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VATANDAŞ! 
- Türk çocuklarının bnatlanma ihtira· 

sını kal'fllamak için ne tesislerimiz, ne de 

elemanlanmız kafi gelmiyor. Genç neslde 

uyanan havacılık aşkı, Tür k milletinin 
müşterek alaka ve müzahereUnden doğ. 
muştur. 

dair eslEi bir AlilerilEalı 
Amiralin cabiline diişlncesi 

f.11.giliz filosunun gönül rızamız 
ile olmazsa zorla Karadenize t 

' . ı 
1 

girmesini tavsiye ediyor 
~Ski Amerika Bahriyesi Genel Kurmay 
tteisi Amiral Sterling Montrö muka ... 
~elesinin hDkUmlerinden bihaberdir 

;.:::,; St«ling"in .rtaya. W Sa laçına fikirler atma.smı, 
~ ~erikamn oyna.mata 
la ~tı dönya rebMrllği ro
'. llla tees ürie karşılıyo-

1 =Ankara Radgo Gazetes_i= 
~,. 

1 · Ahmet Emin YALMAN 
'ıciltere niçıin hari>edfyor? 

'ika neden bu harbi be· 

~lıtı:'l 
•U ~bl sol'ulduiu zaınan 
, lilt.ın cevap şudur: aBi.z 
~de her türlü taahhüt· 

>\ 'lıl:nasııu istiyoruz. Alman 
U..Udünu tutı:nadıiı ve em· 

d uyandırdığı için ken· 
~k zaruretini d uyu· 
, ~~tz-e'hlı\k kaydı ve 

~ı et temın etmektir. 
'1 ~ bir Montrcux muka· 

ıı.ır lll"uY'Or. Bu mukavele alA· 
~tasında gönül boşlu~u ile 

t ~ıer:IJnıştir. Gayesi boğazlara 
~. SUlh ve harp vaziyeUeri 
~ \r~an iptidndan gözde tut. 
ı r.ı~r türlü anlaşmamazlık· 
t Jııı kti. Biz de bu mu'kave· 

~ ~ l'fl harfine riayet ediyoruz. 
llc!atl e .~ı göstermek bakı· 

bütün fıleme örnek o luyo· 

~it l 
~iti~ duğu halde Amerika bah· 

ı ~ki genelkurmay reisi 

1 
ıı btSterUng durduğu yerde 

l>etli -:;: Çatıyor. Bu kadar me· 
lıiç beır rnevki işgal eden zat. 

>or. ll kl<'runiyecek sözler SÖY· 
~ı ;ııa garıbl Cihan Harbin· 
llluıı unyanın bu kısmında ne· 
trtu bıtliğindcn gafildir. Bir 

11t~ tnukavclesinin mevcut 
~ -~ tıt~bllıniyor. Bu cehaletini 

llıtıl'a den ve bilenlere sormı· 
a ~: ~hissetmeden kalkıp Bo
~•rıa kkında Unitcd P ress 
tr g~ hır takım abuk sabuk 
0ı lll luyor. Fakat Kafkasya 
~ltr~~~asını müdafaa için 

iti ~azlardan geçhımemiz 
l'a;ceı:ınc:ıen, gönill rızasilc 

rı ~ tnazsak İngilizlerin bo· ı 
~rı va rıamak münasip olaca
:ı.~ill\~1Yetin geç,cn defaya ben· 
11...bu~ken, İngilizlerin bunu 
c""llr'l'c lcrincıcn bahsediyor. 
> 1\ıi; tn &<!~lkurmay başkanı ığı 

1 &ırl~kı işgal etmi~ ve bah· 
))' bır GıHe dUnyayı gezip gör. 
lırı~uı tın ağzindan bu kadar 

I• l:l n SÖzlcr çıkması dcmOk· 
, h .. sas da 
~! ir t vasına 'bu kadar 

hır 1 ecavüzdc bulunulması 
l!t"ssürı ~ ır. e karııılanacak 'bir 

fltııt 
b a h ıı Sö nyatının kuruluşuna 

~ ~l~<ırın danışıklı dövüş 
116ı.~ı111 edığinc ve Amerika 
ı;~·~ 11~. d<?mokrasi ccphcsin
ıı., ~l<ı ()! iSier uyandıracak bir 

~ttıt an bu gafı bizim ka· 
ı.ıı:ıh Ve ~Urlc karşıhya. 

Amerikadan yükselen 
falsolu seslere cevap 

Bu tahrik edici gazı bizim kadar .~ovyet 
dostlarımızı da müteessir edecektir 

m ay ~nı Stortinc i n United pr-.ı ııek bir mevki !.kal ..tmit ol r ve- bu'& Un mA4ai ~tıanı\!_ l j 
Sabık Amerika deniz genel kur· - Amerikada 'bir ı.aman çok yijk-1 dığı uykudan ancak bugün uyana'} 

de çlkan makaleıslni bahis mevzuu zatın bu yoldaki mlltalAalarım hay- meyflll 'bir adamın ağzından çıksaydı 

eden Ankara Radyo gazetesi bu ak· reUe karşılamamak elde değildir. belki yadırganmaz.dı. Eğer 'bu zat 
şamki neşriyatında demıştir kı: Böyle bir mütalAa 1918 yılında dal- (Devamı Sa: 3; Sü: 2 de) 

Milli Şef dün Manisayı 
ziyaret ettiler 

Gece lzmire avdet eden Reisicumhurumuz 
serefine ordu evinde bir ziyafet verildi 
- / 

il t 

İzmir, 2 <A.A.) - Reisicumhur ıer. orada mUl'ssesele.rl gezm şler, 1 tzmırc dönmüşler \·e Orducvine gı
lsmet İnönü bugün saat 11,45 de tz- halkın tezııhUrlerlle karşılanmışlardıt ı derck orada şereflerine verilen ziya-
mirden hareketle Manlsaya gitmiş- Milli Şefimiz, akşam saat 20,40 da fcttc ha.zır bulunmuşlardır. 

1-r hıgıı~ıınız Yoktur. Muttcli· 
ııı <la ~rln ve komşumuz 

' h u garip ve manasız 
~ltı oşlanınıyaca kla r ını ve '~~~!"'!!!!'!'!!""'""'"!!"'!'!!!!!!!!!'~--~~'!'!!!!"!"""'!"---~--!'!111!"!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!""!!!!!!!!!!!!!"9.....,!!!!'!!!!!"!!!!!'llllll!~--!!!""~!!!!'.....,!!!!!!!!!!t 

~ı:al'rlllı ll\unascbetıercle bu sı. koyduğumuz yasak değil, boğazla· Bu hakikatler ortada dururken ri bahislere karışmamalarını bu 

1 ~1ıltsıı~tıl bir zat tarafından rın dışındaki denizlerde emniyet. Amiral Sterlin.g'in ort.aya bu ka. kadar nazik bir dava ihakkında 
·~ l'lıa 

111 
havası yaratıhnıya sizllk htikitm sürmesidir. d:1r saçma fikirler atımasını, bil. agıılarını açmadan isi tahkik ihti-

~ ;·'tin f.'d\ çirkin bulacakları. Harp gcınılcrlnc gelince Sov-yr.t· hassa Amerikanın oynamağa ha- yacını duymalarını, gerek kendi 
~lar Yoruz. lerin böyle bir yardıma zaten ihli- milletlerine ve gerek dünyaya kar. 
t1ı ..... ımlandığı dünya rehberliği rolil ol li'-'ctle ı · d h · · ıtı •.. r14 ...... ·:•Uk.avclcsi sarihtir. yaçları yoktur. Karndcnizde düş. şı an mesu J r nı a a ıyı 

t ""<lı '"Unak ti b. hesabına teessürle karşılıyoruz. kavramalarını herhalde beklerdik. 
~r r. l\tlıh n ayı zaıt bırak· manlarına niSbe c tam ır iistün· 
~~ l.'t !tern·ı nrıp devletlerin bi· lUk halindedirler. Harp semileri· Eski tı:r bahriye genelkurmay rei· Waşington'da çıkan Star gazete. 

ardan 1 <'ri harp zamanında nin bogazlardan geçmesini fayda· sinin tahkikine lUzum görmeden sinde ayni zamanda ayni mevzun 
l)~·r l'l'ı:rbestçe geçebilir ve 1ı bulsalar bile tam bir hava hfl. ortaya boyle fikirler koymasına dair intişar eden saçma bir maka· 
~ ltır. S Ycnecıen başka ka. kimiyetine sahip olmıyan bu gemi. bakılırsa Amerikada söz ayağa le vardır ld bundan da yarınki ya. 

1bnenı:rbest geçitten istifa. lerin emniyeti temin edemlyeceği düşmüş demektir. Amerika umumi zımızcia bırhsedeceğim. 
sının sebebi bitlm . aşikardır. hayatındaki adamların bilmedlklc- Ahmet Emin YALMAN 

Eb edi Ttirk t stanbuJdan muhteşem bir manzara 

r "I Amerikadan Ticarette meslek 
ahlikına · 

dair bir anket 

yükselen 
falsolu sesler 
Un ite d Press ve 

Star gazetelerinin 
makalaleri 

\'a~inıtou, :! (A .A.) ~ Star 
gazete 1 o.Ruı;yaya l raodan kapı• 
baljlığı altında ue,rettlğl bir ma
kalede şunları yamıaktadır: 

Ru.'lyanın, dUnya nm aksamı 8&· 

lreııUe mU\·uala ını temin eden 
bir ım»ak eu kapısına ola n ihti,'.IB· 

cı izhar ed!lıni~tir. 
So\)'etler Boğazlara hiıklm ol· 

mak lhtly1ll•ına M kim olnıu.,ıar· 
dı. :t'akat zaferin scmcreı-lndco 

m ahrwn bıralulmı.~lardı. 
1818 Berlln kongreı;I b tanhulu 

alnıağa matuf bir Ruı. te.,ıbbu· 

ııünü durdudu. 1919 da \ ·ersay k on_ 
feransı diğer bir Rmı te~bbüsü

ne engel oldu. AIK'ak bu meseleyi 
tcemm ill eden mü~hltlerln um u
mi kanaatlerine göre t.;taııbul dl 
ye m aruf olan şehir bir aJ;ır öıı

ı·c daimi olarak bt'ynelmllelleşti

ril!>eytli bü t i.m medeniyet iUeını 

l~· iıı l~t lfadeli bir şey olurdu. 
llugünkii mücadele nlha~·ete e

rip de insanlar s ulh menfaatine 
olara k 8 ma ddeyi gerçekle~tlr· 

rnek Uı.erc toplandıkları \·akit hu 
metıelıı, hattı'l Türkler için fa~da-
it olacak şekilde münakaşa ~i

lehlllr. 

AMİRAL STERLl~G'l!lı" 

:'\IA KALESl 

\'a!Jilngt on, 2 (A.A.) - U nited 

"Fiyat Mürakabe Komisyonu ancak t üc
cardan mürekkep jüri lerle 

beraber çahşırsa esasli işl er başarır,, 
lhtıkarı ancak tüccar arasında 

1 jii.rilcr teşkili suretile önlemek 

1 

mümkün oldusuna ve ticaret sa
hasmda lemlz.llk ve meslek ahlA· 
kının da bu yolda dilzeleccğlnc 

dair di.in yazdığımız makale, pi· 
yasamızda aUıka uyandırmış, mat
baamızı ziyaret sureWc ve telefon 

ı ile ~rlyata devamımızı ta\"Siyc 
edenler çok olmuştur. 
Tanınmış bir tilccarımızdan da 

şu mektubu aldık: 
"De:rde parmağınızı bastınız. Ti

caret hayatında memleket menfa. 
atlcrinın ve namuslu tüccarın le· 
hine olmak il.zere meslek tesanüdii 
kurulması H\zımdır. Dediğiniz gi. 
bl, her sahaya mensup tuccar ara· 

1 

:.meta jüri heyetleri kurulacak 
olursa zecri tedbire müracaatc 
liizum bile kalmaz. Yanlış yolda 
giden tü~carm bir tek defa kulağı. 
nı btikmc'k ktıfıdir. Bu gibi tüccar 
pek lı!A billr ki kendi sahasına 

men.sup bir meslektaşa kül yuttur. 
mak imkanı yoktur. 

Ticarette meslek ahlfıkının te5i· 
cine doğru gidilmesi, üç mi.i11im 
!ayda hfısıl eder: 

1 - İhtikara karşı en esaslı bir 
surette tedbir alının~ olur. 

2 - İstihliık vergileri ve lçazanç 
vergileri hakkında namuslu tuc. 
carın nleyhine olarak mevcut mü· 
savatsızlık ve gayrimeşru rekabet 
irtadan kalkar \ c hazin<ı faydalar 
temin eder. 

3 - Gerek hukümet ve gerek 
halk tıearcle emniyet bağlar, böy. 
lece ticaret varlığı ~in muhtac ol. 
duğu en muhiın temele kavuşmu~ 
olur. 

Bence Ticaret Odası bu işte ön 
ayak olmalı, Tkarct Vekı'ıletinin 
muvafakn1ilc harekete geçerek 
muhtelif sahalara mensup tüccar 
arasmdg Jitri ~yetleri kurmalıdır. 
Fiyat miirakıfuc komL<;yonu ancak 
böyle heyetler bcr.abcr çalışırsa 

esaslı bir fayda temin cdcıbilir. • 

Islan bul Jlt!eb. ' .. ~ /arı 
halk arasında 

(Yazısı 2 n~ sayfada) 

Presse de çıkan m akalesinde sa· 1 

Müsaba hık Amerika den iz; genel kurnıny ı ~-
b:ıı;kanı S t erllng Almanların Kaf 
lmsyaya yakın petrollere a ncak 
denizden hlicum edebUeceklerln l, 
bıına mAni olmak için Türkiye· 
.ıııı Bıığn.zla rı l nglli'Zle re rızaslle , 
• cması lıizım geleceğini. aks.! 

amız 

takdirde, Boğazlara h ücwn e t 
ah,al eski harp gibi olmadığın
mek l<'ap edeceğini ,.e şimdiki 

dan buna tngtli:dt'rin m u' a f fak 
ola<'.ağını yaunaktadır. 

Ulus 
Başmuharriri
nin makalesi 

Amerikadan yükse
len falsolu sese Falih 
Rıfkı'nm cevabı 

3 üncü sayfadadır 

( 1 

ıı) 

Sual No. 15 
Birbirine kardeşun yakın çok &aınlmi iki a r kada.'} \ &r. Beraber büyü
müşler, bUt lin hayatları bera berce geçmiştir. Jlunlardan bir i dil'er:lu.1.n 
bo,aonta t.uretlle bıraktığı bir bayanla o\'leniyor. Bu lk1 arkada..1 ara
sında eski ısamlml doııtluk devam edeblllr mi'? 

NOT: Bu sualln cevabını aşat.dakl kupon üzerine kıllaca yazacax 
ve 80 sual tamamlanınca cevaplan adresinizle birlikte gazetem.ize gön· 
derecekalnla. 

l Cel-ap 
No. 15 
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-:AMERillA 
H ARPTE: 

1 n OldOr ek 
Düşma nı 1918 ilkbaharında bitapi 

düşürerek mağlup etmiştik 
- 14-

Bu to;plarm arkasında muazzam ıh- bir tok muharebeye şahit olmuştu ki 
Uya.t kuvveUeri t.ahşlt olunmuştu. bu mWıarobcn!n neticesi nihai zaferi 
Taarruz ba.şladığı zaman bütün garp temin etmişti. DUşmanı kMı Somme
ccphcsl yerınden sarsıldı. BUtlln Al- de, ~ Arrı:ıs'da hırpalanuş, yıprai
man ordularının tı:ıo.rruzı ve tedafüi mr.ş ve nıhay-0t 1918 ilkbaharında 
.kuvveUorı llerı hatta sUrUldU. Tem- bUSbUtün bttap dUşilrcrek mağ!Qp 
mw: ayında ise Almn.n gayreti son etmiştik. BUt.ün bu harekatın hcde!l 
haddJne varmıştı. Lodendorf ordu u- <Alman öldUrmeln ve bu yoldan dU.ş. 
nu o kadar mUttıiş ve muazzam bir manm mO.nevtyatmı mahvetmek, ih-
61.ll'eı:t.c yıpratıruya sevketmişti ki tiyatlanm yok etmek idı. Naznrıye 
mütt:efıkler, onlannki kadar kuvvet- budur. 
li bır topçu ile muka.'bU taarruza. geç- Bu nazariyeyi 1ııgıliz erkAnıharbl
tiler. Bu taarruz inkişaf cdlncc, bü- ye reisi Rc:Jbcrtson da mUdafaa etmiş_ 
tün müt.tcfllt ordulan devamlı bir tir. Bu kıymetli zabit de bizim her 
muharebeye iııtırak ettiler ve bir çok tarafta daimt bir taarruz halinde bu
•az:tyet.Jcrde 90 mUttefik ftı•knsı, 70 - lunmamız lcap cWg1 kanaatindedir. 
80 Alman fırkasına knrşı a.ynl gün Halbuki onun balıecttlgi bu taarruz
aarfmda hUıeuma. g~ti. la.r yaprlma.nuş ve biz b\U:lln cephe-

Ve 41t.e ancak bu sayededir ki kaU lerdc müdafaa vaziyetinde kalmışız-
ncüc elde etmek mU.-nklln oldu. dır. Erkfuıtharbl.)le ı'Cisl. escrmde dl-
Şund neti«lcr malClm olduğu çin, yor ki: 

he:ıllz bu neticeler malthn olmadan c- Maalesef bazı nazrrlar doğru
evvel t.ahrıren bildirmiş olduğum mU. dan doğruya. yapılan bir hareketle 
taıli.t1ları burada zikretmek hakkım- garp cephesind katt nctiocnln nlma
dll", aanırım. 29 ilkkAnun 19H de b:ış mıyncağı kanaatindedirler. Bu netice-! 

Soruyorlar:~ 

Seyahatte güçlük 
« ... Tatilden istifa.de ile Yeşll 

Borsada bir gezinti yapmaya ul
lece nl.} et ettik. Ab'll to un 30 
uncu Ownnrtesl gUniı ııabahle.}1n 
unt dokuzda Gıılııtad n Çanuk

k le ''llpunın:ı. bindik. Blzlm gibi 
Bursa gezintisine çıkan l ilzlerce 
nlle.}1 tıfı.mll bulunan uıpur Em!r 
Al! \c Armutlu iskelelerine de uğ' 
rııdı 'e tam sekiz ı;nntte l\luılan
)U.}n4\lırdı. İskelede otobli · )Ok
tu. Otomolılllcr adam ba,ına S -
4 Uru ücret f t.i,}orlardı. Blitün 
.} oleulur Burı;ayn. biraz dıılıa ge~· 
gitme) i göze aldı. Tlrenl tercih 
etmek mecburi,} etinde kaldı. Bur
tın.} a ancak gece 8,SO d gircbil
<liğlml:r. için tatil gUnllıntizün beş 
nltı saati )Ok yere yandı •.. :ıı> 

Bunu bir okuyucomuz Öl li.i
yor \e nliik dar! rdan t10nı)or: 

- Bu, neden bU)le oluyor aca
ba? ... 

Ta sim ki fınn
ıara az un 

verilioyrmuş 
vekıle şunu Ynztı\Il}ton: nin, başka yollardan ve başka oep-

1 
Belediye müfeltişlerı Taksım ve 

C'Garp cephesinde iki taraftan h1Ç belerden yapılacak aşırma. taarruz- civanndakı fırınlarda yaptıklan 
birinin, karşısındaki cepheyi yarmıya hırla. elde edllobileocğini saıuyorla.r.~ kontrollar sonunda buradaki fmn
mukt.edir olanuyıı.cağını tahmin odl- Erklınıhar.blyenin bahsettiği nazır lara halkın ilıtiyucını karşılıyacak 
yorum... Katı bir fiKtr boyanındcın ben idim. İleri şUrdUğll fıkirler be- ,mıktarda un vcrilmcdığinı tesbii 
çek nmekle bcro.bcr iki taraf ordula- nim flkirlerimdi. Fakat muvaffak etmişlerdır. 
nnın vaziyetinde caaslr tadılt\t yapı- olan onun fikirleri olmn.mıştm Onun Bır kaç gunc kadar bu fırnalara 
lacağı kanaatindeyim.> ller1 8Urd~ taarrtzlann hepsi bize halkın ihtıyacına kiıfı gelecek ckme-

1915 temmuzunda. şunları yamnn: o kadar pahnlıya mal olmuştu ki ru- ğ1 ıstıhsal için üızım gelen miktar
.. umumt vaziyet gözönUne getiri- ha.yet zayıflıyan bız olduk ve Alman- da un tevzi edilccektfr. 

l«t>.k olursa ıpu netice çıka.rıla.billr: !ar bizim bu zafmuzdan ıi.stl!ade cde-

Garp cıephesmde bu sa.bit vaziyet de- rek kuvvetlerimize faik kuvvetler Sümerbank 
\anı edecek ve knrşISindaki cepheyi t:Glıfid cdebl1mi lcr, umumt ta&Tuza kaput 

bezleri satın alıyor yarmak Uzerc en çok imkAn ve vası- geçobilmişlcırdi. 

talaı ı tcıplnmıya muktedir olan tanı! 1 Bızi:m bu erk rbl.ye rcls..mızln 
kendisini da'ha fena \'-nZiyete soka-

1
1 tal!matile icra edilmiş olan Loos ve 

c:~ ktıı . Şampany taa.rruzkı.rı Fransızlara 

AKSİ KAl\'AAT'l'E OLAI\LAR l s50,000, 1ngllizlero 95,000 kişi kay-
Sn Döglas Helg (Fransada.Ki İn- bettirmişUr. Bu mllthi.ş zayiat hak

t"lliz ol'dusunun başkumandanı) hal{• kında da General diyor ki: 
kında mUhinı bır eser neşrcd imiştir. (A;~usı var) 
Bu eıscnn mticllill Holg'.ıın erkWubu· 
b .)iCSinde bulunan Boraston'dur ve 
crın ismi <l9Ui den 1918 e ita.darı 

Hatg ın kumandanlığı> dıl'. Bu esere 

1 ınnnn\ak ıa.zm1 ellrso lnglliz ku
mandanı garp cephesini ika.ti nmha
rebelerın daimi bir sahası olarak ka

Hangi mektebe 
gireceksiniz? 

bul etmi.\!U ve blltll.n mevcut kuvvet- f 
lel'in buraya tahş1ııli ltl.z..ım geldiği ' Bu seııe lise ve orta. mektep-
kana tinde ld : lerden mezun talebeler hangı 

mokte'be gireceklerini dUşilnUyor
lar. Biz ka.rilorimızc mornlcketi
mlzdcld mekteplerin giriş şart

lnnnı heT gün teker teker bildi· 
\ receğiz. 

Ellerinde kaput ~c ambalaj bezi 
bulunan tuccarlaı· beyannamelerini 
vcrm.ı.şlerdır. Bu beyannameler tas
nü edllmcktcdir. SUm.er Bank bu. 
giınlcrde miıbayaatn ba lıyacaktır. 

Yalnız hususi fabrikalar imalat
larını doğrudan doğruya Yerlı Mal
lar pazarlnnna vecceklerdir. 

Kıskanç bir adam 
karısını de ik 

deşik etti 
EV'\ clki gün Ka ımp&fada feci b r 

cinayet olmuştur. H dıse şöyle ol
mUftur: 

r 

Mebuslar, hal ın dil k erini 
d inliyorlar 

Bir vatandaş: "Suçumun üstünden beş 

Geniş mikdar a 
iplik kaça , ılığı 
İktısat Vekaleti 

bu hususta 
tahkikata başlaiiz 
Öğrcndığinııze gore, son gilıılerd 

şchrlın!zdo tevzi cd lmekte olan pa-

sene geçti. Adliye beni sabıkalı saymı
yor, polis ise hüsnühal kağ dı verm ·yor., 
dedi. Vali bu işle meşgul olacağını söy~edi 

L muk iplıklerı Uzcrınde genı" kaçak 

1 

çılık yapıldığı ve bu ıplıkler n h ç ıh. 
İstcınbul mebusları dün, E.'llino- ı de durulmı)a dcgcr meselelerden tiyacı olmı)an kımscl re veı-ıldiğı an 

nü v.c Fatih Halk vlcrinc gıdcrek bıridır. l~ılmrştır . 
bu semtler halkilc tcmaslaıda bu- G bzcdcn Haydaıpaşa lıscsınc. Ka- Herkese lhUynçiarı msb tınde tcv-
lmımuşlar "e onl;uuı dıleklcnnı Jın vakum İstanbul lıscsıne gıdcn hır zl edilme ı llızım gelen pliklcr, ba-
l emişlerdir t l b 8 1 d t b l . zılarına ıhUyaçlarından fazla, b zı-• .. a e cnın c c crsıne .) c ışe mesı 

Halkımrz.ın dileklori arasmda U- . • Jarına lt!tı hıç veı ılmcme!dcdır. 

niversite namına söz alan genç bir 
talebe 6 ay evYCl !kabul edilen, ta

JE!'ocliklc memuriyetin telif cdılcmı-

ıcın evden kaçta çıkm ısı lazım ge- Bundan b~ka bazı firmalara veri 
leceği milhım bır mc clcdır. len ıpltklcr o maki. clcı in lıyemtyc-

Mebuslarımız bu işi de takip ede- ccğl ııumaırnlar olduğundan bu iplık-
ccklerını vaadetmisleıdır. !er lı.tıl vazıyctte k.ı makt.adırlar. 

Bundan a ka dıger dılckler ara- SUmer Bankın bu tevzıalı hakkın-, 
smda bil' vatandaşın dılcgı uz; rın- da \ilkl şiktıyctıer Uzcı ıne lktna.t Ve 
de chc:run ·yctlc durulması lazım kllletl, bu 1 1 tetk k ıçın 1 tanbula 

blı mi\fcttış gondermıştir. 
gelmektedir. 

yecei,'ine ait kanunwı, tadı! cdılme
siııi .bugun Unıvcı-sitede okuyan 
binlerce talebenin zaruret içcrısın
de buhmduğunu, ~alışmak, k<tzaıı
mak ve aile g1..-çıııdırınck mcoburl· 
yetinde kaldıklarını söylcmıştir. Bu vatanda~ dıyor kı: 

Gencin temas ettiği büyuk bu j Ben 20 sene evvel bir suç ıslc-

Bu mutcttişın riyasetinde kw·uıa-
cak bıı· kontrol h yetı al<\kadar bU
tün fabrtkııt.örleri d nlıyece.k \o bu 
şıU1.yetıcr.n hakıkat olup olm dığını 
meydana çıkaracaJüır. 

'-k t. d '"'b 1 z dım. Adhve suçun uzerındcn 5 sene 
rnemıc e avasını m"' us arımı • 
alaka ve ehemmiyetle takıp ctmıs- f gectı mı. suçluyu hır sabıkalı saymı- ____ ,,. __ 
!cr ve k<ındısine. Mecliste bu d 1 k- )O. Halbukı polıs 20 sene geç c 

dahi suçluyu sabık lı addediyor ve Fı· yat u·. ra a le me gul olunacağını ve altı a~ ev
vel kabul edilmiş bulunmakla b<.'ıa
ber eğer imkiı.n olursa bu kanum.ın 
da tadil ettirilerek Univcrsit l'lcd-

h · nuhal k·gıdı VC' ·mıyor. 

Ne di kkan açab.lıyorum. Ne de 

mizi !himaye eder bir farza irca 

edileceğini söylemişlerdir. 

Bundan başka si.ız alan d ;, : b.ı· 

vatandaş, sabahlan mektcplcıın çok 

r yere had me olarak gırebılı~o- om isyonu 
rum. 

Adlıye ba ka bir memlekete, po- t k • d • ı • 
lis b. ka hır memlekete mı hı tap a J ye e · ı 1 y r 
·~ İh . 

erken saatte açıldığım kanunusani- Mebuslar bu mc le uzernıde e- mujj olan .fıynt murakabe komis-
. . tıklırla mucndclc ıçm lmruı., 

de mektebe gelmek üzere evınden hemmiyctlc duıacaklannı vaadet- j yonu, kendisinden beklenen !ay. 

çıkan Jbir talebenin karanlıktn soka- 1 mişlcr. O "ırada orad bulunan valı da.yı bugunc ~adar temın eckm1e ı 
ğa çıkması lazım r.eldiğini söylemiş v<' odedı} c r<'ısım~1 Dr. L\ıtfı Kır- "_11 ır. Bu vazıyt"t Tıcarct VckAlc· 
ve İstanbulwı coğrafi vaziyctınin dar ela bu 'atandB.'iın h rlıan i bu ılının naz.arı dıkkatıne ~rpmıs "~ 
nazarı .itibarc alınmasını istemi tir. · nııme i ıçın .i'lı t kil --den bu ıhiıkarla daha esaslı mucadelc l· 

d · · ışc "' · ı..__ 11 ı çiıı bazı tcdbıı ler alınması karar-Bu vatandaşın avasmı ispat ıçın me elcyı san~"n ha etm<:yi vaadet-
1 

' 
1 

d i . ·· .Jel.ili h k'k t .. . .,. a tırı mı lır. .. er et ıgı n er a ı a en uzcrın- mı ..ıı-. . 

Milli Piyango üdürlüğünde 
bir sahte " ar k 

memur ihlal edilmiş Bir kadın 
parçalarile piyango 

bilet 

Milli piyangonWl Ankara. mer"ke
zinde !bUet. seı'Visindc çok mühim btr 
sahwkArhk meydana. çıkarılmıftlr. 

Bılet servuıi memurlarından MelA
hnt blr mUddottenberi İ&tanibulda sa.
tılmıyarak iade edilen biletlerin ara
sındaıı piyango isa'bet etmiş numıı.
ralıları ahu·ak blletıerı orlndan ke-

ikramiyelerini atmış 

hkte ıı.Itına. almıştır. 

Ağll' surette yaralanan Osman 
Gurcl>a hıısta'hanteioo kaldırılnuf 

ise de dUıı orada ölmü:1tUr. Adliye 
doktonı Hikmet Tthner c edin def· 
nine nıhsat vermtştlı'. 

o 

Ogrcndıgiıni:te gorC', komi yon 
ıhtikfırla mucudcle i.şuu başaramı· 
yacağını takdir etmış ve bır rapor. 
la vazi)eti Vekakte blld rmıı;tir. 

Ko nısyonun dnha faal bır tarzda 
işhyebılmcsı ıçin hem kadrosu ge 
nişletilccck, hem de ihLı as ubclc. 
rine ayrılacaktır. 

Haftamn her ı;;ünundc toplanacak 
o n komisyon a.zal ı ı yalnız kendi 
lhtısasları dahilindeki meseleler U· 

z.erındc meşgul olacaklal'dır. 
AlAkadarlar bu suretle daha ve

rimll neticelerin elde edilecegi ka
naatindcclirler. 

8 - 9 - 941 ____,,,,,, 

Talih ~ 
/Nı.. J t.:mış blrlncı a,ıııa .r/J' 
~ c;ı muoıısebctile r~ ~ 
nutuk ırat eden HollUsıdS 1' .. 
«Hıtlerin talihi dondu» deıııı; 

Blı ı rallçenln t>oıJerl ]illi 
l'Byan olmakla tıcrober :6· • • ıııı:ı 
t lllılnln donlip donrııedlğ• 
da herh ngl kat'i hlr ıt'ldis6' 

13 
ııulaıııaz.. Çurıkıı bir ln"ll"• 
l.\ I~ e 'r~ a fena) a ıtondıığ 
'e kcn lisı h' rdcr. 

::'i fı<Jı ıdo g-~·lrdlğlın te< 
I<' blllrlm ki, iııı.nnın tolil1~ 
~oku~lu mıinhaııller .b• eJ 
l\J.ınlınııl ~ ukurlan tııJIJıiD 

nninhnnl teıw.lt rl, talılıiD t P 
.-a1er 

:ıanıunlandır. Baron 1.t·ı,...ııtl". 

'<'la .}Uksek, bamıı cb 11u1'1~ rln '<'lll az derin olur. 
~ uksekllğin \e cukurl&fll1 ~ ıı ' 
si.ne guro l,}1 '~YB fena~ ~ 
'anılı 'ela tleH\m ı:ı, 

!jldd tlldfr. 
Ta.11.h donaııerlerinıle, .,..., 

)c c;ıkma.}a \f'yn. !,;uluır& ti 
baslarken, insan, Uılihı.nd€1 • _..,ttt• 
ı;l~ikllk başladığını il~~-~ 
ltni bir değişiklik olın~ığı 
rlı;.tcn ltol.ııy kolay furl> 
l\feğer ki nıbm, tepelcrde0 

tam ustline 'e) a çukur13r;::;, 
nln eıı dibine ul:ıı,arııl< tal rtJll' 
parlak 'eya en fena d6\ 
lundugunu her halile ~ 
bulun un. . ........ 

t n, bu tepelerden ~ 
ne !;ıktığı zarnııo tuttuğıl % 
tın olur, gittiği ~eıı "j,; 
kar, denize d 5e. ooblı>6 ,; 
lar, a'u. gttae ~u .ye 
laşır ... \ e ll h... ~ 

1ıııta11, bu s;ukurJardall -,, 
bine indi~'i zaman tuttul" 
neke kesillr, gittiği ~ I 
denize dü ba1ıklru'a l :Jll 
\a gitt;c arkadaşının • 
)uralaııır ... \ic ııaıı.... .'1:. • 

fili' 
J4 ener.bahı:e idare beyeU 

dan Bay AlCı.edduı Ba.)~ 
.ınız gönderdiği bu· m~...,, 
Rızanın remnının indıriJOll'' • 
<'d!yoı. Bu hususta t!O 

farkı v "FenerbabçefC 
başlıklı yazılarıma iJj.V,C ~ 

şeyim olmadığından bU 
yrti iktifa. ed yorum. 

B ı ct'phede dtişmaru y:ıpı-atmak, 1 
ezmek ve cb!t yıpratma harbinde 
mOtemadıyen Alman öldUrmdu itftc 
Sır Haig'ın programı olara.k bize 
verilen ma!Qmat. İngiliz kwnandanı 
bUtUıı kumandanlığı esnasında. bu 
prensipten ayrılmamış, •bu kanaatine 
dık kahnış. Bu programı hUk!lmet 

taııvıp etmiş olsun, olmasın kwna.rı· 

Ankarada YükseK 
Ziraat Enstitüsü 

K~ımp ~ d otuı an Sabri adında 
birisinin çok gllze.1 olan karıaı Mak· 
bule bir mtidd ttenberı koca.sile ka\ 
ga. etmektedir. Sabri bl\tün bu kav 
galann, kadının b lca bırisinl sev 
nıeslnden ller geldiğini dUşllnmekto

dır. Bu yüzden Sabri her zanuuı kıs· 
kıınçlık alAmetleı i göetemıekte ve 
kadını dögıncktcd r. Nfhıı.yet evvclk 
gün kan koca arnsmda çok f.ddcUı 
blı kavga çıknu~tır. S bıi her sefer 
olduğu glb bu sete.r de kadını <löv· 
meğc knlkmış ıse de kadın hnykırma 
ya. b~aymcn: 

lp ptal, mlihilrsüz parçalarım ib
raz ed<?rek binlerce lira tahsil etmiş· 

tir. 
Nıhayet. vazlyot piyango umum 

mlldürlUğilnd fUPbc uya.ndırmıt ve 
MelA.hat cürmü meŞhut halinde ya
kalanmlf}tıı·. Yakalandığı sırada 1'1e-
1Ahat.ın y ıunda. tahSll edilmek ~re 
gotirilmlŞ ıola.n aoo lira piyango l a
bet. etmiş yanm blr bilet bulunmu,,
tw-. 

Kar hadlerini göste
ren ilanlar dükkan· 

lara asılacak Çil ilacı 
ı - Ji.andllllc1• Me!rt 50kağuıda paı·çasını bu mayıe bllo~ d nmuz onu tatbllta. azmetmiş. Yllk.sek Zira.at EnstitUsil memleke. 

Bu pl'ogrnmın bir .safhası da. şu Fiyat müı·aka.bc büro::.unun hazır. 
lattığı yüzde kar hadlerini gösteren 
ilanlar esnaf cc.ımiyeti vasıt.·uile hü
tün dükkfuılara tevzi edilecektir. 
Bu ılfmlar di.ıkkiinlara aBılacaktır. 

Bayan JL A. aonıyor: Cllddeld çllle deki çilli, ç1Zgilt vo l< 
ıdi. 

.. suttın askerlel'l ve bütün tapla.tı 
lı an hazır bulundurmak, düşmanı 
daimJ. hatta inkıtasız hticumlarla 
yıpratıp ezmelu > 

tsmiru b ldird tını lutabın çıkardı
gı neticeye göre, bu program nihayet 
muzaffer olmuş ve nihayet Almanlar 
Hn..ıg'in bu usulü ile yıprana yıprana, 
öldUrlll öldtll'Wt.ı ce.ııar Ucıini kay
bederek 1018 senesındc sulhe talip 
ohnuşlardır. 

ALMA.' ÖLDÜR l .K 
Mırala.y Boraston'un iddiasına. gö

re, dört harp sen ı içinde bizim te
şebbüs ettiğimiz taarruzlar ayrı ayrı 
hareketleı· değildi. 1915, 1916, 1917 
ve 1018 scnt'lerlırln hepsi bllyük ve 

Hergün 
Bir fıkra 

Softa görünmemek 
1241 tarlhlnde ) eniçerlltk orta.

dllll kaldınldığı ırada, ~tan 
~lahmut bazı illemnmn un iye \ C 

t ;vfklerioe kapılır, Beldnşl tek· 
kelerlnln yıkıJ.masıoı, şeyh \ C c:aıı

larmm hnttA bu r iknte ıııürlt 

"4'> muhabb ti olnnhır hakla.nnda 
ti llyf '\ephl.le m uamelQ )"Bpd

mumı irade eder "C · ) bJ lAm 
.lüdı Zade Tabir E fcndlolu rebll
~I altında devrin Mbn \C '°yblerin 
den m ilrekkep bir heyeti de bektn· 
ileri te!ıbltc memur eder Uıayet 
Kar~ l şeyW l:bmhlm 
baba da heyete p tlrlllr. ı,oyblslAm 
tsıafJıı<lan ısorguya !;ekilir. B ir ara 
lık SQrı;tı şer'l vo Umi b ir nı 

tıaı ıı şeklini alır. lbrn.hlm baba, 
\"f'Jdlğt ccmplnrtn. m uhat larmı 

kıu·andınnnğa b:ı.~iar ' e a.cı ta
rlLlerle bir lı )il de ha!jlru'. 1'Uın
yet Şeyhi!ilfı.nı, babayn. ı:ıonır: 

- er'i bllghı )CrlD<!e. Şu halde 
ne diye bektnşl ımretlnde goriinU
l Orsun? .. 

Baba güler \O: 

- Slzler gibJ eıofta 1) retli gO
runmemıık 4:1ıı ?. 

OtıW>trnc cüml~lnl mahcup eder. 

Un ziraat:, orman ve hayvan işlerini 
salf1h!yetıe idare edecek mUtehnssıs 
yetlft1rmek için açıinuştJr. Ta.bil i
limler, ziraat, ooyt.nr, orman 1'akWte 
!erini ihtiva ooer. EnstitUye parasız 
v paralı, yatılı ve yat.ısız olmak u
zere kız ve erkek talebe kabul olu-

rı, çizgiler c kınJıkllldan defet- !ere masaj yapmalı. BU V 
mek ~ bir · Y" eder mJsl- lanan bayanlar çok fa) 

nur. Gume şarthuı: 

Voy sevgillnl mi çağırıyorsun 
dryc h dd Un1 urrtırmış ve bıçağını 
çekerek güzel karıımu on ik1 yerın 
den ağıı· Eur ttc y rala.nıı~iır. 

Kadının fery dı tlzeriııo etrnttan 
yetişenler za.va lı k dmı krekanç \ c 
hO)Tat koc ını elınden kurtarmış 

ınroır. Y ıralı M lwule Be-yoğlu has 
tahan ine kaldırılarak keııdislne n 
mcllyat yapılmıştır. 

Maliye milfettiıjleı i hıldise hakkın
da. tahkike.ta baş1amJŞlıı.rdır. Zanne
dıkllğlne g&·c M.ellıha.t muhtelif ta
ri'hleı'de bu hlleyc ba.f \'Ul' 'ak pi· 
yangodan binlerce lira. çe..~19Ur. 

Bir kamyon kaza
sınd birgenç öldü 

o 

Petrol tevziatını kay 
mak m ve nahiye 
müdürleri yapacak 

ni:ı. ': J 

Cevap - Yirmi OOot taUı b em 
içini kn.ymı.t.lp ağarttıktan sonra 
temız bir taş hıwanda. lyi<;e döğtlp 
ezmeli. Bır çay bardağı srt i:.o be
raber cezvede bır iki t~m kay
nat.malı. Temız biı· tülbentten sil
z.Up soğıımağa bırakmalı. lçe.nnııe 
ildşcr kah., k ığı bora , ko

tonya, gıtscrın \'C 1.ilzülmtış lmıoıı 

su~ katm ı. lylc eoğuduktan 

sonra bir şlşcy~ koymalı, S bah 

ğıınu söylüyorlrı.r. 

2 - G ziantcptc okuyuc . 
llaımn Tczyürek oru1o; 
ııo dev ıun ettirmek tçlll 
şıııd ld oğlumu ı tsnbııl' 
receğinı. Sıbh tJ gtbi 
korunacak bir pn ı~-oıı ~ 
Bana DlC\ cut olanla r~11 

t \ I~ o C(}er ml'linl:ı. f • 
Cevap Badema 15Ul1' t 
lcl>e panslyonlarındeJ'l Jıt' Q 

kmd:ı. her gl1n sıra ılc ~ 
malCimat bulacaksınız. 

1 - Türkiye CUmhuıiycti vatan
daşı oltnalt :ı - Ltsede.n mezun bu
lunmak, 3 - Yaşı 17 den a-,ağı 2:; 
d n yukarı ~mamıık, '1 - lyl ahlak 
sahıbı olmak, 5 - Bulaşıcı bır hasta
lığı olmamak, bedeni kab11iycti el
verl.şti olmak 6 Stajını veya. t.ah
stlml bıraktığı veya. enstitllden çıka
nldığ't tn.kdlrdo kendisine yapılan 

masraflal'ı ödeyeceğine do. r noterlik
çe tasdıkli bir kefaletname vermek. 

Makbulenln h yatı tehltkedcdir. 
Suçlu Sabri yakalanarak mUddehımıı 
mlllğe verBmlştlr. Hlıdlse hakktnd 
tahkik~ ta devam olunmaktadır. 

Küç~Y• b!mldetıe sit
mekto olan 2i yaşlarındaki Osma.nın 
onUnc btrden!>ire hızla. giden bir kam 
yon çıkmış ve Oısmanı bislldetll bir 

Beledıye hududları dı§Uld:ı köy 
ve kazalarda pel.rol tevzıatını bun 
dan sonra laııc ırmidurlı.iğü c.mrile 
kaymakam V<- nahiye mudürleri 
ynpanıklardır. \'ti a.kŞam!an y:Uz yıkanıp temizlen beldamenlZi ve gazoteJ1\ 

- Şu hal.de mevkilni ve kendı ırkına 
karşı gösterilmesl lflzım gelen saygıyı U• 

nutanlarn kar§ı cok sert davranmamız 

!Azım. Onları affedemeyiz. Çok şükür bu 
güne kıatliır R hnjangada hiç bir İngiliL 
kadını vazifclerfoi nunaı etmiş d~ildir. 
Bu büyük a ilenin hiç bir ferdi 1 cndlslni 
alçaltacak bir harekette 'bulunmamı tır. 

Fokat bugün burada bu aile içinde bulun 
mrya layık olmıyan bir tek kndın var. 
Kendisini ben sizlere ıgöstcrmiycce im. Fa. 
kat b llyuk bir lutuf olnrek ona bir daki· 
kalık biı' ıa;man vcriyorı.ı.m, anlasın ve 
derhal aramızdan çekilip itsin. 

Hekes fısı~ !başladı. Bir r birer 
ba~lar Odrcye do ru çevr.ıldi. Sonra her
kes onn bakılı. Mnbel clclııietli suctte üzu 
Ul~rdu. K endi .kendine söyleniyordu: 

- Yanıi;bi. Odrey ırmnse ... Yerin 
den klkıp itm ... Acaba ıne yap am 
kalkmasına ıl m ni <>lstım! 

Arkada~mm cnsesinl göruyordu. Başın· 
da her znman iydfği kiiçük şapkası var. 
dı. Saniyeler gcQ!yordu. Hiç !kimse ycrm. 
den kımıl'daınıycrdu. Nihayet Lacly Brand. 
mor'un sesi yükseldi: 

- Böyle hareket ctmiy. mcobur oldu 
ğuma tecssti! c<iiyorum, fakat b ka çare 
yo'k; Misteı;Carter dı nye çıkmanızı rlca 
ederim. 

Salonda herkes ürperdi. Odrey yerinden 
kalktı, yanında oturanlar yol verdiler. Ön 
sıradakiler başlaruu çevirmişler, merakla 
bakı~ . 1 ırdı. TJ:wlnrı aya a bile katlan s-

EDEr.l ROMAN: 

Yazan: Francis de Croiuet 
tı. Odrey kürsilniın tam ônünc ı;:alip durdu. 
Ve sa.kin bir sesle: 

- Buraya tbir hayır ccmiyeUnin içtima· 
ıruı geldi uni zannodiyordum. Metersc bir 
m hk meye gelmiJım, 

Etraftan fısıldaştılar. Odrcy devamla: 
Evet, hem de öyl bir mahkeme ki 

ocni dinlemeden ve aley.himc dellller 
(;ö&te eden mahkiım çdiyor. Bu mahkc· 
nenin vcrdıgi hUkı.im, İngilicJ'Cyc ~re· 
Cini arttıracak yolda deji'ldir. 

Lady, bu sôl ri sı.ikün ile dinledi ve 
hiç e<-vap vermedi. Odrey k ndlsinl se
lamlııdı, sonra: 

- Emırlcrl.nlzc i~ eder.ek buradan 
gidiyorum, dedJ. 

Mabcl arka~ının haline hayran ol 
mu tu. Odreym n.uunotle, başını climd!k 
tutarak .a ır ağır salondan bir çıkışı var. 
dı ki M::ıbcl bunu ihiç unuteimlyacnktı. 

Aı kad:ı na docru k~. onu öpmek ~ 
bu C<'SUr hareketi ve 11· söileri i':,-in 
tebrik etmek ıçm içi titriyordu, fQkat ken 
dini tuttu. Bu hureke& ~ 'bir ~81'· 

Bu hu usta hazırlıklara ba,lan
mı.c;tır. 

dikten soıu a kmız bır papmu'k me iı;f rıcn edeceğiz. 

TEFRiKA No. 61 

Çeviren: R .zzan A. E. YALMAN 
dmnda bulunnu olmıyamk, bo~ yere de 
kendisini müşkül meılkid bırnkacoktı. 
Bütun ea!on halkı Odrey'in aleyhınd" 
idi. Hallerinden, tavırlarından beHi idi. 
Mabel, buratla fazla durmak 'stemedı. Qd. 

rey ile mutfaka konuşması lazımdı. 
- Celse açılınıtıtır. 
La1iy lbu sözeri soyeyince etrafı de· 

rin lbir sükut kapladı. '.Mabcl kiir6ilden ya. 
nına geldi ve dışarı çıkımak i~in musaade 
istedi. 

- Ne oldı:ınm:, M · Wll'foro? Ra-hat. 
sız mısınız? 

- Evet, efendim. Bu ıhAdtso beni çok 
mutecssir ctii. lüıraadc ederseniz biraz 
hava nlaymı. 

- Peki, kızım. Gidiniz. 
Lady bu sözleri tatlı ve muştı.ik bir ses· 

l<- söylcmi.,.cıti. Herlresl birdım darıltmak 
işine gelmiyordu. Ma'bcl odad:ın çıkarken 
~ n:in sesi 'tekrar yukscldi: 

Mıs Diana, bize ~nelik ı poı'U oku 
yacaktır. 

Mabel .kosarak meı: :en i llıdi. Ka· 

pıya vardığı mman Odrcy bahçe. kapısın· 
dan çıkıyordu. Mabel bahçede diğer oto 
mobiller a.rrunnda duran otomobilini bulup 
ı;ıkcrıneıyu kndar lbir k ç dakika geçti. 
Bahçe kapı~ından yrldırım surat.ile geçti. 
Fakat. Odrey uzaklaşmıştı. .Sağa mı so· 
la mı, ne tarnfa gıtmlşör? di~ duştinur
lten kapıdaki noöetçı: 

- M~is Caııter'i arıyorsanız imdi şu 
lramvoya bindi, dedi. 

Mabel onundc s.iden tr.amvaya yetişti 
ve seslendi: 

- Odrcy, Odrcy ... 
Genç kadın ar'. ını gorctü, fakat 

başını çevirdı. Butful tra.mvny halkı a· 
bel'e bakıyor, yalnız Odrey bakmıyordu. 
Tramvay Çinlı ve Malnkalı insanlarla 
<lolu idL Odreyden 'ba ka Avrupalı yok 
tu. Mabei Mla sesleni~ ordu: 

- Odr<?y .. 

T-ramvayın tam y.aıun.d n gkliyor<lu. 
Vatman ih1ar etti: 

- Dikkat ediniz çarpı~agıı. 
Dört yol ağzına gelmişlerdi. Tramvay 

GeÇti. Pof otomobili durdurdu. Öteki yol
dan geçenleri bcklocHler. 

Tekrar yürümek emrini aldıkları zaman 
Mabll, t.mmvayn yctişt..i, fakat Odrey i
çinde yol:ct.u. 
Eğer Odroyı;in • • rahat ve vicdanı temiz 

olmasaydı va1inin lrorısının !hakaretlerine 
ta'hammW edem~. Sevmcdigi in.<;anların 
kendi h lkkında lbefitedik.lcri hisler ve fi 

(A.rkaa ) 

He rg!JJ:. 
Birge~ 

Fıstıklı muhall! 
Buna Hint m~.J 

ler. J.<akat, HlnUe hiç~. 
tur. Eski bir TUrk tat ıııl 
tlbl şudur: Bir kilo • ~ 
kuşağı pirinç unu, bir ) ~) 
şığı nlşıı ita ~-ıe 1 s tıl'I• ~ 
d lmüş iç fı ık, 400 
ker. C:nları \e n I~ 
geı:irdikten ı;o nra. fn;t ıl' 

orta a~tc kaynaın~ 
!kerli tc kıırı tırarııi' 
PJşmeğe ylız tutuncıı ~ 
te.-:ten indlrlnlz. Beş 
d r bl.Q lık bir talı ta ili 
\f'.rek kurıstırınıı.. JJU 

• tJl 
il ~u1ıılııııı: Uç l umur 

Wr kn"ıJi gül veya ı;-Jııeı' 
)R\U.Ş )nnış tencere) ,! 

\e hep bir t-0rafa oı:u-ıJ' ıl . .... c 
nız. onru tcoccre.}, ..... ı; 

sc im) unuz \C l unıurtll !# . ' gidcrlııce)c kadar yn' 11 .,,. 
rışbrnınl a devam edlpı rs1'* 
lcbinln orta. yeri k bil / 

, 11 
1 yınea nteştl"ll alınız orP 

lm kadar !,'arphktan 

lara lJoşnltınız. 
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Vaziyeti 

Sovyetlerin 

nıu kabil 
taarruzu 

Yazan:-
RAN 

'n bır • O\~ et <"f'(lh inde mlı-
"- b:ıJı el{'~ 'ilk ilk l oktur. Daha 

bit arın llk i\lnlrrlndc bu man:i
tUını 

l:ııı e kullanmak, :wınıı.ıı 'e 
ltıbarııc Almanlurın lehine 

fJı~Crrektıı. Alınunlur ,;eceleri 
Ct ~·· tebelc deqıın etlikleri hal

"•~· "u ~l "' ııııuı duraklnıııı..,ıardır: 
tı: tfd(' 
~ tııt 11 hırıııı.L ı,udıır uzunun 
"dıııı; r bolunda l\larC!;'al Budieni 
~i1'1anJıırııı ııclırl geçiş t c
"'l ı...., ~hnrte ur.-rııtını,, l.h.te· - ·~·~u b • ~ıı toll\'u hlına)~lndo ha· 
~ ~erııc nclırln sağ alıllln· 
~l.ir n kıtalurına taarruz bile 
ı~ ~ ?ıture,ru a) ru·a Rumen • 
~lal'ar ku\\etlerino bir be
b.~ bıiıııeı;rctnıı~ 'c onları ura· 
~ ttı.....,Uüan Ut>&I du~mana kıı.r1;>1 
~ ··"'t:c dıl\ et ctıııJ.~tir. 

~ '1'lnı<>!:'Cnko ordıllarınm 
~~"t s::~uzlıırı, Almanların Go 
~:''llıJa, lliuıı iı;&Uwmctlcrindeki 
",llıetı. ııu durdurmağa, Alnıan
ti ':'111ıt ~le miıdafna \aı.iyetıne 
~ '~' n!U\aflak ()lmu~tur. Jlat 
.""'4ı- ""'· Gonıeı sehrl \aroslarına 
'tıt ...... 12lıı • • 

lıl ~ IUşlardır. Hııslur 5'~ ton 
lenı en ağu tanklar 

'1 tadırJar. 
«c ~uJngrad cenubundakl 

tııı,~ıırı btil Uk bir lnkl· 
~,11;11neıni .. tlr. Yalnız Kareli 

ltı a \1ııuril i i']gnl t•den Fin 
lalarının Lenlngmd 1 rtlka

~~etledlkl rl "e Lenlngrada 
ll'o re ka.ciar ~ nklaşhk1arı 
rıa r. Di .. er taraftan linlerln 
ı ~ t.UJh ~-apınak lst dllderi 
cli~anljz tec~ yilt etmemiştir. 

t .\ttıı kc.naı lstlkbali için Baltık. 
~tıı l\a llııs.}nsında Alman ha· 
~. l:urnıekto bir fa~ da wnu
be 111\lıııanlar he!iabuıa olsa da 
~ ~111\°fltn edebilir. l"ııkat Diın· 

llı:e 
ıı oJ.ı J.'lclerken C\ deki bul-
J c ~a ı \arıtdir. Auupalla 

~ı ili tııJııaUcrl \.Brdır. 
ortaa 

1 ıı )eni blr \'3zl) et 'ar: 
0ıırakJ ı.,~ı. arı garptun tnglllz 

'1ıı:ı So'let hı:nn kunetlerl 

!\ t laarruu uğramaktadır. 
'l)-areıcr1 1'Iemel'e kudar 

Jlllı.ı 
1 n ~lınaı nhlllerlndekl il· 

llh. Q;ı bonıbardımıına b:ıslııdı· 
..,Uıı • 

1 ~ tıı l!Ası ııudur ki ISO\ yet-

' 
11111

h <'cph lnd daha faz· 
, 4\.ı~ ltıta•·· . "'<ıa.ıı .... rı ı;ornıek lıst-Omlyor-
ltıı , !arın l• lnliındlyaya Bul· 

~elti k 
it lt U\'\ etler n:ıkletnıeleri 

bll.ııları çok diışUndlırUr. Al· 

~lı 11 1 te 80\ l et donıınnıaı;ı· 
,~etı 'c Noneç )Olunun 

: ' <lolayı ııe ı;cç kaJnıı~· 
~t Jine zararı clokuna<-a· 
'ıı 1~r. Almanlar şimdi 
t tt ndl)aJa kU\'\et nak· 

ı ~edebilirler, So\)et do-
't J\ını hlıklm1l etini ka3 bet. 
ltıı atılar rJııl ndiya kor· 

lıJı bUltiJlcrin 1 l'ldc etınlş· 

~ ba 
, 

1 lıı1t\ 1.-a o\3ct lıa\a ku,·-
t re !!e Cdilmekteclir. Bir ha· 
it,- • ••u~3 

• ~eıı 11l a Aıııerll adan \C 

t~4tı 'tılüılm mlktnrıla tu;> • 
._,,~ lı~Utııiştır. 1ngl.U:c. pJlolla· 
·' \ la.la ı;onderllml,. ()Jdu· 

it CrUn ' 
Otrlll !ektedir. Bu !ie\kİ· 

>.. h11 ... 
11 ·ıı 'c eheııımh•et do-

'l~ "'<ll • 
ttllt.ıı ı nıe ile So\ yet ha\ u 
llabıı 'Uracakl:m darbeler· 

it • 'ecektır, Bu t>0\kl3at 
~. 1\ rlkaıı e\kllahnın huş 

' ~ gelnıec.k:n O\"\ el bu 
t 

111 
ha<ldini bulmu~ ola· 

~~ 
'lıııı l<lıı. Aıııerlkanıo Jber· 
lrı ıı, 1n 

ıbaı gllterenln Iran 
'tııı.ı:ı\e Yardım teminine 
'il rı~,r a, t d nu de{;ıl ta-
1\'lı.. ~e Ulaksat oldul,"U.Du 

ttaıı1 111~erde kat'ı netice 
~~~ :ı. ise artık karalarda 
· 4 .... _ .. erı . ~ 'tlt gcnış So\•yct era-

ltıı 41ınan ordu u bütun 
~11. <ıcpheelndc toplan· 

ıı..~t ~1111 tır. Amerika 
.''il, 4~.Y Yı m löp et~ 

' ~11Pacl So\')' t arazı. 
'1 btr ın l dan bulamudı. 

tt k orcıu oldu ·unu gö • 

1 '~ı:'"' etıcrJ de U 'e e· 
'tı ~ 'e lııı;nterenln höy 

\ ~lııt. :eıın:;rnaıarı hli) ük bir 

1 1 bu an onra iki tu-
'tq tttı44 ~'la ı;orc ytirUtmek 

' ,. ctırı ııı~llıı ıs er. llunun için ya 
~ 'l'ı, :~lı·t cqılıe inde ln· 
1 caııı hıı onra İnglllr. 'e 

giitil.Jtıl \e C&rulız h:ı.rp \U• 
t r c b 

ltıı.. • una ha3 ret ot-
~ı""t1- h 

'tr • ... ııı tl ~ 1 ar no kndıır be-
~l'tlcr k >"° t ttın nzıınırlıırı;ıı. o 

) 
111 <•l:ıu iş olurlar; z.lra Lib· 
~ rq_~ lı r !tün nt bir 1ngl· 
ile~ '1ııııD<la İtallanların 

lıı1 düşuıuneıcrı ı.a-

Amerika Hazırlanıyor 
1

ISON 'MABERLERI l~c7f!JJI 
Cephelerde Cenuptaki 

1941 Ilkteşrininde · Almanyanın ayda 2200 
tayyare yapmasına mukabil Amerikan ve 

lngiliz imalatı yekunu 3850 olacaktır 
Ntwyork, 25 Hazıran 1911 (Husu· ı alamıyoruz diye ilzillmesinler vo he· kilometre kadar surat temin cbnek· 

'r;t muhabirim zden) - Sıze gönder- vea~riıll harpten sonraya salkasın· te ve 807 meyll!ere çıka.bllmektcdır. 
diğun son mektuptan beri Amerlkar. 1 r .. Yemi model dünyadan. kalkmış· lk.i milyonluk ordu için hazırlan· 

1 
sa.nayıı gıtUkçc büyüyen yek,pa· 'ı llr. makta olan top adcdı ıt3.000 tanedir. 
re bir fabrika. hallno geliyor. Sekiz on Size bu satırları yazdığım sırada Bir Amerikan gazete&inde Rayt 
ay en·cl tarla. ve ormanlık olan saha Kraısler Z8 t-Onluk c:orta boy» tank· ş rkeU dırcklörU T. P. Erig1ll'ln bir 
hırda bugiln birçok yeni fıı-bnkalar laruu serı halinde bol bol imale baş· yazısını gördüm. Mister Raytln tah· 
kurulmuş, bir iki aydanberi seri ha- lanuştır. 150 metre genlşliğmdc ve mininc gore lngiltcrc Amerika ve 

1 lmdo imalata başlamış bulunuyol'. takri:ben 450 metre uzunluğundo. o· ı Almunyanın 1939 senesinden 1942 sc 
O !<adar fevkalade şeyle!' görmcgr. lan yeni tank fa)mkasmın kuruldu· ne ine kadar tahmini aylık tayyare 
alıştık k. fo'brikaların yıldırmı süre.· ğu yer, 194.0 cylfı!Uııde fabrıkanın bu lınaU\t knbıliyuti şudur: 

tile kuıı.ılnıar-ı bize bur<1da bır hayret lunduğu yer üzeri seyrek ağaçlarla 
hissi vermiyor. kaplı bil' tarla idi ... - mi.numısanide, 
Ağustostan bıı.şlıyarak mılll tnUda. kışa, yagmura ve kıı.ca rağmen top·! 

!na ımall\tı daha bUyUk hız alncnk .. j rek tesviyesı yapılmış ve tama.mile 
.MUlf müdafaa sanayii emri K.nutsen demir ve crundan fabrika blnalan lk 
bUtUn ot-Om<>b!l fabrikalarından a~us mal edil~!. Şubatta fa.bıikaya \.ıa 
tostan itibaren lmalı\tlarını yllzdc IAL makineleri yerlc.,'!tlrllm~e ve e· 
yirmi azaltara.k yerine milli mUdnfarı lektrik ve buhar santraUarı kurulma 

1 
işlerine hIZ vermelerlnl istemiş. Bu 1 ğa. ba.şlamı:ştır. Bunlar yapılırken sı· 
talep kabul cd lıruşUr. ı fırın altmda 20 dereye kadar dll.şen 

Bu suretle otomobil fllbnkaları, !!l· soSUktan amelenin çalışıı.bllmelerı i· 
lerındekı biı· nıil:ya.r beş yüz mill'on çın fabrika içine getlı'llen büyük bir 
dolarlık lbır kıymete baliğ ol n hıı.rp l lokomı>tiftcn de_mlr 'e husust ıtıstık 
ma.Jzcmesı si~lcrml daha bUy';k 1 borularla ka!orıforlcl' ısıtılmıştı. 

1 hızla ırnal edebileceği gi.bl bu suretle 1 Pakart fabrikaöırıda hummalı b.r 
yıne m!lli müdafaa ihtiyaçları için !aal:yotle _karşılaştım. Belki bu hafta 

1 kullanılabilecek :! mJlyon ton u"mir yon fabrıkaHı.rı~da Rols Roys Mer· 
ve çcl1k, 6000 ton alUııılnyum; 21\0CO lln tayyare motörlerı imalatına. 'baş· 
ton bakır, 50 biıı ton kurşnn, 20 bin j !ıyacektır. Bi~ taraftan dı:ı. ~nıer!l<ar: 
ton çınko \'C. bunun gibi binlerce ton donanması tçın elli beı:ı ııııl sllrallı 
ltıst1k, nfüd dağıbnaz cam vesaite gı y~ni botlar· için motör!CJ·in imaline 

ı bi askeri kıymeti haiz malzeme nıılll devıam ediyoıılar. 
madafaaya hasreôile'bllccelttir. General MOtors srupuna verilen 

harp mnl2enıesi sipar Jerl 700 mil· 
yon dolara. baliğ olmuş.. 

1 
Mlllı mUda!aa. ihtiyaçlarının fabrl· 

kaları bu kadar meşgul etmesıne rıığ 
:ııu ycküna tayyare mot.öried ak· 

men 1942 senesi ıçin yeni modı.:.lcr samı, makinclltilfekler, müh mmat, 
çıkacaktır. Ancak, bu defa yeni oto· 

mob.I modelleri şıklık ve yenilık ld· 
dizel motörleri vesa re dahıl ... 

1930 1910 1011 1011 1042 

------• 
Almaya 1500 1800 2000 2200 2350 
lng :tero 900 ıar.o 1650 1850 2000 
Amcrıka 300 500 1038 2000 3200 

Zamanlll demokrasiler Jehıno çalış
tı~ına canlı bir misal ..• 

Tayyareden bahsederken, Bcll P.30 
adı verılen müthlş tayyareden biraz 
bıı.1ıSedelim: 

suratı saatte lakrlben 650 kikı· 
metreyi bU'luyor .. Hareket sahası tak 
ri:tıen 1700 kilometre. Bu tayyare dıin 
yanın en tehlikeli tayyare sll!lhı u.d· 
<led!H,yor. 

Evvelkı mektuplarımda. hop kara 
ve hava ordusunıı. ait haberler ver· 
dım. Buglln biraz da deni~ kuvvet 
!erinden 'bahsedeyim. Yeni Edison 
muhribı kıza~a konduğunun onuncu 
ayında denize indirilmlşllr. Bu dest
royerin normal imal müddeti on dört 
ay o1duğuna. göre yeni bahri imala· 
tın sUraU hakkında bir fildi' verebl· 
lir. dlasilc değil, harp ihtiyaçlarına uy· 

mıtk ve JAstik gıbi birçok mıılzemc' 
den tasarruf temin ı;uretıle çıkarılı· 

yor. Me,·cut otomobil modellerınde 

mUhun nııktarda paslanmaz çelik ve 
krom p&rÇa ,·ardır. Bunun içiıı icap 
eden krom ve mangunoz, harp mal· 
zenıesi imalınde başlıca rol oynıyaıı 
madenlerden olduğ"u için yent nıodcl· 
lcrde bu malzeme hemen hemen tıı· 

Ford fabrıkasının da Pratt Whıt· 
rey motorlcrlnin imaline başlıyacağı
nı evvelki mektupta yazmıştım. Grev 
ler dolayısiic imalllt biraz ı;ccıkmiş Yeni inşaat programile bu sene 
olmasına rağmen Fordun tayyare zarfında Amerikan donanması bugün 
motöıil ımailının da • saatle bir tane kU kuvvctin.n ild mlsfinc çrkarılacult 

mamen ortadan kallmcnk ve yt'rine 
• belki dahıı az gostcri.',llı • yenilıkler 
ikame edilecektir. Birçok otomobil· 
lerln .silindir kapakları ve pistonların 
d kuilanılan alüminyum yerıno de 
eııkisı gtbl pl.ı;' kulla.nılmruıı ihtimali 
fazladır. 

U .. d b 1 tır. olmak zere - bu~unloı- c uş aması· 

1 t . ed·ı· Halen serviste ve inıııllı.t. sa!hıu;ın· na n tzac ı ıyor. • 
da. olan '°eınllen a.<µLğıda gostcrıyo· 

.Mua.ınafıh Ford bununla da lh"tifa 1 rum; ' 
elınlyerck bUyük mikyasta komple 1 
bombardıman tayyarelerı ımali için s:: ~ 111 
hazırlık yannınkta inl!ş.. ~ ~ :S ~ 

' ~&) ~ Jıl 
Fabrikalar hummalı bir faallycUe !il ı: ~ ;: 

çalışırken bir taraftan da Amerikan Saffı'harp s-crnı ı 15 17 32 
ordusu hazirlanmaktadır. İlk plinda Tayyare gemıs1 6 12 ıs 
2 milyonluk 'bir ordu hazırlnmmı.kta· Kruvüör .,7 54 nı 

dır. Bu orduntın h<'r 6 neferine bir D<>.stroycr 159 206 365 
hususi motörlll vasıta isabet etmek· Denizaltı 105 81 186 

Her haldo 19!l3 ,.c hattlı. lllH den tedir. Her yeni Amc.rikan ordusunda Bu yekClna sen torpıtobotlar, 
e\"\'el esaslı şekilde yeııı model bir o· 
tomobıl çılunıyncaktır. Bizim mem· 
leket şoförleıi yen1 model otomObll 

motosikletin yeıinl kllçilk, seri arazi mıı.yn tarayıcı, Jıasla.ha.ne gemisi ve 
otomobtHerl almıştır. Bunların dört sa.lr yardımcı gemıler dahil dcğildır. 
tekerleği de motris olup azanu ıoo ı+· * 

şiddetli harp- Rus taarruzu 
ler oluyor yavaşladı 

Bugünkü harpte 
tankın oynadığı rol 
Londra, 2 (A.A.) - Sovyct hava 

t~kUH'erlnı takviye ~in Amerika 
ve lngiltercden muhlm miktarda tay. 
yare gelmiş olduğu Moskovadan bıl· 
dirilmcltledır. lnı;ıliz p !otlarının da 
Rusyaya s-öndcrll'miş oldukları haber 
verllmektedır. 

Diğer tarııftan Sovyet tebligı. şld· 
detti harplerin devam ctt rrını blldir· 
mektcdir. 

Rusların bir teşebbüsu 
Stokh-Olm, 2 (A.A.) - Berlın 

radyosu Sovyet kıtalarının Kara. 
denizde Dnieper'in Garbınde bir 
yere aSkcr çıkarmaga teşebbüs ct
ıtikler.ini fakat Almanlar · tarafın. 
dan püskiırtü1duklerini bildirmiş· 

tir. 
Tank mcselP.si 

Londra, 2 CA.A.) - Şark cephe· 
sinde Alman tank za~ ıatının pek 
çok olduğu hususunda bizzat Al· 
manyndnn haberler gelmektedir. 
Alman rad~osunun haftalık harp 
haberlerine müteallik olarak yap. 
makta olduğu ne~dyat yerine 
ştmdl albay Fıtclmer tanklar hak· 
kında malümat vcrmeğe ba:ilamı:>
tır. Albay, Alrnanyanın daha çok, 
daiha mükemmel fakat mumkiln 
olduğu kadar fazla tanka ihtiyacı 
olduğunu söyledikten sonra şun. 

ları ilave etmiştir: 

Finler Leningrada 
doğru ilerliyorlar 
Berlın, 2 {A.A.) - D. N. B. Bildı· 

rıyor: 

1 Eylt\ldo Alma.n savaş tayyarele· 
rinden mürekkep bir fı!oUlla Umc:ı 
gölU şarkında ıbır Sovyet koluna mu· 
vaffakll'eUe taarı uz ct.mış4r. Mo· 
törlU te.,~Ullcrle bir pıyade teşek· 
kUlünd n ve bc)glr koşulu uzun bir 
arı:ı.ba katarından mUrekJ,ep olan kol 
, ark lstıkamotınde yol almakta ıdi. 

Pike JıUcuınu ya.pan Alman tayya· 
rcleı ı bombalarını bırnkmışlar "e 
sarnıçlı arabaları tahrip, mUhımmat 
yüklU arabaları berhava ctm..,lerdır. 
Alçukt.an uçan Alman tayyarelerı ı'.ı· 

rar hulındeld So\ycUeri yine takıbe 
de\ anı edeı ek kanlı zayıat \·erdırnıış· 

lerdır. 

Batıuı RU5 harp gemileri 
Bcrlın, 2 (AA) - D. N. B: 
Asker\ b r kaywı.ktan haber alın· 

dığına göre. Alm n mııylnlerı tara· 
fından batırılan Sovyet harp genıllet' 
arasında Dl! el ad:ı.sı açığında !batan 
Slrakna Sovyet muhribi ile 27 ağus

tosta. FUmlnda açığında bir ınayne 
çaı pıp b tun bir Sovyet mayın &ı;ml· 
sı bulunmnktadn·. 

i\Iacar tebliği 
Budflpeşt.c, 2 (A.A.) - l\lacar 

ajansı bddiriyor: 
Dnicpcr nehrı boyunca bütün 

Sovyet mukabıl hucumlarııun mu· 
vnf!aki) etsizlıge uı;ıraması üzcrınc 
bu hücumların şıddctı nnıteaddid 
noktalarda h edıhr derecede azal. 
masa \ ~ halta gc\ cıemcğe başlamış. 
tır. 

Muttefık bırhklcr mutcaddıd düş. 

Yalnız tank imalatını tesri et. 
mek değil, bunları dıişmanınkiler. 
den daha üstün teknik ~asıflarda 
yapmamız lazımdır. Radyo bir 
Rus knasının bir Alman piyade 
alayına hücumdan bahis yapan 
Alman harp muhabiı-i Horst Slc 
zina'da bu kabilden olarak tank man kıtalarını esir almı"lardır. Ge. 
!arın azalmakıta olduğunu söyle· çenkrdc tatbık cttıklcri müdafaa 

usulunun hılfıfına ~o\•yeUer şim· 
miş ve Alruan piyade alayının 
şiddetli bir topçu alayı ile hiımıyc di buyuk piyade kuvvetlcr~ın İS· 
edilen otuz kırk kadar Rus tankı t imıı:lınden \ azgeçcre~ bı~ıassa 
tarafıııdan ıııni bir taarruza ugra . topçu ve tay) arc faalıyctı?ın )·a 
dı~ını. Alman kıtalarının siperle· pacağı ~sıre ı;uvenmck:cdır .• 1a 
re ilticaya mecbur kaldığını ve 1 rnafıh dusman hıçblr l erde mu 
kendi tanklarından yardım iskmı~ 

1 
vaffa'kiyct elde ctmiye muvaffak 

bulunmalarına ra,men yalnız lop. olamamıc;tır. l\lüttefıklcr her ta. 
çu kuvvetlcrile takviye edilebil· rafta ıstıhdaf ettıklcrı hedeflere 
miş olduklarını iHive eylc:mi tir. ~~rım~lar \C mu takbel h~rekfıt 

ş ıc;ın lazımgclen şartları temın et. 

Zıraatçı·iere ma- mislcrdir Fin ilcrleyi i 
Stokhohn 2 (A.A.) - Vipurı'nin 

I • t f • ı·' sukutundan sonra Fin kuvvetJerı. 
ıye ıya 1 e ılerı hareketlerine devam ederek 

Lcnınsrada 50 kılometre mesafe. 

makine satılacak de bulunan Kırnnnapa kasabasına 

Finlandiya sulh 
yapabilir mi ? 

Yazan: M. H. ZAL 
12:' inllıodiyamn ısullı razı olaca · 
U- l;ından bahis 'ardır. Rus or· 

duJ3rı ırıo lcuv' cth',rlııin iki :niliıll 
ikon 'e bu ltuV\Ctlerin ilerlemesine 
pcl• ula rufınl olabilirken ı;iya i b • 

rica t ) n 1ım ı, l:ı r 'e l:"fnlerln 103!1 
harbinden onelkl ıırazllerlııi de 
geçlrmC'lcrıne lrultiın ~ermişler. in 
gUterc \C Amerika anıya girecek, 
Ru,.Jarın bu hudutlara sn~gı ı;o • 
teroock1erino kefil olıı.caklannı..,. 

A) m·a da rıbloka) ı ge\ şetecekler 
'e Amerika nıpurlarınw l' inlandi· 
yanuı l'e!ttanio llmanıııa ı;ldlp gel· 
ıııeı.ine mo)dan bırakucald muş. 

ıriıılaııdiynnın harpten \"a.Zgeç

mesl gibi bir nctlcol i lngUtcrc Uc 

Amerllnının btedlklerine .üphe )-Ok 
tur. Demokrat \O fcdııkflr 1 in mil· 
Jetini ı;ok ı.G\ erler. Rusların da t1u· 
liındl~anın husumetine niha.}et \Cr· 
melde açık nıenfnntlcrı '-'ardır. 

rukcıt bu mtl~terck arzunun ger· 
çckleızınr ine iki cb j'I ınunldlr. Uı· 

rlncJ 1, Ftnlundl)ıuıın ıos;:; budu· 
dunu ita.fi görmcm~i \t; lD~O deıı 

oora nus td:ır 1 nltmjla kahıu 

Finlerin tıktbeU hakkında biı~ ılk 

bir btı!Sll!iiyet beslemee>ldir. lkind· 
ı;I de Fln1Andi3anın ayrı bir ullı 

.)apmasuıa Almanların ellerludcJ..i 
her 'nı.ıtn ile Jtartjı durmalarının 

tabli olm~ıdır. 

~O\)et Um;~a. l in nıU!ctiniu \a-
ıf rn Mıdycando bir mlllete bmıu· 

bl bir 58.) gı ı;o tererok ı.cndi idare· 
ısi ııltmd bıllunan l• inler hakkında· 
ld mııl..-ul anul n da t tınin cderw 
JlCk do ru bJr udım atmış olur. Ge· 
ı·cn ene l "lnl ndi~"nln tecavüz et· 
mcı;iolıt cı"I bÖl Jet•e rıJmrıJır. 

Eğer bu nı elo tıalloluna.bilir e 

Alınanların Pinlandi.}11y1 zorla har

be d 'anı ettirme i kolsy olmar.. 

1 lıı milleti gibi ,uurlu Hl anla),~· 

lı bir ınlllet, kcııdJnc nlt blr galesj 

kulmada.n başkllbı lı~abına zorla 
'uru~mu.z. Emelleri tatmin edillrı.r 

Amerika 'c tnsllterc ile an'ano 
§>Ckllnctc olan d~tluğa a\·dct cdebll· 
nıe) 1 cihette ı ter. 

Türk bitaraflığı 
Berlın, 2 (AA.) - D. N. B . bı dı· 

rtyor: 
TUrlt rcsnıl malı!illerınde Tw kı.) e· 

nın bitaraflık .. ıyascti bır }(ere da· 
ha chcmmıycUe ka.ydcdilmekte ve 
lıcr ne taraftan ge;ırsc gelsın hiÇlnr 
t ı:.yiJun bu ıyıısott de: stıremiyeccğı 
b!ldirl.lmektedır. 

4nkara Radyo gazetesi Leipzig sergisi 
açıldı 

varmışlardır . 
Ankara, 2 (Telefonla) - Ziraat !'!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!'!!!!!!"!~~~~~~!!!"'!!~~!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

(Ba~ı l incide) da. çUriiten boyle bır :miltalCıaya sW· 
ha.kika.tlerden bu kadar gafil ise kast demektense cehalet ve hakikati 
kendisin! uyandırmak için kısaca bilmemezlik demek daha dotru ola-

dıyelim ki: ca.ktır. T ·· k 
4:Boğazlar mukavc!csını:ı &ore harp Baıfbln dışında "·c uzağında bulu· Ur pavyonu tak-

ma.klnc ve levazımı sa.tın abnak .çlu 
Zıraa.t Vek~loli emrine verilen tahs.
satın 800 bın küsur lirasilc alınan 

dolaplı ve taraklı orak makineleri ye 
dek parçalarının bu gibi makinelere 
~a.hlp 'bulunan zıraatçllerdcn ihtiya
cı olanlara maliyet bedelleri üzerin· 
den satıimo.sma Vckıler Heyeti mil· 
sa de etml~ı.r. 

halinde bulunan devletlerin bile tica-,nan Amerikanın bir gazetesi elinde dirJe karşıland 
ret gemileri yalnız 5Jhh1 muayeneye bir kundakla harbi ba~ka memleket· 1 
tAbl oleıı ak Boğaz1ardan gcçeblllr· Jere yaymağ"a uğraşması ktmbılir 1 Bcrlin, 2 (A.A.) - 19 ecnebi dev· 
ler. Eğer bagUn bu ser.best geçitten 1 nedendır? Acaba bu gazetenin bu Jetin lştıra.k ettıkleri LaYPZlg'de son. 
ıst.fade edilemiyorsa. bu, &\,"'"azlarda zararlt yazılardan umduğU faldc ne· bahar sergi.si diln sabah açılmıştır. • 
her hangi bir memnunıyctın bulun- dlr? Sergide T!lrklye mahsullcti ınamula· 
masmdan değil, Boğazlaı' dışındaki Bu kundakçı yazı Türklerle Sov· tını ve mrı.denlcrini tekn k bakımın· 
denızlerln emnıyetsızliğlndcn ilerJ yetl<'r arasındaki dostluk mUnase- dan gittikçe mtitorakJil bır şekilde 

~elmcktedir. bcUcrinl de boznıa~a. çalışara.ğına leShlr eden Berlln Türk Ticaret Oda· 

Af manyaya on 
milyon lirahk 

tütün satılacak 
Sonrn bugünkü günde, Karadeniz· s-öre a.ca:ba hanı;-! menfaatlere hlz· sı pavyonu emsali arasında çok mu· 

h 1 1 Ankara, 2 fTelefonlaı - Almanya 
dekı Sovyet donannııı.sı asım n.rt tı met cclıyorlar? vaffak olmuş ve umumun takdırln! 
hıç bır mukayese kabul etmıyecel> Bu tahrik edici yaızı her halde bl· kuza.runışt.ır. Scrgıye iştırak eden 
kadar UstUn bır durw11dndır. Sovyet· zinı kadar sovyel dostıaru1uzı da devleUer arasında dost kardeş lran 
!erin bıv.;ilnkil ilıtiya.çla.rımn da bir miltcessir edccektır. Bundan emin bu pavyonu da nl.ımunelerının zenginliği 
kaç zırhlı vc)a torpıto okluğunu san. Junuyon.ız. !Ubarılc çok ala.ita uyandırmıştır. 

mıyoruz. Her halde Amenka milleti, .Amc- Pavyonların z'ı.}"aretinden oonra ser. 
Amiral şimdiki ah"V~illn eski harp· rlka demokras sı de bu tUrlU yerslz gl rlyasetlıun verdıği bUyUk öğle ye· 

!erdeki g)bl olmadığındıı..rı bahsechyor. mUtalAaları ili karşıla.ınıyacak, on· meğlnde reısin nutkuna Türk Tıcarct 
Gerçekten şlmdıkl ahval, csld harp· lar da prcnslplerUe, davalarlle ıtaban 
lcrdckl ..,.'bl de"!'"'-. \ 'c ne kadar _.._ Odası fallı1 reısı. bUyük elçi Gerede, 

.,. b """. t ..... ana zıt fikirlerin tekrar tekrar 
kuvvetli olursa olsun, kat'l bir hava yayılmasmdakl zararı takdir edecek- serS'".)·c Lcıtlrnk eden bUtUn ecnebiler 
üstünlüğü bulunmadıkça filolar, sa· lcrdir. adına cevap vererek S'ÖSterllen misa· 
hlllere yakın yerlerde muharebeye fırperverli.ğe teşekkür ederek Bcr· 
trışmekten fhUra.z etnıektedırler. 
Vaktile yüksek mevki işgal elmlf1 

ulan kınıselc.rin kendi nuınılekeUcri· 

le dost yaşrynn bir devletln canına 
kasteden böyle hesııba sığmaz yazı· 
ıar yazıu kcn bunun ne tUrllı zarar· 
lo.r doğUracağını kest.ırmeleri Uı.zım 

gcfirdi. Eğer 'bunu yapmıyorlarsa 

mesuhyct mevkllnde oul.una.nlarla 
bunu danışa.bilırlerdl. 

Amenkanın ha.ııb<ı gı.nnemest le· 
ya g-lnuesi Amerikanın kendi bile· 
ceği bir iştır. 

Bıı: bu mesele hakkında dabna 
objektif miltalfuıtar söy!Mıckten ge· 
r! durmamışuıdır. Amerikanı harbe 
girme.sine aleyhtar olan Amerıka.lı· 

la.r hanbe girildiği takdirde Sterllng 
s-fbl dUşUnccek &damların iş ba.~.ına 

seı;eceğinden korkuyorlarsa haksız 

clıı. değıldlrJer. 

Sta.r gazetesinin ma.ke.loesı ha.k· 
kında Ankara Radyo gazetesi bu 
akşamld neşriyatında demiştir ki: 

- TUrklcrın yıllnrdanbcri sevdik· 
leri, medeniyet ve demokrasisine 
hayran oldukları Amerika.da. çıke.n 

bir gazetenin bu mUtalAIN!J karşısın· 
da ayrıca hayrete dUşmemck elimiz 
den sl'lmlyor. Bunda. bir .sUlka.st \'ar· 
dır. Denilse belki ha.k ız olmaz fa· 
kat Alll<'rik&nm f{endl öz d:ıvasmı 

Irandaki Rus 
kıtalarına dur 
emri verildi 

Moskova, 2 (A.A.) - Neşredilen 
bir 'tebliı;i resmiye ı:orc, İngiltere 
Sovyet. Rusy& ve lra.n arasında mU. 
zakereler yapılmasını mümkün kıl 
mak için Rus ordularının ileri ha
reketlerinin tevkifi cmrcdilmiştır. 

Tahranda «V» harbi 
Londra, 2 (A.A.) - V harfile ifa· 

de edilen 7.:ıfer sefeı·l şimd tra.n'a da 
teşmil edilmiş bulunm~ta.drr. 

Cumartesi gecı:ıe1 Tahrandaki Al· 
ınan ıılçllik bina.sının duvarları baş· 

tan başıı V harllerile doldurnlmuş 

old11ğı.ı grbi Almarıl:a.rın ikamet etti· 
ğl ev \'e ticarethanelerin duvarlarına 
11yııi harfler yazılmıştır. 

Ahiren intişar eden resnıı bir teb· 
liğ ile Alınanlar bu ze.Ier remzlnın 

l<endllednin nihal za!erlcrlnin Umsa· 
1i olduğu iddiasında bulunmuş olma
larına ratrnen 1randaki Almanl r 
mllmkün olduğu kadar sUratlc bu 
timsali siimeğc ve ortadan ka!dirma· 
ğa.~~er.. 

!in.in !beynelnıtlel ehemmiyetinden 

bahisle Türk • Alman dosUuk mua
hedesinin k.ıymetim tebarüz ettire· 
rek iki memleket arasında. yeni ya.· 
pılacak ticaret muahedesinin bu dost· 
tuğa uygun ve iki tarafın menfaatin! 
emin blr şekilde intacı Umid!nı izhar 
ve nıllzakerata memur heycUero ı:nu· 
vaf!akıy<:tlcr temenni eylcnıiştır. 

Bulgar meclisi 
fevkalade 

içtimaa çağrıldı 
SoCya, 2 (A.A.) - Resmt bir men· 

barlaıı öğren.ildl.ğlne göre Sobranya 
meclı.si, 3 9 da. fevkalade içtimaa da· 
V<'t cdlimt;ştir. 

20 ağustos tarihinde tniko.d etmış 
olan nıızırlar meclisinin ı tcşı;nıev· 

velden itibaren blitUn zirai mahsuUi.· 
tın mUsadere ediLmeslne mi.ite:ıllik 

olan karan, memlekette heyecan tev. 
J!d etmiş olduğundan matbuat. lınl· 

kın ondışcs ni teskin etmek için bu 
tedbirlm1n iWJuı.zı zanıri olduğunu 

il<lli siiı:ınckbldir .. 

hüld~metı ile hUkilmetlmız arasında 
teSbit edılen b r anlaşmaya nazaran 
Alman.yaya mUbadele tariki llo on 
milyon liralık tütün satılaca.ktır. Bu 
hususta. Ahnanyadım ı;otirtebUece

ğtmlz ihtiyaçlarımızın t.ooblti için 
vllfiyotlerlmizin mUtaleasma mUra· 
caat edilecektir. VilA.yeUer ihtiyaç 
listelerini sUratlo merkeze gondcre· 
ceklcrdlr. 

lzmirde feci 
bir kaza 

Tren altında kalan 
bir adamın 
kafası koptu 

?zmir, 2 (Telefonla.) - Karşıyaka. 
da Ha.cıhü6eylnlc Şişli !stasyonlan 
araamda 46 sa.yılı de.miryolu köprü· 
sU üzerinde feci bir kaza olmuştur. 
Dcmtryolu üzerinden yUrUycrek Ha· 
eıhU.Scylnden gelmekte olan İstanbul· 
dan yeni ı;elrniş İzah Nesim adında 
bir musevi vata.nda.ş tren altında kal. 
mış '-'O kafDsr vUcudUnden ayrılmış 
bir halde bulunmuştur. l{azayı ya.. 
pan katar aranmaktadır. 

Fuar tenis 
müsabakaları 

lzmır, 2 (Tele!onla) - Fuar tenıs 
mUsabnkala.nna. perşembe gUnU baş· 
la.nacaktır. 10 ı;;porcudan mürekkep 
Anl<ara. takımı gelmiştir. 15 kişiden 
mUrokkep lstanbul takımı yoldadır. 
Dl~ r yerlerden gelecek tenisçilerle 
hcrab<'r :!porculo.rın sayısı 50 yi bu· 
lacaktn:. 

Ulus Başmuharri
rinin makalesi 

Ankara, 2 (A.A.) - Ulus gazetesi 
yarın Ba'bah ç:kac&k nUshasmda Fa· 
lih Rıfkı Atay'ın Amerikada.n gelen 
iki &ariP ses ba.şlıklı a.şağıdakı baş 

maluılcsim neşrcdccektir. 
Falih Rı!kı Atay ibu baş makale

sinde Amiral St.erlıng'!.n yazısmı ve 
Star gazete inin makalesını hUIAsa 
ettikten sonra şöyle demektedir. 

Bu yar.ıların Türkiye kadar lngll· 
tere ve Rusyada halt.il biua.t Ame
rikan saliılılyet makamları Ustiindc 
pek köU\ bir tesir bırakmış ol<iutu· 
ııa asla. şüphe etmeyiz. llk vazl.femıı: 
ne bizi ne dava b1rliğl etmtŞ olduk· 
ıan devletlerin slyasctlcrıni ne de 
hakikl vaziyeti bılmlyen .şahsıyct ve· 
ya şahısların bu tUrlU neşnyatına 

TUrk c!kl.rı üzerinde yersiz ve lil· 
zumsuz akstllamel yapmasına çalış· 
maktıı'. Birleşık devletlerde deniz 
genel kurmayı reisliği yapan bir zat 
boğ zlar mukavelesinin hükilmlerin· 
den da:lıı nasıl olur da. bu kadar gaf· 
Jet cd bilir. Ve rm.ıharı:p devlcter ge
mileruıı bile sıhlıi muayene kaydın· 
dan :!laşka kontrole tAbl t.utmıyan hU. 
kümlcrtn toyıd etmekte olduğu ser· 
besUikten !Sti!adc cdilrnıyorsa. bunun 
sebebi !boğazlar d~ındakt denizlerin 
emntyctslzllğindcn ileri gelınektc ol· 
duğunu nasıl dUşUnmiyclıilir. 

Blrleşlk dwleUcr ba.hriyesmln en 
yllksek mcsullyctinl bir zama.nlar de. 
nthde eden Amiral Slerllng, Sovyet· 
Jer Blrhğinin Kara~nlzdeki kuvvet· 
lcrlnın dUşmanlarile kıyas kabul et
mıyccek üstünhıkte oldt.1o"'ıından gafil 
olmamak 10.Zundı. Bu zat Sovyetlcr 
Bırltğ, Ka.rad<:niz filosunun Kara.de
nizd<'ki düşman dcnız kuV\·eUerinc 
karşı boğazlardan geçecek yardımcı 
gcm11leı e ıhtlyal'ı olmadığını bilmez· 
S'C öğreıuneltydl. 

Dallan val': Sabık Amcrılta deniz 
gcnelkuıunay ıci.s hava kuvveUerl 
müdahalesin ıı, donanmaların sah le 
yakın yerlcrd<' hareket ve te .. ırlcrml 
nasıl takyıd etmekte olduğunu bil· 
meliydi. 

star gıı.zet inin ya.zısı UstUnde yu_ 
karık.i makale kadar ısra.r etmeyi fay 
dwz !bulmaktayız. Ancak şu nokta)'I 
bilhaSSa t.ebnriiz ethrclı.m ki bu tUrlU 
n .~at tziın uvmekt ve takdir et. 

mektc olduğumuz Amcnkan demok· 
rnsisıne ıst.inat ctur.ilccek kötü ıııyel 
eseri değlkilr. .Fakat ger<* umumı 
\"aziyetc, gerek Türkiye vazıyct:lr.t. 

t derin bir cehalet mahsulüdür. 
Bu ncşriyn.t TUı k efkArmm Ame· 

rikan dcmokrasisl hakkında. ıtıesle

mekt.e olduğU ySı v hayranlığa 

halel vermez. Zaten hor. ihtimale kar· 
11'1 Türkiyedelcı halk cfkfl.rını böyle bıı· 
teessürden vikuyıe ctınt'k içındır k 
V~ingl.on telgraflarına karşı bu mı... 
kabeledc lüzumlu tellkkı ediyorm. 

Uzaktan uzağa duj'dugumw:a gör 

Amerika da bu harbe 11nlfiil mUdaha· 

le etmek '-·cya etmemek tara.!tarlaı r 

vardır. Buna münhasıran ~·r Amcrı· 

.kan davası olarll!t bakmış lehte 

aleyhte mUnaka.şaya gırışmcmişiZdır 
Ancak bu mUna.sebcUe şunu sö~1c· 

mek meoburı~ ctlndcy:u; Jn et; er Ame. 
rikada haxbc 4;mncl, ıstcm.ycnler 

talıhlerınl yukarıdaki fıktrl<'rı söyle
yen şa.hsiyctlCJ c tesH mctmektcn e"l • 
dışe ediyorlarsa onları bu endişe Uzc. 
rın<le haklı görmcmelt anümkiln de
ğll<ilr. 

BuzünkU n srfyat g-afllil ve ceha
letten ileri geımcnıış olsa... lngiltere 
ve Sovyetlcr Bit llğ!le, Türkiye ara-
81lldakı dllrUSt münasebeUeri bozm3. 
#& teşeb'bUS etmek rna.kiadtna atfo· 
lunabilir. B~t Sovyetler Birllğınln 
ve t ıtcronin haUA adalet. hissi bes· 
lcdlğino emin olduCUmuz hakiki A· 
mcrlkan dcmokrasısının böyle sui· 
kastler n t.esiıinc karşı bı:ı:lm ltadar 
Uti:ı: vo kıskanç davranacaklarına 

ftlpho ctmcyız. 

Mühim bi,· mülakat 
Londra, 2 (A.A.) - D:ciy Te~

raphın Ankara. muhabiri Amerika 
bUyült elçls!.nln ŞtlkrU Sars.oot;lu~a 
yaptığı zıya.ret.c tt.lyUk bir ehentmı· 
yet vernıektodır. 

Bu ziyaretin mak.s dı milnhaım- n 
maınmıı.t almak elduğu beyıuı edih· 

dn. Amerikalıl nn Alıt.inyay!I. 

1 

.and k l 1 r 
ı inde tc:ırr u)'alld4m.ı.l.t cllr 



Ankarada zıraat 

kö~gres: aktedilecek 
15 EylO'l.dp Ankarnda bütün zira-

t müdürlerı n iştırakile büyük 
kongre aktl!dıleccktir. Bu kongre
de bulunmak üzere viliıyehmız zi
raat müdürü de bugünlerde Anka
raya gidecektir. 

Kongrede zırai vazıyet tetkik olu
na~k ve ziraate musallat olan has
talık ve haşcratla mücadele işleri 
üzerinde alınacak yem tcdbi.rler 
kararlaştırılacaktır. 

o 

89 nümuneden 5 i 
matluba uygun 

çıkmamış 
Kadıköy belediye şubesi çeı çeve

sinde gıda maddeleri satılan yerler
den temmuz ayı içinde alınan nü
muncler tahlil edilmiş, 89 cins nü
muncden 5 cins matluba uygun çtk
mamıştrr. 

Edebiyat Fa:<ültesi 
imtihanları 

Edebiyat Fakültesinde bu sene 
imtıhanların 29 eylCı.lde ba~lama6ı· 
na karar verilmiştir. İmtihanlar 21 
teşrinicvvcle kadar !bitmiş olacak-

tır. 

-o--

Ha: kın ihtika r la 
mücadelesi 

İhtik!ırla mücadele teşkilatına 
halkın büyük yardımları dokun
maktadır. Dün 8 - 10 kadar ihtikar 
h.-ldiscsi komisyona il{ııar edilmiştır. 
Bunların arasında ehemmiyetli olan
lıır manifatura, fotograf malzemesi 
fırancı:ılıt ve bakkalıyc eşyası üze-
rıne<lir. 

Mürakabe bürosu bu ihbar~rın 
h(.'ı· bir~ ciddi surette meşgul ol
muş ve muhtckirlcri tesbit em:iştr. 
Komisyonun ilk içtima devresinde 
bunlar deıhal Adliyeye verilecek-

lerdir. 

Yatılı - Yatısız - - Kız - Erkek 

Şişli Terakki Lisesi 
A N A - l L K - O R T A ve L 1 S E 

"N . ., ·-r: ÇI NA& 90.KAGI 
Talebe kaydı için her gün m 1.lraeaat edilir. Telefon: 80547 

•r-Balk için yauımı, tıbbi eser-• 

.. 

Kacb.obrda ~ ~ 

BELSOGUKLUGU 
Hastalığı • Tarif • T~i Ye tutulfMmak çareleri 

Yııı:ın: Operatör Of. Cafer Toyyar 

iNKILAP KiTABEVi 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
103 No. lu ilan: Temiz naturel no'hudun dokm.e toptan azami kilo-

6u 15 ve perakende li,5 kuruş olarak tesblt edibniştir. c7762> 

, .. 
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LiBA YI 
ltduır ıarka. zeytin 1ait11ı ıı hali!! yetinın ahini ispat adene ... erilir. 

Alameti 
Farika 

B.tle!l.nnudau ımırlc htv,iniı. 

T 11pla11 ıa: ı ı veri: 

Ucuz ve 
Teminat: ı 

~bİmnhul Tiiıiiıı cWı:ırik Knımli ..,bık No. ıI Naılf Öıama • Td.: !4~7,, 

Tekirdağ Vakıflar i_aresinden : 

16 4000 00 25000 300 00 

15 1200 00 8000 90 00 

t 
uı 

ö z 

3..0. 

9..C.B. 

Odun Sarayda 
Yumrukaya 

> Sarayda Er
gene ve Ta~ğıl 

1. Saray ka.m61nda Ayazpaşa Vakıf orımınlarının 942 sene. 
sf odun sat11ları şartnameleri mucibince yukarda hizalarında ya ılı şe 

kilde açık arttırıma usulü ile artıımaya konulmuştur. 
2. ArtttNnB 22/ 9/ 9 41 Pazartesi günü sa::ııt 15 de Sarayda Vakıflar 

orman muamelat dairesinde yapılacaktır. 
3. Arttırmaya girecek miışterilerlıı 2490 sayılı kanunda yaıılı ve

sikaları ibraza meeburdur. 
4. Şartnıuneler Tekirdağ vakıfla idoresfnde bedelsiz olarak alına· 

biliı 

5. Daha fazla mal\ımat ahnak istiycnlerin Tekirdağ vakıflar ida-
rcsınc müracaatlan. c 7i57> 

Yüksek Mühendis Mekt ebi 
Komisyonundan : 

Satınalma 

Mektcb!mize kapalı ari usulile d8,000o kilo ch"lllek alınacaktır. 

Beher kilonun bedeli d3.0011 kuruştur. İlk tlminat u486» liradır. Ek· r "l stltme 22/9/941 saat 11.30 da mektepte yapılacaktır. c i740> 

T. H. K. Genel Merkez Başkanlığından : 

Matbaacılara Tramvay ve otobüs ücretleri 
lstanb Belediyesi Elektrik, Tramvay ve 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, RO M TIZM~ 
Nevralji, Kınklık ve Bütün Ağn~ann1zı Derhal Kese 

loabmdt\ &Unae 3 kap alınabil i r. TAKLİTLERiNDEN SAKIN iNiZ. Her yerde Pu llu l(Lltıı' 
ıararla isteyiniz. 

~~!t'7."'~~T 

----~---D_c_v_le_t_D __ e_m_1_ry_o_ll_a_n~1I_i_n_l3_r_ı __ ~ _ _.-/1 
1ıletmemİl: ihtiyacı için satın alınacak olan ve &J&iıda cetvel bıılin.Je yerleri, miktarları, mubıımmcn b~ 

muvakkat teminatları ile müddetleri yaııılı dört kalcıu bahıtın, hiıaları.ııda gösterilen gün '"C uaılerde, kapalı 
lilo, Afyonda yedinci ijl~tıne miidür]ijlü binuında rk~iltruderi yapılacaktır· 

Bu işlere l!irmek ~tivenlcrin cetveldıı gösterilen muvakkat teminat ile kanunun tayin euiği Ve!lİ:aları ve ~ . 
cet'rcldc ıör.teri lf'n giinde ek5ihıne &aatkrindt":n bir ı;ut evvel ve u.suluı:ıe tevfikan Afyonda )edinci isletme l--o 
isliğlı:ıe 'f'e.nnclcri lhımdır. (1~ 

Şuuıımeler ACyonda yedinci j,Jeımc müdürlüğünden parası~ olarak altnahi lir. 
__/ 

IM3 nıııham- \[ubammeı:ı 
Muvakkat 

Miktarı Muddeti 
Oeak yerleri 'f'tl kilouıetre 1 meo ltcJd bedel tutarı 

tenunat 

=:1 MJ mlktıırı AY 
kuru~ Ura Lira 

Çay - Iahaklı araaı 
8000 180 ~ Klnı. 227 14400 1080 8 

Meydan - Pınarba~ı 
5000 170 8500 ~ Klnı. 395 638 8 e!1 

Karaim) ıı ista..")onu civa· 
8.9~1 pazıırtesi ~ rı '" Babdız - &zanö- 8000 170 13600 1020 8 

nü Klııı. 431 __,, 
- . 

E;.ımır. - U~k arası muh· 10000 125 ız;oo . "' telif yerlerdl'n 
938 8 s.99'} paı.arıe=ı 

" 

* . ~ 1 
Dr.511.fız Ceır~: 

LOKMAN HEKl:vı 
Dahiliye Mütehassısı 

Divanyolu 1 04 
Muayene saatleri: Pua: 

hcrir- he~oün 2 5. Tel: 21893 

Muhammt'n bedeli 1179880) lira olın 17 kalem çam 1:ereste 1519~ 
zıırt~ı gunü saat ı;;,30 da kapalı zarf u ulü ile AnkMada Jdarc hına! 
nlına<"akıır. ) t 

Bu işe girmek j,teyenlerin fl0244) liralık muvakkat teminat De ptPj ' ~ 

Doktor l'illiiiliiii'I~ 

OHrANİDİS 
Cild ve Zilhrevi mütehassısı 

Beyoğlu Suterazi sakak No. 5 
N'll apartıman 2 el knt Tel 4373t 

:rıo ettiği >cııikalıırı vc tekliflerini ayni guu &aat 14,30 a kadar komii)'O'I ~ 
vermeleri liızımdır. 

Şartnameler 100 kuru~ Ankara, &.kişdıir 'C Uaydarpo,a 't'eDlcl~ 
makıadır. ~ 

lstanbul Levazım Amiirliğinden Verilen: 
Harici Askeri Kıtaat ila nları 

11,000 a<l"t ııalaska kayı:ı alınacaktır. Kapalı zarfla 
cumartw gunü uat 11 de Enurumdıı askeri &atın alma komisyonunıb 
tır. Ta hının bedeli 20 900 lira ilk teminatı 1568 liradır. l'iumune, c~f ., 
m i konu • ııda ~on.ılur. Talıplcnn kanuni vcsikalnrilc tclJıf wckıuııJP 1 

.ııı 
ııı 

Kağıdı Kurumdan verilmek ıurctilc 70 X 100/ 2 ebadında olmak uzcre 
100.000 filrc ve 100 OOQ kurban alııi bMtınl.mım ~ık ckullıu~o koııulmuıtur. 

Mııbımmen bedeli, beher yuz bini 1000 liradan 2000 !ıra olup ı:ııuHıkkııt teminatı 
150 liradır. Ekeiltmc 8 cyliıl ~U pazarte!i gunu t 16 da 'l'. H. K. Genel 

merkez binasında yapılaoaktır. Bu i;,c ait tarı nanıe hrr giın Ankara Merkez 

Tünel İşletmeleri Umum Müdürlüğünden: !iiiOiF ~-ili ooxToR 
ÇIPRUT 

r.aaıinden bir Hat cncl l.;oııu)}oııa \crmclui. (9iD' 

Acağıda ~azılı makbuı:lar za)İ oln!;ıur. Yenileri verildiğinden bU~~ 
Jı&ı ' e hulııııların f O }Dkın a!krri knmutıınlığa tefilim etmeleri iliın o~ıı' aıın:ılma k11misyonundan 'l"C leıanbul Turk Ha•• Kurumu §ubesindcıı 'erilir. 

istekliler ihale gunu komi~onda bulaıımabdırlar. $7730,, ., 
1 

r 
1 BULMACA 
L · • oldan ~p: ı - Bir acıyı unut· 

turma. ayreti; Bir nota 2 - lnce 
ka\b:ır; Boyun arkası 3 - :MnhiU 
dairenin bır kısmı ; Re~ ka.çm1' 
4 - Kani olamama ::; - Kuş koıu 

• .J 

6 - Tatlılık meyve 7 - Bir renk; 
Yapıp m<ıydana koyma 8 - Nezret
mek; Hamam 9 - Tah rri 10 - ' 
Güvercin (Arapça); Kalın sicim 7 

11 - Nezretme; llC'i. r 
l'uknrıôGn ,\'ağı) a : 1 - Azarla· , 

ma; Değnek 2 - Göz rengi S -
Sllnır; Henüz 4 - Mezruıo.t; Din· 
lcnme 5 - Gı:r.lememe (i - İle'nln 
hafif ve kısası ; Hayva.no. kayar tak· Ane; Banka 6 - Ma; Si; Dcı.: :\ta 

7 - Malta; HUr 8 - MWgc ; Fara 
(.ı\raf) 9 - Fnnti ; Gandi 10 - Am· 
en; TaadUI 11 - Sai; Bekleme. 

me. 7 - Adama ya.kışır ~kilde; BU
ytlk bıçak 8 - Birkaç renkli mer· 
mer: Bir uzvumuz 9 - Bu iŞe k&tış 
Bir ıstifJıam son • eki 10 - Omıt 
et; işlenmiş kauçuk 11 - Bir şeh· 
rımiz hnlkın&uı; Ayıı.k. 

E VVEIJKI BUL:llACA:\'l.~ HALLt 
SoJd n Saj;ra: 1 - Hakaret: yas 

2 - A.nn.va.h (Havana}; Mayi 3 -

Yahni; Mayna 4 - Mavi; Tarla 5 -

Askerlik ilanları 

Şubeye davet 
Fot~askerlık şubesinden: 

Y d. İstıhkiım As Tgm. 
Muharrem Tcvftk oğ. Rifat Ke

mal"yc (21056) cok accfe şubeye 

murac. a t etmesi ılıin olunur. 

f' it ranııor 

17 y~ındıı bir genç iş aramakta
dır. Otellerde, sınemalarda veya 

apartımanlarda kalorifer kaz.anlan 
-. e su işlerıne de bakabilir. 

İsteyenler mektup ile Tarlabaşı, 
Altınbakkal sokak No. 46 ya müra

caat ctmcleı i. 

.T !.: ZEL 

Y ukandnn Aşağ'ıya: 1 - Haymana 
Fas 2 - Ana ana; Mo.ına 3 - Kah· 
ve; MUnci 4 - Avni; Salta 5 - Rai; 
Bilgi 6 - ~h; Ta; Ta.; Btlgi 7 -
Manda; Gak 8 - Marka; Faal 9 -

Yayla; Hande 10 - Ayno.; MUrdUm 
11 - Sia; Para ile. 

f "l 
VAT AN GAZETESi 

iLAN FiYATLAR! Kuruş 

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

Abone Ücreti 
Türkl~·c d:ıhlllDde: 

~cnellk 6 aylık S &)'lık Aylık 

1400 '715-0 400 

Jlaıiç nıt-mlcketlt-rc: 

encllk 6 aylık 8 ııylık Aylık 

'!100 H IO 800 Kş. yoktur 

Gazete~ c gonderilen C\ rak derce

dllsln cdllınesln iade olwı.mıu. 

Asker ailelerine yardım maksadile 5 eylül 941 tarihin<len itibaren 
Tramvayların yalnız .birind mevki bilet ı.i.crctlcrile idaremiz otobüs 
bilet ücretleıfod.en ayrıca biıcr kuı uş tahsil olunacağı sayın yolcula-
ra ilim olunur. c7769> 

, KUŞ TÜYÜNDEN 
Yastık, Yorcu, Yatuk lrullannıak hem ke cnlze \ ehem de 

:= Bir KuştUyü Yastı k 1 Liradır 
Yastık, yorganlan da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçılnr 

Ömer Bah otlu Kuş Tüyti Fabrikası. Telefon: 23027. 

Be-yoğlunda ış ;yeri: lk'yoğlu BUR A Paı:an 

1941 IKRAMIYELERf 

' 

Kilçük tasarruf 
hesapları 19:1:1 

iKRAMİYE Pl.ANJ 

ı adet 2000 liralık = 2000. - IJn 
3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 7W > = 1500.- > 

' > liOO > = 2000.- > 
8 > 2:>0 > = 2000.- > 

35 > 100 > = ~.- > Her nevı Amerikan ve Avru- AEŞWELEB: t Şum&. ı May-. 

80 > 50 > = 4-000.- > 
JOO > ~ > = 6000.- > 

pa radyolan ehven surette ta- 1 ~ ı tıdaeiı.,rio 
m'ır cdılır. Bankalar Agopyan ı Basıldığı yer: VATAN MATBAASI 

1 
Sahibi ve N~rlya.t MUdUr11 ~ )'all&kr. 

.. ha. n_ N.o .• 7 ... ______ .. AHMET EMİN l ' ALMAN , ___________ .ailiili:zi~-m--•lıl' 

1 

Ct.ldl7e , . ., Ztthrel"lye Mütciı»
sısı Boyo:!• l.'elli lUAl..Uı: :' .l· 
u.n ku?.ım: roata t...lmi'1 
l .3~~ndo M~ı n---t:"·l'l~ ı 

Wiilllıı.m11 T1ıl : 4.S::U3 ' d 

ar. I!. da 
'i1Ail AE T ü 

DABILl ILUTAt .mı.Aa 

f.:Ü ı B 4 3.:JJJI 

1 
Tünel ŞahdeğirınÇl!l} aoll. Na. :. 

Tel. tıtlOG 

2 den 6 e k a4&r 

ELİ ÇABUK SL'NNE1 Çİ 

BIF&T KIP ILO 
Eyliıl için giın almııktnd.r. 

i 

KtdıiM: Beratla Mqmtiyet. C'.I~. 41 
Cünq a{Hlrl. 

EP: ERE.\'J\.ÔY: Tel 52 • 73 

TAKViM 
3 EYLÜL 941 
ÇARŞAMBA 

AY: 9 - GüN: 2f6 - Hızır: 121 
RUMİ: 1367 - AGUSTOS: 21 
H!CRl: 1360 - ŞABAN: 10 

.. .. .UU.r :LE\' .u.ı Eli-'\ 1 

GÜ?'-"EŞ: 

ÖOLE 
tKlNDt 
AKŞAM: 

YATSI: 
İMSAK: 

6,29 
JS,13 
1'6,58 
111,41 
20,16 

4 ,43 

-
ıo..a 

5,33 

l:,oo 
ı,:s;:; 

9,03 

Cilt Tarılıi fi uıııarası .llulurıdyatı 

ı-

6 

3 
3 
3 

!.'2.7.941 
24.7.941 
26,7.911 
2.3.WU 

26.i.941 

561756 6 346 
S63i63 13 170 
563768118 144 

79403 26 143 
79!06 26 171 

Kg. S ığu eti 
Kg. r.ıiır eti 
Kg. sıgır eli 
Kg. eığır eti 
Kg. ııj;ır eti. 

<988 .... 

* BC'.herine tahmin edilen fiyatı 100 kuruş olan 10,000 şOel 
1 yular sapı pazarlıkla satın alınacaktır. 3000 ade~n a~ğı~d 
I üzere ayrı ayn teklifler de k&bul edilir. İhalesi 8/9/041 pazıu_:!j 

saat 11 de Ankara<la M. M. V. Satın alma komisyonunda y.w:- • 
Evsaf ve şartnamesi komis)'oında ıgöriilür. Taliplerin teklif 
miktar üzeıinden kati tcminatlarilc belli vakitte komL.;yono 

(992 . 

* v 6000 kilo sade yagı alınacaktır. Paz.at"lıkla eksiltmesi 
Pazartesi günü saat 15 de Keşan civarında Yerlisuda askeı'İ • 
ma komisyonunda yapıhrcaktır. Tahmin ıbcdcli 11,400 linr il~ 
85.'i liradır. Taliplerin belli vakitte komisyona gehneleri. (~' 

* ıMudany.ada 15,000 ton mal tahmil '\'e ~·e eteir.tleceJct1f 
lılda eksilt.m~i 8.9.941 paz.nrtesi ~n saıııt 15 te Trilya ~ 
tın alma komısyomında yapıla<:aktrr. Ilk teminatı 1342 ltrn 
tur. Taliplerin belli vakıtte komisyona. gclmeleı·i. (996' 

-GONON
l_soRsAsı 1 

1 E\'LÜL9U 
1 Sterlin 

100 Dolar 
tsvJ.ı;:ı·e Fl'C. 

> Peçcta. ' 

:.;,22 ı 
129 20 

-.-
12,Sü 

., \"en -.-
> İsveç kronu 30,75 

Esham ve Tah,·ilfıt 

L .' K . 
1933 Tiirk borcu I 21 ao 
1918 İstikrazı dahili 22 50 
1933 İkramlyeli Ergani 20 30 
1934 Sıvas • Erzurum 20 10 
Anadolu Demiryolu t.aJwll1 46 25 
T. 1ş Baınkası müessis hisse 185 00 

:?\"UKUT 
Türk Altıru (Reşat) 25 65 
'rürk Altını (Ham.t) 21 15 
Kaim beşi birlik 114 
Kalın beşi birUk (Reşat) 120 50 
:!'4 ayar altın gramı 3 49 

zınat BaAbmıdıa Jnunbvall "" lhbaıtm ta.aarnıf tı~, 
en u tlO Uran bulunanlara eenede 4 defa çaJdlccek kUJ"ll 
6&ld pl&n& gör• tknmiy• ~. / 

' ~ J.000 t.,000 nır. 100 lldet 50 nnJI* 60 
J 

' • 300 • 2.000 • ~ 
' • 2IGO » J,000 » uo • '° :ıt si 

M ,. 100 :ıt ~ » 180 » IO » ~ 
DtıorAT: Hesaplarmdakf peralar btr snıe lıçindo :S0 ;,..ı>" 

tı dc.pnJyenlere ila'amJye çıktığı takdirde % 20 fazl&Sile v OS. 
l[lll'&lar Mnede • cSota. 11 mart. 11 baldran, u efl 

u mrtDcik&n11Ddıa çekilecektir. 


