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Bu akşam : Saat 6 dan sabah (3) e kadar 
&er istikamete, vapıır, tramvay ve 

otobüs hazırdır 

8taıa BAHÇESiNDE 

;lvrupa.ıım en me,bm O.z ŞarJo ~ 

ANITA ~~ST 
U E,•Jfll Cıımarteaı akf&D'ın4ao ltibarew 

TAKSİM BELEDİYE Lokanta ~ltlı fenUkleri, lapon nağmeleri Akrobatık 
&ııaıar, Tepebaşı saz heyeti ve rakkaseleri. 

Yıl: 2 - Sayı: 379 Başmuharriri : Ahmet Emin YALMAN 13 ITLfrı. 1 9 4 1 CUllABTlll Fiyatı 5 Kuruı 
Gazino ve Pavlyonunda 

Şark taki ·zelze le 
Yan vi:ayetinde mühim miktarda 
can ve mal kayıptan vardır 
lenler 190 dan fazladır Amerikanın \"azlyeti hakkında mühim bir nutuk &öyleyen Amertkan 

CUmhurrelsl Runelt • 

Erçiş kazasının on köyü tamamen harap olmuş 
Hükumet ve Kızılay derha l 

feta ket zedel e r.i n imdad ın a k o ş m uşfu r 

Amerika Amerikan 
harekete kararının 
geçiyor akisleri 

Ankara, 12 (Telefonla) - Evvel ki .sabah şarki Anadoluda oldukça 
şiddetli bir zelzele olmuştur. Bilhassa Ağn ile Van arasında hisso. 
lunan bu zelzele ne ticesinde, bir çok köylerde evler yıkılmış, bir 
kaç kişi ankaz altında kalarak ölmüş ve yaralanmışlardır. 

Erzincan, Karnköse, Bitlis, Erciş, Malazgird, Van ve Ağrıda muh. 
tellf şiddette, 30 saniye kadar devam eden bu zelzelenin muhtelif 
fasılalarla devam edebileceği ihtimalleri nazarı itibare alınarak 
şimdiden en ticil tedbirlerin alınmasına başlanmıştır. 

Dahiliye Vekili, hadise ile bizzat meşgul olarak alakadar makam. 
lara icap eden direktifleri vermiştir. 

' Ruzvelt'in nutku 

Amerika 

llldalaa ılllarulda 

Mihver gemilerine 
k arşı hare

kete geçecek 

Zelzele mıntakasmdnn şehrimize gelen resmi malümata nazaran 
zelzelemn bilhassa Van vilayeti içinde mühim can ve mal zayiatı
na sebep olduğu anlm:almaktadır. Tesbit edilen rakamlara göre, ev
velki giınkii ölü miktan 190 kişiyi geçmiştir. Vanda ve Vanın Er
ciş kazasında zelzele bilhassa şiddetli olmuştur. Gevaş ve Başkale 
kazalarındaki zelzele hafif olmuştur. Van merkez kazasının Tımar 
koyünde iki ev yıkılmış, diğer bir çok evlerin duvarları çatıamıftır. 
Nahiyeye yakın Canik ve Tuzla köylerinde ehemmiyetli hasar oı. 
muştur. Erciş kazasının Kocapınar nahiyesine baglı on köy tama. 

b ------------------·----,men harap olmuştur. KQCapmar (\ ı • nahiyesinin yalnız iki köyünde tes. u z v e t ı n M e c 11• 5 1 
bit edilen ölU miktarı 192 kl§fyj 

'' bulnrnştur. Hükumet memurları 

Bunun için mihver
d en b ir taa rruz 

beklemiyecek 

' 
. 'JU derhal vaka mahalline koŞ?puşlar. re t t emrJ Kızılay genel merkezi diln Erciş Vaşington, 12 (A.A.) ..... Bugün 

gazetecilere beyanatta bulunan A· 
merika hariciye nazırı B. Cordell 
Hull, Almımva tarafından lttlluıı 
edileeek olan tarzı hıırebttn, A
merikanın hangi mıntakalan «mü
dafaa sulan. eddedecetlni tayin 
etmesine medar olacağım söyle
miştir. Bu sularda Amerikan harp 
gemileri kar~1larındakine ilk ate~i 
açabileceklerdir. 

~hrnet Emin YALMAN 

~ !tıtrika. harbe dotru mil· 
11..~lın bir adım daha atmı&
.. "'IJSe\'eltin son nutkundan 
~ına göre Amerikanın 
~ Ve hava kuvvetlerine 
do&ruya cıvur!» emri ve

İ Anıcrikanın kendi mü
b dn hayaU addettiği deniz· 
l\ ır .\ınerıkan harp gemisi 

' ~resı, bir Alman veya 
en1.ıaıtısma, diQer nevi 

l-.. ~eya tayyaresine tesadilf 
~'m"lı... ~ tarafın ateş açmasını 

1ll Cektir, derhal bizzat 
~ Üstüne ateş açacaktır. 
~~lt diyor ki: •Amerikalı

,\'iı~~ falanıncı veya filfmın· 
• ~n sonra mı kendi ken. 

~dafaaya başlıyacakları. 
)'-!. h'lıYa mahal kalmamış. 

ıt •• kkilde mildafaaya gcç
-.ikası gelmi.ştir.11 
)at n deniz ve hava kuv. 
~ nız Amerikan gemlleri
~:lkla kalmıyacaklard1r. 
fııi ıerbesfüine bekçilik 

Sie\ı: e}e alacaklar ve berhan-
~l'etete lllensup olursa olsun 
>~lcl ııemlsinl tecavüzden 

ardır, 

'~ CUnıhurrelsinin fikrin
i an deniz ve hava kuv. 
lı, 1~ .\iman ve İtalyan de
•o~i ve tayyarelerin! gö. 
ıııa ateş açmaları harp 

~ \ı 1~ınez. Maksat, sadece 
• ~11 llZitesını görmekten iba· 

"''lıın Burctıc B. Roosevelt 
t~ esfne yepyeni bir mA. 
~'~ıerİn·~unu yalnız tecavüz\ 

~lllı_ ı ifade eder bir kelime .1 
~ lö l\ft'\ı~tır. 

'tt tı.4ı~ÜYor ki gelecek haf
' ıncta Amerika kongre. 
tı ltaıdıı:a~rılacak, bltarafhk 
lıf1ttı rııacak, Amerika bi
'- ;:

1 resmen terkederek 
bir aksadııe mücadeleye 

~ır, il lllemıeket vaziyetini 
llı~1 u nevi hareketlerin 
'lıııa ~le harp demek olup 

~ ~!~ arar vermek mesuli. 1
'<1119 0~ l\tihver devletlerine 

it ııcaktır. 
'ıı. •nın 

"Qtl'\ı lllucadcleye sokul-
"lııQıt.t attığı Yeni mühim adı· 
. ~': lllaksadile vuruş. 
11~sıoı:ı ~dtrmasının Ameri
ıı..7~ı d ınasıannın bir neti
(~' ttı 8 ıtıümkündilr. Mih-
~.~Ciblnce i.içüncll bir 

.... , .. Sa.. 3, Sü 4 de) 

Pazartes·ı gu·· nü felAketzedelerj için 500 çadır eon. 
dermi fr~ı vilayeU.nde -ıa. 

1 le Katmot kua.ı ve bu Jraanın t O P a n 1 y o r Develi nahiyesinde bilhassa şfd-
detlf olmuştur. Ağrı valisi zelzele 

Ankara, 12 (Telefonla.) - Ta.- haberini alır almaz derhal zelzele 
til devtt6lnl bitiren BUytik Mil- mahaline gitmiş ve felAketzedele
let l\Iedlsi önümlizdekl pazartesi re yardım için ilk tedbirlerin aJın. 
cünü 5 aat on be.'tc ilk toplantısı· masına bizzat nezaret ctmi~tlr. 
nı yapacaktır. Tatmoı; kına merkezinde yalnız 

Meclbln pazartesi günkü top- (Devamı Sa. 3, Sü. 7 de) & 
lantııııncla ölüm cezasına. ~arıltı
rılaeu bir k~ şaJıAa alt tezkere
lerle lçel mebusu Turhan Cema
lin teşrii muunlyetinln kaldml
ınaın hakkındaki ~\'ekAlet tez
ker~Ue. Tllrklye • Almanya ara
sında ticari mübadelelere müt&
dair meyankökü, kontenjanının 

meyaıı hu1Asa8ına ve ballna t&h
siııf hal<kındakl notalann tudikı
na. Türkiye • 1ıı'191"e &ruındakl 
tkaret ~·e tediye &nl&fDluının 
teındldine, Türkiye - M~aristan 

araınndakl tlearet ,.e tediye an
J~malannın tudlkma mütedair 

Bu «müdafaa sularınınıı hangi 
sular olduğunu tayin etmesi isten· 
digi zaman Hull demiştir ki: 

~~~~~~~~~~~== 11Unutmamalıdır ki Amerika kJ. 

kanun liyiba.Jarı vartlır. 

Vekiller 
heyeti 
toplandı 

Ankara, 12 (A.A.) - İcra vekil· 
leri heyeti bugün saat 16 da Baş. 
vekil D r. Refik Saydam'ın riyase· 
tinde haftalık mutad toplantıları. 
nı yapmıştır. 

taları ve denizleri fethetmek mak. 
sadile yapılan bir dünya kuvvet 
hareketinin hududu üzerinde bu
lunuyor.• 

B. Hull GUnları ilave ctmiı;Ur: 
cıMuarız kuvvetlerin, Amerika· 

nın yarım kürrenin muhafazası 
için mildafaa etmek ihtiyacını du· 
yacağını veya duymıyacağı deniz 
sahllleri hakkında söyliyccek bir 
sözleri olacaktır·» 

Halifaksm nutku 

Londra, 12 {A.A.) - Cenubi 
ingilterenirı bir hava meydanınd:ı. 

(Devamı Sa. 3. Sü 5 de) 

İnönü Havacılık Kampında 
Türkün makus talihinin yenildiği yerde 

havaların zorluğu da yenilmiştir 
lnönünde bulunan bir muharririmiz intıbalannı anla~ıyor 

•• 

İnönü havacıhk nmpı klS& bir zamanda tamamlle 
bir bavacıhk şehri olmııştur. Orad a şimdi havacı 

ıençlik, havalarda ilk kanatlarını ahştırmaktadır. 
l'ukand&ki resimde bir plioörüo bu havacılık şeb-

ri üzerınde yaptıfı uçuştan r oruyorsunm. ınonu 
kampı kapanırken, orada bulunan bir muhar rir i
mizin intlbalarıaı burün üçüncü sayfamızda oku· 
yaca ksıau. 

Nutkun tesirleri 
• 

Amerika 
......... ı111arı 

ingiliz~ere göre 
nerelere 

kadar uzanıyor? 
Japonlar da deniz
i e rin serbestsini 

kabul ediy Jr 

Londra, 12 (A.A.) - B. Roose. 
velt'in nutkundaki sözlerine göre, 
Mihver harp gemilerinin içine lir· 
dikleri takdirde her türlü muhata. 
.._ ~CUl6i'liM rM:t OlaCak olan 
Amerika müdafaa suları bir müd· 
det evvel, Amerika sahillerinden 
480 kilometreye kadar imtidat 
eden bir hat olarak tarü edilmişti. 

BilAhare, AmcrJkan harp gemi· 
lcrlnin, himayesi son zamanlarda 
Amerika kuvvetleri tarafından 
deruhte edilen İzlandaya kadar, 
malzeme yüklü vapurlara refakat 
edec~kleri ilan edilmişti. 

Cumhurreisinin nutkuna göre, 
mildafaıı suları Birleşik Amerika 
tarafından, İzlanda'da, Groenland· 
da ve Terre-Neuve'de vucude geti
rilen ileri karakollar etrafına ka. 
dar imtidat etmektedir. 

Harbin sona ermesiain 
mukaddemesi 

Nevyork, 12 (A.A.) - Reisi· 
(Devamı Sa. 3, SÜ. 6 da) 

Alman Hariciyesi 
TDrk 
Bulgar 

Hududunda Alman 
tahşidatı habar

lerini tekzip ediyor 
Berlin, 12 (A.A.) - Alman ha· 

riciye nezaretinin sözcüsü, Türk • 
Bulgar hududunda sôzde Alman 
askeri tahşidatı yapıldığı hakkın· 

daki haberleri resmen ve katiyen 
tekzip eylemiştir. Bu şayialar, 

Tlirk • Alman münasebetlerini 
bozmak ve nazarı dikkati İran ve 
Suriyede cereyan eden hadiseler
den çevirmek gayesine matuf şid
detli propaganda neşriyatındandır. 

Japon tayyareleri 
Bir Siyam şehr i n i 

bombard:m1n ettiler 
Tokjo, 12 (A.A.) - 15 kademe 

halinde uçan Japon bombardıman 
tayyarelerinin bu sabah Siyam'da 
Şansı eyaleti merkezini bombala. 
dık.Jarı ve demlryolu mevkifi ile 
askeri mi.ıesseselerde ehemmiyetli 
hasar vukuuna sebebiyet verdik
leri bildirilmektedir. 
Siyam . Malezya bııdııdu kapandı 

Bangkok, 12 CA.A.) - Siyam 
ne Malezya arasındaki hudut gay. 
rl muayyen bir zamana kadar ka
na tılmıştır • 

I' Dil BAYRAMI ' 
26 Eylulde yurdun her yerinde 
coşkun tezahürlerle kutlanacak 

26 e)lul 1082, bu>lık Tur!\ 011 
Kurultayının toıılandığı ~undıir. 

'riırk tarihinde bir denim teşkil 
eden hu blı) i\I\ gımtı kutlulamak 
için, nırııılekc llıı her tarafında ~inı
tlıılcıı geniş hıızırlıklar başlanıı-:tır. 

fi um·u ) ıldiıııUınilnü kutlayaca
ğımız 1~irk Dil Kurulta)ının Ool
mahahçede toı>lanış tarihi. bir bay
ram güııiı olacak \ e her tarafta 
co,kun tezahüratla kutlulanacak
tır. 

Ebedi Şef Atatürkün )arattığı 
'e büttin esablarıııı kurduğu Tlirk 
dil de\Tlml, Milli Şeflml:ı İsmet 
lnönünUn, yüksek koruJU<'U Genel 
Ba,kanlığı, Cümhurlyet hllkOmeti
nln ,.e Climhurlyet Halk Partlıoluin 
değerli himayeleri altında bugün, 
bdU bir programla y<'nl 'e ileri 
adımlar atarak yUrllmekU!dlr. 

Türk Dil Kurwnunun, Kuruıta-

3 ın 9 uncu yıldöniimli münasehetl
le yeni bir proıram hazırladığıru 

ötren.ml~ bulunuyoruz. Bu prog-

rnıııa gore bir landan Uk 'e orta 
oğretıuı dent kıtaı,ıanııdaki terlın
lerln tilrkçele tirllmesl lleri götü
rrtle<:·Ck, bir ~andan da yüksek öğ
rellııı terimlerini nhazırlanmuıoa 

e:ılışı lae.al< tı r. 
Bundan ba1ka, dilimizde bua;un 

eanlı olaral< ya.,13 an ,.c kullarulan 
bütün sözled, tariflerin, kullanılışı 
<il orneklerile içinde toplayacak blr 
; eni '!'ürk tı0zlüğü hazırlanmakta 
olduğu gibi, ı-ramerlnılz üzerine de 
lehç.c gramerlerin gtıçml'}teki dil 
kanunJara araştırılarak çalı,malar 
yapılmakta, lmlılnuzın t~k bir yol 
üzerinde belll kanunlara bağlanma
M için de yeni lmlA lolanızu basıl
maktadır. 

Dlllmiz üzerine yerli \C yabancı 

türlü cscrlt'.r t.oplanmakta, bunlar
dan ebenunlyeUI olanlar dilimize 
çe,·rııınekh:, çalışma 'erlmlmle 
l>lrllkte bu etierler de bastırılarak 
halkın lstlfadeı;lne an:eluıunakta
dır, 

'-------------------------------~ 

HARP VAZİYETİ 

Mukabil taarruz 
Alınan ordularını heın Moskovadan 

uzaklaştırmak ve heın de Leningrad'ı elde 
tut.ınak pla:n güzel, fak.:t bu plan sürekli 
ınukabil tı:arruzh:rla tatbik edilebilir. 

1 Yazan: ihsan BORAN J 

(Askeri muhanirin yazısı 3 üncü sayfada) 

Sovyetlere göre 
RUS 

mukabil 
taarruzu 
Leningradda 
da baş!adı 

Almanlara göre 

Sovyet 
hücumu 
kırıldı 

Murmansk 
alevler içinde 

Almanlar Kiyef Atlantikte 134000 
önünde 30)000 tonluk 22 lngiliz 
zayia t verdiler gemisi batı rıld ı 

Londra, J2 (A.A.) - Moskov.ı Berlin, 12 (A.A.) - D . N. B· nin 
radyosu tarafından Bğle üzeri n~re- askeri kaynaklardan öğrendiğine 
dilen tebliğ: göre Bolşevikler Smolensk'in 60 

Kıt.alanınız 11 eyhll gecetn bütün kilometre şimali şarkislndeki mın
cep)le imtidadın.da. düşmanla muha- takada, tankların muzaheretile, 
rebeye deYam elm~erdır. Alman mevzllerine hilcum etmiş. 

Lellf•vacl t«rlt edUnılş detU ıerdir. Biltün Sovyet hıicumları, 
Londra, 12 (A.A.} - Lenin- kuvvetli Alman müdafaası karşı. 

grad'ın tecrit edılmlş olduğuna dair sında kırılm~tır. Sovyetlere kanh 
hiç bir emare yoktur. Btlikls Mos- zayiat verdirilmiş ve bir çok tank 
kova ile Lenlngrad araeında ehem- imha edilmiştir. 
mlyetll dem ryolu telAkl noktaları Alman hududu, 12 CA.A.) -

(De\1Ullı !iia s Sü ı de) (Devamı Sa. 3, Sıı 4 de ) 

amız 

Beklrhğın ınıJtanJık olduğuna inanıyor muaanaz f . 
NOT: Bu sualin cevabını aısağıdaki kupon üzerine kısaca yazacak 

ve 30 sual tamamlanınca cevapları adresinizle birlikte gazetemize 
gondereceksinlz. 

l 
Oenp 
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Amerika i ş 
heyecanl ı 

• 

hayatı ndan 

bir macera Daha faydalı 
olmaz mı? um Kim haklı? 

Çuvalcı larla.toprak i 
"YAZAN: ~ 

« ..... Ay,an arnyıla Çıln'BŞ\llll 

men':>ıırat fabrika ımt:ı. dokuma 
lpllı;l dl' yapılmakta \ e iplik fi. 
yatl;ırııı narh konulmıııhğı i!,'in. 
ihtiyaç uhlplerlnc ylik ek fiyat· 
I:ırlB atılmaktadır. lşln !lıl garl· 
hl do. l<um:ış imal eden bu fahri· 
ka kcmll tezg!ıhları için 1 zım o· 
lan ipliği dr ~ümerbanktan al· 
maktadır .... » 

Bir top tancıya göre: mahsulleri ofisi 1 

arasındaki ihti laf 
~---e_ı_e_r_&_._K_ı_n_e ___ I F ahrikatörler 0 1° 20 değil, 

güzde 34 kar ediyorlarmış 
Fıyat Mürakabe komtsyomı enle· 

resan bir vak'a ile meşgul olmakta· 
clır Hıidi e şudur: 2-

Sıl Pek b ı b slamaz satıŞ Ca.pııi Rık b lunı.yordu. Bunu bir oku.)ucunıuz. .)UZ.l.)Or 
\O !IOfU.)Or: 

Bundan bir mlkldot e"~·cl Toprak 
Malısullerl Ofısi pıyıuıadakl tticcıır 

lordan 110 • 160 kuruş l\zeı inden 
çuval mubayaa etnuştlr. 

ııcya.tın tıne çı >tı. Arızalı ı· m tahta· mua vın şu l:ı:z:lon öylcd . 
Karamürsel şirketi müdürü Mehmet Ali 

"kumaş ticaretinde akraba 
meselesi mevzuubahis değildir,, diyor 

ıarı ıç n d rh 1 dort taraftan s pariş - Ben yataktayım, B. Rıks, aı • 
yağmağıı. b:ışl dı Başka yasıtalarl<l ~unuzu yerine get.ırecek halde değı· 
yapılan teklıfl rı redded n mllşter.- lim. !<"ak t Bıl Pek buı ada, telefonu 
ler, yeni atış m munınun tatlı dı· kend sıne vı.:receğıın . Hıç şüphem 

tine, ho, halı ne, kna. kudretine da· yok kı böyle ş hsi bir arzunuzu y • 
ynnnmı;yoı. bu n v ı !;ılm t hl !arını rin gct rmckten Ze\ k duyacaktır 

- Memlekette bllhaıı a kaba 
mallara lhtl.) ~ g<irllldlığli , u ı · 
rnda bu fııbrlkıı ı.cntU .)aptığı ip· 
ilkleri atııcnğına !JUYBk, ~·ulakl, 

ııaltoluk ~e ıw.lro gibi kıuna~ar 

)BP a daha fıı.)dalı olın z mı &C..'U· 

bıı'? •• 

Komı.yonun çuval satışlıııınd 

teshil cltiğı lt.Lr haddinin, malıyet 

fıyatına ~1lzde lo olduğunu iddl ı 
eden çuva'cılar O!ısten daha Ciı.zln 

Dün Karamürsel kumaş şirketi nıüş ve bunu tekzip etnııştir. B..ı pnı-a istemekte, Ofts ıse ,·emıemekte 
mUdUrlUğUnden aldığımız mektubu, toptancı tUccnı· fabrıkıı.tcirlcıin bah· ısrar etmckted1r. kullanu.bılec k b r yer kcşfedıyorl r· Bll Pek telefonu ele aldı. 

dı. Diğer nevi kereste slpnnşlerı de Halo, B. Rlks, dedı. emrınızı bu işte bltara!lığlmızı muhCLfaza el· s<'ltıkleri kdrın yUzde yirmi olmadı· Fıyat MUrakıtbe ltomı yonunun 
o kadlıı çoğ ıldı ki şırkct.in ol'mnn- beklıyorum Her ne ıs mutlaka se· 
!arı mal yetışUrememeğc başladı. ve se\·c yerine gctıreceıı-ım. 

tlğlmlze bir delil olarak neşrettik . ğmı blldırmiş \"C denw~tır ki: dilnltl\ ıçtımııında hem çııvalcılar rı 

Yalnız bu mektuptu, cvvelkl neşri· «- Fabnkatoı·lcr cvvclô. kcndılc· hem de Ofis memurlarının bu hu
yatımızda mevzuu bahsolan akraba rıne hnk olarak vcl'ilmlş olan yüzde susta maHımatlarına müracaat olun· 
mağazalen hakkında hiç bıı· ş..:y 14 nisbetlııdc ktı.r ettil\tcn ba\llt,ı nıusı kararlaştırılmışken, Toprak 
tasrih edılmemış olduğundan bu hu· taptım satışta yUzde on. perakende Mnhsullerl Of ınden geç vaktı• ka· 
susta KaramUrsel şirketi mUdUrll satışta da yüzde on ktı.r cdt)·orlar ki dar. komısyona kımseleı ı;clmcmış 

Mehmet Ali ile görUşen biı muhaı • bu cem'an yUZd<' 34 eder. işte bu ve kııraı· gelecek lçtımaa bu akıl· 
rirlmlze şu bhynnatta bulunmuştur: yUzdendıı ki fnbı ıkatöı lor toptancı· mı•tır. 

Bil p lt'e: <Aman, biraz yavaş gıt, - Bu s bah Sutter sokağından 

m ı yetiştiremiyoruz dı;yc telgraf geçeı ken bir ma\'I vazo gördUn . 
ç kmclt !Azım geldi ki satış k bılı· Do Uarımdan bir nln kızında bunun 
yeti hakkınd bundan açık bır ıt raf teki vardır. Çol<taı :beri eş ni ıırıı· 

ol mazdı. yordu Kız yarın ııb lı e'\i leni yor. 

Adalaı· halkı 

adalarına 

y ol istiyorlar 
Ni1u.ı.:, el Skınner i ter ı temez şlr· Bu ak.şanı y.ediyi elit beş gcec trenı· 

İstanbul mebusları dUn Adalar ka· 
zası halkını dlnlemlşlerdır. Hlllk bu 
dıleklcnnde Kınalı ve Bıırgaz ada· 
ları yollaı ının tamir nı, BUyUkada 
su şehekes n n t vsıl rırn ında bu· 
lunmu !ardır. 

ket rei ı C:ıppi Rlksln yanma çılttı: 

- sızın hakkınız 'armış. dl'd • 

hu adam yamnn ..• Yı başınn maaı.ı· 

ru yUkıeltece~ım. 
- Yı başına. r dcnıok? .. lyl a· 

daml11rı elden kaçırmak na \ergt· 
dlr. Deıhal maaşını yük eltmelı in. 

- Peki iyi, derh ı yükseltirim. 

- ArJ:ıntın göndeı·dığtmız adanı 

na ıl ~ktı? 

- Bu iş ıı eri değil... Mes'ullyct

tcn koı kuyoı. Keı dı kafasından ka· 
rar vcıip halletm ı lllzım ı;clen iş· 

lcr ıçın haftada Uç, dört d fa bizden 

telgrafla ta mal tstıyoı. Salıl.hıyeti· 

nı kullanm ğa ce arcl etmeyen ıı· 

d:ımd:ın hiç h:ıyır gelır mı? 

- öyk ı <' bu iş bızım Bil Pek 
ıçın blçılmlş kaftandır. Yalnız daha 
evvel mavi vazo tecrUbes:nı geçir· 
mc:ıl 1 ıım .. 

M"udllr muavını Sktnncr'ln gözleri 
heyecanla parladı: 

- .Ma.\ ı vıı.zo tecrübe ı ha! Aman, 
ııe zevldı bır şey olacak. 1',akat bu 
defa polısl ve mağ za sah bin ıylce 

hazırlamak lazım .. 

- Bah e tutuşabılirsın ki ıyıcc 

hazırl::ı.yacağız. Fakat Bıl Pt>k bu 
lmtılı nı geçırinı ııcne<le on b n do

le düğün yerine hareket edeceğm1. 

Dllkk4n kapalı olduğu tçın ben açtı· 
ramadım. Sen becerlkl in, ne yııpıp 
yapıp bu dükkanın sahibini bul. duk· 
kanı açtır, her kaç parayn ı e vazo· 
yu al. Bana trene y tı. tıı. Cenubi 
Pas tık hattında ($ant Bıu b ra) 
ya hareket eden tıcndlr. B r yedı 

numaralı yataklı v gond ı A , ı etlı 

kompaı tımandayım. 

- Bu mavı \'BZO na ıl .şcyd r? 

- Holanda mnvl l renglnded ı. 
üzel'inde şark kan nakı~lar \ardır 
Bir kadem yUksekllğındcdtr. Kutı u 
dört pustur. Cameklı.nda maun ağa· 
cından ıbtı· sehpa üzerinde duruyor. 

Bel dıy Re ınuu\:1111 veıdığı ıza· 

hatta Adalar yollarına 20 bin lıı ı 

s fcd ldıl;'mi ve tenHratı çın do 
çok çalı ıldığını sö~ !emiştir. Sotı 

defa olarak Adalar yollarımı yeni 
d ı 62 umba konulmuştur. 

A~ıkgoz -:oforll'r ı ezalanılırılılı • 

İstanbul Beledıyesı son vaziyetler· 

df.'n istifade edl'r k yolcud.Pı taksi 
Ucret nden fazla para isteyen, lak· 

- Pekaıti, B. Rıks, mav \UZO silerını tndır<'r k yakın yerlere gıt. 

tam valttindc elinizde bulunacaktır. nıey~ so!örlcrl sıkı bir suretle ta· 
- TeşekkUr ederim, BU, dükkı\ıı 1 k t ' kt dl 

ıp eme e r. s hlbınln iyi bir şöhreti vardır Bız, 

herhalde aldatmuz. htediğl fiyatı Diln yapılan kontrollardıı 2u57 ve 
vercbUlrsın. Parasını ela yarın ş r· 15{;9 numaralı taksıl ı mUşteri al. 
ket veznesinde benim hususi hesa- madıklarından kendılcrinc 5 1 ra yıl· 
bımdan alırsın. dırım cezıısı kesilmiştir Te.kerrUl'U 

Telefon kapanınca Bil Pelt bu ku· halinde çalışmaktan menedılecekler· 
çUk iş hakkında kafasını fazla yor- dlr. 
madı. Saat Uçe kadar mlidür mua-
vini ıle satış işlcnnd n, öteden beri· 
den konuştu. 

Saat üçte Skinner' n evinden çıka· 
rak şirket rclsınln balı ettlğl soka
ğın yolunu tuttu. 

Mekt eplere 
giriş şartları 

<- Gazetede mevzuu bahsolnn lıktan z yade ışı pcrakendcell g 
15 lirıılı k hir ı:m al unıı 21 lira~ n 

akraba meselesi şirkette bir iştlrnlt dokmu leı dır. ı;ntnı ıık 1 1 f'~llo; 
rnahlyctınde değildir. Bu muğuzalar L>Un vıne bu mC'selc ıçırı bize mü· 
bu protokolun kabul \ e imzas111dan rac.a l eden tcrzılerdcn bir fubri- 'l'utüngUnırUklc unculuk yap· 
çok ev\'el şahsl .teşcbbti lcı·lle açılmış k ılaı ın nçtıklurı mağazalarda top· makta olan Danyal 1 mınde bir un· 
rnUe sc el~rdlr. Bızımle olan müna. tnn olaıalt mal "attık'nrını \'e nn- ı cunun un lhtll<ftıı yaptığı komısyo· 
sebctlerl dlScr mUşterll rdcn hiç de cak bu ın ıllııı a fabı ika l<aı ı olan na hbrıı· edılmıştır 
furklı dcğll<lır. Fabııkamız ı l'sınl yl\zdc 11 ll'n bıışlta yU:ıde on z ım ı Mllro.knbc memurları dUn Dunya.ı 
taahhütlerle satış mağazasına gön· etUklerlnl söylemiş \' bllh ssıı ıkı l~ liralık unun Çl1' atını 21 lıraya. sa· 
derdıği mallardan fazın nıaınulıltını tnbrıl<a nı\\dtiı Unlln bu noktalıırı nı· taı ke11 yıı.kıılamışlardır. 
hiç b r tarzda inhisara tlıhi tutma· çin mektum bu aktıldarını sormuş· Danyal evraklle bitlikte MUddci· 
makta olup muhtolıf tüccara fab- t\ır. umumlllğc \"erllmlştır. 
ı·ikadan satışlar yapmaktadır. Bu ı Diz bu işte l:>UyUk l:ı r bitaı a!Jık o 

satışlar kayıtlarımızla. sabittıı·. mulıntazn roerek gazetcn1 ızı gerek Bz•r kız gag""_ 
Kumaş satışları hakkındakı ne.ş· toptııı cı \e parekendeclleı in gerek· 

riyntımızla alAknclar olan bir top· se tabl'ikatöı·Jerın lddıa \'e mUdnCaa· 
tancı tUccar okuyucumuz dUn mat- !arına tahsis elmış bulunuyoruz. Bıı m urdan ka-
baaınıza gelerek dünkü sayımızda neşr yat sonunda hancı tnl'afın 

neşretmiş olduğumuz Karuml\rsel Jmklı, hangi tarafın hakSız olduğ.ı d k 
\'e Kula fabl'ikalnrı müdürleı'inın pek tabii olıı ı ak meydana çıkacak· ç Q g l m er en 
yazdıkları kf\r nlsbetini ileri sUr· tır. 

Elinde 100 kilodan fazla 
lstanbul .. hububat bulunan 

lularbegannameverecekler 
1 Fıyat l\IUrakabe komisyonu dün 

fevkal de bll' içtima akdederek bazı 
tulına.sı kararlaştırılmıştır. 

Ellcrmde 100 kilodan tazın buğ· 

day, mı••nr. yulaı, arpa vo çavdar 
bulu duranlar bir h !ta .z:artın<Su 

DUn Kumkapıda çol: cnterec;an 
bir hiidlse olmuş ve bı:- ı;eı ç kız ba· 
basından kacavım dcrl:1;n kom u~·.· 
11un kuyusuna d~şmliştUr 

lar m a,la Arjantı.n şubemize mtidür ================ Orta Ornıan 
O h ulu 

1 
hububat. ncvilcı inin beyann meye 
Ubi tutulmasını kurarluştırmı., tır. 

MalO.m olduğu üzere, htikumc.t bulunduklaı ı ''ıhlyct merkezıne ve· 
ya bulunduldarı yerin eıı bUyUk mtil· 
kiye lımlr.ne mevcutıuı mı bildırır 

beyanname vermeğc mecbur tutul· 
muşlardır. 

H dlso şöyle cereyan etmiştir· 

.\gavn adınrla bir ge ç kız dün 
durup dururken babasını kızdırmı•· 
tır. Agop kızının kcndı.slnl dlnleırc· 

nıeslnc ıçel'lcmlş ve kı:rnıı dövnıtR 

ıçın lizcrlne yürUmUştur. Aı;avnl da· 
yaktan kurtulma!< lçın odadan k ·· 
nıı,, bılbıısı d L pcşıno dUsmUştUı. 

Baba kız b r mlıddct kuvalamaca 
oynadılttan sonra ~a\'ni lrnrtul~u 
komşunun ba.'hçesınc lrnçmnkta bul· 
mu,tur. Fakat ı;enç kız iki bahçeyi 
ııyıran çıtt n öte tarafa aUar ati • 
ınaz cup dıye kapağı ııçık bulunan 
kuyuya dUşmüştUr Bereket versin 
komşu bır mUddet c\'vol lrnyuya o· 
~tmak ıçln bır kova ıçindc ötcbeı 
ııarkıttığından Aga.,.nı düşerken ko· 
~·aya s rılmı,tır 

yapm ımıza. itirazın olmaz ya ... 

- Nasıl ıtıı z ed ı ım ': Adamın 

hakkıdır. 

T. H. Kurunıuna 
teber ru tar Buı·sııd:ıdır. Orman mUhendıs mu· 

ovtnı yetiştırmek için açılmış bır 
_ öyle u c ı leıı oyıc t rtıp et k Türk Ham Kuı uınunıı tcberrul.:ır mü esedir Buraya orta okuldan 

Bil bu pazar gUnU saat bırdc senın devam etmektedir. Son günlerde nıezun talebe alınır. Tahsıl mUddcU 
evınde bulun un Dığ r tcferruatı:ı. ehr miZd tlcaı eUe me ,gul bulunan Uç yıldır. Yatılı \ e parasızdır. 

bundan bır mUddet evvel aldığı bır 

kn.rarla TUı kiye dııhılindek bazı 

vıl yeUerde hububatı beyannameye 
tMıi tutmu~ ve bu beyanname usu· 
ilinden lstanbul, İzmit· \"C bazı sarp 
vılfı.ycUcrinı istisna etmişti. 

Hallun cllndekl mc\eudu bğıon· 

mek maltsudılc uluıan bu kıuar, ga· 
zctclel'le ilan ta.rıh ııdeıı ltıhaı en mu· 
teber olacak ve herkes mc\ cudunu 
bir hafta zarfında bildirecektir. 

2G mtle ese ibu teb rrulam iştirak u ki lben meşgul ol en m. Girme şartları: ı - T r ye Cüm 
ederek Ha.va. Kurumu!' 20all tır ı 

cum:ırt ı ab hı B l p k, şıı ket huı ıvC'tı v tandaşı olma!<. 2 - Yir· 
teberruda bulunmuşlaıdır. Bu ıud ı nıı ~aşınd n bUyUk olmamak. 3 _ 

Dün alınan bu kararla bu vllQyct
leı'de de arpa, buğday, mısır, yulaf 
\ 'C çudarm bey~nameyc tA.bl tu· 

mUdUr ruuııvtnlndcn , u tczkcrcyı al· Burla Bıradeı ler 5000 Hclyo mli· 
dı: 1 Dıllnde. goz \C kııl:ı.klurında bir atı· y f t b l B. k t nı 

e sesesı 4000, Yad g l'Oğlu 1300, 1 za \C vUc,,udunda noksanlık olmadı· a r 1 n U 0 1 tr {:OCU ra • 
cH stayım. B gUn çıknmayaca· Moıı:lo Dudrlk 1200, El ktıon ş rketl ğ bU yUksek v zal mevsı•mı• / 1 lt d k /d 

Etraftan yetışen komşular Agav
niyı kova tle bıı lıkte kuyudan çek· 
miŞlcrdıl'. Bu suretle ıtaatsız luz cc· 
zaımıı bulmuştm·. 

ğım. Accl bazı ı; rl ı;orU ınck Uze· 
1 

1000, Buko \. Kent 1000, FC'lcnıcnk y~:~~ıde 
1

~~r~~p gezmcğe, :aı;~an~ 8Çl lgOr vay a in a a f 
l'e yarınki paur gUnU saıı.t birde be· kumpanyası tutUn amc csı ımı lıra bınmc0e elvcı ı lı ve mUtehamnıll ol· Futbol mevsimi yarın Fcnerb hçe ı Alemdarda. Çukurçeşme sokağın· 

Bir l\adm \&pur l~clc inılc oldU 

mm evımde mutlaka bulummuz.> teberruda bulunmu !ardır. du~n v h ç bir h stalığı bulun- 6tadında mcras role n.çılacaktır. is· i d:ı oturan 6 yaşlarmda Tunca adın· 
Ertesi gUn tam sant birde Bil Pek, mad ğına dnlı tam teşckklıllU bil' tanbul .Bölgesi Futbol Ajanlığı ev· da bir kız çoc\ığu dUn caddenin bl:' 

rnUf!Ul' muavıntnın yatak odasında. TA/{ V JM • ha taneden rapor almış bulunnıak. vekıe de bıldirdlğimız gibi ~ugUn yanından bir yanına geçmek .stcr-

DUn Adal r lııkclcslndc vapuı !l 

binmekte olan, lncgöllu, 57 ya.şiarın· 
da, Hayriye adında bir kadın kalp 
sektesinden birdenbire ölmüştUr. 

bulunuyol'du. Skinncr, yatn«>nda ga· 4 - Çıçek aşısı olmak. 5 - lyi a.11· için muazzam bir merus1nı proı;ıa· 
"t>' ken hızla gelmekte olan blr tram-

zetc okumakla meşguldü. Hasta ol· 13 EYLÜL IClklı olmak ve hiç bir suretle mnh· mı hazırlamıştır. 
* KüçUkçamlıC3d:ı oturan Mch· 

met, taş yüklU bir kamyonla gtder· 
kcn birdenbire kamyondan aşağı 

yuval'lannıış ve düşme neticcslndo 
Mehnıedin belkeml#I kırılmıştır. Mclı 
met Haydarpaşa Numune hastanesi· 
ne kaldırılmıştır. 

duğ\lnu bcllı edecek hlı; bır hali CU:l\1ARTES1 kum bulunm mıı.k. 3 • 6 tane 4,5 X 6 Bu programa göre bütün klUplc· 
.yoktu. AY: o _ GÜN: 2s6 _ Hızır: 131 fototıaf. rln 1ştirak edeceği bir geçıt resmin· 

vay al'abasının altındıı. kalmışt ır. 

Ağır yaralı çocuk Esnaf hastanesı
ne kaldırılmıştır. ....... Kabut cd len talebeden tahsil es- den sonra futbolcular arasında vu · 

Aralarında derhal satış şlerıne Rum~: 1857 - AGUSTOS: 31 
1 n sıııda okulu t rkettıklcn \'eya o- ruş tecrUbcle.ri yapılacak ve bir jUrı 

dair bir münakaşa başladı. Yeni te- H CRI: 1360 - ŞABAN: 21 kulu bltirdlkteı oııra tayin olundu- heyeti futıbolculıu·a numaı a veı erek ı·ay tnkımları csııs tutulmuştur. Fut 
mas cdllecek müşteriler, mUhlm Sil• EZA.J.'11 l l vazıfcyc gıtnıcdıği lııkdırdc. tııh en iyi dereceyı alan ldnıa.ncı mllkO.· bol Ajanlığı l:ıır kadırşlnaslık eser 
tış ımkanl n hakkında uzun uzadı· ı ,,.,, k 1 Bir kömUrl'il t c"klf L"llilıll 

VAKİ'l' ZE\'ALl 

--- -- ıl m raflarını uueycceğınc d \ r ro faUandırılacaktır. olarak bır tnlumın ııptan ığını Zc· 
ya stSrUstUlcr. Tam münakaşanın or ıı.ı~ t ı lıkten ta dikli bir senrt alınır. Eu B ından sonra da Matbuat tnlumı ki Rızaya, dığeı ini de Arslan Nıha Panı;altıda kömUrcUlük yapan 1 
t ındn telefon çaldı. Telefonun dl· fi Hi I Kulu bıtırcnlcr birinci derecede or- ııe hakemlerin teşkil edeceğı b r ta· da V<'nnıştır. Bu ıkı eski futbolcu Etem oğlu SalAhattln, komUı Un k.· 

GÜNEŞ: 6" 
ÖGLE: ı .... ıo 

er ucunda .herhalde şirket reısı 9 20 okulu der cc ıııd t hs.J kını karşıl~ncııktır kendı takunlarının te. kılındeıı mes· tosunu 7 kuruştan satacağına 7,5 1K1ND1 16,43 

Ona değil sanal! 
l 'cnlçerllik deHinde ocağın ll)ı· 

h .z:ılılanndan biri Yedllrule me.)· 
han 1 rinde ı;akıp kı,tırıp kafa.)ı 

iyice tuttuktan onra, bir adam kes 
meğl kurnr. Burnıuu kan koku)or 
diye oka n fırlar, tatacak adam 
aranıağa buşlur. Nlhıı;) et karşı· 

laştı ı cı>ld nhcısı lhti,> ar bir .) a
had~J yaknJar, )ere 3atırıp boğaz 

lama n kalkar. E:;lı.lcl korkar, ağ· 
lamağıı 'c y h·'tlmınğa. başlar. l'e· 
niçeri bit- aldırmaz, bı~ıtu k lcl
ııln ırtla • ına d:ı..) dı •ı ırada., tc-

düfen oradan geten bir bektaşl 
babıı ı , l 'abudinln fer)ladına daya
namaz, okulur, hiddetle sorar: 

- Be adam nedir bu çıfıtın u~u 

ki k sil on.un~. 
- Burnuma kan koktu da on· 

dan. l 'ok?IU ııcıdm ııu buna~ .. 
na hu. donuk gözlü 3 enl!,'eriıı ln 

l•endlne dojnı b.ıkııı homurdandı· 

gına ~rlınce herifi kızdırdığını an 
lar, hemen ) umu, r. Bimz dah:ı. o 
kulup kulağına flliıldar: 

- Ona dı• •il n:ı ucıdıın he .)C-

~ ıtJııı . l\lıutenı l•I koklı;ını .. ıksı n 

bııl.ıınaılın mı dnhn genç \C tem iz 
k ınlı.,ın. Bununl,f ııls ııls kokar, 
ııılıbarek gt•nzlııl l kar. 

Ocr \C ski< inin ollınıune t 9C· 

kcr. 

AKŞAM uı 22 ~ ılıı, a keı ilk ve bir ış- Son karşılaşmayı ıl<I lstanl:ıul ı.ıl olacaktır. Geı;ıt ı csnılnde de Zo· kuruşllın sn.ttı~ı lçın dun aslı~ ıkın· 
YATSI: 20.uS rlığ ı ~erle ınck husu unda ı sc muhtclltl yapacaktır. lstanbul muh· ki ve Nihal kendi takımını ının ba· cı coza maJıl<emcsındc tevkif olun· 
İMSAK: 4,57 9 3> mezunu haklund n ı lıfade edcı·l r. tclıtleı inde Feneı bahçe • Gala tasa· şıııda hulunacaldardır. muştur. 

r 
Rahajang, askerı bakımdan çok mulum 

bir ycrdır. Japonlar Hint Okyanu unda 
temin etmek ıstedıkleri üstunluk ytııun. 

den bu schre çok ehemrni;>et verirler. O 
sıralarda Japonya ılc İngiltere arasında 
ı·esmen çok mükemmel bır anlaşma vardı. 
Fakat Asyada bır patırdı kopunca, Amc· 
rika ve Rusya da dnhıl olmak üzere muh 
telif memleketlere- ait menfaatlerin h<'r 
iki tarafa agır ba ııeagını kım tahmin e 
debılir? 

Japon donanmasının korkusu garpl3 o. 
Jarı irtibatının kesilme ldir. Hatta sade 
garpla dcf:il, Somatra. Cava vc Borneo 
ile olan irtıbatı da ke ılebilır. Bu gibı ha. 
reketler de ancak İngilızlerden gelebılır. 
Böyle bir facıanın ominc geçcbUınck için 
Japonlar, yavaş yavaş Malakayn dolmıya 
başlamışlardı. Buroyıı gızli vazifelerle gon 
dcrılcnlcrın çoğu da kıyafctlerinı dC'ğı 

tirmi zabıtlcr \:C ea u lardı. lngiliz h:u·j. 
eivc i ve diğ<'r dair<'lcri, bunun farkında 
bulunuyorlardı. Lord Brandmor gıbi cm 
niyet kazanmış bir adamın vah diye Ra 
hajang'a gonderılmcsınden maksat, gızlı 

.Tapon akınını durdurmaktı. Nıtckım Lord 
buyuk bir u talıkla harek<.'t etmış, Japon 
fa JıyetlC'rinı cpcyc<' ônl<'mı ti. ::.\'Ialakada
ld gizlı Japon istıHi ı bır enedcnberi fide. 

ı la kc ılmışti. Vah. iyi bir diplomat oldu· 
gu çın bunu da açıktan açığa Japonlara 
kar ı yapılmış bır hareket gibi göstermC'· 
mı tı. Umumı surette Malaka.>n eencbile 

1-:D.lilli ROMAN: 

Yazan: Francis de Croisaet 
rin glri ini tahdit etmişti ki, b u suretle 
Japonlar da \ımumi tahdide tibi tutulmuş. 
lardı. Tam bu sırada bUyiık bir J apon ka· 
1ılesi Malakaya hareket ctmiye hazır la· 

nıyordu. Bu tahdit karşısında tabii Yoko· 
lıJmacla kalmaga mecbur oldular. 

Bu ilk muvaffakıyetle valinin işi bitmiş 
olmuyordu. Japonların inatçılığını ve kur. 
nıızlığını bıldlğı için daima tetik üzerin· 
de bulunuyol'du. 

Bır mucldetlenbeti Japonlara çok ben. 
zıycn bır takım Çinliler ortalıkın peyda 
olmuştu. Vali, Çin mahallesinde araştır

malar yaptırdı. Bir çok teşcbbiıslerde b u· 
lundu . Fakat netice alamadı: Rahajang'ta 
Japonlrır bil'dcnbire çogalmıya başlamıştı. 

Buna ancak sultan mani olabilirdi: Bu· 
ııun ıçin vali, askeri müşavirle görüşmiyc 
ve sultona meseleyi açmasını rica etmiye 
karar verdi. 

Askeri müşavir Sir Eric Templc uzun 
seneleı· memleketten uzak kala kala, ener 
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Çeviren: Rezzan A. t:. YALMAN 
jısıni kaybetmiş, adeta beyni sulanmıştı . 

Bir tek telime ile bu askeri mi.ışavirl de
ğiştirtmek mümkün idi. Fakat vali, esk i· 
enberi görmüıı olduğu hızmetleri gözön tl· 

ne getiriyor, bunu yapmağn eli varmı· 
yordu .. 

Lord Brandmol' bulun bu Japon işle· 

rinde Selimin parmağı olduğundan şüphe 
ediyordu. Fakat bu şuphelerinl kuvvetlen
clirecek bir emare de gormemlş oldugu ı . 
çin bunu açığa vurmaktan çekiniyordu. 

Tam bunları düşundügu sırada katibi o 
daya geldi ve askeri muşavırın gelmiş o l· 
duğunu haber verdi. Biraz sonra odaya S ir 
Eric Tcmplc girdi. Vııli yerinden kalktı: 

- Geldiğinize ne kadar memnun o l
dum. Sızi beklemiyol'dum. 

Diyerek misafiri karşılad ı . Miışavir va. 
lidcn ancak bir kaç yaş buyuktü. Fakat 
en aşağı yirmi sene daha yaşlı imiş gib i 
duruyordu. Çok zayıflamış ve son senele r. 
de çektıgi mi.ızmin uykusu zluk kend isini 

çok yıpratmıştı. Mu!javir söze başladı : 

- Yeni gelen Japonlar hakkında sizinle 
görüşmek ist iyorum. 

- Hanı şu Tokyodan gelen mühendis· 
ler mi? Buraya niçin gelmişler? Bunu öğ. 
rcnebildinız mi? 

- Evet, bana söylediler. 
Vali hayretle müşavirin ytıziınc bakbk

tan sonra, dedi ki: 
- Bu adamlar yapacakları ifjten hiç 

bahsetmezler. Ikmek ki. bu dcla bizimle 
anlaşmağa ihtiyaçları var . 

- Evet, tam dediğiniz ı;:ıbi ••• 
Udııigor şehrinden biraz uzakta geniş 

araziye sahip olmak ist iyorlar. Burada ka. 
uçuk yetiştireceklermiş. 

- Kauçu'k m u? Olabilil'. F akat b u bana 
ait bır şey dcgll. .. Sultandan musaadc 
almalılar. 

- Şiıphcsiz... Fakat bır fabrika yap. 
mak için ormanlardan ağaç kesmek lazım. 
Belki sultan b una müsaad e etmez diye 
korkuyorlar. Sizin deltılct ctmeni:z:i rica , 
ediyorlar: 

- Sultanla bu mesele hakkında henuz 
goruşmemişlcr mi? 

- Hayır .. • 
- Resmen gelen Japonlara makul bir 

şekilde yardım eder görUnmeği pek iste
rim.. . Fahat h iç bir zaman sultanı gü. 
eendirmck te istemem ... 

(Arkası var) 
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Bir katil va kası 
ıttr (B\ ı>~Ifıl t ırlhll go 

~ birinci avfu..,ındıı 
atırla» ı;utuııunıl::ı «Turkçl) 
l.ıkhr» ba,lıklı hir yuLI ı:ık 

Salah:ıttin ı.rt :ın u ıınd tı 
yurunıuz bu ;ı aı:ı llo .ıl ı.ıı 
mus 'c dil lııwcmlzl' tııııı nı 
ruk

0 

ederek bize o glin ite 
ellııe scı:rn lılr bo\ u pul et ' 
hallJını ı;ondcnıı ıı· 

ı;o' Oktı) m·umuz dl) or ld: ~ 
kullaıııl11• sureti lıakl.ınduıd 
on satırı oku) mıuz, lıakolıııt 
ne dl ttck'iinlz : '!'ürk re) c fi 
ı>özlı kôfJ mi!» 

Okuyucumuz.un göncl 
teki :ıtırları olduğu gilıl 

alı) orum: .ı" 

«Bir paket lıO)U,)l 4 ]>J}O ; 

l~lnclc eritiniz c) ke, ( u utl~ 
il). S ı,a'Slk kadar~ 1t'k tuı 
rum bir kap iı;Jmle erittlktct' 

Sorıı11 uz ::::f 
5öyliyeli 

Prevantoryorrış 
kabul şartı 

· a par.cad:ı emekli ) Uzba~ı 
Hllunct Blnlcler oru.)ot· 
buJdukl ' nlldebagı preı'1l~ 
'c ısanatoQomun' h ncl 
kabul edıll) or, kabul eıl~ 
alınan ucrct mlktarııırı 

Cevap 

olm13an 

Arıadoluhbarında. Drrebo' u 
)an Xc'dlıc Hakcre: 

MUsn.baka. lmpoı ıarı 
numaralarınm, hi~ 

C'hemm yetı \aıdıı 
hanı;ı bir gazetede ı 

11'\aralaı·ını sıl rek yer , 
Uğlnız kupon nunıal'a. 

Jaı ını yazmnlt suretilc d 
knya lştır k edcbllu:/ 

nu kebap alralı oınıal' 
lezzetli \e fukat, nğır • 

)emeklcrdendlr. Bununl3 

serin giden şu günJcrclc 

mak ';'Urtllc )en!leblllt· 
Ko) un \ e)ıı lwyuııJa 

nun yaglı butlarmd n li 

cc ıuırçalar n)ırnınlı. Sil 

kıifi ınfütorda tuz, b Jt!I' 

lmllnılo hardill crpUıııl 

yazı içinde en uz; alh ~· 
malı. ısoıırn, ince çcntll 
ince rendeden gc~irtlııti" 
tcı;;, taze hll\ u~la bir nıfl' !' 
le birlikte bir 1 aşık ~ 
çalarım lıafıfı,:e kil\ ur 
domates salı;oası ı.ntıtırıı~ 
keııı,:e et SU.} u ılokUp ıı• 
ko~ malı. Pl~ıııl';! hlr Jı:ıll.' 
bir ta\ a.}n 11.i ~emri• f; 

" .. ı ;) a ~. ) urıııı-:.ır tıı.) " ,.,. 
toz lıarılul. 3cnlbıılııır· 1 
da doğulmuş karannl 

,.ıı 
~alk laoıııı~ iki umıı 

iki kl'l•~t· kuHıaımş il 
u.) unu k un etli ut~ oı 110 
rıshrantk ka~n:ıt111ııl1 • _.. • c il"" 
ca tencereye lmtmıılı \ ~ 
onra ateşten lndirtJı ) 
ğın:ı. a lm Jı. 
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~arp vaziyeti 
;,--

Mukabil 
taarruz 

Yazan:---, 
İltaan ORAN 

!i._ 
"l ~rlere gorc Alman • ~ov-
llıtıı~Plı~ı.Jndc 'ıaı.>ctııı hulasa"• 

1 
~ Lıldogu ıtolu rkındaki 
~a l'i\lr nl.'lırl bo 'lloda \C 

'U k dtmır,) olu &ahubında 't 111uharcbcler olmakta<lır. 
' ' .\Jınarı b:ı.,kumıındıınhğtn·a 
~1klar111J. ihtimal \erdiğimiz 
~ talınıatı mul"lblnl'c, ::;, ir 
\ ~ tenulıa •t·~·ıııegc çalı7ı,) or· 
' kuıt I.'\ sıı,) e, ı.cıılııgrad 
'c llda ınu. ,. met rden \'oro· 
ıı.. •rııu ,,.1 lı "unun !jlmal ~anını , c gı•-
~ ''ranıuktır. 
~ ti.arcıı IJc.rzahındu ~l'ni bir 
._ )ol.;tur. ı nkat burada da 

• .\t 
~ tıı:ın kıtalnrırıııı Lcnlııı;-rad 
'ı..._~ l'a!>ına ı'itirak için ~eni ta· :'""ar • • 

l a girtŞ<.>ccklcri ııur,h izdir. ..... le . 
~I nıngrad etrafında Alnıan 
~ -.,_. tıln tanıamllc kapandığına 
~ t ı llıalümaı ~oktur. l.Qn· 
\crıı,d g len hahcrlerc göre, ı,c. 
s;:ıa '.'llObkO\n urıısındakl 
,, ~etıı deıni~ol kıı\uşak nok 
\ ~ 11 ların elinde bulunmakta· 
s:ı "lnıaıı nıotc.ırlü kıtalan, 
~tın ınt\ kiın mlidaJaa me\ 
llııt ~, c P IR:şklll için llt>ri ahi· 
~., ~\~ı lUU\uffaklyctler ka· 
.~ 111ıtbllıı lrr. ı 'akat bu hare
~' 411ıngrudın dc.ırt tarartaıı 
.~t :1ldfğin \C mulıa ara)a a· 
~' del.llet etmez. Şlll ı;el· 

1 h.lnıı bir Alman piyade a
"-rebllnıı .. 'lr, bunuıı bir nıuka· 

~~lq]a &;'1.'rl atılması kabildir. 
lıı~;ıa golU ile limen ı;Olü a· 
"'-._~- ""hadan garba \e e.enu· 
'lıııı.~~e doğru bir Rwı nıuliabll 
'1 '-11

1ln ba,.la) acağına da lhtl· 
ı Yoruı. 
'~( 

t'rkezdekl So\ ~et ınukabll 
' ,_ 8 .. o kilometrelik bir l"efl• 
'ıı ~"lltlı. Bllha a mole115k'ln 
lıtt 111"lrı• ,imali garbi inde ı:tı· 
lltb~lıb•rebe olmuş, Alınanlar 
-bu taarruzu klW'~ ındıL 
.:~lat \Crmlo:lerdlr. Bu ta
ra '"r ettlkçe. Almanla.rm 

'a: ITIUba araM hafifleyecek 
r Qloıan kıız.rnnıış olacnı.-

' \1 ııe ıuerkezde l'inıoı;c :kJ 

)lltt llıllkabll taarruı.lan mu 
etıe de\anı etnıt!kte.1ır. t, ııı, Pi •delerle irtibatı l\e

'-ııı- lltl r.ırhJı fırlca ı parı:n ııar 
' ~ '-ıtlhntstır. ..... G • 

ıı.qil~eı hınaliıtinde \C ti.ter 
1 Alnııın taarruı.Jarı Rus 

1111 
taarruzu , c muka"ııneti 

~ ~ kırıtınış , e dumıuştur. 
~t lrtıı.nıar ş hrlıı yakınları· 

tcı lıokutduklım halde 'eri a· ....._ •r. 
llı 

liı~lt 11
.\ l'tıer nehri ho,\ unda bir 

4lô .\oktur. ,\lınıı.rılar hu 
, ~t ılefıı &C!:meğe toşebbüıı 

'"'lhaffnk olanıadılar. Rus· 
~I • Kief \Qıı Kurıık MI· 
~ llJ l<apattık~.a Budlcnl or· 

ı ~iz cephe taarruıdarıına 
bıu aea k tı r ki Din~ eııcr b· 

lfiı: "11<11lkça bunlara karşıla· 
ııttlldlr. 

~ t ~da, Ruslar takdire de· 
ı ~dıtfua ktlllretl gosterl· 
lir eıı ordu u ı;ok zayiat 
ı · 11{11H etil bir Alman rnıi· 

lj tn 
t~ı ildık••u, ltuıııcıılrrln bu 

\~1 1, etıııclcrl bir tulllı cııerl , .. :\ 

.,· ltrkcı:deki Ruı; taurru· 
•ııaı 
f dofru ı;cnl!:kııı 1 

r k eht•ınmlyetl tııılzdir. 
tıı;. ış.. kalmadan o ıııınta· 

'-~ etmrk bti)orlar; Ruıı· 
l.l.ıı' bu~tç de olsa nnlanıı~lar
;:,1" ~o ilk l!;i: Alman orduları· 
."'llı 11~ ko\adıan u:ıaklaştınnak 
'~nlııgradm nıüdafuaıu· 
lıı~'<a·b l>lan gb;ı.el, fakat ttÜ· 

t, il taarruı.larla tutblk 

lt (Uuşı ı lıH'iılo) 
\la .ıı ın clınde bulun-

30,000 den 

- Ukrayna 
bu-

• §ii ·so11~u(~ -~ 
Italgada Bulgar hük0m6t~ lnönü Kampı'nda 

Sovyetlerin 

Havacı o ençlik arasında .. 
vaziyet 
endişeli 

Zurıh, 1'2 (A-A ) - Romadan ge. 

lngiliz - Rııs 
radyolanm dinlemeyi 

yasak etti 

'-= .garistana 
notası 
Yazan: M. H. ZAL 

Türkün makus taliini yendiği yerde 
gençlik havaları da fethe başlamıştır 

Yazaa : r ar • k r B N i K "' 

ren _bir ~raf İtalyada .~aziyctin (Radyo Gazetesi> Bulgar hukü· 
en~ı.,."'C verıcı oldugumı gostcrmek. metı halkın İngılız ve Rus radyo 
tcdtr. ista ~onlarını dınlcmc mı menet 

Alınan bir tclcgrafta Mussolini-, mi tır. 
run dahıtt vaziyeti tetkik etmekte 
oldugu ve Cenova, Spezia ve Sevo , • • • 
nn vnrneri de oohn oımak uzerc 

1 

B.r Amerıkan gem ısı 

M o ko\D rud,)o~uuun \Crdiı;ı 

m::ıhııuatn ı;ure :SO\)Cl lla· 

rld)' Konıı..,erı H. i\lolotoı, !Ho:.ko· 
\adaki Hulgur hl'fırlnt! hir nota \e
rerek, Odcsıı, Kırım \C hufl.as,)a~n 

kıır'-ı '\iman 'l' ıt ıl~ nıılaruı ) ııpa· 
ca.klan hareketler l\,'lıı Bulgari ta 
ııın bir a kerı u" dı~ c kullunılm:ı"ıııı 
rırotc<>tu dmlş \C bunun dc,anıııı.ı 

tahıııııın ıl cıleml) ecl.'glrıl 'SO~ lcıııı,. 

tir. ~otada lıiı ııltlıııatoın mahi~ eu 
) oktur \ t • «tahaııırııııl ctnıcıııeııııı 

ne gllıi lıir ııııwlı ncth•c tı.ısıl eılcı·c· 
ği ö~ lcıııııeıııl:-;otlr. 

1 nönU (Hususi suretti' g'ln
dcrdığımız arkaı.l 19ı'llıZ· 

da .. ) - 1ııönil bugUn, ycııı bir bay
ram gününil dalın kutlulu~ l" Ha· 
va Kurumunun şefkatli kıınaL.uı ı a. 
rnsında gelişen, yüzlerce g(' ıı:. ar· 
tık ha\·n.da takla atıp, kanal silz
mesini ögrcndiklerı ıçin Etımes u<.111 
gonderllıyorlar . 

Ay yıldızlı çelik kannUarımızı, 

Türk seınalıu ınn gerecek bu çelık 

radelı çocuklar, lnönUııdc bugün, 
hı:ı.valnra hlikım olmaııın ne demeK 
olduğunu isbata çalışıyorlar. 

Bu bllytlk ba)Tam gUnUnU, o!llar
la beraber ben de, havnhı.rda yaşa· 
dım. 

Her an bir kışının dnho. uçtuğunu 
gorcn, ışltcn 'e hn ttlı o. la yan bu 
gençler, dünyada kendllerıne veı ıı
mlş en bllyUk hediyeden dalın büyü t 
bn· hediye ,le SC\'indlrilmlş ı;tbi, çır· 
pınıyorlar. 

Bindiğım t ıyynrc, sag kanadını 

en usta bir nıs.sumııı, güçlükle çizıp 
renk verebtlcceğı t.nr\11\ar Uzerıne 

eğiyor. Her an biraz daha fazlala
şan rUı.gür yavrusunu kucaıtına a· 
lıp ı;ıçratan bir anne gıb, bizi tatlı 
okşayışlarılc scvlnd rmeğe çalışıyor 
ve biz. sağanaklaı· arasında. kı\h 

sağ kanat, k~h sol kanadı yere ve· 
rerek helezonlar, daireler çiziyor, 
lnönünün e\leri, camileri ve hatta. 
buraların en karnklerlstık hususi· 
yetler nden birini teşkıl eden, dağ
larda oyulmuş inlerin Uzcrlnd.cn, bir 
kartal haşmctile sUzlllUp geçiyoruz. 
Başıma tayyareci ba.,ıığını geç. 

rlp, beni tayyareye sımsıkı bağlar· 
ken, pli ot anla t.ınıştı: 
«- Eğer bir gün bizi havalardan 
alıp yerde yUrUmcğe ıneobur eder· 
k!rse, canevlnden vurulmut bir kar· 
tal gtb. ~ız, derhal ö!Urtız.> 

Ben de şımdı, havalarda uçmaya 
alışan, bır adamın, yerde yaşayamı. 
ya.ca~l'u ani r ı;ibl oluyorum 

1 nsan bır kere uçma.yagör· 
sUn. Uçmaya alışan fruıanı, 

uçmaktan hiç bir şey menedemez . 
~maya alışış, içkiye, s garnya alı. 
şıştan daha kola.ydır 

Bir kere uçan, uçmanın ha- lası 

olmuştuı·. Bu hastalığın teda\'İtıı, an 
cak uçmakla kabildır. 

::)ayısız tayyareleı·den, bir anda 
fırlayan sayısız senç. bır papalye 
demeti gtbi yanımıadan sıyrılıp geç 
Ulcr. Bız 'bunları değil de, l~O met. 
reye yakın b r 11 tlfadan atlayacak, 
paraşüt muallımlnin gösterişini sey
retmek 1«$ın .} Ukselıyoruz. 

Motörün homurtusu bırdcn kesıl· 
dı. Styaiı tulumlu bir genç, çok ya· 
kınımızda ltend ni kaldırıp boşluğa 
atıverdi. 

AUayı9ındaıı S saniye sonra, pa· 
ra.şUtUnU açacak, dcmişlerdı. Onun 
mn.vılıkler ıçerlslndc bir bohça gıbı, 
bazan Loparlakımsı, bazan yan v.? 
bazıın da tepcaşağı saniyelerce yı.ı. 

varlaııışını seyrcttık. 
suratı gittikçe artıyoı·, lopı ogu 

yaklaşır gıbl oluyordu. 
- Ya açılmazsa?!. 
Yüreğim hclccandan parçalanır 

gtbı çarpıyor. nefesim durur gıbi o 
luyordu. Tıkanıyorum zanncltlın. 
Bırclcıı, beyaz mcndlle benzer bir şe_ 
yln, kendisinden a,>Tıldığını ve paı·a 
şiltUıı şışıp kabardğını göı dUm. 

Pııra.şüt açılmıştı. 

Ağzımdan gnyrllhtiyarl: 
c- Çok şükür!> kelınıelcri do· 

küldü. Kcndiailc aşağı iner ııımez 
konuştum. lsmı nustcm .Mav tıınaıı. 

- Ya açılmazsa., dedim. GUldu. 
_ Açılmaz olur mu? dedi. Elındc 

ısc açılmasın. 

Soğukkanlılığı ve cesareti, ınavı 

gözlerinden okunuyordu. 
_ llk saniyede dl~Uş suratı, 9 

metredır. Sonra bu sllrat gittikçe ar 
tar, 12 saniye sonıa bu sürat, san· 
yede iO metreyi kadar bulur, dedı. 

Benim iniş sUrn.tim saniyede 50 
metre ltad:ır bu· şey. Çok mu? 

Bu büyült bayram EUnUnil 
burada geçirmek üzere Ha. 

va Kurumunun kıyn1et1ı hocası, ilk 
kadın tayyarec!lcrımlzdcn, Bayan 
Sa-b~a Gökçen de geldi, dediler. 
Akıob.ısı hareketleri yapacakmış. 

Sırtına takılan paıaşUtUn lınlka· 

lan geçirUırken, yaslandığı kanadın 
bir tarafına, ben de yaslandım. 

Saatlerdil tayynrecillkten konu
şuyorduk. 

Oçlil bır !ılo ıle uçuştan donup, 
başlıklarını çıkıu tan kızlarımızı 

göstereıelt, sordum: 
_ Senclenllr hocalık yapıyorsu

nuz, ktz talebe mi. yoksa erkek ta
lebe mi, daha çok mll'\'affak olu· 
yor? 

- Ar,alarında bir !ark oktufuna 

.. .,..,.----

endüstri mıntakalarında bulunan d h b t 1 d 
on valiyi daha kabul ettigı bildı- a a a 1r1 1 
rilmek tcdir. 

Cenova amelesinin memnuniyet 
sizligı dolayısil<' Mussolini Cenova 
amelesi Vt' gemicileri tarafından 
çok okunan İl Lavora gazetesi mu· 
harrirleriııden Branlotti'vi knbul 
etmiştir. fı Lavora nisbeten müs. 
takil bıraktlan yegane İtalyan ga. 
zetcsidır. --··--
Amerika hare .. 

• 
geçıyor kete 

Vaşington, 12 (A.A) Harıci 
ye neznrctl, Bırlcşık Amerlkadan 
İzlnndaya gitmekte' olan Amerıka· 
lılarn ait Panama bandıralı Mon 
taıın vapurunun torpillenerek bn· 
tırıldığmı blldırmcktedir. 

---oo---

Hırvatistandaki 
isyan harek~Ji 

Zurıh, 12 (AA.) Bo;,na, Us 
taşı komıscri, Hırvat hareketinin 

(Ba!!ı ı incide) baslıca gazctesı olan Ustasa ısimh 
b r nutuk irnd eden tngillerenin gazeteye. Hırvat çete harbi hak 
Vaşıngton : !iri Lord Halifaks, I kında bcyaııatta_ ~ulunmu~tur. Bu 
Re! icumhur Rooscvclt tarafından beyanata göre ısJan, hudut yakı· 
soylenen nutkun İngilizleri lıcrhal nında, Hersckle Karadağ arasında 
de geniş mikyasta teşci edecq,inı Gozko bolacsınde bnı;Jnmış, ~ski 

Ha,·aı·ı genc;lcr ıılfı nörlrrlııl hazırlılorlar söylemiş ve demiştir ki: Yug_oslav ordusuna mensup milte. 
Bu nutuk Amerikanın bize lap- addıt subay ~c cfrad ormanlara 

in4nıyoıda mı soruyorsunuz? <lcd•. dlişeıı pldnôrdc, bıı· an ınsaıı bulun- nuya hazır bulunduğu ameli yar- saklanaı:ak c~vaı· k.osnbalara taar-
Bence, ıkısi de ınüsavıdır Erkek ne. duğuna herkes hayret etl E ı ma- dımın yeni bir delilidir. Her ne ruz elmışlcrdır. 
kadar muvaffak oluyorsa. kız da o hır cıunt>nzlnıın bık yupaınıyneağ. olursa olsun Amerika halkının --~~--
kadar muvaffak olmaktadır. Yaln.z haıeketıerı, b!nlerc<ı mctr ırtıf da. Hıtlcnn ckınyaya tahakküm etmek A merı" k~ n kara-
.şurasını soyliyeytm ki, kızlar vaz • koı'lm denllen kelımeyı akıllnrına nrw unun tahakkukuna mani ola- -
felerıni daha ziyade benınıslyorlar. getirmeden, çocuk oyuncağı glbl cagından ve onun reisicumhurun 

O aıı·ada, orada bulunanlardan bl. başaran bu gençlerin muvnffııkıyetı dediği gibi, lütfu ile yaşamağa mu. rını n akisleri ı·i atılarak, Gökçene dedi ki: hcplnıızın göğsümüzU iftiharla ka· vafnkat etmiycccğinden katlyen 
- DUşünllyorum, aklım almıyor. baı ttı. eminim. (Başı ı itıcide) 

t>UnUn ve bugünün kadını .... Aranız- Yelken uçuşunu seyretmek lçın Vaşington, 12 {A.A.) - Cumhur cumhur B Roosevelt'in beyanatı j 
da büyük fark vnr!... C tepesine çıktık. Havada bir ley- reisi Roosevelt, çok sabımzlıkla hakkında tefsırlcrde buunan B. 

Gökçen, bun. da gUldU. lek süıilsünU andıran plAnorler, İn· beklenen nutkunu soylemiştir. La Gucrdin, şoylc diyor: 
- Dünün Türk kadını ne ldıyse. önünün beıı·alt semasında, h kıkl B. Rooscveıt, evvela Grccr hadi. uBu. harbm sona ermesinin mu· 

obuglinün Türk !<adını da odur. DUn kıınat stızUşlcrlle, hava denizınde sesinin, içinde cereyan ettıği şcra· kaddemesidir.11 
Türk kadınına düşen vazıte, sırtın· birer şarpi gıbı, kayıp aluyorlnrd" iti hatırlatmı~ ve demiştir ki: «Bu Jap()nl,ar bu işe ne diyorlar? 
da cepanc taşımaktı. taşıdı. BugU· lnönUnde havacılar arasında gc· gemi, giipcgündüz İzlandaya doğ. Tokyo, 12 (A.A ) \Tladivos· 
nun Türk kadınına dtişen vazlfo, çircllğlm lld gün bana, hava kartal· ru yol alıyordu ve Grot'nlandın tok istikametinde yapılan deniz 
erkefile beı·aber havalarda uçmak· larınıızın hava ordusu ıç•n nasıl ye· cenubu şarkisinde blr mmtakaya nakliyatı vcsilesile denizlerin ser 
tır. lşte görüyorsunuz ki, onu da tlştırlldiklerinl gostcrdı. varmıştı. İzlandaya ait Amerikan I bestisi prensibini dunkü nutkun. 
yapıyor. Yarının Tilrk kadınına dU· Türk Hava Kurumunun, tnönünde postasını naklediyordu. Amerikan 1 da öne süren rf!isicumhur Roose-
.şen \'azife ne ise, yarının Türk ka· giıl\ltlği kUçUk çapta gıbı gorü .en bnyra#ını hamildi. Amerıkan ge. veltin bu beyanatı hakkında mat. 
dını da onu yapacaktır. dedi ve ellle, bu büyük i , büyuk bır memleket misi hüviyeti, hıçbir yanlışlığa buat konferaıısında mut.alan ser-1 
saçlan motör rüzgnı ının ahengine davasıdır. mahal veremezdi. İşte o ~ırada bir d~cn Japon sozcusü B. Kohişi, 
uymuş, dalgalanan üç genç kızı ışa_ lnönlı kampı TurkUn havalara Alman denizaltı gemisinin taarru- ~·le df'.miştir: 
ret ederek: htı.kinı oldu!1'unu, Türk k bil.yet \(l zunn u~radı ve Almanya, bunun Japon~a denizlerin ser~stisi 

- İ~e. Deni ıreçen taıeeereriiii. kudretin n havalarda da, r ·leı ba· bir Alman denizaltısı c>ldujunu preıuibJnl inkar t\tmlyor. P'akat 
dıy~ .,cı.t•rdi. ~ar&bllecetını gösteren bı vatlık· tasdik etti. münakaşa edılmcsi llızım gelen 

Üçü .birden, atıldıl»r. tır. Alman propaıanciasına ve A· bazı hu UBI vaziyetler ve vakalar 
- Yok dedwer, her ~eyı kabul lnöntinde atılan tohum, Etıı 11.--s'u•. mcrikan Obstruksyoncu'larının da vardır. 

edcblllrız, fakat bunu asla!... ta flllzlenıp bUtUn Türkıyd~ :neY'"R tercihen yapmakta oldukları tah- Japon ~ozcu,.iı bundan sonra: 
Ortada, tenı~uu paylaşamıyoı·ca· vermiştir. 1 mine ra men Amerika muhribine, vDenizlerin serhestisi bir veya iki 

sına bir münakaşa alnuş yllrl\mUş· Bugün, bu meyvayı gör cbll ya•·· onu batırmak maksadHe. haber mlll<-t tarnfındnn !Um edilirse bu 
tU. En nihayet, Nacıye Toros ve sak, bunu. 1nönU kampına borç- verm~den, ilk olarak silah atmak hiçbir miınıı ifadf? etmez. ayni 
Edıbenin amansız ısrarlan karşısın. !uyuz. }'aruk Jl"ENİK sertliğini gösterenin Alman deıl'i- prensibin bütlin memleketler ve 

da, Gökçen biraz yumuşar gibi ol· r-------------- znltısı nlduğunu tekid ederim. mlHetler tarafından tatbik ve ka. 
du. nBu .ftcnizalh gemisi, o sırada, bul ' olması icap eder.,-, 

O\,)cl nota ı, Bulgari tanın hir 
U"kerı lı tli;\e kull.ıııılclığına del ı 

\C \e"il,alar gustl.'rl)or \C ll'lttikçr 
fazla miktarda iman \ e ltal:) uıı 
fırkolıırıııııı Bulgaristanda toııt11ndı. 
ğını, Alınan 'c ftnl,)1111 tana releri· 
ııln ora~ u sm kcdilıliı;lnl 'e lı::ı\ ıı 

nıe-' danlarınııı Almıuıların elinde ol_ 
duğuııu, \ arııa 'c Hurgıız limanla
rında deni:aıltılarla diğer 1tııl,)an 'l' 

Alıııun gemilerinin bnnnnıası i\,'ln 
inşaat yapıldığıııı, \ arna. Burgaz, 
Ru .. çuk \C Tıınad:ı Alman \C ltııl-. 

)an dr.nl:mltıları 'c <llğer harp gt·· 
mUerl \ e bahri) c ı;lluhcııdaı:ları top
landığını, bn,) lik Amiral Racder 'e 
tllğrr Alman kuınıtndıınlannın Ka· 
nıMnlzde Ru"~ U) a ı.arşı kullanıl· 

ıııak lızerc hlr doıı.ınııııı hazırlamak 
nıak adile Bulga.ri tana geldiklrrlni, 
Bulgar dcmlr,)ollarında blrdüzl~e 

a!!kcr \C ınıılı:cnıc taşmdığıııı, Rus
çukta Tuna Uz:erimlcrı harp nıı.l~c
nıe:ıl \C ııo;ker geçirmek u.ıerc bir 
köprli )&pıldığını nnlatı)or. 

Bulgari&tan bö)le bir ııota~ıı ne 
ce\ap \erebilir'! :SÖ;)lenen eyler hiç 
şüphe )Ok ki aşağı )ukıırı doğru

dur. l'akat Bulguri'Stan i tcı>e bile 
artık bu \BZl)ctl degltıtirmek iınka. 
nından mnlırunulur. l'ıılııız So\')et 
Ru")'ll, böyle bir nota 'ermekle Bul. 
garlı;tanı bir defa daha ikaz etmJ, 
oluyor. Bunun manası şudur ki ) a· 
rm demokra 1 eophel'!I kazanm;;ı 

Ru ~ıı. et>kldcnbcri hlma)ıı altında 

bulundunlugu Bulgari tan hakkında 
şefaat{l ı;-ıkaıııa)-acaktır. Bunu lnı. 

diden Bulgarlara bildiri) or. 

Bulgarların bir kısmı halkında 

)uına nit emli~lcr 1.aten \ardır. 

Bulga.rl ta.tda M\ et taraftarları 

da ekıtlk değildir. :SO\)Ct l'Htta..'I, ~·
rına aJt hu gihl rndl,clcri ku\ \ ct
leııdiret·c:ktlr. Fakat bakalım, bu gi
bi dW:ılııcek'rln hUkfıınct Uz.erine tl'. 
ı.lri olacuk mı H' Bulgar hitk6rnf.ti, 
ftomıın)ıı gibi harbe liru~nmeı.
tcıı kPrnlinl koruyabilocek mi': 

Şarktaki zelzele 
- Naciye, dedı. Eğer benım eli· 

me du,en fırsaUu, sizin eliniıc dUş
mUş oısaydr, benden bin kat daha' 
fazla kudret göeterebillrdlnız ... 

R u z v e l t ı· n Birleşik Amerika hükıimetinin 
kendi müdafaası için elzem oldu- bah ederek şu 5Nleri söylemiştir: (Ba. l incide) & 

Gökçene tekrar, seı-aum. 

- En çok Mye<:an çekti&tnız 
uçuş, hangisldır? 

- Balkan tumesı, lkdl. 
Bılıyol'5Unuz ki buradan Selanik, 

Atına ve Bel&T&t tarıkile BUkreşe 

gıtmı\ltim. Yolda pusulam kırıldı. 

Yolumu kaybederek, saatlerce Bal· 
ltB«lı&.r Uuı inde dola~ım Bir yer 
bulup iıılnccye kadlll·, o lca4ar güç· 
IUk t;;f'ktlnı ki... 

" ' . vur.,, emrı 
u-Hiçbır şiddet ve ıhafc hareketi: ~ )aralı vnrdlr. Zelzeleyi şiddetle 
l - Harp mahcmesi sevki hi eden koylerdcn malümat gel yordu.11 
2 - Gcmilerimizm açık deniz- mcmiştır. Erzıncnn ve Malazgird 

ğunu bildirdiği sularda bulunu. 

Cumhurreisi Rooseveit, bundan de serbestisi. 1 den ise hiçbir :}enı haber alınama-
( Başı 2 incide) · sonra, cenup Atlantijinde torpille· Moktalannın teşkıl ettigı muda. mıştır. devlet araya karışınca Japonyanın 

da harbe iştiraki zarureti vardır. nen etRobin M<>ı-11 hadisesini hatu·- faa sudarmuzı sapsaglam muba- Mütehassısların fikri 
}atmıştır. I faza etmekten bizi menedemez. Şark 'ii-3:} etkrimızde vukua Amerika resmen harp kelimesini 

·ı· Müteakiben, 1941 temmuzunda, Kıh kırk yarmıyalım. Şimali ve gelen bu zelzelenin mahıyctı hak-, kullanmıyarak !ı ı harp mesuliye. 
f b bir Amerika zırhlısının, "imaıt cenubi Amerikanın 0t1uncu taar- kında malı'.lm31. almak üzere, dün tini karşı tara n ırakınca Japon. v • 

Allantikte, bir denizaltı tarafın- ruzdan sonra mı, l"Oksa yirminci lstanbwl Uni-versitcsi arz.i)at profc yaya yan çizmek imk~nını vermıs 
• dan takıp ed~dig~inf ve denizaltı- taarruzdan sonra mı kend~ini 90rü Ordinaryus prof. H€ımıd Nafız oluyor. 

Rooseveltin nutku A 'k d 
nın, taarruz aziyetine girmek müdafaaya başlamaları icap etti- . Pamir'e miiracaat cttık. Kendisi 

Sonra, asken tayyarelerle 
dağ bombardııııanınıı itUrak 
mız. Onu da hiç unuta.marn. 

' ınerı a a. üzere manevra yapmağa ~~a-lı9tıAı- ğini düşunmiyelim. Kendimizi faai 

1 

zelzele hakKında b.ze şunları an. 
ki dahili münakaşalar bakımından nı ~öylemiştir. Cumhurreisi, en surette miidafaa zamanı hali ha- lath: 

Afı ı da yeni bir merhale ic~kıl etmek· nihayet, Pam:ma bandıralı Sessa zırdır. Bu mıntaka çok cskı sene-
edış'l· 

- Kaç saat kadıır uçtunuz? 
dm. 

tedir. Amerikada bir mesele hak- j y~k gemisinin '": Kı.zıl denizde, ".Amerika?ın'. mü~afaası iç~n ha. 1 lerdenbcrı miıthi btr zelzele mın-
de· kında kati bir karar veril' · Suveyşten iki yuz mıl mesafede yatı ehemmıyetı haız telakkı ettı- , takasıdır. Van civarında ll01, 

k d her kafadan b" ınc_ıyc 1 Steel Scafarer )Ük gemisinin ba. gi sularda, Amerika gemileri ve llll . 1276, 1441. 1546, 1648, 1701, 

- 1000 saate yakın, dcdl. 
Emniyetten sonra, ateş dıye ba· 

ğırdılar. Per\'ane homurtulara gö· 
mUldU. Gökçen, yerden sUzUlerek 
havalanan bir kartal gibi nıavllıK· 
lerc doğru yükselmeğe başladı ... 
Edıbe mavi gbzlerinı Gökçeııın 

t.ayyarcsıne doğı u kaldırdıktan son-
ra: 

- Uçmayan insan, acaba ya~dı· 
ğının rıırkında nııdır? dcd . 

Liii açılnıı§keıı sordum: 
_ üzerinizde en bUytık tesıri bı· 

re.kan uçuş, hanglsıdlr? 

_ Bir gün annemle beraber, uç
mu~tuk, dedi En büyUk heyecanı o 
gun tattım. İlk önce hiı] uçmak Is· 
temedl. Sonra ona <bak kızın uçu
yor, o dllfUp ölilverse sen YBfaYJl· 
cak mıısın ?> dedim. Birdenbire boy
nwna attldı. Hıçkıra hıçkıra aflı· 

yordu. 
_ Sensiz yal}amaktansa öimeği 

tercih ederinı, dedi. 
İhtiyar annemle bera:beı', o gUn 

bumda, lııönlindc, beraberce Uç· 
tlık .... 

F eridin, :;onra Alıııin idare 
ettlklerı pllnörler bize ha· 

yatımızın en heyecanlı dakikalarını 
yaşattı. 

Pike uçuşunun insana dehşet ve
ren nümunestnl, 200 kllometreyc ya. 
kın bir sUratle tam başımızın Uze. 
rinden, Annın pllnörU .geçerken 
duyduk. 

Binlf'rce metre irtıfadan yaralı bı -
kuş gibi, döne done, yıkıla. çarpıla 

1 a ar b ,.1 ır ses çıkar. tırılmasını hatırlalmış ve demiştir Amerika ti!'yyarclerl, ilk dCH"bcyi 11?04, 1715, 1701 tarılılC'rinoo çok 
ş karara ati anınca munakaşa ki: nliıtearrız gemilerin indirmesini, şitldctli zclzclc~r ohnu tur. 
başka bir saha)a naklolunur. Roo. «Bu hadiseler karşısında, biz artık beklcmiyeceklcrdir. Van .ı;olu cıvnrmda Sıçan dagı 
seveltin son nutku ve •vur: emri Amerikalılar, sükünetimizi muha· Karakot gemilerımiz, tayyare- Nemrut dagı, TendUTut dağl volka 
vermesi, Amcrıkanın Alman teh fnza edıyoruz. Münforit bir vaka· lcrimız • yalnız Amerikanın değil, nik dağlardır. Burada volkanık 
Jikesine maruz olup ve İngiltere yı izam (ltmck, yahut haşin bir ha-1 müdafaa sularımızda ticaret ya. zelz~ler d olabilir. Fakat bu se 
mağlüp olsa bile Almanlnr tara. rekct karşısında parlamak büyCık I pan herhangı memleketin . biitun (erki zelzelenin Tcktonık bir Z<'l
!ından istila edilip edilmiyeceglne bir millete yakışmaz, fakat bu gl- ticaret cemı1erini himaye edccclc- zelıe olduğunu kuvvclle tahmin 
dair tcccrrOd tnraCtarı nzlık tam bi bir vakanm münferit degıl, bel· lcrdir. edıywum.• 
fından körüklenen ~ima kasaları j ki umumi bir pltına dahil olduğu. «'MudataanHz için hayati ehem· =============== 
hcrhalcie sonuna crdıreccktir. nu gosteren bedahat karşısında, miyeti haiz denizleri himayeye A.CI bir lrawwp 

Atlantik muharebesi, Amerika-! bu hfıdiselerf azımsamak, maırur karar vermek bir harp hareketi -1 • 
nın fili nnidahalesile yeni bir saf. gorülebilecek bir cinnet olur.ı.ı delildir. Hareketim-iz, St.r! tedafui Deai&yollarmın çok kıymetli 
haya giriyor. l\foskova konfcran. Cwnhurreisi, bundan sonra, Al- dir. fiemantanndan Nezır kaptan mup. 
sımn arifesinde dtinynnın umumi man plfınının, denizlerde muUak 11Su andan itibaren, Alınan, İtal- 1 teli olıJuiu rahat81zhktan kurtu 
manzarası dikkate deger bir şekil hır murakabe ve hakimiyet temini yan harp cemlleri, himayosi Ame- bmuyarak dün rahmeti rahmana 
almıstır. oldusunu ve bu zaferi kazandık- rika mudafaası için elzem olan su. kawpuf'ur. Cenau.i bugun fjı; 

Ahmet Eıııin y ALMAN tan ı;onra, Almanyanın, ikinci lara ıirdikltti takdirde, bu hare ltudardalri hanesınden kaldınlarak 

Almanlara göre 
(Bası 1 iııcldc) 

Neue te Munchener Nnchrichten 
~azetesinln muhabiri Leningradın 
Anbarı olan Murmaıısk'ın alevler 
içinde bulunduı;unu bildirmekte 
dir. 

Bcrlin, 12 (A.A.) - Alman or 
duları başkumandanlığınııı tebUgl: 

Şarkta hava şartları ve arnzı 
mUşkülatma rağmen tnnruzi hare
ketlerimiz iyi ınkişaf etmektedir. 

Günlerce süren muharebelerden 
sonra Alman denizaltıları 134,000 
toniltıtoluk 22 gemi batırmışlar 
ve ceman 11,000 tonluk diğer iki 
gemıyi de torpillemislerdir. Bu iki 
geminin de zayi oldugu zannediJ. 
mcktedir. 

merhale olarak, Birle§ik Ameri· ketin bütün muhtemel muhatarası Karacubmetteki aitt medfenine 
kaya ve garp nısıf küresine, ceb- kendilerine raci olacaktır.» ıomulecektir. 
ren hAkım olmak isliyeceğini soy
lemıştir. 

Rooscvclt, garp nısıf küresinde 
bıle bau aksamı ihtiva eden ı:en~ 
Ok~ nnus satıhlarının ablukn altı

na alınması lfızım &eldiğıni, hiçbır 
geminin, batırılmak tehlıkesini 

söze almadan oraya gidcmiyeceği
nl, Alman hi.ıkümetfnin, kfiğıt uze. 
rinde beyan etmiş olduğunu hatır
latmıştır. 

B. Rooseveıt, cenubi Amerika
nın muhtelif memleketlerinde vu. 
kua gelen h:ıdıselere de temas 
ederek, Almanyayı •yeni dünya
ya ıstinrtt noktaları ve köprü bar 
lar1» vucudc getirmeyi istemiş ol. 
makla itham etmiştir. 

Bundan sonra, cumhurreisi, itti· 
hazını tasavvur ettiği tedbirlerden 

lstanbul Fiat Mürakaba komisyonundan: 
109 No. lu ilan 
Petrol ofisi askeri fabcikalar ve devletin sermayesi ile i !etilen 

fabrikalar müstesna olmak tızere eıterindc 16 ıı kiloluk bir teneke 
den fazla makine yagı, u12,5ıı kiloluk bir tenekeden fazla benzın. 
«14,75» kiloluk bır tenekeden fazla petrol. '15 kiloluk bir teneke· 
den fazla motorin nmazobı bulunduranhır bunları nerede bulundur 
duklarını, cinsini, miktarını, hangi tarihte ve kimden mubayaa olun 
duğumı, ve mtiooyaa fiatını ve kendi adreslerini bıldıren bir beyan. 
name ile en geç 15-9-941 saat 17 ye kadar mahallın en bi:ıyuk mulkı 
ye amirine makbuz mukabılinde bıldırmeJeri milli korunma kanu 
nunun vcrdıği salfthiyete istinaden ilim olunur. 813h 

Not: 

l - Beyanname mündereca\ının tevı:.ıki icabcttiği takdırde ev 
rakı musblte salahiyetU makama ıhraz cdilcccktır. 

2 - 'Makine Yatıları bevannameleri 13 9-941 saat 13 c kadar ve
rilmi::; ~ttt. 

• 
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lstanbul Levazım Amirliğin den verilen: H•rici askeri kıtaat ilanları 

Aşağıda YJIZllı mevndın kapalı zarfla eksUtmelerl hizalarında. yazılı gün. saat ve mahallerdeki askeri 
6atın alımı. komisyonlarında yapılacaktır. Talıplerın kanunJ veslkalarllo teklif mektuplarım ihale ıaaUc

nnden bir saat evvel ait olduğu komısyona vermeleri evsaf ve ~artn!Lmelerl komisyonlarında C(SrillUr. 

Cinsi. Miktarı Tuıan Temiııatı İhale ıünü &aaı oe 1114"4/li 

S de yıı"ı. 
Ko}un ctı. 

Odun 
Kuru fa uhe. 
Kuru ot. 
Putates. 
Er kundurası 

Er kundurası 
S:ıman. 

J.ılo 

32.000 
40.000 

1.500,000 
80,000 

350,000 
50,000 

Çıft 10,000 
Çıfı 10,000 

450.000 

lira 

55,400 
24,000 
:?8.12S 
13,600 
:?l,8i3 
6,500 

92,500 
100,000 
22,.500 

* 

Lira 

415.5 
1800 
2109 
1020 
1611 
488 

587S 
6250 
1688 

15.9.941 
18.9.9'11 
18.9.941 
18.9.941 
18.9.941 
18.9.941 
l 5.9.9U 
22.9.9U 
19.9.941 

16 Ka}'1eri. 
16 Balıkesir. 

10 ) 
12 ) 
ı ı ) (.orum 
14 ) 
16 Errorum 
16 Balık~r 

16,30 Imıit Akcakoca okulu 
(980 - 7683) 

Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün, saat ve mahallerdeki askeri 
e:ıtın alma komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin belli vakitlerde alt olduğu komisyonda bulunma 
hırı. 

Cınsl 

Bu le ur 
Kuru ot 
Sığır eti, kavurması 
Kuru ot 
Nakhyat 
Nakliyat 
Odun 
Sığır eti 

Miktarı 
Kilo 

89,400 
300,000 

40,000 
800,000 
500,000 
500,000 
600,000 

15,000 

Tutarı 
Lira 

20,128,ŞJ 

26,000 
38,000 
15,000 
22,500 

9,600 

Teminatı 

Lira 

1509,64 
1125 

5700 
2250 
3375 
1440 
810 

ihale ıün, saat ve mallalli 

17 9 941 
18 il Jt 

17 D lı 

15 il " 

17 D )) 

17 p )) 

24 il )) 

29 ı; D 

11 
15,30 
14 
11 
10 
11 
15,30 
16 

Ağrı 

Eskişehir 

Kars 
Kayseri 
Erzurum 
Erzurum 
Çanakkale 
Çanakkale 
(1058-8115) -- . 

( 243,000 kilo sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi DOKTOR 

ÇIPRUT 
CUdJyc ve ~ M~ 
5IBı Beyo:tu Tezi! MaD&r PA-

r.an~ Poeta 1.Jolm.tl 
k~lnde Mey~ ap;ırtnam 

Tel: <SSSS 

şş İ HALKINA 
lulıitinizdı:ki TERZİ EVINİZ 

uzaklara gıtnıek i:Dn ber jsıı:diğini· 

zi temın eder. 
Bonıonti istasyonu 189 

K. SucuoAlu 

ELİ ÇABUK S~NE'I ç1 

BIF&T BÖPBCLI 
E1lw için gun almııktadır. 

Kııbinc: Bcrotlu Jlqru•iyd cızrl. 41 
Cüneı ap«rt. 

Ev: ERENKÔY: Tel 52 • 73 

- GONON 
ı_ BORSASI.] 

12 EYLÜL 9H 
ı Sterim 

100 Dolar 
> Yen 

Peçe ta 
1svcç Kronu 

Efiham \C 'L.aJn!JAt 

1983 Türk borcu l 
1918 lstikrazı dahili 
1933 lkrs.mıyeli Ergani 
1934 Sıvas • Erzurum 
AnadolÜ Demlryolu tahvılı 

?lı"UKUT 

Tilrk altını (Reşat> 
Türk Altını ( mlt) 
Kaim beşi ıJ>lrlik 
Kalın beşi blrltk (Re at) 
21 ayar altın gramı 

ACA 

ıo 

11 

oldan snğa: ı - lıgi; 

5,24 
132 20 -.-

12,9375 
31,0050 

L. K. 
21 20 
22 00 
20 :?O 
20 10 
46 50 

25 80 
24 40 

116 50 
122 50 

3 53 

\'&Sıta.sı. 2 - Dirilmiş ölU. 3 - Se· 
nenın kısımlarından: fasıla; sıfat 
edatı. 4 - Bayağı; taharri et. 5 -
:Mutenn. 6 - T.ro; ses çıkaran. 7 -
lylce. 8 - Bir unvan; kinaye. 9 -
l{Uşat et; esas; bir lsUfham. 10 -
Bir hayvan. 11 - Bugünlerde iSmı 
çok geçen bir şehir; beyan. 
Yuknrıd n aşnğı~a: ı - Coğraf· 

ya t.abırlertndcn; bir memleket; te
lefon nıda.sı. 2 - N da; tok değil. 

3 - Tah::ıssik edatı; temenni; Uç. 
4 - Tersı: Eski bir sUıUı; dlkknt ve 
ihtimam; sıdılp. 5 - Paran.ın dörtte 
UçU; bir sayı; tarak ortası. 6 - Ka
tar; ıı>ır asalet unvanı. 7 - Çok iyi; 
bir iSkambU; bir erkek adı. 8 - Es· 
ki bir mabut; açık; bağışlama. 9 -
Bir renk; teı'flı: Israr eden; nefl 
edatı. 10 - Bir nota; IAhza. 11 -
Birdenbire; lısan; çocuk doğlırtan. 

1.VVELKİ B<'LMAOA.NI, • UALLl 

oldnn a~a: 1 - Sızdırmak. 2 -
Tas: : yns. 3 - El; zi. 4 - Al· 
dalma. 5 - Da; dakar. 6 - Uysal; 
kendı. 7 - Ra; Na.dan; il. 8 - Em· 
retme. 9 Ak; re. 10 - Kös; ana; 
s k. ıı - KUflctunek. 
Yukarıdan asıığı)a: 1 - Tek dur· 

mak. 2 - Sal; aya; kok. 8 - Is; 
su. 4: - Aldanma. 5 - Da: dalar; 
al. 6 - Islak; defne. 7 - Ra; ta
kat; a.n. 8 - ımrenm<'. 9 - Ay; se. 
ıo -. Kaz; adı; rak (kar). 11 _ 
SıvrJmck. 

~2.9.941 pazartesi güniı saat 15 de Erzurumda askeri satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedel! 60,750 lira, ilk teminatı 
4557 liradır. Evsaf ve şartnamesi komisyonda göriılür. Taİiplerin ka
nun! vesikalarlle teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. (1006 • 7829) 

• Aşağıda miktarları yazılı kuru üzümler kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. İhaleleri 23 • 9 • 041 Salı günü hizalarında yazılı saat 
Jerdc Erzurumda Askeri Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Ta· 
Jiplerin kanuni vesikalarile teklif mektupl~rını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

Miktarı Tutarı Teminatı İhale saati 
Kilo Lira Lira 

20,000 
13,500 

9600 
6488 

lf-. 

720 
487 

11,30 
11 

(1022 • 7917) 

Keşif bedeli 415,003 lıra 5 kuruş olan Çangırıda inşaat pazar· 
lıkla yaptırılacaktı~ İhalesi 2019/ 941 Cumartesi günü saat 11 de An· 
karada M. M. V. Satın alına komisyonunda yapılacaktır. Keşif, plan 
ve projeleri 2075 kuruşa komisyondan alınır. Taliplerin 44,000 lira 
30 kuruş kati temlnatlarile belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(998 • 7754) 

2500 adet battaniye pazarlıkla satın alınacaktır. Beherinin tah· 
min bedeli 10 lira 50 kuruştur. İhalesi 15/91941 Pazartesi günü saat 
l 1 de Ankarada l\f, M. V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin 2625 Ura kati teminatlarile belli v~itte komisyona eel-
meleri. (1041>-8029) 

* Keşü bedeli 121,813 Ura 68 kuruş olan aııı ve serom evi inşası 
ka~lı zatna eksiltmeye konmuştur. İhalesi 25.9.9"1 ı>erGCmbe aü· 
nü saat 15 tc Ankarada l\I. M. V. satın alına komisyonunda yapı· 
lacaktır. İlk teminatı 7730 lira 6 9 kuruştur. Taliplerin kanuni ve· 
sikalarlle teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komis· 
yona vermeleri. Keşif evrakı 60 8 kuruşa komisyondan alınır. 

(1018 • 7876) 

* Aşağıda miktarları yazılı odunlar pazarlıkla satın alınacaktır. 
Taliplerin 29.9.941 Pazarte ı glinü saat 10 da Çanakkalede askeri 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 

Ton Tutan Teminatı 

740 
260 
375 
475 

9,5 
S20 

Lira Lira 

11,100 
3,900 
5,625 
7,125 
1,425 
7,800 

* 

1665 
585 
835 

1070 
214 

1170 
(1060-8119) 

Aoaiıda yazılı işlerin açık cksiltmelcrı 29.9.941 Pazartesi günü 
hizalarında yazılı sa tlerde Eskl!fie hirde askeri satın alma komisyo. 
nunda yapılacaktır. aliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 
Cinsi İhale saati Tutarı Temlııata 

Yol inşası 
Tretuvar ve heUl çukurları inşası 

* 

15 
16 

Lira Lira 

291,42 
2520,33 190 

(1058-8117) 

Hepsine tahmin edilen bedeli 14,408 lira olan mevcud listesinde 
cins ve miktarları yazılı 15 kalem evrakı matbua 29-9-941 Pazartesi 
günü saat 15 de Ankarada M. M. V. satın alma komisyonunda pazar. 
lıkla eksiltmesi yapılacaktır. İsteklilerin 2171 lira 20 kuruşluk kati 
teminatıarile belli vakitte komisyona gelmeleri. (1044-8075) 

Sümer bank birleşik yün ipliği ve sunğipek 
fabrikaları müessesesi Müdürlüğünden: 

Değirmen, makine ve tesisat satışları 
1 - Sümer banka alt Unkapanı değirmeninde: 
A - Takriben 85 metre murabbaı sathı teshininde lankaııer tipi 

altı atmosfer tazyikli satte takribi 2000 kilo buhar veren üç kazan, 
B - 150 ve 250 beygirlik uTandem• tipinde iki adet buhar ma. 

kinesi bulundukları yerlerde teslim edilmek §artile satışa çıkarıl
mıştır. 

2 - Kapalı zarf usulile talibine ihale edilecek olan bu tesisat 
ve makineleri satın almak isteyenlerin ~kliflerini 22 Eylul 941 pazar 
tesi günü saat 14 de kadar İstanbul da Katırcıoğlu hanının 5 inci katın 
daki Sumer bank birleııik yün ipliği ve dokuma ve Sunglpck fahri· 
kaları müessesesine tevdi etmiş bulunmaları lazımdır. 

3 - Muvakkat teminat akçesi 1087,50 Ura olup kati teminat için 
bu meblağ ihale tarihinden itibaren nihayet 2 gün zarfında iki mis. 
line iblağ olunacaktır. 

4 - Silmer bank ihaleyi yapıp yapmamakta muhtardır. 
5 - Bu kazanlar parça parça da verilebilir. ıı8112 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden: 

ı - Takriben 1300 aded elbise ve şapka ve 800 aded palto m.:.k. 
tupla teklif istemek surctile snhn nlınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat maktuan 700 liradır. 
3 - Tekllflerin levazımdan parasız tedarik edilecek şartname

sindeki tarifata uygun olarak 18-9·1941 Perşembe günü saat 17 ye 
kadar Metro hanının 4 Uııcü katındaki Levazım Müdürluğüne imza 
mukabilinde verilmiı olması lazımdır. «8090• 

Dr. ıs. de 
ANTO 
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DAHiLi JIABl'Al,UU.&• 

M 'i'EB4SSJ31 
TODel ŞabdeS1rmcıl Sok. :No. ~ 

Tel. '9208 

Z den 6 e kadar 

BATLA 
Iamıırlama ıı;ömlekler için ua mem· 
nwı bırakacak bir ki~ vardır· 

BAŞ, O iŞ, NEZLE, G R 1 P, RO 
S Pi R O Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser· 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ. Her yerde Pullu Kutulat' BeJoVu, Stıterazi!i No. 6/1 
ı-srarla isteyiniz. 

VB AB IH1'0R "\ 
Büyük bir müessesenin mu
hasebesinde çalışmak üzere 

:::i~i~c~a;:~av;:aaı;;~aih~!: 1 n· ((!11?' ~ ~16'\" nn ~ IMlrealiS)n· P? ~ u ~15'" r.::ıJI 
yaç vardır. Teklıflerın el yn. i?) il ~ INJ 191 \YI l!::s ~ l.lll !E:dJ~. ~ ~ ~ ~ ~ l!::sl!:J f 
zısı ile Beyoğlu Posta kutu. Aınerlkaa Kıı Koltfi Rollut Kolej ER w E w 1 stt 
su 254 adresine gönderilmesi. j 1( 1 Z it 1 S M 1 : Arnuatk6y. Ttl. 3&.1611 Bebek, hl. 86 ... 3 : n ft 

\ ıı 

VATAN GAZETESi 
iLAN FIYATLARI 

ORTA KISIM - LiSE KISMI 
MÜHENDiS KISMI 

Leyli ve Nehari bütün kayıtlar kapanmışhr. 

Başlık 750 
500 
400 
150 

Derslere 25 Eylü 1 Perşembe günü başlanacaktır. Leyli talebenin 24 Eylül Çarşamb' 

1 nci sayfa 
2nci > 

güni.i akşamı mektepte bulunması lazımdır. 
TECDiDi KAYIT· ERKEK Kl::iMI:\DA 22 Eylül pamrtesi \e 'ı3 Eylül balı ı;unleridir. 

' t\:lZ KI:-MINDA 23 Eyliıl salı 'C 24 Eylül çar§amba günleriı:fü. 
3 üncü > 
4 üncü > 50 Veni ve eski bütun talebenin yuk Ardaki tarihlerde son kayıt için müracaaUarı gereklidir· 

~!m!!:2:m11mmmm!lmll ... &mm&?1_. ... _. .. _.._ ... ma ... _.;:;j 
...... ~aX?:~~=-~:::mamm.,._.._~,._ ............... mm.amm&m~ 

1 Nakliyat işi Münakasası 
i İYE 

Rekor marka zeytin yağının halisi yet.inin akaiui iepat edene vcnlır. 

Alameti Ucuz ve 
j 

Farika Temina[ı 

Ballallannıulan ıerarlıı iııtcyiniz. 

Toptan .satı~ yeri: 
İstanbul Tütün giimrük Kemerli sokak No. 21 Naz.il Özarca • Tel.: 24197 ,6 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan: 

:Mektebimlze kapalı zarf usulile «48.000a kilo ekmek alınacaktır. 
Beher kilonun bedeli «13.00• kuruştur. İlk teminat < 4860 liradır. Ek-
siltme 22/9/9.U saat 11.30 da mektepte yapılacaktır. c7740> 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
Üniversite kiliüphancsinc yaptırılacak ıı922» lira keşifli dolap v 

dajerler 22.9.941 pazartesi günu saat 15 de rektörlükte açık ekslltm 
e 
e 

Jle ihale edilece'ktir. 
isteklller 70 liralık teminat ve ticaret odası ve ehliyet vesikalarll e 

~elmeleri. Resim ve eartnamesi rektörlükte gôrülür. (7833) 

Devlet Ee ry ııarı iıauıarı 
Muhammen bedeli (19500) (on dokuz bin beş yilz) lira olan 

(30) otuz ton tasfiye edilmiş pamuk yağı 29.9.941 Pazartesi cUnü 
saat 15 de kapnlı zarf usulu ile Ankarada İdare binasında satın alı. 
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1462,50) (Bin dört yüz altmış ik 
lira, elli kuru:ı) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar komisyon reisliği. 
ne vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, 
Haydarpaşada Teselh.im ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. u8105P 

* İstasyonlarımızdan Şam • Hama ve temdidi demir yolları şebe-
kesinde Şam, Tr.ııblusşam, Samah ve Nasib istasyonlarına ve Irak 
demir yolları ııebekesinde Bağdad . Tclköçck kısmındaki bütün is
tasyonlara ve bllmukabele bu istasyonlardan istasyonlarımıza tam 
vagon yükü halinde ve bazı ııartlarla doğru nakliyata başlanmıştır. 

İdaremize ait mesafeler ıçln tam vagon yükü ücretleri, dahili 
nakliyatta cılduğu gibi tariflerinde tayin edilen asgari miktarlardan 
az olmamak krıydile hakiki sıklet üzerinden hesap edilir. Yalnız dl· 
ğer demiryol istasyonların~an istasyonlarımıza gelecek esas tarifeye 
tfıbi hamulelerden bu nsgıfrı sıklet kaydı aranmaz. Diğer demir yol
larına alt mesafeler için tam vagon yükü ücretleri de; Suriye ve ce. 
nup demir yollarında Irakla alakalı nakliyatta «5» tofidnn ve Şnm • 
Hama ve temdidi dcmır yollarında 10 • 15 tonluk vagonlar için '5n 
ve 20 . 25,4 tonluk va~onlar içın «8ıı ve 25,4 den fazla tonluk vagon. 
lar için d6ıı tondan az olmamak üzere hakiki sıklet üzerinden he
sap edilir. 

İpek kozası, Suriye ve cenup demir yollarında tonaj kaydına 
tabi degildir. Doğru naklıyatın hangi i\tasyonlardan kııbul edileceği
ne, ücretlerin ne suretle tediye edileceğine ve dlğcı· tatbik şartlarına 
dair istenılecek fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi rica 
olunur. a65381> a810h 

Karar Hulasasıdır 
c. 41/1090 
Milli koruma kanununa muhalefetten suçlu Sirkecide Miiradiye 

c. 15 No. da mukim tiıtUncUlük tJcarclile m~gul Mehmet oğlu İbra
him hakkında İstanbul asliye 2 nci ceza mahkemesinde cereyan eden 
muhakemesi neticesinde suçlunun fili sabit olduğundan mllli ko. 
rumn kanununun 31·3 ve 59-3 maddeleri mucibince yirmişer lira pa. 
ra cezası ödemesine ve yedi gun müddetle de dükkanının kapatılma. 
sına ve hükmün katile5tigincle ucrcti suçluya ait olmak üzere karar 
hulAsasının 11Vatan» gazetesinde neşredılmesine 18·8·941 tarihinde 
karar verildi. <ı8108• 

Basıldığı yer: VAT.A.ı."'J MATBAASI, Sahibi ve Ne~iyat :'.Iüdürü 
AHMET EMİN YALMAN 

i 

1 SU~v1ERBANK SELLÜLOZ SANAyll 
MÜESSESESiNDEN : 

Müessesemiz ıc;in Bolu ve Düzce orman revirlerinden '((luıf 
yaa edilecek 20 Hıi 30 bin metre mikabı tomruğun şose keıı". 
larındaki orman depolarından alınarak nihayet on o.y zarfı.JI 
Adnpazarıoo nakil ve Adapazarında vagona tahmil iııleri; lt 

veya tamamen; taliplerine ihale edilecektır. 
isteklilerin metre mıkabı • kilometre fiyatını havi tcıtli!l 

nin kapalı zarfla 22 Eylill 941 saat 16 ya kadar İzmit e :ınU 
semiz müdürlüğüne tevdii iliın olunur. 

Taahhüt edilecek beher on bin metre mikllbı için iki b1' 
ralık muvakkat teminat akçesi kapalı .zarfla beraber müe# 

teslim edilecektir. 
Kamyonla nakliyatı yapacaklara; bedeli miiteahhit taraf•~...r 

ödenmek ~rtile, lastik, benzin ve yağ müesscsece temin oJJI' 
caktır. 

Taahhüdtin tamamı için teklifte bulunanlar tercih oıunııt 
Sellüloz sanayii mfiessesegi ihaleyi icrada serbesttir. 

T. H. K. genel merkez başkanlığınd 

Makbuz bastırılacak 
Mevcut nümunesine uygun ellişerllk pafta halinde 3,5 ')( 6 

dında 600.000 tutkallı makbuz bastırılması kapalı zarf usulile 
eye konulmuştur. Eksiltme 24.9. 941 çarşamba günil saat 16 dl m 
. K Genel merkezi binasında yapılacaktır. Muhammen bedeli H 

v 

ş 

e muvakkat teminatı 600 liradır. Bu işe ait şartname genel .J 
kez satın alma komisyonundan ve İstanbul Tilrk Hava Kufi" 
ubesi başkanlığından parasız ve rilir. 

İstekliler, muvakkat teminat makbuzlarını havi usulinc gort 
patılmış kapalı zarflarını eksiltme cunu saat 15 e kadar kO 
na vermeleri. (7912) 

1 

·' 

-- -~ -- -
ı net tertip 2 ucl çekil~ 

plAru 

ikramiye 
adedi 

1 

s 
3 

40 

80 
120 

800 

1.200 

4.000 

80.000 

88.249 

İkramiye 
miktarı 

Lira 

!3.000 

10.000 
5.000 

:.ooo 
l.ooo 

500 

100 
60 

10 
8 -~ekQn 

f Jcnmjye 

tutarı 

Ura 

!5.000 

so.ooo 
25.000 

80.000 

80.000 
60.000 

so.ooo 
60.000 

f0..000 

%40.000 

720.000 

11' 

H 
re 
let 

Tam bilet 3, yarım bllet 1,5 liradır. 8ıı 

asılatın % 60 §1 ikramiyedir. Çekiliş bu defaya mahsus o~ııt 
15 Eylfil 941 de İzmir Enternasyonal Fuarında yopılaCP 
inizi 1 O Eyl<ile kadar detistiri Diz. 


