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Kahvenin halısıni, mcsrubatm en 
nefisini bulabilirsiniz 

NAZMİ iYiDOGAN 

TATiL DEVRESi BiTTi 

Büyük Millet Mec~isi 
~uuün toplanı ·yor 
Bu gün ruznamede bazı ticaret 
lnlaşmalarının tasdiki vardır 

.. ~· U (Telefonla) - Ta· han Cemalin teşrü nıasyniyeti. 
let lseeJ ~ni bit~ren Biyiik Mil· nin _kaldınlması hak~~ndaki Ba~ 
'tı!ı, bqun saat 15 te Uk vek&Jet teüeresile, Usküdar -
~lig· hı Yapacaktır. Kadıköy tramvay şirketindeki ..,e u;ll '-11 toplant1Sında Tir valuflar hWiesinin İstanbul be· 

' Altnanya arasındaki u. lediyesine devri hakkındaki la· 
,.._ "111ka~ele11ine ~üzeyyel yıba ru-ınameye alınmıştır. 
~ le, Türkiye ile lBv~re a· Meclisin tam devcrsinden is. 
'> ..:._kı ticaret anla'9W1mı iki tifade edip intihap olundukları 
~ lltatan liyıha ve Maca· mıntakalarda tetkikler yapmak· 
~ •ranıııdaki ticaret ve ta bulunan mebuslarımuıclan mü 
llııı ...:"latınaıarile merbutları- him bir kısmı şehrimize &'elmiş. 
~i rörüşülecektir. tir. Diferleri yarınki trenlerle 
~ başka iliiın cezas .. a Ankaraya gelecek ve Meclisin 

::ak bir kaç şahsa ait ~nda hrıır bıdanacaklar· 
rle,, kel melMmı Tur· dtt-. 

ilrıtun umumi seclyesinde, 
)'aratıcı bir ruh, Jcraatta 

ı.ı& ~ meniaa'« cioku
,~ hudutsuz !edaklilık 
llitet~ır. dürüstlük vardır: Fe: 

it .1 ıdareler, bu secıyeyl 
~ın her çareye başvur. 

, 'et Uru göstcri§e, jumal
~k opmiyc, ihmale, acze, 

ııa.ıı.' rnükAfatlar, ikramiye. 
0 r vermişlerdir. Fakat 

lı)~dar temiz ve saf lamdır 
~ insanların büyük bir 

S letin eline bakıp geçinen 
~ ~~:ı içinde bile dürüstlü· 

· '-'LJlı:lftlini, en temiz yurt 
~ı!,t<takarlığı, idealizmi yı. 

~ı. dır. HukClmet usul· 
~ ba uyan etliye, sütlüye 

"t b rı tipi hAlA makbul say· 
u Usullerin enerji ve te

~YU~turacak yolda tesir· 
düiu halde akıncı ruh, 

lllt ~Vki, fedakArlık ateşi, 
~ meyli en küçük fırsat ve 

a..'ltttt~ıle kendini derhal belli 
... ~~. 

11ı:etımızdeki umumi man· 
.... ,_ ... ,_ 1::r Memleketin hayati 

"• ~ . bakımından acele ka· 
~ hır istiyen mühim işler
~l'\ı irnız harekete geçerler. 

l\cı \'e isabetli kararı tam 
, ~ a 

1 
Ve a:zaml cesaretle ve· 

Bulgar gazet6'eri 

Bolşevizmin bu 
harpte imha edi
leceği fikrinde 

Sofya, 14 (A.A.) - Slova ı:aze· 
tesi, başmakalesinde bilhassa §un· 
ları yazmaktadır: 

Dünya ve Avrupanın hiç bir 
milleti, İngilterenin zaferini iste
memektedir. Bütün dünya §İmdi· 
ki vaziyetin deiişmesindc menfaat 
'-'dır. llier bir-çok ..W.iler. AV· 
rupamn yeniden teşkilltlandırıl· 
masına yardım edecek olurlarsa, 
bu deği§ikHk zaman altına alınını§ 
olacaktır. 

Zora gazetesi diyor ki: 
Muhakkak olan bir şey varsa o 

da bolşevizmin bu harpte imha 
edileceğidir. 

Amerika da 

Madenciler 
sendikası da 

Greve karar verdi 
Çelik istihsalatl 
teh likeye giriyor 

ı.eningrad etrafındakJ 'aztyetl ve Alman tazylklJıj giieterir harita 

Sovyetlere göre 
HAR·P 
Uzoo sürecektir 

Hareket 
kararı 

Ruslarda 
Sovyet Rusyada 
41k k• iaşladı 

Almanlara göre 

MUHiM 
Zaferler bekleniyor 

Leningrat 
gittikçe 
sarılıyor 

Ruslar, şahri 
tahrip etmişler 

'Moskova, 14 (A.A.) - rRadyo, Berlin, 14 (A.A.) - Alman or· 
hareket kararının Rusların eline duları Bafkumandanlıfı teblii e-
geçtiğini söyll. diyor: 
yen bir tebliğ Alman cephe. 
neşretmiştir. sinde harekA. 

Timoçenko or. tın müsait neti· 
dusu, Almanla. cesi dolayısile 
rın Moskovayı büyük ve yenl 
tehditlerini dur· bir takım za. 
durmakla kalmı· ferler hazırlan· 
yor, belki, Al· maktadır. Kuv 
man kıtalarınm vcUi Alman tc· 
Leningrad · mu· şekküllerl, Le· 
harebcsi için yap ningradın mils· 
tıkları tecemmu- tahkem cephe· 
dan istifade C· sini yarmışlar. 

dcrek, bunları. dır. Düşmanın 
Smolcnsk i:.tika· ıanudane müda. 
m<ıtinde hırpalı· •dafaasına rağ· 
yor. Smolensk, men şehrin çem 
Rus toplarının a. ber içine alın· 
t~i altındadır. ması işi fasılasız 

Kiyefe doğru surette devam 
yapılan yeni ta. Mareşal Voroşilof etmektedir • 

arruz inkişaf etmektedir. Rusları 12 eylulde bir ordu kumandanı 
Çeı·nikofu tahliye zaruretinde kal· olan General Şuvaliye von Schu· 
mı§larsa da Kiyefle Leningrad mu bert, §ark cephesinde maktul düş. 
harebenin sonunu itimatla bekle· milştilr. 

mektedir. Almanlann aldıkları esirler 
~ ~ e kararlar ba§ka mem· 

it ~tb~nek olacak sürat ve iti. 
~t lı 1k olunur. 
~>~rn er iilnlük işlerde elimi· 

Plttsbourı;:h, 14 (A.A.} - Maden. 
ciler sendikası cUnited Stales Steel· 
ly> demir rnadenile cBethlecm Re· 
public Weelling> çelik imaUi.thanesl· 
ne mensup 8800 ameleyi altı.kadar c· 
den bir grev ilAnına karar vcrnılştlr. 

Bu grev milli müdafaa için !Uzurnlu 
olan çelik !stihsalAtmda c!ddl bir a· 
zaltna tehlikesi meydana gctlrebUe. 
cck mahiyettedir. 

Sevyet teblifi • Berlin, 14 (A.A.) - Şark cephe· 
Moskova, 14 (A.A.) - Sovyet- sinde 12 ve 13 eyluJ tarihlerinde 

(Devamı Sa. 3, Sü 4 de) Alman zırhlı te§ekkülleri, cüretkA 
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!~ r a ne bir hücumu mü tea kıp ı 500 e· . t 12a Usul zincirleri vurul· 

tıerJilerimiz bo., bocuna 
• lid v "' 
ta"ıl er. En cevval ruhlar 't S uyuşur, pas tutar. 1 

ZELZELE 
sir almıŞlar, 70 top, 20 traktör, 
600 kamyon, 400 at koşulu araba 

(Devamı Sa. 3, Sü. 3 de) 
lı:~ız olur ve veriminin 

1 ını fuzuli engelleri. 
r Yenmek için sarfetmi-

~"d Olur. Koca memleket 
~t fil\ eresı içind~ yaratma 

ita lt~nlarından milhlm bir 
dt l'bedcır. 
bır cenderenin bir tarafını 

~ ~~Vsetıniz, vazife sahip· 
Ilı ezıın SCrt>est meydan... Si

tırı 1Ycttmız var. Kendini· 
li e~' deyiniz, derhal bütün 

1 &ıbıerjııer zincirlerden bo· 
oyı faaliyete ko~ar. Az 

tı lır ltıe bir feyiz ve bereket 
r Ilı~ · hayretten hayrete 
l' tıı ıçfnız ümit ve ferahla 
ıı llr1t ~ttı§uk sandığınız me· 

1 lı 1sb ltıncı ruhuna sahip ol· 
't~ ltıu~t eder, tablatlc ve müş 

lltı it &dc}ede bir kahraman 
ltö ilir. 

l!~tıc 1 enstitusi.ı tecrübesi, .. 
~1ttrıı fır:ı, tarn emniyet göste· 
"~ı :ıt vcrlnce neler ya. 

t tr 11~ 1llclin malı üzerinde 
.., l\ it eı, her vakilkl meka-

"• orkun . 
ı "it ç mıktarda para 
tı ~ ba~ıun zamanda yarım 

ı I\ rdı~ı işleri, bizzat 
(~~-ı ıp i ~ sarılmak SU· 

•mı Sa: 3 SU: 7 de) 

Muhtelif fasılalarla ~evam ediyor 

Develide yeniden birçok 
binalar hasara uğradı 

A~ı. 14 (A.A.) - Cuma sabahı 
mmtakamızda vuku buian bır sarsın. 
tı etrafında alınan son resmi malQ· 
mata g(jre vilayet merkezimizde ol· 
duğu gıbl Eleşklr, Tutak, Diyadin ve 
Bayazıt kazalarında nUfU6Ça hiç bir 
za)iat ve maddi ha.sar yoktur. Bu yer 
!erde yeniden bir sarsıntı kaydedil· 
mcmiştır. Tatnos kazasında sarsıntı 

!asllalarıa· devam etmektedir. Dtin 
saat 16,13 ve 16,35 de altışar saniye 
devam eden ıkl sarsıntı olınuı,ı, bır· 

çok bınalar zarar gormUştUr. 

Tatsu nahiyesinde olen ve yarala· 
nan hayvan miktarı 83 ttir. 

Yan, 14 (A.A.) - Erelşte yer sar
sıntısından müteessir olan vatandaŞ· 
!ara ilk yardıtn olmak Uzere teberru 
edilen 1000 lira diln kızılay merke.z 
tarafından Erclşe gönderilmiştir. 

Van, 14 (A.A.) - Ercı,ın koyle· 

rl.pde şimdiye kadar tcsblt edılen oıu 
miktarı 192, yaralı miktarı da 190 dır. 

Bu yaralı vatandqlardan yaı-atarı 

ağır olanlardan yedısi Vana &'etiril· 
mlş ve dığerleri de Ercı,te teôav. 
altına alınmışlardır. 

Fellketin vukuu akabinde vali ve. 
kili, sıhhat ınUdilrU, sıhhat memur· 
ıarı ve yardımcı ekipler olduğu halde 
felflkct sahasında. icap eden tedbirler 
alınmış ve yardımlar yapılmıştır. 
Muş vjlAyetl de göndcrdlği bır e. 

kiple felAketzedelere yardımlarda bu. 
ıunmuştur. Diyarbakır kızılay mer
kezı efe felaketzede vatanda.;ıların ıh· 

tıyaçları ıçln 1000 lira göndermiştir. 
cuma gUnU vukubulan ilk yer sar

smtısı esnasında duvarları çatlıyan 

evler dün öğle Uzerı vuku bulan bir 
arsıntı neticesinde tamamen yıkıl· 

mıştır. 

Ş. Amerika 

denizcileri 

grev yaptılar 

Gemiler 
kalkarmyor 

Nevyork, 14 (A.A.) - Simall 
Amerika denizcileri beynemilel 
birliği, mihver veya müttefiki li
ınanlarına gidecek oian bütün ge
milerde grev ilan etmi.§tir. 

Şendika, muharip memleketler 
sularında sefer eden gemilerdeki 
denizcilere verilen tazminatın art
tırılmasını istemektedir ve bütnn 
azalarına, gemileri derhal tcrket· 
melerini emretmiştir. 

Bugün Bermud'a ve Antillere 
müteveccihen hareket edecek olan 

ıemiler, demir alamamış.lardır. 

IRANDA "f'Ytb©>D mev~ümüne 

iSYAN 
Dolambaçlı 
bir habere 

•• gore: 
BAZI ŞEHiRLER 
Asilerin 
elinde! 
Budapeşte, U <A.A.> - o . 

fi ajansı Budapeşteden bildiri· 
yor: 

Tahrandan Sof~·aya gelen ve 
Sofyadan Macar ajansına ve. 
rilen bir telırar haberine ıö· 

re, iranda birdenbire byao çık· 
mıştır. 

Bu haberde en modern nıit. 
ralyöıler, toplar ve elbomba
larile mücehhez mühim Kürt 
çetelerinin ini o.'larak lngiliz 
işral kuvvetleri aleyhine hare
kete ıeçtikleri, isyanın Kir
manşah'da başladığı, Kürt kıta. 
larının orada toplandıkları ve 

( L" "''amı S:ı &, Sil 6 da) 

Alınan tayyareleri 

Ticaret gem:lerini 
bombaladılar 
Bazı gemilere 

isabetler olduğu 
biJdiriliyor 

Berlin, 14 (A.A.) - D.N.B. ye 
askeri bir membadan verilmiş o
lan malClmata göre, diln Tardc a· 
dalarının cenup ucunun §arkında 
bir ticaret gemisi Alman tayya. 
releri tarafından bombardıman e· 
dilmiştir. Geminin ortaşına birçok 
bombalar isabet etmiş ve gemi, 
müthiş bir infilakı mi.ıtcakıp bat. 
mıştır. Evvelki Alman tayyarele
ri, İngiliz adaları açıklarında düş· 
man gemilerine hücum etmişler· 

dir. 4000 tonluk bir ticaret gemi· 
si, Clacton en Sea'nın §arkında 

hasara uğratılmıştır. 
Sarnıç gemisi olduğu zannedi· 

len 10 bin tonluk diğer bir gemi 

de lskoçya sahilleri açıklarında il 
Alman tayyarelerinin taarruzuna 
ulramış'tır. Alman tayyareleri, 

merkezi V'; şarki İngiltcredcki li· 
manlarla tayyare meydanlarına, 
kamplara ve aftlrepolara taarruz 
etmişlerdir. Buralarda bir çok yan 
ıınlar çıkmıştır. 

Kıbrısa takviye 
kıt' al arı geldi 
Lefkoşe, 14 (A.A.) - ötre. 

nildij'ioe ıör.e, Kıbrıs adasına 

mühim takviye kıtaatı gelmiş . 
tir. Şimdiki ıarnizon adantn 
tarihinde bu ana kadar görül· 
memiş derecede kuvvetlidir. 

m <e IF@\$ ü m o e gürrdlok 

Vali, Zeki-Nihat karşılaşmasında 
ilk vuruşu yaparak merasimi açh 

!At yarışları dDn bitti 
\ . . . 

Dr. Lütfi Kırdar futboı mera.,imlnl açan \'uruşu yaııtıktan sonra 

r"utbol mevSİIJllne dtin İstanbul ı slyetl iki kıymetli ve emckt...ır .por. 
bölgesi futbol ajanlığının hazırladı· cumuz Zekı Rız.ıı ''c Nihada lrnrşı 

ğı ve bllyUk bir intizam lçınde ltıt· gôstcrılcn ltadirşınaslılt eseri idi. Bu 
bik ettiği muazzam bir merasim p~o kadirşinaslık tezahUrU de karşılaŞ3· 

gramıle gırdik. Daha e\•vcl de bıldır cak olan iki muhtelıtın kaptanlıkla· 

diğımlz gıbı gUntin en mühım husu· (De\·amı : Sn. 2; Sil. 5 le) 

tayyarcJeri mihver ge· 

mUerinc torpll atıyorlar 

AKOENIZDE 

İngiliz tayyareleri 

Ticaret gemileri 
kafilelerine 

hücumlar yaptılar 
ltalyan limanlarını 

bombardıman ettiler 
Ka.hlre, 14 '(A..A ) - Orta şark İn· 

giliz hava kun·ctlcri karargahının 

tcblıği : 

(Devamı Sa. 3, Sü 5 de) 

r 

Sual No. 27 

İngiliz tayyareleri 

Brest ve Havr'ı 
bombaladılar 
Kuru havuzlara 
ağır bombalar 

d Ü şt Ü 
Londra, 14 CA.A.) - Hava N• 

:ı:arctinin tebliğ i; 

Bu gece kuvvetli bır bombar• 
dıman tayyare fılosu tarafından 
Brest şiddetle bombardıman cdıl

miştir. Dokların bulunduğu mın· 
taka_y a ve Sharnhorst ve Gnoise
nau Alman zırhlılarının bulundu· 
gu kuru havuzlara ağır bombalar 
atılmı$tır. 
Diğer tayyareler, Havre·dcki 

dokları bombardıman etmişti!'. 

Dotru SÜ.) le.) ip dokuz ko.) den ko\ ulnıağı mı tercih edersiniz, yoksa 
gtdl-,e a.) ak U.) dunııı \C' •dun yayı duı.cltınek bana mı kaldı 'l'» diye 
du,uoerck kc.) finize hakmağa ını 'l' 

NOT: Bu sualin cevabını aşağıdakı kupon uzcrinc kısaca yazacak 
ve 30 sual tamamlanınca cevapları adresinizle bırlıktc gazetemize 
gondereceksiniz. 

l 
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Amerika iş 

heyecanlı 
hayatından 

bir macera 
' ' .J 
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• ese lesi • 

avı vazo 
aş Spor hareke ~e ı 

.... ,. • ot Ne çabuk geçıY 

-4 -
Muduı muavını Sldımcr telefon· 1 nına gıtti. Bır tayyare t ksısı ki· 

da Bıl Pek m csını iş.lince ve me· raladı. Cenuba Paslfık dcmıryolu 
ele.) nla> lnc.:a dcdı ki. hattını tnklp ederek nıhnyet ak 

Yahu hala o ı~le mı ugraşı· ı şam <'kspre ine bir noktada yeti 
ınuı:., tıler. Birıız ılerdc inışc mu ait bo 
Ev t, fokat vaıoyu nihayet bır meydan vardı. Bıl Pek t ıyya· 

el g 1rcllm. iş yalnız parnsını reden çıkınen hat üzerinde bir nok 
veı·mll o kaldı. Dnnn dort yüz do ta eçti. Bir gazetenin yuz sayfa 
1111 \ l'rır mı iniz? dan fazla tutan paznr sayısını be 

E'11d o kadar pnram yok. raberlne nlmıııtı. •ı•rcn gorünur go 
Öyle ı şıı ketın kn a ını a. rünmez buna ateş verdi. Tren dur 

çalım. du. Bir kapı nçıİdı. IÇonduktörlcr-
Mumklln de ıl, ka n znmnna den bırinln hiddetli baııı uzandı; 

~or • ' ır cdılmı Ur. Yarın sabah Bu treni durduı magn cl!rct 
tan CV\C'l kım c nçamaı.. eden klmdır? Diye sonıyordu. 

Pekı, o halde derhal buraya Bıl Pek açık kapıdan ıc rı zıp 

k ela· llnlı de benim kim oldu. ladı. Memura dedı kl: 
tunuı oylc> ıııiz dC' çckıını kabul Yedi numaralı arabanın A 
et ınkr. 1 arelll kampartimamııdn l•I ada 

Bu o den dohıvı )arın sa· mı derhal ormiye mecburum, Yo 
balı ı l tokathımak borcum ol· lumu ke rscnlz burndn bir cına· 
"llll Gldı o ııkknnlı yılan... yet olur. 

Bunun u erine Bil Pek. hiddetle O garip ihtiyar adam mı? 
telC'fonu knputtı, dı er müdur mu· a Beni kimse aradı mı?» db e o 
avını P arliye telefon etti ve oln· rup duruyor. 
nı bıtcnı anlattı Muııvin: Beraberce kompartımanı buldu· 

V h \ nh, d di. Sizi ne kadar tar. 
Lahm tlcr okmu lar. Bm ol am Cappi Rıl;:s'i uyandırmak kolay 
nıptı ımı kiifı gorlır, ışin nrkasını olmadı. İhtiyar adam nihayet ge· 
bırakırdım. ccllklc kapıyı açh. Bıl Pek dedi 

Olmaz. yapamam. B. Riks, ki: 
bunu benden istedi. Arzusunun - Bay Riks, sizi bu saatte rn 
3-C'rınc clccc ine oz verdim. Sııi: hatsız cttitılmc mütec slrlm. Fa· 
kolumu kopnrıp tmak lfizım gel c kat ak am trene yetişmek mum 
onuna k dar scbnt cdeccsim. kun olamadı. Emin olunuz ki, c 

Fakat zaten vakit geçti. T ren Iimdcn 1;cleni yaptım. iste mavi 

Bir hesap mütehassısıdiyor ki: 
Fabrikatörlere perakende salış müSaadesi [ I· v ergi bakımından hazineyi de izrar 
nıişiir, bu m üsaade aynı zamanda 

inhisar imtiyazı da demekt:r 

et-
bir 

Birkaç gündeııberl de,nııı cttlğl· I cd lmcsınden istifade edecek her top 
nılz 'e aluktılılar lızrrlııılc h 1 1 C!;İr· tancı ytizde 6 nlsbctılldC blı klll"l kn. 
Jcr bır.ıl.tığırıı ) pılıtrı blrc;ok mııı a. buldc teı cddUt etmlyeceğl gibi ııera· 
ı autlıırdaıı oı;rcıııliğimiz ) uıılıi ku· kcndecı de bu suretle bulacoğı malııı 
ıım-: ıııe ele 1 tmkkııııta, tkarl hcsıııı satışında temin edeceği yüzde 10 • 12 
l~ lrrl ııılıteJıııs ıı;ı Ha) l mail lluk· t addesindck lbır kA.rı memnunıyctıc 

ı,, :Sıı) ur lnı:ta ile ıılılığınıız mektu- karşılar. 

bu, ol ıl<adorları tem lr ınak~nılı ile Bu satış mağazaları mUnascbctıle 
ncşrt•dll oruz: toptancı 'o perakendecilerin tıcaı1 

cBıı kaç glın eHcl sazı.:tenızde itu· vazıyetlenl\ln felce ıığı adığıoı clıı ka. 
maş me le ı hakkında. KaramUı· el bul etmek ll'izım gelir. Bu taltdırde 
ve Kul men ucat !abrikalnrından tabrlka satı.~ mağazaların111 hUkfmıe· 
gondeı ıinıış mu terek b ı tavzıhna.· te sene\1 temin cdcblldığl kazanç vcı 
m ;yı ben de okudum. gısi vesaire gibi vaddatla bugün mov 

Bunda, toptııncılaru nit olan yUz. cut bulunan ve yekunu oldukça mU
de on k rın mUtıtehlıldeı o kaz ndıı ıi· hını mıktara ballg olan toptancı ve 
dığınd ıı b h dı mektcdır. MU aade perakendecı mağazalarının blitUn tcş· 
lerı ill' soylıyelını in, bu göı Uş "e kllatı il hUk!lmete tcmın ettığı va. 
du U'lÜ kcndı ccph rlnden belk rldat arasında kıyas kabul etmez de 
doğı u ol bil ı. Ha ukat hal hiç ue rec~dc azim farklar bulunmakta 
bol le d tıldır. Ziı 11, > Uzde yırın! kdr ve bu yUzdcn devletin varidatına da 
Ue yapıldı!ını ılcı Uıdiıklerl satış, tesir ~ apm .. klııdıı·. 
hcı ncdcrs" sızleme(;c luzum gur· ı\drc;o;; Kadıl.ôy Yoğurtçu köprüsü 
dUklcrı ~üzde on dort f brik kArı Şefık Bey soka'' numara 3 Tıcaı1 
ile bıı ilkte yüzde S ı c balı~ hulun- ıesap i,leı ı mutehaı;sıaı ı. Hakkı.> 
maktadır. Bu mektup nıllnderecatı üzerinde 

l<" brlkalaım satış mağazaları he. 
ııuz mevcut değıl iken, f 'brika<tıın 

alınan m llıu ın toptan azami kılı ı 

ylizde 15 ve perakendecinin de ister 
fabrikndnn, ter toptancıdan alsın 

en çok yüzde 2;,ı nı betinde ıdl. Fakat, 
pıy . ad ıkı rekabet sebcblle topptnn· 

ply adan edindi !mir. mnlflmatı ve 
bu ış lıaklnnd mUU-hassıslıı.ı ın mU· 
talaalarını yarınki sayımızda y zaca· 
sız. 

kalkalı bır buçuk saat oluyor. 
Bılırim, fakat bir defa vazo. 

) u ~le 'cçir cm trene yetişme· 
nın ) olunu bulurum. Bana dört 
yuz dolar ödUnç verir misiniz? 

vazonuz... 1 cı tııcırleı, bu yüzde 15 yerine yüz· 
Yahu, sen sihirbaz mısın ne do i . 8 bıı· kfıı temını llc ktifa ve 

sin? Sen dukkl'ını bulup levha ını bunu 'bUyUk bır kazanç gıbı telt'Lkki 
gördükten sonra levhanın değ! ti 1 etmekte idiler. Perakendeciler de ny 
rilmesl için tertibat nldım. DUk· nl r kabet dolayı ile kend leı ine alt 
kl"ın sahibi ile satıcısını şehrin bir kAr nl bettnı kı altıyorlardı. Bu gıbi 
ucuna sakladım. Cnmekllnın öni.ı relrnbetlı satışlarda tııclrler serbest 
ne bir polis ~emuru diktirdim. ! kalmadıkları ıçln fabrikadan satın 
Pazar çUnlt dort yüz dolar teda· alınan bir malı mli tehi k eline ge
rik edememen için her şeyi YDP· çınceyc kadıır her iki zUmıenın aza· 
tım. Buna rağmen gecenin ikisin· mi kı'uı ancak \e cem'an 22 • 23 
de kompartımanın kapısını çalıp nlabetınden fazla yUltseltllenılyordu. 
mavi vazoyu getiriyorsun, Halbukı -tıuglln fabrikalar :bu salış 

r 
Üniversite 

ikmal 
imtihanları 

Dorl yUz dolar mı, Deli misi· 
nız9 Ilcnım bildi im Cappi Riks, 
bir dusun hediye i ic;ın yüz dolar 
arfctsc ıkıntısından helftk olur. 

- Simdi sfa bana bu dört yUz 
doları ' rmı)or mu unuz.? 

- Hayır, veremem. Sana tavsi· 
yem: D rhal evine don ve bu iç 
sıkıcı mesele> i unut. 

- Sızi burada tanırlnr. Pazar 
gece dir n olur. bana kefalet C· 

d,n d ' çekimi k bul et inle . 

Bil Pck'ln yorgunluktan baııı çat mağazaları ile ı ckabetslz b r taızda 
lıyacak gıbi aı?rıyordu. Çok sinirli temın ettıkl rı' yUzdl' yıı mi kArlannı 
idı . Gözlerinden ya lar bo5andı. cebrt bh tarzd hıılka öd t.nıekte bu· 

Ya öyle mı? 'B9na oyun e ti· ıunuyoı·lar. 

imtihan günleri 
tesbit edildi 

Üniversitede ikmal imtihanları 

l\lilli takım r:mcktnrlo rı ndıın Zeki 'e ~lhat takımları ba>:ıııdıı 

Di.inkü futbol Dünkü at yarışları 
<Başı ı incldel İstanbul at ~arı !arının on n f 

rının bu porculanı \"Crllmetıl ııurctil ta koşuları dun VelıcCendı aha 
&österllmlştı. sında yıne yedı se ,ız bın kı ılık 

Stadı oldukça mUhlm blı kalaba· bir sc3' ircı kutlesı unund ~ ııpıl· 
lık KUUesı çerı;lvelcmiş bulunuyordu. dı. 

DıwetıUer nraııında Vah ve Beledıy~ Yarışlar umumi) etle nor rnal n 
rcısı Doktor Lulfı Kııdaı. 1staı bul tıcelcr -.erdi, Yalnız Uçunc.ü ko 
mıntaka komutanı Cenenıl Zlyıı ve da Hoınans Dandl ıkı blr .mı 
daha birçok tanınmış zevat bulur ınak cadclcden sonra b rabcr b r ~a 
ta idi. rış bitirdllcr. Dandı ;y<1rı ı , ld ı 

İlk haıeket ferdı mlısabakal.ıı l.ı halde Romans poloda b h .nl 
ba~ladı. Taç alm mUsabnkasında yııparak içerıye burun burun..ı 
bırıncıllğı Beşiktaştan Feyzi. ıkı ncı· dılcr. Hakem he~eti bu kararı ~ ı 

llği Fcneı b;ıhçedcn Reşat aldı. Penaltı mcktc çok mu kUlfıt çcktı. l\1 
stışında da birinci Galata anıydan 1 en nıh~q et her iyi ha> vanı bıı in 
Şefık lkirıcı de Fcncı bahçeden ~sıı.t ci ilan cttılcr. x'al« t bah 1 mU§· 
Oldu. lcrektc parnnın tak iffil Ppey mU 

Top sUımedc de 1'"enerbah\;eden 1 ktıllıtı mucıp oldu, Çunkü Darıd 
Fikret bırtncllıtt kazandı. den ve Romanshın kazananlar n> 

Bundan sonra m tbuat takımı ile ni şcrnltlc Uçlu bah::e ırn o lnı 
hakemler karşılaştı. Du mlıs9bak . .ı. I dı. Halbukı Roman ın f vorı ol 
çok eğlenceli geçti. Netıcecle matbu· ması dolayı ile i.ızcrıııc fa la bı 
at takımı 2 • ı galip ı,;eldl. lct oynanmı , halbukı Dandı d 

.Matbuat • Hakemler mtisabairn· Iha fıızla para \Crccektı. i te bu 
smdan sonra merıısıme geçildi. Ta· 1 mın 1 indir ki, l\çlU bahıs 280 ku· 
kımlar sahada smılandılaı. J.teras m 'ı ruş \'Crdı. 
islikliıl marşllc başladı. Yarışlar şu teknık n<.'lıceleri 

Calatas:ııny merkez muavını En· \'f'rdi: 
ver sporcular namına and ıçti, bunu Birinci koşu: Üç yaşında :ıf kan 
mUteaklp geçit resmi yapıldı. Ta· Arap erkek ve di i taylara m h 
kımlnr hallun önünden alkışlar arn. sus 1200 metrelik bu ko~uda M. 
sında geçtiler. l1 ın va ralıat ı aııa• birinci, Kuruş 

Bu geçiş rcsm.ndcn onra ikı ta- ikinci, Suleyk liçuncu oldu G 
kını sahada göründUler. lkl takımın yan 100 ıkJli bahis 110 kuru \ er 
kaptanlan Zeki ve Nlhut da sıı.hn:,.·ıı. di, 
çıktılar. Her iki tıı.kım karşılıklı olıı İkincı ko u. Dort ve d::ıh yu 
rıık şu kadrolarla sehadn yer aldılıır. karı yaştakı yerli yarım kan ln 

Zeki mtıhtelıtl: Osmıı.n, Muı ,.ı.t, Ya· Gillz at ve kısraklara nuıh u 24 O 
vuz. Zeynel, Enver, SUlcymıı.n, Ba- metrelık ikinci l arı ta Po~ r u 75 
hndır. Bülent, Mtlkcrrcm, Aı it, Gu· kilo taşımasına rağmen ~arı ı Vl r 
zanfeı. du. Ccc;ur ıkinci, Olga üçı ncu ol· 

N hut rnuhtclltı: C1hıı:t , Faruk, Le. du. Ganyan l 2:5 kuru veı dı. 

ILJ1 atırndn tatlı 11. bırııl•11" 
U-U ut h dl r, bir nı ıdıl 1 

rn uıııldıkla: 
- Z ıııaııl.ır 

Elııı do •ıııu'i hlr kızın 
Ç ı g l lı ini •r ııtllı;I ~ıı 

- Zil ın mlar ne de çabuli 

.}Or? 

Dıl en bir t l Lenin bu 
zuh ren o ı.ızın dogdu~u 

tırl r ' h tırlatır bir talıJJ ~ 
lif hllirı.L' de h.:ıt.ıımttc bil• 

ıııiıı ;)lrmi :'la ihUlarladJ 
1 

ı;etım hıiıı gızll hir feQııdıP 
fut bir ı;;el d ~lılir. b 

ıotıı ' m ut gw ırr ça 
~ i~ or ılı ocı llnler ~bul' 

ıJ un anın } 
tın!ilad• 
Jl;l ı d 

gc<ll. ı .. tc )ine mc la bUS'uP 
J )161. 111 !tere için ro1' el 
hatırarıııı l ıl donüıniıdur. (i 
n 8 At-u to tıı hao:lı:rıın 1 
muhar hl' 1 ı El lfılılc cıı Jl 

' il ıfh 'illtıı sırınlştl. uatl 
lerdr tngdt re ı~tlla ının b 
Jıafl.ı l~·ıııdc taınnmlaııacııı1 
dılıl orılıı. 

ı ıansıılar ı; bul bıtınl> 
ha birçul. ' ı, tara ııın dı&ll 1 

şey ıı.-ln k lprüııun aıtıııd•~ 
ı:ok su ı;cı: rel.» dt"rlrr: 

tııglltrreııln bile tıtrcdlfl 
tcJı lıdııılıı son ınulıurcbf~ı 
tlcıı tıını hır t•ııe , e hiH' 
tıııd 111 ıl,ı bal, J,atcn çoli • 
ti. 

T 1111 lılr sen(', .. Kotil gwıl f 

gUıılcr gibi cabuk gcı)' or• 
her ikblııd d Jm;anlar dil 
goçü or~ 

Soı·unuz ~ 
Söyliyeli 

Çocuk terbiyes 
- Pazar gunleri çek işlcrıle meş 

gul olnmam. Pren ipime aykırıdır. 
fodur mu \ lnl bu sözlerden 

sonra telefonu kap!!dı. Antikacının 
o::atı memuru homurdanıyordu: 

niz ha' Ben Amirimin her arzu· 
sunu körü korüne yerine getiririm. 
Fakat bu lımlr, beni budnla yeri· 
ne korsa ben ona hizmet edemem. 
Bu andan muteber olmak iızere 

Buglln k ır h dlerlnın toptancıya 

yüzde 10 ve pcı nkendeclye yl\zdc 20 
nısbetlno ndlrilmlş olmasına gör.o de 
kıyas, yın nynldır. Zira tabrikala
ı·m bugUnkU lc;tıhsul kudretleri mun· 
t zurnan 'e seyyanen taltsım ve tevzi 

gllnleri tesbit olunınu~tur: Buna gô· 
re bütün !nkUitclerin yabancı dılil'r 

tmtUınnı birine te~ın-ıık hatta ı 

içinde yapılacaktır. Edebiyat fakül· 
teslnln TUrkoloji scrtlfıkıı ımtlhanla· 
rı 1 Blrlnciteşrinden 16 Bırinclteşri
nc kadar yapılacaktır. TUı k dılı scrtı· 
fıkasıl Bırinclteşrlnde, yeni Tüı k e. 
debıyatı sertıflknsı Arap ve l<"ars dil 
!eri scrtıClkası 13, lenı;l\lstlk sertlfl· 
kası 16 Bınneitcşnnde olııcaktır. 

bljl, lbrahım, Esal, Zıya, Fıkıet, Na- Uçünciı koşu : 'İ,Jç -.c d ha yu 
cı. l:iallpı. Eşfalı;, Mehmet Ali . karı yaştaki saf kan İngıliz at ve 1 

llakeın 'rarık ozengll. kısraklara mahsus 2400 melrelık 

Ne olacak! Burada sabnhlı· 

yacak mıyız? 
- Sıze bir e~ sorayım: Siz el· 

masl n anlar mı ınız! 
- Pek i_y i anlarım. 
- Öyle ı e bır dakika bekleyi· 

ni:ı:. Sıze bir elmas yuzuk getire· 
ce ım. 

Bıl Pek ot~line koştu. Otelin 
kas;ı5ına saklanmak uzerc verdigl 
anadan mira kalma yuzuğü aldı. 
Derhal antikacı dukkanına done· 
rek memuru buldu ve kendisine 
ordu: 

Buna ne kadar kıyme't biçer· 
sın iz? 

- Su içınde altı yüz dolar eder. 
- Öyle ise çekime teminat diye 

bunu muhafııza edıniz. 
Bak, buna diyeceğim yok. 

Bir kaç dakika sonra Bil Pek, 
koltul,tu altında muknvva bir ku· 
tuya ) crleştirilmlş mavi vazo ol· 
duğu halde bir lokantaya girdi. 
Acele karnını doyurdu. Sonra bir 
taksiye atlıyarak tayyare meyda· 

HERGüN Bi R F 1 kRA 

Şimdi hallettiniz 
E ki ri<'ııhlcn Hı.ı..yrct E fendi !jl· 

lrlerl, ho. ozJcrl, blllın ıı lınLır 

ce\nplığı \ c nhktclcrl llc ohluğu 
kadar iı;ki)c olan dlı şkurıllığü ile 

de mc-:hurdur: it hmctli, Erzurum 
\31İ !.l.İ Celal J>aşamn dh n efendi· 
liği hizmetinde lıulumluğu tı ınHla, 

her ak~aııı luııtıkları glhL yine ıııü 
kemnıel bir içki ofrasıuda karşı· 

1ıı,1ı !.'Ckl,tlrlr lcrlicıı , t uhaf bir iti· 
kııl c Ol lcr. Hik(ı) e. ııaş nın ııck 

ho~una gider '0 be':' bin kuruş llı · 

an ctt lglııl, parul ı ert ı.1 a ba lı 

kal!J U ınd ıı alına ıııı O.} lcr. H ay. 
ret t:Ccndi, hrıııcn 1111şu) J e tekler. 

C\inçlc hiç Uluıııııd n sabahın 

olma ıııı , bekler. Konağın buhçc-
lndc aşağı yukarı gt'ılııerek k h · 

yayı gozledlğl ırad Paşa it rem 
kapısımluıı çıkar. Karşısında llay
rctl gorımcc şasırır \ C ornr : 

- !\ c o Jıuzret beni mi bckliyor
fJ, un 'l .. 

- Hayır lzl dcğıl. İh aıııııızı 

a lmak için kuhlaııızı bckllyoruııı. 

J'aşa kalık ıha ile glılcrek : 

- Hu ••• 11 ıtırladını. Der. Akş:mı 
arlıoslukla o.} le hlr ballctıııl'ltiın. 

n buna inandın mıldı '? .• 
Hayret, fena halde ıdııirleıılr \·c: 
- .. ~tagflrull h il şam. Ak~am 

değil 11lmdl haıtcttinlz işte. 
Ce\ll.bllc .,.) ı ın hcuıı eder , c 

hiddetle çekilip p der. 

istifamı vcrıyorum. 

Bir saniye sonra sıcak, müsfik 
bir el, Bil Pek'in ağrıyan başını 
tuttu. İhtiyar adam: 

Hakkın var, oğlum, clcdı, Sa· 
na işkence ettik. Fakat iıste daha 
çabuk ilerlemen içın mnvi vazo 
tecrubesini geçirmek lazımdı. Sc 
nin bugün ele geçirdiğin şey, ma. 
vi bir vazo değlldir, Arjantin ŞU· 
bemizin on bın dolar senelik ma· 
aslı şefligidir. 

Ne, ne diyorsunuz? 
ğım adamları mavi vazo tecrübe· 

- Evet, EH Pek. ben ho landı· 
sine maruz bırakırfm. Uzun sene· 
lerdenberi on beş kişiyi bu tccrü· 
beye nnmzet diye seçtim. Senin 
le beraber içlerinden yalnız ikisi 
muvaffak oldu. Sana çok guven· 
diğim için imtihan şartları da 
diğerlerinden agırdı. 

Pek, tatlı tatlı ağlıyordu. 

Teşekkür ederim, dedi. Arjan 
tin işlcrinii de iyi idare edcceğım. 

Buna emin olabilirsiniz. 
Soylc bakayım: Bu kadar 

mllşkı.iUıt karşıs~nda vazgcçmeği 
düşündün mü? 

dı~ım emri cehennem beni karşı· 

lasa, bir feyezan sahasının ortası· 
na dt.i em bıle yerine getirmek· 
ten vazgeçmem. 

Dikkat etsen gorurdun kı, bu 
vazonun hııkıki kıymeti bir, iki 
dolardan ibarettir, Dort yüz dolnrı 
ve yaptı •ın yol masrafını fa"la bu 
lacağım hatırına gelmedi mi? 

Hayır, çunkü size şef sıfatile 
emniyetim var. 

Haydı oglum, yukarı yatağa 
tırman. istirahati hak (•ltin. Ya. 
rın bol bol gbrU ürüz. 

Fakat siz dugUne gidecek de· 
çil mi ıniz~ 

Ha~ır. diığun lakırdısı da ya. 
landı. Beraberce golf oymıınağa 
gldeceğız. Yorın senin içın bir r;olf 
takımı atın alacağız. İki, üç gi.ın 
beraber arkadaşlık edecek, din· 
lcnecel:iz. Sonra s n ArJantin yo. 
lunu tutacaksın. Rlks şirketlerinin 
bu surada Bocnos Ayre tc mavi 
vazo imtlhanını geçirmiş bir ada. 
ma çok ıhtiyacı vardır. , 

<SON> 

Coğrafyıı bolUmU tnlebesı 22 Ey
ICılden 20 Dirincıteşı lııo kadar imtihan 
verecektir. 24 Eylı'.ı lden 2 Birınclteş· 

rlne kadar umumi coğrafya serti!!· 
kası imtihanları 3 Blrincıteşrınden 

8 Bırıııcıteşrlne kadar mevzii coğraf· 
ya, 1 Blrinclteşrırıde fizik coğı·afya, 

20 Dlrınclteşriııde de fiziki, beşeri, 

ıktısadl coğrafya sertifikaları lmU. 
hanları icra edilecektir. Felsefe ser · 
ttfıkalarınıı Blrincıteşrlnde başlana• 

cak, umumi felsefe ve Mantık 3, sos· 
yolojl ve ıı.hldk S. felsefe tarihi ve 
pedagojı 15 ve çocuk psıkolojlsl serti 
!ikası 17 blrlncit~rinde yapılacaktır. 

Pedagoji sertıflkaıu imtihan gUnlerl 
22 ve 28 EylCllde İngıliz ve Fransız 
edebıyatı serll.fikuları 17 Bırinciteş· 
ı inde arkeoloji bölUmU seı tifıkalan 

da 14 ve 17 Bırlnciteşnndc yı:ıpıla. 

caktır. 

.Mezuniyet ımtihanları edebiyat ko. 

ıu talebesinin tez mUdafaaları 20 Ey

lCıldc dinlenecek, 11 Blrinclteşrlnden 

20 Blrincllcşrlne kadar yazılı ve söz· 
ıu imtihanları yapılacaktır. 

.Mikrofonda iki emektar sporcu ta 

1 

ko uda da yukarda kaydcttu~imlz 
kım kaptanları Zeki Rıza ve Nıhadın gibi ~arış Dandl · Roman mfıcn 
sporcu gençlığe öğUtlerinı taşıyan dclcsi halinde geçti. Ko uyu her 
yazıları halim okundu, dakikalarca ikisi de bcrahcrc denecek bır va. 
ıılk ışlandı. Bu mcıaslmd n sonra ziyette bitırdiler. Bır çok kim r 

maç Vah \e Bclcdıye relsı Doktor ler de Dandinin kazandı t 11 id 
L.Cltfi I<:ırdarın vuı uşıle başladı. dia <'diyorlardı. Hakem hey(;' i u 

Oyun çok sen blı cereyan almıığa zun süren münaka .ılardan o::rınnı 
dnha ilk dakikadan başladı. Oyun he~ il~! hay.vanı cin birmci ıi \n 
kaışılıklı hiıcumlaı'la geçiyordu. Bır ettı. Öıdemır uçuncU oldu. 
hUcuında Cihadın sUzel bu lrnrtnıı· Ganyan 120, pıtı e 22ı;, pliı C' 

şını seyı etUk. Fııkal bıraz sonra .MU l 00, ikili bahis 125 425 çıfte 
kerrem sıkı bir şUlle Nıhat takımı bahis 100 - 450 verdi. 
nın ilk sayısını yaptı. Bu sayı Zeki DordUnciı koşu : Dort 'c daha 
talumını canlandırdı. Zeltt takımı yukarı ;) aşla Arap at ve kısrakla· 
devre sonuna kadar h klml~cti elin· ra mahsu bu kosuda Tomurcuk 
de tuttu. ve nıhayet ~~şfaltın aya· b~rinci, Bora ikinci.,., Kısmet üçu~· ı 
ğile beraberliği temin etliler. cu oldu. _Ganyan l~;:ı kuru verdı 

İkinci dcnedc :'\1clıh Zeki takımın Bcşlncı. ko~u : İkı ya ında Y<'rli 1 
da merkez mulıncıın ohırak yer al· saf kan ln"ilız erkek ve dı i ltıy 
dı. 1Ut anlarda Zcld takımı Nihat ta. lara mahsu 1200 metrelik bu. l~o· 
kıınını sıkı bır çenber ıçıne aldı. Ve şuda Buket ve Demet her ıkl ı de 

bir 'k c sal t k d 1 F" k Çobankızını vurdular. Buket bi. 
ı ı ıı a açır ı ar. a at Na . . 

cı uzaktan sıkı bir "Utle Z k' t k. rıncı, Demet ıklncı, Çobankızı Ü· 
• T e ı a ı· çüncü oldu, 

mının ıkıncl 1;01Unu yaptı. Bıraz son· G 125 "k"l· b ı 825 • . anyan , ı ı ı a 11s , çıf 
ra da Mclıh UçUncü go!U de kaybettı. te bahis 250, üçlu bahi 280 kur 

Devre sonlarına dağı u Nihat takı· d' u ver ı. 

mı bır .penaltı kazandı Arıf bunu go· S k" • ı ı h E · · ı . e ·ızı s a · ncumcnının, ık . 
le çevırdı. Bıraz sonra da Oazanfer si de hususi idarenin olmak m:e 
bcruberllğı temin eden golü yap. re ı o hafta devam eden İstanbul n 
makta geclkmedı. ve maç do 3 - 3 varı"lan bu E.uretle kapanmış ol· 
berııbere sona eıdi. du. 

r,--------------------------------------------~----------Selim, bosaıımaga böyle bir şekil veril 
mesincle ısrar edhor. 

Hayır dUşünmedim. Ben al 

EDEBİ BO!IAN& 

Ne çocukça fıkırlcr ..• Hiçbır İngiliz 
mahkemesi yoktur ki l.ıu tarzda bır bo· 
sanma kararı vermeğe razı olsun. Sır 
Temple sustu. Meseleyi anlatmıştı. Daha 
ilerisi nesine gerekti? 

Vali sozUnc devam etli: 
Beni iyı dinleyiniz: Karımla biraz 

evvel konuştum. Binbaııının butun nasl· 
hatlerimize rağmen yarııı karısı aleyhine 
zinadan dolayı bir boşanma dnvası aça· 
cagını soyledi. Böyle bir rezalete mani 
olmak }{ızım. Bu rezalet Londraya kadar 
akscdebilir. Çok fena netıcclcri de olabi· 
lir. Bunun ıçin ben bu akşam binbaşı Car. 
teri buraya davet ettim. Kf'ndislle göru· 
scceJ;lm. Sultana bı.llün bu söylediklf'rimi 
tekrar edebilirsiniz. 

Demek ki işler sultanın arzusu gibi 
hallcdilemiyecektir. 

Çok tce ur ederim. Fakat edilemi 
:!'eccktır. Blnba ı tobıi çok haklı olarak 
kızmıştır. Fakat zaman her şeyı unuttu 
rur, oyle değil mi? Fıkrime pek iştirak 
tder gorünmuyorsunuz? 

Sultanın bana soylcdı ı sozleri du· 
şunuyorum: Ne kadar iımilll gortinuyor 
du. Şimdi ben gotllreceğim cevapla onun 
bütun bu umltlcrinl kıracağım. 

Y cUlln: Francis de Croiuet 
I akal bo anma davasına zararı dokunur 
dıyc bunu yapmaktan çekınıyor. İn~ıliz 
muhltının boyle bir davet dolayıslle tc· 
e sür duyup duymıyacagıııı benden sordu. 

Sız ne cevap verdiniz? 
Boylc bır şey yapılamaz, dedim. 
Mc ele öyle bir şekil uldı ki bura 

muhıtı artık ba ka bır şeye inanmaz. Sul 
tan ne yapnr a yJpsın , !uç kımsc bildıl;in· 

den a mıya<'nktır. Kendisine bunu da 
soylc) ın ız:. Olmaz mı? 

Sultan bu sozlerinizden memnun 
kalmıyacnktır. 

Ne yapalım, mesele muhimdir. Za· 
n anında her eyı bitirmek lözım •• , SU· 
rUklendikçe dahn vahim bir şckıl alır. 

Sır Temple ter dokuyordu. Valınin ya. 
nından ayrılırken ne yapacasını bilmez 
bır halde ıdi. 
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Çeviren: ReZDn A. t. YALMAN 
endişe ve merak da artıyordu. Sır kaç 
gune kadar rahibelerin yanından ayrıla· 
caktı? Nereye gidecekti? Selime bütun 
bunlardan ba~edince şefkatli bir sesle 
ona şu yolda soıler söylüyordu: 

Butün bunları düşünmeyiniz, sevgi. 
lim. Her şey yoluna girecektir. Sizin için 
her gün elimden geldiği kadar uğraşıya. 
rum. Sade sizin için değıl, bizim içın . . 

Odrey merakla soruyordu : 
Ne demek istiyorsunuı? 

- Size bunları daha sonra anlatacaı:ım. 
Siz hlçbır şey dü§ünmcyiniz, hiçbir şeye 
üzülmeyiniz. Hayat bızim için yeniden 
başlıyor. 

Odrcy ele Selimı dinliyor, inanıyor ve 
kendini cereyana bırakıyordu. Öyle ya, 
hiçbir şey umurunda desildi. DUnyacla 
Selimden başka kendisi için ne vardı? 

O gUn de Selimin koluna girmişti. Mu· 
tad gezintiyi yaparlarken Rahman geldi. 
Selim mabeyincisini gorüncc kızdı: 

- Hakkınız var, beni mazur gorunfiı. 
Sizi rahatsız ediyorum, fakat çok muhim 
bir şey var. Sır Tcmple sizinle acele gb. 
rıişmek istiyor. Valınin bır mektubunu 
getirmiş. O mektup .• , 

Odrey Selime hayretle baktı. Sultanın 
yuzunün akin mfınası birdenbire dcglş 
mişti. Vnhşi bir sevinç ile: 

- Hemen gidiyorum. Otomobili hazır
lasınlar, dıyc emir ' erdi. 

Sonra Odrcyln ellerini tutaıak dcdı k 
- Sizi yalnız: bırakmaga m<'cburu n 

canımı Fakat yarm oglc yemcgını b ı 
ber yiycccgiz, • 

Doktor musaade elti. 
Genç kadının koluna girmişti. B h 

de yavaş yavaş yLirilyorlardı 
Odrey merakla sordu· 

Ne var, Selim? Bana nıçın hıçbiı· 

ı;cy soylcmıyorsıınuz? 

- Sıze bir tek şey soylcmck ıstcrim 
Canım: O da sizi scvdigımi ve yakında 
da karım olacagınızı •. 

Sonra acele ile yanından ayrılarak oto· 
mobile koştu. Rahman kendisini bekliyor· 
du. Efendisine dedi kı : 

- Çok tehlikeli bir işe girıyor unuz. 
Selim gülerek cevap verdi: 
- Benim için tehlike yoktur. Ne yazık 

ki nişanlım şimdiden sarayda oturamıya. 

caktır. Boşanma işi bitinceye kadar onu 
burada nüsafır clmek ıstcrdim, Halbuki 

Terbiyeli daT19 

köftesi 
lıt d ı na ıııııı l'tlle çal' 

olur. l uı,at, korı.e 'c ,ıı 
etik de ~apılablllr. sut \ 
tar fııııhın budanııııs bir 

ime kılma malmıcı;lndt11 
1 

ıı. ( zcrıııc k fi ıııll t re! 
ter H. k t-11' 

Misb Carter bir kaç güne kadar rahı· 
belerin yanından ayrılacakmış. Sultan 
kcndisını sal'a~ misalır etmek isti;)lOr. 

0clrcy nckahat haline girmi~ll. l\lanast ı 

rın bahçe ındc her gun bir gczınti yapı. 
jlOrdu, Sıhhati yerine scldikçc içindeki - Sana tcnbıh ctmemı tim mi ki ••• l.Arkesı var) sonra ~.ık;ırııı ı;ofru.> n ' 
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~ Şiddetlı· 1AMERIKADAIAMERIKADA y . b . ._ g ı epyenı ır 

~ llıuharebeler • •ı 480000 kişinin Yeniden yapılan Makedonya 
·Yazan:--- İstanbul iınıvcrsite-;i ı:ctebly:ıt r ~ mi bir anlaşamamazlık vardır. Fa·ı. tı. r ak,· ı e 3 5 o o o ton 1 u k Yazan: M. H. Z,A L 

"118 B RıN sol Siynvu "il, Karngoz oyunlan Kara"o'· J\Iaarir Matbaa ı, her vakit galebC' çalar. M A N EV R A ! TQ p GEM ı· s ı· ~L fakültesi doçenllcrındc-n Sabri E 1 lll Sabri ı:sat Siyavüşgil,J kat Karngöz, realist duşi.ıncesile Ş ' Lr clgruflar lııılırr '"rl~ıır: ı;,.kı 
R 

0 
" h i K :sırbl tundu. Ilır' nıı .. tıınıt.ı, uzerindc psiko . sosyoloJık bir de· 19U, 6S kuru!}· Eserın sonunda mu arr r, O· 

1
-::::_ t\lı. \ neme neşrettı. Kaı o"oze daır şim \._ rJgozlc halk ruhunu ifade eden Bu 1111 \C llen;ekte, Karnı! ı~ıla çctt 
1• ~ dıyc kadar bir çok malzemeler VC' - meçhul holk sanatkfırının sanat ( A) B 

1 
'k V.ı ıngton, 14 (A.A.) - Şımdi· ıer l'"lılu olıııu-:. birbirlerinin lıa':'I ı 

ri!Q - - tetkıkler ncsrolunmu tu. Sabri E- 'Yazan: dehası itıbarıle bir Cervantcs, bir Vaşington.1~
4 A. · b:- 'kır er yc kacıar bır mıslı daho asla fnsa rıııı ~cıneklc nıe .. gııtıııll-:Icr ... 

~~, ( Unıhurrcl 1 Bay Ruz· Rabel.ııs. bır S\ ifl'tcn hır tc a ası 1 Amcrlka tar ının en uyu as e· ecıılmemı dert'cede kudretli bir ın .. nn. kl'n<ll kencllııe ,,OflllOr: llu-ın11 .. 11 \ftrıl"n ·ıuttıkt" te - sat. baııka bir ey yapı) or, Kara M b t K 1 ,. l l b "CC<! varısı 
" L • Ü e me a~ aa kalmadıı;ı hukmUnU veri:;or ki, r manevra arı ugun .. • hnrp emı i olı:ın 35 bın tı:>nluk 1 hin bu \'ehlcrl kim .. ııühhındırı~ ur.' 

A- ~ <>iti "'u , r• hile, sıo kıı- "oz h kkmda ınc\ cut 'c kendi • t haklıd bac:Ja" acak ve bu manevralara ce· 
·"il "' • k ı d k b "'9~ c ır " " l\hı a~lıu et • •rhlı ının. tahmın Klııı lılrblrlnlıı ihliın(' salılıtı\ or: , rıJuıo lı ııı gemisi, Alman buldııt;u \;CSl ·a .ıra ') anara • u h T •.. · man 480 bın ki~i Louisiane'da ta· 
•llııh h.ılk .ınatmın cemhl'' ha)atı ıle tıryakının. sar oşun, uzsuz un, Kıt::ıp blıtunıle halkımızın ruh t k d C't.lf'lı .ııı..dd • • 7 av t'V'7~1 yani Dlln lu o .. ıınlıı" lılr 'mut tı.ıllıı 

arıı seıııılcrı 'e dcnlı.al- t 1 1 t 1 k tıp · hac:sut etmek suretılt> ış ıra e e· d 1 " nı 
lıa olan munascbctlcrını ::ıra tıı ıyor a ra ı arın vc ımpara or u ve kabılıyetını çok giızel anlntnn, cckleı·dı'r 23 eylüld denızc ın ırı ecc.,ı • de tut.an tcsnııüt!Uıı ~ r.rlnc nedı•ıı 

r.ı ııılı ::ııh.:lc lçiıı Atlıı l E H bl t b ld kt"dır a ve ondan halk ruhunun kar::ıktC' lcrinın (Arap, Arnavut, rmcnı, • müsb t H' zengin goruşlu bir c er. 1 B f · t k' . . ne. Ame ar ·c ı u:arc ı ı ırme " . blrdcrıblre ho~le bir a~rılık \C ılıı 
._,Pil •lnıı lardır. .\lıııau.)nnın rlni , e' ak ulamelkrmi cıkarmı~ a Ruın, tatlı su frcnsı> k.ırakterlcrı, dir Muharririnden folklorumuzun lk u r. ;~' 1 ·ıncı ve uç~ r u M t ırhlısı halı ha· nmnlık manz.ırusı pQd.1 olınu~tıır. 
'ı~1~ ı.ar-:ı ııc Hlz.i~ d nlııca raJışı\ or. Bu mcvzua bu noktai hareket tarzları, kıya!ctlcrı \ e dığcr mevzuları uzerinde boy le ol-1 r Gacor ulaLrına ~~~supourcl·u ... ~ e l\.nı llc-: neden k.ırdc-;;1 'uru~ ur: 

ıletıldlr. ır - • fı f 1 l . . . , ı nrra car, ır.ıncı ,, ... 
"°~.\le nazardan ilk defa bak::ın odur. Fol tcmsH cttıklcrı 1:1 nalar ncc en· ı sun, hızı kendımıze tanıtan .ct neral Krıısger de üçüncü ordU\n Hıı ım.ılkr l'CHqı ız kulalıilır-
~~ K CEl'llE:SİI'\DJ:: klorumuzun dıgcr mc\ zuları uze· yor. Varılan netıcc.}-e göre. <' a 1 klklcr VC'rmesini temenni ederiz.! kumand;ı etmckteclir. di, cgrr ,.ifr<';\ 1 lıulhıtnıcı, 11:in clı-

11 ltblı"lnc 1;orc, ku\\ctli rinde basta Zıya Gokalp, Fuat kahr:~m~~1 ~~ragöz, fiıyonomisı ''.~ Mehmet Kaı>lan General Lcar'ın ordusu 150 bin ıniı.ıtc l'\lalicdorı)'a gibi bir uıı.ıht.ır 
~külleri .Lcıılııgradın mil Kdprulu, son yıll::ırda Ahmet Kud· karakfeı ı ıtıbarilc halktan bıı . . ~ . _ ve general Krul'ger'iıı ordusu dıı lıuluııına'ltn ılı ... 
:,ııh~ ini ;)arını-:lımlır. Hu si Tecer ve Pertev Naııı Boratnv Türktür, onu temsil eder. Hacıy. ı < 1 > Salırı Esat Sıyavu gıl, Kara· 330 bin kisiliktır Ynlnız birinci ö~ ıe goriııııı~ or ki (' ki Makedon 

ı........ - 1latıu ı arşıluı11ak doğru dikkate ı;a~ an, kıymetlı denemeler vat sözde. münevverdir (Enderun· göz, .Maal'İf Matbaası, 19'11, 65 ku orduda hali hazırda Amcrın. 11111 ~ 
11 

uııullrrl l ııgoıılın topral\lımııd.ı 
'1-..ııt.ıırrıııı a;'ibl diın)aııın birin- yapmışlardı. ludur). Bu iki şahıs nrasındn dai. ruş. malik bulunduğu tanklarla ve zırh hortlııhlıııı.,tır. l'llııkcıloııl u ı;eteler 

'"ttıııı tahJ,eııı nıe\ ldlcrlmlcıı Folklor, bizim gıbi san;ıtıni, kill 3 h otomobillC"rle mücehhc>z kıtaat na ıl hurl"tl'kl ul kalı de' lctlcr ta 
"' ili ı mı topu bulumıcnk • tıdaraa ı temini birknı: turunu. tcrbiycsını. sı~a etınf hal A' I .. SovyetlQ..,re go··re bulunmaktadır. rafıııdaıı idare cdlli~or a. "" ı• on-

& 'de larıuaı mllınkun cll'ı;ll- kın ruhuna ve karakterine gorC' .man ara gore =============== (nr t ra""ndan 11.hlanı'o~. lu-~ ı\J hu l'ls'ın suratı, <=anttc 27 ° " " tiıı nıanlar nıu.,t.ıhkcııı nıe\ ayarlam::ık prcns.pını gudcn de. Akd • d ın 11 mul cn\ 
1 

olacaktır Gemıdc. goı>lll\lanın dort ı.oı;e indeki çete 
ıcruı,llf' ıııa)lu tıırlalurını im· mokrat bir millet için, çok mühim, (Başı 1 iııride) (Bıı'ı 1 lııddr.) en J Z e ta\) areo fırlll mnk için bır mııncı- lcr de hiç ı:Lııılıf'&IZ. a~ nl şekilde ku-

'-ııtruı i~in bir gedik aç- hatta tarıhten daha muhım bır bil· tahrıp veya igtinam elmlşlcrdır. lerın 13 eylül osle tebliğleri· rıık l 1 •n (' ktı .• ı kinclcri 115 nılUJI Mctlll~or. bll\Cll'rl dl' tıpkı 
':.J.ı~tıklarını hildlrnıişlerdl. gl subesıdir. Çuııku trırıh umumi. Bundan başka Almanlar, uç tayya Kıtaatınuz, butun cephe bo.}un· (Başı 1 incide> bin ı- \ k ıvvct!ndeodır. YUk ek ~ıaJ,r.donlodıı olduğu gibi, imha u 
'

111 ınc\kıll'rc tııarruı mu. 1 )etle mıllctlerin arızi harekctıuın re tahrip ctmiı,;lerdir. ca duşınana karşı harp ctmi§ler· 1ngılız tayyarderll dc.nanma)d kl rıııda \anncnk olan ı.ullcri tathlk etmek , 6 nıua~.\l'•ı 
bir ıılanu te' flken birçok 1 elen ba~~cttıgi halde, fol.klor. hal. But un cephede harekat devam dır. So\ .>et teblısı ıç ila\'csınde mensup tayyareler 11 12 Ey.ili g ce. bir toprak parı;asının muu~ ~en u .• 

~t 1' laarnız aDıalarmı lhtl- kın bütun hayatına sJmıl \iC de ediyor Ba tıktaki Sovyet hnvn fılo unun s ve 12 Eylf11 ı;UndUz Oı ta Akdcı • .z· de,lctln eline geı;:ehllmc..I için ıuz.ıııı 
i ~l>ehır tızerlııde blı:;lik 'c vam eden ruhunu tctkık eder. Roma, 14 (A.A.) Stefcını ajan Lc. grad methallcrındeki düş de bıı düşman gcmı kaf le mc pc'k mı ,,... gelen hazırlıkları ~aıııııakhr. 

\a ınuharebclerl \ uku bul Do.} le olmasına ragmcn, folklor il· sının ~ark ccphcsındckı hususi mu m::ın harp nrabalarını agır zayıata muvaffaklyctlı bır tıııırruzda bulın· tı :ıat ht ıınku seyrındc devam - Demek ı.:ı l\lokcdoıı~ n snlı;ıııı i~ i. 
ı~11t. Su ha\ a nmharebelcrı, 1 mimlz. malzeme toplamak sahasın ha biri bildiriyor ugratmış olduÇunu bıldlrmekte. muşlard.r. B\i taarruz nclıccs d . 

'11 1 k . dir ht c>tt ı t. kdırclC' ikı Okyanus filosu l'e ,.lınale del'l-ru ~alılınıo:tır. nuııuıı • eıııını tuhriıı 'U l.ınha 1 da bile, bugün maalesef ço · alıl, l\lourmansk·tan Dnıeper ve Ka· · . 3 tıcarct gcınısı bılyük b.r ı ım ıe ., & 
'lı ı eııın .. ıad harbi J ft 1 clon m ele kn donanmanın 1944 te Jani i til 1 \ t btı il.dar de\ am cdl'ı·ektlr. Al- met odsuz ve ni..:omsız bir haldedir. r~denLrn kadar uzanan bu tün şark ' "' l'll ıenn"n c ' l tahı ip edilmiş ve dığcr baıı s~m.ıcr la beraber erp ıı er ı 'ruııanın 
ta .. n,. ı.anaat getirdikten Sabri E adın kıtabı, ıçtimaıyat ccı>hcsi tam bir hareket halinde Lonclıa, 11 (A.A > - Reuteı ııjan ağır hasııra uğrntılmıştır. tahminden ikı c.-nc evvel hazır 0 · hiç bir tarar111d1& ek lk dc~lldlr. 

1ı -r.... sııım Mo ko\ adakı muh:ıb rı blldır,· I 1 d d ı ,. B h N t it t .._t 1 ... ıa ge~ctd<lerdir. ve psikoloji ile birleserek mlisbcl dır. 
01

.. 
1 

Occcı ynpı nn taarruz esnasın a <>· acabını a rı~ e ez::ırc ı um e · 
, \ oroı;ollof, Lrıılngrada ta- vollardan gidl'n bir folklpr ilminin ı Rusların İlmen golu sar kında y G. nan maya mensup tayyaı eler tarafı .- m<'kteclir . ... rıı'" ıstı~cn Alınan ordU!>U• • · · · yaptıkları mukabil tanrruzlar 'lka ece \e gUndıL: cereyan ~den top. elan atılan b.r torpil bUyUk bir tlc.a· __ • .. ıııa kulturumu~ ıçın ne mühım nctı. 1 1 l ,.u duclloları, Lenıngıad dışındaki 

ınul's!'>lt olın k ıııak a· 1 . , · t k b k mcte ugramış ve Almnııya ı e mu ret g mı ını ı orta ıııa ısabct ctmt -
11 ;uııı ı eııubunda \ aldrl ce <'r veı ekccdg'ıknkı tgo derme o ba I · tcfıkl<'rine mensup kU\ veli er, b\l· ı muharebe meydanını bıı cehenneme tır. 1nfılal< o lrndaı şıddctll olmuf}tur 

mındnn ço ı a e e er. • ıze . . k ı;c\ ırmıştır Burada çaı pı an Rus ve 
~ \ ltıllkabn taarruza l:'cçnıl-:. halkımızın bir tarafını aydınlatı. tün cephe ımtıdadınca Sov~ct u~ Alnı ıı kıtaları b rb rlne mu zzam ki tayyıırclrr ııars,lmıııtıı. Bir ı;enıı 

Bayan Ruzvelt 
, .. oro ,llof ordu unun hol le vetıcrını hırpalamakta de\ am e 1 batarken s-önllmUştUr. İkınct bir tor 

ı.. "Ctte bıllunal'a •ını lblr lhtl- yor; orada biz halk ruhunun ne . 1 d ÇC'lık \ c yli.k ek lnfılak maddeleri at- pil dıger bUyUk bır t caret \'apuruno Ne\')'orh. 11 (J\ A.) - Sı\ll mtida 
.. tak bereketli kabıliyctlcr taşıdıgını mıAşlcr ır.k ti 1 S t Peter maktadır Taıı.hın en bUyUk \c en 

1 1 
d 

it lılrl<nç ;-un C\\cl)az.- . ı 1 man uvvc er aın ı!önbet etmiştir. nfılfı.k netıces n e fan dlrcktöru B Laı;uıııdıa, Madam 

1 numaralı gönüllü 

•1 '1\1' "ortt" or, :idctn takip etmem z a b S 1 k K f h~ttınııı kanlı h rplcrındcı\ b rıntn c~rcy·'n et b 1 lı den ıoclcn bir lıabe· 1 ., t i\o b RUZ\ cıt•ın 1\ ıl mildafaa müdür mu-" ı 1 .. " . . 

1 

our" ve mo ens , ıyc ·• • " " \ ptıı dan bUyt·ık blı dumarı ve u ıar 
• ~ lııarruz Alman nıukınc- zım gelen hayat prcnsıp r nı Hl s::ırkıııa doi;ru ilcrlcmektedır. Şlu ı• ı u mıntaknd:ı Sovyet gonUllll Utunu yUk dml!';tlr. a\ ini tııy n cdılmış oldu~nu blldir-
"lr •- kalıyoruz. Kitaptan benim kufam e"sebtıı·gun Alınanlar tarafından ku\'\ eUcı Uç h ftadan beri kızıl or-c~. 1uıııstır. Bunu nııt'ak bir ' 11 12 EylCıl gecesı ağır bombardı- mlş vcı m d mı 1 No. lu gönUllU diye 

"" 'Ilı da kalan en .buyuk mfın~, Turk zaptından sonra şark cephcslnd· dud k, 11 kud:ışlaıı ıın vnı ıba ınd ı . ~ ııru oğrcncbilcccglz. h lk t h d 1 h du. nıanu karşı harın etmlkledıı. maıı tnyynrclerı Paleııno lımanır rla tav lf ctml tir B. Lagunrdia Madam 
ı. e, lııııoccııko orduı1u mu· a mm cemıy~ '

1 
; c crınc, U· buyuk bir muharebe ba~lamı bu l umınJtU il " p 

1 
gcmılcı c \ c deniz tczgılhlaı ın.ı. tnar· Ruz\'clt'ın :!D Eyliildc \ azlfeye başlı· 

~rrıızı& de\am etmektedir. k(ınıete, kendls ne ya mncı un ur· lunuyor , ..,w p. zııı· g illi ravc ıı guze-
1 

b 
!ara, anlayışlı, canlı bir .ııozle bcık Sovy~l kıtalaı ı kumandanlığı, tc .ne gele b r ldgı ıf, bUtUn bu ının ı ruz ctınlşlcrdır. Havuzda tıu unan ır yacağını l\üvc ctnuştır. 

~ &'tthri Uu toplarırıııı ate. ması, cluc:lince ve harC'kcllcrınde İlmen golü ile Valdaıe tcpelerl a tnlrnyı tut;: n ve Alınan kuvvetlerini llcnrd gemıslnc mUtcaddlt bombal r 
111• •ıııu tir. Almanların Brl- daima reali t, muv:ızcneli ve sep ımbct ctmı.ş \'C buradan kızıl alc\.lcr 
""•neı· ı t ki t rasında genış bir çc\ irme harckctl •·ıktı~ı ,.örlılınU,.tUr. Duman )'U:ı:Ur · 

:,~rı ııu ~~ıır~uı~::;,:ti;r~ ak:; tık bir ruh taı;ım'1 ıdır. Kcncll kc-n yııpmıya te~cbbus l'lnlİ'~tır. Mare ~en ~a :rın dcr~csi serahatle mUşa-
... L brlniıı talıll.)csl üzerine 1 dimizde bu mnnalan bulu az bır ~I Tımoçenko ordularından bıı'ı. ~ede cdılememlştır Alnı ı;ece donan 

Tobruk çevresinde 
harp ş:d :fetlendi 

~ .. ti ı\lı . 1 kazanç degıldlr. 1 Vielolukı'dc ımlın cclılmı tır. 
' nan ku' \Ctlcrı tara- ı K t b 1 1 .. ma~ men up tayyareler Higata cep Kohirc, 14 (A.A.) _ Orta ~ark 
.. ~tktan da çcHllınck tehli- . ıtap a :ı5 ıca şu me\,ZU ar uzc. • Mıtreşal Tımoçenko ıle Voroşılo. h ne f,ıbı lltasını bombardıman etmı -

• .... h.. rmdc durulmuştur· 1) Folklor ~ e fun bu n ınta · d tal ıl ttı lcrı ln~ilız kun cUc.r.ı um unu karar~a· 
"' f ""<- bUJuruua.J.;tadır. Moı;ko psikoloJı: Muharrır. hu f ılda, kuv\etlcrm sistematik olarak im· lhıs)ada ilk kar )ağı)or Icıd r T rıuz n tkcslndc beyaz bir hınm teblı~ı· 

tı dtnıır) olunun kesilip ke· folklora mustcnıt bır lırılk P iko hn cdıln1clcrinc dcvaın olunu ... or. Londrn. 14 (A. A ) Ru:s cep dum 11 ı·c hır yııngınıa çıktığı gö-
lı n.. ildi Al " tll ı tll J'~,.uz" cı' ııı dak ı t · '!'obruk mınt Jka ında sa" aş muf c ..,z. mııluııı clcı; r. - lo3·1·sı'nı'n mumkun olup olmadı mı k tl d h<' inde, harp h.ılen bUlün sıddc· 1 01 1 · •wc u , 

tr lk Esa en bu Sov)·ct U\ \ e <'rı ım yonun bonıbnrdnıanı n('tlcc inde dı. rezclcrımi.z du mania temas tesis t, n of'dan ıluha cenuba araştırıyor; AHupa mudekkıklcri· ) e kadar ehemmı:ı. etli zayiat ver lllc de\ au1 celi~ or. Daıl~ ·ı elcg d k · b k k 
1 

d 
b ltıt1\affak olurlar a, Ki- nin bu hususta ılcrı suıduklerı Ci raph gıı..:C'tes.nın Slokholm muhn ğe:r blljl\k bır Y ıı.gın çıkmıştır 1 c eme ızın ır ço .no ·ta ar a 

\ L,, l\a ccnuııta uudlcnl ordu· k d. etı·cccle miş bulunuyorlar . . blı·ı Spıtfınld ''e Hurı ıc~ı1c t":-ya. D ıı 6 nıuhı ipten 'e cloı t tıc ıı ;.t duc;man hatlıırının dcrınl•gine gır 
q~ " 1 kirleri muna n n c •lor; n • ı,eningracl tahriı> cdılnııc; " • u " ı d B f ı ı · · 
t t \lnıan ilrrl hıırekctinılen ı folklor hadiselerinin h:tkık \ c tah. D N B relermin Lenıngr::ıd uzcrındc ecre scnıı ıle orta hacimde birkaç gem.- rnıo; ?r ır • .ı aa ,yet erıınız ne. 

'<!) ct'ektır. l']tc Uu:ılıır hu fc· ı·ııı ı'le, halk ruhunun k'.lvrrınnbı· Bertin. 14 (A.A.) . . . r ~ :; an eden muharebe lcre birinci den mUı cl;;kcp olan kaf.lenın bakiyesi tıcckınkdc fohknık !mudafaasının 
ttı • . 1 jansının iyi mal(ıın.il alan maha ı · lııfTılız tayyarclcılııın taaıruzuna ,1~1 ır ı".mına .arşı c uşmanın top· ~ıı.ı l>•clcrıııek lçın Ki) ere I ıeceğını sövlliyor 2) Kurııgoıun den 0..,rcncligln<' gorc, şark ccphı~- plfınrl:ı işlırak cttılderini ka~ c]('y. o f 

1 1 
b Ih 

1 bir a k bil t 1 ° ı d' ·d ramı"tll'. BUvuJ;; rapta bombalar bU c:u aa ıye 1 1 a a .. gır 0 muş. tt11 ıu 11 aurrııı.a S • Larıhçesi. Bu fasıldn hnyal oyunu. sinde Alımın kıtalnl'ının nlr!ıkları , leme l:te ır. Ruslar tarafından şı T " " l 
1 bt. Her halde Uusların ııe\. 1 nun m_enş. cı ..• Karagomn teşekk.ul Rus esirlerinin ifadelerine .huc;usi clctlı mui,abil taarru..:hır ~ apılınak yUk tıcarct gcmllcı ine ısabct ctmış ur. 

lr ın ff ki ı b ı d b ta ı !evle ı Duşmnnın butlın gc>ce devam e· 

'<ııı~, <lc,aıu ..ttlklcrl mukabil ceyi yapmak için muhıırrırin pek Bunlar, Leningratta Sovyet si- Ru.syada ilk knr yağmaktadır. çınde ~andığı görUlmUştUr. lklncı den topçu harekeli olmuş, fakat 
t U\a a lCt cazaıı. ve tekarnulu anlatılıvor. Bu larıh bir ehemmiyet atfclmektedır. hıdır 1 ve un aı an .r ncs nın a r -

tq11 'ilrb k - molen k • çok araştırmal::ır yaptığını eline 1 ya i komiserlerinin ıdaresl altında Alm.ınlar, Ru }arın merkezde mu· bUyük gemiye doğrudan do(;ruya bU- in anca vc malzemccc chcmmıyet. 
lı ını ele geı.:lrıııclerı rn geçen hcr vcsjka\I tylclcn iyiye şehrin umumi b'nalarının, ikamet kabil taarruza geçtikkrlni kabul ylık çapta bir bomba iSabct etmiş· li hıç bir hasar ıka edılmemiştir. 

'-tıı.~ l\lnıan ordu unu bu hat· ıncckdı{;ini ı:oruyoruz. Bu fasıl gahlarının berhava cdılmış oldu· etmekte ısf'ler de. Bud\ oninln, tır. 
~ ııtnıaları lawndır. dan anlasıldı~ına göre, havai oyu. guııu Ö.> lemı lcrdır. Dinycperopctı·o\ kta Dnıepcı ı tC'k Llbya'da 11/12 Eyliıl gece i Blnga· 

' 1:1 'azl)tl dct;ıı.ıuck üzere- mı şark mıstısızmın~n çıkmı tır Son gunlerdc Leningrad C<'phc.-. r.ır gı:çtıı;l habcrını ıhç mevzuu· zıyc yenıdcn taıııruz cdılmışttr. Juli- iranda isyan 
<Başı ı lııcide) 

tı ~t'l\ı Huı. J,u\"\etlcrl ileri Onu i Jiım "ılemınc gotureıı, yii:;un . inde csir cclilcn Rus askcrlcrı bu 1 bahıs ctmcmcktcdirlcr. anCl dalsa kıramna \c rıhlınılarn 
1 ta.:•an ktı\\etlerlııe karı:ı ve tekıimul ttır~n _Turklerdir ve şrhırdckı blıttin rcı;mi ve hu u ı D ı er tdra!tan. Comcl bolgcı: in· bombulaı ntılnıı~ ve yangınlar çıka· 

k rruzıarda bulunmu .. ıar- bu sanat, On beı;ıncı, On altıncı a binaların, mekteplerin vc C\ !erin de Ru lar için tchlıke mevcut ol· rılmı"tır. Jullana dnıga kıranının c.r. 
' ı\Jıııa 1 • ., Kuzi tamn tamamile asilerin e· tı " nar \C gerek e Ru sırlarda, Anadoluda, eskı ta avvu. Sov~et siyasi komiscrlC"rınin emı ı chıgu a ikarclır. nubundıı bır petrol gcmısınc de taıır-
t "'111.)c ·ı 1 k ı k t 1 k lhulc buluneutu anla~nıakta. l~r· iter kal't'ı ı · ıı 0 a_ fi mahiyetindcn ıır u uı·a içtı. ıc.- tahrip edildıklcrını teqt etMış So\'yctlcrin istiı·cfat ettikleri ) erler ruz cdılmlştir. Dalgn kırana tam ı a-

ı b 
1111 lı.idla e<U~orlarsa lln !, mai bir hiciv halinc.- gC'lmi lir. 3) lcrdır. Mo. ko\ a, 14 <AA, ı Yolnia'. betler kaydolunmuşlur. A vdct ucu,· 

L lllJlr j · 1 'llJı(I ııı ~orlar. Bu Ilı barin ! Karaı;:ilz O) unlTrı·ı ve l'C m yel fa.· Londrn ve• 'l\loskova rnd~ oları, 
1 
da clırın kızı lordu tarafından is ııırı esnasında ağır boın:baıdıınan tay 

tt tıııq;c imkurfl l oktur. f lında , Kanıgoz oyunlarının uydur 3 :ıptıkları ııcşril at arasında Le tırcladından biraz "onra sükun ve yarclcrımız Bınsazı ıle Tokı·a arasın· 
\ı"lıı :~lııuıa O\.\Cl ınlldafa~ , ma hayallc>r olm-ıdıgı, onların içti niııgradın Alman ağır toı>ları tcı asayiş tccs-üs etmıştır. Her gün d:ı motöılU nakliye gemilerini ve de· 

• lcıu •ııektedlr. Mııre~al An· ınai ı·c::ılitcden çıkrırıldıgı i bala rafından bombardıman cdılcrck mUltcciler, aıl<' oeaklorın::ı don· polaıı mıtralyöz nteşıne tutmuşlar. 
'1 •ıı:n ordu unun Ode~a 

1 
çalışılıyor: perdede ,orulcn hfıdı tahrip cdıldiğinl ilan etmişkrdır. ınektcdırlcr. Halk, eaddelcri te dır. 

lıt ' 11
Uir Zallnt \erdiğini, se ve tiplerin tarihte yaşamış 0 • Rus csırlerinin ı!adelcrıı ın chcm mb:lcmckle, oturulab lecek bır Garp çolUnde bir tayyaremlz Sa-

'ıt tı&bcr Huıııen kıtnlarmın sılları gosterilivor. Ovun fa ılları mıyctl şununla da teyittir ki, Ru halde kalmış olan evlerı tamir et· 
'lllltıııuakı ku~kler mahalle· tiplcrc aHılıyor. Muharı irc görc, lar. Alınan toplarının bom bardı rnektcdır. Yolnıa ıle bırlıkte birçok \Ola tipinde bır İtalyan bombardı

llt t ltıı~ O\l et ınuka,cnıet oyun fasılları u tıpleı e a) rılır · ınanından çok evvel Lcningraclı kasabalar daha istırdnt edilmi§tlr. m.ın tayyaresınt dUşUrmliştUr. 
ıs.ı:nıa a gcldlklcrlııl so,\le- a - Basıt orf ve tıdet \ eya za. kendi ellerile t::ıhrip e:; Jemiş bu Bu kasabalar. harap bir hırldedlr. 

'ili( ıl~n anla-:ılı)or ki, Odc· naat parodılcri, lunm::ıktadırlar Almanlar, kö)lulerin nesi varsa 
lııe Uı~ln Uuıııen kıtalnruıın b _ Vcsilc . Entrıkalı cemivct \'oro ilofun . ınukalıil taarru u elll'rlndcn <ılmı lnrciır. 

'!ar 11.)ııı•ı \ardır. Ak"i tak satirleri. Bu tiplere dahil olan her Hclsinki, 14 (A.A,) Salahı Harp uzun siireeeğc bcnılyer 
4t, •~nı şiddetle şclıri ınü. faslın ayrı avrı tahlillc.-ri ~apılmış yettar membalardan alınan habeı Mo kov::ı, 14 (A.A.) l'ass A· 

' 
11111 

edeceklerdir. tır. Bu tahlıllcr sorıuııdo, Sabri E· !er, Voro.şılof tarafından İlmen go jansından: 
.,.~1:C\.,iııı1ı1 llk karı ~af;- at. Karn oz pcrdcsinln İstanbul Jünun cenubuna doğru Vrıldrı o Pıavda gazetesi, yazı~or: Harp 
, ~I lııiıı •.tır. Bu \ıtzl.\ et, ha Hı halk ruhunu sC'mboliıc eltıl;i ne \ ll'>lllda yapılmış olan mukabıl la· uzun wrcccge bcnzcmektedır Bu 
t trın 'e ıııotorJlı blrlil.ll'riıı liccsinc varıyor. Bu scnbollcı·, ce nrnızun akamete ucranıış oldugu. harp, maddi sanayi, vcsaitır. tüke· 
· ltıı~ az. <;ok ııııirs lr olıı- miyc.-t hadi l'lerlnın dcıha küçük nu teyit etmcktedir. Voroşılof, bu tilmesı ve dü~manın canlı kuvvet. 
' ltıuı a: \sıı muhıırcbcler plClnd::ı bır ıfadelcrıdir. 4) Kara- muknbil taarruzu Lenlngrad ccnıı- !ermin imha edilme i harbidir. Bu 

Cii.ıı tn k \c Leıılngrad et· bundaki clUşman kuvvetlerine kar. harpte-. Hıtler Ahnanyosının mad· 
&cttık ı;öz perdesindeki tipler - Bu fasıl "I bir lıücum yapmak maksadile dl sanayi ve ve aiti tukct nekte, nü 

Finlandiya sulh 
teşebbüsü yapmadı 

dır. 

İngiliz diplomatik k
0

11riycsi 
ile İnG"iliz rad)osuıııııı Yakın 
:;arktaki en tanmmış muhabir. 
lcrlnden iti ar Dimbclbi ve 
'l'imes gazetesinin :ıuuhabiri 
Cen Holborn a ilerın eline düş 
müo;lt'rdir. Bunlaıın ikıhetleri 

meçhuldiır, 

'l'ahranın mıitıtelif nıokt.a4a

rında karıa~lıklar çıkmıştır. 

Asiler ahalinin kendilerine it· 
tihak etmeleri için duvarlara 
ilanlar apıstırnu lardır. 

8 .l"ARE1'LER. ERKANI 
1'alırau, 14 (A.A.) - İranda

ki Alınan, İtalyan, Romanya 'e 
l\lal'ar:stan scfal'CUcri erkan ve 
memurları1t1n İran toprakları. 
nı tcrketmeleriııe musaacle C· 

dihni~ir. 

Varlık içinde 
yokluk 

(Ba,.ı l i11cide) 

retile ne kadar çabuk ne kadul 
ucuz, ne kadar iyi bır şckılde ba . 
şardığı memleketın on dört ycrın 
de ayrı oyrı sabit olmuştur. 

Usul çembel'l haricme çıknrılnn 
her ışte mullnka ayni hız, nvni fc 
yız, ayni bereket gorulmUştur. Bu 
tccrubc neden gozumuzu açmıyor 
neden ayni sıstcml hlıkümct meka 
nizmasının umumı ı lcyişıne, ha 
yatımızın dığer şubelerine tatbıl< 

edem i>•oruz? 
Çilnku aklın crbcst hareketinc.

miıni ol. medr e ruhunu dını 
ı lcrclcn kaldırdık, fakat cskıdcn 
kalma buton idare i tcmine. bu· 
tun kanun "e usullcre sinmesin<' 
me:;dan bıraktık. Sı ten11n derin 
koklerf, kf'ndinc.- mah us istihkfım. 
Jarı vardır. Herkes ıçın asgari zah 
met \olunu teşkıl cclıyor. Sonra 
saliıluyetleri mcrkczi surette lop 
luyor. me ullyetlcri dagıtıyor. de 
rece derece sal{ıhıyct .:ahipleriM 
ı!; buvurma zcvkı az zahmetle ı 

şın içinden sı:vrılma ımkanı \'e 
ri) or \ e go ter iş ve ) aldızh hap 
sibl kolay gidı lerc destek oluyor 

i te ~arın ıçın csa Jı hazırlıg< 
gir! mcğl guçl<' tırc"' ruh bö~le ıtı 
th acın kendını go tcrmc ınc.- ak 
lın serbest harck tıne mani olaı 
böyle bır ruhtur. Fokat bunu mut 
laka yenmek, 'furk enerjılerinı zin 
cırden kurtarmak, :1 aratma ım 

klınltırına me~ dan açmok liızım 
dır Bu dava~ ı vakit \ C' z.aman IC' 
mu'ııaka a mevzuu ~ apmazsıık dd 
den yazık olur. 

Acaba ne yapmalı? Nasıl !ışe c::ı 

rılmalı? Bunun milnakaşasına :ı.n 

rın da de\ am edcceğız. 

Ahmet Emin YALMA"J 

VEF _T 
l\1uhcndı mcKt bının ılk yctı

tirdığı talebele d ıı c kı nafıa \ c 
İstanbul bclcd.~ c ınln emckt r 
memurlarından muh1.:ııdıs D dt 
Rızn vefat ctmı tır. Cenazcsı bl 
sun ogledcıı sonra aal 4 te Bcvo 
!unda Alman h, tane ındc>n kili· 
dırılacak, H:,ndı vakti ııam::ızı E 
~ up ultan camı inde kılııuırak l'ı 
vardaki aile kabri tanına clc!ncdı 
leccktil'. 

laı 1( çe ı;;ldıtctlcnl)or. da Kara.tcizlin. Hcıcı~ vadın, Çele- "' · ti kt d 
ltt, 11 lar eline ı;C1:nt~I \a icra etınış . 1 fusu mahvolma· a ır. Bu c nada 

bınin, Zennenın. BC'bcruhl'lcrln, Bu mıntakada Sovycllerin ölu bızım kuvvetlcrımiz .trlmakladır. 
ve esir olarak zayiatları, çok mtıt· Sovyct bırlıgi oı du unun kızıl 
hi,tir. saflarına mutcmadıycn takı. ıyc kı· 

Vaşinı;ton, 14 {A.A.) - Rus -
Finlandiya mubascmatının tatili i· 
çin lc~ebbüslerde bulundu~u habc· 
rini, 1''in1Andiya elçisi B. Procope, 
hilk(ııncti namına tekzıp etmiş ve 
hiç bir bitaraf memleketle, I<'inlan· 
diya mi.imessillcrinden hiç birinin 
ne bırlcşlk Amerika elçisinin la· 
vas~utıle. ne de başka şekilde Rus 
meslcktaşılc temas cderck, 1939 
dakı Rus • Finlfındtya hududunu 
ıadc e ası Oıcrindcn muzakerata 
gıri~menin mumkun olup olmadığı 
nı sormak teşebbüsunde bulunma 
dıgını söylemek üzere, sureli mah 
susada cmir aldısını beyan etmi~· 

tir. 

~~-~~~~~~~ 
lı\'udür. lnı;-ıllere, 1 r.ın .. n, Alınan-

~ •n<'ması 

)luı Çarşamba 
aıt a 

~ srrıı aat 9 da 
t ltoın a ltlevsimine nefis 

4 R •. ı'''M''CA 
~lENiYORUM 
.r~ro~rde: 
~ 1'1A.o CREA 
'i.\11.:cy K~LLY 

Ung Cc ar Romero 

Jaoon-Amerika 
müzakereleri 

Tokyo, 14 (A.A.) - DomC'I A 
jansının bildırdi~inc iorc, Vasing. 

1 ton buyilk clçisJ Amıral Nomura· 
' nın muavini olnn arta clçı M. Ka· 
name Vakasugı yarın Yokohama· 
dan vapurla Bırlcşık Amerlkaya 
hareket edecektir. uınaileyhin 
bineceği vapurun ısmi if a cdılınc· 
mektedir. 

M. Vakasuki, Birleşik Amcrıka 
ile Japonyayı aldkadar eden siya· 
si ve diplomatik meseleler hakkın· 
da hükumetine raporunu vermek 
uıerc 20 aı;ustost<J Jııponyayn gel· 
nıieti, 

Odesa @nündeki harp taalı gırmektedır Stalııı ~ oldaşın 
Budapeştc, 14 (A.A.) - Mişel daveti, Sovyet milletinin ruhunun 

, Antoncsko. bir gazeteciler toplan en derınhklerinde make bulmuş 
tısında. Rumenler tarafından, o tur. 
dcsa bölgesinde, bir aydanberi h· M1lli mili.::, mutemadiyen art· 
lihsal cdilen neticeleri tebarüz el· maktadır. Kızılordunun ihtı:1 al 
tirmiştir. Antoncsko, Odcsanın, mU kuvvctlcrı boyuna artıyor. Avcı l.--ı 
teaddit mustahkc.•m hatlardan mil miıfrezC'IC'rlıı mütemadi;:\en takVl· Bulgar mektepJÇT fl-
rckkep büyiik bir çemberle ku· yc.- kıtaatı gc-lınektcdir. Siliıh ta· f · .. • 1 
Şatılmış olduğunu söylemiştir. şımaga, dU!;manla t:arpışmağa ka· de men 1 numaytŞ er 

· k tali ö k · Bu hatlardan dördil tahrip edil· dır olan her es, m g rme l· So!ya 14 CA A.) _Geçen gece or-
miş sayılabilir. Dedikten sonra ~il. çın sitap c.-dQ or . . Cephe gl'risinde ta tedrl~nt mekteplerinde menCı nU· 
zilne devam eden Antonesko uOde Kızılordunun ıhtıynt cüziltaınları ı 1 h b'I :M f 

d . ve bunlar cc he nıavı ler yapı nıası ase ı e, aar 
ıı:a onündc, hissedilir zayiat ver le ekkul c ı}or .P ~ • b glbl nilmayişlerın tekerru. 
diko diye ilave etmiştir. Diğer ta. )e muhnrip kU\'\"C"tier yetıştlrı"or. • zırı u k ks dil ıu 
raftan. Romanv. a piyade kttaları. Bir İngiliz hav~ filo"u ıtus ada rl\nUn onUnc geçme · ma a e • 

(AA ) I·ı· d zumlu tedbirler almayı kaıarlaştır· 
Odesanın hemen civarındaki kö k Londra. 14 . . - ıma a 

h lıesind .. vücudc "etirllcn şa'-·an bir membadan ögrenildi~i· mıştır. kapatıl-
lcr rna a ,. ,.. " bir in ilız hava fılosu Bu tedbiıler, mekteplerın 
Sovyct mukavemet hattı ile tema nRc gor<', • 1 olmu<=tur 1 masına kadar gtdccekttr. 
sa gelmiıılerdlr. usyaya vası " • 

Bir} eşİk Amerika )a 'c Jaııoıı~ncıa ııamuı. ~eıı-:mcı. 
l\ladc11 koıııııru - Birlc-:lk A-

ve harbin CD mÜ• nıcrlka, tnglltercden fıııla konıur 
iıttlh al eder. Dun;)a btlh aline go-

h• dd leri rP. Biri~ lk Aınnlkn ~uz.de cıtuı Jm ma e ılurt, lııglltcrc ~ lmle on dokuz, Al-
ı•etrol - Birle~lk Amerika lnı-

yularından dilıı~a pctr81unun yiız

ılo altımı, iki i i lih al edilir. l'iiı
dc onu Ru lada çıkar. !'ıic 1nglltc-

re, ne l ran!>a, :Se de Alman o, 

ltalJa \O Jaııon3a ııetrııl btlhııal 
etmezll'r. 

Pamuk - Hlrlchik Amerika a
razi inde diinl ıı pamuğunun ~nzde 

ellhıl l etiştlrilir. Bu~ lık de\ !etler n
ra ınıla J alnız Rw.oyanın J etıştlrıll
ğl pamuk dun) a pamuğunun ) lızdo 

nıan)n J ılı.de on dort, Rus)a J'tll· 

de ekiz., Frnıı a ,,. Jaı)()nya Jiiı
de lı\'{'r, ıtııl311 J lıı.de hlr nlslıetiıı
dc komlır çıknrırlar. 

l>cınlr - :Biri ~ik Amerikanın 

ılcnılr l!>tlhsall, dl.ın~ a lııtllı nllnln 
~ tılılr. ~ lrml noı.nızudur. A uuı>ada 
en fuıla ıleınlr btih al cd('n ~ fü:ıle 
on dokuz.la Fran .. aılır. :Sonnı yuzde 
oA birle Ruı>3a, J üz.ele altı ile ln
gllLere, yhzde dortle Almanla ge· 
lir • .Jıaımnya 'e ltalynnın demir 1 -
tlhsali pek azdır. 
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ERK'EK HAYRiYE LiSESi YATILI \"e 

YATI IZ 
t"ATIH : Sara!)hane:>aşı 

KP.yıt içın her gUn 10 dan 17 ye kadar mektebe müracaat, 
Arzu eden talebe mektebin husu si vesaitile sabah evlerinden alı. 

nır. Akşam evlerine bırakılır. Tel: 20530 

De ıet Demlryolları iıanıarı 
Polntlı istasyon ve alimantasyon binası inşaatı kapalı zarf usu. 

Jile ve vahidi fıyat üzerınden eksiltmeye konmu~ur. Bu inşaatta dö· 
5eme ve lentolar için muktazi demirler idarece verileccklır. 

1 - Bu işin muhammen bedeli «80000ıı liradır. 
2 - istekliler bu işe aıd şartname vesair evrakı D. D. Yolları 

Ankara VfZnesindcn g400ıı kuruş mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 1.10.941 tarihınde çarşamba gUnu saat «1611 da 

Ankarada D. D. Yolları yol dairesinde toplanacak merkez birinci 
komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektupları 
ile birlikte =:ışağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat d5» e ka· 
dar komisyon reisligınc vermeleri lazımdır. 

a) •5250• liralık muvakkat teminat 
b) 2490 saylıı kanunun tayin cttigt vesikalar ile bu ise mahsus 

olmak üzere munakaliıt vekaletinden ulınmış ehliyet vesikası, ehli· 
yet vesikası için ihale tarihinden en az sekiz gün evvel bır istida ile 
munakarat vekfıletlne milrncnat olunması. u6474• 1.7992 

* Muhammen bedeli (19500) (on dokuz bin beş yüz) lira olan 
(30) otuz ton tasfiye cdılmiş pamuk yağı 29.9.941 Pazartesi gtinü 
saat 15 de kapalı zari usulü ile Ankarada idare binasında satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 0462,50) (Bin dört yUz altmış ıki 
lira, cllı kuruş) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayın ettıı;t 
\•cslkaları ve tekliOerini ayni gun saat 14 e kadar komisyon reısliğı. 
ne vermeleri lfızımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, 
Hnydarp:ışada Tesellüm ve Sevk ŞefUtinden dağıtılacaktır. 118105 

Sümer bank birleşik yün i pliği ve dokuma 
ve sunğipek fabrikaları müesseses· 

Müdürlüğünden : 

Deği rmen. makine ve tesisat satıştan. 
ı - Sümer banka ait Unkapanı değirmeninde· 
A - Takr!:ben 85 metre murabbaı sathı teshininde lankaşer tipi 

altı atmosfer tazyikli satte takribı 2000 kiHl buhar veren Uç kazan, 
B - 150 ve 250 beygirlik 11Tandem11 tipinde iki adet buhar ma

kinesi 'bulundukları yerlerde teslim edilmek şartfle satışa çıkarıl· 

mıştır. 

2 - Kapalı zarf usulile talibifle ibate edilecek olan bu tesisat 
ve makineleri satın almak isteyenlerin teklülcdni 22 Eylül 941 pazar 
esi güniı saat 14 de kadar İstanbul da Kabreıoğlu h::mının 5 inci katın 
daki Sümer bank birleşik yün ipliği ve dokuma ve Sungipek fabrı· 
kaları muessescslne tevdi etmi§ bulunmaları lflzımdır. 

3 - Muvakkat teminat akçesi 1087,50 lira olup kati temınat için 
bu mct:ıltıf ihale tarihinden itibaren nihayet 2 giın zarfında ıki mis· 
Hne ibtağ olunacaktır. 

4 - Sümer bank ihaleyi yapıp yapmamakta muhtardır. 
5 - Bu kazanlar parça parça da verilebilir. n8l l 2t> 

ASANSÖ 
TAMİRATI ÇABUK ve TEMİNATLIDIR 

Qlatn, "'Voyvoda caddesi No. 47 

RAUL FRAN KO 
.. TELEFON: 41427 _______ ___ 

Tlrldye Clmllarlyetl 

z·raat Bankas ı 
1'uruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.090.000 Türk liras• 

:;;ıube ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevı banka muameleleri. 

Para birıktirenlcre 28,000 lira ikramiye veriYCI'" 

Ziraat · Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesap. 
Iarında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 
kur'a ile aı:ağıdaki pU\na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet 1,-000 liralık 4,000 llra 100 add 50 liralık 5,000 

4 1) 500 )) 2,000 .. 120 ,, 40 1) 4,800 • 
4 1) 250 ,, 1,060 ,. 

40 1) 100 • 4,000 • 160 1) 20 )) 8,200 » 

DİKKAT: Hesaplarındaki parnlar bir sene içinde 50 !ıradan 
aşagı dilşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile 
verilecektir. Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran. 11 eyHU, 

11 Birineikanunda çekilecektir. 

I m ı lama ı;omle\.lcr içın aıa mem• 
r.an bırakacak bır ki,i nıdır. 

S P 1 R O 
ll(')of;lu, Sutcrazisi No. 6/1 

TAKVJM 
15 l::YLUL 941 
P AZARTESi 

AY: 9 - GtlS: 258 - Hızır: 133 

Cild ve Zllhrcvı mütehassısı 
Beyoğlu Sutcrazl sokak No. s 
Nil apartıman 2 el kat Tel •3734 

ELl Ç.\Bt.:K St.:NNE1Çİ 

BIFAT B 6P ÖL 
Eyllıl için sun ıılmııktııclır." 

Kabine: Be,otlu. lıleırutiyı:t C'J:i. 41 
Günq apart. 

fp: EREN KOY: 1 el 52 • 73 

JIİCIU: 13GO - ŞABAı ': 
JtUl\U: u:n - EYLUL: 

22 
2 ,-Radyo l\lutcbassısı 

\ ' A1 ll' :.GEV ALl 

GÜNEŞ: 6,40 
ÖGLE: 13,09 
İKİNDİ. 16,41 
AKŞAI\I' l!l,19 
YA'I'SI: 20,54 
İMSAK: 4,59 

CZA. ... ~I • T E z 1 L 
11,20 
5,49 
9,21 

12,00 
1,32 
9,30 

Her nevi Amerikan V<' Avru
pa radyolarının tamiri, trans
tormator v.s. fenni ve ehven 
surette yapılır. Bankalnr A· 
gopyan han No. 7. 

1 
İ E 

Rekor marka ı:eytin yağının .Jıafüi )etinin nkslni ispat edene \erilir .... 

a neti Ucuz ve 
• ar <a Teminafı 

11.!kkallarınızdıın ısrarla isteyiniz. 

lstanbul Levazım Amirliğinden verilen: Harici askeri kıtaat ilanları 

A5ağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmel~ri hi.zalarında. yazıl.ı gün'. saat ve mahallcr~:ı 
keri satın alma kimisyonlarında yapılacaktır. Talı~lerın kanunı vcsıkalarılc te~lif mektupla 

6 
• 

le saatlerinden bir saat evvel komisyona vermelerı. Evsaf ve aartnamelcrl komısyo~ 
Cinsi Miktarı Tutara Teminatı i.bale gunü, saat ve ınııb'ııı 

Kilo Lira Lira 
----------------------~--

Nohut 
Saman 
Kuru ot 
Mercimek 
Fasulye 
Nohut 
Pirinç 
Sığır eti 
Sade yağı 
Sabun 
Odun 

89,000 
120,000 
144,000 

48,000 
48,000 
48,000 
48,000 
90,000 
18,000 
48,000 

600,000 

4800 
10,800 

7680 
11,520 

7680 
21,600 
21,600 
27,450 
28,800 
13,500 

* 

360 
810 
576 
864 
576 

1620 
1620 

2088,75 
2160 

1012,50 

Asağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında y,a. 
zılı gün ve saatlerde isUıhlyede askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını iha· 
le saatlerinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

25/ 0/ 941 
29 J> J> 

29 'J) 'J) 

29 ll D 

30 J) » 
~o » 1> 

30 » 1> 

1110/ 11 

t • J> 

1 'J) D 

1 D D 

1 o Sarıkamış 
9 ) 

14 ) 
16 ) 
9 ) 

14 ) 
16 ) 

9 ) 
14 ) 
16 ) 
17 ) 

Toptan .satı~ )eri: 
t ~ Cinsi tıhınbul TütDn 1:umıuk Kemerli rokalı: No. 21 Nazif Özarca • Tel.: 24197 _. 

'Miktara Tutarı Teminatı İhale gün, saati 
Lira 

, KAT'iYE~ 
iHTiYARLAMIY 

. KADINI~ Burdur Ticaret ve Sanayi Odasınd_an : 
Burdur vilOyetinin merkez ıtazasına bat,;lı Sullandere mevkiin· 

de kAın şimalen Arapdere kopru U başındaki beton sütunundan 
Sarı burundaki beton süttınunn hnttı mu takım. Şarknn sarı bu· 
rundakı beton sil tunundan çardak alanı burnundakı beton su tunu· 
nn hattı mtistakim. Ccnuben çardak alanı burnundan deve boynu 
tepesındekı beton siltununa hattı müstnkım. Garbcn deve boynu 
tepesinden hudut başlangıcı olan arapdl'rc koprüsü başındnkl be· 
ton sütununa hattı mustakim ıle muhat 377 445 hektardan ibnrct 
s:ıha dahilındekı linyit madenı 99 yıl muddetlc Keçıburlu kilkilrt· 
lt>ri Türk Anonim şirketi uhdesi ne ihale <'dıleccğind<'n maadln ni· 
zamnamcsınin 36 ve 37 inci mad · 1 ri mu iblncC' bir itirazı olan· 
Jarın 1 ağustos 941 tafihınden iti Jaren ıkı ay ıçinde Ankarada İk· 
tısat Vekaletine ve m:ıdenin bulunduğu vılayette viH'ıyet makamı· 
na arzuhal ile müracaat eylemeleri ilim olunur. (6372) 

İsta bul Belediy..,3i Ja:ıl .lTl 

Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve zuhr vi ha talıklar hastahanele· 
rile Zeynepkfönil doğum evinin yıllık ıhtiyncı ıçin alınacnk 74994 
kılo beyaz karnman eti pazarlık suretlle satın nlınacnktır. Beher 
kilosunun tahmin bedeli 56 kuruş \ie ilk temin.ıh 3149 lıra 75 ku· 
ruştur. Şartname, zabıt ve muamPJfıt mudurlüğu kaleminde cörii· 
lcbilir. İhale l9.9.D41 cuma günu sa:.t 14 te daımi Encnmendc ya. 
pılacaktır. Taliplerin ilk teminat m,kbuz VC') a mı:>ktuplnrı ve 
941 yılına nıt ticar<>t odası vesi kalarıle ıhale gunu muayyen saat· 
te daimi encumende bulunmaları. (7970) 

* itfaıye amır ve efradına yap tırııacak 430 takım kışlık elbise 
kapalı zarf usulile eksıltme) e konulmu tur. Mecmuunun tahmin 
bedeli 7296 lira ve ilk teminatı 547 lıra 20 kuruştur. Şartnamesi 
uıbıt ve muameli.ıt mudürlüğü kr leminde goı ukbilir. 1hale 22.0,041 
pazartesi giınu saat 15 tc daimi encumende yapılacaktır. 

Taliplerin ılk temmat makbuz• veya mekt•ıpları, 041 yılına aıt 

ticaret odası \ c ikalnrı ve kanu nem ibra.ı;ı lc'izım gc)('n diğer ve· 
saık ıle 2490 numaralı kanunun tarifatı çevre ı de hazırlıyncakln 
rı t kllf mek uplo ını ihal g n li .. ;aat 1 de k ar hnt encUmene 
vermeleri liızımdır. (7926) 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
KFŞtm;ı.FB: '~ Z 

l~Jtktne!&efrio 

ta.rible:riDde ,.apm. 

1941 iKRAMIY ELERI 
1 adet 2000 liralık = 2000.. - Un 
s > 1000 > = 8000.- > 
2 • 
• > 

8 > 
86 > 

1 80 > 
800 > 

750 > 
500 > 
200 > 
100 > 

50 > 

20 > 

= 1500.
= 2000.= 2000.= 8500.= -4.000.
= 8008.-

> 
> 
> 
> 
> 
> 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
23,9.941 salı giınu saat 14 te istanbulda nafıa müdurlügu eksilt

me komisyonu odasında (7435) lıra keşif bedelli Kadıköy 1 inci 
orta okul binası tadılAt \'e tamirat l !eri açık eksll:'lmcye konulmus· 
tur. 

Mukavele, eksiltme. bayındır! ık işleri genel, hususi, ve fenni 
şartnameleri, proje keşif hulasasılc buna mutcferri dı(:er evrak da. 
ircsinde görUlccektır. 

Muvakkat teminatı (558) liradır. 
İsteklilerin en az bir taahhütte ( 6000) liı alık bu işe benzer iş 

yaptığına dair idarelerinden aim ış oldugu vcsıkalara ıstınaden İs· 
tanbul vila~etine müracaatla eksiltme tarihinden tntıl gunleri ha· 
rıç (3) gun evvel alınını chlıyet \e 941 ~·lına aıt tıcnrct odası ve. 
sikalarıle gelmeleri. ( 7780) 

Sade yağ 
Sığır eti 
Saman 
Kuru ot 
Odun 

ton 
25 

200 
800 

1200 
2000 

Lira 

38,392 
52,720 
26,560 
67,200 
39,200 

2880 
3886 
1992 
4610 
2940 

* 

29/9 941 17 
29 )1 il 15 
30 ıı > 15 
BO 11 > 17 
1/10/ :ıt 10 

(1032 . 8000) 

10,000 metre hava rengi kışlık elbiselik kumaş pazarlıkla 5atın 
alınacaktır. Tahmin bedeli 37,500 lira, kati 1emin:ıtı 5625 liradır. İha· 
lesi 1719/ 41 Çarşamba günü saat 11 de Ankarada M. M. V. Hava 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi komisyondan 
190 kuruşa alınır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri 

(1038 - 8006) 

Yed.kule 
İplik Fabrikası T. A. Şirketi 

Fabrika Teslimi iplik :Satı;ı Fiyatıa.rx: 
·vater No. 12 Paketi 62%,5 1mra, 

» 
» 

Tire 

» 20 
» u 
» ~/:? 

» 
» 
» 

762,5 
822,!S 

83:?,5 

» 
» 
» 
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Devlet lieaızyolları 

işletmesi iıaaıarı 
15 EYLOLDEN 

2 2 EYLOLE Kadar 

Muhtetif Hatlara Kalkacak Vapurlaran isimleri 

Kalkıs Gün ve S•atleri ve Kalkacakları Rıhtımlar 
Karadeniz. battıQ 

lzmlt hattına 

Mudauya Jıaıtuı.a 

Bandırma hattına 

K.srabiga hattına 

tmroz hattına 

bmir blrlacl •ürat 

hınir Uıhe ıilrat 

tzmlr ikinci ain.t 

Pazarlesl 17 de (Eğe), Perşembe 

17 de (Cumhuriyet) Galata rıhtı· 

mından. 

Cumartesi 18 de (Anafarta). (İ;ı'an 
ahire kadar haftada bir posta yapı· 
lacaktır. İneboluya kadar gıdecek o· 
lan bu posta gidiş ve dönüşte Akca· 
kocaya uğr1yacakbr.) 

Salı 8 de (Mersin), Perşembe 8 da 
(Bartın). Tophane rıhtımında.n. 
Sah, Perşer.1be ve Cumartesi 9 da 
<;;anakl:nle). Pazar 8 de (MıLr&kaz). 
Postalar Giıata nhtımındin kalkar· 
lar. 
<NOT: Sah, Per~ba ve Cumart.st 
günleri esas postalara i!Aveten saat 
10 da Galata rthtımından ih\veten bl 
rer vapur kaldırılacaktır. İlli.ve va. 
purlar ayni ~n Mudanyadan 16 30 
da istanbula döneceklerdir. Bu suret 
le Mudanyadan lstanbula her gün 
vapur vardır, ı 

Pazartesi, Sah, Çar48mba "e Cuma 
8 de c:::ırakaz). Galata rüıtı:mndan. 
Ayrıca Ç.1r~~mbıı. ve Cumartesi 20 de 
{Konya). Tophane nhtımından. 

Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Top
hane rıhtımından. 

Pazar 9 (..a (Bartm). Tophane rıb· 
tmundan. 
Çarşamba 12 de (Ülgen). Cumartesi 
12 de (Saadet) Sirkeci rıhtımından. 

Pazar 16 da (İzmir). Galata rıbtı
mında.n. 

Salı 13 de (Tırhan). Galata rıhtı

mından. 

Perşembe 13 de (KadBf). Gala ta rıb· 
tımından. 

NOT: Vapur sererler! batr.kında her turlü malQmat aşafıda 

telefon numaraları yazılı a.cantelerimi.Zden öfrenliebilir. 

Galata BIM} Acent.eı..ıtı - Galata nhtanı, Lımanlar Umum 
MüdUrlllğü bınası altında • . • . . ~362 

"alata Şahe Aoentel.ltı - Galata. rıhtımı. Mıntaka Liman 
Reisliği btnaaı altında • • • . • • • 40133 

~lrkeci Şube AcenteUti - Sirkeci, Yolcu Salonu • . • • • 22HO 
(8170) 

~imi]---------------------~ 
Maliye Vekaletinden : 

Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların teda
vülden kaldırılması hakkında ilan 

Eski nikel 5, 10 ve 20 parahkların yerine dantelli bir kuru§luk· 
!arla bronz on paralıklar darp ve piyasaya kafi miktarda çıkarıl· 
mı§ olduğundan eski nikel, 5, 10 ve 20 paralıkların 30,6.1942 ta. 
rihindcn sonra tedavülden kaldırılması kararla§hrılmıştır. 

Mczkür ufnk paralnr 1 temmuz 942 tarihinden itibaren artık teda· 
vill etmıyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene müddetle yal 
nız mal sandıklarile Cümhuriye t Merkez Bankası şubelerine ve 
Cümhuriyet Merkez Bankası §Ubcsi olmıyan yerlerde Ziraat Ban
kası §Ubelerl tarafından kabul edilebilecektir. 

Ellerinde bu ufak paralardan bulunanların bunları mal sandık· 
larile Cumhuriyet Merkez Bankası Vfl Ziraat Bankası aubelerıne 
tebdil ettirmeleri ilan olunur. (4120· (5605) 

i 

SIRRl 

-
45 yaşmda olduğu halde ' • 

bir çiı.gı, hiçbir buru~ 
Açık, yumuşak. V(' bir c~, 
gıbi kusursuz bir cılt, ade 
rika denebilir. Fakat b 
bir izahı vardır 
, İşte, bu, Vıyana Univc!S'. 
fcsoril Dı. Stejskal'ın şaf<i 
keşlı olan "Bıoccl,. ın ti 
' 1Bıocel., her yumuşak ,-e 
c:ıld için elzem olan C 
kıymetlı ve tabı! unsurdııf 
pcnbe renktekı Tokalon 
''Bloccl.. bulundugundan. 
l:en cıldınızı besler ve ~ 
Her sabah kalkufınızd8 
buruşuklukların kayba 
bıra: dona ı:ençleştiğin~ 
nü~ • 

Gündüzleri ıçin de bcY'; 
(yağsız) Tokalon kremin• 

1 Bu sayede CJldınız.ı ıaıc 
noktalardan kurtartr ve • 
mııtmı sıklaştırır, On )'ll~~
goruniınüz ve oyle de ı~al 
nilziln zayıflamış adalcl! 
yet veriniz Bu çırkın tctııi 
!unuz. Mekteplı kıı old 1 mc.nkJ taı.c. sıkı yanıı!C~ 
tatlı guzelllğıni:.i ıktı.saP " 
dm ı;:ıd:ısı olan bu ık1 !11~ 
kalon kremının harlkıJl~.,...ıı 
lermden fevkaUıde mıuır 
cıık~mrz Aksı takdlrd: 
memnu~yetle ıade edecd" 

PARASIZ - Bu gazete~ 
okuyucu bayanı, derunı.111 

yaz ve penbe) renklerdCı;ı 
lon kremleri ile muhtelif~ 
de Tokı3lon pudrasının ıiJ 
ıerini havi lüks bir ıgüzcl ıt 
tusunu alabilir Ambaıtıj ~ 
masrafı olarak· 20 kurı.lşld' 
pul aşağıdak1 adrese göıl ~ 

Tokalan servis 9. A. l' 
tusu 622 İstanbul. 

4 Dr. ıs. d•,.. 1 

1 
TABAN!.-

DAJllLI BABI'~. 

ti 1TlB4S1 J J~ 
TQııel ~ p 

uzaklara ı;itmekeiun her 
zi temin ed~. 

Bomonti ı tas}ODLI 

K. Sucuotlu 

Dr. Hafız Ce~ı 
LOKMAN HE1'~ 
Dahiliye MütebaP" 

D ivanyolu ! 04 p. 
Muayene saatlerı: . z 

harir herrün 2 5. Tel· 

-----~ 
Basıldığı yer: VATAN~ 

Sahlbı ve Nc~iyat 1'! .._.Jı' 
AHMET EMlN l'Al" 


