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Talısisat istedi Dün sshahlan .iUbıten 
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Alman 
Harp bayrağı 

~ 
'~rikaıcJa YNMtan teeriİ· 
~ ~ Dlanieket itltmısi 
it. ~a ~aeak netice-

t~ ti' °'hrnot Emin YALMAN 
iln)"a yüzqnöe bir mtina· 

~~ .itatadır gidiyor. Acaba ~ 'it 1dareıc.r mi iyidir, yoksa 
~si idareleri mi? 

~lle kraai ile idare edilen mcm· 
llıla r~ totaliter idareler hak· 

btıııj8 Oiddetu yazılar çıkıyor, 
l t~ 0 rtadan kalkmadıkça dün· 
'l'O\aı t edemez.• deniliyor. 

ot· ıter idareler de boş dur. 
~ ~ d)emokrasi memleketle· 

Yolsuzluk, şu re7alet, şu 
~ ,~•r. diye atıp tutuyorlar 
""'ılır, 0 krasi işte böyle kötü bir 
' hUkrniinc varıyorlar. 
~ ~Orsunuz, söyledikleri §e'Y· 

:"fi lltt~ "11 haldı ... Fakat vardık· 
<it haksız mı haksız ... Sc· 
~: Demokrasi ile idare e
-~k memleketlerde de· 
lnın ancak adı vardır. 

~esi) bayrağı ıtltınde hu· 
1 at ~ire rneift'ütl 

iti &lbi at oyrı•tıyor. Ameri· 
e "-lleriıµ gordüğümüz gibi, 
lla~enraatıeri umumun men· 

•tta undc yer alınca, umumi 
~ \>e istikrar olmuyor, işler 
L'.~ d Cezir halinde inip çıkıyor. 

\ı11ı:;irlcrlnin arkasından der. 
~la n devirleri geliyor. 
ttı, h kaımıyan, cidden tatbik 

<1 aııu hoşnut eden ve bağ· 
' 8ı1t errıokrasi ne şekilde olma· 

~o civarındaki Werton E
l ~Ok •brikasında beş seneden 
~tltik lenış bir ölçüde yapılan 
~le • bunu dikkate 1flyık bir 
'l'~tltı:rtayn koymuştur. 
~1'-<ın maksat, işçilerin ne 
)ı it •r aJtında daha çok ve da· 
lııll !:ıkardıklarını arn11tırmak. 
~'sındÇoğaıtmak ve azaltmak, 

ll'ij 8 fasılalar vermek, fş sa
lla ::altınak ve çosaıtmak, 

b 1 gQn tatil yapmak, pa· 
evnını Sa: 3 Sil: 5 de) = 

Başvekil Dr. Refik Saydam 
Dr. Klodyustü kabul etti 

da!ga anıyor 

4 Sovget 
ordusu 

kuşatildı Ankaca, 1'9 (A.A.) - Başvekil 

doktor Refık Sayde.m bugUn saat 
11 de Ba.şvekAJette Ahnan ticaret: 
heyeti reisi orta elçi doktor Klod. 
yus'ti Türkiye mundthaa heyetı re
hri Numan Mernmıencioğlu .ile bir
likte kabul etmiştir. 

Ankara. 19 (A.A.} - Alman \i· 

earet :heyeti reiııl orta e!J;l doktor 
.D!odyus bugün saat 16 da refaka · 

Unde dçıillk müMefarı Klelber ol. 

dtlA'u halde AtatürkUn muvakkat 

kebrini ziyaret ederek mulıtefe?Jl 

bir çelenk koyrmış ve Ebedi Şe!in 

manevt huZUt"Unda eğilmt;ıtır. 

Poltava 
işgal edildi 

~r---------------------------~ 
Berlin, 19 CA.A.) - Alman9r. 

dularının baskumandanlığınm ikin 
el fevkalfıde teblıği: Uzakşark 

karışıyor 
Japonya Sovget 

Rusyayı 
TJroteslo etti 

TckYD. ı.a ı ~A ) - J .J:ıü 
ırumetl; Vladivoııtolt önlerinde Sov 
yet makamları tarafından denıze 
dökülen makinelerin Japon sula· 
nnda deniz seyrisefcri için teşkil 

ettiği tehlike haseblle Sovyet hU· 
kfunetınin mükaddit defalar na
zarı dikkati celbetmlştir. 

Sovyet hı.ikiımcti matlup ted· 
birleri almamış bulundugundan 
Japon hUkümeti mayinlcr yüzün. 
den vukua gelebilecek kazalardan 
mütevellit tehlıkeli vaziyeti l\IOS· 

kova nezdinde protesto etmistir. 
Tokio, 19 (A.A.) - Harbiye 

Nezareti matbuat bürosu mensup. 
!arından Binbası Tominaji eŞark
ta tehlike çanı çahyoro başlığı al· 
tında neşrettiği bir yazıda, Uzak: 
şarkın bütun mazlum milletlerine 
hitap ederek, kcndllcrlnı Asyada 
yişıyan biltün milletlerin hak ve 
menfaatlerini mi\dafaaya ve bir 
milyar yüz milyon şarklının kur· 
tarılmasına vakfeylemelerini isti· 
yor. 

Amerika da 

·GREV 
550 bin nufuslu 

Kanaes- Citg 
karanlıkta kaldı 

A'.~ny. l9 (:A.A.) - ~-
t.rik aaııtrah ifÇilerinden bir kısmı-
nın dün gece ~n grev i!An etme. 
!eri 550 bin nüfuslu Karuıas-Clty 9el1· 
rint tam bir karanlık içinde bırak· 

mıştır. Grevciler saat 11 e doğru 

santrali tahllye ebnişlerdir. Yalmz 
müşevviklerden 15 kişi kadar san· 
tralda kalarak gece yansından blr 
kaç dakika evvel cereyanı kesmiş ve 
başka işçiler tarafından cereynnın a. 
çılmasına. mft.nl olmak Uzere santral· 
da kumar.dayı ele almıştır. Şehirde 

Bugün bi1dı:Icn muhasara hare
katı Ukraynaıun merkezi Klyef'e 

Mareşal Von Rundsteht 

nizamın muhafazası için mllll muha-, karuı hücumu da ihtiva etmekte 
fızl~~ bir t~bur derhal hareke~ ı idi, Dinyepcr'in garp ,kıyısında 
geçırilm1' ve dört saat sonra elektrık kuvvetli surette tanzim edilmiş 
cereyanı kısmen temin edilmlştır. ı istihkamları cürctkar bir tarzda . 
Bu arada polis, müşevvikleri san· yaran kıtalarımız, Kiye! şehrine 
traldan uzaklaştırmağa. muvaffak girmişlerdir. Bu sabahtanbcri Al· 
olmuştur. M1111 müdafaa tçin bir bu- man harp bayrağı Kiyef kalesi 
çuk milyon dolar tutan bır sipariş üzerinde dalgalanmaktadır. 
işinı yapmakta olan çelik fabrikasın· Dört Sovyet ordusu çembere s-irdi 
daki mesai bu dört saaUık cereyan Berlin, Hl (A.A.) - Alman ba~· 
kesilmedi esnasında tamamen dur· kumandanlığının tebliği: «l\Iareşal 
muştur. (Devamı Sa: 3 SU: 6 da) % 

Almıuılann Klyef'I i~gal ~ tak ip cltlkleri taarnn tstikametlerl 

_ Sovyetlere göre 

KiYEF 
müdafası 
yarıldı 

Almanlar 
Smolensk'ten 
püskürtüldü 
Leningratta Sovyet 
mukabfl taarruzu 
Almalllara atır 
zayiat verdlrtl 

Moskova, 19 CA.A,} - Sovyet 
kumandanlığının 18 Eylül akf8Jll 
tebliii: 

18 EylCılde kıtaaiımız; bütün 
cephe boyunca dü~ana karliı 

1 

Bulgaristana 
inen Sovyet 
paraşütçüleri 

Bulgarlar 

Sovyetleri 

Protesto etti 
Sofya, 19 (A.A.) - Sofya rad

~"Otiunuu blldJrdlğine göre Bulgar 
hükfbne&l bogt\D Sovyet hilkfııme
tine bir nota ~i ederek Dobru
ca•da Dobrit cılvanna So"·yet pa
raşütçtilerloln inmesini prot~ıo 

etnıfştir. 

harbe devam etmişlerdir, 

A!aturkacılann imtihanı 
18 Eyli\lde 112 düşman tayya. 

resi diifüıiilmüstilr. Son giınlerde 
Kiyef etrafında şiddeUl muharebc-

Notada tasrih edildtğfne göre 
eylCilü 15 iDde :hafif makinelller, 
tabancalal' n ~·erici telsiz aletle
rHe miicehbez ve ü&tlerlnde Bul
pr parası bulanan pa~t(liller 
Bulpr topraklarına lnmeğe t.e· 
şebbtts etım,Jerdir. Bulgar ordu· 
suna nıaısvp bir miifreze ile ya. 
pdan bir ~rp.ışma esnasında bir 
zabıtle lrir kac ndcr öıma,t.rır. 

Büttiıı paraşlttçüler ihMirülm~ 

veya esir edilmiştir. · l ler olmuştur, Düşman muharebe-

--~~~<:D~e~v:am=..ı :Sa::~3:.:S~il:~4.:.:de:>~I:_~~~~~~~~~~~~ 
'f 

8. Mil et Meclisi toplandı 
Teknik öğretmen meselesi esaslı 

bir programa bağlanıyor 

( 

1 
" 

Yüksek Mühencis mektebile teknik l 
okulun Maarif a devrine ait layiha ı 
muvakkat enc9mene sevk-edildi 

J 
Ankara, 19 (A.A.) - Büyük lılil·ı-----------

Jet Mecllslnın bueünkU ııı;timaında 17 [ 
kürsüye l'elen Maarif Vekili htlkQ- ı iV a ve 
metin teknik öğretmen meaeletıini 

esaslı bir programa bağlayarak d / 
e-erçekleştirmek kararında. bulundu· or u arı 
fu ve asıl pr~amın ta.allOk ettiğı • • :=· b~·:h.::~:: ~:~~~e;:~ Rusya yamı gıdı yor 
ve fakat hazırlığa taallQk eden ka. Nevyork, 19 (A,.A,) - Ameri· 
nunların teşkil edılecek muvakkat kan muharrirlerinden steel, İngi. 
bir encümende hemen mllzakereslnc 1. k tal ak da Ru-•- la . . . ız ı arının y ın ,,.,..r 
imkln verilmesını dılemış ve bu di. 
leği kabul eden Meclıs mUleakıben 

3656 ve 3888 sayılı memur aylıkla
rının tevhit ve teadülüne dı:ıjr ka· 
nunların kadro cetvellerinde deği.şık· 

yanyana döviışcccklcrini yazıyor. 

Muharririn zannettiğine gore 
İngiliz ba.,-.kwnandanlığı bu kıta· 

Jarı taarruzI maksatJ.a kullanmak 

Türkiye 
ve 

Boğazlar 

Berlin 
D r. Klodyüs'ün 
Boğazlar hakkında 
müzakerelerde bu · 
lunduğunu tekzip 

ediyor 
Berlin, 19 (A.A.) - Yan resmi 

bir menbadan bildiriliyor: 
Birkaç gundcnbcrl ecnebi mem 

leketlcrde dolaşan ve boğazlar mc 
selesine temas eden şayialar gıt· 

ttkçe fazlalaşmaktadır. 
Dr. Klodyı.isün Ankar&da güya 

Boğazların açılması içın muzakcre 
!erde bulunduğu rivayetleri de çı
karıldı. 

Bu ıivayetler hakkında Alman 
Hariciye Nezaretinde Dr. Klodbü· 
sün münhasıran Almanya ile Tür· 
kiye arasındaki tıcari mub&de~ 

işlerini müzakereye memur edildi· 
ği bildirilmiştir. 

Esasen Boğazlar meselesinin kat 
iyen bahis mevzuu olmadığı da •· 

Devamı Sa: 3 Sil: 7 de) X 

lngiliz gazetelerinin 
mütataalarma göre: 

Türkiye 
Aldatılamaz 

Tiirkiye Boğaz
lara kakim bu

lundukça Bulgar 
plAnlarına hail 

olacaktır 
I 

L<mdra, 19 (A.A .) - Cenubi Uk
rayanada yakın bir Alman ilerkme· 
sini 'bahıs mevzuu eden bu sabnhk 
Loııdra gazctclc.rıntn çoğu Türkiye. 
nln tavn hareketi hakkında mUtali· 
alar yUrUtUyoı-lar. 

Ncw Chronıcle'ın siyast muharrıı ı 

şunu yazıyor : 

Söylcnlldiğine göı e, m:hver dev
letloci tara!ınd n hazırlanan bır pro
jede Bulganstanın İtalyadan harp 

' gemileri salın alması ve bu gemile· 
rtn Karadenlzdeki Bulgar hınanları
na kil.dar Bulgar bayrağı altında se-
fer etmeleri derpış edilmekted r . 

ı Londrada şu cihet ıyıce bilmiyor 
ki Türkiye bu g bl hilelerle aldatıla
maz. 

Türkiye l\1.ontrcu:ı; mucibmce. ma
lik olduğu haklar Uzerindc fevkalA
de haBsas bulunduğunu her zaman 
ıs.bat etmıştir. 

Times şöyle yazıyor: 

Boğazların muhafızı bulunduğu 

rnUdOOtçc; Türkiye Bulgar planları. 
run tahakkukuna bir hail olacaktır. 

BerliD<le öyle zannedılıyor ki. Tür
k.iyeye tavn hareketini değiştirtmek 
maksadını güden Alman gayreUenne 
Türkiye mukavemet etmıyccektlr. 

Mihverin Kafkasya istı'kametinde 

lorasu\ı taeavvur ettiği hın-eJcAt ta· 
hakkuk ctmiyecektır. 

Bu gece saat 
24 de saatleri
nizi 1 saat geri ~berı t tanbul halkının imtihanından geçerek sanatta mu

~nmL' alaturkacılar imtihana tAbl tutuluyorlar. Dün bu 
: başlandı. Reslmlerlmlz lmHhanlar esnasında alınmı~ır. 
) Pıtıında bir okuyucu kızın senelerden sonra (bu da mı başa 

'-ı decııtı na.'iıl beJll. Bununla beraber, imtihan lmUhandır. lm· 
etı de neluular ciddi. Göt.lerlbl lntztuianada WMll 'uan llııi.r 

okuyucunun -ellerine nekada• da dikkatle-dikmişler. Aman dikkat edin 
bir falso mesleğinizi mah\'eder. Kapıda bekleyenlerin de heyecanı da
ha az detll. Halk huzuruna t:ıkmak bqka, ımHhana girmek başka. 

Dün Esnaf oemlyetlerl blna8ı Kum en·atuara dönllii. İmtihan Kon11er
\'&tuarda yapıl1&ydı sanata. biraz da ha hürınet edilmiş olmaz JUlydı '! 

lik yapıhnası meseleslle Yüksek niyetindedir ve İran • Sovyet hu. 
Mühendis ve Teknik okullarının Ma. dudundan Tifüse veya Kafkasya. 8 / m 8 Y l U n U t• 

Bu imtlllanlar laNrkı"Clakl ya~z dördüacü aayfamıı:daibr. 

arif VekAleUne devrine ait llyihanın dan dolrudan doğruya geçerek m 8 Y l n l Z 
da muva.)tkat bir encümene sevkim Don üzerinde Rostof istikametınc ._ __________ _, 

p ebllliftlr, - · derpiş etmektedir, 
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Yarına hazırlık: 7 1rl r • • 
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Domatesin kilosu yüz paraya iken bir 1 
Devlet müessesesinin bunu on kuruşa 

almasının hikmeti ______ J 

Yazan: Alımet Enıin YALAIAN 
ır clurdc domatcsın kilo- suzJugun bcdclinı öder. Mutcahh! 

lı~----~~......----~• 
Kömürcü mü, 

k rpuzcu u? 
cı:..... Ek eri.) ette işçi \ e kil ilk 
nafm kin bulunduğu SülC.)• 

m ni.)e Hl \ ef tarsfl nnd ki 
m halle l•omUrculcrl, Murakabe 
J onıi ):Onunun ta.) ln ettiği fiyatla 
t<ıptaucı tüecarlar n mal ma
dıkl ram 80.) il.) erek ka\ uu, kur· 
p ı, satmakta, her akş m muhtaç 
oldu!umuz; b rC'.r, U.i,er kHo 1 l.i
ınUrl n tedariki için bizleri )Orgun 
arsın cmt semt \C dük dtik· 
k'.m dolaşmli ıncoburl.)ctinde lıı· 

rnkm ktadırl:ır .... » 
Bunu bir oim.)ucumuı. haber 

\llrllor '\C oruyor: 
- Bu kômUr< hicri yola getir· 

mck için h ngl m kama ba.~' ra-
hm? 

u muayyen bir sunde yüz din riskleri bundan ibaret decıı. 

para ımı . y n her 1 tiycn vatan· cı:r·. Teslım~ ve tesellum k~i~~lcre 
daş yuz para verıp bir kılo doma- Ulbıdır, kAgı.tlar dolacak, ışmı bı-
1<.'s alabılıyormus. Faknt bir dev· ı raka~·a~ takıp edecek, memurun 
1 t mu ı: Toptan alacağım keyfı ıstersc: ıı.Bozuktur, çurük 
dıyc daha ucuza alayım ve açık t~r, şartnameye uygun değildır1> 
eksiltme u ulilc nldıgım için kim· dıye malı reddederek. Parayı al 
senin bı~ d yccegı kalmasın.• dil· mnk için miıtcahhit g~l~~ ~id~cek. ~\.~~~~~~~~~~~~~"':.. 
şi.ıncekııle hareket ederek muay ~e devlet baba kend.ı ~mı ~!ime· Mürakabeden kaçan 
yen u ullerin çerçevesı içinde scb· Y1P aldanmama~ ve ıyı iş gorm~· 
z~ alma a kalkısınca domatesi on mek vehmllc bırçok u ttl ve kaı- ht • • 
kurut. a a ı veren çıkmamış. deler koyduğu için sonunda bu u e ır erın 
İhale ullcrı k;ıra kaplı kitaba uy kadar zararlı çıkıYor. 
gun bır surette cereyan ettiği ıçin Hukflmctin her tôrlU miıbaya· 
bu fıyat u.ı:erind<.'n ihale yapmak· alarmda btı kadar aidanma~ı, y~l· 
ta tcreddut edılmemiş Yani ken· nız zahmetle toplanan milh gelıı·· 
dı evınc li z para~ a domates akı· :terin israfa uğramasına sebep o~ 
b 1 C ğın· bılen memur devlet pa· mal~ a kalmıyor, vatanda!jların mıl 
ree 1 r zcdl' d lt" ra ılc on kuru a, yiıni dort mi li· 1 gururunu . e ıyor ve ev c ın 

n dom tc almakta tereddut et- halk arasındakı itibarını bozuyor. 
e Aldatrlan bir fert nasıl herkCSln m:; ~ t, l'k iltm<:'ye iştirak eden göziınde i ini bi}medlği için kü

lcrd n birini tanıyormuş. Ne tar- çük duşcrse devlet de ayni vazi. 
laSJ, n bahçesi, ne diıkkanı, n<' yete düşiıyor. Halbuki bir vatan· 
de domate alım satımı ile•hcrhan- daşın ruhi ihtiyacı, umumi men
ıu bır alakası yokmus. Kendisini faatlcrin muhafaza ı vazifesini c
bır tarafa çckmış ve sormuş: linde tutan devleti kendi inden 

_ Devle c on kuruşa domates dahn akıllı, daha tedbirli daha al 
verrnc e utanmı:ı;or musunuz? danmaz mevkide görmektir. 
Hem nin domatesle ne alakan Bu derdin çaresi, devlet alım 
var? ve satımını her tuccarın ve her 

_ Allah bin bereket versin gc. vatandasın tatbik ettiği usullerle 
çinıp gidıyonız. Sermayem bir t yapmaktan ve emniyet esasını 
miktar Er ani t,ıh"ilidır. Nerede kurmaktan ibarettir. 
bir <'k mmc ol :ı bunları muvak- Bir vakitler kadınları gôz hap. 
kat teminat nkçesi diy~ yatırarak sine abrlamMş, evlere kaparlar· 
talıplcrin arkn ınn karı~ıyorum. mış, başlarına hadımağalnrı diker 
Bciylcce paya girıyorum. lermls. Fırsat bulursa ahl ksızlık 

dükkanları 

miih ürlenecek 
Son gunlerdc baı.ı muhtekirler 

fiyat murakabe kontrolörlerinin 
dükk-.Jnlarına gelerek hesaplarını 

tetkik cd ceklcr1ni anladıkların· 
dan, hemen kepcnklcrıni kapıya. 

rak ortadan kaybolmaya başlamış
lardır. 

Bu Eekilde on, on beş vaka sa· 
bit olduğundan komisyon yeni bir 
kararla bu şekilde harcketın onfi· 
ne c çmck için bu gibi k<.'pcnkleri 
kapalı dukkunların kilitlerinin 
ınühilrlcnmf' ine karar vermiştir. 

K l leri mühürlenen dükkfın. 
lar, koımsyonun musaadcsi olma. 
dıkça açılamıyacak ve muhtekirle 
rm bu §Cklldeki harekctlcrıne bu 
sure e mfıni olunacaktır. 

Kömür nakliye 
fiyatları 

ihalenin kımin üzerinde kalaca· edccef i nazariyesi üzerine böyle 
ı;ı ve fı:ı;atı lptidadan knrarl stı· muamele ~r.cn kadınların birço· Gcı:en ene İstanbul belediyesi 
rıhyor. Bu , d mın diğer taliplere ğu da Hk fırsatta ahH'ik kayıtları- İktısai mudurluğu kômür tevzıa
kaçar para vere i pazarlık edl· nın haricine çıkarlarını • tını yapacak kamyonlnra semtle· 
Uyor. t ı alan pay d.:ıgıtıyor. Ben Devlet nlım satım işlerinde cm· rine gore ton ba ına fıyat koymuş 
de her ek iltmcde çıktım bir pa. niyetsizlik esasının cari olmasının tu. 
ra alıyorum. yapt~ı ruht tesir bunun aynidır. Dün İ tanbul bclcd'yesi iktısat 

- İyı ama böyle yapmak dev- Usuller ve kayıtlar, suiistımale mudurlüGunde bu seneki nakliye 
leli dolandırmak değıl mi" Bu pa· mfmi olmaz, iııs.ının izı belli ol· I ücretlerini tc bit ıçin bir toplantı 
rayı neyin arşılıL:ı diye kazanı. mamasını temin eder. Halbuki yapılmı tır. Bu lnısurrta ı.etkikler 
yor'lun., devlet u ul ve muamelelerine a ılmakt.adır Bırka nunc kndar 

- Dcvl l u ullcrinln hep i ye- bankalardaki sekıllc.r vt•rllme!k sar Y P · ç .. 
rine ıı o . tı n vapılıyor, gün tılc emniyet prensibi kurulsa ve halı haı:ı vaz et goı: o undc tu. 
gayılı<;or, sonra ek iltme yapılı. devlet malını korumak mesuhye- tularak ~cnı fıyatlar tc::ıbıt edile
yor bırkaç ki ı tnlip çıkıyor. İha· ti, memurların durUstlücune ha. ccktir. 
le kararları yazılıyor, imza edili· vale edilip baskın §eklinde mura
yor. Devlet bu u ullcr dairesinde kabclcr, fiyatların o zamandaki 
vrrıyor. bız de alı)!oruz. Ben gir- piyasn kıymetlerine uygun olup 
m<.'S<.'m ba ka ı olacak. Verilecek olmadığı gabi mü,,bct noktalar 
malın ne oldu unu, ne fıyata ka· ara tırılırsa, ylini ucu bucagı bu 
dar ınmck caı.ı: oldugunu ara tır- ıunmaz kagıt aleminde dcgll, akıl 
madan ~ıltmC'H' knrı ıyorum. ve hakikat aleminde is gorülürse 
Hep dort ay k ustiınC' dü iıyorum. memlekette tamamile emniyet<.' 

- Fı atın bu kadar pahnlı ol layık ve mesuliyct taşımağa muk· 
ma ının ye ne ebebı pay,, da- tedır bir memur tipi yctiııir, ha 
ğıtılma ı mı? zine her sene milyonlarcn para, 

Hayır. Y " n SC'bep bu ele· çok kıymetli zaman tasarruf eder 

Hayıvan ı:;ergisi acıldı 

Dun Alibey koyünde buyuk bir 
hayvan ergisi açılmış ve bu açı. 

lış toreninde Bcledıyc Reisi mua. 
vinı Lütfi Aksoy da bulunnmstur. 
Sergiye 53 bıış ha)van lştirnk et· 

Belediyemizin~ 
cevapları 

Samat~ da Ş<'yhillhaı-cm 

okağındakı v sahipleri namına 
gazC'temıze mcktup yazan Bay 
11 an Blrcle: 

Belcdlyemız ık y zl ala· 
kadar olmuş. nıücbır bir sebeplen 
dolayı nıuvakltaten tabi edılcn a
melıy ye tekrar başlaıulaca(;ını 

gazetemize bildirmıştır. 
2 Fatih, Sarıgtizel, Mutemet 

il ... l ç ay için hükmu olacak fi. \'C devletin itibarını bozan bir ta 
yat lptıdad ~ i tem) or. Herkes tıc; kını kotutl.ıkler1n, bir takım 'pay .. 
ay sonra domate ın kaça çıkacağı. ananelerinin onunc geçılmis olur. 
nı nereden bılsin. Kendı kendini Umumi muhasebe kanunu, art. 
• igorta t'd P en fena ihtimnli goz tırma ve eksiltme kanununu ycnl 
onünc alıyor. Devi t kC'ndi memu- baştan yaparak Fransız tc irlerin· 
runa emniyet cdıp domatesin her den kurtulmak, mali sistemimizin 
gun piy a fiyatına alınabileceği· ruhunu değiştirmek ve emniyet e
ne karar ver e boylc yüksek bedel sa ile beraber hazine menfaatı 
odemiyccek. NihavC't giıniın birin· fikri yerine umumi menfaat fik 
de domatc:'S bütçe imkdnlarına nis rini geçirmek, yarının hazırlıkla
betle pahalı du t'r " domates al rı içinde çok yer tutacak bir j . I okak halkı namına s-azctemıze 
m yıp yerme ba ka bir şey gcı;i tir. mUracaatt.a bulunan okuyucuları· 
rcbılır. Fakat lptidadan ticaret 
kaidcleı J harıcinc çıkar"a bu usul-

rlayv~nıar kurban 
edilince hastahk 

bitmiş 
ikinci Su.itan l\luhmut zamanın· 

tla, .Bufbada çok • ahıl 'e o ni bet· 
le de zalim bır \alı \-Urnıış. Bu \ali 
zamaııııııla bir lı )"\an hastalığı oL 
mu':· Bilgi lt..lık, bakını ıı..lık yu
z.unden ha.,t lık charda bu.lwuııı 

bUl.Un !>urtılcrc bu.la~ıııış \IC kim e
lerd k~lp ~enllccek lıa)\an 1 I· 
mamı!j. O Mralarda, Bur ahlar ara· 

Ahmet Emin YALMAN mıza: 

Sokağınızın altı nınası şı· 
Teııtll!'ıtlı l uar bllcUcrl kalt'hrıldı 

1zmlr Fııarının kapnnmw ı dolayı i 
le İzmir için tC'rtıp edilen Fuar 11Avc 
sefcrlerı ğvedılmlştlr. Dcnızyolları 

idaresi dünden tlbarcn Fuar tcnzı-

n n münal'aı ayn konduğu, bır 

kac güne k d r bır ml\tcahh de 
ihale cdılıp ırı ta b !anılacağı 

B ledlyo tarafından gazetemize 
b!ld rılrn tir. 

latlı biletlerini de kesmu;tır. 1 ~·----=------,--111./, 

Sevgilisinin boynuna sarıldı ve öptü. Se 
lim dedi ki: 

- Sıze bır ey daha soyliyeceğim. Be 
raber yaşayacağımız zaman ıngilızce ko 
nu m130alım. İngilizcede en kclımesi yok. 
Siz.e Fransızca olarak bir şey oylemek ısU 
yorum. Küçlıcuk bir kelime ..• 

Beraber nlmış duruyorlardı. 

Odrey fransızca olarak yavaşça: 
Seni seviyorum, dedi. 

EDEBİ BO IA.N: 

Tülün fiyatları, umumi fi yal tere/ f üile 1 
~aber yürünıeli 

Bu sene geçen senelcr vasalisin. !arının umuml fıyat scvlyesını takip 

27 Eylulde büyük 1 
merasim yapılacak 

den 011 milyon kilo noksan tütün ye· etmcsı ltızımdır ki bu da glıç deli!· Büyiık Turk Dcnızcisi Barbaro 
tişttrdiğtmiZ söyleniyor. Bunun sebe· d r. ÇUnkU alıcılar mahduttur. Bun· için 27 EylCll 941 Cumartesi sunu 
bı, btit ziraı mahırullerin fi~atı lar ucuz fiynta almağı elbette tercıh bır ihtıfal yapılacaktır. Bu gun ı 
yükse!diğı hatde tütün fiyatıarJnın etcmkle beraber elde seçen ııenenin çın muazzam bir merasim progra· 
sabit kalmasıdır. ş mdıye kadar tU· mııhsulU kalmadığı, bu seneki mah. mı hazırlanmıştır. Merasime deniz 
ttin yetlıjtıren bir takım çlftı,-ılcr bu· sul az oldu:u ve Bulgar \e Yunan bandosu, deniz talim olayından 

nuıı lizerıne tutunu bırakaralt para tüt.Un ihracatı kısmen durduğu içın mürettep bir tabur ile mektepler, 
eden mahsul y ttştırmeğc meylet. mutlaka ne fiyata olursa ol'lun ala· mUcsscsclcr, ve halk teşekküllerin 
mışleı'dir. Çtınkü kendi tedarik ede· caklaıdır. HllkQmct, bu s nclu tUtun den ayrılacak cüzut mlar i irak 
ccklcri lstihl · k maddelennln !!yatı Cı,vatl rını. mllstahsılln arzu ve men· edecek tir 
yükscldiğ içın kendi mn'hsuUerinin fıı.atini karşılayacak urettc açarsa 1 Merasi~e ctinduı, ve gece de 
do ay.r.i ~ri takip etmesine lbttyaÇ TUrk tuttincüllığUnUn maruz bulun- vam cdılecek bir donatılacak ve 
duyın Jardır. Bu cereyan bu sene duğu ciddi >bir tehlike önlcnmış bu· gece aydınlatılacaktır. Butün te· 
de dewm ederse "'e tütilncülliğll mes· lunur ve tlitlin yetiştiren çiftçi bu şekkuUer o gi.in saat 9.30 da Bar
rek tutan çiftçıler tarlal:trmı "'C ça· sahayı tcrketmck istıd:ıdından kur· baro un Bcşiktaştakı turbcsi onun 

lışma sı tcmleı·ini baıj:ka mahsullere 

göre a.yar ederlerse T\h k ttit ncülil· 

gu ciddi bir tehlikeye maruz kalabl. 
lır. 

Hükumet bu tclı»keyi tamnmıle 
görmekte ve önlemek için tedbir dil· 
şUnmektedlr. Fakat ya!nız fıyatlan 

muhafaza i\Cıf.ı. ctel;ildır. Tiitlln fıya!. 

t rılmış olur. de toplnnacaklardır. 
Bu Btkıntzh gtinlcrclc tütün ihtlya· Toren saat 10 da merasim ko· 

cı arlmıttır. :Si.ılın bu seneki mah· mut.anının verecegl bir işaretle ve 
su! bu kadıır azken, eski mah ul sa. iııtik!Al mar ile başlayacaktır. Mar 
tılmışken, rakip kaynaklar ı .. ıemcz ı müteakip rcsmı daireler ve mil· 
bir bale gelnuşken mü ait vaziyeti· e sc eler Barbaro un turbc ine ce· 
mızden istıfndc etmezsek ve 'l'Ur'k lcnklcr ko~acaklardır. Merasim· 
tUtUncUIU ünUn ezilmesine meyd:ııı den ı;onra Bcşlkta kaymnkamı ve 
bııakırsuk c dden yazık olur. c bir subay birer nutuk soylıyecck. 

-----------... ------------ !erdir. 

Adliye - Polis 
Bir l\lallye tahsildarı mahkClm oldu 

Sarıyer Maliye Tahsil Ş\l'bcsi tah· 
sıldarlanndan Mustafa. vergi olarak 
tahsil ett ğı 102 lirayı zimmetine ge· 
çirdiğinden Adliyeye verilmiş ve ya· 
pılan duruıpnası eenasında bu. para· 
nın bayıldığı lb!r sn·ad.ı çalındığını 

eöylemlştiı'. 

Yapılan duruşması sonund:ı .Mus. 
tafa altı ay hapse mahkClm edilmiş· 
Ur. 

Müteferrik 
Yeni ııa,lun flyatları 

ôııUnılizdekl aybaşından itıbaren 
değışt;rılmcıı! kararlw,tırılan navlun 
taııfE'lcrl üzerinde ltnıanlarda tetkik. 
!ere başlanmıştır. 

Bu tetkikler netıce lnde yC'ni nav· 
lun fıyatı tesbit olunacak ve ayba· 
ı;ından itibaren yeni tarifenın ta.tbl· 
kına geçilecektir. 

S ıt 'c ~·oğurt me5ele! i 

Fiyat Mürakabe komısyonu pazar· 
2 kuruş iı;ln tevkif edildi 1 tcsı .sUııli süt ve yoğurt mcselesını 

Büyükderede 200 numarada tuha· tctkık ede~ektlr. Belcdıye de bu hu. 
fıyccillk yapan Mordohay ibrlşimin susta tctluklcr ~aptığından pazartc
masurasını 6 kuruşa sattığından as· 8 s-linklı içtimada Beledıyenin rapo· 
llye ikinci ceza mahkemesi tarafın· ru da ayrıca tetkik olunacaktu:. 
dan tevktr olunmuştur. Şarap fabrlka.smın btih alıitı 

Bir kuruş için ylrmi lira ceza yedJ 

H~ybelıadadu. müskirat bayllıği 

yapan CcUU 20 lrnruşluk birayı 21 
kuruşa sattığından aslıyc ikinci cc. 
za mahkemesi tarafından 20 .ıır a
ğır para cezaı;ına çarptırilmı• ve dilk 

kAnının 5 gün kapatılmasına karar 
''erılm ~tir. 

80 lik bir lhU)ar nıerdhcnden 
d~rek oldu 

Aksarayda Gurebahüseylnağa ma
hallesinde 6 numara.da oturan kö· 
mUrcU 80 yaşında Aziz oğlu Süley· 
man dün sabah işe gıtmek Uzcro ev. 
den çıkmak için merdıvenleri iner
ken yu.varlanmıştır. DUşme neticesin. 

de Süleyman 'başından ağır yarala· 

narak ölmUştUr. 

Adliye doktoru Enver Karan cesc· 

dı muaycn·e ederek Slılcymanın nczfı 

dimağidcn öldUğtlnU t<' bit etmiş ve 
defnıne ruhsat vennlştır. 

inhisarlar meleye 
yemek dağıtıyor 
İnhisarlar idaresi inbrikaların

da çalışan bütun işçilere meccan<.'n 
yemek tevzii uzcrinde çalışmaları 
na devam etmektedir. İlk olarak 
Üsküdarcla tutun isleme evinde 
verılen yemekten sonra İnhısarlar 
ıdarcsi Cibali fabrıkasındaki ısçi. 
lcre de ycnıck tevzii için tetkikler 
yapmaktadır. 

Çok yakın bir zamanda Cıbali 
iabrlknsında ba~lanacak olan YC· 
mck tcvzıatı peyderpey diğer fab. 
riknlara da te$mil cdlleccktir. 

nrttırıhyor 

İnlıısarlar idaresinin Tckırdağdakl 
tcvsı edılen arap fabrtl<ası yeni tc· 
sısatile faal yete bnşlamıftır. 

Fabrika ılavc olunan tesisat saye· 
inde evvelki istihsal tınm iki misil 
ıırcp ı;ıknrubllecektlr. 

Ma müdürleri 
arasın a 
tayin er 

Ankara, l!) (Telefonla) - Bey. 
tUscbal malmudurlusune Çınar 
malmudüru Nail, Karakoçan mal. 
müdürluğünc Maraş muhasebe mc 
muru Mehmet, Midyat malmüdiır· 
lilğünc Seyhan pamuk deneme, 
ı~lah ve üretme çiftligi muamelfıt 
müdiırü Miımin, Çınar malmlidür 
luğUne Ayvacık malmiidürü Şük· 
rü, Ayvacık malmildurliıgune Ko· 
caeli muhasebe memuru Cevdet, 
Adıyaman malmiıdilrlusünc Havza 
malmüduri.i FC'yzi, Dcnızli koy mal 
müdürlüğüne Gölpazarı malmüdü
riı Arıf, Şcrnak malmüdürlüğune 

Şitak malmüduru Sabri tayin edil· 
mişlcrdir. 

lzmir fuarı bugün 
kapanıyor 

İzmir, 19 (TC'lefoııla) On bİ· 
rinci İzmir Enternasyonal fuarı 
(bugun) belcdıyc relsınin nutku 
ile kapanacaktır. J<"uarı diın gece· 
ye kadar 780315 kişi ziyaret et. 
mi§tir. 

Gece Barbarosun ttirbcsi bele 
diye tarafından yapılacak tesisat. 
la projektörlerle tenvir edilecek. 
tir. Şirketi Hayriye ıdarcsi vapur· 
!arı da Barbaros ihtifali şerefine 
elektriklerle tenvlr olunacak Bc
ıikt.aş önünden .geçi lerinde pro. 
jôktörlcrini turbc~·c çe\'İrmek su. 
ı·ctilc tazim ve Hıtiramda buluna. 
caklardır. 

Halkevlcrindc de gece Barbaro. 
sun lrn~ atı ve menkabcleri ve 
Türk denizciliğine yapbl;ı bOyi.ık 
hizmetleri yad <.'deC<!k müsamere 
ve konferanslar verilccc-ktir. ---o--
Üsküdar muhtekir· 

lerile mücadele 
Üskildarda açılan fiyat müraka· 

be burosu bır ıki gl.ln zarfında bir 
kaç ihtiklır vakası tcsbiL etmiştir. 

Bunlard:ın bıri Kadıkoy Altıyol 
agzıncla Fccır kırtasiye magazası

dır. Fecir mnğawsı dolma kalem 
ucunu yüzd 87 ıbi fahiş karla 

tm ktan uçludur. 
Bundan ba:ıka SöğUtlüçcşmedc 

Fılibos Terziyan isminde bır mani· 
Caturacı da 80 kuruşa satılması lA· 
zııngelcn tulgregi 130 kuruşa sat. 
tığından adliyeye vcrilmi ir. 

Mekteplerde ıten;lerc 8,16 do 
ba~lanat.-ak 

Şchr mlzdcki mekteplerde bu yıl 

derslere sabahları sn.at 8,15 de baş· 
!anması kararlaştırılmıştır. 

Zevcem Prenses Ncvclvanın ccna· 

ze mcras mınde İstanbul Hükumet 

ve &lcdiyesi, Halk Partisi \'e Hava 

Kurumu merkez ve 'ubelcrı namla· 

rına bırer temsıl heyeti izam ve çe
lenk ırsali suretllc vaki iştirakten ve 

1staııbul Vah ve Beled.yc Reısı muh· 

terem doktor Bay LQtfı Kırdarla dı. 

ğer gi.lzıde dost ve 

bizzat huzurlarından 

aşınnlnrunızın 

ve İstanbul 

matbuatmca merhume hakkında ya
pılan kadirşın sanc neşriyattan ve 
dahıl 'e haı içlen mektup, telgraf ve 
telefon! l vuku bulan taziyelerden 
mlitevcllıt şUl<rll mınnet borcumun 
ayın a!Akadaı ana ayrı ayrı arz ve 

ıblag"ı mUteassır olduğundan bu bap· 
ta da kıymetıı gazetenizin lfltu!kfır 

vesatetlni ııaygılarla dilerim. 
Feridun Vefuioğlu 

TEl<'RJKA No. 78 tHdcrini rakip taraf rivayet ediyordu. 

Çeviren: Rezzan A. t:. YALMAN 

Madam Turpine kirayı ödemek ağır gel· 
miye başladı. lşleri ı;:ün geçtikçe bozulu· 
yordu. Nihayet dukkandaki eşyaları ve 
malları satmağa karar verdi. Hiç bir iyi 
müşteri çıkmadı. Sisterman pek ucuz bir 
fiyata bunları kapattı. 

ımb zarlfllğUe C\liJlfl tanınan 

Sermc·t B ba admd bir Bektaşi 
telhl Sunadan tııtanbula ı;t'Hr. B r 
J;tin, o umanın h tırlılanndun Zıı. 
Jm Süleyman A anın konatında 

b.-urulnn bir muhabbet nıcclMndıı 

ortalı •m tıallerlnd ıı gorıışulürken, 

- Nıçın bunu benden evvel soylcdin? 
- Çünku seni çılgın l:ibi seviyorum. 
Ba mı Sclımin omuzuna dayamıstı, opti 

şuyorhırdı. Bir aralık Selim uzakla~ak 
ıstedi. 

ı;:unun birındc karşıda kapalı duran ta. 
vukçu dukklinlarının kepenkleri uzerinde 
şu d~nı okudu: 

intikamını alıyordu. 
Seyahat acentesi Bonvoisin de vaktile, 

daha kocasının sağlığında Madam Turpinc 
kur yapmı§tı. Fakat ağzının payını ala· 
rak oturmuştu. O da bu geçmiş şeyleri 
aifctmemişti. Şimdi o da digerlerile bir 
araya gelerek intikamn iştirak ediyordu. 

Satışın ertesi sabahı Madam Turpin ya. 
taktan kalkmak istemiyordu. Bütun gun 
ne yapacaktı? On beş senedcnberl, kocası 
oldu öleli her sabah sekizde dukkaru açar, 
on ikide eve yemeğe gider, lkıde tekrar 
dükkana donerdi. Buton hayatı böyle gc. 
çerdi. Bundan ne derece zevk aldığını hiç 
bilmiyordu. Kaybedince farkına vardı. 
Hatta güzel havalı günler de hazan sıkı· 
hr: o:ı Bur d ki hayvan hastalığıll!l 

intıkııl eder. Zalm ısUle)ınao Ağa 
bunu merok eder \C onır: 

- Baba dendi, Burı:;acla algın 

bir hal\BU ha talı ı oldu •unu l~it
miştik. De\ anı edi.)'-Or ıuu bula 
bu'.' .. 

:Scrnıet Baba, <·aulıgonilldeıı bir 
elhamdWıll.ıh çekUkt n onra, sU· 
ıcrck: 

- \ ııllmit.ln nı.11."dildllı'i haberi 
~ l m halk "t\ımlııd n b ıt n hay 
' ıılarıııı kcı:ıiıı 1 urban ottl. Bu u
retlr lıa~taiık ti Hılı Ue blrW.-tc 
nursadan se•·lıı gittL 

Der, m il tc hazır bulunanları 
gül.ı.ııc'e met.bur eder. 

Fakat Odrey daha ziyade sokularak du 
daklarının ta içine: 

- Seninim, sevgilim, dedi. 
Selim sarardı. Arzusuna artık dayana 

madı. Odrcyin dudaklarından, ayrılmıyan 
audaklarından hiç bir ses çıkmadı. Sevgili 
sini omuzlarından tutarak yatak odasına 
cto&ru sürukledi. Karanlık odada rahat bir 
~atak, serin çar§aflarilc kendilerini bek· 
liyordu. 

-21-
:Madam Turpin Odreyın telgrafını aldığı 

zaman kitapçılıkla me gut ckğı1di. Kıtap. 
rı dtlkkanını bir miıddet kapamıştı. 

Kar ısındakı bvukçu dukklmı cylul ni
hayetinde boşanmıs hır müddet te bo kal. 
dıktan onra bir gun rakip bir kitapçı 
tarai'ından kır anmı~ı. Madam :rurpm, 

SİSTERMAN 
Yakında burada büyük bir kitap maca· 

zası açıyor. 

Sonra aşağısında küçi:tk harflerle şu söz. 
ler vardı: 

K\ra ile kitap verilir -
Bu levha Madam Turpinm kalbine ze. 

birli bir ok gibi tesir etti. 
O derece sinirlendi ki çırağını cczaha· 

neye sondcrip bir aspirin aldırttı. 
S'slcrman, o genç züppe bir kitapçı dük 

k nı açıyordu. Bu delikanlı, mektep 
mudıresi Tramon'un yegeni idi. Madam 
Turp"n kcndı ini pek iyi tanıyordu. Ci· 
\ ard ki SC) ahat acentesi Bonvo in'nin kı 
:ıı ile evlcnmışti. Tramon hemşireler, Odrc 
y'ın habersizce mektepteki hocalığı bıra
kıp kaçma mı bir türlu affedcmemişler 
ve Madnm Turpini de bu had.i eden do
layı mcsul addetmişlerdi. Şimdi bUDUn 

Rakip bir kitapçı dukkanı açıyorlar, 
hem de kira ile kitap veriyorlardı. Bun· 
aan kahbcce bir duşmanlık olur muydu? 
Hem de böyle bir dtikklını tam onun kil· 
çük ve mutevazı macazasının karşısında 
açıyorlardı. Kadın, sonuna kadar dayan· 
mağa ~c haltta zarar edercesine fiyatları 
iHdirmcğe karar verdi. 

Rakip mağaza pırıl pırıl bir şekilde a· 
çılmıştı. Sistermanın genç karısı da ka· 
sadn oturuyordu. Amcası li e hocası ol
dugu için bütün mektep talebt'leri ve ho
calar o diıkkfına gidiyorlar, ondan alış 
veriş yapıyorlardı. Ancak bir kaç eski 
muştcl'i Madam Turpine sadık kalmıştı. 

Onlar da kadıncağıza acıdıklarından ait-

- Serbest insanlar ne kadar talihli .. 1s
tcdiideri gibi seıerrer. 

Db·-0 düşünurdü. Halbuki kendisi ser
best \&C işsiz kalınca bunu bir taııh eseri 
sayamadı. Adeta ağlayacak gıbi idi. Ah· 
babı yoktu, kimsenin evine gitmezdi. Her 
kes onun dükkanına geldiği için onlarla 
orada konuşur, vakit geçirirdi. Ancak ya. 
şayacak kadar parası kalmıstı. 

Kalc'yi tcrkedip Scnt Omer'deki akra
balarının yanına taşınma(;J duşimdü. Son
ra: 

- Bu yaştan sonra insan yer dcgiştir
mez, diyerek Kale'dc kabnağa karar ver
di: 

Ne yazayım? 
~ , aııı' e 'BLU'ı ım... C' .. 

" • d 
B n bunu ı1ü ıııuıı 

l•en arkadn"ın biri dedi ki: 
- Bu ttabah ororosill Şii 

Jdidarıı koıııtır indiren bir ı.onJ 
.) lİ !;C\ irdiııı: 

«- Koça \eri) orsun 'l 
«- l'edl)C. 
«- en toııtanrı ııı, l 

in:.ııf ~ahu! 

«- Ba nı C'ı, kunıtura(·ı, 

gnzcı hana lm;af etıııi~ or ki 

ıı.ı C:dt:yim• d dl. ., 
Ne )at.&) ıın .•• :oic )UW) ı-11 • 
Ben bunu tlll>jlinUp dururı.cıı 

ka hlr arkad ş dedi ki: 

- Hanendeleri imtihan cdl' ~ 
k 

.... 6:1 
Kuı.unı bundan no çı nca .. • ıı 

ınıfl:ırn mı ayımcakl:ır. ll 1 

terdiğl rağbet derecesine go!'C ~ 
ı:oen bunları sınıflara. a.)ırnıı;tJI 
mıfta kal kala kcndiliğlll JI 

ıııf• ldllJı gltml<j. kimi do 5on sı 
mış. Bu lmtlhanın ne fn;) ıtası 
b'IRI bir türlü nl mıyorunı-

" Ne ynzayını .•• Ne )!aza;pıll• 

ncıı bunu dü,lınuıı durur1'eJI 
cü blr arkadaş dedi ki: _ _.J 

- ti r dcğlşi.)or. ııı. ~ 
3'1ne d lgmlık ecekler bul;;/, 
l ne geç kalanlar olacak; 
n, treni ri !)ıracaklar / 
randevularında yanılarak tı1r / 
det için ıınıt:ırı ~ılacak seıı 
-Orlliecck ... 

Butün bwılar zihnimde ~ 
karı h. l endi k ndl.me: f;gli r 
lf'r imtihan edılı.) or, banendelt 
de\ ularında yanılıyor, C\ t 
afa geli.}'or... • çına şc'I 

Jar!» dedim. 
Bu ;ıuumukanşıl> zihinle il 

ynza~ım dile düşUnuyorurı11 .ol 
.KÖ~ 

A u kati k anu~ 
· tad·ı diliyor 

Ankara, 19 (Telefonla) ~ 
ye Vektıleti avukatlık ~ 
tatbikatında gorulcn bazı ıor 
rı cidermek için bu kamınııtl 
delcrinl tadile karar vcrrıt b 

Bu hu usta tayin edılcn 
misYon faalıyete başlamı tıf· 

Sorunuz~ 

Söyligelil 
' 

Mevlevi ayinler' 
Kon.)nda AIAeddln t•amlı ' 

'1 numarada Mu tafa Jl'nııl 
bUrU)or: HonııenatU\ar 
neşredilC'n Otikl me\lc,ı ~ 
Pinden ekı>erislnlıı asıll3rııı' 
ı;un olmadığı h:ıkkınd:ı bif 
kodu 'ar. Bu hu U!i b8 
blzl tcn'lilr eder mi lnlı.'l· 

Ce\·ap DarUI lhanın bi 

mualllml Emin Yazcı bı. 
nın dedıkodu d ğU b J 1 
olduğunu oylUyor v bir ~O' 
:ıllrr de gö terıyor. ~ d 

dığer mal~matı a~nen ) 
bu sütunlarımız m it o 
ıı;ln. g rek Emin yazıcı 
ı cltse dığeı tunınmı ınu 
t dl u-ının bu hu u t k 1 

!arını p k 30akın 
redeccğlz ve ııfü 

lı !ıklar h kkıı d 
dıkkat n z..ıı tarını ç k , 

Br)azıddn B. Ta)fun ort'' 
1 franga kılamct çatnıııl< 
runı. l\ r kadar zaınnnıla 'tı 
de öğrencblllrlm. Lfıttcn 
mı lnız ': •• 

Cevap - Nexadar zuns 
reneblleceğınızi tayın etl11 

zım !Çın ımkan ızdır sı. 
dınıza bağlıdır. Neı eden ' 
den öğrenmek m ıesı 

ce, bunun ıçln d Ko ı"' 
mUdUrlUğUnc mur c at 11 

sıye ed ceğız. 

Dana kol sarnı85 

6 
l.\llunkun e biıt dana51nıll• ı; 

korpe dananın kol tnrafıtıl ıd 
Ba' atln.ttıktan sonra koldJ 
n-k kemlf;lnl eti orseleı1l ( 
kannıı. '\e gererek yayınıı.. ıı" 
kafi mU.t rd3 tuz, yenlb:l 
kikle bir kah\e kaşığı toı e9' 

rek bükiınU~. Bulil'r1' t 
y.cmek kaJiıf;ı rakı ile blrlil' 
kBnınış iki yumurta alull~J 
tüy , «'l'B tulbeııtle araıarııı" 
bir kınnapla akıca l.13 

11 
te 

sonnı, kapaklı bir tl'pı:tidt' ~ 
ile iki ynnını d3 gUz.elee ıoı 
Sonra, bir knç do!,'t"Bn11ııo; 1 
hm• uç, kere\ iz, arzu ettlğlll 
tarda armısııkla dort kt'~ ' 
l u U;n e ederek tep lyl tı IJ 

ko~uııuz. (,;cknıcıneo>i ı~ın ı:t 
U) una bakımı.. t \ ice pi ti rt> 

ra J m·arlnk yurnrlak ı.est ıı~ 
ba~a ııhnı1# SllzUlnıtı~ ,.;~ 
üzcl".inl' doknt k \ c nrz 
garmtürla ı;ofra~a \:criııJt• 



' -~ 

"-... 
~ 

Harp • ti 

' 
vazıy 

Alın.an ileri 
harekatı 

~Yazan: 
~. ü B N 
~ 

r Jııı, Alman~ııııııı 'e 
ııın tuhnıln ettlğı 

~· •ılnıadı ı 'e Kızılor. 

~ ka~ :ı~lnu:~~ış ~~~: 
ona ermr'SI mulıteıncl 

. .ı\ l 
ııı. r ık bir kılj eferlnl bek· 

tılıki olur. Alman bnşku· 
, tı, bu mUnıı cbetlc, ı-,ı;al 
tılzlde kıslamak ilzere baZJ 
ll • 

1 ~~ ltlağa başlıımıı:tır. 
l J\Jıııaıı ordusu, kış mev. 

Jerı 
t nıezden önce, mııne\1, 

'i&ıı \e\ lnıJc<'l ':• ehemmi~ etltrl 'k bıııı mlıhlın hedefleri el· 
l ru llt.nılnllı:?dir. Bu hedefler, 
l, ıuuzc gore l..enlııgrııd, 

~rkı l:kra.) na Kırım yıı· 
1 ' ' ~ lloıı anal I mıııtaka ı· 

bıı hır olum·a harekat !i>i· 
~ . 

b 1111ba do~ru gittikçe ile. 
~g-rıı 

~ IMuruıecektlr. lı"ani ~1· 
lıU lzn dola~ ııslle harekflt 
~ e oJ a, mcrkC'Ld \f! bil· 
~ııııta hıUU" idıJetlle 'e 

.\ı ..... 'aıu cdccckt.ir. 
· ......... ,, im hedefleri elde et· 
"' bu u '~ k fa~ daları temin et. 

, tdır: 

t ~ltık 'e Karıulcıılzde ik. 

llııı,ı.ı~aı:ı temini 'e cenah· 

f lltrekııtı de toklemek ~in 
tliıe har .kit • 

~llaın a ı; Rwı oillleti Ue 

~~ııtakıı.larıru Jşı;al etmek 

~r'Jllninln inhllfıll i!,'in im· 
ırıaınuk· 

~ . 
~lllniizdeki ilkbaharda tek 

"4~ıa ta ba~ıa abllmclc için, 

lı~ıııı Uatılanınak imkan· 
~,dilecek derecede malı· 

k. 
ta 
~ g IJnce, ~lcnee.ek )e. 

& Yoktur. Bldm görli~ll-

'-ıı e <'l'Jlhenln ljlınal, merkez 
boııeıerwde wnuıuı \ BZJ· 

\er
dorduncu 

- ------------------------------ VA 'I AN-----·-------- ----... ·---------------- !O . 9. 9U ---
Anadolu mektupları 

' Tasköprö ve kendir 
7 5 köyde 14000 dekar top

kendi r ekiliyor 
..., 

raga 
Bu toprak sulandtğı takdirde bir senede 24 

füj! SON HAllER.D::~ il=) 
işleyen 1 kooseveıte 

demokrasi hücum 
(Başı 1 incide) -

rfilSıZ SK:ak yemek vermek, ~ ara· 
Stnda kahlııe te-vzi etmek gibi ŞC· 
klllerit1 hepsi hlrcr birer tecrübe 
edimi§" \lf! 1csirleri ölçülmüştür. 

gruptar üzerinde teknik 
bakımdan ve iıcrctlerin tcdi~ esi 
be1mnmdan turtü turlu uStıUer 

tecrübe cdıimıştir. 
Aylarca, senelerce hiç bir kana 

ate varılmamış. bir de ışc;ilcri dın· 

!emek usuiu tecrübe cdılmiştır. 

Nevyor.k, 11} (A.A~) - Unitcd 
Pı-es&: 

hıfrratçı liderlerden Whedcr, B 

Padomo t'da söylcd ğı bır nutı.d\ta, 

M . Roosevelt'ın sıyasetınl ş>ddctle 

tenkit etml ve şoyie dffllıştır: 
c- Amerika BırlC'filk dovleUerı 

rClti!. şayet sız mcmleket.ı haı be su
rüklemeğe karar \'erdımzsc, bunu 
namuskArane \"e me rutıycte uyar 
blı şekilde yapınız. Hıtıer ı. Stalın ı 

V<' Mu ollni yl ti! kht etmek surel Jc 

• 
Her i.5Çiyc muhtelif sualler sorul· 

yapm11yıııız 

mU§ ve şifahen cevaplar istenmiş· Bırakınız kı harp bu mıllet namına 
Yırmı yıl önce dınlemışllm; bir va· mıtlcr, projeler hazırlamışlar. Halk' tir, Sonra suallere ~e,·ap şeklinin b z:zat mıllet mUınCf!.iıllcrı tarafından 

milyon lira kazanç temin olunabilir . 

kitler Taşköprü ltazası kadılığı açıl· ) ... i:lZ8ll : bu geliş, gid~rden mllsbet b r neti· dogru olmadıgma dıkkat edılmlş, Uı\n edılsın 
mış. Kırk cllı stekll çıkmış. Bunla· cc çıkmasını beklemekte \'C yirmi se· işçinin .fik~rle~ini ifade etmesine 
rın arasında zamanın şcyhıs!Amının Cemal 8AROAKÇ1 kiz sene cv.vel olduğu gıbi bu defa dıı serbes.lçe ımkım bırakılmıştır. 
\'eya kazasker efcndilerın hısımı, ıık. Avrupa. harbin n dılekkrlnlıı gerÇCK· ı ~c~cc~~ha~l o~an tab~~ şudur: A~man::i ra göre rabası, sUt kardeşlerınln, dayılarının ı ı !eşmesine engel olmıyacağmı ummak. sç : en . ın n ır ma ıne par· l ı"" 
h . . k 1 k ki b ll ne her sene yinn1 dbrt milyon Ura tad r çası gıbi ış beklenen ruhsuz bır 
cmşerısı yo muş o nen ıı· m · . ı . . . . • 
b k 1 K d 1 b b gibi çok mühim bir kazanç temın ltalyada k <Hrd "' k un ur dıye lclfıkkı cdılmek isle (Ba ı 1 mcide) ~' 

sa a a açı mış. a ı aıa ırer eyıt Bi 1 h 1 en en çok zaru U· • or Von Rundstedt "e Mareşal Voı 
söylemeleri eınredılmıs. Hepsı b r edılmlş olacaktır. r tar aya er ;ı. maşlar, tısdrler yapıJıyomlUş. Suyu ı mı~ · 

1 
b" hl. k ld 

şeyler karalamış, lçlerı~den blı ısl de: kendir ekilebiliyor. Dınlendırmıye lll· gördükçe dayanıklığı aı tan bu ne· Şuur u ır ma u_ o uğunun Bock ordu gruplarının mütemeı · 
l:'cter bu çektiğim ruıe tarikin zum görülmüyor. Yalnız dört beş !le. battan yapılacak kumaşların büyük ~ncak z~vk~e ;alıştıgı ve ~~şarma kiz taarruz harc~etleri, yeni bır 

macerasından nede bir defa ~brc~cmclt lcap ediyor. rağbet gorcccğı şUphcsizdır. a;zını uy
1 

u 
1
u zaman 

1
c;o fıtş ydap. muazzam ihata muharebesine mun 

Fakat kcndır ckıminı, bazı sebep· H 
1 1 

tıl:iımn an aşı masına ara ar ır. cer olmuştur. Gomel muharebe· 
Akar durmaz. ;-ozum )aşı cger ası ı, su ar bir nızam 'e ınliz..un • . · · . 

. . Jerden dolayı bu miktara çıkarmak Şıkuyctlerının dınlenmesını 'e ınden sonra muhım kuvvetler 
olınau.a 'l aşkoprü . .......ı altına alındığı, tohum ıslah ve Uı et· haklı ·se 1• -plarının yapılmasını Desna nehrinin yukarı ve a=nı .. maalesef kabıl olamı;>or. Bu se""t'.cr tasy vU ı .... ,,..c. 

Beytını soylcm ş, lmtıhnn heycU . me ıs onu cude getirıldığl, fen. ister Fabrikn i~lerinin ıslahı hak· mecralarına dol,!ru ilcrliyerek şid 
bu sanat ''e marl!etı! takdır etmiş,: şunlardır. nl havuzlar yap,ldığı, soyma fabrıka· kınd~ mi.ıtalaas~ alınırsa ve yapı· detli muharebelerle bu nehri zor 
kadı TB{köprliye tayın olunarak goz-1 l - Tarlaları hazı~ lama. ckinı, ıs· ları kurukluğu takdirde Kastamonu lan müsterek jc:e olan alakası ka lamı lar ve sonra da taarruza CC· 

lerının yaşı dW'dururmuş. Kadı mura· !atma, soyma usullerı çok iptıdatdir. vilayetinin kendir istıhsalatı yekönu· bul ve tasdik edilirse ferahlık du. nup istikametinde devam ederek 
dma ermı,, fakat onun memuriyett·ı 2 - Kendir istihsali, bu iptidai nun, dediğim gıbı, otuz milyon kıloy-ı yar, meslek gururu okşanmış olur Dinvcpcr nehrini iki tarafından 
nin devam ettiği ıkı sene ıçıııdc Taş. usuller yUzUnd"n çok zahmetli bu i~· Çlkae<tğı muhakkaktır. Ben daha. şim. ve işı ve fabrikayı benimser. işe 120 kilometre geni5hkte bir cephe 
köprU kazası halkı emnıyete, adıı.le· tir. Satı~a çıkarılıncıya kadar on ye· dıden, Kastamonu ve TaşkoprU kasa. , e meziyete gore ucrct farkları ya· üzerinde fevkaliıdc mu kül şa-rt 
le mi ka\"UŞnıuş yoksa .soyulup sova-ı dı amcltyeye ihtiya~ gösteriyor. Tar balarının, on, on beş sene lçınde otu· pılmasına itirazı yoktur. Fakat !arla geçerek, şimal istikametinde 
n.:ı. çevrilerek zıırurct, sefa.Jet ıçındc lalaı ı beş aiti defa aktarmak. ekım· zar kırkar tıln nüfuslu kendir ısUh· kffidisine layık olduğu yüksek taarruza hazır bulunan dii;cr gu. 
yüzmüş mu burası belli de~ıl. den sonra ıkı defa çapalamak. Uç de· sal ve sanayi merkezleri hallnc gel· ucrct verildiği halde bile liyakati rupla birleşmi !erdir. Bu ik'ı gu 

Gördükten sonıa anlıı.dım kı Kadı, fa su vermek, sapları sökmek, kur.ıt· mlş olduklarını görUr G bl oluyorum. olmıyan birine hatır ve gonul ve rubun irtibatı 13 Eylulde Kiyefin 
Taşkopn.i içın gbz yaşı dökmekte mak, on beş yırnıi saptan bır demet, O zaman bu vıhlyetın muhterem hal. şahsi intisap yuziınden biraz daha 200 kilometre 15arkında vuku bul· 
haklı ımış. Kaza meıkez, Kast.amo·I kırk clU dfflletten bır bağ yapmak, kı. gündelik ekmeğim tedarik lçln, fazla ucret verilirse en meziyetli muştur. Çember, dort Sovyet &r· 

nunım kırk beş kilometre ~arltında hu ba(!ıar: arabalarla havuz· ırn sotU. yurdunu ocağını terkederek uz:ık dı· bir işçi, çalışma ze\•kini kaybeder. dusunun etrafında kapanmıştır 
gcnış bır vadı lçındc, Gökırmağın kı· ı rcrek suların suhunet derecele •• ıı~ gıl yarlarda bin bır mm net "c zaruı et Hakkani) et icaplarının sıkı suret· Bu dört ordu ımhn cdılmektedir. 
yısına kurulmuş dort bin nllfu lu gtl_ re es . 15) gtln ıslatmak, soıırr. mıl· içinde çalışmaktan kw tulmuş olac k· te tatbık edildiğine ve iyi niyet Mareşal Kessel ring ve General, 
zcl, şirin bır kasaba. Geceleri, su ycnlarca apı birer birer d ile soy· llr. Bu satırlan okuyacaklar aruın· noksanı bulunınadıgma kani olur· Löhrün ha,•ıı fıloları parlak hare· 
kuwetıle elde edılen elcktrıklc aydın· malt, soyulan llflen el ta•-ak'arile da, belki, ben m bu görüfümc hulya sa içtihat farkı yüzünden yapılan klıtın inkışafınıı buyük mtkyasta 
latılıyor. 927 y!lı otuz ağustosunda ı tcm,zlemek, bunlardan otuzar kıt kar dıyecckler bulunacaktır. Pakat bız, hataları ve haksızlıkları affeder. yardım <"lmislcrdir. 
çıkan b r yangında dortte üçU yan· kiloluk paketler yapmak. on beş yıl içinde, cihanın hayal say. YAni fimırlcrinln dı.irustlugu hak· Berlin, 19 (A.A.) - Alman ln. 
mış, muntazam bır pilin dahilinde tı;;tc bu zorluklar yüzünden h"r ı;ırt. dığı pek çok şeyleri (halclkatJ yap· kında itimadının kazanılması lfı. taları 18 Eyliılde Leningrad istih 
yeniden yapılmış Caddeler, ısokald:ır çı ancak ailesi efradıle bi:llkt,,ı çalı. madık mı? Ve sonra her hakıkntln zımclır. kamlarına karşı hiıeumlarına tam 
dllzgun, evler hep yenı ve bıçımll. Ka· , şıp bn.~ıabıleceğı !\adar kı:rdı. eki· başlangıcı hayal değil midır? Tesblt edilen biıtün bu nokta. muvaffnkiyetle dc-vnm etmişlerdir. 
saba civarında, mUAttan evvel Anado. yor. Hele ıslatma, soyma işleı i ,;ıfl c. BARDAK~'! ların kabı yerine getirlldlsi za. Bir Alman piyade tl\mC'ninin ha 
luyu istUA eden Romıı.lı lif!rdar (Pom. I dyl canından bezdiriyor. ısıatınn ha· man kcndılcrini iş mütehassısı sa· rcktlt sııhası olan bölgede miıh.im 
pe) nk1 adına izafetle (Pompelpolls.ı I vuzları adi çukurlardan ibaret. ı..:ılcr s nanlar, hayretten dıllerini yutmuş- bir nokta zaptedllmiştır. 
den len cııld bir ısctırln harabeleıı go· bu çukurların pıs sulan ıçlnde knra· ovyeflere göre !ardır. Fazla ve iyi iş çıkarmaga So\~etlerln hurumları tardedi

1
• 

rUJUyor. Anlaşılan Romalılar da Taş· rıyor, soyma da muntazam yapılama. tesiri oldutıu zannedilen ~mlllcr mış duşmanıı kanlı zayiat verdiril· 
köprUyU (Paflagonya) nın ıdarc mer· dığı için kıymetten düşüyor. ÇünkU (Başı ı incide) hakkındaki butun eski nazariyeler I mlştlr 
kczı yapını lar. Hıtıt lmpaıatorlu~u tatanbulda kendir llilıyen fabrikalar, )le yeni cı.izutamlar sokmuş ve şch toptan ı!lfls elmiş \e ışçıdcki Bcrlin 19 <A.A. ) - Alman or· 
devrinde, bu de~letın merkez ola•ı fenni usullerle ıstıbsal olunan ccnebı rln kapılarına kadar dayanan bır ın anca tarafın, şuurun. meslek gu. ı duları fevkalade teblıği : Kremen· 
Boğazkoyden Sınob:ı f;'lden meşhur kcmdırın tercıh edıyor -Bundan bıııı- mm takada hatlarımızı yarmağa runun, çalı ;ma ve ) aratma haz. sug civarında Din eper ı;:eçHdik•en 
&na yolun da buradan geçtij; 111 ıuıı· ka h <'r ııene memleketımıu yabancı 

1 

muvaffak olmuştur. zının ıçını bo al tıp ik!ıyetlcrmi .. onrn malı ı;c-ırkl i tıkarnetinde 
yorımt. memkkeUerden C6000) ton ağırlığın· Muharebeler devam edıyor. dinletm<' H' do:ru !ıkirlcrini ka· ileri harck~tlerıne devam M<'n Al 

bul eti lrmC' ımkAnının, hakkanıye. man kıtal arı Harkov'un 120 kil" 
T11.akopril kazas.ı un ba lıca .,.ellr da \C lkı Uç mılyon lira dcğcrınde J,cn ingnul nıukavemet ediyor 

Y .. tc rıayet cdildlğı hakkındaki kana metre cenubu Rarbisındc Poltava 
kaynağı Kendırdır. (75) l<oyde "n keııdırdcn yapılmış eşya gıııyoı. .Hal· Moskova, 19 (A.A.) Alman· atın; çıkarılan i in miktar \(' ka ı zaptctm~lcrdır. 
dört b n dekar topıağa kcndır ckıli. bukı bir vakıUer Osmanlı imparator· larm buyuk •ayretlerme rı:ıgmen lıte ı üzerrnde beklenmez: tesirler Sovyetter J ,1!00.0(>() esir verdrk r 
yor. Bıre otuz alınıyor. Bır dekar luğu donanmasının halat, ıp \e urgan Lcnlngrad halfı mukavem<'t etmek yaptığı gonllmiıştür, Telefon mal Berlin l O c A.A.) - Sovyct or. 
ortalama olaralt .}lız clll lrtlo lU vcıl· ıhliyacını Kııstanıonu temin cderını,. tedır. Şehre karşı yapılan hucum· Z<'mcsı yapan bir fabrikanın verımi duc:unun şimdlve kadar C''>ir olarak 
yor. Bu hesaba gorc senede ıkı mıl· 1913 de bir soyma fabrikası kurul. lara ba lanılalı ıkı h.ıfla olducu birden bırc )liıkselmi§, grevler or. kaybı 1.800,000 dir. tccnibe biz<' 
yon kilo kendir lifi i .. tıhsal olunduğu masına karar verilmiş, binanın temc1- halde halkın kuvvei mancviyesı tadan lrnlkmıs, ortalığa bir aile gö .. lC'rmiştir ki, Sovyet ordusunun 
anlaşılıyor. Gcçmıı,ı yıllarda blr kilo ıcrı atılmış, ?ttacaristand,ın ınıAklnclcr pek mükemmeldir. ııhcnı::i .}ayılmıstır. ölü kaybı dn hiç değilse bu. kadar 
lif (25) kuruşa 'alılırmış. Bu sene alınmııı, fakat Umumi harp çıkınc:ı Bundan 8 gün evvel Alman ku Bir fabrıkada yapılan tecrübede dır. ve muhtemel olarak daha faz. 
fıyatlar (70) ık? (100) ıı.ra ındıı. Şu bu te)cbblis suya dUşmUş 1938 de mandam .f'on Lccb, kıtaatına her iyi neticeleri gcirulcn esaslar, bir ladır. 
halde bu yıl Ta.şköpı U yalnız kendıı • Zıraııt VcklUeti burada ıslatma ha· ne bahasına olursa olsun, şehri meınlC'k<'tin demokratça idaresinde Stokholm. 19 (A.A.) - :R.edpoh 
den bır mllyon yedı yUz bin lira ka· \•tızlan yıqıtınnıya karar vermiş. ln· zaptctmclcrini eınretmıstı. Şimdı de muhim tesirleri olan prensip. cephesinde Karcı de, Beyaz deniz 
umacak demel~tır. T~koprUde yctlŞ. bunun gayri miımkun oldugunu b ı 

şaat başlamış, ama yaııda kalmış. goren } on Lecb, Lcnını;rada 'bır IC'rdir. Eser bunları ır memleket üzerinde pek mühim b.r sevkulceyş 
tınlen kendır yekOnu butün vllly<'t Sebcbı de bu ışi SUmer Bankın Uzeri· halkının umumi hayata olan mü· nokta olan Ruka3acrnı Finler tarıı-
stıhsalınln hemen dortto cı,.,u~c var· takım risaleler attırarak leslım ol .. .,, " ne alması imiş. O da havuzları ikmal na ebctlerine aynen tatbik etmek fından ı al edilmiştir. 
maktadır. madığı takdirde şehri ateşe ve ka mumkun olsa demokrasi denilen · l 

ettirmemiş. Dört sene C\'Vel, Taşkop· na boğacağı tehdldını sa' urmakta. Sala cephestnde Fınler ve A man· 
Kcndırin, Kastamonu 'llAyetının ik. rtlniln bugünkü çalışkan, azımlı, bll· d ey i ler bir hale gelir ve totaliter Jar eski hududu geçerek mcmlekc· 

tısadi sınai kalkınma ında mUhıın bır gıll belediye reısl Mehmet T llrkmen· I 1~ovyetlertn bir mukabıl t.aarru· idarenın mi yoksa demokrasini-n tın içine doğı u hayll ılerlemlşlcr ve 
rolU olacağını bundan evvelki mek· oğlu bır soyma fabııkası kurmaya zu üzerine düı;man, Lcningraddan mi daha iyi bir idare şekli olduğu b:r kaç köprUbaşını ışgal etmişler. 
tubumda bildiıınlştım. Hakikatt.ı teşebbüs elmış. Fakat karşıla\ltıtı kllometr<'lerce geri çekilmıstır. hakkındaki münakaşalara kati· dır. 
Kasümıonu kasabasından ~lıyarak m:;ellerı kıramıyarak muvnffaklyet. Digcr taraftan L<'ningrada kar· :ren ) er kalmaz. Bu cephede y11kında nıhat darbe· 

r "' 

' 

Siyc§lSD 
öcrnaU 

Bulgaristanın 
vaziyeti 

Yazan: M. H. ZAL 

B ulgarbtanın So\JCt uota· 
ıns 'erdi 1 CC\ ap kaça· 

ımıklıdır. nulgarlunı bakılır:.a ()\. 
Jetlere karşı hl'" hir fena ııiJ etleri 
J oktur, arazilerinin Alman 'e ıtnl. 
Jani.ır tarafından it dl~c kullanıl· 

ına.,ınn ıneJ dan hı rakını-' orlar, ~o' · 
Jetlerin blıtuıı iddiaları )anlı'] ıııa· 

liımat malı uludıir . 

Bulı;aristaıı l~G"BI altında bir ıııcııı 
lckctUr. Aal,rrı bakımdan lradcı.hır 

sahi fi <lc.G"ildır. Cc\ap nota ında hö~. 
le bir il an kullanmabının ınaııaı.ı 

şu da cılahilir ki lıukukan bitaraf bir 
memleket gibi görıinın inde ' c hıı· 

"umdaıı mahfuz. kalınasımlu Alman 
JB, bir takım menfaatler tasaHur 
etmektedir. l\lcscla bir takım Hal 
~"Sn harp gemilerinin Bulı;nrhtırn :ı 

atılarak Bulı;ar ba) rajtı ııltınd:ı 

Kanıdcnlı.e ı;eı;mC!ilnln dıışUnlildliğü 

hakkında geQCnlerdc ortalıkta dola· 
şan rl' ayet bu )'olda bir menfaat 
te~kll edebllfr. 

Diğer tıuaftan ISO\Jet Rıı")ıı hiı;,

ı:upheslz bu yohla ihtimaller belirdi 
ği zaman Hulgari"tıınla mlına cb<'t· 
lcrlnl kea;nıek \e hukukını harp \'a z ı • 
yetini kurımık iıure şkmlldl'n ze 
ınlnl haı.ırlanıak Uıli~acını du~ mu., 

\'C BuJgar.lstana boJ le bir ıırotcsto 

notası ve.rmlı:-flr. 

BulgarbtlMI ldç ']01"1e ~ok ki iç· 
ten içe ı tıraplıtr halinde im ranı) or. 
Toıtrak itıtJra!llarıAa h kim olama· 
nw1, mılkadderatlle kwnar o) namı')· 
tır • .Mih, er tarafı kaz.anır a lam ı 

t lklaldeıı \"lazgeı;mck ı;;artile araz.i ta. 
'izleri ümit edebilir, fakat on :ıafer 
<Hter taratn düşerım ocı bir akıbet 
beklemek zaruret.indedir. Likln bö). 

le olmıu.ına rağmen 1 ~al ettiği ,)er· 
lerdc kendini zaptedeml,)or ' e eski 
Makedonya zamanına alt usnllcrll' 
ırk ıneselclcriul halle ç.ah~ı~ or. 
Rutıyala \Crflcn notanın "ahrları 

ara ında Bulgarların yarHt hakkm· 
da duydukları CAdlM:lerf de Qkunıak 
herhalde mümkündur. 

Türkiye ve Boğazlar 
(Ba ı 1 incıde) 

la\c cdılmck~dir. 
Alm nların Bulgar hududuna 

asker tahşıt etUklcrJ ve Bulı;arıs 
tanın da seri askeri hazırlıkları 

bulunduğu hakkındakı haberler 
de bır ha)al mah ulu olaıak ta\ . 
sn edılmektedır. 

Alman snlfıhıyetli mnhfıllerın· 
de beyan cdildıt;ınc ~ore dolaşan 
bu şayialardan bir nctıce çıkarıla 
bilir. Bunun içın <.M) bu gıbı ha 
bcrlcrin kımlcr tarafından çıkarıl 
dığını nazarı dıkkatc almak yeter 

kan hfıdlselerinden sonıa Tur
kiycde ha ıl olan dıkkat ve t'ndı. 
şeleri ba!;ka cihetlere çevirmek he 
defini gtldenlcrın bu haberleri çı 

karmakta tabııd'r ki büyuk men· 
faatlcri vardır. 

Bugun bu şayialar yakın şarkta 

her halde İngilizlerin istedikleri 
kadar çabuk unutulmıyan hn as 
bazı noktalardan nazarı dikkati 
başka cıhetlere çevirmek hedefı. 

ni güden basit biı· hılcyc da.)an 
maktadır. şarka doğru uzanan seksen kllomet· sızllğc uğramış. 51 deniz yolilc yapılmış olan bır ta Ahın et Em in YAL1\JAN n n nırulması muhtemeldir 

relik sahada bugiinkl\nlln on mislı Nıhayet Milli Şef, Kastamonuyu arruz t c§cbbüsü, duşmana agır za. de pUskurlmcğe devam etmektedir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!ıiı!!!!!!!!!!!!!!!"!l!!'!!!I!!!!!!'!!'!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!! 
yani ikı yllz bin licltar araz~ye kendir son tcşrıflerinde bu mühim ~ Uzerin· I yiat verdırilmck surctılc lardedil· lcr. L .A, L E S j • E M A S J 
ekmek kabildır. ÇllnkU blıtUn bu top- de ehemlyetıc durmuşlar ve kendir Is. nlişlir. Tonajları yckünu 40 bin Maaınofih Ukraynada vaziyet 
rakları Gökırmağın ve buna satdıın i tlhsalatının artmasına mani olan tona balig olan 37 ı;:emi batırıhnı§ ciddıdir. Kiyef tehlikeye maruz. 
soldan dokUlen çayların sularlle sula·ı sebeplerin ortadan kaklınlınasın ı emir tı r dur. Buna ragmcn R uslar çok şid 
mak imkanı vardır. Buna muvaffakı- buyurmutlar. Bunun üzerine SUmer Merkez mınlakasındn Sovyctıer, d<'lli bir mukavemet göstermekte 
yet hasıl olursa Ka:ıtamonu vılAyetl· Banktan mütehassıslar gelmLtıleı·. gıt_ Almanları Smolensk istikametin bcrd vamdırlar. 

s ::::~:ı::::luğ::nlı!ı:::. 1 H ı- iM Aiİ ., 1 {i' ~~ :~:~nıa~ae: ~e:!:e:r:~~~~aa-
ralı postalların çıkarttığı tok sesler .. f9 • SL~ Yolda giderken All: 
dokluruyordu. lkt genç amele bir el· - __ - Zaten böyledır, dedı. Elın erke· 

lcrmde yiyecek çıkınları, öteki elle· YA NL /ŞL /K ğını evıne sokma derler a ... Ne doğ· 
rinde bırer koy!U sigarası olduğu hal· rudur! Ueı ıfin bızlmkı dostluğu me· 
de, sabahın uyku sersemliğinden ıstı. ğerse scnın şıllık ya\<·uklunu D\'la· 

fude ederek şehrin en glzli yerlerine 1 yazan : •• ta t p 1 B 1 N 1 mak çınmış. ş mdl ge.J de gözUııle 
kadar sokulmuş olan sısı yara yara gor ~ak. Herifle kucak kucağa nasıl 
ılerledılei·. 1 sevlşıyortar. 
Bır kaç adım gıttiktt•n sonra kısa sonuna kader s~reeekU ama... 1 ama, sonra bu işe bir çare bulunca ı Ali bi.itUn bu mıı.lömatı bir akşam 

boylusu kaldırıma eğılmlş bir akasya Aması \'ardı ışte. Uzun boylu, le. sevindi. Yınc eskısı gibi Ayşesinın 1 arkadaşı Dursunun peşıne takılarak 

d k kk b b "" "end bir delikanlı olan, sırası g eldi· hazırladığı aovale mcndılinl aldı, I \o onu evine kadar takıp ederek top 
ağacına ayanara , aya a ısını ab . kil 1 k bal • d • 
ladı sonra koşa koşa hiç islifıni ğ zaman yUz o u yaları lopl.ı 1 şehrin 61.511 sokakların ıı ayaklaıını lamıştı. Duısun takıp cdildığı gece 
boz:nadan yUrüycn uzun boyluya ye· oynar gibi. taşıyıır. Mehmet ıllÇı kız 'ura vura :ıııUrüdU, gitti bir !,adınla kulUbeye gırmiştı. Al bu 

ı k ı ;1- k "" b•><• hıı'Clan bırıne tutulmuştu. O cskı ı - Len, kız Mehmet scnı ı; vıyor 1 kadının Mchmcdin yavuklusu oldu· 
t..şti so u o uba onuşmaba ·-ı· K 

· gıbl değik!! artık. onuşmuyor, gUI· mu? ğuna kanaat get"rmış \e Mehmcdı 

!adı: Len Mehmet, heç bir derdim mUyor, geceleri Kasımpaşadaki Ro\'ÇI - Sev.yor ya, sana ne kıskandın! eve dondllrmek ıçln bu fırsalı ka· 
yok, ille şu bağlar tutama) o.. kahvesine çıkmıyor, altmışaltı oy. mı? çırmamıftı. İşte bu ~'tizden Mehme· 

öteki daha akıllı olduğunu göster· nanııyordu. Halbuki evde kend sine - Elbette kıskandım ya, sen n g • ı dı gözü ile soı sun dıy e oraya götli· 
mek ıçın: bnğlı bir başka kadın vardı ı..,t .. bu bı gozeli kim kıskanmaz. 1 nlyordu yn. 

- Sıkı bağlamnyon da ondan le.ı, yüzden Alı ıle araları açılmıştı ~ a. Hadi oradan cüce sarsalt, en 1 Eve yaklaştılar. Tenekelerle ör. 
dedi. Alı .Mchmedin karısını kardeş gıbı de. !{ırk yıl erkeksız kalsam. kn:t tUlmUş tahtaların arasında ufak bır 

Hcıkikaten ikisinin de derdi yok. severdi. Onların aralarını da 0 l>UI. tane gönlllm olsa bırını sana ver. pcnceıe \'e bu penccıcden de tıtrek 
tu. Sabahları la Kasımpaşadan kal· muştu zaten. Bir de tosun glbı '">· mem. b r z ya gozlikUyordu. Pencereye 50• 

kıp Cıbalıye gitmek, blilUn gUn ça· cuklaıi vardı. Akşam eve d610Ukle11 Genç kadın yamalı ycldırmc ıni'I kuldular. Her ikisi de kafalarını uzat 
lışıp dıdınmck, nıkfı.h ız knrılaı ının zaman yumuk yumuk eller.nı .. r tamamile ortemcdiği goğsllnU tıtre· tı Alı birdenbire yerınden bir ok gl· 
mendile !<oyduğu peyniri ekmeği ve uzatışı, onları bir karşılııyışı vardı 1 ten bıı· kahkaha attı, yUıildU S tti. bi fırladı, kulübenin kapısını omuz. , 
soğanı yemek, yllz kilo ağırlığında kl değme gıtsin. Yalnız Meh•nedin Ali de ufaK boyunun meziyeti sayı· layıp ıçcrı daldı .Mehmet donmuş 
balyaları hafı! bir top gibi ınrtlnyıp vaziyeti bu aile çerçe\•esıni bozmuş· lan bır şey ta netle guldil. sonr tutun kaim. tı Odada Dursun \'e onun 
götürmek onlaı 1 UzmUyordu. Bıltı.kis I tu. Karısına i:ıakmıyor, çocuğunu sev balyalarından bırtnl sırtlayarak alıp kol arı nra ında Alının çok scvd ğı ı 
çalıştıkları için bUyllk bir haz duyu- mlyor, kendisine ikide birde ihtarda gıtlı. karı ı Ayşe \ardı. Alı bır an Ayşesi· 
yorlar, sırtını ıııa daha ıız yamalı bir bulunan Al yl hırpalıyor: Kar nlıkta ıkı gölge Fatihin yan· nuı al i olmuş ytlzüne. dudaklarına 
clbl. e geç rmc~c fırs t buldukla • - Sen karışma len, ışıne bak, dı· gın yerlerı arasında Uzilhip geçti. 'e hırp lanmış goğsüne b::ıktı. Tıtrek 
zaman çocuk gibi 8c.,ınıyorlar, geç:- yordu. Önde giden kısa adam: ışığın altında bir çellk parıltısı gö. 
nlp gidiyorlardı Bir gUn, Mc-hmcdin karısı ıle AH - Dur Jen, dedı. hele bir baka· rilldU. Bırblrinl takip eden iki hay· 

Uzun zamand. nberı arlmd:ıştılur. \'C Ayşe tıyandıkları zaman Mehmedı yını. lızerind çakı fılan olma. 1'1 kırış, boş meydanların ta otesındekl 
Bu arkadaşlıkları belki hıı.yaUarını:ı bulamadılar. Alı ewela çok UzWdU ötekı dalgın \"C bıtkın bır halde mezarl.klarden daha oleye gıttı. 

Telli Menime Neler Bazırlamıı 

LA
" LE Dün3a \ azl3etlniıı ı;üçlWderino rağmen un on lll'noden 

: beri yaratılan filmlerin daha güzellerini bir araya topla 
dığmı müjdeler. 

LA,., LE Aı.rm nıark~ı PARA.'IOiJNT fllın lrketlnln en mil tesna 
: fümJo.rini.- \\ uııer'ln en b~ ük ~abberlerlnl 'e ~eni rran 

bızca prodtik llonlannın en ıoon p!\ kililder i tilmle.rl Jh;tu;lne ko3mıddB 

hakiki bir şeref duymaktadır. 

Altlll IJate 1141 • IMZ 
1 - ZAFER ORDU U 
2 - ŞAYAK DOGMA l~ıi 

3 - MJD G( t::şt 

4 - 1NGAPL R l'OLU 
G - CAZ 1' lR'l'INAS I 
6 - Y A !;iAl'AN \E.!'\08 
7 - MEıINU l\IEl'"\"A 
8 - AŞK DOOAKKE?lı" 
O - MEET dOHN DOE 

1 O - l' ARAJ.I KALBLER 
il - llE~UR T A Ç 
12 - KLEOPA.fRA 

,.13 - KANLI SALTANAT 
14 - SO..SEN IŞJK 
15 - ZAF E RE DOOR U 
JG - 'fAYJ UN 
17 - DENİZ KARTALI 

18 - DOKTOR iKLOPı::t 
19 - GULU\'ERİN SEl "AHATI 
20 - GCNAll li1•:c11,:st 
21 - AŞIKJ,AR ('t;l'\ NJ';T j 

22 - ME MNU .AŞK 
28 - KORKU~UZ ADAMLAR 
24 - KADIN Al, fANAT I 
2:1 - HA l' A'J'IM ısE~1N OL "UN 
26 - \ A H;:;1 AŞK 
27 - lSKILAU KAHRAMANI 
28 - ŞARK B ( 1, 8 J, 

29 - l'IRLANTALI KADl!I.. 
38 - VE DA B E t 

GARY COOPER- Ptu.ılot.te Goddarc 
Charles Boyer - Pnuleltc Goddard 
Tino Rossi 
Dorottıy Lamour Bu g G'rosby 
Frcd Astatr - Paulctlr Coddard 
vtvl.} an Romancc 
Barıbarn Stanwyck - Hcnry Fonda 
Olaudctte Colbcrt - Ray .Mılland 
Gary Cooper - Barbara Stan\l.ryck 
Madeleine Carrol - Frcd M. M.wre.) 
Luısa l<"crtd:ı - Gıne Gervı 

Claudet.te Colbert - Henry Wıkıo;ıo.1 
Claudcttc Colbert- Fredcıicb March 
RONALD COLMAN - lDA Lupıno 
Fredcrlch March - Betty Pield 
Dorothy Lamour - Robert Preston 
Douglas Fnl.rbanks Jr. - Margcrıtte 
Lockwood • 
James Logan - Cherl Halton 
Maıı ı.~ıeı her 
Bıı.rbaı·a Stanwyck-Frcd M Murrey 
Claudette Colbert - Ray .Mllland 
Dorothy Lamouı - John Hoard 
Jean Murat - Claud Dauphin 
George Brcırıt - Bcvcrlt Robcrts 
Bcnjamino Olgll 
Ray Mtllnnd Patr cta Mor.ssın 
Gıno Gcrvı Lulsn Ferida 
Dorothy Lamour J k Benny 
ısa Miranda Gcorge Bı ent 
Ray Milland - Mary Martin • Don 
Amcch. 

ı,A ı.t~: Bu ımüstesna il le61le l!!lln'at ha~atının en ııarlak bir denlne 
başh.)or, 
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Hafif hapisli mahkOmJara 

Çiftcilik ve ekim za-
manı izin verilece 

Ceza evinin bütün Ankara 
mahkumları çalıştırılacak 

nizamnamesi tatbikatından 

Ankara Cezaevlnde bulunan 
olarak 
bUtUn 

OLMACA 

, 

Ankırı.ra, 19 (Telefonla) - Haber 
aldığımıza göre hUkQmet Ticaret Ve· 
kilinin rcısliğindeki 1o.şc istişare he. 
~etının aldığı kararlar n.etıcesınden 

olarak çlttçili:kle Lştlgal eden hafif 
hn~sli mahkQmlara ekim ve biçin 
ve harman mevsln1lerınde mezuniyet 
verilmesi işini esas it barile kabul 
etmiştir. Yalnız mııhkQmlnrın ser. 
best bırakıldıktan sonra cezalarını 

çekmek üzere tekrar ho.plsancye va 
kıt ve zamanında avdetlerini temin 
edecek bazı esaslar tesblt edılmckte· 
dlr. 

mnhkümlnrın çalıştırılması imkf\nı· '' 
nı temin için hazırlıklara başlamış· 
tır. Ankara Ceza ve Tevkifcvinde bı.. Soldan sıığa: l - Zedeleme. 2 -
maksatla mütenevvi atelyeler yapıl· Tersi: bir hayvan; yapmacık; başın 

ması kararlaştırılmıştır. 

Bütün mahkum kadınlar 

çalıo:tınlacak 

Ankara. 19 (Telefonla) - Kayseri 
Bez fıtbrtkasında çalıştınlnn kadın 

mahkQmlardan çok iyi randıman n· 
lınmaktadır. Bu vaziyet karşısında 

Adlıye Vekll.letı diğer fabriknlıın· 

mızda da kadın mahk(ım çalıştırıl. 

rnası için teşebbüslerde bulunmakta· 

Bu esaslar içinde bulunduğumuz 

mahsul devresi nihayetıenmcden tcs. 
bit edilecek \'e hatif cezalı mahkQm· 
1 1 d dır. 
arın tarla arın a çalışmaları temin 
cdllmiş olacaktır. Vekll.let Kayseri '\"e Nazilli fabrl· 

Ankara Oeza~·inln ına.hkCımları kalanndan tstcnen fazln miktardaki 

Ankara, 19 ı Telefonla ı - Adllye mahkQm kadını göndermek karannı 
Vekaleti yeni ceza ve tevki! evlen da almıştır. 

Alaturkacı ları n imtihanı 
Diplomasız san'atkarlar 

çekiliyorlar • 
sıgaya 

sUslcrındcn. 3 - Tazıp eylemeli: yan 
lış. 4 - Çoban; bir renk. 5 - lstlf· 
ham: karın. 6 - Bir balık. 7 - De· 
ta; Alman ve Rus tebliğlerinde adı 

çok geçnuş bir şchlr. 8 - Nazı! o· 
lan: alışveriş vasıt:ı.Bı. 9 - Eskı bır 

mnbut; genişHk; hane. 10 - Mert; 
gedık. 11 - ligi. 
Yukarıdan aşağıya: l - Dolayı; 

bad:ınada kullanılan beyaz madde. 
2 - Rnzı olma; yan. 3 - Bır mabet 
kulesi; beyan edatı. 4 - Kraliçe; 
gUreş tabirlerinden. 5 - Bir çiçek; 
yapma. 6 - Eski alta.be, ayak. 7 -
Bir nota; hıyarı meşhur yer; eski 
Mısırlıların bir mabudu. 8 - Çlzgi; 
şerik. 9 - Utihak etme; tersi: ta· 
hassUr edatı. 10 - Kadın; genişlik. 

11 - Şöhret; ek. 

Dth\'KU BOLMACA~'IS HALLİ 

Soldan sağa: 1 - Anason; Akıs. 
2 - Banknot; oda. :: - Alkol; refah. 

4 - Aduva; ama. 5 - İbra; ek. 6 -
Ra; lk (ki); taç. 7 - İfa.de. 8 - tm. 

datlar; nd. 9 - Ne; rle: leva. 10 -
En sert; imar. 11 - İkame. 

Sahnede profesyonel olarak çalış. esasen çalışmak hakkını kazanmış· Yukarıdan a.şağıya: 1 - Abanı: 

T8rldye C ........ urlyeti 

Ziraa an kası 
Kuruluş tarihi: ısss. - Sermayesi: l00.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedı: 265. 
Zirat ve ticarl her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira ilmuniYc veriyor. 

Ziraat • Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesap. 
ıarında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 
kur'a ile aşağıdaki pllına göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 100 adet 50 Unı.lık 5,000 lira 

4 ,, 500 ,, 2,000 it 120 J) 40 )) f,800 » 

TÜRKiYE -
Kızllay Cemiyetı 

çANT ABEZrAtiN"AcA~ 
Cc~iyetimiz Gaz Maske Fabrikası ihtiyacı için (35 OtsOO)ııb 

re çan talık bez alınacaktır. Nü muoe ve şartnameleri ta ıı.rf 
Yenipostahane caddesinde Kızılay Depo~undan ve p..rı 

~-••• Kızılay umumi merkezimizden bedelsiz alını~ 

Erzincan Nafa IVıüdürlüğündeıı 
etillıl' 

1 ....... Eksiltmeye konulan iş: Erzincan vilAyet merk 
za evi inşaatıdır. Bu işin keşif bedeli a60,000» lira olUP 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. ı.ıŞ 

2 - İstekliler bu i:ıin keşif ve şartnamelerini 300 kur 
bilinde Erzincan Nafıa müdiirlilğünden alabilirler. .. .. at 1 

3 - Eksiltme 2, teşrinievvel. 1941 perşembe gun~ sae • 
Erzincan Nafıa müdürluğu binasında toplanacak eksıltıll 
yonunca yapılııcaktır. ~ 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin a4250ıı ura pi 
kat taminat vermesi vP. 941 yılına ait Ticaret Odası ,,.~ne 1~ 
az 25.000 liralık iş yaptığına dair buna benzer vesika ıl.~~ 
iiç gün evvel Erzincan villıyetine müracaatla bu ise gı . 
almış oldukları vesikayı teklif mektuplarına raptetmel~ıJı 

5 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede de 
ten bir saat evveline kadar Erzincan Nafıa miidurliliİÜrı il~ 
kül edecek komisyon reisliğine makbuz mukabilinde ver 
Posta ile gönderilecek mektupların muııyyen saate kadal' 
olması ve dış zarfların mühür mumile kapatılmış oıınası 1'/. 

Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 
" )) 250 il 1,000 )) j 

O ., 100 » 4,600 » 166 ,, ZO 11 S,ZOO 11 ~ ANA - tLit - ORTA ve LlSE~·-··111"" 

DİKKAT: Hesaplarındaki p:mılar bir sene' içinde 5C liradan 1 Kıı ve BQ;t-.AZIÇI LiSELERi 1~ 
aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde "'o 20 fazlasile Erkel.: \..J 
verilecektir. Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran. 11 eylül, 1 Aruavutl.:iiy • Tnnıvay Caddesi: Çiftesaraylar 

11 BirincikAnunda çekilecektir. ı ı Kayıt için her gün mektebe mUracaat edilebilir· 

~Ei:Sa:::::rı;::t::llmD~iiı'2!~ui:'.::::Ja.;:;;~a:;:.::;s.:c::z~:::3:ı:::SZ3~ 1 İlk kısım 29 EylCtlde, Orta ve Lise kısımları 25 Eylülde 

Yüksek Mühendis fv.ekt~bi 
Ko"nisyonundan: 

f.4 başlıyacaktır. 

Satına) ma ' Telefon: 36 • 210 

Mektebimize kapalı zarf usulile 1<48.00011 kılo ekmek alınacaktır. 
Beher kilonun bedeli 1113.0011 kuruştur. İlk teminat «4860 liradır. Ek· 

Devlet Demiryolları 
slltme 22/9/941 saat 11.30 da mektepte yapılae<ıktır. c7740• 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
ue 

Aşağıda, miktar, muhammen bedel, teminat miktarları 1 makta olan bUtUn musiki sanatk~r- tır. Diğer taraftan bu ımt\hanlarda inek. 2 - Nal; Bremen. 3 - Anka· 
ları imtihana t.Abl tutulmaktadırlar. muvatfak olmuş herhangi blr oku· ra; sı. 4 - Skoda; iare. 5 - Onlu; 
1mUhanlar dUn sabah Esnaf cemi· yucuyu bir mUessese almuz ve okut. itt ra. 6 - No (on); vekAlet. 7 -
yetıeri mcrkezind başlamış, heyet· mazsa, o nı~eseyi o okuyucuyu Trak; da. 8 - Terlik. 9 - Kofana; 
te .kemanl Sadi, kanuni Artakl bu· çalıştırmağa mecbur cdeb leceklcr cma. 10 - İdam; avam. 11 - Sn· 
!unmuş ve bır çok sanatkfLr imtlha. midir? Bır müessese de her ıstcdlğlnı han; ıdarc. 

na glrmlştır. Verilen son karara gö· çalıştırmakta seııbest olduğuna gll! -------------
re bu imtıhanlarda muvaffak olam:· re, böyle bir imthan nçmak bize~ RADYO 

8 . 10 . 941 Çarşamba günU saat 15 de İstanbudn Nafııı Müdürlü· 
ğı.i eksiltme komisyonu odnsınd a (5875) lıra .keşif bedelli (Cls· 1 
lavet) marka (500) çift llıstık ç izme açık eksıltmeye konulmuş. , 

tur. • 
Mukavele, eksiltme; Bayındır lık İşlerı Genci, Hususi ve !ennı 

mahalli &ôsterilmiş olan 1 kalem taş kapalı zarf usu1ile 5' ~ 
caktır. Münaknsa 29.9.941 pazartesi güni.ı saat 11 de sır 
işletme binasında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır·~ 

İsteklilerin teminat ve kanuni vesikalarını ıhUva ed~1 
zarflarını ayni gün saat 10 a kadar komisyona vermeler (S 
Şartnameler parasız olarak komisyondan verllmektcdir· 

Ocak l\tlktan Muhammen bedel 

yanlar çalışmaktan menedılecckler· gUIUnç bir harekettir. ÇUnkil bunlar c -ı 
dlr. hocalık edecek değil, d1nleyıcılcrı ve 

Bız profesyonel ı;anatkArların ım·ı milcss~yl tııtmın edeceklerdır. PROGRAMI 
Uhana tAbi tutulmalannı, usul vur. Dün imtihana gıı en alafurkacı· - -
ınıu;ını oılmiyenlerln sanattan mene· lar aı·asında tanınmış sanatkfı.r. ı 7,30 Proı;ram aaat ayarı 
dilm~lerml bu· parça garip buluyo· !ardan Ağyazar, Suzan Yakar, I 7,33 MUzik 119.45 Konuşma 
ruz. kem~ccl Aleko, Nasıbl Mehmet, 7,4:1 Ajans 19,55 MUz1k 

Bize kalırsa bu sa.natkfirları irnU· klArnet Salih, kemanı Maksut, kema- 8-845 mUzlk 
2 

Ra 
hane tAbJ tutmak manasız bir hare· nt İbrahım gibi birinci sınıf saz yer· 13,30 Program 0

•
15 dyo 

Gazetesi kettir. ÇilnkU bu okuyucular hergUn ler1ndc çalışan sanatkarlar vardıı'. 13,33 MUzlk 
1mt1hana 20 kişi girmış, biri mu. 13,45 A ~nns 20,45 Müzik halkın önünde sıkı bir imtihan 11e. ' 21,00 Zlraat 

çlrmektedlrlcr. Tutulmayan bir oku- vaf!ak olunanu,, •kili\ d• :ı-•Utn'4•l< l 1,00 MU.-.tlt 

yucuyu esasen 0 gazino sahibi çalış· üzere imtihanları son hattaya bıra· 14.30 Müzik takvimi 
tırmaz. Halk tarafından sevilen bir kılmıştır. 15,15·15,30 MUzık 21 •16 Müzik 
snnatkAr da kendtllğlnden imtihanı· 
nı kazanmış demektir. Bir okuyucu 
okuduğu eserlerle dinleyicıleri tat· 
m1n ettikten sonra herhangi blr he. 
yet tarnlınd:ın imtihana t.Abl tutul· 
mnsı. usul vuramıyor dıye sanattan 
menedilmesi yukarıda da kaydetti· 
ğ'imiz gibi mantıksız bir harekettir. 
Şunu dn 11 ve edcl m ki, ticaret ser
besttir. Buna mlld:ıhaleye hıç kim· 
eenln hakkı yoktur. 

Farzedelım ki, bugiln çok tutulan, 
sevılen bir okuyucu imtıhana gırdl 

de usul vuramıyor diye ımtihanı ka. 
ıanamadı. Bu sanatklr ne g1Öl bit 
mUcyyıde ile sanattan menedilecek· 
tır. Bıze kalırsa halkın bnUnde her· 
ı;iln imtihan geçiren bir sanatk!r 

İmtihan heyeti; değerli musiki Us· 18,00 Pl'ogram 
tadlarından Sadettin Kaynak, EyUp- 18,03 MUzik 
ıu Ali Rıza, tamburl DUrrü, kanu::ıl 18,40 MUzik 
Artakl, kemanı Sadiden mUrckkep· 19,00 Konuşma 
Ur. 19,15 MUzik 

Birinci smıf bayan sanatkarların 19,30 Memleket 
da talimat muclbince imtihana tabı 

21,"5 Konu.,ma 
22,00 Müzik 
22,30 Memleket 

saat ayarı 
22,-t5 Mtlzık 
22,55.23 Kapanı~ 

olmaları icap etmektedır. Bunların 

bazılarının imti'umı kabul etmedıkle
ri söylenmektedir. Buna sebep olarak 
bu sahada kendilerinden başka halen 
kuvveUI eleman bulunmamaları gös. 
terilıyor. 

-GONON 
L BORsAsı:J· 

Fakat, imtihana girm.yenler san· 
at hayatınd:ı.n çekilmiş rukk!dilccek· 
lerdır. 

imtihana gelecek cuma gUnU de 
devam edilecektır. 

19 EYLÜL 9U 

l Sterlin 
100 Dolar 

> Yen 
il Peçeta 
11 İsveç kro-. 

5,20 
132.20 
. -,-
12,20 
30,77 

iz mir haberleri Eeham v• 'bhYil ı 
ı.. iL 
21 10 
22 00 
2() 25 
20 ıo 
~~ 

2600 liralık kumaş 
çalan hırsız tutuldu 

Bir adam elektrik ceryanındıın 
Öldü 

1933 Türk borcu ı 
1918 lstikrazı dMtlt 
1933 İkramiyeli Ergant 
1934. Sıvaa • Erzurum 
Anadolu Demi.-yolu tahvili 

NUKUT 

Tilrk altını (Reşat) 
Ti.irk altını (Hamit) 
Kalın beşi birlik 
Kalın beşi birlik (Reşat) 
24 ayar alhn cramı 

25 45 
24 15 

117 00 
127 00 

3 52 

şartnamelerile buna mütefcrri d ığer evrak daıresinde gortilecc:k· 
tir. 

Muvakkat teminat (441) lira dır. 
isteklilerin bu işe benzer i' ~ aptığına dair ıdarelcrinden al

mış oldugu vesikalarla 941 yılına ait Ticare>t Odası vesikalarını 
hamilen ı;:elmelcri. (8324) 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
23 • 9 . D41 Salı günu saat 15 de lstanbulda Nafıa Mi.idürlU

ğü eksiltme komısycınu odnsında (28240) lira muhammen bedelli 
muhtelıf cins ve eb'atta (353) m etrc mikap kereste pazarlıkla ek· 
slltmcyc konuımu, tın. 

Mukavele, Eksiltmf", Bayındır lık İşleri Genel, hususi ve fenni 
şartnameleri , e buna mutcfcrri dlger evrak dairesinde görtilecck· 
tir. 

Muvakkat teminnt (2118) liradır. 
isteklilerin bu işe bcnz<'r iş yaptığına dair idarelerinden almış 

olduğu vesıkalarla 941 yılına aıt Tıcarct Odası vesikalarını hami· 
len gelmeleri. (8283) 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKİM 
Dahı1iye Mütehaaaısı 

Divanyolu 104 
Muayene ıaatleri: Pazar 

haric hervün 2 5. Tel: 2~898 

ZAYİ 

Bu yıl 44 uncü ilk okuldan al· 
mış olduğum şahadetnamcmi zayi 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan es· 

kisinin hUkmu yoktur. 

Muhitıniıdeki TERZİ 
ııı.aklara gıtmcltsizin her 
zi temin eder. 

Bomonti ista&)onu 
K. SucıroAlu 

189 

'f: Kitaplarınızı 
BIF BOLAT 

BITAB EViNDEN 
alınız. BUttin kitaplnrı bulabL 
ıeccğlnız gibi Ankara neşriya

tının, Avrupanm model vesaı 

mccmualnnnın Babıfi.lide ye· 
gAne satış yeridır. 
Gazetelere llt\n da kahul eder. 
Ani.ara caddesi 89 ı hınbul 

Abone Ücreti 
Ttlrlüye dahilinde: 

6 aylık Saybk 

1400 '750 400 
Hariç memleketlere: 

6 aylık 8 aylık 

16& iL 

2700 1410 800 Kt. yoktur 
Gnzete) e gönderilen e\'l'ak derce

dll in cdllmesln iade olunmaz. hmir, (Telefonla) - Şehitlerde 
kooperatifler birllğinin çorap fabri 
kasında amele Muharrem elektrik 
cereyanına kapılarak ölmüştür. 

-o-
lstanoul Levazım Amirliğinden verilen: Harici askeri kıtaat ilanları 

İzmir Kemcraltında Terzi l\Ieh· 
met Etimanın ... dükkfınından üç ay. 
danbcri 2600 liralık kumaş çalan 
hırsızlar yakalanmış hırsızlık işin 

den malümatları olduğu halde po. 
lisin §Cref ve haysiyetine mugayir 
harekette bulunarak haber verme· 
dikleri anlaşılan polis memurların 
dan Süleyman ile bekçi Mehmedin 
de vazifelerine vilfıyetçe nihayet 
verilmiştir. Hırsıza alt bir evde 
50 elbiselik kumaş ve mühim mlk· 
tarda para meydana çıkarılmıştır. 
Tahkikata devam olunmaktadır. 

Moda deniz turnuvası 
lodada tertip edllen tenis turnu· 

vıısının finnlleri bugUn ve yarın oy· 
nanacakttr. Program: 

Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmelcri hizalarında yazılı gun, saat ve mahallerdeki as· 
keri satın alma komtsyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalarıle teklif mektuplarını iha· 
le saatlerinden bir saat evvel komisyona vermelcrı. Evsaf ve şartnameleri komisyonlarında gör.Ulur. 

Asker ailelerine yardını ı;anmıı 
yapıldı 

İzmir (Hususi) - Şehir mecUsl 
bugün fevkalfıde bir i'çtima yapa. 
rak asker ailelerine yardım kanu. 
nu tatbikine ait kararlar almıştır. 
Bir kısım belediye resimlerine yüz 
de elli, tramvay vapur. otobüs ve 
banliyô trenlerinin birinci mevki 
hiletlerine, hava gazının metre mi 
kfıbına el<ıktrik kilovatına birer 
kuruş zam yapılmıştır. 

Dört muhtekir adliyeye verildi 
İzmir, (Hususi) - Üç .fırıncı un 

ve hamur sattıklarından bir Milsc· 
v; de yüksek fiyatla pazen sattı. 

ğından ihllkAr suçundan adliyeye 
verilmişlerdir. 

Bir adam arkad mı öldurdü 
İzmir (Hususi) - Tirenin Akçe· 

şehir köyünden İbrahim bir kız me 
;selesinden arkadaşı Ali Yıldırımı 
öldürmüş, Hilseyln ve Cihadı da 
bıçakla yaralamıştır. 

Cumartesi 20 eylul (dömıfinaller): 

Saat 14.,30 Hasan Akev _ Reggıo. 
Saat 15,30 Muhittin • Ms. Rey ga· 

Ubl ·Melih, 
Saat 16,30 .Muhittin, Benjamen -

Hasan, Zeki. 

Saat l'i .30 Semih, All1ettin _ Hol· 
mes, .Ms. Rey: 

Pazar 21 eylQI 19U (fınaller): 
Saat 14,30 Tul< erkek fınali. 
Saat 16,15 çift erkek fınall. 

TARV/i~I 
21 EYLÜL 941 

AY: 9 - GÜ.!\: 263 - Hızır: 138 
RUMİ: 1357 - EYLUL: 7 
HİCRi: UGO - ŞABAN: 28 

V AKIT ZEV ALt EZANJ 

---
GÜNEŞ: 6,45 11,34 
ÖGLE: 13,07 5,56 
İKİNDİ : Hi,85 9,24 
AKŞAM: 19,11 12,00 
YATSI: 20,45 1,32 
İMSAK: 5,05 9,53 

Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı ihale günu, saat ve mahalli 

Nohut 
Saman 
Kuru ot 
Mercimek 
Fasulye 
Nohut 
Pirinç 
Sıgır eti 
Sade ya'ı 
Sabun 
Odun 

Kilo Lira Lira 

89,000 
120,0-00 
lH,000 

48,000 
48,000 
48,0CIO 
48,UOO 
90,()()0 
lB,OOC 
48,0-00 

600,000 

4801; 
10.800 

7680 
11,520 

7680 
21,600 
21,600 
27,450 
28,&0-0 
13,500 

360 
810 
576 
864 
576 

1620 
1620 

2088,75 
2160 

1012,50 

25/9/041 
29 il » 
<!9 il ll 

C9 " » 
30 l> il 

'10 il J) 

ao 11 • 

1/10/ )) 
l il il 

1 JI il 

1 il il 

10 
9 ) 

) 
) 
) 

) 
) 

) 

14 
16 
9 

14 
16 
o 

14 ) 
16 ) 
17 ) 

Sarıkamış 

Gaziantep 
(1034 • 8002) -...::.._ * 

~-------------. ı Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksıltmeleri hizalarında ya. 
r ~ zıh sun ve saatlerde İslıihıyede askeri satın alma komisyonunda 

VAT AN GAZETESi yapılacaktır. Taliplerin k ıııuni vesikalarile teklif mektuplarını iha· 
iLAN FİYATLAR! Kuruş le saatlerinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

Cinı.i Miktarı lutarı Teminatı ihale rün, saati 

Başltk 750 Sade yağ 
1 nci sayfa 500 Sığır eti 
2nci > 400 Saman 
3üncü > 150 Kuru ot 
4 üncü > 50 Odun 

ton Lira 
25 38,392 

200 52,720 
800 26,560 

1200 67,200 
2000 39,200 

Lira 
2880 
388& 
1992 
4610 
2940 

29/91941 17 
29 il il 15 
30 il !) 15 
30 lt .. 17 
1/10/ .• 10 

(1032 . 8000) 

Sırtköy 8500 M3 23375 L. 

* Polatlı istasyon ve alimantasyon binası inşaatı kapalı 
Jile ve vahidi fiyat üzerinden eksiltmeye konmu§tur. Bu ırı 
şeme ve lentolar için muktazi demirler idarece vcrilcccktit'' 

1 - Bu işin muhammen bedeli •80000ıo liradır. 
2 - İstekliler bn işe. aıd şartname vesair evrakı D. P· 

Ankara veznesinden «40011 kuruş mukabilinde alabilirler. t 
3 - Eksiltme 1·10-941 tarihinde çarşamba günü saıı eJ 

Ankarada D. D. Yolları yol dairesinde toplanacak mcrlt 
komisyonunca ynpılac.aktır. ~ 

4 - Eksiltmeye gircoılmek içın isteklılerin teklif ~~ 
ile birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 1 

dar komisyon reisliğine vermeleri lfızımdır. 
a) 11525011 liralık muvakkat teminat 
b) 2490 sayılı kanunun tayin ettıği vesikalar ile bu i~ 

olmak üzere munakalAt vekaletinden alınmış ehliyet vc5ı1' 
yet vesikası için ihale tarihinden en az sekiz gün evvel bır 
münakalat vekaletine müracaat olunması. (!64'74' 

* •Muhammen bedellerile miktar VP. vasıfları aşağıdB (:I 
gurup malzeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere '(/ 
Perışembc günü hizalarında yazılı saatlerde Haydarpaşııdtı ~ 
sı dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulile :SS 
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her gurubun hizasında ) r 
vakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vcsaikle tekliJlt 
zarflarını eksiltme saatinden bil' saat evvele kadar konıiS) 
gine vermeleri lfizımdır. ,J 

Bu işe ait p.rtnameler komisyondan parasız ol.orak 0 

~~ 1 
1 - 4000 kilo kaynamış ince bezir, muhammen ~l 

lira, muvakkat teminatı (525) lira olup eksiltmesi saat t1 

~~ ~ 
2 - 4000 kilo kaynamış Türk bezirl, muhammen b sC' 

lira, muvakkat teminatı (591) lira olup eksiltmesi saat (15, 
otuzdadır. 

* Karabük demir ve çelik :fab rikalannın tesis ve in !Y 
!anılmak üzere celbedilmiş olan montaj AlAt ve ed~vıı ıtl 
12/941 tarihine kadar mahrecine iade edilenlere tarifcS 1 
lada % 50 tenzilat yapılacaktır. (6807 .::_,/_ 

~::~~ Yeni Ko ej N~.~ 
ilk - Orta - Lise - Taksimde Sırascrviler 86 

1 
Müdürü: Sabık Şişli Terakki Direktörü M. Ali Hııştıle 
Hususiyetleri: Yabancı dillere ehemmiyet vermek. t:ıl 

sıhhat ve lnzıbatiyle ya kından alfık&dar olmaıttı! 
Telefon: 41159 

-----------------------------------------~ 
Ankara Belediyesi İmar l\1üdüriüğ"~ 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara şehir mezarıı#~ 
lacak olan ikinci kısım tesviyei tilrabiye, istinad dıvarl• 
lar kanalizasyon inuaatı ve keşfinde gosterilen diğer işlC\ 
deli keşfi iki yüz otuz dokuz bin iki yüz altmış iıç Jit8 
ruştur. el 

2 - Bu işe ait kcşünamc ve saır evrak 12 lira bcd 
linde Ankara İmar Mudiırlüğünden alınır. tf 

3 - Eksiltme vahidi kıyasi fiat üzerinden kapalı ı• 
yapıla~ktır. 

4 - İhale 26 eylül 941 tarihine müsadü cuma güni.l·l 
vilftyet binasında İmar İdare heyeti huzurunda yapılaca!> 

5 - Eksiltmeye girebilmek için: 
A - 13214 lirn muvakkat teminat verilmesi 
B - Ankarada kanuni ikametgah gösterilmesi 

51 c - ı 941 senesinde Ticaret Odasında kayıUı bulunrtı8i10 
D - Bu işi yapmağa ehil bulunduğuna dair İmar rtı 

den vesika alınması icabeder. ,.,, 
6 - Teklif mektupları yUkarda 4 üncü maddede .) rı: 

ten bir saat evveline yani saat 17 ye kadar idare heyetıil 
makbuz mukabilinde tevdi edilecektir. Posta ile gönderı 
tupların kanunun 34 üncü maddesine uygun olarak ay11i 
dar gelmiş olması ltızımd1r. Her ne suretle olursa olsıJ11 

heyete vasıl olmayan mektuplar nazarı itibare alınrnat.· ) 

(6~ 
-Bastl--d-ığ_ı_y_e_r_: _V_A_T_AN __ M_A_TB __ A_A_S_I_, _S_a_h-ib_i_v_e_N_e-şr-iY9t )! 

AH~IET EMİN YALMA~ 


