yavaş bana ~

..... p ve ıstırap çektirmeğe de baş· 

...mıştı. ÇUnkU onu evlenmek vadi 
ayartıp aldattığım& da nedamet 

L.nıştım. Neden mi dedınlz ? •• Çtın

recede yeni baştan serserlleştlm. 

ô sırada. Beyoğlunda Tepeb~mda 

bir evin Ust katında oturuyor, kendi 

terbiyeslz11ğimle kaybettiğim kızca-

.ı, kcndlme gUvenememlŞtlm. S• ğWn resmine baka balta gece gUn
t.a.zlığımı bile bile onunla evlen-
cğe l<allrnıağı, 

0 
gUn için, bir suç düz içiyordum. Tam mlnaslle mUn . 

ymıştım. Dedim ya. duygularım ta zevi bir h"Yat geçiriyordum. Ne dı· 
•.• amile değişmişti. Sankı, EyUplü şarı çıkıyor, ne de evime misafir ka-

.( ş EH 
Merkez 
Bankası 

İsviçre frankı üzerin
deki muamelelerine 

nihayet verdi 
Merkez Bankası İsviçre frıı.nkı 

Uzerindel\I muamelelerine nlhay .l 
vermlŞtlr. Bundan böyle 1svlçreye 
akreditif mukablll, takas ve kle
rlngle mal gönderllmlyecektır. 

Öğrend\ğlmlze göre 1evlçre firma
larına satılmış olup da vapurlara 
yUklennı!ı: mallar bile dUn vapurlar· 
dan çıkarılarak ardiyelere alınmış

tır. 

Aldkadarlar İsviçre frankının tedrı 
cen kıymetini kaybetmekte olma.sm11. 
atfettikleri bu muamelenin bir kaç 
gUn içinde normal bir şekil alacağı 
nı na.ve etmekte ve ardiyelere alman 
malların az bir teahhurdan sonra ye . 
nlden tsvıçreye gönderileceğini na. ve 
etmektedirler. 

--~~~o--~~~-

Ank~ra valisi Tan 
doğan mezunen 
şehrimize g ~idi 

İki aylık bir mezuniyet almış olan 
Ankara Valisi Nevzat Tandoğan dUn 
sabahki eıtsprcsle şehrimize gelmJ~

tir. 
Nevzat Tandoğan bu iki aylık me· 

zuniyetini lstanbulda geçirecektir. 

Basm:.ı yalnız kadın
lara v~riliyor 

SUmertank Yerli Mallar Pazarları 
basma satı~larmda lhtlkdn önlemek 
için mUhlm bir karar alm!ftır. Bu 
karara göre bugünden itibaren bas· 
ma almak fçln Yerli Mallar Pazar
lanna mUrncaat edecekler beraber· 
lerinde nUfus kt'&ğıtlarını da götUre
ceklerdlr. 

•,• l\. T A N 
y+ t' 

J • 
1 R HABERLER • 

1 

SPOR 

Çoban-B. MustaEa 
Bu iki kıymetli 

güreşçimizden 
hangisi diğerine faiktir? 

Takım Milli 

AU Genı;ı adında bir okuyucu
muıdan bir mektup aldık. Okuyu
cumu~ diyor ki: 

«- Bau arkada~arla ba1u;e tu· 
tu.,tuk. Bir kısım a.rkad""lar, Bü
ylik Mustafanın Çoban lUehmetten 
daha kuvvetlJ oldufunu, içlerinde 
ben de dahil bulunduğwn halde 
dlter bir kı ım arkıuhu}lar da Ço
banın BUyük Mustafaya faik ol
duğunu iddia ecllyoruz. ıustafa 

taraftarları, Çoban !\lehmedln ge
~ seneki şampiyonanın nnaı mU
sabaka8ma iştirak etmemcslnl 
Mm:itafad&n korktuğuna atfedi
yorlar. Biz lso gazetelerin yazdık· 
tan glbl Çoban :'\lebmedin güreşe 
seç kalmış oldutu için iştirak. ede
medJjine kani bulunuyoruz. Acaba 
hakikatte bu lkl kıymetli mllll ta
kım güreşçlslnden hangisi diğerine 
faiktir!» / 

Okuyocwnuzun sualine derhal 
cevap \·ermek bir hayli gti(' bir 
meseledir. J\lllli takımımızın göz
bebekleri meaatıa51nde bulunan Ço 
ban Mehmetle BUyilk Mmtafa a
rasında her §eyden eV\·el bir kilo 
farkı nrdır. Çoban Mehmet ağır 
sıklet, Bllyilk Mustafa 1 e yan a
fır e;ıklet gilrcş fAmplyonudur. lkJ 
güreşçi arasmdald bu addet farkı 
tablatUe netlceyl çoban tarafına 

mf'ylettlrlr. 

Kosa 

Diğer taraftan BliyUk :mıstafa 
seçen ıene epeyce kilo almış ve 
Çoban l\lehmetle arasındaki kilo 
farkını asgariye indirmişti. Ve 
şampiyonaya da ağır sıklet kate
gorisinde girmiş, ya11tı~ı blltlin 
gür8'lerl kaanarak Çoban Meh
metle finale kalmıştı. Fakat bUln
dlkt gibi Çoban Mehmet müs:'&haka 
günü geç kalmış ve tan1 vaktinde 
minderde l bah vücut edemediği 
lçln Büyük :\lustafa llUkmen ga· 
llp ~ayılmıştL 

Bu iki kıymetli güreşçimiz o 
zamandıınbert yekdlğerlerlle kar
şııa,mak fırr;atıw bulamar.ıf!}lar

dır. Binaenaleyh efkArı wnıunlye 
haklı olarak bir tereddüde dU§
rnü7 oluyor. Sıkletinde hiç bir ra
kibi bulun.mayan, şimdiye kadar 
yapmı., olduğu blitlln ıUreı;ılerde a
cı kuvvettle raklplcrlnl ezen \.'e 
son bir sene zarfmda far.la kilo 
alarak ağır sıklet katecorlıılı.ıe se
çen Büyı.ik Mu<ctata, hayatında ır

tı yere gelmeyen Çoban MdımedJ 
yeneblllr mı f 

Bu suale aluorta bir cevap ver
rnete lmkAn yoktur. İki kılJfletll 
güreşçimizden hangi inin dlf~rlne 
faik olduğli ancak minder üz.erlnd 
belll olablllr. 

Gtl'REŞÇl 

Yeni tip 
Ekmek 

Dün yapılan teftiş
lerde bozuk bir ek

mege tesaa'üf edilmedi 
Yenl tıp ekm$ artık şehrin her 

semtinde satışa çıkarılmış bulunmrı.K 
tadır. 

DUn bazı fırıncıların ekmek ima
linde eski unlardan kullandıkları ih· 
bar edildiğinden şehrin muhtelit semt 
terinde alakadarlar tarafından tefti§. 
ler yapılmıştır. 

Dlln teftiş olunan fırınlar, Kara.
gümrük, Eminönü, Çemberlitıış ve 
Alemdar nahiyesindeki fırınlardır. 

Belediye tktısat mUdUr!UğU ve 
Toprak :MahSullerl Ofisinden bir mU· 
ıettışle doktor ve polisten mUrekkep 
heyetler bu semtlerdeki tefUşlerindc 
hiç bir bozuk ekmeğe rastlanmamış· 
tır. 

Heyet bugUn de teftişlere devam 
edecektir. 

Karlman mağazası 
müdür ve tezgahtarı 

tevkif edildi 
Karıman ticarethanesinin davasına 

!Jtinci asliye ceza mahkemesinde baş. 

lanmı' ve d\ll"Ufffia tiOnunda mUesse

senln mUdUrü Arjantin tebaasından 

Santıago Buhol8, ter.gll.htar Yugos· 

lav leba8Alndan Konstantln Nıkovlç 

ve perakende bavulcu 1stamat tev

kif olunmuşlardır. . 
Suçlular durupna esnasında tstn-

matm ikinci el olduğunu bllmedikle-

G(J~tDEtd 
GO~ 

Sarı çizmeli 
Mehmet Ağa! 
9F' rnmvayda kulağlll1' 

U par: 

- Dlln \'eliefendlye gtttl~ 
tıiınüşterekte ben on lira 
tim, Ahmet kırk lira k~ 

- Hangi Ahmctf 

- Cnnım blı.lm tuııaflseO 
met ... 

OtobUsto işitirim: I 
- Ne şanslı oğl:ındır fi.::, 

Ger n keşide de yüz Um ' 
bu aefer do blıı lira kaznııııııt 

- Mehmet kim! rJ 
- Beyoğlu şubesinde 

yok mu, o ... 

Vapurda duyarım: J 
- Ayşe nişanlanmış. ~ 

ye de nlklihları oluyormu,. d 
be akşamınh da düğUne d' 
ler. 

- Ben tanır mıyım ba ~• 

. - Tabii tnıurs.uı, blzlıJl:;! 
calnln kızı ... 

- Jla, o mu!"' Ya-
lenlyor. 

- Onu da tam:mıı- oJJ' 
- Kimin nesi ba (lelil t 
- &ndın ağ'abeyisL.. 

- E at... Esat... nat 
dım doğrusu. 

- Cıuınn &11reşçl Esa~ 1' 
- Uıı, nnlndım- AJıaJI 

eylesin. 

Canım şu Ahmedln, 
Ayşenlo, Recalnln, OeJAI"' 
&oy adları yok mudur 1 
mızdaklno mlitenuıdlyen 

cklm:t, «ben tanır mQ'Jl!l'', 
nesb dedlrtmelde :uuuı.ş ııt• 
gonynda bile soy adlan~ 
J:mılır ' e kolaylıklar d 
bliytlk nıeclenlyet ını..-ılAP(jtl 
ınış 'l'ürklyooe hAIA blrbl~ 
ducla sarı !;lzmell Mehmet 
ratmnkta.n Allah rızası l~ 
çelim ve artık oy adIJıtl"'. 

laıımasmı "·e kullıındırnı-" 
nelim \'C öğretelim. 

• aııt değildim ben. bul ediyordum. Bu halimden mütees
Nıhayet, çekUğlm azaplara. daya- atr olan ev sahibim madam Angellkl, 

..ınmadım. Hiç unutamam, bir gU'l beni teselliye uğraşıyordu. Sevgilime 
·~ yUztlmU bUtUn ıgrençllğile bu kı· alt resmin kopycsl elinde ona benzer 

:ınl!lttll'l" bir Rum !llZl arıyor, beni evlendirme-

- Yavrucuğum beni iyi dinle. Ben te çalışıyordu. 

Öğrendiğimize göre basma satışla. 
rı hergUn saat 9 la 10 arasında ya.· 
pılacak ve basmalar nUtus kAğıtla

rını getiren kadınlara verilecektir. 
Erkekler basma alamıyacaklardır. 

Basma alan her kadının nUfus kAğı
dma. bir damga vurulacak ve nUtus 
ktğu\ı mUhUrlene.'1 kimse Uç ay mtıd 
detle basma alamıyacaktır. 

* Kw:gunculc: eahlllerlnde bir adam 
botuJdu - Kuzguncukta, Beylerbe/i 
caddesinde oturan aşçı Mehmet dün 
sabah denfze girmek üzere ayni yol 
llstUndekl arsaya gelmiştir. Mehmet 
yüzme bilmediğinden uzun bir ip ala. 
rak ipin bir ucunu arsadaki agaç. 
lo.rdan birine, diğer ucunu da btjllne 
bağlamı9tır. Vaziyeti garanU ettlgi
nl zanneden Mehmet bellndekl ipln 
verdiği cesaretle denize doğru açıl· 
mışsa da, ip birdenbire kopmuş ve 
Mehmet de akıntıya tutulmuştur. 

Mehmet bir mUddet bağırmış ve su
yun yUzUnde kalabilm14Be de, etraf
tan imdat gelinceye kadar sulara gö
mUlUp gitmiştir. 

ve manavlar esnaf cemiyeti ld&re he
yetinin bazı yolsuz hareketlerini tes· 
bit ederek bu cemiyetin idare heye
tin! ıskat etmiştir. 

Mmtaka Tıcaret mUdUrlUftl, bu ce. 
miyet heyeti umumiycslnln toplana
rak idare heyetinin tekrar Jntihabı 
için tedb!rler almı11tır • 

rini ileri sUrmUşlerse de mahkeme 

esbabı mucibesinde bunca senelik bir 

mUeeaesenin burunları dibinde tica

ret yapan bir tUccann peraltendccl 
olup olmadığını bilmeleıi !Azım gel

dlginl ileri sürerek ildncl elden aldığı 

bavulları yüzde 70 kdrla sattığı an
laşılan Karıman ııahlbl, tezg&htarla- !!!!!Olllllll"""!!!!""'!'~~~~~~,. 
rı ve onlara bu işte yardım ettJğt sa· - G o· N o· N 
bit olan bavulcunun tevldflne ınzum 1 ne sevilmeğ~. ne de hayat arkadaşı Bizim ov tıpkı izdivaç yazıhanele

edinllmeğe 111.yık bir insan değilim. rlne dönmUştU. Klz sağlık veren kı
.ıuygulan da bayatı Jübl dolqlk lavuz kadmlarm, sevgilime benzetil

ve bul141ık, sözleri de ismi gibi dUz· dfği için bana gösterilmeğe getirilen 
me ve çapraşık bir bedbahtım. Sen· kızların biri gidiyor, ikisi Uçll gell· 
den evvelkilere olduğu gibi seni de yordu. Bu da, yavaş yavlllJ azalma· 
yalıınlarımla tavladım 've avladım. ğn yüz tutan teessürtlmU bazı bazı 
Bir gün senden de usanacak, vannı unutturu)'Or, beni oyalıyor ve eğlen-

* Perapalas açıldı - Per&palas o
teli yeniden müşteri kabulüne bıu;Ia
mıştır. Yalnız otelin caddedeki an
tresi kapanmıştır. Yan eoka.kta bU
yUk bir antre yapılacak, eski antre 
salon olarak kullnnılacaktır. 

gördUttintl blldlrmf9 ve tevkiflerine _ T AK V i rvd 
karar verml~Ur. 

9 AGUSTOSsl 
CUMARTE 

.AY: 8 - GÜN: 221 - Jl 
RUMi: 1357 - TEM.uuz: 

yoğunu tırtıkladıktan sonra ı;eni de diriyordu. 
Eve alışan kllavuzlardan Beşikt .lJ 

lı Seher hanım ııdında biri vardı. 

(Arkası var) 

* İstanbul gtımrUklerlniıı temmuz 
varidatı - İstanbul gUmrl!klerlnin 
temmuz ayı varidatı l milyon lira
dır. * llatayda dokunan yazlık beyaz 

kuma,ıar - İklısat Vektıletl Hatay 
mıntakaıımda dokunmakta olan be· 
yaz yazhk kumaşların bUtUıı yurda 
teşmili ile memleket ihUydcıııa yetli
cek miktara yükseltilmesi ve fiyat
ların da bir miktar ucuzlatıllllASı !Çin 
tetkikler yaptırmaktadır. 

Eyüpiü Halit 
mahkemede HiCRi: 1360 - RECEP: 

\ AhU ZEV .AJJ o.ılar gibi meçhul Akıbetlere doğru 

fırlatıp btncaktım. Fakat, nasıl ol. 
du bilmem. İçimde tesirine dayana-

Fc.R.JI va IÇTl.vıAi 
-tADISELER 

Mchmeüln cesedi uzun mUddet a· 
rıınmış, fakat bulunamamıştır. 

Meşhur k&dm avCJ!!ı EyUplU Hali- ... ~ GÜNEŞ: 6,V' 
din duruşması dün ıı.sllye altıncı ce· • ÖGLE: J3,19 
za mahkemesinde yapılmıştır. 1KINDi: 17,12 

~ONUNUZ " ÖLENLER: 
* t)ç hınız tevkif edUdl - Birkaç 

zamandanberl şehrin muhtelif semt
lerinde vııkua gelen 22 hrrsızlık vak
asınm faili Hilmi ile HUdaverdl adın
daki sabıkalılarla on dört yaşındaki 
Yusuf evvelki gün cUrmU meşhut 
halinde yakalanarak dUn Adliyeye 
verilmiŞl<'rdir. 

Ey1lplU bu defa da UçU kadın blrı AK~AM: 20,İ6 
~kek olmak Uzerc dört kişinin ma· YATSI: 22,02 
im& kanca atmaktan suçludur. EyUp. iMSAK: 4,01 

r--------SÖYLIYELİM BUtçe encümeni azasından İhsan 

Tav Mecliste mUzakere esnasında a.n
QZIJl bir fenalık gelerek vefat etmiş. 
tir. 

Öğrendiğimize göre Veklllet beyaz 
kumlllJ imala.tını teşvik için primler 
de tahsis edecektir. 

lUnUn bu seferki kurbanlarından 45 ----------
ya.şlanndaki Zeliha ile Zehra bu kur. 
naz adama parala.rmı, Maryam a
dındald kadın mUcevherlcrlni kap· 
tmnış ve Kirkora da memleketi pa
ra.sız dolaşmak için bUet temin ede
cçt!nl aöyllyerek 2,5 lirasını almış· 

Alay köşkü 
J - Kayseri orta okul talebesinden 

Nilıaı Çaı:u10tlu sorııyor: 

cBıtzı kltaplarıla (Alay kö~kü) ne te
ıaılil/ etliyoru:. Bunurı ne tkrMk oldu· 

lunu. bildirir ml.finiz?c 

CE\' AP - O manlı padişahlarının 

ordunun geçit ve Alay merasimini eey· 

retmck için yaptırdıkları köşklere olay 
köokü denilir. lıtanbulda Tapkapı ea· 
rayı bahçealnln Soğuk~ tarafın· 
dakl köoesinde bulunan k~k bu nevi· 
dendir ve ilk olarak yapılanıdır. Bu 
Kôşku Üçüncü :Mura1 yaptırmıştır. 

HER GuN 
BiR FIKRA 

SoğukkaillılıK 
1ngtll&lerin tfrat derecesine va

ran yavaşlıkları ,.e sotukkanlılık
lıırlle alay ederler. Bu fıkra da 
bunlnrcLın blrlılir. 

'Oç lnglllz gezmeğe ç.ıkmışlar. 

Bir kır kahvesine ~adiif eılerek 
otunnuşlnr. Yarım saat hiç konuş 
mııdıın c?urmuşlar. Bu esnada uzak 
tan bir otomobil gellp geçmiş. A 

nıdan yine yanın saat gertıkten 

sonra birinci tngUlz.: 

- Ne Uze.I ı~ord! deınlş, öbür· 

lerl cevap ,·c.rmenılşler. Aradan 

yarım tiısDt gC".,ntl,. Ilu sefer lkincJ 

tnglllz llonuşmu~: 

- O Font d .. ğll, Şcvrole ldi, de

mlı;;. Arnd3n )1rıe yanın &DAt geç

tllltcn sonrn bu sefer UçUncli tn
glllz nğ?.ını açmış: 

- BunıyB eğlenmeye geldik. 
Munaka.,a)'l ke~ln! demJ!}. 

Rh-nycte glSre bu fıknıyı lnglllz 
Knılma anlııtmı,ınr, yarım saat 
tiOnr& tebessüm etmiş. 

ne demek? 
2 - Antalyada gümrük muha/a:a me 

niurlarından A. N. ıoruyor: 
cGümrük k~kcılıklarırıa ait bi:de 

ö: ılüimWe eJU ya..-ılmış mıdır. Ya
tıi11U1 ise isimim nedir 11e rw:reden te
darik edilebilir?> 

CEVAP - Guınrük muhafaza gt'nel 
lı:omuıanlığı tarafından 1937 yılında, 

yabancı ülkelerde kaçakçılık adında bir 
\e 1938 yılında da, yabancı ülkelerde 

* Zonguldak Vapurculuk şirketi 
mUdUrU bay Muzaffer Pehlivanın eşi 
Bayan Kevser Pehlivan ölmUş, EyUp 
mezarlığına. gömUlmllştUr. 

DOGUM: 

TUrk Hava Kurumu umumi kltibi 
Server Zıya GUverln bir kızı olmuş, 
yavruya M:Ujde adı konmuştur. 

Nl.şAN: 

--~~~o---------

Sultanahmet birinci sulh ceza mah 
Bruno ı~,osso:ini için 

kemeslnde suçluların sorgusu yapıl- ~stan buldaki İtalyan
dıktan sonra ceza hAklml her UçU· 
nUn de tevkifine karar vermiştir. ların matem ayini 

Bu UçlU çete girdlklerı evlerden B. Mussollnl'nin lklncl oğlu Bruno 
elbise, palto, battaniye gibi elden ça- Mussolinl'nln tayyareci olarak ölUmU 
buk çıkaulabllecek eşyalar çalmıı· mUnasebetlle 1stanbuldaki İtalyan 
lardır. tebaası bugUn saat on birde Sen An-

trr. 
Halit bu sefer de kendini yUksek 

memur, komıser ve tUccar olarak ta
nıtmUJ ve kadınları dolandırmıştır. 

katakçılık bülteni adı ilcı iki ki, ccmıın 
üç ner, İetanbulda Marifet matba.asın· 
da butınlmı~tır. Tedarik için ismi ge
çen komutaulığa muracaat ediniz. 

Mala.tyado. yarbay MazlO.m KeyUs· 
kUn kızı Bayan Cemile KeyUskUnle 
Osmanlı Bankası rnUdUrU Ya.şar Sab. 
rl (Narllya) nişanlanmışlardır. 

* Altın fiyatları - DUn bir altm tuan klliseslnde bir matem A~ni ter· 
25.60 kuruştan muamele görmU~tUr. tip etmişlerdir. İtalyan sefiri ve ge
KUlçe altın 337 kuruştur. neral konsolosu ile sefaret ve konso* Bahtn·an, scbZeci ,.e manavlar loahane erkAnı da •bu Ayinde bUtUn 
cemtyeU idare heyeti ıskat edildi - İtalyı:ın tebaasile beraber bulunacak· 
Ticaret VekAleU, Bahçıvan, sebzeci lardır. 

Muhakeme esnasında ı-~yUplU ka· 
dınlarla birlikte yaşadığını, sonra 
terkettiği .zaman bundıın muğber o-
1,;ak 9ikAyet ettiklerini, Kirkordo.n 
da para almadığını söylemiştir. 

Mahkeme diğer 9ahlUerin celbi için 
duruplayı başka bir güne talik et
miştir. 

gördüğü filmlere, okuduğu kitaplara göre memle
ketler ve manzaralar hakkında fikri vardı. Sicilya 
adasını, körfezini dii§ündü. Bu gördüğü manzara 
tahmin ve tasavvur elliği bütün o güzel yerlerden 
daha canlı, daha Mrıcı ve hayret verici idi. 

Rolıman bu eiizleri neden ~mdi aöylcmftti? Bu 
mülAkata ıaliba kendieini yavq yavat ıılı§tımıak 
istiyordu. 

KIStkün önüne varmı~lıırdı. Kapıda bir otomobil 
duruyordu: 

- Evet, evet, Sultan burada... Sizi bekliyor. 
Odrey ~pheli bir tavırla mabeyinciye baktı. Bu 

tözler, canını aıkmı§tı. Acayip bir minası var gibi 
geldi. Acaba tuıağa mı dü;ccıckti? 

Vapurdaki insanların Selim hakkında ııöy}ecfik. 

lcrl sözleri hatırladı: 
- O tertandrr. Her istediğine munffak olur, 

,,demi~lerdi. 
Odrcy otomobilden indi. Kapıda bellerinde ka· 

ma. omuzlarında ailAh iki nöbetçi n.rdı. 
- Fotoğraf makinemi otomobilde bıraktım, dl· 

yerek l!l'rİ dönecek oldu. Rahman hemen atılarak: 
- Ren alırım, efendim, Siz zahmet etmeyiniz, 

dedi. 
Odrey tekrar (ir};ıü. Sonra ~öyle dü~ündü: 
- Neden korku}o.ırum? Üzerime zorla Ealdırmaz· 

lar ya ..• 
Rahman genç kadını içeri aldı. E§yalan mavi 

ipekli, geni~ bir eıılondu, Davarlarda kaplan, aslan, 
pars, kafaları eırıtıyordu. Avlanmaktan çok ıc'k 
alan bir adamın yeri olduğu belli idi. Odanın dort 
bir tarafı edirlerle çevrllmi§ti. Sedef kakmalı bir 
kaç iganı itlcemlcsindcn başka qya yoktu. Y crc 
hasırlar 'e Acem halıları eerilmişti. Ceni' pancur· 
lu, cumbalı pencereler Ynrdı. Odanın umumi cck· 

EDEl!İ ROMAN: 

tinde l\lalakalıdan ı:iyade Arap Ü6lübu göuı çar
pıyordu. Odrey odaya girinci ince \C büyük bir 
köpek yerinden kalktı. Sivri burnile ,en~ kadını 
kokladı. 

- Allah 1•ere de Sultan beni bekletmese.. Vak· 
tim az, dııha bir yerleri de gezemedim. 

Diye hırçın hırçın söylendi. Selimin sil!terdlğl 
fazla neıakct ve bütün hu iltifatlı hareketler Od· 
reyi ku~kulandırmı§tı. Vapur, otomobil, mnbcyn
cinin emrine verilmesi, sonra bu tenha eve çaya 
davet cdili,i ... Robert'iu dediği gibi, bıı Lir mace· 
rıı §eklini alıyordu. Evet, geçici bir arzu ve he
vesten doğan bir macera olacaktı. Selim kendisile 
hoş hir saat geçirmek istPmi~ıi. Bu kö,k böyle 
müliikotlar için pek müsait idi. Bu sedir, büıün 
yastıklnr hl'r halde bu ır;ibi mae,.ralara qina oln· 
cııktı. Selime karfı duyduğu ilk korku hiss.lni ha· 
urladı. Sultanı ilk ı;örü,ıe sevim iz. haıin bul· 
mu~tu. 

On dııkikndır yalnız bekliyordu. Herbert'in bir 
eöıü haıırına geldi: cAvnıpılı olınıyan insanlarda 
nezaket 'e centilmenlik yoktur.> dc>rdi. 

Birdenbire Sulıan giiründü. ~euıkctlc ilerliycrck 
dedi ki: 

TEFRiKA • o. fO 

Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 
- Si.d burada beklettiğim için affınııı dilerim. 

Kabahat bu yaramazda... Kamaııı ile oynarken eli· 
nl kesti. Halbuki kama ile oynamanın yauk ol· 
duğunu bilmeli linmdı. 

Odrey §&§mı~ kalmıttı. Selim, yanında yedi, 1e

ki2 ya:la'rında tıpkı kendisine benzlycn bir otlan 
çocuk ilcı beraber odaya gclmlfti. 

- Hemen çay içelim. Sizi beklettiğim için beni 
affettiniz. değil mi? Rahman yarın akoamki yemo
se de gelmeğl kohul ettiğinizi müjdeledi. 

Sonra çocuğu göstererek: 
- lemi İbrahim, dedi. Babnm ,ıbi-
- Aman ne hoş çocuk .. Fakat elini pek fena, 

pek acemice eannıılar.-
Çocıığıın elini açtı, sargıları yenidıın bağladı. 

İçinde mesut ve minnetli bir ıe,·inç vardı. Diraz 
da m:ıhr.up olmu§tu. Selimin i)i niyetinden bir 
an için olsun şüphe ettlsi için üıülüyordu. 

- 'c kadar tJıe benziyor. lııgilizce biliyor mu? 
- Dört lisan bilir. Malaka, Çince. Hindi tani le 

İngilizce.-

- Annesi? .. 
- Ann i öldü. 
Çayı iki u,ak getirdi. Tepsiyi bu&kıp çıktılar: 

Kendimiz hizmet ederiz. Daha ralıat drğil 

rni? Koyu mu, hafif mi seveniniz? Ka9 teker? 
Biraz kn:arıııl§ ekmekle tereyağ alır mısınız? 

- Hayır". T~ekkür ederim. Sadece ~keniz bir 
gzy içerim. 

Selimi tıaııki ilk defa cörüyormq gibi idi. 
- Ne kadar genç ve Awapai bir hali var! di· 

1111' dütündü. 
Beyaz keten elbiseler giymi~. Ne sarığı, ne kü· 

P=i vardı. 
- Bu hali kendislııe daha çok yakıeıyor. Gü· 

ıcl parlak, kıvırcık 6İyah aııçlan varmı~ 
Odrey Selimle göz gôıc ı;cldikçc içinde sarf p 

lnr çek!lit hiuediyordu. Sanki kalbi burkuluyor. 
muı gibi oluyordu. 

- Sigara içer misiniz? 
Genç kadına ı;eni§ bir t.ııbaka nıattı. Bir tarn· 

fında a1garalar diıilml,ti. Odrey'in tabakanın ö
bür tarafındaki bir şeye göıü ili§ti: 

- Du kurumu~ çiçekleri tanıdınız mı? Ya· 
purda bana verınİ§ olrluğanuı çiçektir. Benim için 
tazeliğini mulıafu.a ediyor. 

- O ı;i9Cti sakladınız mıydı? Ne ı;ocukı;a hı· 
rekct.-

Sclim, derin bir lıakı~la Odreyi aüzdü. 
Cenç kadıı:ı bn uıiinaJı bakı~lan sıkıldı. Bir 

§ey söylemi§ olmak için dedi ki: 
- Şehri ı;czmeği çok merak ediyorum. İbrahim 

de benimle beraber gclthilir mi? 
- Hayır, İbrahimin dersi ,.ar. Fal:ııt l.ıcn ı;rlrbi· 

lirim. Ha)di, ibrahim, Mim Cartçr'c cAllaha 1&

ı:n:ırladık> de. Cmit ederim &.i birçok defalar daha 
kendisini &;öriirsün. 

« ... lk'yoğln \'e oalJlı. 
rinde bulunan bazı a) , 

carcthnnclert, şehrlıntıd 
IAthıı.nelcre Avrupa ı11 ti 
U) gun olarak yaptırdıi'IJ 
,.e kaiim lskıırplnlcrlnt• 
rinde tanınnııı; ecnebi 1 
rmın firmaları ha ılnU~ ' 
taban a tarları yapıştırt'l 
bu ayakkapları, euerın~j 
nan eski tarlhll faturıt" J 
nat ederek, çok ~iikııt'1' 1 
A' rupa malı diyerek fi 
mış. •• » 

Bunu bir oknyucuınuı 
yor ,.e soruyor: 

- Yeril ,·e A\•rupŞ ~ 
dakl farkları bllınlyen 
lan nlıyor "e aldıınıY~;,,J 
bu mağnzalımn eşyaı-uı',; 
yeneye, flyatlannı ı11 lı 
memur olıınlar da ını blJf 

ayırt edemiyorlar aoab' 

s:ttek l 
Biftek, ığmn onıA 

kemiği ile kaburgalıırl 
4 santim enindeki ctt~ 
f)'l olur. Bu parçayı tştı r' 
la diiğcrck 'l'llssı \'C B

011 

\.'11.rl:ık bir şd.1e soıcıın~ 
zeyttnynğı lçlnde bft'IJ~ 
yumuşadıktan sonru ~ ti 
karınız. Hfıfl mlktarcltı f 
bcr slirdlilrten sonrflı ~ 
kam ile kor nte.'I uz.eri 1 

• il' 
Kıuu1nken ık ık çrll, 
Aksi takdirde etin uıe 

1
, 

cıklar pcydn olur ,·e t-I rJ 
zulur. Bir defa çerlrfl' 
Pişip tabağn ıılındıktııll 
rine tereyağı gt!Zdrı'~~"' 
patatesle sofraya ,·ef"" 
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~arp vaziyeti 
VATAN 

----------- - - ------- --- 3 -

ilci tarafın zayiatı 
YAZAN· 

/Jısan BORAN 
Son .\lJn 

Sovy,t zayıan tebliğinde neşr~llen 
Yatıı atı hakkında bazı ıhti
ltaraıınıUta1Aaıarda bulunmuştuk. çı
bQylllt ınıız netice de, Sovyct ordus..<f 
'ttn kııırrunın mağ!Qp ve hnlu edl
~~I, Sovyet mukaven:ı-et ve ta
ltıaaı ld~dreUnin tamc.mllc kırılama · 

8u 11. 1 di ita Y at listesinde Almanlar ken. 
ıı.ııııı Ytplannı topyekQn cmutedlb 
il! lt:ııe ifade etmişlerdi. Sovyetler 
ltbut dl ve Alnıan zayiatına dair bir 
-ıt .\! netreltller, Sovyet zayiatına 
l'lı I!\ hlan iddialarının tamamen ha· 
·~ıa dllıauıu olduğurw söylUyorlıır \'e 
hrıa ıha Yakın olan rakamlar ~erı· 

r • .iL..-. 
ÖlU Yara -vvyeUere göre, A.•:ıanlar 

-.ı:er lı ve esir olarak 1,5 mllyor. 
'lll 8o kaybetmişlerdir. Buna muka· 
a nıu:'f"YeUertn zayiatı • Alrr.ıuıların 
ltltı4ır on rakamına mukabil • tiOO blıı 
lııaıı ~ !tı211ordu 6 blnden fazla Al· 
t1r. ltua nkt atmış veya tahrip etmiş· 
13 bı lann tank zayiatı _Almanlar 
btı : kUaur göstermelerine muka 
~ ·, bin tanktır. Kızılordu 8 bin
~ lıla top atmış \'eya tahrip et
,. 2-Y!atı • .A.lmanlarm 10 bin 
4eıı n!,öetenneıertne mukabll • 7 bin 
1 btn etur. Alman hava kuvvetleri 
"11ttı tayare kaybetmiştir. Rusların 
~·Almanların 9 bin kUsur gös. 
tlt, tine mukabil • 4 bin tayyar~-

". ~Uerın bu iddialarına bakılır· 
.\tına 

~ tl n Zayiatı, herhalde <muta. 
tııa ~ Yiatın çok fevkindedir. Taar

' n taratın müdafaa eden ta
~ 0:;;:ıa. Çok zıı.yiat vermesi daha 
-~~tundan Sovyet iddialarında 
~ a olmasa gerektir. Bununla 
~ bunıa.n da lhtıyatla karşıla
"' lttıı b~ka çare yoktur. Fakat bit 
~ &alteYiz ki Sovyet zayiatı, 
eıı.a;_ ~ gösterdikleri kadar de
~ a böyle olsaydı, şimdi Le· 
lııu1ın~ k oakova ve Klef'e varmış 
~ ;1.rı llznn gelirdi. 

Ruzveltin 
dünya 

rehberliği 
Bütün Aıner :kalılar 

lnfi. atç.l . gı öLürürlarsa 
uu mull ı l\Uıı olabilir 

Nazilei' tekrar ediyorlar: cAmerl· 
ka başkaları hesabına dö\•UşUyor.~ 

Biz kendımlz tclu-ar ediyoruz: cA· 
merika, dcmokrasmln teçhizat depo
sudur.> İkisi de yanlış .•. Bız başkala
nnın hesabına dövüşmeyiz, ancak 
kendimize alt gnyclerın gerçekleşme. 
si için dövOşürUz. Sonra Amerika de. 

Amerikan harp filosu seyir halinde 

mokraslnln cansız, iradesiz bir am· sadl mUnasebet tarzı yaratmak sure. 
ban değildir. Biz bu teçhizatı yine İ• azan : tile Amerikada demokrasi kurulabl 
kendi dt!şUndüğUmUz yolda bir dUn- lir. 
ya kurmak için kullanmak azmin· Benry R. Laca Ruzvelt dünya rehberliği vazife· 
deyiz. sini iyi görebilirse üçüncü defa ola· 
Amerikanın müttefikleri ve dost- Hayır, ll!ların Uzerlnde durmaya· rak CUmhur Reisi olmasını mazur 

!arı kimlerdir? Aramızdaki ittifak lım: Asıl hedefleri göze almak ce- gösterebllır. O zaman tarihe hakiki 
ve dostluk hangi esasa dayanıyor? saret ve mes'ullyetlnl nihayet göste· Amerika CUmhur Reislerinin sonun
Bunları herkese söylemek bize dil· rellm. cusu diye geçecek yerde en bUyUJii 
şer. Fakat ne söyllyeceğtz? Gayele· Biz dllr.yanın en kuvvetli, en zen· diye geçer. 
rlmlzl kendimiz biliyor muyuz? gin mllletlylz. Fakat bir tUrlU bir Fakat bUtUn milletin yardımı ol· 

Danzlg'den bize ne? FUln memle- cihan kuvveti haline gelmek ısteme·ı mnzsa Ruzvelt bunu başaramaz. A
ketl!l hududunun fılO.n yerden değil dik. Bu cesaretsizliğimiz! biz de, merilmdan kölelik usulllnU nasıl kal· 
de filAn yerden geçmesi için hangi dünya da pahalrya ödedi. Bugünkü dırmış isek infiratçı ruhu da öyle 
Amerikalı dövtlşUr? Coğran işlerle buhran karşısında kuvvetimizden Is· kaldırmal:yız. Tayyare ve radyo na· 
uğraşmayacak isek demokrasi, hUr- tlfade etmeli, gayelerimlzı dUnyaya sıl birer varlıksa. bir takım idealleri 
rlyet ve adalet gibi bUyUk !Aflar fçlıı kabul ettlrmell, bu maksat için do de mllletlcrarası blr varlıjc haline 
mi dövUşttıgUmUzU söyliyecefiz. işimize gelen vasıtaları kullanmalı· koymak mUmkUndür. 
CUmhur Rclslmlz her fırsatta bun- yız. BUtUn dünya bizim için bir mu- 1919 da elimize tarihte eşi olma· 
ları zaten söyleyip duruyor. 1stedi· hlttir. Nekadar tek başımıza yafa• yan bir fırsat geçmlştL DUnyarıın 
ğimiz kadar böyle 11\flar kullanalım. mak istersek isteyelim, umuml mu· ı·ehberi olabilirdik. Vilson bu işi ber-
Bunlardaıı zarar gelmez. hit in tesiri altındayız. bat etti, karşısındaki fırsatın mahi· 

Fakat bir taraftan mUsbet bir Ruzvelt'fn bu hakikati a.nladrğını yetini kavramadı. 1920 de fırsatı ze· 
program lazım, öyle blı- program J<i sanıyoruz. Yanlış... Hiç anlamamış· deledlk, 1930 kargaşalı~ı içinde ise 
hem Amerıkanın, hem demokrasi· tır. Yedi senedir arasıra. söyledi~! lamamlle öldUrdUk. 
nln işine yarasın, hem de dUnyanın •sert nutuklara rağmen infiratçılık- DUnyanın rehberi olmak kolay de· 
emniyetini devamlı surette temin et- tan başka bir şey yapmamıştır. An· ğtldlr. Kaçırılan fırsatı yeniden dl· 
sin... cak son sene zarfında cihanın manc- riltmek, 1919 da bundan ist.fade et-
Şlmdiye kadar program deyince vi rehberi tavrını takınmağa başla· mekten daha zordur. Bununla. bera

klmimiz infirat, kimimiz beynelmilel. mı,tır. Ruzvelt'in, Amerlkada hakiki ber hepimiz elbirliğtle çalışacak olur. 
llk anlayorduk. Fakat Amerikalılar demokrasiyi kurmak hususundaki te. sak Vllson'un akamete uğrattığı ışı 
bu gibi iki kelimeden de h°'lanmaz· şebbUsleri akamete uğramıştır. An- Ruzvelt l.ıaşarabllir. 
lar. Hakaret diye bunları birbirleri- cak büttin dUnyada yeni bir manevi [Bundan en ·elkl yaular 6 ve 7 
nln yUzUne t UkUrOp dururlar. nizam ve yeni blr mllletıerarası iktı- afu.-stos tarihli sayılarunızdadır.l 

ali SON Hı!\rBIRllR I~ 
işgal altındaki 

mıntakalarda baş 
gösteren isyanlar 
Karadağda patlak 
veren isyan çok 

mühim görünüyor 
Berl!n, 8 (A.A.) - Hususi muha· 

bir.mlz bildiriyor: 
Yarı resmi mahfiller, Karadağda 

karışıklıklar çıktığı hakkındaki ha· 
berlere kar§ı vaziyet almışlardır. 

Söylendiğine göre bu kargaşalıklar 

İngiltere ve Sovyet ajanları tara.fın 
dan çıkartılmıştır ve İtalyanlar tara.. 
!ından yapılmakta olan ıslahata ml· 
nl olmak maksadını istihdaf etmek 
ledlr. Hırvatlstanda da kargaşalıklar 
çıkarılmağa teşebbüs edildiği, fakat 
Hırvat makamlarının teyakkuzu sa
yesinde kargaşalık çıkarmağa mu 
vaffak olamadığı söylenmektedir. 

Teyit edilmlyen bir şayiaya göre 
de h!UA Hırvatlstanın idaresinde bu
lunan Banat'ı ve Bosna'yı ele geçir
mek için Hırvat ve Karadağlı asiler 
arasında çarpışmalar olmaktadır. Bu 
mmtaka ahalisinin bUyUk blr ekse· 
rlyetı fsldmdır. 

Berllnde işaret edlic.'I ğtne göre ha· 
llhazır hudutları ıılhaidir ve Karadağ 
lehine hiç blr değişiklik yapılması 

derpi~ edilmemektedir. 

Suriyede Hür 
Fransız ordusu 
kuvve ti eni yor 

Her gün yüzlerce 
Fransı z askeri Hür 
Fransızlara geçiyor 
Londra. 8 (A.A.) - Suriyedekı 

hür Fransız kuvveUeri umu mı karar. 
glhının blldlrdiğıne göre, içlerlm!e 
hiç blr Suriyeli bulunmıyan ıki bın 

asker mütarekeden sonra on beş gUn 
zarfında hür Fransız kuvvetlerine U. 
tlhak etmiştir. Bunlar Vlchy hUkQ· 
metı emrindeki Fransız askerleridir 
ve mUtareke akdini beklemeğe !Uzum 
görmeden kaçmış olan efrattandır. 

Vlchy hUkOmeU askerlerinin hUr 
Fransız kuvvetleri emrinde hizmet 
edebilecekleri ahkO.mınr ihtiva edc:ı 
mUtareko şartları hiç sekteye uğra
maksızın mUtteflkin kuvvetleri za
bitanının mUrakabeleri altında tat· 
aıık edilmektedir. 
HergU:ı yUzden fazla Fransız aske. 

r1 hür Fransız kuvvetlerine iltihak 
etmektedir. 

A!manya irana 
bir nota verdi 

P olonyada isyan hareketi f 
Londra, 8 (A.A.) - Polonyalılar randaki Almanların 

Alma.t\laro. karşı çete muharebeler• çıkarı.~malarını 
yapmağa başlamışlardır. Son zarna.n. 
larda bir Alman keşif kolunun ku· protesto ediyor 
mandam Polonyalı ı;etecller tarafın· 
dan katledUmlştir. Maktulün elbise· Tahran, 8 ( \.A.) - Reı:ter ajansından: 

1 Alman tank 

'l'ahrandaki Alman eltl5ı İran Bl!§l·cki· 
sine iğne iliştirilmiş b.r kO.ğıt bulun- line bir nota leHli cdı:rek lngilizlcr tara· 
muştur. Bunda şöyle yazılıdır: cPo fından )apılmış olan teş .. bhus!er iızcıine 
lonya Rusya itllA!ı meriyete girmiş- lranda mukim 2500 Alı:ıan ıahaasının 
tir.> Başl\a mUcndeleler yUzilnden bl. 1 memleket haricine çıkl!'ılmııları takdirin· 
rlb;rlerlnden ayrılmış olan kuvvetler, de Alman)ıının diplouıasi mi;nast'bcılcrini 
bu suretle Almanyanm karşısında katetmek nıecburi>ctinde kalacağını bıldir 

O f 
• d birleşmiş oluyorlar. Polonya _ Rusya mi~tir. .. • . • . 

r .. , 1 are kanunu Ruslar Ukray- ıtllllfı mGşlerek menfaatlerinin nazi İran hukumetının hu notaya \"CfRllŞ ol· 
'. • doğu cevap malum değildır. 

llğln ımhasını Amir olduğunu anla J>" 1 · "k"I ı h 1 

dd 1 
• d ıp oması tarı ı e ~ rana ge en ve 

f k h . ma e er ı n e d 30000 makta gecikmiş olan dlg-er m!lletler- muılak ımreııe itim:da şayan habcılcre 
ır ası ezıme• 1 na a le yapılacak diğer anlaşmaların mu- göre So\'}'Ct sefirilc lıemfıl.:ir oJ:ırak lıure-

d 
· ı kaddemesldir. kı:t eden İngiliz aı:liri !ran lı:.ıkümetiııe 

te Ugrv atıldı ta J at esı•r iuerdı•ler Rlga'da karışıklıklar İngiltere hilkiımetinio Alm:ınyanın ıeş~L· 
'V bü.~üne rağmen Alm:ınlımn handan çıka· 

• Ankara, 8 (Telefonla) - örrt !da· Londra, 8 (A.A.) - Afi: Baltık rılnıaları için ısrar etmek hususunda ken· 

fttt ç~ lerın verdlğl zayiat listesine 
~ •rılacak netice yine §Udur: 
llıttt-, 11°rduları 4:S günde 700 kilo""'1 ın erıeznete muvaffak olmuş, 
lıt ~ erkez wı cenup cephelerinde. 
l'llt rıe., •t Ordulannı Ustun taaruzıa" ,ı. :mecbur etmiş, epeyce ara· 
~ "• :::tf, çok miktarda tayyare, Moskova, 8 (A.A.) - Sovycı istihbarat re kanununun bazı maddelerini tadil Derlin, 8 (A.A.) _ Alman orduları baş memleketlerinde cereyan eden ahval di ini mecbur ıdilki etıııt"kte olduğunu 

dairesinin 7 Ağ1J5tos tanhli 6llbah tebliği: eden yeni bir lAyiha bu~ Mecllee kumandanlığı tebliğ edi}or: l hakkında bazı izahat verilebilir. Rl· hildinnişıir. İngiliz tazyikini.ı de..-ıım ede-
7 Al'.ueıa. ıeceal lmaı&rımı& Sıaolenak, u·- "' .,,, ga'd~kı A ·-- d ....... .... u .. h . ed"l k .. • l'önderilmlftlr . Bu JAylhaya nazaran ıu•)llaua vuman· n cenu1.iu gaılıi in< e .. -.uu•n""'"a yosu, .,.....r.... • ccgı ta ımn 1 ıtıe ;:te····· 

Belaya • Çerkof iatlkameılerlnde ve t:aıon· Örlt idare Kumandanlığı bazı haller- ihata edilıui~ olan muhim dııJlRan kuvH·t kQnetln devam etmekte olduğunu ve 
ya bölgesinde ~iddetli muharcLelcr 'er· de Adliye VekA.letinden mUsaade ala. lerl imha edılmi:ıir. ~imdiye kadar arala· Sovyet taraftarı halkın halen faali· 
mişlerdir. Cephenin diğer kısım ve bıika· rıııda 6 ı ...,. d k d ı rak takip edeceği davaları mUsaade . .. m.ı ..,,,V)et or 11 u uman anı c yellerini terketmernlş olduklarını, la. 
metlerinde kayda değer buyük askeri ha· dığı;r yuk~k kumııııdanlar da lıulunan 30 temekslzin itiraf eylemektedir 
rekit olmamı.ur. almaksızın intaç edecek ve mahk<>· lıinden !azla esir alınmı~tır. Ganairu pek , · 

Tayyarelerimiz, dü~manın motöılü ,.e meye sevekdilecek evrakın formali· çoktur. I Rlga da Alman kumandanlığı rad-
zırhlı kıtalorile, piyade ve toııçu kuvvet· teslne a.ıt kısımları sUratle yapabil· 1-:stonyada harp eden Alman kııaları yo ile şu lebllğı neşretmek mecburi-
lerioe ve tayyare meydanlarına hücum et· mek için her mahkeme nezdinde ge· \\. e:r.eııbeıg"i ıaptetnıi~ler \e l'iıılaıı<liyıı yetinde kalmıştır: 
mişlcrdir. neral ve amiral rütbesinde bir adli körfezi sahiline kadar ilerlemişlerdir. 1 Bolşevikler Roma oteli önUnde du-

Almanya 
Fransaya karşı 

siyasetini değ iştirmiş 

@v ASI ıc.1ı16!J 
"Müşterek 
müdafaa,, 
sistemi 

:Yazan: M. H. ZAL 

B u harp yeni bir ı;fıiteAJ ya-

rattı: o:MOşte.rck müdafaa 
sistemi ••. » 

Muharip bUJ tik <le\ !etlerden ban. 
gi 1 atik da\ ranırsa gözüne kestir
diği memlekete diJ or ki o:Kanıı ta
raf seni lııtllA edecek. Ben asker 
göndereJ im de &eni koruyayım.» O 
memleket bunu yutarsa inesele 
yok... ı·utnıazsa müracaat edell 
de\ lct, kendi menfaa tlnl bllmediji
nl \'c karşı tarafın eline ~ebllece. 
ğlnl Heri ı;Urerek zorla istila\ ediyor. 
Almanya; =""orvcç, Danimarka, Ho
lamla, Belçika, nomanya. ı·ucos
la,·ya ,.e Yunanlstanda bu usule 
müracaat etmiştir. Rusya ayni U$U. 

iti Ronıan3'tl, Lehistan. Flnlaodlya
nın bazı kısıınlarlle Baltık memle
ketleri ara ında tatblka mu,·attak 
olmu,tur. lngfltere de Surfyede ay
ni ı;lsteınln icabını 3erlne getltm1'
tlr. 

Japonya da, Hlndlçfnlnln cmöşte

rek müdafaa» sı için Fransa De an

laşarak oraya yerleşmiştir. Şillldl 

Siyam topun atzındadır. Japonya 

orasını ltgal etmeğt pek l&Uyor. 

Fakat Siyam «mü,terek mUdaf ... 

yı 1.abul etmemlştlr. Kendini mtl· 

dafaa edet'eflnl aöylöyor. Ve ı.ca
tere ,.e Amerikayı yardona gatm

yor. Deınek ki 1nglllzler de «SIJla.
mın mUtterek mUdalaaaınaıt karar 

nrlrlenıe Slyamlılal' taratma. .._ 

,·inçle karşılanacaktır. hıa1Hereala 

böyle karar verdlfime dair ri1'1Qet

ler ~ıkını~r. Eter t'lofra l8e A-. 
rlka Ue İngilterenlo Hlndlçlalyl ... 

hamınW hududu dlye kabul etUkJe. 

rtııe ,.e Japonya bir ...... dalla • 
taraa llarekete l'eçmeje karar ..._.. 

diklerine hükmetmek ikan pllr. 

Şimdilik Uzak,arkta )'llfllan it 
ka11ılıklr blöftilr. lkı tarat ...,.. 

\'&rtnadan birbirlerine nekadar blöf 

yuttumıak mUnıkünse ~ 

t,-alıf8C&klardır. Fakat ba blötlerla 
zaranız bir kumar ,...,... al& ol
madıf,.ı, havanın barutla c1o19 o1-
dufuıı11, ortalığın bekleıuue& lılr da 
klkada birdenbire par~ 
beulııa kNmak JA&ımdu. 

Musolini oğlunun 
cenazesi yanında 

"fr f tahrip etml9, çok miktar. 
~ lılı;:nılf: fakat Sovyet otdula
"'lliıt k kısDnlarlle mağ!Qp ve 
~llleınenııştır. Yani Sovyetıer, 
-~ •&nayı kuvvetine dayanarak 
'lııı Jct~ etmek kudret ve imka.· 
~~ ~bnemışlerdlr. Alman Jiste
" ~ malzeme zayiatı çok gb<ı 
'-~ n Sovyet sanayllnln bunu 
~ da telAti edip edemiyeceğl 
S kat't bir fikir tıöyllyeme
~. ~at Sovyet liSteslndeki za. 
~it et sanayii süratıe tellfi 

lfü nehir yakınlarında cereyan eden Amir bulunduracaktır. Finlandiya cephesinde, Alman · l'in kı· ran Alman kumandanlığına alt bir 
nıuannlduııe ıuulıareLelerıle bir SO\yet te· talarını.n !°uzafferane ilerleyi~i rlc\'&111 el· otomoblll kaçırmışlardır. RI a hal· 
oekklilü Almıın urJwunun 20 iııci tank ıııektcılır. k g 

.. Roma. 8 (~.A.) - Oii: Kral ve Papa, 
dun aahah Pıu civarmda San Cw.ıe'da 

Londra, 8 (A.A.) - Son zaman- bir tanare kazası neticesinde ölen otht 
larda Fransaya karşı bir kaç defa Bruno'nıın ,efaıı munuebetiJe Bapekil 
değişmiş bulunan Alman durumu ye. Muıı.solini)e taziye ıcJarafları &ôademıit
nl bir 'ekle girmiştir. Harp esnasın· lerdir. 

' ottfa.k k adar kuvvetlidir. Bunu 
lıtı ~ IÖ)1iyeblllrlz. 

l'lııt ....._ ın vercııtı rakamlar blrb!
"• -~ ka.o. ~ -r t utma.!& da bugün 
~ ~ bltarat bir gözle doğru 

l ....,, >J SıJt.nnak kabildir: 

~~an harekltı umumi p!An

~ hetıabına göre cereyan 

~ l.entngrad, Moakova, K!cf 

~ Jt-ı 8ovyet ordula.rlle hft.1! ka· 
a ...... 1'111ftır. 

ı.ı... - aır 
ı."'""'lıun YazırnıZda <Slalin hattı> 
1lıı ... tbı Yanlış olduğunu, buna Sta-

~· :lllek !Azım geldiğini ııöy 
\aı..~ ki Polonya hududu mı'l· 
~t iti :rtıUatahkem mevkller ve 

~ 11ıu:Untakaları, askerlik Ale-

'
~ Olııııı. '1lca.ıı bir edebiyat mev

-,tUr· b' taJılcinı • ~ Sovyet mukaveme. 
~), .., attan ziyade tanka, t ay

~~.:ı. bıuharlbln maneviyatına 
~ ~. '!' kanı idik. Hakikat de 

~!~ eden ordu bile tahki· 
4' ~ ~ lıfUda.faa eden ordunun 
'Ilı 'tt ha. çok ve daha iYi istifa
"' ~it b '11Pheaildlr. St&lln sathı· 
aı.. .~ı h Ududunu kimse bilemez· ..._ta .. · uraı ' a ~. dagıarına kadar uzan 

'-'~ ~ Ôliet ve Alman zayiatının 
S itıllı,alenı Alman ileri hare
ltt.:'~ Qılllt& 1 ve sUrati, ve yenl 
~ "CJn•Untn derecesi &öa· 

lia ... ~• llllılı:::::::===== 
lıııl~ ~ın bir ö~üm 
~ t>t~!lilt b" 
s.ı...._~ -.rıııfUJıiııı ır t~ür uyandıraıı 
,~, ltbılı; ~~bıyaı ve ilihi)'llt 

tı~.-~ ıııu~urü Mahmut Zarif 
~.~deki a'I dun kaldırılarak Mer· 
'~~"ııı 1 

e kabristanına defoediJ. 

~" ~rifi • ft- • .. ~~ 1 bır iU ınıı.e buyuk hızmetlcrde 
"e L leıı .. y-1? •damı idi. Memlekete 

C..::. Ot • ~• l ft° d" ~.,..._ "' ır ı. Hayatını okumn· 
"'1., . ~a.i~akfetmiı bulunuyordu. 
~ b,.~ olıııa1t ıı~e L&§ta Ünhasite 

~iç ~llttur. llZcro kalabalık bir 
ı. · '-tıa ~ ~olt •-ı 
"'it ~İilııii "' •.bu l.:ıynıcıll ilim a. 
~ bıraıı~ıf &abasında büyük 
~~ı. 

~hıhaktan rahmet diler 
lazi:retleriıniıi ııuııanı.' 

K d k •• •• d Macarlar tebıııı- mı çalınan bu otomobili bulmağa ve 
fırkasına ağır za}iat verdirıııiıtir. i'\clıri a ı oyun e b neşretmiyecckll'r 
geçen kııaatımız mukabil taarruza geçerek Budapeşte, 8 (A.A.) - Askert v~rllen adrese getirmeğe davet ede-

Alman fırkasının müdafaa nıe\"Zllcrine hü f • b • k mo.hfJler, milhim askeri icaplar dola. r m. 
cum etuıi~tir. Alman topçusunun, nıa"fll a· ecı ır aza yıslle Ukraynadaki askeri harekfıt Alman kumandanlığı :müteaddit 
tıcı maldnaların ve mitralyözlerin mutenıa hakkında şimdilık ma!Qmat verllml· defalar faşist teşekkUllerc mensup o. 
di ateşi kıtalarımızın hücumunu durdur· yeceğlni beyan etmişlerdir. Maama· lan Riga halkını §ehri ve civarını 
mamışıır. Şiddeıu bir aı~i müteakip Sov- Taraçadan du··şen taı &1şevıkıerden temizlemek ıçin seter 
vet tankları dii~man uzcrine yunı-m::.ı-. fih Macar kı arının bulunduğu cep_ _ 
• r ..,. ~ d ki • t k ber etmek zaruretini duvrnıuıtnr. Bol 
dir. Cere}nn edcıı kanlı muharebede Al· b" b · he e Sovye mu avemeUne kın!· o1-·..-,-lr kız eynl il b k 1 bil şevlklerle musademe esnasında ölen 
ınan tankları tahrip edilmit. )üzlcrce Al· mış nazar e a ı a .r. Halen Uk· 
man askeri ağır tanklarımızın :dncirlcri a· J k · · ı d .. raynada cereyan eden harekat neti- faflst teşkilAtı mensupları için bUtUn 
rasında ve top mitral)iiz mermileri altın· parça anara Q U cesinde mUhlm yeni hAdiselerln ve Rlga k!llselerinde dini merasim ya-

da kalmı:tır. 112 inci ve 59 uncu Almıın Galatadaki inhidam hidisC!inden, sonra Sovyet kıtalarına karşı açılan cidal· pılmıştır. 
tank alayları ağır zayiata uğramıetır. Sov dün de Kadıköyünde bir genç kızın ölü· de en bUyük hissenin Macar ordusu- -----o--- - 
yct birlikleri 28 Alman tankı iğt inam et· mile neticelenen bir çökme lıidiseıi olmu§· na terettUp ettiğinin bildirilmesi muh 
mitlerdir. Ayrıca 6 top, 28 mitralyöz, 30 tur. temeldir. Zayiatımız, şimdiye kadar
motosikleı, 4 kamyon lıirçQk malzeme n· Kndıkii}ünde Sarra( Ali ııokaAınJa otu· ki seviyesini geçmemektedir. Garbi 
lırunı§lır. 

Alman za~1atı 

Moskova, 8 (A.A.) - Dıin &abalı Mos· 
kola radyosunun verdiği resmi bir habere 
güre şark cephesindeki Alman zayiatı 
Sovyet zayiatının iki mislidir \e Sovyet 
zayiatı hakkında Almanlar tarafından ve
rilen rakamlar hııyal mabsuliıdür. Resmen 
bildirildiğine göre fİmdiye kadar Alman· 
!arın insanca zayiatı l.500.000 i geçmi§tir. 
Halbuki Sovyet zayiatı, yaralı \ e kayıp O· 

!arak 600 bin raddeııindedir. 

:'tlüteakiben l\loskon raıl) osu Stalin 
hattının yarıldığı hakkındaki Alman iddi 
alarile ietihza ederek Stalin hattının bir 
Alman uydurması olduğunu ve Alman tay 
yare kaybının billıa!ISa yüksek bulunduğu· 
nu ııöylenıiştlr. Almanların tıırk cepbeein· 
de 6000 tanare kaybetmeaine mukabil 
Sovyel hua kuvvetlerinin zayiatı 4000 tay 
yaredcn ibarettir. Alınanlar 8000 de top 
kaybetmi~lerclir. 

ran büfeci Yorginin kızı 18 ya§larında Fo- Macaristanda .karartma tedbirleri 
ıika ile ablası Despina e\lerinin 10 met· kaldınlmıştır. 

re yüksekliğindeki lıa lkonunda oturarak Anadolu Ajans mUmesslUnln ihtisası 
sokaktan gelip geçenleri SC)Tetmckteler· Berlln, 8 (A.A.) - Husust muha· 
ken, parmaklıklara dayanını~laı, esasen birimiz bildiriyor: 
çürük olan parmaklıkların kırılmaslle de BugUnUn mühim Yakası Alman 
iki!i birden boşluğa doğru U!;muşlardır. kıtalarının şiddetli muharebelerden 
Bu ~ukııtta tep~i u•tü caddenin ıa~ları Ü· sonra Klef cephesinde Stalln hattmın 
zerine dü§Cn 1''oıika'nın beyni parçalana· çok ehemmiyetli bir kısmını zaptet.
rak za,·11111 kızcağız derhal o1mü~ıür. Ah- mlf bulunmalarıdır. Bu suretle 26 
lası ise e,·lerinin önünden geç('n telefon müstahkem mevzi ele geç.lrllmişUr. 
tellerine eteklerinden ıakılıırak havada a· Bu haber, Klef bölgesindeki harekA· 
ııılı kalmı~ ve bir mucize kabilinden :aıu· tın maruz kaldığı vahim krlzin atla· 
hakkak bir ölümden kurıulmu•tur. Birin· 
ci katta oturanlar tarafındaıı d; içeri alın tılmıf olduğunu göstermektedir. Şlm 
mı~ır. Fotikanın cesedini muayene eden dl Alman krtala.rının Sovyet kıtaları 
Adliye doktoru defnine ruhşat vermiştir. tarafından muhasara edilmesi tehll· 

Siyam 
kesi bertaraf edilml9 olduktan ba9ka 
b!Wd.s Alman kıtaları bir cephe vü
eude getınneği istlhdat eden manev
ralarına devam lmkAnını elde etmiş· 
lerdlr. Alınan kıtaları askert harekl
tın aevk ve idaresini tekrar ellerine 

General Dentz 
Tevkif edildi 

Sebep, evvelce es:r 
edil .:n müttefik 

zabitlerinin serbest 
bırakılmaması 

Beynıt. 8 (A.A.) - Suriyedekl ln 
gıllz kuvvetleri umumi kara.rglhı: 
General Deatz De Vieky Franaızla

rından olan diğer bazı subayların 

tevkif edildiklerini af&ğıQaki tebliğ· 

de bildirmektedir: 
General Dentz dahil olduğu halde 

takriben 35 Fransız subayı dUn öt· 
leden sonra lngillz askect makamlan 
tarafından tevkif edilmişlerdir. Bu 
subaylar mütarekenin yedinci mad· 
deai hUkUmlerl tatbik edilinceye ka
dar FiUstınde mevkuf kalacaklardır. 

da ve mütarekenin imzaSiru mütea- Duçe, kazayı haber alınca lımıea J&.I. 
kıp Almanyanın gayesi dahilde tefrL ~1111 ~ua kun:1a>, batbnı General PriJOlıl 
ka çıkartarak sınıfları birbiri aleyhi_ ıle bırlıkte J ıza )a glıınittir. Hava ıne,. 
ne kalarak ve fikir cereyanlarını clanındaki kıtaları kııçuk oğlu \ ittcıno nıaa 
blriblrl aleyhine teşvik ederek Fran- refakaıinde ıefıiş etmi§ 'e mib,..kıbee 

anla Chiarra lıasıahanesindc! oğlqım 9111 
sayı kab.l olduğ ukadar zayı!lat- n ol L _ ber ~1 "ki '· da o ıı a ""ra o ~n ı ar .. a tı•ıa aift-
maktı. Bu usulUn tatblkına şubat nın önünde eğilmiştir. 
1941 e kadar devam edilmiftlr. Bu Bruno luYOlini'ain aanelİ iMi u de 
tarihle Almanya, İtalyanın bir mtlt- Binıiııi'den tayyare ile ıehıdttır. 
leflk addedllemıyeceğtni ve bütün iti. Bruao i1" arkada§larının nMtlan IMt 
bar 'e kuvvetini kaybettiğini anla- 17 de Fa cio nıed.:ezme nakledıleoet \le 

ymca Hltler Fransanın miltecanis ve orada dıni iyin yapılacaktır. Ccnae mo
kuvvetıl olması ve İtalyanın yerine rasimi yarın sabaha hırakılmıınr. 
kaim olarak bir istlnatglh teşkil et· K~file 1'"asdo .. merk~nden hareketle 
meal için tekrar Fransada birlik te- dcınıryOlu mf"V~ııne gel~k ve Bnnuo'
mlnine gayret etmıatır. Şl di is b nıwı a~ı, Forlı'ye naklet! .le:ektir. Bnıno 

'f• m e u cuınartC!ı aabahı 5aa Cas' duo mcurlıjı· 
devir nihayet bulmaktadır. .Almanya n. defnedilecektir. 
yeniden Fransızlar arasında ayrılık 

çıkarmağa ve Fransayı zayıf dUşUr Zabitlere verilecek 
mete çalıfınaktadır. Bunun sebebi, 
teslim hAdiseslnden sonraki hayret 
devresi geçince, memleketin bOttın 

kuvvetler!nin yeniden menfur müs
tevliye karşı blrlefmete buır bulun. 
muş olmasıdır. · 

Al manya ile 
ticaretimiz 

tayin 
Ankara, 8 (Telefonla) - Seferber. 

ilkte veya buna tekaddllm eden h&ll· 
Jaazır vaziyeti gibi mühim hallerde 
ordu mensupları. ailelerinden ayrı 
olarak arazi üzerinde çadır YC ordu
glhlarda ·.,.azlfe görmekte ve en baalt 
yiyecek maddelerini dahi tedarik ve 
teminde zabltlerimizln çok defa zor~ 

Ankara, 8 (TMionl&) - Türkiye • luk çekmekte olduklarını tesbit eden 
Almanya araeıDdakl ticaıi mllbade- MUll Madafaa VekAletı. bu ihtiyacı 
lelere mltedair hU8Ulll anl&flll&ya karfllamak üzere aablUeriml.ze birer 
bağlı 2 nwnaralı protokold& tayin er tayını verllmeel hakkında bir ka· 
edllnıi9 olan müddet Türkiye ve Al· nun Jlyfhuı hazırlamış ve BOyUk 
manya JtlikQmeUeri arasında teali o- MWet Meclisine göndermiştir. I.Ayı

Junan notalardan l90lll"& 2 ay daha ha mn.tacellyetle müzakere oluna· 
temdit edilmiştir. caktır. 

Almanlar neye d11n17orlar T' 

Vaşington, 8 (A.A.) - B. B. C.: 
Resmi Amerika sözcüsü dUn aşağıda_ 
kı beyanatta bulunmuştur: 

Topraklarını müda
faa için çarpışacak 

almif bulunmaktadırlar. 
ttaJyanlar cephede görtlndWer l'tlezkQr maddeye göre Vfchy makanı. ===========================:::::11:1 

<- Almanlar, 3 milyon Rus ask~· 
rlnl telef etmiş ve bir milyon Rws as. 
kerlni de esir almış olduklarını iddia 
etmektedirler. Şu halde kendilerine 
Moskova, Kief ve Lenlngrad'a girme. 
!erine mft.ni ne olduğunu sormak ye. 
rinde bir sual olur. 

Rus harp gemllerlnln faallyetl 

Stokholm, 8 (A.A.) - Finlinıliyadan 
Stokholm'a gelen lıabcrll'r'l gôre Finlin· 
diyalılar tarafından So,')ct hatlarına yapı· 
lan tazyik; azaltmak mllksadile Finlandiya 
körfezi sahilleri boyunca Sovyet kuvvetle· 
rlnin yaptı~ı lıücuınlar §İddeıini kaybet· 
miştir. Maamafih körfezdeki Sovyet hava 
ve dCAiz faaliyeti çok cbcmmlyctlidir. 

Londra, 8 (A.A.) - Siyam radyoıu 
ıpikeri. Siyamlıların yurtlarını müdafaa 
için, kanlarını aon damluına kadar akıta· 
caklarını bildirm.i§ ve demletir ki: 
Siyamın tamamiyeti aleyhiae yapılacak 

bütün pıopagandalar ve tevcih edilecek 
tehditler, Siyaınlıların yurtlarını müdafaa 
için olaa aziınleıini takviyeden ba§ka hir 
oeye yaramıyar.aktır. Hiç bir devletin hi· 
maye ve sahabetine muhtaç değiliz. 
Siyamın §arkında hudut boyunca asker 

tahfit etmekte olan Japonyayı ve Japonya. 
nın üç gün zarfında Siaın'a hücum ede
ceği hakkında k.chancııe bulunanları tel· 
ıvih eden spiker: 

On dokuzuncu aurdaki Siam deiiliz. 
Tamamile birlqik olan Slanı milleti her 
türlü ıumua mııkavemeı edecektir. 

Roma. 8 (A.A.) - D. N. B: Stefanl a· 
janıının huwsi bir muhabiri, Ukranya 
cephesine gönderilen İtalyan kuvvetlerinin 
pcr§embe sabahı muharebelere i§tirak et· 
tiklerini bildirmektedir. 

inhisarlar Vekaleti 
mütedavil sermayesi 

lan müttefik kuvvetlere mensup o-
lup Suriye seferi esnasında esfr dU
şen bütün subayları serbest bırak
mağı taahhUt eylemişlerdir. Vlchy 
makamlarının mUteaddlt esir subay
ların bulundukları yeri bildirmekte 
suiniyet göstermeleri yukarıda zik· 
redilen tedbirin alınmasını zaruri kıı. 
mıştır. Bu esir subayların bazıları 

mihver işgali altındaki topraklarda 
Ankara, 8 (Telefonla) - İnhisar- bulundukları tesblt edilmiştir. 

lar Umum MlldilrlUg-ü mütedavll ser. 

mayesinin yapmış olduğu işlerın u. Bir mebusumuz vefat etti 
nevvUU ve genişlemesi yüzUnden 36,G • ~ _ . 
milyon liraya lbllğı için hazırlanan . ~z~r, 8 • (~.A.)_ - Buyuk. Millet Mec-

Jıgı ıdare aınırlcnnden Manısa mebuııa 
kanun lAylhası BUyUk Millet :Mecli· 0 kt Sai .,, __ , d.. L: .. :ı. o or 01 ... K.ı un ı:ece aaaı ..U-
sine sevkolurunuştur. vefat CllDİ&tir. 

Corc Küçükler Cümhuriyeti 
Hint l}&lrf RablndrallM Tagor 

hakkında dün verdlttmlz malftmat 
arumda cOorc K~er Cimhari
yeUıt fMid ~,u. 

cCorc Kı.çakler Climbu.rlyeUıt 

Nevyork lllik6me&I dalııllinde Free. 

,111e = Frt\lll'de kandmuş Ameri

ka erir.ek Ye kız ~- kololalal-

dlr. 14.f erkek ve kız ~uk ihtiva 
edea ita ufak «IDiillt-nlelret, ~ 

ter arasında keneli kendini idare , .e 
mtlrakabe kudretini lnldpf ettir· 
mek maksad.lle 1895 te WI B. 
Georp (Oorc) tarafından kuraJ
muttur. 

Bu «müstemleke» de Ne,-york 
hllktme&lnln kaııaalan caridir, bu· 
nDJlla beraber hususi ihtiyaçtan 
nr,ııayaca1c mabalJI kanuıılan 

cmllatemleke:t ~:ocuklan liendllert 
)'llpMlac. 



---·. 

DELİ 
Yazan: Ntcıa M __ RAŞ 

l.:zcrimızdc geniş gö,dttine umıı dal· dan garip haller takınan genç çocuktu • 
}arı earılmış ilıtiynr bir elma oğacı \ar. ilıti)ar kô)lu onun uğrama olduğunu eÖy· 
Olgunln~mış kırmızı mcyvnlarıııın ıırıı· lerkcn yuzundc ocı miınular bclırnıi:ti. Şim 
ııından ıri \C 11rı uzıim ı;alkımları arkı- dl karşımda dimdik \C tabii duran bu 
yor. İnsana bu nefi5 rnanzaronın 'erdiği çocuk bir deh olamazdı. İnsanlara ait ~ey· 
ıştalı ku~ların urekli cmltılarile bir mu- lere kar:ı olan lüka)tlik yerini Lü)·ük bir 
ıııki hazzı dııyuru)or, a)aklnr ahında ezi. meraka bıraktı. 

len kekik '° )Onca kokulnrı ba~lardn ga· - Merıık etmeyin, dedim. Ben hiç bir 
rip Lir &arhoJıık 'crıyllr ... ,\ramızJa acıı· ~,.y duymaılım. llaıti çıkmasanız eizi gi;r. 
>ip ta"liırlı kendi halın de bir g•·nç \&r. mı) ccektirn lıılc. Fakat gunduzkiı gördü· ı 
Ba~ı onunde, ı;uıleri yarı açık, bambo,ka {;um deli kimdi? Genç çocuk tcli~la: 

bir ıilenıde gibi. ~ııır~yor, kımsc ile m~-ı -. l!anırıı abla, dc<lı. Beni tonıdın. Sa· 
ı;ul olmadığı ı;ıbı kımse de onunla ala- kın ıyı olduğumu kim eye deme. Biz Sa
kodar değil. Derin O) uklarıno çekılmi,, ıo ile evleneceğiz. Anomgıl varmamızı i&
ıcnı;i pek farkolmı)an ı;uzlerinde zaman ıcmıyorlar. Bu: de ga)Ti çaresiı kaldık. 
ıaman ztki ~e uyanık miınıılar porlıyor. Bu )Olu tuttuk. Onlar lıiz.i lı&ta görünce 
k"anımda u)uklor gıbi oturan ihti)ar a- elbcııc İ115afa gelceekler, gözünü &e\cm, 

dama hu genci ııordum. Tubof tuhaf )'Ü· kulun olam deme. 

zümo baktı. O gece Lıı gençleri ikna edip yanların· 
- Ç'.ocuk, dedi. Nereden grldi aklına dan a)rılınea)a kadar akla karayı !CÇtim. 

• imdJ o. Fakir uğruma olmu~ besbelli. Jstemiycrck ba,kalarının sırrına ortak ol· 
- l ğrama mı, o nedir? Bu sefer iidctn 

1 

mu:ıuın. Jçimde büyuk bir lıo~nuısuzluk 
kızdı. duyarak tepc)c gitmeden vazgeçip geri dün 

- To•be tö•hc, dedi. hı aaıte olsunlar dum. Ertesı gun )ine agaçların altında Ö. 
onu zaptetmiş. Daha anlaınodın mı? ıurııyordum. Unumden ideta kofarak pe:t-

Doi;ru unu &O}lcmek }izım gelir c bu temollı bir kız geçti. Etrafa bakmıyordu. 
izahauon fazla hır şey anlamamı§tım. 'ı al- Fakat tanıdım 'e )8\a,ça: 

nız ihtiyo.r arkada.ım içımde beliren me· - :::iaıo, diye seslendim. Şiddetle başını 
rakı kune~lendirmcklc kalmı~tı. Garip ÇC\İrdi. Guzlerini açarak dik dik yüzüme 
.bir )aratılış bc-ni tabıote ka~ı mütece55.İ• baktı. Sonra )İne donerek ko~moğa baş
)apmı~tır. Bana dair olduğunu tııhmin et- lııdı. Kendi kendime gulmekıen bo~ka bir 
tiğim bir konu~ma) ı dahi dınlemek ak· ,ey )npama<lım. 

lımdan geçmedığı halde vakit ne olursa ol· Yanımda kırmızı )l'.il, )ollu >ün çora· 
sun, muhit ne kadar kapol! bulunuraa hu- hını örmekle meşgul ı;örunen ya~lı kadın 
lunsun meseli karşı tepenin ustunden ne· başını kalılırorak: Uzun uzun !:-alonun or
.relerın gllrı.ılebilcceğini mcrok ederim. Çok kasından baktı. onra: 

'akit içimde kabaran bö>le ıece5$u!lerin - Zanllı kızcağız, dedi. Eserikli oldu 
6evkılr hurriyetinıin dı:ına çıkacak ~e)
kr yapmışımdır. Köy hafif bir meyille o· 

va)n inen yamaçto sık bir fundalığın )&· 
nında oldukça intizamla kurulmu~ >eni 
~terden mut"'ekkıldi. Yamacın arkasını 
rasladıl;ı dağın yuk t>kkrinc doğru bt 
rıbırınc gırmış t<arp ka)1llor, onların ar· 
kasından da kısa çam oğaçları ı;orunÜ· 

yordu. Bu tobii deği:iklik o eırada gözu. 
me nereden çarptı, içime o talıamnıul e
dılm ı anlamak hissi nereden girdi bil
mtm. Guneş... Cç saati geçtiği, sokaklar· 
dan kopek hulamalarındJn Lo~ka ses du· 
yulınadıi;ı halde mi afir olduğumuz C\den 
bir bımz gibi çıktım. Ağır \e mustcrilı 

adımlarlo tepe) c ıınnannıağa lıa:lııdım. 

Ayaklarım uzun yaprıtkh dikenlerin a
ra ında parçalanırken cığcrlcrim uzak tepe 
lerdt'n euzulup gelen temiz dağ lıa\a~ilc 

yıkanı)or ve ben bu tabii aaodctin ur· 
hoşluğıle ağır ağır ilerliyordum. O kadar 
dalgın \C kendimden ı;cçmı~ bir halde i
dim ki, )anımdaki çalıların arasından bir 
dcnbire fırlayan bir karartı görünce kor· 
ku ile geri çekıldim. Gölgelerin etrafta 
çizdıgi dalgalar araısından genç lıir adam 
çıktı. Bırdenbire )tızünü seçcmcdım. l:r
ke.k ve muıereddıt adımlarla ) akla.u. Se· 
ııi tiıri)ordu. 

- Aba. dedi, ı;ördügünü, du)duğunu 

kıınse}e dcmİ)cct' ine and eder mı in? 
Ben ı.azıyetten hiı;bır şey oniJmamış şaş

kın şaşkın etrafıma bakrken yanıba,ıın· 

da lıir hı~ırıı daho oldu 'l"e küçük )Üzünü 
peştemalının ucuyla örtmi)e çalışan genç 

bir kız: söze karı t ı. 

gayrı. 

- Eserikli de nedir? Ba~ını hana dtığ· 
ru eğdi. -esini alçaltarak: 

- Periler onu zaptetti gitti. Anladın 
mı, dedi. Aliyi wr<lıığıım zamanki ı;ibi 
bundan da bir nur i~itmck korkusile: 

- Evet c~eı anladım, dedim ... 

Onları tekrar görü:üm bir 11ene &0nra 
oldu. Ayni köyde bir ılüğüne davetli idik. 
Fakat bu düğunun &)!arca delilik rolü oy
nadıktan M>nrn muratlarına eren Sato ile 
Alinin olduğunu tahmin etmemiştim. Az 
bir zaman enci bo~ \e mana.sız hakan ı;öz 
lcrindc şimdi Anadolunun 6llf havasını 
payla~an hür bir alem saklıydı. İkisi de 
bu ummadıkları saııdetin earbo~luğilc ı;a~ 
>olmu~, dalmı,lnr<lı_ 

N. MARAŞ 

Çorluda ağaç 
dikme faaliyeti 

Çorlu, Olu u i) - Ko•aha \c köylerde 
§İmdiden önumüıdeki 11cne için ağaç dik· 
me hazırlığına ba!lanılmok üzeredir. 

Ezcümle arazi \C iklimi müeaiı Ereğli 
nahi) esine bol hol zeytin ağacı getirilip 
halka dağıtılacok bo~ aahalar )eşil \C fay 
dolı hale sctirilecrk, kurumu~ dağlar ih· 
ya cdilerPk eskiden mc:hur olan bağcılık 
oöhretinc ula:abilmesi için mümkün olan 
her yardım \C emek esirgenmiyecektir. 
Aeağı yukarı her köy evinin \ e lın oiltnin 
(3) dekarlık vasıflı mukcmmel birer ha· 
ğo 11ahip olmalarına çalı,ılacuktır. Bunun 
ı;ilıi ayni faaliyet l\luruılı nahiyesinde de 
gö terilccek, l>iğcr taraftan Çorlu kasoba 
chıırlorının kuraklığı \e ı;.oraklığını gi· 
derecek bir tekilde ormanlık sahalar ha· 
zırlamak ,.c tesis clnırk Ye ağaçlar yetiş· 
tirmek üzere ka}makamlığın emrile be
lcdi)ece ormıın fidanlıkları 'iicude getiril· 
meğe haşlanılmı' olduğu memnuniyetle ha 

VATAN 

---suadiye----
• ı • • ı • SAL8NU 

Sanatı Avrupada tah!il etmiıı 

M. HiLMi UZUNER 
Her nevi Perman~nt, ondülasyon ve mıınikür yapılır. 

Açık kolonya ve esans eatılır. 
Adres: Suadiye Bağdat caddesi No. 3i2. ve 394 

Le1U • •ıJaarl - Bız • Erkek 'i 

• SiSLi TERAKKi LISESi 
1 - Yuva, İlk, Orta "e Lise kısımlarına 15 Ağustostan itibaren talebe 

kayıt edilir. Tatil hariç, her gün 9 dan 12 ye ve 14 ten 18 e kadar okul ida· 
resine müracaat. 

2 - Eski tolebe 5 Eylule kadar velilerinin şahsi müracaatile kayıtlarını 
yenilemelidirler. 

3 - Bütünleme 11navlarına 25 AğustoHa başlanır. 
Tarifname gönderilir. Tel. 80517 

• 

inşaat i!anı 
Sümer bank umum müdürlüğünden 
1 - Nazillide in~a ettirilecek i~çi apartımıınları ile bnnlara ait yol, kanali· 

zuyon, hıırici su tcsişatı gibi in:aat kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmu~tur . 
İşbu İn'8atın muhammen keşif bedeli 306513,04 liradır. 
2 - Eksiltme evrakı 16 lira mukabilinde Ankaracla Sümer bank muamt>liıt 

§ubcsinden alınııcakıır. 

3 - Eksiltme 22/8 941 tarihine müı<ailif cuma gunü saat 16 cla Ankarada 
Sümer Bank umumi müdürlüğiinde yapılacaktır. 

4 - :\fuvakht teminat 160;)() liradır. 
5 - İ teldiler teklif enakı me)anında, ~imdiye kadar yapmı~ olduklorı bu 

gibi i~lere ve bunların hed~lle-rine, firmanın teknik tr•kiliıtının kimlerden terek· 
küp eııiğine ve hangi bankalarla muamt"lede bıılu

0

n<luklarına dair ,·r.•ikalar ko
yacaklardır. 

6 - Teklif mektuplarını havi zarOar kapalı olarak ihale gümı sııa~ 15 e ka· 
dar makhuz mukabilinde Aııkarada Sümer bJnk umumi katipli~in~ te;.lim olu· 
nacaktır. 

7 - Posta ile gönderilr.cek teklifler niha) tt ihale saatinden 1 ımat C\'Veline 
kadar gelmiş ve zarfın kanuni ~l'kilrle kapatılmı' olması lazımdır. Po•tada vaki 
olabilecek gecikmeler nazarı itillare alınmıyacııkıır. 

8 - Banka ihaleyi icrado serbesttir. (5168) (6i59) 

İzmir Fuarı için deniz c C: [j N O N.J 
. s.e~erleri ayın on BORSA S 1 ıkısınde başlıyacak 

8 AGUSTOS 1941 Devlet Denlzyollarınm İzmir Fuarı 
için tertip ettiği tenzil!tlı I<'uar se- 1 Sterim 
ferleri bu ayın 12 sinden itibaren lOO Dolor 
başlayacaktır. ., lsviçrc F'rc. 

Denizyolları seferlerin muntazam > P~eta 
> Yen 

olması ve halkm kalabalıklaşarak 

sıkıntı çekmemesi için !Azım gelen 

tedblrleıi almak Uzere 9imdiden fa&.· 
liyete geçmiştir. 

> fs,eç kronu 

Bu tenzııa.tıı tarifelerden yolcular 1933 Türk borcu ı 

ve eşya yüzde :>O istifade edecekler· 1918 f eıikrozı dahili 
dir. 

1933 İkramiyeli Ergani 
Tenzilt.tlı tarifenin tatblkr Fuar 

kaparililktan ıo gün sonraya kadar 1934 Sıvaıı • F.rzurum 

devam edecektir. .Anadolu Derniryo)u tah,iJi 

Fuar müddetince UA.ve seterler de T. i. Bankası müessis hi&SI) 

yapılacaktır. 

VAT AN GAZETESi 

NUKUT 

Türk Altını <Reşat) 

Türk Altını (Hamit) 

Kalın befi birlik 
> > CRe~t) 

21 ayar ahın gramı 

5,22 
129.5275 

-.-
12,89 

-.-
8875 

L. K. 
21 45 

22 ()() 
21 25 
20 10 

47 00 
135 ()() 

2S 60 
24 00 

ııı ()() 1 
117 00 

3 39 

Başlık 

Incl sayfa 
:?ncl » 
Snctt » 

'7150 
600 
400 
100 

ç_rlu Halkevi 
çalışıyor 

ucu » 60 

RADYO
[.PROGRAMI_j 
7,30 Procram 
7,33 Miizlk 

18.40 Müzik 
19 Konn§ma 

Çorlu (Hususi) - Mevcut binası
nın çalış'l'laya mUsaltslzllğlne rağ· 

men Halkevlmlz faaliyetini kesme
miş, .ıılnesinden fışkıran irfan feyzin 

den muhit gençliğine bol, bol serp· 
. I 

mekte devam etmiştır. 

- Gozünü C\Cm abıı, dedi. Dunu kim· 
eeye deme. Hem buralar tekin değildir. 

C.,.ıırpılır ın.. Gulnıekten kcndiıııi alama
dım. Benim ne kadar dalı;ın \C etraftan 
haber ız yuruduğuınu bılmi~ olsalardı hu 
,,alvarmalara, tehditlere luzuın kalını)"&• 

caktı . Delikanlı çalıların gölgesinden 81Y· 

7ılını, elini ke~rinin Üzerine koymuş ce· 
np bekliyor gibi duruyordu. Birdenbire 
yüzüne baktım. Bu bir kaç eaat evvel a
ğaçlık bahçede otururken ağzını açma-

her alınmı:tır. 
A:ml Selôt 7•45 Ajans 

8.00 Müzik 

haber. 19.lS Muzik 
19.30 Sut ayarı 
19.-15 Müzik 

Parti reisi Ziya GUray, Halkevi re. 
isi Süleyman Etenin gençliğin çalış· 
mıılarlle a!Akalanmaları halkevliler
in faaliyetini hızlandırmış, ve bu 1\

rada mu\'affo.klyetlı müsamereler ve_ 
rilmlş, mahalli doktorlardan fayda
lanarak J:öy!U şehirli birçok hastıı 

vatandaş halkevlerinde muayene ve 
tedavi gi)rmUş, diğer taraftan da kıy 
metil eserler bulunan aylık, haftalııt 

mecmÜalar ve yevmi gazeteler gelen 

kütUphaneslnden de her yaştaki oku. 
ma meraklısı kendini tatmin edebil. 

mlştır. 

Tlrldıe CombarlJ8tl 

Zi raa t Ba nkası 
ltQnılUf tarihi: 1888. - Sennayeıri: 100.000.000 TUrk un.. 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muam•leleı1. 

.Para. biriktirenlere 28,000 Ur.a tlctAllllye vertyf# 

Ziraat Bankıuıında kumbaralı ve lhbarsrz ta.san"u! hcsaplarmda 
en az 60 Iira.sı !bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ~ağı -
daki pJAna gorc ikramiye dağıtılacaktır. 

'.ıoı ı.ooo l1rab:k 4.000 1ı1ra ıoo adet ııo l1raldı: s,ooo nra 
' » 600 » 2,000 » 
' » 260 :D 1,009 » 120 » ~ • 4.,800 • '° • 100 » t.,000 • 160 • 20 » 8.200 » 

DtKKAT: Hesnplarmdakl paralar bir ecn6 içtndo 60 liradu ..... 
eı c1u.pniyenlere ikramiye çıktığı takcllrde % 20 fe.z.la.slle verUece&Ur. 

Kural.ar senede 4 defa. 11 mart, 11 haziran, 11 eylQl, 
11 Blrlncik!nunda çekilecektir. 

8,30 Evin ııuli. 
13.30 Program 
13.33 Müzik. 
13.45 Ajans haberl 
14 Müzik 

14.45 Müzik 
15/15.30 Müzik 

18 Program 
18.03 tüzik 
18.30 Ser~ daki 

20.15 Radyo gazete 
20.45 Müzik. 
21 Ziraat takvimi 
21.10 Müzik 
21.40 Konn!!ll& 
21.SS Müük 

22.30 Saat ayıra 

22.45 Müzik 
22.55/23 Yarınki pr Azm.l SelAt 

( BULMACA J • • 
Soldan aap: 1 - Adlar; alçaklar. 

2 - Davetlilere yemek. 3 - Nefiy ı 
edatı; 9art edatı; bir oyun k&.ğıdı. 1 

4 - Yenl değil; fehmet! 5 - Zarf 
' edatı; fanus; sanat. 6 - lçinde bu-

1 1 
lunduğumuz zaman; donuk. 7 - Su;• __ I 
kötek; tahassür edatı. 8 - Boyunun ~ 1 
arkası; kadmlann baka baka doya- , 
madıkları şey. 9 - Uzak işareti; bir 

1 
oyun kAğ"ıdı; bir hayvan. 10 - K o
nuk. 11 - Çe\.irme; akıtma. 

• 

Yukarıdan a,atıya: 1 - Pi~man- • 
lık. 2 - Değnek; valide. 3 - Kalil; ıo 
su. 4 - Blr nota; söz; bir hayvan. 

1 

5 - Fena değil; çok iyi; değnek. 
~ - Kolny; kanun. 7 - Zeybek ağa
sı; barsaklar; eski Havas ajansı. 

Ezan; Na; İsa. 7 - Ne; Civelek. 
8 - .NazlkAne. 9 - şenllk; Fa; l{} 
Altı.; Et; Son. 11 - Sansar; Dik. 8 - Zarf edatı; bir nevi bezelya; 

kurum. 9 - Fırlat! Eski Mısırlıların 

bir mabudu. 10 - Çok iyi; esas. 11-
Açıkhk. 

Dtnl&U BULMAOANIN HALLI 

Soldan tıağa: ı - Çene çalan. 2 -

Ele ı;eçen. 3 - Kenıik; Vatan. 4 -
11; Mwı; Da. ~ - Lekeil; Ebe. ~ -

Yukarıdan a,ağıya: 1 - Çekil· 
mek; Yas. 2 - (K) ele (k); Ezan; 

La. 3 - Nemlka; Aşan. 4 - Eğilen; 

Ze (ez). 5 - Çek; Cin. 6 - Aç; 
Minikler. 7 - Leva; Avait. 8 - A· 
nane; (t) en (e) k (e). 9 - Bile; 

Si: 10 - Adese; Fok. 
Akran. 

11 - }"ena; 

• ~ • • t I • ' "" - ' . ~ .. .· . . , 

Bat, Dlf, Rede, Grip, Bomattzma 
Ncnalji. Kırıklık wıe Biltl a Aln)armm Derhal K.eeeı 

bbl.• lll8de l bıf9 ..... lir. TAUfn.UINDPJI S.Ul1lllNIZ. 
HER YERO! PtJU.U ICUTuı.ARI r5RARt.A • iSTEYiNiZ 

ı Balk için yazı!mı, tıbbi eser--
Kadınlarda ve erkeklcrdo 

BELSOGU KL UGU 
Hastalığı • Tarif • Tedavi ve tutulmamak çareleri 

Yazan: Opttatör Dr. Cafer Tayyar 

iNKILAP KiTABEVI 

Sümerbank birleşik yün ipliği ve dokuma ve Sunğipek 
fabrikaları müessesesi müdürlüğünden 

Değirmen, makine v ! tesisat s:tıfları 
1 - Sümerbanka ait Unkapanındat..i kiiçiik vr büyük değirmeıı denilen hi· 

nolar dal 'l ıılcki makine ve tr•i!llt \!! Luıılara ait bilcümle ok."l!m hali hazırı 

ile bulunduğu yerlerde ta-lim edilmek şartile •atışa çıkarılmı~tır. 
2 - Kapalı zarf u5ulü ile talihine ihale edilecl'k olan bu tesisat ,.e alıit \'e 

edevatı ~atın almak isıiyrnlerin tekliOr.rini 25 Ağıı to& 9.U tarihine tf'tladüf eden 
Pazartesi günü saııt on iki}c karlar İ tnalıulda Kotırcı'l!;lu hımının lı~inci ko· 
tındaki Siimeıhoıık hirlc~ik yun ipliği ve dolı..uma Sunğipek fabrikalıırı müesse· 
eesine teHli eımi~ lııılıınmaları lıUımdır. 

3 - 1~bu tl'$isaı ,.e makine \·esair akşamı mahallinde ı;örmrk mümkün ol· 
duğundan ınücsse•emiz kanaliylc meıki'.ir dr.firmenc müracaat l'debilirler. 

4 - \fu,·akkııt tt•minat açke-i 5250 l ira olup kati teminat için hu meblağ 
ihale tarilııııden itibaren nihayet iki gün zarfında iki misline iblağ olunacaktır. 

5 - Süml.'rbank i~hu ihaleyi yapıp yapmamakta muhtardır. (6766) 

o.-EBAT 0B 

Doktor Orban 'Onaıan 
Cağaloğ!u Sıhhat Yurdu 

tstanbulun tam merkezinde biltün profesörlero en ya.km, temiz, 
sakin ve bakımı iyi, fıyatları mutedil bır hastahanedir. 

Erkek, kadın ve çocuklara ait her nevi ameliyatlar, göz, kulak, 
boğaz, burun ameliyatları, idrar yolu ve tenasW hastalıkları ile kadın 
hastalıkları ve doğum kabul eder. Gece ve gündüz açıktır. 

Telefon: 28185 

~evlet Demiryolhn İlinhrı 
Muhammen bedeli (5500) lira olan 1000 ton demir için dökmeci kumu 22.8. 

941 cuma günü aaat (15) on ~te Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komis
yon tarafından kapalı ıarf usulile ı;atın alınacaktır. 

Bu işe girmrk istiyrnlerin (412) lira (50) ku~luk muvakkat teminat. kanu· 
nıın tayin ettiği vesikalıırla tekliflerini muhtevi urOarını ayni gün eaat (14) on 
Jörde kadar ko.misyon rcisliline vermeleri lizımdır. 

Bu i~e ait ıartnamcler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (6637) 

BEYOGLU~US T~Ş KADIN BERBERİ --· 

A B M ET KDBAB 
Saç Boya mUtehaaınsı 

Mües!lesemlzdeld yağlı permanantı tercih ediniz. 
Kadıköy: Pazaryolu Direkli apt. altı 

--·YENi MARSEL-_.111 

lıtulaDI Le't'Ullll Amlrllilatla Vırllıa = 
Barfcl Aılıerl Kıtaat l•lalan 

A~ağıdo yazılı mevadın kapalı zarfla eksilt.meleri ltizalarında yazılı gün vo 
eaatlerdo Urfada aekeri &atın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni 
vcsikalarile teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir saat evvel komisyona ver· 
ml.'leri. Evaaf ve ~artnamcleri Ankara, İstanbul Lv. Amirlikleri aatın alma komis
yonlarında da görülür. 

Cinsi Miktarı Tutırı Teminatı İhale gün vo saati 

Kilo Lira Kr. Lira Kr. 

Pirinç 60,000 19,800 148.5 28/8/941 9 
Pirinç 60,000 19,800 1485 28/81941 10 
Kuru fasulre 72,000 17,344 80 1300 21/8/941 9 
Kuru fasulyo 72,000 17,344 80 1300 21/8/941 10 

(77ıi • 6433) 

* Paza.rlıkJa 40,000 liralık idi makine yağı ve 20,000 liralık madeni mıkioo 
yağı aatın alınacaktır. Ayn ayrı taliplcro de ihalo edilebilir. İ&teklilerin 12/ 8/ 941 
Salı günü eaat 15 de Ankarada M. :M. V. Satın alma ktmisyonuna % 15 kati 
tcminatlarile gelmeleri. (778 • 6491) 

* Beher metre~ine 350 kuru, tahmin edilen 50,000 metre kaputluk kuma~ kapalı 
zarfla eksiltmeye konmu~ıur. ihalesi 21.8.941 perfe.lllbe ı;ünü saat 11 do Ankara· 
da l\t. 1\1. V, Satın alma komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 10,000 liradır. 
Evaaf ve ~artnamesi 875 kuru§& komisyondan alınır. Taliplerin kanuni ve5ika· 
larilc tekli( mektuplarını ihale ısaatinden bir eaat evvel komisyona vermeleri. 

(38<i - 6543) 

* 600 ton kuru ot alın,eaktır. P.nıtlıkls ek~iltmesi 14/ 8/911 Per§embe gÜ· 
nil nıt 15 de Bola}'irde ukeri &atın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
belli vakitte I..omisyona gelmeleri. Tutarı 42,900 lira ilk teminatı 3217 lira 50 
kuru:tur. ( SJ2 • 6833) 

* 2500 kilo sabun alınncaklır. Pazarlıkla ek.iltmesi 11/8/ 941 Pazartc.i ı;ünü 

uat 15 de Ç.orluda Aııkeıi Satın alına komieyonunda yapılacaktır. Teminatı 180 
liradır. Taliplerin belli vakitto komisyona gelmeleri. (838 • 6829) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - Pazarlık tarihi olan 5/ 8/ 941 salı gününde müracaat eden olmadığından 

c60.000> tabaka selofan kiığıdı 15/ 8/ 941 cuma güpü saat 10 da Kahala~ta Le
vazım şubemi.cin alım komisyonunda pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Nümnncsi veçhile alınacak olan mezkıi.r kağıdın nümunC6i sözü geçen 

~ubede görülebilir. 
3 - İ&teklilerin % 7;, güve-nme parawyle birlikte yukarda bildirilen gün ve 

saauo .ııözü stı1:cn §uhcye müracaatlan lüzumu bildirilir. (6842) 

T E B Z t 
MEHMET SABRI 

ATALAY 
Temiz masraf, tcmiZ ışçlll) 

Bay, Bayan kostUmlcrl son rrıo
da Uzerine yapılır. 

lstanbul 4 Unctt Vaktf bsJI 
sırasında Yeni TUrklyo lınnı. 

Son moda uıerinden dikerek " 
mü~külpeeent müşterileri mt'ınnuıı r 
der. 

Bahçe.kapı Arpacılar 

Cıld ve ZUhrevı mUtehasslSS f 
Beyoğlu Suternzi sokak :No.1'4 
~il apartıman 2 ci kat Tel 48 

ZAYİ 

Karaman 95 inci alayında 
yaptığıma dair m~ruhatlı nufu5 
mı zayi ettim. Y enisiııi çıkarııc&A 
eskisinin hükmü yoktur. 

Samııtyada Demirci O•man &O 

·18 numarada 331 doğıımlu T~ 
lu İbrahim Demir .Jt 

RAHİ.~~E 
Haıtalannı 9 dan 18 e 1' 
Sağlık Yurdunda kabul odd'· 

Tel. 20107 

Bay, Bayan kosttimleri, .,oıı _trf! 
da ti:zerlnden yapılır. ~~ 
Necatibey cudd~I Demlrb&# 

Od.net kat No. ıs 

1 ~~~7!0'~,~~ .~ 
1 

Beyoğlu 4 üncü sulh hukuk 1ıi 
liği tarafından Ağustosun 12 iııcı 
lı ve 14 üncü Per§eınbe günlttl 
at 14 le Şişli Bulgar ç.ar§ısınd• 
numaralı hanede müzayede ile 
tılacaktır. 

' 
SarayburnundaW 
Sünnet düğün~ 

Kızılay Alemdar nahiye!inden: 

16 • 17 Ağustosta iki gün ikİ 
mak üzcro Sıırayhunıunda rapılscP 
teyem aünnet dıiğunüne çocuklat1ııl 
canen kaydettirmek için her ıarıı 

racaatlar vuku bulmaktadır. lıh1111 
rlcinıfeki müracaatların bizi Ill 

etme5ine rağmen kadro darlığı 

is'afına imkıin olmadığını bi~ 

Askerlik 

Davet 
Eminönü yerli Askerlik Şube.o 11 

Emekli P. Ön Yzb. Said oğl~ 
314 Barlat (3.35 • 3) S. 8. l\11. 
met oğlu Mehmet .. ükrü u~ 
(34849) Yd. Top. Tğm. Abdull>~ 
Behçet Girgin (46129) acelo " 
müraeaatlan ilan olunur. 

A.bone ücreti 
Tilrldyc dahlllnde: 

Senelik 6 aylık 

HOO '760 
Hariç memleketlere: 

f 
Senelik 6 aylık S o~ , 
ı100 ıtıo so~ 

Gazeteye gUnderllen e~ 
ilisin edilm in iade ol~ 

Sahibi ve Neşriyat "Jı!~~~ 
AHMET EMl.'° "1'~"" 

.Baaıldığı yer: VATAN "14> 
f 


