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Milli Sel inini 

. 

Ankaa-aya dindi 
r 

..... 

lnönü, Ankaraya muvasalatında r ... · 

Başvekil, Meclis Reisi, 
~ Mareşal ve vekiller 

Açık deııhde denlye ıezen Blrl~lk Amerika filo unun kU\· \'etli gemilerinden biri 

ı Amerika 
HARP VAZİYETİ Harbe 

Yaklaştı 

tarafından kar·şılandı 
Ukraynada muhtemel yeni 

Alman taarruzları Gemiler Britanyaya 

Mühimmat ve [ Yazan: ihsan BORAN 
Ankara, 16 (A.A.) - Reisicumhur İnö-1 Fevzi Çakmak, Vekiller, Cumhuriyet 

nG bugUn 11,10 da §ehrimize avdet bu. Halk Partisi Genel Sekreteri ve umumi 

yurmuşlardır. · idare heyeti azaları, Meclis grupu reis ve. 

(Askeri muharririn yazısı 3 üncü sayfada) silah nakline 
I başladılar 

Milli Şef, Gazi istasyonunda Başvekil kili ile Parti müstakil grup reisi, mebu s· 
Dr. Rcfık Saydam ve Ankara garında da lar, Vekaletler erkanı, vali muavini, gar· 

Et.ıyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik nizon komutanları, Emniyet dircktOrü 
Renda, Genel Kurmay Baııkanı Mare~al tarafından karsılanmıştır. 

-

Maarif 
Ve ki linin 

talebeye tamimi: 

Almanlara göre 
Ruzvelt parlamento
ya bır rapor gönderdi 

oksmeydan 
, o~uyo_r __ . 

C. H. Partisi Meclis Grupu 

Dokuz 
Sovyet 

Milletçe yapılan r·· . d t k ,.. 1 k umenın en e fedakar ı ları . w k d 

Amerika 
Filosu 

t'ç~ltanın filen harekete 
~ ... tı haberini ilin için l\IİI· 
~il et . ehrinln sahne diy~ 
... I~~· bir tesadiıf eserı 
ııı_, ılır. Burası tam bir Al· 

Başvekil, Harici!le il kili, 
Milli Müdafaa ve Ticaret 

an acfığınıza msan sag rum 1 a nda 
inanıyorum 

§ehridlr 
~. . 
9'°' A.hırıet Emin YALMAN 
'-d lindenberi Amerikanın de· 

V eki/inin izahlarını dinledi 
ll' te 1~ ve hava kuvvetleri de· 

b ~lll açllını§ ve cıvurhı emrinin 
#ııııer ekieı:ınışlerdir. 

llt~ a. bahriye nazırı Knoks, 
)' Sırli~inln 'Milvankee şeh· 

~~tıaı toplantıda bu mü· 
>, cı0{1 ortaya atarken Alman· 

ıq rudan dogruya meydan 
l!ı;ıı~,"c demiştir ki: oİngılterc· 
lttı:e taşıyan gemiler, Amc· 
bir 

1
ndan İngiliz adalarına 

~ \e 'lıl köprü teş1dl ediyor. Hit· 

Milli Müdafaa Vekili Refah faciası hakkında 
tahkikahn devam ettiğini bildirdi 

ıçın azııerin bu köprüyü yık· 
~14! t harekete geçmeleri ve 
" )';ıtdbır almaları lazımdır. 
it l>lllazlarsa İngiltereyi he· 
ita U4ratrnaktan ibaret olan 

~ ~ı~?elerini hiçbir zaman 
'!tat d teınczler. 

'<'e t ıgcr taraftan harekete 
llıq Cdbir alırlarsa Amerika 

t rı.tıaını esasen çok olan düş· 
ır_ illıve etmiş olacaklar· 
.""loJta. 
~ ~n söylediğine göre, A· 

tı il'\ 0nanrnası, icar ve iare 
~er Ucıbincc malzeme taşı. 

ı:eın· 
hını 1YI, bayrağı ne olursa 

t1ırcıııtaycşi altı11a alac~k ve 
~ t(l U Alman denizaltı ve 
~I ate l:eınısini korsan sayarak 

er1ka açacaktır. 

Ankara, 16 (A.A.) - Cumhuri· 
yet Halk Partisi Meclis grupu U· 

mumi heyeti bugün saat 15 de reis 
vekili Seyhan mebusu Hilmi Ura· 
n'ın reisliğinde toplandı. 

Celsenin açılmasını müteakip 

söz alan Mllli Müdafaa Vekili Saf. 
fct Arıkan Refah vapuru faciası 
hakkında cereyan etmekte bulu· 
nan adli tahk ikat üzerinde grup 
umumi heyetini tenvir etmiştir. 

Milli Müdafaa Vekilinin izaha· 

Yerine büyük oğlu 
Oğlu lehine tahtında;· çekUen !:!!' ş a h p u r 

Şe~ah B1za Peblel'I 

tına nazaran adli tahkikat tabli 
seyrini takip etmektedir. 

Milli Müdafaa Vekilinin iz.aha. 
tını mutcaklp kürsüye gelen Hari· 
ciyc Vekili Şilkrü Saracoğlu, son 

(Devamı Sa. 3, Sü 4 de) 

Yeni Şehln,ah Şahpur Muhammed 
Bıza P ehle\'J 

t~llıesı~ın bu şekilde hareke· 
~~1 )' c Allantfk muharebe 
r. l\ı erıYent bir manzara al· 
lrııtenl'llanya, Atlantik muha· 
•~ı-..... Vaz geçemez Bundan 

• "'ltlt· ı . 
~----...... ı Muhammet Rıza ) 
Hür Fransızlar Pehlevi geldi Befediye reisliğ ;nden bir dilek 1ıııı • ngiltcrcyi denız ve 

l<ha e llbloka altında tutmak 
ıına ara etmek yolundaki Al· 
~a~ lllfınını feda etmek ve 

t;ıltıtı:~ınak ümidini bir tara· 
lararı' nıtınasına gelir. LAkin 
l ıtıaı an Amerikan tehdidf 

~lıtı1 t halinden çıkmış, gel· 
lteva~ ır., Atlantik muharebe· 

1~~1 edılccckse mağlüp edil· 
tı '1:::1 gelen düşmanların 
llh )'e> l!alınıştır. Almanyanın 

vaadlerini tuttular 

Suriyede 
cumhuriyet 

idaresi kuruldu daha fazla kuvvet ayır· 
ı e:r: Cephesine teksif et· Şam, 16 (A.A.) _ Orta şark-

~'1ac l 1 'ı gayretleri bir kat taki Hür l"ransız kuvvctlcrlnln 
: ~ır. l'llası zaruri bir şekil kumandanı General Catroux Su-

tı 1Jı; rlyc c.,-umhurl~ etini yeniden tesis 
~aı Safhasını Alınnrtya \C ona otoritesini tatle etmiştir. 

1 ~Ul cttne7. bir şekilr1C' Bu tarzı hareket, İngiliz ve Pran 
~ llıı11tl'~~nrnıştır. İkinci s:ı!- sızkunetıeri, Almanların faallye 

1 <'nin mukavemet kud· 
rlh tıııe mlinl olmak için Surlyeye 

l .. ~ ~c l, Roosevelt'ln cum· 
""'CM girdikleri zaman Surlyeye yaıı· ~ ı.11 lllesi ve Amerikanın 
"' ra tıkları \aade u~~undur. <1> rı vermesi neticesin· J1 

evarnı Sa. 3. Sil. 5 de) '-, .. ______ , _____ # 

Tahran, 16 (A.A.) - Bu'1bı Talı· 

ran radyosunun bildirdiğine göre, L 
ran Şehlnşahı Rıza Han Pehlevi bU· 
yük o!lu Şahpur Muhammed Rız~ 

lehine tahttan feragat etmiş ve bu 
feragatinden milli meclisi haberdar 
elmı.şür. 

Londı·a, 16 (A.A.) - Tahı·aıı rad
yosunun bildırdiğlne göre, Şe.hinşa.hın 
oğlu lehine taç ve tahtından feragati 
bu sabah içtima eden İran mebusan 
meclisınln fevkalade celsesi netice· 
sinde ilAn edilmiştir. 
Hükümdarın feragatinin sıhhi se. 

t>eplerden ileri geldiği öne sUrWme~
tedır. 

Müttefikler tarafından Tahra. 
nın işgaline ait haberleri üçüncü 
sayfamızda okuyunu z. --· 

• 

Şehrin münakale 
derdine bir 

çarehulmak lizım! 
Doktor K. ö. Çağ'Ja~da.n uzun bir f ıet.çl «usule ımul~yirdır:t diyerek 

me-ktup aldık. Tak.sılerin azalması tra.rıwayı durdurmuş ve y-0lcuyu in· 
Uzerine elinde bavulla bir tr~ne ye- dınnl.ş. Halbuki zavallı .genç: 
tişmek isteyen~rin ve vapur \'e De\·amı S&: .ı Sü: s de) 
trenlerden eşya ile çıkanların çok ----------:----
mU~ktil öir mevkide kaidıklarını an· inıiliz tayyarelerinin afetler i 
ıauyor. BizZAt doktor Çağlar şu ha· Londra, 16 (A.A.) - Ha\·a ne· 
dlseyi görmüş: Tramva.yların ooŞ zaretinden: İngiliz bombardıman 
işlediği bir sa.a.t te bir genç, elinde tayyareleri dün gece Hamburg, 
blr bavulla bir tramvaya binmiş. Bremen, Cuxhaven, Wilhelmsha· 
Bavul kimseyi rahatsız etmediği ve ven limanlarını saa\lerce bombala· 
tr~ yer t>ulundutu halde bi· mı.şlardır. 

Ukraynada ileri 
harekat 

devam ediyor 

lrmen gölünde de 

9tümen 
imha edildi 

Va.şington, 16 (A.A.) - Bugtinkti 
Salı gUnUnden itibaren Amerıkarun 

Atlanttk fılosu Amerika ile lzlanda 
arasında ıcar ve ıarc kanunu muclbın 
ce nakledilecek hamulelerı sılfıhla 

müdafnn için dcrpış edılen harekete 
hazır -bulunmaktadır. 

Vaşington, 16 (A.A.) - Hariciye 
nczaretinın dUn nkşam bıldırdiğıne 

g-ore, Amer ka Birle şık de\ lcUcn baş 
müdd iumumısının bır emırnamesı, 

Amerıkun gemilerının Brttanya un
paratorh ğ'unun bazı mıntakaların 

s llh mUhımm:ıt ve ~olcu nakletme· 
lerınc mUsandc 'erını.şttr. 

Ruz.\ eltin ı•arlanıento)a 
Berlln, 16 (A.A.) - Neşrcdılen \Crdığl rapor 

husw;I bir tcblığ: Vn ınglon, lG (AA.) - J.t. Ruz· 
On birinci, yımıl yedıncı ve otuz ,eıtı ı kualama \C öc!Unç verme ka· 

dördUncU Rus oı·dularına mensup do- nununun mcvk l t tblkc girme ı haK_ 
kuz Sovyct tUnıcninın llmen gölü kında p rlAmentoyn t \d cttığı ra
mıntakasında imha edılnuş oldukla·' porlar yardımın büyük b r lusmınııı 
rını bildinyor. 1 lngıltcreyc yapıldığuu aynı zamanda 
Dı~r dokuz Sovyet tümeninden, diğer 12 mılletc de müzaheret edild.· 

de tek insan .saf:' ltalmamıştır. Alman ğını sö tcrmclttcclır. Bunların arasın· 
lar 53,000 den fazla esir almışlar, 320 da Çın, Polon~n. Yunanı tan, Yugos. 
sa,·aş arabası, 695 top ve büyük mlk. lavya, Norveç, Be çık . Hol. nd3 Hın. 
tarda malzeme iğtinam etmlşlcrdır. dıst nı, Brez 1) Domın k cUmhuı ı· 

Berlin, 16 (AA.) - Alınan ordu- yctı bulunmakt dır. 
!arı ba.şkumandanhğının tcblığı: 1 Bu yardımın b r iane 'e.) a s<>mpatı 

Ukraynada Alman ordusuna men· mesclcsı olmadığ a ret eden :M 
sup t•kküller aşağı Dinyepcr'ın ge· ı Ruzv<>lt raporund d mı tır kı: 
n1' mecrası Uzennde en mlkhım nok. Amertkan m. letı HıU nzm n h -

(Denını Sa. 3, Su. 5 fle) (De\"llmı Sa. 3, u. 5 de) 

-
Sual No. 29 

Nefret ettlği nlz rn ize muz.ır olnblleocğlnl hildtglıılz. bir adamın denize 
düştüğünU \ f: boğulmak uzere olduğunu ~orsenlz, etrafta ba kn kurta
raeak kimse olmasa \O iz. de 131 )iızınek bilseniz \e hayatınız. tdıli· 
kt~e dilşmeden bu lı:I başaracağınız muhakkak oha denize atılıp dıj,.. 
manınızı kurtarır mı ınız! • 

NOT: Bu sualin cevabını aşağıdakı kupon uzerinc kısaca yazacak 
ve 30 sual tamamlanınca cevapları adresinizle birlıktc gazetemize 
göndereceksiniz. 
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Baem an n nu te 
• 
ı-

ldrofit pamukl r ned Soruyorlar : , ~ 

1 

Barem Kanunu bir takım yolsuzlukların, 1 
israfların uyand1rdığı infialin tesirile 

yapılmıştır, fa'·at.. 
\ ~ 

• r 1 
F ahrika sahiplerinin bir
i eşmesi buna amil olmuştur 

Gazım ne oldu? 
c .... Blr hafta C\ \el, şclırinılziıı 

diğer esemtıerinılc olduğu gibi m· 
ı:>ıklıda il:ı, bllhaı;sa elektrik tcsi-) azan= Ahmet Emin Y ALJIAN A karaya 

vermeğe 

hesap 
gidiyor 25 gram bir paket = 

ile 17 gram 
8 gram pamuk 
kağıt 

atı buluııına)an m ferin gaz lhti. 
ya~lıırı l t bit edildi. '.l'ubii ıneııı· 
nun olduk 'c k\ zl s-iınlıııı\ hck· 
lenıeğc ko,l ulduk. Oıııı :ılı.ıh, 

'Cıııllııılzıleki lhti,la~ !.,ılıitılerinr 

iki defa saz dagıtılclı 1 lıııbc-rıııl 

uhlık 'I' bıı dt'f11 ıf;ı ıııalıııın ul· 
duk .... » 

Barem kanu u bır takım yolsuz· 

t.ır F akut 

clıst ı;;u e 

faz 

maıhzurJ rın 

tes ı a · 
yapılmış

plıunak 

mevltıı fıl!ln diye ka· 
\ Uc .:ıdUnC' htiyaç ola l 

,. z f lertn de \ek !ı 

gece d rsl rl, konf ran 1 r g bı im· 
klınlaı hazırlamak; en doğru ve \e· 
rın lı )oldur. 

Diplomaya vcrılcn nısbclsız kıy. 

met, memlekette hazırdan yiyen a· 
dam yeti mc<5lnl tehlıkeh derecede 
teşvik etmış ve bu u i teş bbUslerc 
\ e sanatleı e rağb t körlclmtşUr. 

3 - Barem kanunu çalışanla çc. 
1 mıy ı, ıkUd rlı ıle iktıdarsızı bir 
tuttuğu ıçln mC'zıyctlıkrtn şevkin 

rl ç h ma ile m a 
k b r şey c:lll Unmiycn 

memur Up n. maltbul tıp h llno koy
m ı tuı Bund n ba k d \ lct hızme. 
tını yalnız c klllklc ölçtuğ'U ve ı aı cm 
drreccl r nı mağı hizmet. g yrct 
'e k b 1 yet ~ttı. klllğ bagı c:tııı 

ıçin ç lı k tıl; n, ş vkll gcnçl • 
ı ın mc ulıyet me" ki er ne s-eçmesıne 

setleı· koymuştur H lbukl lnklşllf ha· 
llnde bulun b r memleket, her me· 
z yete, heı· hizmete, her gayl'etc mu. 
k tat vermC'ğ y ş sebcb le şevk 

\ c la.ka ı, ı ti nal r harıç, zaruı ı O· 

1 ı k azal n adamı ı la iktifa etme· 
mcğe, gen1:ı ğe m hsus mukaddes a· 
tc ten sal, hıy t mevltllcrlnde bol b<> 
ı Ufade etml' mc burdur. «0 nç. 
1 kte bu ate!! ~olt demek bUyUk ha· 
tadır. ÇUnklı m vcut usull r, acz V<" 

t elliği lC"1. fk cd c k yolda oldug 
ı ın t h ı olarak m vcut ateşi az::ıı 

t cak b ı ıstıdatt dır. Diğer tar nan 
ıdc.mn de e bette bır h k "C bır imli 

)ııZ teman etme 1 1 z mdır. 1''aluı.t bı.: 

hı:tk 'e lmt.yaz mcz yetlllcre haklan. 
nın mukabıh \ crılmcslne engel olnıa 
malıdır. 

Gazete sUtunlnıınd yer olsa b:ı· 

r m k nununun mem c <et h:ıyntında 
uynndııdıgı m hzurı:ırı ortay koy· 
mak iç n sayı ız mı allcr sayıp dök_ 
mek mUmkUndUr. l' kat hakık .. t o 
kadar aş1Mrdır ki bir, iki m:.snl de 
bu vazıfeyl gö eb!llr. 

lzmıı de bulunduğum 
ğım gelen m ali rd n 

İzmırd b.r 

Maşa gibi 
ratıh Sultan Mehmet, \CZirlcrln· 

ıten Mahmut l'uşııl ı Jıic m mcmek 
le beraber kıl metini hlllr, en ;-lıı; 

\BZ.ileleri daima ona -.erlrnıı:;o. Ar· 
ı.u etti •l lo:lcrl gordUrdUktcn onrıı 

da o ı.anı:ınkl uzll u ulilc, an ızın 
iıılerlnl kentlrdlgl çadırını ba~ına 

~ıktırır, \DZUedcn uıaklaştınrnıış. 

(867) hicrı )ılımla i\[llhmut l'a· 
salı menkCıp bıılundugu ) erden ) I· 
ne getirtır, her zaınanı.ı gibi bir 
hııyll luet 'c ikramdan onra Boı;_ 
ıı:ının fethine memur eder. 

0

llu.klku 
ten f;UI kı)metJI \C dffO)Ctlİ bir 
zat ol n Mahmut l'a ,a, bunc e -
ki hizmetlerine nıullabll g6rdlığlı 

rnenkuhi) etlere ra~en, hu \1lzlfc-
1 de• kabul eder \C hemen erer 

lını_ırlıl!'ına gerer. ııltuıı Fatihin. 
hu bu~ ilk 'ıızif<') 1, hiç sc\ ıncdlğl 
l\lnhıııut Paşa)n \erıneııl !<llrny u. 
damları ıırn,.ıııd:ı lı:n ret 'C' tnnc 
(lif• U,)Undırır. Uır nlL'CIİ le bunun 
l>t'lwhi uraştır ılılıı;ı ırada lıir llck· 
taşı babaı;ı: 

cbebl ııck basit. l'adişuh 

lıazretıcrl 1'1ahınut l'aşal ı ateşli ı,

lrrdo tıııkı bir nın-:a gibi kullanır. 
istedikçe C'line alır, dilt-cllk~r ele 
bırakır. Hunda şa~c k ne 'ar ki? •. 

Der \C herı,c in merak \e Jıayrcı_ 
tini Jzalc eder. 

Hem clu'ln otob lerme b kıyar, 
kazanmıştır kı fabrıka lzm r belcd • 
hem de bUtUn İzmir hlnt rlandınm Anknradan aldığımız bır h bere 

ı;ore, t tanbul bölgcsı dırektoru 
Ferıdun Dırımtckın. Turkıye ntle 
Uzm blrincilıklcl'lnde eczalı bulu 
nan atlet ıı:uzaffcrın ko turulma
ilc dotıan lrndısedcn dolayı Genel 
Dırcklörlüğe iwhat vermek uze 
ı e Ankaraya davet echlmişhr. 

Piyasada kwlliyetli mıkt.arda !eri rekabette ve ucuzlukta en Zİ· ı 
mal mevcut bulunma:.ınn ragmcn, ~ade amıl olan Gune fabrika ını 
son gunlerde idrofıl pamu ·unun uç scnC' muddctle kıralanrnk sure ı 
toptan fıyaUarı tedricen yuk cl- tılc faaliyetine nıha) C't verdlklerı 

mekte ve bu yukseklıgın 220 · nı ve bundan biraz sonra da anla 
256 yi bulması pıyasada şık;.ıycl· mı~ a dahıl bulunan bır fabrikanın 
le-r tcvlıd etmektedir. yaırdığını ve bu 'azi~ ette mcmk· 

Bunu hlr oku)Ueumuz. )DZı)or 
\C oru~or: 

- nu gaz te' ı.iinin ne tanda 
\ C kimler \il ıtusihı )npıldı 1111 

ınılııaka,ıı edecek değUim. I akat, 
le bit dvfteriıııle bııı ııı ~azılı ol 
cluğumı gur,. hıına a~ rılınış bu
lunıım~ıııa ~iiphe ctınedığiııı ı;n 

ziıı ne oldıı,i:;ıııııı ~orup nnlaııınk 

lınkktınılır ~a? •. 

tir. Fakat <'Ok zeki meraklı \"C gay· 
ı eti dır. Kendi kcndını itina ile yctı -
tırmışt r. tzmıı· Bd dıye Otob lcrı 

alındığı sıı adn bu z t Almanyadaı<a 

fabrık ya go dC'rlimı , or da ltı ay 
staj gormUştUı·. O kadar lyı y tış· 

mış \:'<! f ıbrlkanın o k d r takdırını 

kazanmıtır ki fnbr ka lzmır b~l dı 

ycsıne şu tckllflcrdo bulu ımu tur: 
«Şartname mucibince size nllı yUz 

Bol • dırektorUnun mafevk ma 
kamlarn kar ı yaptıiiı bazı l1are
kellcr Beden Terbıycsi umum ınii· 
dürlu unce iyi kar§ılonmamı br. 
Dı er taraftan oğrcndl lmızc gorc, 
bol enın ayni zamanda ba kanı 
olan V li ve Belediye reisine va
ziyeti etraflı bir ekilde , nlatma· 
d n atletızm ajanının vazife ine 
nıhayel verildiği hakkındaki mek· 
tup v liyc lmzalattırılmı§, bihıha· 
re valı v belediye rcisı bu vazi. 

lira mnnşlı hır Alman mUlE:h s.., ydi ta hih etmiştir. 
göndcrccl'k \C otobUsler n bakım nı Att t• . Al" R aya "az'ı . ı c ızm aıanı ı ız , • · 
garantı hUkUml<'l ltnlzm ~ rmc geı· f ih t · ıd · 1 bı"ldı"rcı1 esme n aye vcrı ıgın 

mc ın • ad m yeti nı 11 1 t m n d • ve valınin ımza ını ta ı;ı. an mek· 
ccklım. Bu a lüzum yoktur. S zın tup geri alınnrak hukümstiz adde· 
buraya gondcrdığınız ad m, bu iş, dılmı 

1 
C' d bundan sonr:ı ajan 

bızım s çcb lC'Ccğlmtz mUt h St n k 1 d i ıstifa ını '\Nmi tır. 
yl yapar. S ze böyl bir ta\ iyede Bu vnıiyetler iııcrınc yukarıda 
bulunmanın m ulıyctını Uzcıım.ı: a. d k ""-ıı· . · b" bölg d' k 
lı oruz.> 

1 

a ·avu•~· ıgımız gı ı e ırc . 
Y toru bu ypnJıı; hareketlere neden 
Barem knnu,u bo_ylc bir ışın ya_ b b t 'ld;ı:. h kkı da za e c ıyc vcrı "hı a • n ı · 

pılması lçın b r en bı miltcha a h t k A k ·aya ,.,·ıdc a veımc · uzcre n m .., · 
t.ahsU deı ele ı n olur a ol un, altı ccktir Beden Terbiyesi umum mu· 

Alakadarlardan cdındıgimız ma· kel ihtiyacının iki fabrikanın bu. 
lumata gore, bu scnenın temmuz ı;:unku istih alütına munhasır kal 
ayında kilosu yuz yirmi kuru a dıgını da ilave f>tmektc \"e i le bu 
satılmakta olan bu pamukların vazi~cti, bugünku idrofıl pamuk 
boylc kılo başında birden 100 . pahalılıgındn başlıca amıl olarak 
130 kuruş dereccsındc bir pahalı· Heri sıirmcktedirler. 
lık arzetmcsinl ıntac edecek mad Blt i le pek yakından lfıka ı 
di hiçbir sebep mevcut olm dıgı oldugu anlıı ılnn bır zat da, pamuk 
anlaşılmakta ve bu tl'reffil, ıdrofıl fabrikalarının amb.ılaj kfıgıtlarını 
pamuk fabrikalarının son zaman da, pamuk paketlC'ri veznine ıl<l 

!arda yaptıkları birle me:. c ntfo ve ederek, pahalıya sallıklannı 
lunmaktadır. iddıa ctmc-1-te ,. u malumatı 'cr-

Btı l>irlc§mcden evvel, fabrika· mc-klcdir 
lar arasında mevcut rekabet cb<' Fabrikaların bch('rj 25 er 
bi ile idrofıl pamuk fıyatıarının gram agırlıgında bulunması icap 
120 • 130 kurustan fazla) a çıkma. cdC"n pakt-llcrindc nncnk <'kizt-r 
dığını ve ihtiyaç sahıplerinın nı · gram pamuk Ye bakı) e kalan 17 
bct~n ucuz pamuk aldıklarını Ö) ram da kı'ı ıttan ibaret buhınm:ık 
le) en nlak'.adarlar, kendilerine pı ı t~dır ki bu vazl:velte bu k (:ıtlar 
yasad hakim bir vaziyet ihdas et dn mu tehllklerc pıımuk fiyatına 

mek uzere birleşen fabrika ohip VC'rilmcktC'dlr." 

Filips müessese i 
lıonıisyoııa 

ilıti ar llÇile 
uerildi 

yUz l ıa maaş \Crılmcs ne d ·ı durlu u. o~ le g<>t.tC'riyor ki, i tan
sıldir. Fakat ccn bl fabrlk nın ha• bul bölgesının blrbırinı tnkip C"den 
detınc göre bu iş ccneb cı lyı ya- :ı anlı hareketlerine artık mc~ dan 
pan \e fazla ol ırak ışınc vatani gnv. \c>rılm"mc ı için bolgc dirckloru· 
ret kntun 'l'ilrk e\•ludırıa Hıı • .m mı n dırekllflcr , erecektır. son gunım·de §ehı imlzde elck· ı havale cdılml tir. 
caız gördUği.ı maa ın hududu yctm Ş Bıl'birinc baglı te ckkullcrin, trik levazım tında dehşetli ıhlık ır Öi;rcndı&ımizc orc v l\a u şe 
be~ liradır. Bu kod r mesull)et ta ı· aralarındaki bu ibi anla amnmaz. yapıldı~ı ve hattA Avrupadan bu kılde t bıt cdılmı tir. 
Y n ndıımıı. yUz yirmi llıa g'lbı ltcnd !ıklar ve do an hı.ıdi eler ac Beden gUn için temine imkfın olmıyan • Fıl p mue c <' 1dcn 100 kuru 
s ııı belki tatmin ed bllec k b r m ş Trrbıvc 1 umum mUdurlllğu mc· bazı C!'I) alar tlzcrinde bilytlk spC' a nmpul ahın bir vatanda onrn 
V'Crtlmcslnc bılc r zı de~ıldlr. kanızmn ının iYi i lcmedı •ini ös kllli\ yonlar ynpıldı ı komi vona dan ı,:cnc nvni c ıdClcdc bir ımı c 
1zmır mezb hası hu u ı b r t rm ktcdir. Madun bir makamın, ıhbar edılmislir. 'Sev uğruyoı 'c orada ıı nl ampu 

tdarc cd lirken mUdUr allı yüz hı a mavcfk makamı mtışklıl vazıvet Fiyat murakabe kontroloı len bir Hın 16 lrnruş ıııbı çok ucuz bır fı. 
maaş nlıyorclu. Olomobıll vardı. lıı 1 rC' okma ı. idare lzllğin barız k c; gundur bu mesele ile yakından ynta r tıldı ırıı CJl'll\ or. 
bclcdıycyc gcçmce senede 300,000 lı bır dl'lıli olar. k ö terılcbilır. me r,ul olmakla vc bir kuç lhtlklır 1 Oı tnd::ı bir Ih k r mevzuu ola 

H b Ut ı d ·ı · 'ı hHdi c ini tcsbii etmiş bulıınmok· bılC'l·e •ıni tahmın eden bu 'ııtım r 2amnn u un ar a ı crı 

d b. 1 t krn d" tndırlar d c 1 d kı tura ve ampulleri Ur u umuz. gı ı v ne e r c " · 
1 ki B d T b l i umum Bunlardan biri şchrlmı2ln cn ta kon1I vonn ımlrnc- , t c Cllvor y~pı 
ım · e n r ye · d F ı · .. 1 1 k t t .l F 1 · · 

d lü ır. d bı ı t k nınmı fırmnların an ı ıps mu an tı:ı ı a n ce t l-ı ı ıp ın mu ur to porumuz a r ı · 
t k 1 .. ı· · 1 c- ,c, c~idır. 1 G kt ı u an çok d h ıruz·ı :ıtıl rar temın c mc h•C•I ccrı on e· , 

k 1 1 · , t t buld n ba l"llip muc ~c e i yUzclC' 8lH) k"ır 1 7ım "c Pil rımnullcr' 100 
me vor :ı, 1 an ı mpul, t ı. knbJo. raci o v lre t bl1 il r k b 
lama ı e h ı l 1 haıo;ı ln Poru 
ı ındcn vC'tı mi , kuluplrriıı der· satmaktan suçlu ohırak komı:-) oıın taklb ta böı 
dıni )' kı el n bilır, sporcunun di· 
ltnden anlnr, spora ynbancı olmı 
yan bir ıı ın ~clıı ilme 1 lazımdır. 

B z bundan evvC'I de orta;> a çı· 

kan bir ı;a,,,ıanın tahakkukunu 

Prens s • dün gö ıuld evcıv n 
Eskı h \:a gazı ı klit. lı mUdllrll b kli\ oruL O da 1 tan bul bölgesi 

1zmırcl 800, mun\ ını 600 ıra ııma <lir lttor•tı Unc C'"kl Türkiye idman 

kurulan komisyonun r ponınd 
Huzveltc yapıl ın başlıca tav ly 
tırıma gele! Tnvsıyc fUduı: 

cDevletln verdiği mnaşl rla bir ncı 
sınıf tcşkılCıtçı adamları b ğlıımak 
mUmkU ı olmu~or. Bunlar husu ı t • 

bilslcre k ıçıyoı. Alınnı;alt ııı, tcd· 
bır, husu ı tcı;cbbUsl r n \ rdiğl ma. 
aşl u·ı vcıcrek birinci sınıf ad mi 11 

cı '!et mek nızma ı çınd muh faza 
tmcktır. ÇUnkU ış 

dinen v mukııdde 

mamilc lchınizc olacaktır. 

emlyC'tlerl ittifakı rei 1, Galata· 
arav kullıbuml\~ün kurucusu All 

S 'lll YC'n'in tn:vinl knrorıdır ve 
k bu, ı ı kurtarabilir. 

"cm:ıl Onan 

23 Eylıil'de 
Ramazaıı 

gunu n ma· 
oldugu ıllın 

Prensesin cenaze me ra iminden bir intiba 
Hava, kara ve deniz kuvvetleri ınıze 1,5 milyon lıralık bir çiftli. 

[:ini vakfetmek h mlyetlnl gö teren, ctUn olUmüntı tcesıUrle haber 
verdl{:lmlz Mısırlı Prenses Nevcivan dun merasimle dcfnedllmi!;tfr. 

Prenses Ncvcivnn bUtUn hayatı imtidadınea hayır işlcl'inclc bU· 
yUk fedaklırlıklnr yapmayı kendi ne şınr edlnmi ti. Bu arada Tüı•k 
Hava Kurumuna 4000 İn~ıllz lirası teberru ctmiD"tir. 

uğrar> 

Prensesin cenaze merasiminde şehrm ilerı ~elenlcri, dostları ve 
\erıldı ı zaman 1 rafa akrabosı hazır bulunmuştur. Prense e rahmet diler, kederdlde aılc· 

sine lnzlyctlcrlm1zl sunarız. 

EDEBİ BOMA.Na TEPRIKA .. •o. 75 sıkarak: 

Taksiler 
yüzde 35 

zam alacak 
Vesaiti nakliye 

geç vakite kadar 
işteyecek 

Oun nrııı ekmek 'c nakil va 

1 ıtalnr ı ıhtıyaçl.ırını telluk etmek 
\lzcrc kaym kamlar, la c mu teşa 
rı, Topr.ık Oiıs mudlırll, bel dıye 
te!tış hcyctı rci , ve bcledıyc ı·ci 

1 mua\ ıni bır toplantı y pmı 1 rdır. 
1 Bu topl.ınlıcln fena ekmek ımul ı 
cdl'll Iıtıncıluı haltkınd yıldırım 
cezaları \e ılrnc ınc, '\C t k ılcrc 
;vuzdı.: ~ ırmı ilavC' sur tile ym:d 
35 z n y.ıpılma ıno karar veı l 
mı lir. 

Dund'ln bn k::ı halkın geç v kt 
k.ıdor nakllvC' ve alti bulnuı ı !çın 
tcclbır a.ınm ına karar vcrllmi~ 
tır. 

---o---
Maarzf lı a berleri: 

mck .ızeı c Ankaraya 

l\luallimler ar.ı mıhı nakiller 

izmıı orta okul inı;ıll ce stajyer 
ogrctmcni Saf!C'l Kumkapı orta 
okul inı;:ıllzcc tajycrlıı,:ıne, Kum 
kapı orta okul mat ınatlk o ret. 
meni Bayan Nezihe Tinlç Kadıköy 

ıkincı kız Oıtn mektebı matematik 
ogrctınenligınc, Bakırltöy ortn o 

kul lnglhzcc öğretmeni Se~ fı Cop 

gil Kumkapı orta okul ınsılızcc 

öğı ctmcnlığınc, Kumkapı ol'ta o 
kul türkçc ogrclmcni Baj an Meli!"· 

hat l<arahaıı Ankara Jkincı orta 
okul lurkı·c 1Jğrclmenlıgınc, l<um· 
kapı orta okul türkçe yardımcı 

ogretmenlı ine Ünlv l'llıtc tUtkO· 
lojl on sınıf talebe inden B yan 

Beşire ScrloJi;lu, Kumkapı orta o 
kulu riyaziye yordımcı öitrelmcn 
ll{:ine Fen fakültesi fızlk on ı 
nıftıın İhs n Irk yenldcıı ln)m 
cdllmlılerdlr. 

r . " 
Jlmıu!'lf ıııuJıl\blrlerlnılzlıı göıı. I 

ctcrı'llklcrl l\leııılcket h bcrlerl 'c 
., ehlı· haberleri dordllııcU l 111-
mızdadır. 

Şu hnlde .. 
Evet, bugunkü vaziyet lelıinızdC'dir. 

Fak,ıt istıkbalde n olacaktır, ke tlrebUır 
misiniz? İngiliz cemaati size hıç şuphe iz 
hak verecektir. Fakat karınızı zınaclan 

dolayı, hem de Udargor sultanıle bl'rabcr 
i ledlklerl bir zinadan dolayı bo ar anız 
lngıltcredf'ki yük ek mnkamler sızı kat. 
i~ yen affetmlycccktır. 

lla) di iz Lody ile biraz daha ko
ııu unuz. Benim imzalanacak k tıtlorım 
var, dcdı ve odadan çıktı, 

Hcrbcrt hayretle valiye bal.akalmıslı. 
Lord tekrar ettı: 

Evet, mc el siva f hlr ekil alını • 
tır. Sultanla ıyl geçınmet:c mecburuz. 
Musluman lılemi üzerindeki nufuzu bU· 
)ilktur. Şımdi bır tngılız mahkemesi sizin 
lchinizl' ve onun nleyhine bir hukum ve· 
rccek olursa çok muşkul bir vazıycte dlis· 
muş olacağız. 

Sultan çok nufuz sahlbıdır. İsl:ım ıl<' 
mlnde çok sevılır. Kcndı ıne zıd gıcler· 

ek memleket iç.ndc karı~ıklıklaı çıka· 

bıır. Mu lumanlar a)iklanabılir. A y 
da all'Yhımizc cereyanlar olabılıı. Voli 
yetin ehemmıyetlnl takdir edl;ı.or mu 
sun uz? Diğer tar>ıftan bu bo anma clın a 
sılc • ı ıknsı oljn sultanla yal'ın ln lltere 
dcvletı bazı ~uznkcrclere irı m1:k ıh 
t.yacını duyabılir. Kendi in lcnp ed n 
hürmeti o tcrmege mecburuz. Bir lngl. 
Ih: mahkemesinin mahkum etmiş olduğu 
bir adamn ise !fi.yık oldul'<u gibi hür· 
mctn na ıl edilir? Sonra blttün bu isler 

~azan: Francis de Croisset 
wınde ı in vazıyetinız ne olacak? Et· 
r fı k rı,tıron, herkesi bıı bırıne katnn 
bır dam mcvkılnde kalacaksınız. Hu usi 
ı Jcrıne memleket ve vatan duygularını 
feda eden bır hodbin gibi görlineceksi 
nız. Artık ııızi burada tutmak mıımkUn 
olmıyacak a kerllk şercfınJze, mevki \ e 
ı lıkbalınızc h:ılel gelecek .•• 

Soylcdıklcrlniz pek doğnı, pek hak 
h ... Cıddcn ınüşkııl bır vazi;> cttcyiın. 

Valınııı k rı ı oze karışlı: 
Ne yazık! Butlin dtll' aya karsı i5. 

yan edeceğim gclıyor. 
Valı karısına ters ters baktı: 

Evet. cidden mu kül bir vcıziyet ... 
Fakat y.apacak bırşey lok. Sabır edip 
7.amanla bunlarm unutulmasını bl'klc
mektcn bn kn çare gonntiyorum. Eğer 

bu rczalctlere ve dedikodulara ehemmi· 
vct vermıycrck meseleyi kapatmnfa razı 
olur nız çok ve-kcırlı bir harekette bu. 
lunmuş olursunuz. İlk zamanlarda hC'r· 

Çeviren: Renan A. t. YALMAN 
ke bunu hoş ı;ormiycccktlr •. Fakat kn· 
rımla ben daıma sızın turnfınızı tutaca· 
ız, Sıze yardım edece iz, Bı.:na onun O· 

lunuı. ' 
Kadın da tey.il etli: 

Elbette, dalma sızin tarafınızda ola· 
cagız. 

E\ et Carter, sizınle beraberiz. Size 
gösteı ccet.ımiz. tcvecculı ve iltıfat, alcy 
lıinlzdc söylcnec k sozleı i de durdura. 
caktır. Sonr,ı bır ey daha du unduın. 
Asl.crı ha tancnm mudunı yakıııda 

memlekete donccektir Oraya miral y 
Gralg ı tayin cdec:Pklıın. l'~kt1l o da has· 
talanmış. Eğer davadan vazgeçecek o· 
Iursanız sizi bu vazıfc;> c tayin edebıll· 

rlm. 
Ne der iniz Patricıa, ıyı olmaz mı? 

Tabii iyi olur. 
Hcrbert ayağa kalkmıştı. Heyecandan, 

memnun! •etten ve gurul'dan ter ıçindc 

kamıştı, Vali tatlı bir tcbe ümlc elini 

Odrey, o gece bir turlu uyuyamadı. 

İn nın bazan saadetten de uyku u kaça 
bilir. Blılün gece gozlcri açık ohırnk 
~atlı ve hep şunu dusundu 

Ycırın sarayda Selimle beraber )C· 

mck yı.}'eccğim. 

llk defa olarak okaga çıkac klı, Ru. 
hu ) cniden do~mu5, zındelcnml {:ib~ b•r 
hı duyuyordu, Sclımin hakkı " ı 
Kendileri için hayat ycnıden ba~lı)o d . 

S bah erkenden rahibe Mııı·t ocl )ll 

girdi, Solgun yüziı neş'cden parlıyordu 
Bu ııabah sultanı ııoreeeksiniz, de 

ı.;ıl mi? diye sordu. Kendi ine b r te ek 
klır m ktubu yazdık. Amma iz de bı.:ım 
ttırofımızdan kendblne tc ekkUr edınlı. 
N btiyuk bir lCıturta buundu b l nız ... 

Odrcy hayretle rahıbevc bnkı~ ordıı: 
Be bin lıra... Bızc be bin İn ılız 

lırcısı verdi Yenı bır laboratuvar :ı apa 
btlcccğiz. Kanserli hnstalarımız içın bir 
gram radyom alacal:ız. Doktor da, bulün 
nıhıbe lcr de sevinç içind~yiz. Bu lutfu 
sız.in sayenizde gorduk. 

- Neckn benim sayC'ınde oluyor? 
Tabii slzııı s:ıycnizde... Beş bin }i. 

ralık çek ile gelen karta bakınıı. 
(Arkası var) 

Böylemi 
olmalıydı? 

fE5) azar ı;üıııı f ıı rb 11 

~ ılıııda, rnn _ ıot rut 
beti 

Sorunuz -::::11 

5öyligeli 

Zorla kulukç9 
l'aı.ubah in le 

Ezik bir 
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H1\'~HllEI ll=f lf~cifc.maf, 
Amerika har- ıran tamamen 

~~------~~--~-1 tik • O\ l et l'eııhı•-.ım.lc uı: be yaklaştı işgal edilecek 
ı 

41 
~lılr ctrafıııclıı hurtulurdan· 
dııetıı mutıarcbclcr olu\ or. IS\. 

~ b • • 
~ük ~clılr .. ınınhlc Lenin. j • l'tıı .. 

ı, l~.t~~\~ı~~:,c ~~c;~~~ 1 d en ı· h A k e mı· y t . k!ld~~ı~el~l:;:ıa;s: rt:fi7 :~~~ lıt11ra1111 girl~..rt•a·· '--• 

;ın lıtcı ata b ı Tahran Hl (AA ) - As ocıted bı rııı.ı ı;ore, nıı ıııo· olduğunu lbtldlrmlı;ıtlı. 
lııııatllktcı Lcıılııgradın lılrkııç M Rtııwelt, bedelı tngHteıc tatıı. Press gaz.eteı>ınln bilcHıdl~lne göre 

Mihver paktı 
ve Japonya 

':<ezan: M. H. ZAL 
fA.. ıııerıka. Atla ntik ııı ulı rel><'· 

~ ine filen karı,ıntu ıııih\Ct 
tur hııın Stiz.Jcrı iJuıınn.) u) n dlkıı 

nılşUr. Japonların :\merlkan tat~ ı. 
klni ııılh\ er h ııbınJ deni• s ıır-

\Jrıı !\illi \Hl:;IJL"'İ: z a 1 e 1 1 nıuhtclaf ima:ııta taksımınlR yapılmı' 
t n dtnıir~ ulu iı.ta"'' onlarına Al ıa , M car, İtalyan \ c Rumen ta 

3 k Ü U U h 1 b 1 d kt ! d tından tediye edilen harp malzeme- nıek için aeab. ne ~apac klaruıa 
r. ~ l;ı ıı;ığ..ı ıııurnrrak olıııu-:- ç <' arp yı ı aş a ı an l50n· ) '4Zall ; 6ene zar m a talım ve tesl!h ettığ s nden 'ba ka tngıltcı ry harb n ba· ası ın hudut harıcı e çıkarılma la- Beriiııde, ltomad ı rıı rak c lılıııt 

,,0 ınc ı ""•lıı thnrıııda, ıı, ı bu bUvült mücaaeıenln denizi ı. ordu mıktarının 4 mılyon oldu"u 01_ .. an ber, tnhmlne ~ıo mılvon do· ıı \e bu memlcketcıe ıut elçılıkle· .. ..~ OLSEL " o,... n ~ il ııek lalıiJdlr. Amcrlk :r men harı• 
8 tııı u Hu .. ordularına ıııcıı- dek b l'lnçoııuna b l göz grzdırnıek HUsama: tin deı meyan c<lllmektedU. !arlık nı iz rnc göndcı ıldığııı blldıı. r n kapatılmalar. hakkında tC\dı edı. ilan efmtınl'klc lıcr ıber ıııucadcH 
t .. 

01
.H't tıııııl'ııı lıııh <'ılllııılştlr. tabii n uı· tık bır h, r J,l L o.c.ıı. Jkı h . "I''--'• Mücadclentn lngllız • Almlln re· mi , .:? uıılaıı ıla\'e ctmıo:tır: en İngılız • Rt nota ınn İran Şehın· ı 

" ere\i dt'!\'lren haıbln ı tıkbl.I hah· E!<okl Ba rı,)e " .... ~şarı ltabetı oldU'tuna .. iki s-Aı ki ... h r d d 1 llleJdanıııa her lıalc1 girmı,ıır. lllııı 0 Hrl tUıııenlnılPn de tel, ., ~ore """' Hnı· nn k daı· S••"ynt <>tı , •·l"ı 1 şa ı t.ara ın n \ •lıı e cevap \ crı • ki hl 1 • ü .ı 
a U '- ' v• " " J "-" \ CT pa llltn ı .. nı nce 08(10n3 anın 

l'>ıırı;• kc1lırı,111ıı~tır. 58 hinden kında tam bır fı)( ı dıııebı mel( \e ak: İngiltere. ı tn ddetın, attızı bakımından genişle- haı·p malzemes n.n bede'lnl ödU.}or ı mcmış olma ı dolayıs!le ıranın tama. da derhal nııkadde3c ginnetıi 'e ha 
ltrııı .ı.IJ t;ıııl,, G!J.., toıı \C bil~ tık bu ıurnıı har b i(lanıc ile zafere ulaH· 1 _ İng.lteı eııın harp bıdayt>liıı ır nıış ohııı Alıııanyayı kudret cihetin· RUS.} aya kıı alama , e öc!..ını,: aı 111 mil<' ı ga ıne knı r verllmışlir. ıl olan bo!JIUtlJ doldurma 

1 
laı.ım J;•· 

lif nııı\ıeınc nlıııııwıtır. nu tıı aoılnıck ıçln heı ıkı tarafın fi (21 l milyon tonaJı aşan ticaı et ge deıı zııyınattıtı ve 1nglltereyı del kanı:nu mucibince nıalzcmc ı;öndeı il- Tahran, l6 lA A.> Mtittc!ık ku\' Ur. Ernt, 1 tenlrsc Amerika harbt> 
ka,. akıHtlcrc sure ı,eıılııgraılın 1 uınunıı \'a.ıiyctıııı bılmclı hcı·hl\lde mılcr nden iki sene zaıfındıı kaybet. kU\'\'ctlcndlrdiğl prk aş klıı dıı'. Aynı nılyorsa ela, So\ ''et Rusvava acele; wtler ~ aıııı bırl ktc Tahranı:ı gıı ecel< 

'glj ){tk bl d Al ı J J J glrdı mi, ı;-lrmeıli ıııl~. Dl,>c ııek al.ı r. 'U n l\·lıırtr sulmt etıııc i h ııı> ı ıı a uyandıı ucn){ ı JnC\'Zlldlll'. li"'ı tvnaj (7) mı iyonu bulmaktadır.! zanıan a nıanyanın müttefiki tal. thtlyacı olan haı J) ınnJzcmc ınl ,,.on- lerdır. 
ı \ ll"tl u f ı l k ı r " • ı~ Lt"' 1 p ~ ' hukuki ka~aııııtk 3 olları aranabilır. C ld .. hu hutıcrler, g 'rck l.c· ounu ctrıı ı c ım atma ı;;ın suy il· Almanlar bu miktarın ( 13) milyon ya .,c .. ya ve Habcşistanda yarını deı nıcK çın azami ı;ayrct aı fedıl· --o---
\ 110,ıııuııurııeılıılıı \l' gı•rcksc lor dolusu yazı yazmıılı icap edı::r. olduğunu tlAn ctmcktııdıt'. Biz bu•ıur milyon ııskcr kaybetmek veya e lr mektcdır. kt 
Cit., lı Cl \llr orclwmııa ITIC'll"UJI I<'akat b z harbin dcnızlcı dekı sıı!lı:ı· ı vasatısinl l\abul e4ersck lngi.le:·cı•ııı vermek mccbuı !yetinde )(almıştır. ı BahriJ e ınuı.te .. arıııın silzlerl a 

1 11\\ r.:llulııiıı Alınan ordusu. ııını lk ve nyıı mnk suretlle ve kısacll ki senelik Ucarct gemi ı Zt!.Yl tını Bundan haşk Almany 1 t;al el· Ncvyork, 16 (A.A J Bahriye 
r:~l'ruz.11 k.ır':ısııııl:ı ıla unuına- bu meau Uzeı inde okuynnları ten- 00) nıılvon ol ral{ ıılabillı lı. tığ •razldekl gayrımıımnun mıllet· mU tc9aı 1 B. Ralph Bar d buglı:ı de· 

t il lılik bınıık tılr nıa~lfı· \lr edeeeğız. H ııbın dcııızlerr alt 2 - lngiltcrenln nıUtteflı. l'llııc lcıı ınzıbat altında tutmak için bil· mıştır ki: 
·~Ilı ll~rıuJıkJar1111 ı;o,,ll'rrııcktcdlr. lusmını harp donanma ı, ticaret C aıt olup bugUn 1ng1tlzter tarafından yllk bir ııııktı 1 kuvvetini ele bU ilaha· Son gunlcı ın hl\.dısdeı ı ku\'\t't e 

ıı lılllıi '•oı.kU\ o \C l.ondrndan \o u olarak nıutal ıa etnıeğı faydalı ku !anılmakta olan gemilerin tutar 1 lııra ayıı mak ıztırarındatlır. göster yor ki Blı le k Amertı,a de\. 

aJıerıcre gorc, Lenin raci mil· bulmaktayız tonajı ııı J nı iyonu nqmaktatlır. lşte haı bin UçUm.ü yılı başlarken letı haı be glrmeğe mecbur ka aeak· 
ta~ı.~•rıltıı;ınıı-;tır. nuı.lar en a. Zaten harp ıllın edıld ğl zaman İn· :ı - B\ı surcUo buG"lln İngıttcrc· bııhı 1 'c a.skerı \'ar:lyet bu fekıldc lır 
la arı., ınulw.hll ta.ırruzlar ~ a glltercnln elinde, (Alman • İtalyan l nın elındc yıno (2l) milyonu ~an dit. Almanya lngiltcrc ıle haı betmek 1 Nn yoı k, l6 (A.A ) - Bahılve l'ia 
,;· 1.ııg-u nclırlno kat111r ~eni ı donanmalarına çok faik \'e ıkı do- tonııJda tıcaret ı;t-mısı \'l\rdıı. 1 çareler nl bulamadıkça, ,.e mUtema. zm nıııcıvını Ralph B rıd bu un t.ft. 

l.r,a kıtutarı hazırlı;>orlar. Al· 1 nanmanın btrleı;nıesi halinde bile 4 - Fransadan alınan ticaret g~- diyen 1ngııtcl'eden uzak sahalara ya- yıınalta bulunarak şunları soyle ıl • 
a ııntıa edılıliklcrl lıildlrilcn nıuhaı ebr edeı ek drnız zafeı inı kC\· mılerı bu he.aba ithal ctlllnıemlştlı. yılnııık zaruretıni duydukça dah ı tıı·: 
ıırııu,una ııırıı ... uıı kil\' ı•tler zanacnk ltudrt>ltc mı uuzzam bır de· ı Bıı da lr.g-llız ticaret !llosunn llf\ve zıyade hırpalanarak zayıfla,>aenk 'e Son gU,1leıde cereyan edcı h rı 

,1 IMü t haı ınıla , n \ 'ald" tcııc· nlz kU\'Vetı \'Brdı kı !!ene ele\ am edilırse tabii tonaj miktarı daha Z • lngHleı•c ise daha ziyade kU\'\'etlc· ... " .. ,. . • ler Anıcı· kanın harbe gıı mel. n ec· 
t L ·unıanıarııı "l'rl ını tchılll e· eden hnrp esnasında lkı taraı dn. yad• yı.ikselır necekllr. Aıııerikanın askcıl hutıı·lı· . 
"'r " 1 

• buı lyctlndc kalaolleccğlri ku\" etle 
ft, 1. nanmrılaııııın . ugı·adıkla;~ zayıatı Alrnantıırııı ise: ğını blllrdlğl zaman mUttdık ltu\'·ı gö trımelücd 

1
., 1 

lı;:~e ııt bu 11\1 Jıalıcr kurşı. hulasa cltığınıız zıımnn ngıl z do- ı - Harpte kaybettikleri tonaj vetıcrln <6 • 7) milyonluk zındc bir =======:::::::::======== 
1 li ın kaııuutimlı şuılur: Orta- nannıasııuıı ytiksclt UstUnlllğUı.Un miktarı 13 0) milyondan fazla gOs· askeıi kuvvetinin karşısında AL 1 A~ 1 
l<tll~ br flu ıtıağlUIJl.)Cti .)Ok· devam eltğınl goıeceğ'lz. lerılnıcktedır. manynnın harptep yorulmuş \e US il .ınan ara 
ı hıırutın birkaç gUıı içinde 1 - İltı enelik haı ptc 1ngııtcı e, 2 - Harp dolayısıle llc:ırct gem • ınış bir askcı i kudretı Cbulıınacak_tır 
'e 1 (p ı lıcklcneıııcz. ağır haı p gcmılerlndcn, kı U\ ıızorle· lerlnın pek çoğu bitaraf limanlo.rda Znınan, mUtlCfıkler lchlrıe bir anı.l (Bıı'ı'ı 1 lndde) 

~I\ ı:ı ETR \1 iN DAKl ı melen yUzde onunu 'c de troyertcır- kapalı durmaktadır. olduğunu, ikı senelık gcçl~i ile IBbıı t t ılard kopı Ub.ı~ıları kuı muşlardır. 

IJ -•it den ise yüzde yedı ini. ~ _ B•ı .. cmılerln rıek ,.0ıı.u bıt11.· elmıştıı·. Eğer 1neiJteıc ve Amerika CUnlcıce sUıcn muharebelerde bu 
Lll J1 HLBEl~ER - • " .. b e 
" , 2 - AlmanyR, muharebe c na ın· 1 af Ae\'letler tarurıııdan muell~cre daha fazla .:aman kazanmak !ırsıı Lı· köpı Uba ılarmın dtlşmanın zırhlı tc-e ııııınızda lzıılı elti lmlı " 
• te da (}onanmasına 11.1.\'C cttığı ık bü-1 edilm,•tlı. Tabıı bu da .Almınlaı ıçı , nı bulurlarsa Almanyaya fallt b 1 1 ş kkUlleı ını . mUzahcrctile yaptığı 

r i ııuıı ceplıl'ı;iııdc \aıl.)ct ük v k dd 1 hU 1 k ti d ~ın Y gemi de dahıt olduğu halde ağı. bır ka'-'Lptır ara kU\'Vctı ile de \"azlyete hC\k nı ~ı el • cunı ara mu avcme n en 
l• nazil, hir ,.afhul u gir· J A 
•ıın harp geınıleı ındcn yUzcte ellı ını ve İtalyanların tıcaı el fılosundan Uğ· olmatı temin etmiş olacaklatdır. 'c gen. ictllmcsınden sonra, ınıan 

\ı 1 a !lcbep, C.oıııclıleıı lkrll. 1 h u 
ilan k trU\ azöı leı ındcn yUzde yetmış beşl. r dıklan zayiat Almanlııra nazaı tuı Rusyanın but;UnkU mukavemeti ıln, tUmcnlt:ı ı bllyUk bıı cep c zerınde 

•ı 1 un ctlerlnln <,.erıılgoı k d t 
'i•l n . o kadaı fRzlıı değildir. ıtaı.vanıaı· vazıyet! bu şekle soknın"'ıı mUe lr şar ıı doğru ılerlemcğe evam e • tı ctll'rek t•cııııba sark· "'f> 

\ il,· 3 - ftalyn, hlltp esnaııııtrlıı do- uzun nıllddct haı be "irnıctnck sure. olduğunu kabul etmek de do"'ı u o· mckt('dlı'. 1 
1 ı~cr \'Cnubund11 Dln~cııcr e b 

ııe nnnımısına lltl\ c C!ttlği as;ıı lônajd:ı· tı'I" lll'llret ... ~mıleı·fnl m .. nılekctlcrl- Itır (1 Dü nıan t:ıınenl imha, diğer 9 
l "'"'k Krcrııcn!;ug kll)lrü " "'' " 1 ı.ı.111 ki gcnılleı ete hcsııp eclıldığı takdır· ne çekmek hususunda zaman bu,. tümen de tanıamılc nıağlüp cChlmlş· 

nı ış olıııal1&rıilır. Bııııhır, C H p • or11u de bUtrın donanmasını teşkil ('(h;n t\" muşlııı dır. Buna 1 ağmen balırılfiıl artı• Si tır. HarckAt esnaunda dU nı11.n pek 
ıı \ unu nm lfltı etmek lı;ln "' h ıı ı d ll d ıtm • k 1 ı t ı tı "" blnd f b 11 arp gem eı n en Y z e a ış \ cya bıl raf bir limanda Atıl kalma· • en 1 zay a verm r. ''" en n:.: 

L. ~ JlhCtlcıı lJıtrkof UnJU• 1 d 
""lııı a tl'!lnı, kruvazörler en yüzde elli!! • gn nıahkOnı olen her gemi 1talyaı, la esir ıılınmış, :120 tank, her ne\ iden 
ıı lliııdr muhtemel Alman nl knybctnılşUr <Ba ;ıı 1 incide) 69 t \'e k " k ktard harp 
Ilı il" lıır ıç n blr zıyadır. haftalar za C d t 1 " op pc ,.o mı a 4ııı lıl'liı't'ıı u~lıtrıdır. Bu lngllterenın h ı p e n sında ikmal r ın a ecre~ an c m ş malzeme ı lğUnanı veya tahrip cô ı. 

laııdd Ki~ ef'ln ttırktan da Hava slllıhlarıııa gchncc: olan dün.} a sıyasi hadıselennden 
t " tltnıcktır. 'e donanmasına • f\\ c ettlğl gcm.l<!r. Harp ba,lndığı gUndc Almanlar grup umumi heyetıı'ıi mufas al mıııtır. 

göre 

lngilizler aleyhine 
yeni bir isyan mı? 
At kara 16 (Radyo Gtızetcs1) -

Mıh-.cr kııynaklarından gelen ~ c· 
nı bir habere gore Irakta. Süll'Y· 
mar 1) ede tngılizler aleyhine bir 
manh ede İngıl,zll't aleyhinc bir 

Bu hııber kaydı ıhtı~·ati ile kar
eılanmalıdu·. 

.~:.Sovyetlere göre 
' . 

Leningrad 
dayanıyor 

Kramenşug şehri 
tahliye edildi 

Londra, 16 (A.A.) Leningrad 
ehri bugbn rad~ o Htsıtaslle Lon. 

dı a şehrine hıtaben bir mesuj ncş 
redcrek dost İngllteredcn gelen 
:yardım ılc cesaret bulan chrın 
sonuna kadar mueatielcyc a~met. 
tlğını bıldırmlştır. 

"111 le Am ılk nın \'eıd ğ toıpıtolar ve mtithıs: ha'a falJdvetınc sahıptıleı. lzahıılla ahbcrdar etm!c ve bazı =============== 
lq ,. ıır şarki l kr -'na~ 1 H l Frah :ıd nııı il" dl! ... h " ., " " Leningrad 'c Kief tchdıt altında 

-. ın '' 
1 

c " ıırp e.' 1kı senelık zaman zarfmda (Am rl• hatıplt>r tarafınd n bu mcvzulıır K k d 
t 

1 nıuhafaıa etmek I ti· mı.eıı bu hesaba dııllll cdllnıl'lml~Uı k J 0 0 S mey an Lond:ra, 16 (A.A,) - Bır taraf 
t .~uıııın cıı h 1 ınlldaCaa lult. ı an • nglllz) sanııy inin ınkı,ar ve OzcrJndc svruJan suallere CC\ aplaı· l So k ( 

n:r Bu gemıterln gillz filo undan ad· raallyetı sııyeııındo bu u3tUıılUğlln , crmıııtır. an \yet mu avcmctı aynı şld-
lllırrır Şark lıllltllr. ilu Jtlb r- dedılet.:eğınl ktıbu, cdcısek Jı .,il z tngıltert> lehine dcglşllğını blldlıcn Harlcı,>c Vekilinin l..:ahatından okuyor det ve sebatı gö lcrlrken Amanlar 

\c Krcmenı;uı;'da Jcnl z yatının sıfır oldulh• ve hııttft btı da ılk soğukların ;\aklacması uze. ta 3 1 c.w .. • hab .. r eı gclnıekled r. soı1ra srup umumi he) ctı, ruzna. " o\ıı.._ lltrıız. lı;trı to1H11nm11kta ü ı ü ı ııı• d nma ıh n h ıı bl rinc butun cephe uz.erınde hucuın· 
t ..... lı kın \t'flerlııl ,..eri atma- g 11 

( ng " ona 
1 11 lngılız • Anıcı ika !abrıkalerın.n mc. lnın dı~er bir maı.1dcslni tc kıl (Ba ı l incide) 

1 b .. başındnklııden dnhn k\I\ vetll btılUh. nıüşlerck mesaısı netlceslııde tn<"tl• cdt'n Mani n mebusu Gt:nCral Nu· de demokr ı knzanmı5tır. !arına .> cnı bır şıddct vermişe ben-
i 

1 cıt.-kı hu fena 'nz.I) eti 6 dil bl h k k t k " ·~ zlyorlar ttı clu~u re de mcz ı· a 1 a şc • tcnııın elınc ayda ((l700ı layyaıc ci Tınaz ın hüki'ımete tcvcıh etmiş l:çllncll safha katı safhadır kı • 
O ı ı.ınıilır. 1 rıde gllzoııtln<'le duı nblliı. olduğu sual takrirmin ıııt'ız"', k"ı·c. Alnrnll) a için gerek şarktıı ve ac Krem en ug'un Ruslar tarafından 

OJ , geçmekte \ c Alıııımyıoıııı da ayd " " " t hll · Al ı l\1 lı ~ ,., UARDJ: Bu kUçUJ{ ızahııt tııgıltere ıle ikmal ve lhzar edctılld ğl ta ·are sini' geçen unıunıi he) el, Ticaret rek Alhıııtık muharebe meydanın- a ycsı man arın areşal Bock 
" • l~uıııcn kıtııları tekrar (Almnnya • ttalyaJ ııııı elinde bulu- Y~ 1 Vckl1iııi11 lıayal pahalılı~ı \•n lhli· rıe mu:-kul sarllar altında artık tarafından K ief 1 çevirmek iızere 
.. ~ nı.klımı11n dn (2500 ı oldugu ilcı ı stı· o ._ • • c 

l arruıu bas,lanıı .. , lsnlır. nan doııanmalııt ın bugUnkU vaziyeti· . kAr ffiC'vzularının <'hen'tııl.•·etlnln b'.l ıanrnılır, om~l'in cenubu şarkislnde yapı. 
,, lıııı 1 rUlıııektedır. • • ı ı ı bl ı vıı c 4 hıa.,1 h 1 ,.ar ılmanıış- ı ı tem•u·e kıra) H cd ı ka ıııııtındc· ı butun memleketi alAkador C'lmc 1 Amcrlkn Blrlığlnin, bahriye na· an narruz a r eşmek için Kre. 
1 ,~n ı._lııdc Uuınenlcr ~o bin ylz. Alntahyıı~ın harp l!Anın<la 1 ) mil· vC' nıhayet ferllcrı oldugu kadar ı.ırımn bu mUhlm habcrlnı neşret· menşug mıntaknsında da bir ileri 

tıııı ı rtlır. lnglltercııin harp tıa ltıdığı ıı nını.. yonıı tecavllz ecıcn tcı bıye görmll baı.:ı wmrelcri de tohmct altında mck \ e htlı bin fılcn başladıgmı harckctı yaptıklarını gö termcktc 
~n11 lıı-a~ııaılıı 'uıi.) CI na· ıltalynn • Almıın) fıto unu hemen nıUscıUı.h bh kuvvctı \'ar olduğuna bulunduran bir h.ıdise olma 1 ıtl ılun etınck için Mılvankce hrını dir. 
ı~ ntraıı, Khcr 'c Oıtl! a ık mı ,!inden fazla a ır haı P &' mı ı, goro m\ıhleııf hup ccpheleı inde \ e barflc çok nçık izahatın Iİl7.lnl gel· nhııc dıye cçme ı çok dıkkate Amnn Sovyet cephe nde cer<' 

l akıtl i5 1 r oyunlarında drğlldır. 

MihH'r paktından a ıl nıa~at, te. 
radnlıı hlr tarafına ~ c-ııl bir ağır
lık ç kllnce lapon:) anın iki diğer tn. 
rafa a.' nl agırlığı kRtına ını temııı 
etmektir. 

Japoıı a tmtün bıııllne boş dura· 
ınamı.,tır. Hlnıliçlnt. 1 lstlJA ctmrk. 
le \e lngapuru ~ kından tehdJt 
etmekle bnmlarda bir miktar Rrl-
tan,>a kunetl bağlanma ına ebeıı 
olmuştur. 

n&kat rnlh\ er tarafı bu lrndarla 
iktifa cckıncı. Japon.)anın ıncseta 

\ 1 tlh o tugu iı}ı;-al ederek Rıcr

~ ada ki .ft~ urdularıııı tşcal ctnıe"i 
'e bıi)ltk Ok3anu ita Arı-ıttika~ı 

tebdil altınıta bırakma ı RerUnde 
h er halde beklenmiştir. Halbuki A· 
mcrlkalılur Jaı>on adalarının tıı :> a. 
nından (C!,:erck \ ladhostuğa ltarıı 

mal:r.eıne~I 'e benzin götü:rduklerl 
halde ıJapon)anHJ kılı kıpırdanma-

mıştır. 

'.l'ok:> oda hararetli muı.ake:rcler o. 
lu~or. J•akat Jaımnlıır, a~ nl zanıan
cla Amerika, inglltcrc ' RU.'i.) ıt ile 
harbe tutu nı.ı~a hiç taraftar go. 
rünmü~oı'lar. Beş cııctknberl de· 
'aın eden Çin hariılnin agırlığını 

Japon;, a günler geçtfü!;,'c daha hı:r.

la dU,\ UJ or. J uçeu adındaki bit~ tık 

()Jıı limanının on zamanlarıla tah· 
il.\ e I, Jaııunları ~·ınıt ne gibi ıh ti. 
ınıdler bekledi ine \c bu kOl'aınaıı 
eJd re karşı :r.afcrin ne kadar lm
k n"ız ttlduğuııa 3 eni bir alil mettir. 
Eğer ARıcrlka Çini feda etmt'ge 

ra:ıı olı>a, baltA belki d • l'eklnl , c 
dl~cr bir kı ını arwyf feda ~in 

Çınc t '"l)elcrdc bulunnıagı kabul 
ef,;e JapunJa Anı;-~!>On alemllt• 
anıa,mağa tltindcn ra:r.ıdır. 

\ nzl,\ et 'ı'Lııııhın lbMct gorlınıı~ or 
ki Amerika Çini f(){la cıtcınl.) or, Ja
ııoııla r ıla bcs crıelik nılk:adelc(lcrı 
soıU'lı Çlndcn cll bn!I ~ckllnu.~ı ken· 
dllerlnc ~ellir ırıl~orlar. J akııt dl er 
taranan ne Aı11<ırlkn, ne de Ja.ııon. 
y ıı bU~ llk Ok)'aııu ta ıııltc:adchıy c 
tut ulıııa a ınr33 al ıtörlınnılı~ or • 

Nt:lltc olarak J111MJn3u, mlh\er 
ııaktuıın krndlı.inc y llklcı'llğl 'ıuJfc. 
31 ~ crlııe gctJrıııek ) oluıııla bir nıc
y 11 'e arıu du3duğunu katin en bel 
!i et ınl3 or. 

it .. k • d Uk ı bı has a son Rus hı:ırblııde ısrar et· ""n C'den ın h"' cb"'l r' şldd ti ı \il 11 .. r ofun takılmuıı Ilı. kru~aztır ve ıgcı kuı; gem kı diGlni ve bu hu u ttı nlınması gere la) ıktır. Amerıkanın bır çok §<!· J., u .. r "' <' ın e n 
Ilı~ ır. ınıaldc \ o:ro,ııoı or- malıltlyetı gözöı Uııl' lınnı 111< tı ı ı.ı mck ınecbuı lyetlnClo kaldığı askerlcı kcn lcdbırlerı \ e nıhayet tatbikat hlrlerincle kc if bır halde Alman müf~ irlC'r cehennemi mllcadt'lc de ıddctlı muha ebeler ecre) a ı 

'ııı llr faıt~ı ıııukııbll taarruzlar tar fın cıa ıkı s ne zarfındakı zayi• harp matz me lr.ın deh,ctı ınsanı ile ne yolda çalı ılmnktn olduguna Jaı vardır. NC'\york, Sen Luı gıb dive tav lf etmC'ktcdlrlcr. etmiştir. 
,; (.;eııuııta Hııtlleııı orılu u- 11tı hesap cll I c k olursa harbin lın), etler~ dliı1tırecek drret.:cde(lır dııır \'C'l'ilen mufas at izahını dm· ehırlcrde a len Alman olan Amc. !=;imalı arki cephe ındc cereyan Cumarte ı g ınü, 15 Alman ta) J 
ll~~ı uı.1.1\ü tııtblk ctnıcı;i Uçl\ncU yılına g ı rkcn tngılız do· Rusyıının (1 • ı ı nnlyonıuk nıunt • l<'mişUr, Mevzu un bıı kaç vekıılell rıknlılar buyuk ,. nisbC't teşkil eden muharebeler esnasında Ma. yarcsı du uı ulmu tur. 10 So c 

'
ı, ı "11şıır, \ e ilk 3 apıl•. nıınnıneıııııı buı;lınlıU U ttinllı •Untln zam \e silahlı kuv\'Ctlnı tamam le ııl. kadar eden umumi kı ... mı UZ<' C'derlcr, Fak< t l\I h ank('c halkının re al Voro ılof kuv\·etlerı 200 duş. tayynresl nok andır. 

•'ttııı k 1 4.ı~rıq,11lrgo1 r. 'C Kreıııcn\·u~ ;>o- harp bnşlu.clığı r.nmnnctn ı ti lllıı\11· yıpıatmıı.tı lı,;ln mUtcııııız bir kuv. rlndC' Başvekil Dr. Refik Sa)dam bu3uk hir kı mı Alman olan bir man tankıle Hıı.:lcr<·c otomobil \'e So\yet ha\n kmvetlerl Ruman 
.""aıı k ~ın hımrlıınınııkta o- ğUnden dahn çolı flltla olduğu vo tı • ı etin uğıayecağı tıı)'latı da kolııyl:I ı'lfıhl Jırvcte csnslı izahat vcrmı tir, sC'hir dcğıldir, dogrudaıı doğJ'uya top tahrip C'tmişlcrdir. Bu cephe )ada, Knlnıı, Salına v Ko tcnce)'i 
o\l(,ı ll\,etlerl ııt ~eri atmak- glliz clonannıasının hu bakınıdıın lalımln kablldiı. Jhık(ımctin bu beyanatı ~rup ~bir Alınan şclırlctır . Her tarafında ele düşmanın zayiatı 10 b'n kışi· bombaluınışlardır, 
)'-t lıı1<ııırııc Alnııınlara -.11rkı pek daha ı;ok lrnv,•ctll btıhın:lugıı lı gılterenın haı p bıdayct.nclc lrı · uımııni lıc.>c;.tlııcc miittcfikan tas. alınancn konw::uhır. Bayat tcllık rllr, Almnn · Rumen k.taları Ode i.l 

~~111~ 1 111 ı lo;lıı fır ıat 'e
0 

im· meyaınıı çıkar. bıyc ,.e tcslih ecııımış kııı·o. ordusu vip olunmu!li ve satıl 20 dl' ri\ :l et. kisi V<' ya u ııı tarzı Almanyanın Kö frnt·c bombalandı lızcrınc bir hlicuma tc <'bbils ('t 
1
' <ılur. Tıcııı et fllolıu ını dUşllneccl< olur- olmııınaııınn rnğmen tngıltetı-nııı ı~ı cc rc lse:ve nlh!!yct verilmiştir. bir, iki ne!!ll t'vvelki halinin tt\ nı Mo k0\'9, 16 ( A,A.) - Sov) el mlsl<'rse de, bu hücumlar. karada 

ta ~!"!!'ı!!'!OO!!!'!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!'!!!~----~-..~"'!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""~!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"!!!"'~"""!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!~!!!!!!"!!!!!!!!!!!'!'!!'!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!~~~- dır. Buradn doğan 1k1 ncl, Uçllnctl tchlll:i · vc denizde So\ yet k u vvctl rl tu 
ç rp • . dcd .. Bıı dahil pıştım. ııcsll Amcrlknlılar bile ıngllızee,> J ı Dun. but un giin, tekmil cephE.' rafından plı kürt llnıü ttır. 

ızu U göı Ur m. ~ ~ Boşuna s;ayrct etnıc, dedı. A· Alman şi\ esıle konuşurlar. '!!"!!'!""!!'!"'!!"""..,.lml!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!'!'!"~~~!'9"-~!!'!!~!!'!!!!!!09 
nd Y rı cyll< tuttuğu u' UYE ~ ~z dam olmazsan hın n ·ılırsın Hına Ynlnız §ll var kı Mllvankcc'dckı 
1: but hareketle ~~/~.~~ Konuşmanın burasına gclınc.c hld· Alnı nlık. liberal 'c demokrat bır 

,,_ ~ dcUcı masaya bır yumruk ttı bn) rıık taşır Nazıligt, s vdıQi ve 
- Adam akıllı ıslattını. I lattım n· yabancı bir kıtııda yıı~atmı)'a de· 

nıa fııyda vermedi. Sıllcleı ım n altın· vııın cttığı Almnıı kulturunc duş· 

s·ERSERİ dil ınım ınını ınlerkcn bıle: man bır kuvvet ımyıır. Kalbi ta 
- Adanı ol, dıyordu. mnmllc demokrasi cephe indC'dir, 

Yazaıı: Mit t PEillN 
Defelllnı başımdan. Bak şınıdı Almaın aya karı::ı sıliıhlı hnrcke 

Oh ı·ahııl nefes alıyorum Scrbcstıık tın bn liıdıgını ilan etmek için Mıl 
paı a ılc pul ılc değil Canın 1.:ch .ıne- vankcc c-hrinın seçılmc i hcrhnl· 

c1ııireye nıenıuı oluı dıım cihet. ü11tU· j \'e bir gUıı en eski ethıaeıorlnıl giye. I me keıiıtanın kızı. Adanı ol ha .. A· do bir te adüi' e eri sayılama;ı;, 
me bnı;ı1nııı bakıp dıı, sgıınıdırn ı;ık,ın rel( c\ı..leıı çıktını. Çıkıı;ı o ı,;ıkı9. Ağll· l dllın olııııyllcağım lı:ıtc Ahmet Enıiıı YALMAN 
t(elinıelerlıı aşegılığınıı. aldnnıp da. ca beyleı lnı haber yrıtıP1d1l11r. A . A .. git Birkaç dakika sustu. Bu nıUddet 
hll r1tlan acmo ılıııı ha Bir v11.kltteı· ıııedını. Para \'C!rdller, ııtmadım. Nlhlı zıı !ıııdıı bırblrl peşi sıra Uı; kAd.ı!ı 
biz de? mektep ııatarıMa ı:tlısek ı;U· yet şu gordUfUn yere yerleştim. Ra- 1 rakıyı yıldırım gibi YU\arlıı.dı. B:ırn 
rüUllk. Ama ne oldu"' Hiç. hnt mı ettim. yo hayır böyle? bir şey baktı baktı da: 

Ha ne dıyordum. Bu hR.}atıı ben dcnıedım. Karnını hep lok mu ldı. - Ne bakıyorsun alık nlık be, dc-
kcndl kcndıını a t tını. Bıik ıınlat yım Bunu da ldd a etmem Yalnız beni dl. Ne yani bcr adanı ntam z nıı) ıM 
Karşımda ıtır dınlerkeıı ~-ıkılıı nn soy her gUn hır evvelkı ı::lınd.-n daha ı;ok sankı" Kc dı nrzumta s.-r rı oldum. 
le Valla'hl güccnmem B z ha den an· saran seıserıllk ,·ardı. Heyccıın .. Bak ister cm adam d:ı. oturtun. 
laı ız. Kayıt kuyut cart curt b zo \ ız anıı bunları söylüyorum diye, sakın B rkaç tan() dııha YU\'tıı'ladı Sonra 
gclır. Han kıbarhır hatır ıçın ç ı pişman olduğ'umu zannetme ha. Allah blrdeılblı c ycı inden fıl'lı,> atak knpı· 
tavuk ycrlcrmış. Bız. bö~lc e) c bo~ bin bır belamı Hrsın eğer bir saniye ya dôfru ) UrUdti 
\ erlrız. pışııuınlık çektiysem. BugUııc kııdaı - Adanı olnııığe ;ıdıyor~m. dedi. 

H11... En1e Uç beş k 11 deş vardı){ hep nıcmnundıım Ama aç •mn tok. * 
Onlarıı kllçlll< ya~ta sorulduğu zıınrnn 1',lkat bug-Un... Onu lıç be11 gün gorcn edim Yal-
kimi {doktor olaCllg'lı1ı,J kimi {avu- Durdu. Dır~Pfjınin birini y11lpa nı· nız bir akşam Galetanın k rırn\ııt 

katı olllcııgım, doı kcıı, ben duıııııı. ı·an nrnsııyu dııylldı ve a-<>zltrınl blı , cııddelt•rınden blı inden gcçcı·keıı kar-ı 
.ııers ı olacııgını derdim. ,\ilah, All:ıh! noltlaya dıktı. ~ı kll}dırırııdıı bir adHnıın sızmış oldu 
Yütllmı• ne bııkı)oısun Mademki ın· • Aına bugUıı şu kaltak banıı or funu gordllnı. l:löyknlyorrtıı Mcıuk 
sanların bir kısmının serseri olmn ı yıllık serseriliği z&hretll. Duı· sıtbırlı ettim yaııına yaklaştım. 1 
!Azım ne l'llyc ben seıacrı olmıyayıın. ol sıra ile anıatııcağım. Ne yaptı bl· Olmıyııcağım işte el ,>ordu Adanı 
Henı adam istıycrel< ııcı ııcr oluı ım llyoı ınuımn? Xeredt>n bileceksin nP. olmıyııcaj!'ım. şc,> tan ı;aı p ın kcıııı 1• 

iyi scr~rl olur. Neyse lafı ıızalmıya- yapacağını. sen onu düşUnemeuı n bl. nın kızını, adam olmıyacağım ı tc 
ltm. Peder öldU bize Allah bin b ı be- le. Bana: Se\'glsl de yer n dıbıne batsın 

. -.~ ... ~ 

E 
Bıı 
Yem MC\ ime Başlıyor . 

İlk Programda· 
Nefis bır komcdı 

!l~RIMLll 

EV~!NİYOf.U:'J 
Dnş Rollerde. 

,/oe 1'1ac ()rea 
NA:SCl' Kl.LIS 

noLAr-.-D YOUNG 
A.}rıca: 

1 - Memleket Jurnah 
2-Renk!i Miki Mavs 

rekct versin oldukça ytlk!U mır bı· - Senınle evlenırım ama l'lel'll, ~u Eı tesl ::-ündü Gazetelerde onun ıç· o1KKA'f· Numaralı bilet. 
bır raktı. Ben bir ııenede mirasın altından ııerser;likten vaz.geç, adam ol. ki yllzUnden o'mUş olduğunu okudum. lcr bu sabahtan itibaren v~rf. 

girdim, üstünden çıktını. Para bil· Vay canına, insan serseri olunca a- SözUnU yerıne gctıı mlştl. Adam oı· 1 ı.r. Telefon· 40868 

tikten sonra genış bıı· ncıcs aldım. dam olmazmış demek. Gırtlağına ya· madan olmU~tU. Mltat l'EH1:\ 1 'ı••••••••••••' 

J•oloııJ a nıulıarebe81ndeıı ba;;olı· 

yarak """ ıturk C'i'llılıesl ıııuharctw

lcrlnc kadur harbin blitiiıı ı>afha. 

larınılll bilhassa Alınan teblli;le
rlııtıc ~·ok tlefıt «Zırhlı fırka» ötiı· 

ne raı.tlunnu~tır. 

A!lkcri bir hrka hakkıııda az 

çvk bir fıkrl olan okulucular bile 

modern hllrbln baı:lıea 1111 uru olan 

«ıırhlı fırka» nın nelerden mUte· 
!'Irk kil olduğunu merak cdi.) orlar. 

P .. td('I me' cut malhmata ı;ore 

su" 280 kanı) un, 06 top, Z7 rılk" 

tan arC"sl, 268 zırhlı ınoıo,.lklet-

tcıı \ c ıllı;er 1000 kadar anıbadıuı, 
motorllC ı'lort Jll.laıle taburııııdım, 

bir 1 tlhkfım \C bir nıuhabcıe ıııür 
rnz ıılnıleıı te,ckkul dıni' 
maktadır. 

Alnıaıılarırı her zırhlı 

hulun-

fırJ.uuı, 

tanklarlıt ~ apılan ınuk ıbll hUcum
lal'll kar"ı ko alıilnı k 1 in bcruhr. 
rinde JSQOO kara torpllı lif' t 3 .. 1• 

maktadır. 

Yarın .ı\ktanı SARAY sinema ında 

BUtün Halkın l\1ah bup Jon Prom ~eri 

T Y R O N E P O VV E R. in L 1 N O A O A R N E L L 
ılc !)ernbcr karlkulfıdc bir tarzda yarattığı şen, ne clı, zarı! , e 

dokunaklı bır me\ zua malik \'C Monden hayatın a!'iaalı muhıti 
arasında geçen 

EGLEHCE KADIHI 
l'ilnıi ile ) eni sinema me•"imini :ıçı) or. 

ilaveten: Renkli Miki Mavs ve memleket jurnalı 



'I 

Soba ihtiklrına 
hazırlık .. 

Baz ı açıkgözler, soba ve soba 
borusu topluyorlar 

Bazı açıkgöz muhtekirler kı~ 
mev.simınin yaklaşmakta olduğunu 

nazarı itibara alarak piyafa-:1.ın 

bütün soba borularını toplamaya 
başlamışlardır. 

Bu sene saç ve galvanizli boru· 
tarın ihtiyaçları olanlara ihtiyaç
Jarı nisbetinde dağıtılmış olduğu 

ve bunların da bu ı;açları asıl ih
tiyaçlarına sarfetmcyip soba boru
su haline koyduklan s6ylenmck
tcdır. 

Bu scoo bu gibi soba boruluk 

saçları speküle edenler ileride çok 
fazla kazanç temin edeceklerini 
nazarı itibara alarak piyasaya h iç 
bir suretle mal arzetmemektedir. 

Bu şekilde mal bulamıyan bir 
kaç kişi komisyona müracaat ede
rek komisyonun derhal faaliyete 

geçmesini ve bu gibi ihllkfır teşeb· 
büsünde bulunan tüccarların elle· 
rindeki malların derhal piyasaya 

çıkarılmasını istemi5lerdir. 
Komisyon tetkikata başlamıştır. 

Maarif Vekaletinin mühim bir kararı 
Geçen seneden yarım kalan 

tedrisat tamamlanacak 
Ankara, 16 (Telefonla} - l\laa· I Bu karara nazaran sınır mual~im· 

rif Vck31eti 1940 • 1941 ders yılı leri ile profesörler talebelerınln 
sonunda tedrisatın diğer yıllara geçen yıldaki der.sleri hakkile öğ
nisbetle daha erken tatil edilmesi renmediklerıne kanaat getirecek 
dolayısile okulların bUtUn sınıfla. olurlarsa bu ders yılı için bir 
rında program müfredatının ta- program hazırlıyacaklardır. İcap 
mamlanmamış olmasını nazarı iti- ettiği takdirde bu ~ogramların 
bare alarak, ilk, orta öğretim, mes- •~h kk k . · kanuni tatiller dı· 

- k 'k ö t' k il ·1 ı.cı a u u ıçın lekı ve te nı - gre ım o u arı e, d ' ;ı t t'll 
yüksek öğretim okullarında bazı şında söme.str veya ıbcr a ı er 
tedbirler ıılmayı lcararlaştıımıştır. kaldırılacaktır. 

Mektep kitapla
rına zam yapıldı 
Ankııra, 16 (Telefonla) - Maa. 

rif VekAlcti bu ders yılında ilk 
okullarda, orta okullarda. liseler
de, öğretmen, sanat ve ticaret O· 

Çorlu panayırı 
Trakyanın en büyük 

panayın 25 
Eylülde açıhyor 

kullarında okutturulacak ders ki- ÇOt"lu, (Hususi} - Trakyanın 
taplarını tesbit etmiştir. en mühim panayırlarından olan 

Tcsblt edilen bu kıtaplardan Çorlu panayırı, bu sene de 4 gün 
başkasının okutturulması kati ola- devam etmek üzere 25 eylülde a· 
rak mencdılmiş ve kağıt fiyatları· çılacaktır. 
run fevkıılfıde yükselmiş olmasın- Panayır sahasının elektrik ve 
dan, evvelce de arttırılacagını bil· sair tesis ve i5leri şimdiden hazır· 
dirdiğimiz gibi ilkokul kitaplarına lanmıya başlamış ve ziyaretçilerin 
r, 20 ve orta öğretım kitaplarına istirahatleri için tedbirler tamam
da yüzde 10 nisbetinde zam yapıl- lanmıştır. 
mıştır, Vekalet ayni zamanda hu- Bundan başka panayırda paralı 
susi tabiler tarafından basılacak \'e iddialı güreşler de tertip cdil
olan kitapların kağıt numuneleri- miş oldugım<bn memJeketimizıln 
nl bir tamimle bütün teşkilıi.tına pehlivanları bu güreşe çağırılmış 
bildırmıştir. Bu nümuneden aşağı bulunduğundan, Çorlu panayırı zl
kalitede kli~ıda basılmı5 olan ki· ı yarctçi ve muhitine ehemmiyetli 
taplar satıştan menedilecektir. bir güreş te seyrettirmek fırsatını 

T . . . k ·syo tem\n ctmiıı bulunnuıktndır. 
evzııarazı omı -

nunun faaliyeti Bi" tütün kaçakçısı 
Ankara, 16 (Telefonla} - Tevzii 

arazi komisyonları faaliyetlerine 
devam etmektedir. Maliye Vek~· 
letı luzum ve ihtiyaç görülen yer
lerde ycnıclcn komisyonlar kur· 
maga karar vermiştir. Hııber al
dıgımızn gorc, halkın daha çabuk 
toprak sahibi olabılmelcrini temin 
maksadılc Maliye Vek:'ıleti bir ka
nun projesi hazırlamaktadır. 

Bu proje ile her tabaka halkımı
zın en ba it şekilde toprak sahibi 
olabilmeleri temın edilecektir. 

Kozan Halkevi 
çöktü 

Kozan (Vatan) - Kazamız Hal· 
ı...evi binasının beş metre murab· 
baındakı alt kısım duvarı ani ŞC· 

kıldc goçtu. 
Binanın ust kısmı hususi muha· 

)ebe,> e, alt kısmı do Evkafa aittir. 
Bina lkı odadan ve bır salondan 
ibarcltir. Tam salonun köşesine 
radyo kurulmuş, her gün sabah, 
oğlc ve akşamları radyo dinlemek 
için yuzlercc halkın toplıındığı 

salonun alt kısmı goçmUştür. Ga· 
rip bir tesadüf eseri binanın üst 
kısmı muallakta kalmıştır. Eğer 

o gun radyo dinlemek üzere topla· 
nıldığı bir sırada bina çökseydi ve 
hele bilhassa Seyhan mebusu Si
n:ın Tekeli'nln teşrifinde halkın 

dileklerini dinlemek için toplanıl 

dığı bir zamanda çôkme hAdisesi 
vukua gelmı.- olsaydı çok müthiş 
bir insan kutles lnin feUıkete kttr
ban gideceği muhakkaktı. 

Abone Ücreti 
Tür ki~ e dahilinde: 

yakalandı 
Kandıra (Hususi} - Kandıranın 

Hacılaroıvanı civarında, İımitin 
Mamuriye köyünden satıcı Ri.ıs· 

tem ipek, koylerde devriye gezen 
zabıtanın dikkatini çekerek araş 
tırma yapılmıık istenmiştir, Satıcı 

küfelerlndeki bu eşyanın elma ol· 
duğunu söylemiş ise de zabıta bak 
tığı zaman, elma küfelerinin ara· 
ınnda 26 paket kaçak tütun mey 
dana çıkarmıştır. Bir ı;-ok zaman· 
lardanbcri mahir bır tutun kaçak 
çısı olduğu anlıışılan Rüstem t. 
pek, tevkif, tütünler de mı.isade· 

re edilerek adliyeye teslim edimiş 
lir. 
Köylerde pahalı çivi satan bir 

muhtekir yakalandı 
Kandıranın Karagüllü köyün

den Hasan Bulgurcu adında bir şa· 

hıs köylerde dolaşarak çivinin bir 
kilosunu 175 kuruş gibi fahiş bir 
fiyatla satıp ihtikA.r yaptığı tesbit 
edildiğinden mevkufen adliyeye 
teslim edilmiştir. İcra eclllen araş
tırmada muhtekirin üstünde 13 ki· 
lo çivi bulunmuştur. 

Üsküdar-Ka
dıköy tram

vay işletmesi 
Ü&kUdar • Kadıkoy tramvay hattı· 

nın, Halk tramvaylan Türk Anonim 
şirketinin tasfıyesi Uzerıne İstanbul 
beledıyesl tarafından işletilmesine 

karar verilmiş ve bu hususta hazırla_ 
nan kanun layihası meclise sevkedıl· 

St•ııelik 6 nylık 3 aylık Aylık miştlr. IAylhaya söre Vakıflar U· 
mum mtidUrlıigU Anonim .şirketteki 

750 400 159 K. 468220 liralık hisse senedatını 200,000 
lira mukabilinde İstanbul belcdlyt:'slne 
devredecek ve bu iki yüz .bin liıı:ı. be· 

~eııelik 6 ~ylık 3 aylık A ilk lediyece fa zslz olarnk on beş senede 
------------Y- ı vakıflar umum ınüdUı·lüğ1.lne ödene_ 
:!700 JflO 800 Kt. yoktur cektir. 

, r:emleketıere: 

Gaı.ete)e gönderilen evrak de,.,._ 
dlMn edilmesin iade olunmaz. 

VATAN GAZETESi 
iLAN FiYATLAR! Kuruş 

Başlık 750 
1 nci sayfa 500 
2nci > 400 
3 üncü > 150 
4 üncü > 50 

-------------~ 

TAKVİJJI 
17 El"LVL 9H 
ÇAR~A:\tBA 

AY: 9 - GCX: 260 - Hızır: 135 
RUMİ: 13.'>7 - EYLCL: 4 
HtoRt: 1860 - ~ABA~: 25 
\'AKİT '~EVALi EZA.Nt 
GÜNEŞ: 6,42 11.25 
ÖGLE: 13,08 5,:52 

lKlNDl: 16.38 9,22 
AKŞA~I: 19,16 12,00 
YATSI : 20,50 1,32 
İMSAK: 5.06 9,44 

Adliye -Polis 
Haberleri 
ltıskançhk yüzünden 
ismaili öldüren 1'\adır 
l'? seneye nıahküm oldu 

- -·-·~-

BULMACA 

Bundan bir muddet evvel SiJiv. 
r ide Nadir isminde bir adam karı· 
sını kendi evinde İsmail adında ' 
b irile munasebette bulunur bir va. 1 
ziyette yakıılamış \"e İsınaili öl· 

' diırmUşti.ı. 
BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATIZM' 

Dün ikinci ağır ceza mahkeme· 
, 

sinde Nadirin duruşması sona er· 
mi· ve Nadir 12 sene hapse mah· " 
kum cdimiştir. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal l{eS~ 
İcalnnda riiade 3 kaşe alınabilir. ller verde pullu kutuları ısrarla bteyiniz. 

Bi,· doktoru ı:arpan 
yankesici ceza,-a çarpıldı 

Bundıın bir müd~t evvel diş 

doktoru Halid Galibi çarpan, pa· 
rasını aşıran eski yankesicilerden 
Tevfik Özavcı dün asliye birinci 
ceza mahkemesinde sona eren du· 
rüşması neticesinde 11 ay 20 gün 
hapse mahkum edilmiştir. 

Kadın muhtekirler de 
İ>: basında 

Galatada Tünel civacında 13 
No. da fotograf filmi satan Novard 
80 kuruşa satılması icap eden fil. 

mi 125 kuruşa sattıgından asliye 

ikinci cezada tevkıf cdilmi~tir. 

Bir çivid muhtekir 
te\'kif olundu 

Zindankapı caddesinde 85 nu
maralı dUkkanda kunduracılık 
eden Todori, çivi ihtikarı yaptı· 

ğından asliye ikinci cezada tevkif 
olunmuştur. 

Polise hakaret eden 
bir kadın malıkiıın oldu 

Hırkaişerifte oturan Şevkiye 
adında biı · kadın ayni evin üst ka· 
tında Nazmiye adındaki arkadaşile 
şakalaşmak için odasına bir kagıt 
içerisinde pislik atmış ve bu yüz
den çıkan kavga sonunda iş kara· 
kola aksetmiştir. Şevkiye, karakol· 
da polis memuru Cafere de haka· 
ret cttigindcn adliyeye verilmiş 
\'e duruşması sonunda hapse mah· 
küm edilmiştir. --o----
Üsküdarın fiyat 

mürakabesi 
İki gündür Üsküdarda faaliyete 

geçmiş bulunan Üsküdar fiyat mil· 
rakabe btırosu o mıntakada ihti· 
kar yapanları şiddetle takibe baş· 
ıamıştır. İki gun içınde 5 · 6 ka· 
dar ihtikar vakası tcsblt edilmiş. 
tır Bunları:lııın bin O kUISarda 
fü~

0

kimiveti Milliye caddesi 163 
numarada oturan Mari Östravas· 
d1r. Mari, yatak çarşafı. çorap, 
kıravat vesair eşyayı yuzde yüz 
karla satmaktan suçlu olarak ya. 
kalanmıştır. Komisyonun ilk içti. 
maında adliyeye verilecektir. 

Belediye Reisli

ğinden bir dilek 
<Batı l inclde) 

Soldan Sağa: ı - Kulplu bakır 

kap; Mukadder ölilm vakti 2 - Göz 
rengi; Katil 3 - Eğer; Acıma 4 -
Kirli ve biçimsiz kıyafetli 5 - Ara
da bir 6 - Siyahlanmak 7 - Tersı; 

Bır mey~·a; Tersi; Mektup 8 - Kaide 
Diki.şll pamuklu kısa hırka 9 - Bir 
nota: Tersi; Etrafı su ile çevrili yer 
ahali.il 10 - Bir kum~; Tasa 11 -
Bıı mevsim; Sıfat sonekı. 

Yukarıdan Aşağıya 1 - Yeniçeri 
adını veren zat; Irak 2 - Çok iyi; 
Kurum 3 - Deri ıserpu~; Küçilk 1 -
Zıhninde hazırla 5 - Bazo.n 6 -
Zulmet 7 - Kışın süsü; Tersı; Arap 
harfleıile bir nevi yazı tarzı 8 - İp

tidası olmıyan; başlangıçlar 9 - Ter 
si; Sahıp; Hazır 10 - Krnlıçe; Ke
miyet edatı 11 - Blr millet; tstıf. 

ham. 

EVVELKİ BVLIUAC~L'I\ HALL1 

~ldan Sa~a: 1 - Kolaylama 2 -

Arifane 3 - Fare: (E) ns (e) 4 -

An; Ga (ga) 5 - (B) eka (r); Ze· 

kA.vet 6 - Daima; Atına 7 - Elma, 

Nar; Dem S - La; Ra 9 -1ın (mi); 

Tenis 
ğından: 
Bölgece tertip olunan tenis tur. 

nuvalarına .Moda kulübü kortla· 
rında 20 ve 21 Eylül tarihlerinde 
de saat 14 ten itibaren devam edı· 

lecektir. TC'bliğ olunur. 

Zayi Diploma 
İzmir Halit-Bey ilkokulundan 

aldığım 545 No. lu Diplomamı 

kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskbinin hükmU yoktur. 

Kemal Süzer: Kuzguncuk Ürya. 
nlzade sokak No. 45. 

#-Radyo l\lütelıassısı ~ 

1 
Hcı· ı~:i ~m~rik~n ~e ~vru-

pa radyolarının tamiri, trans
formatör v.s. fenni ve ehven 
surette yapılır. Bankalar A
r,:opyan han No. 7. 

••••W'.uon 
Ayaç (Çaya). 10 - Alamana 11 - Ç 1 p R UT 
Işıldamak . 

Old17e '"' ZWırevfye Ml:Hdı..,. 
1"ukarıdan A.uğıya: 1 - Garkeddı ıtmı Beyo:ıo 1"erll l\IaUa: !.' ) • 

2 - Kalamış 3 - Ki; Kaim 4 _ un ~ısı::dıt. Poata :...::nğı 
Of; Ma 5 - Lafazan; Yad 6 _ Anııı.- 1 · ec-lr •"c lleyme.::ııe~ n- •-•p ı 

iiı•••• 1·eı: 483;; : ne; Arala 7 - Yer; Karaçam 8 --

s - At; Ma 9 - Vıda; Ak 10 - ı11- Dr. ıs. da 
Mengene 11 - Satmamak. 'f' A ft A .. ~ T © 

-GONON-1 

,_BORSAsı_I 
16 El'LÜL 9H 

1 Sterlin 
100 Dolar 

> Yen 
» Peçeta 
> İsveç kronu 

Ea ve· 

1933 Tilrk borcu I 
1918 İstikrazı dahili 
1933 İkramiyeli Ergani 
1934 Sıva!' _ Erzurum 
Anadolu Demi..'")'olu tahvill 

:SUKUT 

TUı-k altını (Reşat) 

Türk altını (Hamit) 

Kalın beşi birlik 

Kalın beşi birlik (Reşat) 

24. ayar altın gramı 

5,22 

132.~ I 

12,89° j 
30,88.75 

L. K. 
21 ıo 

22 00 
20 20 
20 l2 
46 ~() 

25 :;o ' 
24 :?Q 

116 00 

121 rıo 

3 53 

Dl.lllLI BA.sr.u.m.ı..u 

n." T a a s..; ı ; ~ 
Tür.el Şahdeğlrme:ı! Sok. No. • 

Tel. 49:o6 

2 ~o ıs e kadar 

Dr. Hafız Cema ' 
LOKMAN HEKl~ 
Dahiliye Mütebauısı 

Divanyolu 104 
:Vluayene uatleri: Paza~ 

r·,. h~rvün 2 5. Tel : 2 ?8')' 

, Bahça mer ... khları ' 
Nadide modern salon yesil· 
liklerinizi envaı çamlar, muh
telif sus fidanları şekil \"eril
miş fidanlar, Avrupa gülle· 
ri, Begonyalar, Manolyalar 
ve saire. Ortakby Ankııra 

Bahçesinde bulabilirsiniz. 

Vasil 

_ Ankr:ı.raya gidiyorum. Tı-ene ye· ----------=------------------
tişeceğim. Tak.sı yok. Ben ne yapa· ------ 1' 1 Ş A il T & Ş 1 ••••••1ııııı. • yım? 

Diye bağırıyormuş. Doktor Çat· 
lar, tramvayların boş saatlerinde 
eşya içln ayn !bilet almak şartile 

INGILIZ ERKEK MEKTEBi 
yolcuların bırer bavulla tramvaya Kayıt muamelesi başlamıştır. İkmal imtihanlan Eylül 17, 18, 19, 
binmelerine müsaade edilmesini Be- 22, 23 te yapılacaktır. Leyli yerlerimiz mahduttur. Telefon 81078 

lstanbul Levazım Ami irliğinden Verilen: 
Harici Askeri Kıtaat ilanları 

_Beher kilosu 42 kuruştan 100,000 kilo sığır eti kapsll 
1 cksıltmeye konmu~tur. ihalesi 2919 941 Pazartesi günü saat 

Canakkalede askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. ~ 
bedeli 42,000 lirn, ilk teminatı 3150 liradır. Taliplerin kanıl 
kalıırile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel kOJ1! 
vermeleri. cıos2.....S , .............................. .-~ 

1000 
LİRA İKRAMİYE 

Rekor marka zeylin yağının hali!i yetinin aksini iapat edene vc:rjJ.it-

• 

Alameti 
Far:ka 

Bakkallarınızdan urarla isteyioiı.. 

Toptan wış )eri: 

htanbul Tütiın ı;iıınriil.: Kemerli sokak l\"o. 21 

Ucuz ~f 
Teminat 

Erz:ncan Nafa Müdürlüğünden 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Erzincan vilayet merk~ 

za evi inşaatıdır. Bu işin keşif bedeli a 60,000 o lira oluP 
zarf usulile eksiltmeye konulınuştur. 

2 - İstekliler bu işin keşif ve şartnamelerini 300 kurı.ıŞ 
bilinde Erzincan Nafıa müdürli.ığ ünden alabılirler. 

3 - Eksiltme 2. teşrinievvel. 1941 perşembe günu aııl 
Erzincan Nafıa müdUrlüiu binasında toplanacak eksiltme 
~onunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerın «4250 lira Jll 
kat taminat vermesi ve 941 yılına ait Tıcaret Odası vesiJ<ııS1 
az 25.000 liralık' iş yaptığına dair buna bCnzer vesika He 1 

üç gün evvel Erzincan vılayctinc müracaatla bu işe girtJ'I~ 
almış oldukları vesikayı teklif mektuplarına raptctmelcri 

11 
5 - Tekli[ mektupları yukarda 3 üncil maddede yaıı 

ten bir saat evveline kadar Erzincan Nafııı müdurlUğünde 
kul edecek komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verıl 
Posta ile gönderilecek mektupların muayyen siirıte kadar 
olmıısı ve dış zarfların mu hür m umıle kapatılmış olması 

Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

KUŞ TÜYÜNDEN 
r .. ı.k, Y.,...n, Yatak •-.nanmak"""' """'"''• •• """'"'~ 

:::::,::~ Bir Küştüyü Yastık 1 Lira 
Yastık, yorganları da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakrıt•ıı 

Ömer Balı oğlu Kuş Tüyü Fabrikası. Telefon: 23021· 

Beyotlunda ıtatı~ ~eri: Beyoğlu BURSA Pazarı 

ledıyoden \'e Tramvay idaresinden '9 · ı ~ 

rıca cdıyor. Istanbul Fiyat Murakabe Komisyonıı 
Dılek haklıdır. Taksiler azaldığına 

göre herhalde bu bo.t;;luğu doldurmak 
zarurctı vardır. MUsait saatlerde 
tramvaylann mahdul miktarda ba
\'\tl kabul etmeleı1ne lzııı venlmesl 
herhalde Q)lr ledbirdır. 

Fakat bundun başka tedbirlere de 
ıbtiyaç vardır. Bunlardan biri ha -
rlçten gelen vapur ve trenler! kar
ı,;ı!a.mak üzere tıır miktar atlı araba 
ve yUk arabası bulundurmaktır. A· 
da mevsimi geçmek üzere oldugunıı. 

göre kısmen Ada arabalarından da 
ısUfa.dc edılebllir. 

Dığer bir tedbir, bu vel!llle lle Be
led yenin müraktıbesi altında bir 
yilk nakliye servis\ kurularak yolcu 
eşyasının hiç olmazsa .şehı in merke· 
zlnc yakın ev ve oteller için ooylc 
bir servise emanet edılmesl ve bir 
kaç sa~t lçınde c.n-anın yeri. yerine 
tevziidır. 

Taksiler ıçln de vaziyetin zarure· 
tine uygun tedbir !Azıındır. Resmen 
verılen benzinle bir taksi ancak üç, 
dört. g Unde b ir işe çıkabilir. Umumi 
masrafı bır ayda bir haftalık işe bi
nccetme göre normal taksi ile çalış· 
masına .:ııklır: yoktur. lbtıgünkü ııart· 

!ar !ı.;inde ıster istemez pazarlıkla 
yolcu ala.cnk ve bundan uygunsuz
luklar c;ıkacaktır. Belediye, Şofôrler 

cemiyetllo görüşerek benzin tahdi· 
dinin devam ettiği müddet için tak· 
si ücrctlerlnc yUzde elli gibi bir zam· 
mı resmen kabul et.melidir. Acele !fi 
ole.nlar veya seyahate çıkanlar bun· 
dan şlkdyet etmez, çünkü ya taksi 
bulmuyor \'eya şoförlere !tıak vere
rek pazarlık yolile istediği Ucreti za· 
ten veriyor. Bu tşln açık bir hal ~ek· 
hnc bağlanması elbette daha doğTu 
olur ve halkı da, taksi işletenleri de 
daha ziyade memnun eder. 

Devlet Demlryolları iıanıarı 
Muhammen bedeli (19500) (on dokuz bin beş yüz) lira olan 

(30) otuz. ton tasfıye edılmiş pamuk yağı 29.9 941 Pazartesi günü 
saat 15 de kapalı zarf' usulil ile Ankarada İdare binasında satın ah· 
nacaktır. 

Bu işe girmek isleyenlerin (1~2,50) (Bin dört yüz altmış iki 
lira, elli kuruş) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
\'esikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar komisyon reisligi. 
ne vermeleri ıazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. g8105» 

* Polatlı istasyon ve alimantasyon binası in~atı kapalı zarf USU· 

Jile ve vahidi fiyat üzerinden eksiltmeye konmuştur. Bu inşaatta dö· 
~eme ve lcntolar için mukta;d demirler idarece verilecektir. 

1 - Bu işin muhammen bedeli tı80000» liradır. 
2 - İ.stekliler bu işe aid şartname vesair evrakı D. D. Yolları 

Ankara veznesinden «400-. kuruş mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 1-10-941 tarihinde c:arşamba günü saat ul6 da 

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

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklılerin teklif mektupları 
ile birlikte aşağıda yazılı teminat ve' esaiki ayni gün saal . 15., e ka. 
dar komisyon rebliğinc vermeleri lazımdır. 

a} .. 5250.o liralık muvakkat teminat 
b) 2490 sayılı kanunun tayin ettıği vesikalar ile bu işe mahsus 

olmak üzere munakalat vekaletinden alınmış ehliyet vesikası, ehli· 
yet vesikası için ihale tarihinden en az sekiz gün evvel bır istida ıle 
mi.ınakalat vekaletine müracaat olunmıısı. 06474» •ı7992a 

• A~ağıda cins. miktarı, muhammen bedel ve muvakkat teminatı 
yazılı malzeme açık eksiltme usu lile satın alınacaktır. 

Eksiltme 1.10.941 salı günu saat 11.30 da Sirkecide 9. işletme 
binasında A. E, komisyonu tarafından yapılacaktır. 

istekllerin muvakkat teminat ve diğer kanuni vesikalarile bir
likte ayni gUn ve saatte komisyona muracaatları lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir, 08237,, 

Cins 

Fayans 
» Kenarlık 

l\liktarı 

Adet 

16000 ,. 
5000 .. 

;\luhammen .Muvakkat 
bedel teminat 
Lira Lira 

2520 189 

ı ı ı No. lu ilan: t 
Toptancı peynirciler perakendecilere fire farkı olarolt c 

de 35 kuruş tenzılat yapacaklar ve bunu faturalorında a>rt1 Si 
tercccklerdir. .. 
Istanbul Fiyat Mürakabe Komisyontl~ 

112 No. lu ilfın: 

Toprak mahsulleri ofisi tarafından yalnız perakendec 
verilmekte olup bunun da bakall arda azami fiyatı 20 kl.lr 

• 
lstanbul Fiyat Murakabe KomisyonıJ~ 

113 No. lu ilan· 
Bulgarya komtlrüniın azami s atış fiyııtı u şekilde t 

miştir. 

1 - Kayıkta veya morodıı perakende kilosu 7 kuru< 
2 - Bu kömürler perakendeci dukkfincılara satıımıı>'1P 

dan doğruya müstehlike s::ıtılacak tır. 

Yatılı - Yatısız--Kız - Erkek 

SişliTerakki Lise 
~ A N A - 1 L K - O R T A ve L I S E 

::\'L,antaş:: ÇI ="AR SOKAGJ 
Talobc ltaydı için her gün m Uracnat cdl!ıı·. Telefon: 

~~~~~~~~~~----------~ 
Üniversite A. E. P. KomisyonuJldS 

Üniversite kütüphanesine yaptırılacak " 92211 lira kcşıfl1 

etajerler 22.9.941 pazartesi glinu saat ı 5 de rcktorlukte açıl' 
ile ihale edilecektir. 

İstekliler 70 liralık teminat ve ticarC'l odnsı ve ehliyet \ 1 

~clmeleri. Re::.im ve şartnamesi rektörlu!>te gô~ 

Basıldığı yer: VATAN MATBAASI, Sahibi ve Ncşrıyat rJ 
ı\HM1'.."J.' El\IİN YALMAN 


