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Kız ' u a 

bal n 
~1 Avrupada milyonlarca açın derdine 

zaman b l k •• ·zk 
hesapları . çare u ma uzere ı • 

ınsanca 

::ı~· .... ~ .......... adımı Türk milletı· 
~ ha lki, uç 7ılına be-

atmıştır 
~· Çiinkti. ba harpteki 

it faaUyetJeri geçen har p· 
" defalarla keıriftir. '·A . "hrrıet Emin YALM AN 

trbın 
tırı ÜÇilncü yılının başla· 

dayız. Bir sene evvel Al· 

~~ır~?1 usullerinin verdiği 
~aordükten sonra harbin 

11' Yılı olacağına inanmak 
tUt •kat bugün İngiltere ve 
Co\~ bir dördüncü yıldan 

to tabu bir ıeymiş gibi bah· 
ır r. lierkes bunu içine ya· 
tın~ lfükfunetler hesaplarına 

r. Aınerikada demokrasi 
~11 ne ıaınan geleceği tah· 

a.~) irken şöyle deniliyor: 
lıı.. ae~ın sonunda belki, fakat 
~ tsinde muhakkak ...• 

"-11ı~Yle geliyor ki, ikinci el· 
birinci ile yarışa tutuş

) • t.f Uddet bakımından geri 't ratı görünmüyor. 
~Oirusu aranırsa ikinci 

ltlı 1 bu yanıı çoktan ka· 

1 
t. tünkU bu harbin her 

ı d~n harbin iki senesi, üç 
~emektir. Mücadele yirmi 
'1'a)1> t\rvelinden kat kat 'kesif· 

•rt •relerin silrati üç, dört 
Y'?ıştır. Miktarları geçen 

ıq~<lre~lerce kere çoktur. Tah· 
1 ile etini yirmi beş sene ev· 
leJrıı. lllukaycse etmek hatıra 

1 
et. Sonra tank, ge~n 

~r l>tldai şekilde bir umacı 
~ ı ~ lll~ddi tesirinMn ziyade 
ı '-t it lr;nde idi. Bu harbin 
\]il\ 0 rkunç bir tahrip vasıta· 
~ ~mı surette makine kud· 
~it b:ı>te eskilere kıyas edil· tta; Ölçüde tatbik edilmiş, 
~ !er !(! seneleri dolduran 
~ h •Ylara indirilmiştir. 

ı arp eden veya harbin bir 
Olar k 

~illi 8 işgal altında bulu· 
tı ~ eltetıerin fellıket ve se· 

61~~ harbi eski harbe ait 
'lıtı UleriJc ölçmek caiz ol· 
it ı löstcriyor. 

1 1' ne 
•tr, bu olacak? Düşünenler, 
tıtrı na alt ihtimaller karşı· 

~ıı lı.ı~rlar. İnsan cemiyP.tlc
~t 19

41 
ir zaman eksilmiycn 

l~ ltıi1tta · 1942 harp kışı esna· 
lıır;ca artmakla kalmıya· 

k ınemleketlerin halkı 
lt'ı-111 dotruya 610m tehlike· 
'atg1~~k, eski zamanlarda 
tıdec arına utraml§ gibi kı· 
illa ektir. 

~ \oe ~ tabiata karşı galebe et· 
~ llıtıl~runrna, giyinme. yiyip 

Ce ı;Iarını karşılamak için 
~ne 

~ t ~lı çalışmışlar, her sa· 

1• li'aıc :!\ferler temin etmiş· 
~bıı ~ ~lgınlığın .akla karşı 

Itır ~lı u Zaferleri hiçe indlr-
ll'orı ~ene A vrupada yüzler-

• >ııcaı- l'lsan kömür bulup ısr 
< "'· eJb· ~ ~ec ıse bulup giyinemi· 

l'acalt ele bulup karnını do· 
"'• c lır. Ayni dakikada şl· 
<la ~~U'bt Amcrikada Avus· 

I(l ' 
~ ~0,_ nı Zelandda ihracat 
~ 1\ d" 

rı Ya 'Ye ylyecek, içecek 
ı.~l'-'~ktkrnak, d<!nlzc dökmek 
·~ıı lr. 

ı ere ı. 
t \r~l'll l\lsa bir zamanda ni· 
r11 eıc ı . 
~ itle!( . Çın yıldırım harbi· 
~retı ~ki tarafın da bugün 
~a •ııın arlcindedlr. Anlaşma 

ı 1~ 'rr.apa \•arınnaın kapıları 
•t ~'ll\sa ~ıdır. Buna yeni bir 

lıarı bU: Roose\•elt'ln geçen 
h~l'-'dli· ınuharip his ve li· 

• ~lt ~llld1• son nutuk, en kuv· 
• ır. 

• ~ •ll l'(l 
,, lı, 

3
1.'f Zlercc milyon insa· 

lta11> alctı, hastalığı ne o· 

IKızılay cemiyetinin, memleketimize tarihi bir şeref temin ede· 
cek kadar mühim bir karar verdiiini ve icraat ve tatbikata ieÇ· 
mek üzere oldu~unu memnuniyetle. iftiharla haber aldık: Kızılay 
Yunanistanda felfiket gören >halka el uzatmak meselesini üzerine 
almıştır. Oraya yakında heyetler gönderecek, tel}kilit yapacak. 
kendi menbalarından miimkün ol~n yardımı gösterecek, .memle· 
ket halkından bu yardıma iştirak etmek istiyenlerin yardımını 
kabul edecek ve bütün dünyadan Yunanistanda açlık ve felaket 
içinde kıvranan halka gelecek yardımları da yerlerine isal etmek 
ve dağıtmak için hayırlı bir mecra hizmetini görecektir. 

Kızılay cemiyeti Umumi Katibi B. Ziya Tahsin telefonla sua· 
limize cevaben cemiyetin esas kararları vecdiğini ve tatbik.ata ha· 
~rlanmakta olduğunu teyit etmi&ıir. 

Dünyanın birçok yerlerinde bugün ölüm ve tahrip hükümran 
olur ken, masum, sivil halka hayat imkanı vermek ve sönen insan· 
lık duygularını canlandırmak yolund a ilk adımın memleketimiz· 
den ı:elmesi ve Türk Kızılay cemiyetinin bu asil teşebbüse önayak 
olması, her Türkün kalbinde iftihar hisler i uyandıracaktır. Öyle 

ümit ederiz ki, milletlerarası Kızılsalip cemiyeti bu çığırı dıger 
Avrupa memleketlerinde devam ettirecek ve böylece bu kış mil· 
yonlarca masum sivil halkı bekliyen fcUıketlerin bir dereceye ka· 
dar olsun önüne geçilmiş olacaktır. 

Memleketimizin istihsal imkanları mahduttur. Kendi ihtiyaçla· 
rımıza halel vermeden Yunanistana büyük bir yardımda buluna· 
mayız. Fakat imkanı olanı yapmakla da karagün dostu olduğu· 

muzu Yunan milletine isbat etmiş olacağız. Bundan başka dün· 
yanın her tarafında Yunanistana yardım için hareketler vardır. 
Amerikada geniş menbalarla Vanderbllt cemiyeti adında. bir ce
miyet kurulmuştur ki, mümessili memleketimize gelmek üzeredir. 
Bütün dünyanın yardımlarını Yunan milletine ulaştırmak için 
Türkiye Kızılay cemiyetinin vasıta hizmetini görmesi, memleket 
hesabına şerefli bir insnni vazifedir. 

Kızılayın bütün büyük mazisi. boyle vazifelerin hakkından 
ıeldl~lne ve en yüksek bir teşkilAt kabllly~tini temsil ettiğine 
canlı bir delildir. Yunanistanda kurulacak faaliyetler, Kızılayın 
parlak tarihine yeni ve güzel bir sahife ilave edecektir. 

Sovyetlere göre 
Sovyet 

taarruzu 
HARP VAZİYETİ 

200 kilometrelik 
bir cephe üzerinde 

devam ediyor 
Moskova, 4 (A.A.) - Lozovski 

gazetesi, Almanların Moskova ·Ki· 
yef demiryolunun iltisak noktası 
olan Briansk'ı zaptetmiş oldukları 
iddiasını a:radyo z.aferi» diye tav· 
sif etmektedir. 

Mütekabil taarruz lar 
Merkezde Timoçeko ordusu nnıka

bil taarruza geçti Alınanlarda birtaraf
tan Eiranska yaklaşırken diğertaraftan 

Goıneld~n aşağı Desna nehrine doğ

ru ilerleıneğe ve Budieni ordusunu 
şiınalden kavran1ağa çalışn1aktadır

Ç6rçil Bu gazete, Almanların Lenin· 
grad'a doğru ilerlemekte oldukla· 
nnı ve mevzilerini muhafaza el· 
mek için mühim takviye kıtaatı 
getirmekte bulunduklarını ildve 
etmektedir. 

lar. Briansk - Goınel - Harkof ınüsl- /ngiliz - Kanada 

Ayni gazete, Almanların Dnle· 
per nehr ini dubalarla geçmek i~ln 
yapmış oldukları birçok teşebbüs· 
lerin tardedilmiş olduğunu yaz· 
maktadır. 

lesi içinde yeni ıneydan 
belerine intizar edilebilir. 

ınuhare- işbirliğini anlattı 

So"-yet donanmıuıının akıbeti 

Londra, 4 (A.A.) - Baltrktaki 

(Devamı Sa. 3, Sü. 5 de> 

1 Yazan: ihsan B03 AN 

(Askeri muharririn yazısı 3 üncü sayfada) 

1 işçilere yemek 1 

. -

1 
İnblsarlardan sonra Sümer Bank fabrikalannda da işçllere pa· 

rasız yemek tevzllne başlandıfını dün bildirmiştik. Yukardald re· 
simde fabrikalarm birinde yemek yiyen i~ileri rörüyorsunuz. 

'-·-----------------------------~ 

Almanlara göre 
Finler sulh 
istemiy<1rlar --

Marepl Mannerhay
mın beyannamesi 
Bertin 4 (A.A) - Alman harp teb 

11\g'l: Alm&n h&Teki.tı Plin mucfbnce 
&t ıvam etmektedir. 

FlaJer harbe devam edec>.ekler 
Helsinki, 4 (A.A.) - Mareşal 

!lıknnerhelm Fin aı!kerlerlne hitaben 
~ emriyevmı neşrederek harekAt 
eBrtasında göırterdiklerl parlak cesa
ret~n dolayı Fin kıtaıarını tebrik 
ettikten sonra billıassa şöyle demek· 
te<llr: cMetin olmağa devam etme· 
llyiz. Sil.Mu bıraka.rak sapana sarıl· 
manın za.ınıı.nı henüz gelmeınl~tır.> 

l>iğer ta.raftan Fi>n tebliğinde şun
lar ka:y"dedilmektedir: · 

Londra, 4. (A.A.) - Kanada B&.t
veklll B. Mackenzi Klng şerefine 

Clty dahilinde Mansiol\hollıe'de veri· 
len öğle yemeğinde bir nutuk lrad 
eden Başvekil B. Churc'hill, sözleıine 
evvelA misafirlerinin yüksek meziyet 
!erini tebarllz ettirmek suretlle b8.f· 
la.mış ve Kanada Başvekillnln nut-

( Devamı Sa. 3, Sü 5 de) 

Bulgar 
meclisinin 
içtimaı 

Sofya, 4 (A.A.) - Bulgar ajansı 
bildiriyor: 

Diln Bulgar parllımentosu üçün· 
cü fevkalf1de içtima devresinin bi· 
rinci celsesini akdetmi§tir. 

Sabahleyin hükümet azaları da 
hazır olduğu halde meclis ekseri· 
yet partisi toplanmıştır. 

Başvekil M. Filof söz alarak. cel· 
senin ruznamesini bildirmiş ve 
memleketin umumi vaziyeti hak· 
kında izahat vermiştir. 

Hariciye nazırı da Bulgaristanın 
harkl siyasetini etrafile anlatmış 
ve harici vaziyetin iyi oldufunu 
söyledikten sonra milli birliiini 
isbat ettiği takdirde, Bulgar mille· 
ti için ~ndişe edilecek bir şey ol· 

«Kar eli berzahında d~an anu· madığını tebarüz ettirmiştir. 

vicdanı uyuşturmak pek de kolay 1 mizde çıkan bir röportaj hakkında 
olmıyacaktır. l\1asa başında harp , tecavilzkarane bir yazıya tesadüf 
pl6nları yaparken. insn~ları ancak ett ik. Bu tar zda bir lisan kullanan· 
bir miktar meselesi dıye hesaba 
katanlar bile ister istemez irkile· it. tııı ceval>liınlarına, harp he· 

~ ~~· bı Clrmtyen sual bu· 
~~ bire rağmen insanlığın cekler, sarsılacaklardır. 
~-....ı~ek Vicdanı vardır. Bu Ahmet Emin YALMAN 

ları bir fikir mnnakaııası için mu· 
hatap saymıyoruz. Mes' · haysi· 
yetinin korunması endişcsile bu 
yazıdan dolayı Basın Kurumu hay
siyet divanına müracaat ettik . 

dane bir mukavemet göstennı~e de, Bundan sonra dahiliye nazırı 1\1. 
neticede tamamlle mağ!Qp edilmiş· Abrovski söz alarak, şarktaki as· 
tir. BUtUn ndk:talarda memleketin kert harekdt bakımından dahili va· 
eskl hudutlarına varılmıştır. Harp 1 ziyet hakkında izahatta bulunmuş 
ganimeUeı'.mlz muazzamdır. Son ve alınacak tedbirleri bildirmiştir. 
harekAt esnasında yllz~erce otomo- Ekseriyet partisi mebusları. na· 
bil, 2000 den fazla. beygir, y(lze ya· zırların bu izahlarını hususi bir a· 
kın tUfek, 300 den fazla top ve he- !Aka ile dinlemişler ve memnuni· 
aapeız hafif ve ağrr piyade sila.hları yetlerini alkışlarla izhar etmişler· 11 ltt.ılak feryatları duyma· * 

ları tıkamak, bu Dünkü Son Dakikada ıaute· A. E. Y. elimize ı:eçıntşlir. ı dir. 

VATANDAŞ ! 

Milletler için uçmak ihtiyacı 
hayati ihtiyaçlardandır. Uç
mak mücadelesi, y a ş am a k 
mücadelesinden biri olmuştur 

Nüfus tezkerenizi 
Yanınıza ·almayı 

unutmayınız! 
Örfi idare Komutanrn·n emriyle bu sa
bahtan itibaren her erkek vatandaş talep 
vukuunda nüfus te zk ere sini ibraza 

mecbur bulunmaktadır. 

Bu sabahtan itibaren Örfi İda· 
re mıntnkası d ahilinde b ulunan 
biltOn şehirler, kaza ve nahiye· 
ler vesalr mahallerde olduğu gi· 
bl 1stanbulda da her erkeğin nü· 
fus kağıdını yanında taşımasını 
emreden Örfi İdare tebli~ mer· 
iyete girmektedir. Örfi İdare 
Komutanı Korgeneral Ali Rıza 
Artunk&lın emrile bugünden iti-
baren her erkek nüfus hüviyet 
cüzdanını yanında taşımaya mec 

burdur. Bu emir hllAfına hare· 
ket edenler hUvlyetlerinin tesbi· 
ti maksadlle karakollara sevke· 
dileceklcr ve hillıfı hakikat be· 
yanatta bulunanlar hakkında 

Örfi İdare kanununun yedinci 
maddesi hükümlerine göre taki· 
bat yapılacaktır. 

Örfi İdare kanununun yedinci 
maddesi şudur: 

cl\fadde 7 - Örfi İdare altına 
alınan yerlerde askeri idare ta· 
rafından ittihaz edilen tedbirle· 
re karşı hareket edenler ve e
m irlere itaatsizlik .gösterenler v • 
hüviyetine dair hllfıfı hakikat 
beyanatta bulunanlar hakkında 
T ürk ceza kanununun 526 ıncı 
ve 528 inci mnddelerinde yazılı 
cezalar üç mısli arttırılarak bük 
molunur.• 

Bu maddede işaret edilen ceza 
kanununun 528 inci maddesi ı 
ay hapis ve 50 lira para ceza· 
sını müstelzim bulunmaktadır. 
Yalnız Örfi İdare kanununun 78 
in<:i maddesine göre, bu cezalar 
üç misli arttırılarak hükmolu· 
nur. \. _________________________________ _, 

Milli Şef 
Balık esirde 

Cümhurreisimiz, Balıkesir 
halk ına iltifatta bulundular 

Balıkesir, 4 (A.A.) - Milli Şef 1 l~yctlcre Balıkesirin selamını gö· 
İnönü dün saat 20 de Ayvalık yo· ı turecetlın.ı> 
luyla İzmirden Balıkesirc gelmiş· Gönüllere ferahlık verici bu söz· 
tir. Milli Şef cadde ve sokaklarda ler, meydanlarda toplanan binler· 
toplanan on binlerce ctıallon coş· ce halk tarafından sürekli alkış· 

hlrla karşılanmıştır.Mlll' Şef İnönü 
kun tezabllratı arasında doğruca bugün saat 10.20 de hususi tren· 
hususi trenlerine giderek geceyi lerlle Balıkesirden ayrılmışlardır. 
orada geçirmişlerdir. Cümhurrcl· 
simiz bugOn saat 9 da şehrin görü· 

lecek yerlerini, bu arada Kız San· 
at okuhınu, askeri hastahaneyi, 
halkevini, Atatürk parkını. Ziraat 
bahçesini gezmişlerdir. 
İnönii, halkevinin oparlörlerile 

Balikesir halkına bir hitabeM bu· 

lunarak demişlerdir ki: 
ıı.- Viltıyetlcrin her tarafında 

vatan<iaşları çalış'kan ve neş'eli 
buldum. Balıkesiri milli birliğin 
gilzel bir örneği olarak takdir .ede· 
rim. Buradan çok neş'eli olarak 
ayrılacağnn. Ve diğer gittiğim vi· 

Birkaç satırla 

Yağll - Yarım yağlı 
Fiyat Mürakabe komisyona 11· 

da maddelerinin flyatlarmı teeıblt 

ederken beyaz peynlrln yaflmoa 

'75 tnıru, koydu. Yanm yajidana 

fiyatını ayraca tesblt edecetflli bU 

dlrcti. Faka& bUI açıkgijder yaf
lılan 9lmdlllk ortadan lı:aldınp '75 
etlk etllli yarım yatldarm llstUne 
diktiler. Kcınrisyonu dlkkatbd çe
kerb. 

MOsabakamız 

Sual No. 17 
Şehrin gUrUltwü \."e kalabalık hayatında çok para kez•mn•nıza 

ratmen bergfuı bhıblr dertle uğraşarak h~yel'anh fakat yıpratıcı blr 
hayat mı sürmek lsterslalz, yoku asude bir köyde kanaatkAr bir 
kazanç fakat tam bir gönül ferahlığı '-'ll ra.batlıfı içinde yapmayı mı 
tercih edeniniz f 

NOT: Bu sualin cevabını Lf&t 1akl ırupon Uzerln• kaaca yaaacü 

ve 80 .sua~ tamamlaıımca cevapları adrMlAIJıl• birlikte paeteaı.iM ek· 
derecekslnl&. 
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-AMEQillA 
NAAPT-E 

Soru orlar h 
Serseri köpekler 

~ 

1 

stan 
~~~~~~~~~~~ı 

u s • Köy l Ü erimiz 1 ~' ;;=:;;;;:;;;;;;;;;~ 
toprak ve to- 1 P. T. T . . 
hum istiyor ar \ müvezzilerı 

• t nisbetleri a 
«-· E\1mln bulunduğu cadde üo 

eh-ardaki arsaya geceleri muhitin 
bUtUn azsın kopc.klerl toplanıyor. 
Bu muslbcUerlıı havlama. Jurla· 
ma ve boğuşmalarından bUtliD 
m~halle halkında ne uyku, ne de 
huzur \'c rahat kalıyor. Bekçiye 
&ö) ledlk. Ne yapayım ben kend.1-
llğlmdcn öldüremem, ce\abını al
dık. Karakola hııber gönderdik, 
merkeze )azdık cevabile karşı· 

laştık. Bu köpeklerin l~lnde ku
duz olanlarının da lbulunma ı m
barlle ıhlı:ıtlmlzl, kuduz olmasa 
blle cmnl)et ve 1stlrahatlmlzi tch 
<Ut 'e ihl11 eden bu lıny\ anlardan 
kurtulmak l~n ne yapacnğumzı, 
nereye baş' urncağınıızı ııaşır

f 
Oün şehrin iaşe meselelerini görüşmek 

Almanlar. lngilizlerden gerek zabit 
ve gerekse nefer 

üzere l1şe Müsteşan ve Valinin bulun
duğu mühim bir toplantı yapıldı :ı '----- _____ J 

«.Kıdemli P t Telgraf ıııf 
İstanbul mebusları dün sa.'bah Ba· Jeri» lmzaslle aldığunıı. bir:,, 

lurköy Halkevi salonunda halkın 41· ta, geçinme zorluğu karı:1"1 

!eklerini dınlenıifler ve bilyük bir lerlnc ncı~ nc~k nnc·ıık h:ı.,.US 
itibarile daha az zayiat vermişlerdi .• 

DUn Ticaret Ofisinde, lsta.nbul leri tetkik olunmuş ve lhtiJW.rla da
ali ve Belediye Reisi doktor LOtfi ha şıddcUe mücadele için yeni ka
ırdar, 1nşo MUst~arı Şefik Soyer, rarJar alınmıştır. 

halk kiltıe& bulunmuştur. bliylikleri olduğunu so~iı~e~ 
Toplantıda evv~ Bakırköy kay- h3mlarını lazınaınıı.ı lstı~o 

v makamı halkın dileklerı hakkı.il.da 15 _ 20 ıseııedcııberl Po~t~ 
mebuslarrmıza etrıı.!lı izahat ver· inde \'alışan bu mlh<'zıııer 

- 17-
1NG1L1Z VE ~IAN UYlATI 

FARKLARI 
Geçen cihan harl>1 bittik.ten blrkıı.ç 

sone sonra İngiliz ha.r:biy~ nazırı c.UU 
yUk Harpte lnglllz askeırt gayrctnıin 
ıstatıstlkı namı altında blr eser neş 
re~t r. Bu eserin b1r tas1J lngUiı: 
ve Alman zayıa.tmın muk.11.yesc&inc 
tahsis cdlııniştır. Garp cephesinde 
1015 şubatından 1918 ilk~ ka 
dar geçen müddet zarfındaki bu za
yiat tç n Brttanya llita.tl:ıtlğl har.biye 
nezaretinin rcsın1 arşivlenno, Alman 
tstatstiği de federal Potsdam a~v
lenne tnınat etmektedir. Bu lstaUs
ukleı e göre Bıitanyalıların zahtt za
yııı. tı 115.741, Alma.nlarınkl m ı.ı.7.256 

dır. KUçUkzabit '\le nefer oW.rak Bı·i
tanya zayiatı 2.825.932 vo Almlmla
rınkJ l .638.HO dır. Bu suretie zaoıt 
zayıatır.da. 5 ~ıze mukabil 2 Al
nıan, kUçllkzabit ve nefer zayiıı.tındn 
l:l İngılızc mukabıl iki Alman kayt>c
dılm!ştir. 

"l lUiLYON ZAYİAT 
Bu resmi ıstattsUkleıl"fn sıhhaUn· 

d n şUpheye mahal yoktıU'. Bununla 
bcra"b<'r bu he63plar bUt.Un haı"be dc
ı:ıı. harbin bir aaiha.Sma. ait.Ur. 19l8 
den'beri Ahnanya. \"O tngııteredc çı

kan diğer istatı.sWdcr. de gÖZönUnde 
bulundurmak Ulzım.dlr. Diğer taraf
tan bu zayiat !Qindo yaralılar da. var_ 
dır kı bunla.r içinde za.ma.n ile iyile· 
şenler veya hastahanede o1enlcr ol
muştur. Kayıplar arasında orta.ya 
çıkanlar oldu. Bu sureUe myiat lis
lesı b\r hayli deıği.şmL,'l, k.aba.rmJştlr. 
Mcseta. 1923 de Alman resmi lst:tı.tis
tık daır za;;~ (97 bbı kJ,şinln 

daha ilAvc cdildlginl bil.dimılşUr. Bu 
suretle bUtün geçen haıl>te ve WUln 
A~ma.n cephelerinde Almanların za
yiatı 7,080,000 k~ye çılaıuştır. Bu 
za.y ıat 18,250,000 ki'llik sclerber or· 
du üzerinden blmuştur. 

Yalnız gaı'P cephesinde, Fransada. 
Alman zayiatı yek!l.l\U 5,383,000 (kı 

bunun ancak 1,545,000 adedi ölUdUı") 
'kc.ı1 ayni cophede Fransızlar 4,974,000 
lngillzl r iSC' 2,758,000 zayiat verm!ş
lcrair. in:nlz ve Fransızlann bu zayi 
at içinde öllUen 2,.116,000 dir. 

Alınanların geçen harpte Rus ve 
diğer cephelerdeki ayia.tı d:ı. 1,697 
bin kadardır ~ böylece yekfuı kayıp 
!arı 7,080,000 oiuyo • öllllerinln sa.yı-
r ı.sc 2,000,000 u bulrııuşlur. 

Ll\IA LAR DÜŞ)lA?\"LARINDA .. '7 
AZ ZA.YİA'l' VERDİLER 

Bu ıstatistiklerden çıkarılan not.ıce 
şudur ki bari>w devam ettJ.ği bUWn 
seneler, ıı.ylal' ve günler za.rtında Al· 
marJar h rp eWklerl ordulardan faz 
la zayiata maruz luı.lnıaroışlal' \'e bl-

lfı.kis düşmanlarına. kendılermden kat 
kat fazla zayiat verdı.rml.!Jlerdir. Hat 
tA birçok sa!ha.lar<ia knrşılarındtrlcl· I 
nin zayiatı kendi zayiatlal'ının iki mıs 
li olmuştur. j 

Fransız makamları şunu teshil et-
1 mişlerdlr kl harbin her safhasında 

Fransızlar ölü, eısir \"O mecruh olarak 
dllşmanlarından fazla zayiata. mnruz 
kalmışlar<Ur. Hattıı. ıstcr müdafaada 
iStcr taarruzda olsun, netice değiş
ınıımiştır. Harbin başında Alman a
kını karşısında olduğu grbı Verdun· 
dalti AlmaJı taarruzunda da, Alman 
mevzllcrine karşı Fransızlaı-ın açtık
lıı.rı şiddetli ve devamlı taıı.rrul'.larda 
siperlerdeki YJpratma hat.bi esnıu;ın
da dıı. Frıuısızların lblr Almana karşı 
1,5 ha.ttA 2 Fransız Juuıı dökmeleri 
ica.p etm~tir. 

Keza yine istatistiklerden anlaşıl
dığ'ı üzere Brltanyalılıınn bUtUn ta
arruzlarında. Alman za.yiıı.tı karşısın
da lns'Uiz zn.yiatı dörde kıırlll alt:ı 

nisbcUnde olmuş. hıı.t.tlı. iki m~lne 

çıkmıştır. 

Hilla& iki tarafın zayitı.tındakl bu 

ni:lbet ne zmnan ile, ne taarruzla, nlı 

mUdataa. ile d~cııniş, dllşman taar
ruz etıUgi zaman bize fazla zıı.yiat 

vcrdimüş, ib>z taarruz ettiğimiz za. 
man yine !azla za.yiıı.ta maruz kal
!nıFAır. 

Bunun en mütJılş nUmwıcsi 191~ 
.il.k.'ba!n&;rında Fransız t.aaıTUZu su·a
amdo. görlllmÜfUll'. .Biıt>lrlnı mUtea· 
kip ya.pı!:nn bu taarruzla.rd.a Fransız 

lar hiç bir şey kazanmıı.kliızın tam 
1,300,000 ld.şi k~tmiflcr, halbuki 
Almanlann yı.ııe ayni muharebelerde 
ka)"bı 506,000 den U>aret. kalmıştır. 

O ll'.ranalZ generali Jofr'un on 
fena senesi olmuştur. O taarruzJ:ır tA 
biye hataları ve lleriyP-görmck husu· 
suııdıı.ki cdıalet ve gafletlerle dolu
dur. Bu taarruzlarda ne adetçe tefev 
vuk, ne lüzumu kadar topçunun t.ah
~. oo mUhlmma.t sto.klawun klfa.
yeU. ne yeni makmo kuvvetlerinden 
· ifade, ne !bir manevra baskııu, ne 
de bUytlk blr zafer ümidi olmada.:ı. 

laı.hrama.n, !u.kat adetçe mahdut olan 
Fransız millet.\ en kuv.veW mc\'Zlle
re .karşı, sag-ıam demir tcllcre karşı 
ve büyUk biı· meha.retlc, soğı.ıkkanlı· 
lıklıı. idare edilen binlerce mltralyöze 
ka.r.şı SC\"kcdilmiŞtlr. 

O ilik baharda ya.pJlruı ta.arı uzlar, 
bUWn harbin en mUtıhiş, mı netice.sız 
misalı olmuştur. Bunun nwsullyen 
Jofr'un emri altında. bu taarı·uZları 

tatb1k eden Foch'a da aittir. 

- :so~ -

K 
v ıniştir. hamhırı hulfısn ol:ırnk şodııl'' ali mua.vlni Ahmet Kınık, Ticar ... t taı:e :ı\IUsteşarı Ilandımıa)ıı gldl)or 
OtlSi mlldürU Ahmet Cemil Con v11 ta.,qe Mlisteşan Bay Şcfık Soyer 
Belediye 1kt.ı.sa.t mUdUrUnUn iştira- bugtln Bandırma.la hareket edecek, ık ile bir toplantı ya.pılmıştrr. orada iaşe lşlerilc meşgul olduktan 

Dlleklerm en mUhimıni köy lerl Hunların ao;ıl maaşları bili 
t..e(tkil ctm1\ Ur. KöylWerimlz arazi- tur. F,llerlııc gcı;cn par.ıı S! 
lerin;n e.z olduğunu neri a>Urerek ö~le bir bütço laııınsl'1 

dık...» 

Bunu, Nişantn.o:ında llılrunur 

r.:lddeslnde oturan okuyuculıın

mızdan bJrl yazı)or \'e bize soru 
yori' •• 

- Bu harhıınıları du)mıımak 
'e uyumak lçln kulnklurımızı tı
kayıp afyon mu yutıılım aca?ıa. ': •• .._ _______ J 

Kısa haberler: 
l\lcldeplerde devlot lmtllınulıırı 

başladı 

o-
e-

Ltso ve orta.mekteplerin bUtünl 
me imtihanları bıbnlş ve devlet m 
zuWyet imtihanlarının yazılı elem 
len dUnden it baren biltUn mekte 

e-
p-

lerde ba.şlanuştır. 

Ahıı·kar•ılıı yeni kaııaJ yapılıyo r 
le-.Aıhrrkapı _ Cankurtaran mahal 
a 

·1-

. 

si hrılkuun şilmyeti Uzeıine burad 
yeni bir kanal inşasına kaı·ar ven 
mlştir. Bu kn.naJ inşası için J4zım 
gelen hazırlıklara da. başlanmıştır 

li-
ve 

Be.}azıt nıeydaııı nsfnlt oluyor 
Beyazıt meydanının ns!aJUanına 

işi İb"tanbul BcledıyeıSlince 88 bin 
raya n1Uteahhlde 1halo edl1mlş 

inşaata da başlanmıştır. 

t-
in-

Acıbndcm .. Çamlıca yolu 
Valı ve Belediye Reisi doktor Lö 

fı Kırdar dlln ÜskUdara giderek 
şaatı tetklk etmişlerdir. 

tı-

es-
Acl'badem _ Çamlıca yolu inşaa 

nın yavaş gittiği g6rUlerek işin t 
ril ve bunun en yakın blr zaman 
ikmali için dırektll'ler vermiştir. 

da 

Adadan l'örUknllye gtclen \•apar 
knldınldı 

z 
en 
f · 

Denizyolları ldnres, havaların bo 
muııı Uzerlno dUn sabahtan itibar 
Ada p!Ajları amS'ınd!tki .sc.ferlcri IA 
vetmıştir. 

Bundan sonra Yörükali pl~jın 

vapur uğrarnıyaoa.ktır. 
ırıısutyn fiyatları 

a 

iln Fiyat MUrakll.be komisyonu d 
toplanaralt muhtelif cins fssul 
nohut ve mercimek toptan ve 
rnkende !ıya.Uannı t~t ebnlftlr 

Mekteplere 
giriş şartları 

ya, 

pe· 

l 
Bu toplantıda .şohrm iaşe mesele- SO!lra garp "UA.yetlerlnde l~ gtı 1 

eri g6~1.lt,J. alınması icap eden kadar bır tct.kık se~ahaU yaparak 
edbirler kıı.ra.rlaştırılnuştır. ı garp vılCıy<-tlertnın ıa mc elclerı 
Bwıdn.n başka fiyat ml.irnka:be iş· üzerinde meşgul olacaktır. 

t 

At yar1şlar p r 
Bu haftaki yarışlarda şimdiye 

kadar kazanmamış 

atlara şans verilecek 

b 

d 

Yarış ve Islah encUmcninln ktan· 
uld.a tertip ett1ğl sekiz hatıtalık ko· 

~la.rdn.n sonra. lstanbul Vil~yetln!n 
e ıtazırladığ'ı iki koşUnun b.rtncisl 

pazar gUnil Vclie!cndi sahaaında ya· 
ılaca.ktır. p 

'e dışı taylara m hsus bu koşuya da 
53 kılo ile Kuruş vo Suley1<, 51,5 ki· 
lo ıJe de Mel .i<etülhavva sırccekt r. 

CçUncU koşu 

lkı yaşında.ki sai-knn lngılız eı·kek 
ve dlşl t.n.ylara mahsus bu llçllncU 
koşuya 68 kUo ile Cengiz, 56 lle 
Boın'ba, 56 ile Yavuz, 52,5 k lo ılc 

de Pardon glrccekUr . 

,enc:Ulerıne yeniden toprl!Ai verilme· l\IamJarı idare otmediğl ırto 
si lçtn mdlmslarrmızın tavaS3utunu Tta\iin bandı uıdan otdı~ 
rıca etmişlerdir. Aynı zamanda pa· mukabU 6 ııra, ıev ktruı S 

11 
rasızlıkta.n tohum alam:ı.dtklarını parası taksiti ( nede iki ıt'Jll' 
söylıyerek senelllc tohum vcrilmcsı Jmfolc!t ır:ın kesilen parB "-M 
dileğinde de bulunmuşlardır. Jıe:;llllPll her aıU\euiin tllll"" 
Dığer Bakırköy hnlkı do. yatılı nln lnşe ı ı~;Jn on ay on ~ ( 

mektep.erde normal çocuklardan da on iki lira dm.lrnııktadıf· 
be$<alarınıu da almrnasını ıstem~. lira ile 5 _ 6 nUtu.51u bir u!lt 
Bakırkoyde bu· m<'y\'a hfllı yapılma- şesi çol< mfü:klUdlır. 
aı, bır hd tane açılmasını dı.<'mı.c;;ler- ~ı·· • ...ıs 

G~·eııJerdo Akşam ""j$U"", 

dlr. lı:i yazmış ve r. T. T. ınild 
Mebuslarımız Bakırköyünden son· den şu mektubu allm~tı: 

ra da yanlarında Belediye Reis mu- ~ 
avını LQtfı Aksoy olduğu halde Eyü- cGnutenb:in S0/'7/: t&,f 

be ı;idarek Halkevmde halkı dınlc· h mda <Allvell) im 1 

mlşlcrdir. Eyüpte de yine kayma- mil\•ezzllerl bu halde bJ~ 
kam izahat vermiş \C halk da Kırk· bw:Jıklı neşrl)atınız l'Ö ~ 
çe.;me suıaı mın kesilmesi Uzeı ıno «!.\1Uvezzl "c hat b3kJcı ~ 
su.:..:ızluktan rııUşkWA.t çckildı~ı ve fiilleri i~ln ld.'lrtıt'.e l!izıın 
tcrkos suyu verilme 1, Eyüp semtin· nmcle "" teşebh te buJUO 
do daıml olarak bil" cankurtaran o· bunun Uzcrlne 94 l nuıll ~,ıı 
t9mobiJI bulundurulması, lbh· spor ile bu ınıf mrmul'.lnln n1 ı 
sahası ınşası, Eyüp camıı etrafının aşının (10) liraya Ibi!l # 
bır park halıne getirUmesı, otobüs l\lcclh;ç.e kabul buyurulıll 
soferlerinln tezvidi, CihanE;ir .. Edlı·· o:Du vaziyet kıı~ısınds " . ,, 
nekapı otobUslertrun Ramiye lcadaı kıdem lr. mih czzllcrln n:ıo.lt'i 

Bu hafla ya.pılacak koşuların da
ha bilyük bir alaka ile takip ec!Ucce-
1!1 a.nlıı.şılm.&kta.dır. ÇUn'kU tbu hıı.!ta

ki koşularda. bugüne kadar az yarış 
kazanmvıı atlara. şans verilmekte ve 
binnetlce koşular kuvvetleri yekdl
ğcrine lama.men m~Vi hayvanlar 
arasında yapılmakta.dır. Yanşhınn 

birincJslni tayin etmekteki güçlilk 
mero.klıları !büyük bir al&.kayo. sev-

uzatılması, bu semtte bir kot kömU· 111lş bulunmaktadır. Fsı.&' 
DördUncU 1•0 ':'11 rU deposu açılması dıleğindc bulun- mlhczzllerln tcrflhJ için i 

Dört ve daha yukarı yaştakı ycr!i mu,laıdır. zı hazırlıklar yopılm11Jd& 

yarıntkan lr.giltz at. \ e kısraklarına 1 ---o--- dıın bllgl alının mı rtca tıl 
ınahS\15 bu koşu~a 68 kı)Q ılc Poy- Tene e tevzı"atı Şu halde, \ zlyeUc.rlıılO 
raz, 55 kilo ile Ce ur, 53 kilo ile de -• ld dlkk t ııJı ,.,. ım:cc e ~ 

Olga lştı.rak cdecektır. ----___ terfi.hicri dıişünüldührUnü ~ 
kcdecekUr. R~ln<'i koşu 

Yarışlar üzerındeki tahminlerimi-
zi pazar günkil şpor eaşfamıza. blra· Üç ve dah:ı yukarı yaştaki yerli 
karak lkoşular& lştira.k edecek h;.y- 5af.l<an lngiliz qt v kısraklarımı 

1 ., r"aı·ıo ·-riy ruz. mabsus son be.ş cı koşuya da 68 ki· vanan .. ı ....., ·~ o lo ile özdemlr, 62 he Rol, 60,6 kUo 

Ticaret Ofisi 4000 
sa 1dık tenekeyi 

tevzi edecek 
Blrlncl koşu Mimoza. 60,5 ile de Y tlş gireeektir. 

üç yaşındaki yerli yarmıkan İn· B 1 t 1 k d Son rartı tcnekderln tevzıı ıçın 

d
u wşutl crn ı m t~ oşıısu ol u- Ticaret Vek&.letlmlen 1stan'bul Mın

gill.z ve dişi taylara mahsus bu ko· ... ur un a ara ama vr cokoylcr bt 
b - taka Ticnret mUdUrlUğtlne emır gel· 

şuya S5 er kUo ile Heves ve Deli· ncc t.ır. 1 ka.nlı iştirak cıdeoekt.ir. lltili hah u Unc v b noi, çı!te nıışt.ıı· 4000 sandık tenekenin tevzı 
tklııel kol}U bahis 2 _ 3, 4 • :5, ilçlU b his de 3 _ 4 _ ış..nl Tıcuret O!ısi yapaeaktır. . 

5 1 k 1 d d 
1 

Vel>lı.letten gelen rapor nazarı ılı· üç ya.şmdaki safkan Arap erkek ncı oşu ar a ır. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!'.!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'.!!!!"'"!!'"""!~~~~"""!!"'1"'~~~~~!'!!!! bu a alınarak ıhtiyacı olanlara. Ve-

Bir kamyon, Köprü 
bir ame eyi • ez p 

k&.letln blldiı'diğt nlebet dnhıl\"lde 
tevziat yapılmakla. ,.e bu tovziatta 
llköncc zeytinyıığcılw-, sadoyağcılar 

ve bir do Ubbl mUst.ahzara.t ışleyen
ıeı· nazaı·ı ıtııbara alınaaıktır. 

Bu tenekelerden başka halen 1s· 
kcndenında bulunan 1000 sandık tc· 
nekc daha vardır. Bunların da dcr
hıı.l şclırlmızc seMkl \'e tevzii için 

emil' çıkmıştır. 

tup yazan mU\cuııcre b 
ken Poııta ldarcöinln de ~ 
olduğunu blldlrdlj:tl hBZlrl 
an cV\ ol tıımamlanllll>tııı 

edorl~ 

Şorunuz 

5öyliyel 

Bakır çahğ1 
( 

Orbıın;ıızlde A. K. r;o~0,;, 
~alığı denilen bakır Jtııl' 
lcnme h1dl e!il ka~ı uııl' 
ımııiJ icap eden dcll tedtıır 

Cevap - Bulantı ve i' ~ 
baş dönme:cı ve wre gtl>1 

me aJlm Uerl görtııUnc0 

hemen hasta.ya yumurt.J 
da çalka.yıp içirmek, sonr;, 
tora mUracaat etmektlr·i 
gıb1 hAdıselere meydan ı1 
için evlerdekj bakır kp.plf f 
kalaylattt.ırmak. elbette 
lenme vukuunda çare b ~ 

Emniyet Müdürlüğünden : 

Yüksek lktısat ve 
Ticaret okulu 

Sultanaluncttcdir. Telefon nwn 
rası 21532 dir. Okul Uç sııuflıdır. 
çüncU sınıtta talebe tM:arct ve m 
liye, itonroloslU:k, b:ınkacılık vo m 
hasebe şubelerine &yrıla.raJt bu 
bclerden bırlnde ~llni ilana! ed 
Parasız ve yatısızdrr. Okulun o 
Ticaret okulu ve Tıcaret lisesi 

Ye r l i kumaşları 
Avrupa malı diye 
satamıyacaklar mı? 
Kumaş satışlarında yolsuzluğa vo 

1ht1kAra. meydan vcrm~ek için İk· 
tısat VekAleU yeniden bazr kararlar 
almIŞtır. 

kıvranma.kta.n ve b\1 Jlt1 ,,. 
Hlmat toplamak i~in ö~ 
başı; urmaktan daha fJ) Mud.üriy t şuabaWc karakolların tc.hini için azı 200, çoğu 250 

ton kok kömUrü ~ık eksiltme 6uretll alınacaktır. Ekailtme 9.9.941 
salı günti saat 15 de ynpılacalttır. Kömürün tamamının muhammen 
bedeli 4700 liradır. Muvakkat teminatı 352 lira 50 kunı~ur. Talip· 
!erin aynı gıln ve saatte mildilrlyet binasında kurulu komisyona, §W't-
nameyı goqmek için de Ş. 3 mildilrlilğUnc milracaatkırı. (7292) 

a-
ü-
a-
U· 

şu-

er. 
rt.n. 
kı-

ve ,.. ~r~~~ yeni Kolej N~.:ri 
İlk - Orta - Lise - Taksimde Sırııservilor Sii 

eıntları da. vardır. Bunların ~ 
ka.'bul .şartlan dlgcr orta ncaret 
kulları ile Ticaret liselerlntn nynJdj 

O• 

r. 
DUıı saat 17 de Köprü Uzerindo ı hcrşeyden biha.ber vıı.zlyelte rahat 

çdk foci ibir Juımyon kam.er olm~- rıııh t ytırümekte oları btr ameleye 

Alınan 'bu kararlan. ı;ore bundan 
böyle yerli kumaş fa'brlkalanmız 
imal ettikleri yeni kumaş toplarınn 
~~ iki metrede b r olmak Uzue 
fabrikanın damgasını vuracaklardır. 
Bu ınırctlc pcrnl~endcı satışlarda ku
mil/iın hangi fa:brtkada imal edildlğı 
del'hal o.nlıı.şılacn.k ve ma.hyetmin 
ta'hkiki kola.yl~tır. Mi.ıdür: Sabık Şişli Terakki Direktörü M. Ali Haşmet Kırca 

Hususiyetleri: Yabancı dillere ehemmiyet vermek, talebesinin 
sıkhat ve Jnzıbatlle yakından alAkadar ohnaktır. 

ı: 

i 
iulf 

.Du· 

YUkBck l(:smlna girme şartlar 

1 - TUrlt olmak. 2 - ncaret lisM 
mezunu bulunm!kk veya olgun 
ımtihanlarını .k.a.zanmaık şarttır. 

tur. 
Bclcdiye.nın toınız:tik t9lc1ınde kul

lanılan 127 plı\ka numaralı ecrvis 
kamyonu Kara.köy tstlkametine doğ
ru giderken Kadıköy iskelesi clvıı

nnda 18 nınnarolr direğin dibnde 

ı;aı pnrak altına a.lmıstır. 
Hüdı cyı göıen polıs1c1· sıhhi ım

dat otomobiline derhal haber ver
mişlerse de amele almış olduğu ya
ralardan fazla miktarda kan ka.y
bettlğlnden derhal ölmüştür. 

Bundan başka. bu şekilde damga· 
ıanma. yerti malların, Avrupa kuma.
'1 diye sat:ılmnsına da meydan brra
kılmryacaktır. 

en!-hul veslkala.rı dlg"er okullarda iırt 
en vesikaların ta.mamııe a.yniıdir. 

Telefon: '1!59 

·~H ·Elt'G"üNıi.Bi ıR~F 1 KRA 

Öğrenmek gerek 
Bir zamıınl!ır, B lktnf ıevl~l· 

hao 1 şeyhi Eyllbl Memlş Dedo, 

arzu edenlere der ıuıta l\le6Devl o• 

kuturm~. D rse devam edenlerin 

!;ekluğu mllhlttekl mut ip bo· 

< a.luuı "ururlarma dokun.duğu l~Jn 

l'l 'e dil blrU ile bazan ı~ Dc

d'*"" atar tutar, b.:ızan da fnriı;ı 

li~na dil uı.ııtırla.nnış. 

mr ııttn bu hocalardan biri,, l e\'• 

hwUıaneye denıe c-ittw blr B 1 ta,l 
deci lnJ ı;.aC-ınr \C sorar: 

- Ne o .• , dedo &ultan iz. de nıl 

M C811tı\"l der.ıln 1'. 

- öyıe. .• 
- Huş, guzel anıma furlsiyl cc-

heunem lisanıdır diyorlar. No der

in buna nt •. 

BektaŞ güler. Ve: 

- Çok do'-rudur bu bii:r; Jıocıını. 

mra. yarın hep or!Mla toplaıwcağı· 

nıız lglD 6lzln ve bhlm glbl oehen

nem eblllerinln bWUJ bilmesi llızım. 

O.ğı'.6rımek gorek.. 

Oav::!hlk Jıocııl ı ı ııuıht·ıııı Cticı. 

-17-
Wllford'lar'lı:ı Robert, Odrey'i bulmak 

içm çok uğraşmışlnrdJ. Mabcl, Sclime iki 
defa telefon etmiş, fakat telefonda, hi.ı

kümdarın orada olmadığı yolunda ce
vap vennl§lcnii. Robert, Çinli dostu Lom 
Su'ya telefon etmişti. Çinli şu malOımatı 
vermişti: 

- Odrcy, Uda or'da detlldir. Buna c· 
minim. SU!tan da kendisini arnmakta
dır. Beni saraya çağırdı, bu mesele hak
kında ıdriı§tük. Telefonda faıla birşey 
&öyliyemiyeceğiın. Hemen bu aksam ge-
lir, nlnle konuşurum. 

Mabel'in iıatınna en fena ihtimaller 
f:eliyordu: 

- Haber yok! Bu sabah da haber yok! 
diye üzülüyordu. Neden sanki tre.mvny
dn görmemezliğe geldl? Bfr çllgınlık yap 
masından korkuyarum. 

Robert genç kadım teskine çalışıyordu: 
- Ben &idip eniştcımi görürüm. Teyzem 

den daha insanlyctlidir. Yarın teftişten 

dönecıcktJr. E~er yarına kadar Odrey bu
lunamamışsa polisi harekete g~tirir ve 
buldurur. 

- Ah, bari geç kalını§ o'l..ınasak? 
Kocası da fena halde tel tn idi. Ma

bel'i teskine çalışarak: 
- Üzül~. canım, Odrey:.i mutlakta 

sağ, salim bulacağız, diyordu. 
Mabcl fikrinde ısrnr ediyordu: 
- Odrey, mutlaka bir Çin otclınc in· 

mistJr. KnndU.inden bu beklenir· 
- Sclun ken~ini her tarafta an;vor 

EDm! ROMAN ı 

Yazan: Francis de Cr·o·ISM~ 
öyle olsaydı, şlnıdlyc kadar bulurdu. 

- Ben gıdlp Sorn Su ile görQ§eyim. 
Robert bu kllnırla Wilford dan ayrıldı. 

* Malakalı prcnşcsler anısında Udaigor 
hanedanı, kadın meselesinde eski an'a· 
nelerden ayrılmakta en ileri gitmi§ti. 
Selimin yalnız iki knrısı vardı. Hnlbuki 
evvelki hilkümdarlann dört kartdan bas 
ka on beş yirmi odalıkları da eksik ol
mazdı. Scluniu iki karısının da çocuğu 
<-lmamıştı. Sultanın • gfinün birinde bir 
başkn kadın alacağıni kendileri de bili
yorlnrdı. O zaman ne olacaklardı? İçle· 
rinde ~lnız bir ümit vardı: Selim ı.iç 

sene ıçlnde hiç başka odalık almamıştı. 
Yalnız bir kere bw gc11Ç kadın almış fa· 
kat kısa bir zaman sonra kendisine bir 
çok para ve hediye vererek saraydan u
zaklastırmıştı. Selimin bu noktada Av· 
rupal ffüirlcri vardı. İki karısı bunu dU
şunerek dlellti cvlcrune7'"J di;yorlardı. 
Kendllerlni boşadığını birdenbire haber 
alınca ağla§mafa, mlemcğc ~· 

TEFRİKA No. GS 

Çeviren: Reızen A. E. YALMAN 
Bu kederleri, yalnız bir mevki knybet
rnelert ve maddi zarar Görmeleri y(iziln· 
dendi. Yoksa haklkt bir ıstırap duymu· 
yorlrırdı. Selim kendilerini hediye ve pn· 
rayn boğmuııtu. Teknır evlencbilirlcrdı. 
Sonra her ikisini birden ~dığı için 
birbirlerine karşı kOçUk düşmemişlerdi. 
Bu felaketin kar~ılıklı olmasından dola· 
yı teselli duyuyarlardı. 

Selim hiç üzülmOyordu. Birka · gün 
sonra iki knrısının da sarayd3n uznklaş
tığını gönınce: «Mazı uzaklaşıyor.ıı dcmi
yecck, cistikbale sol açıyorlar·» dil-0· 
cckti. 

Bir ~-'COC evvcl iki karısını da utalfıkı 
seltlscı. ile boşamıştı. Ve göz yaşlarından 
ve 11iktıyctlerinden kaçmak icln Udalgor 
Lama'dski sarayına gitmişti. Odroy'i ilk 
defa olarak bu sarayda kollarının nrası
na almamı§ mıydı? 

Serbest olduğunu, oğle vakti Odrey"e 
bir mektupla bildirmişti. Mektubu Od· 
rey'in eline vermesini uşağına tenblh et
mi~. Uşa'k hm dönmemi~. Selbu sn-

bırsızlıkla bekliyor ve odanın içınde beş 
a ğı, yukarı dolaşıyordu. 

Odreyi ne kadar scvtyordn· Beraberce 
ne lrndar mes'ut. oleeaklnrdı. Odrcy de 
derhal bosanmah idi.. Fakat kocasının 
yanından hemen uzaklaşması Jbımdı. 

Acabn hemen beraber yaş:unnğa başla· 
mağı kabul edecek miydi? Yoksa bo5an· 
masını beklemek mi ıtwmdı? Cdrey'e 
ı;öyllyccek ne çok vardı! İsttkbal için 
ne ıı;üzcl proj lcr he.zırlamıştl! 

Biraz s<>nrn Rahman celdl. Cevabı gc· 
ürm;şi. Sellm ımektul)taki tek cümleyi 
okuyunca revinclnden çıldmh: 

e:Slzl o ka<lnr çok seviyorum ki ... Od· 
rey.ıı 

Bir tek oom}e amma n ler if d edi • 
yordu! F&kat. ne zaman gön1!ieceklerini 
niçın bcm etmemişti? Bclkı de vakti yok 
tu. Kocası belki de evde idı. 

«Sizi o kadar çok scviy0n1 ki. •. -l> 

Selim dtişündU: daha farla ne ııôyliyc· 

bılirdi? Selim kendisine: «Serbest ola· 
cag1mıı demişti. .Serbestim» diycmenliş
h ki.. Nerede ise elbette tclefon çala<:ak
tı. R:ıhmnnı çağırdı, Rahnum en yakın 
dostu, sırdaşı idi 

Kendisine dedi ki: 
- Ne yaptığını. nasıi. y.aşadıtmı bil· 

me"k istiyorum. Bunu bilmeden rahat c· 
demiyeceğim. Sonra kocnsının ne znmıın 
lnr evde olduğunu da ö#Jrenmck lazım .. 
Beni dinle, Rahmnn 

Ate.sle l cliui ıaheyincisinin o· 
l 

Boı.tuncıdıı. l'nlıboyuud3 
onısor: Ortnıncktelıl 1 

kızımı, blı;kl ,.e dild.,~ J(f' 

cellklerlnl blllr bir nl4 rJı 
crkeli terzJ,.i '.\"E"tl~ttrJll 
rum. Kızımı ~ngl dllÔ" 
mektebine \ereyim'!. 

Covap - Divan~ olll~ 
Veka.letının Terzilik ol<~ 
Paruız ve muhtellttlt· 

~~ı:n:h:ll ;!~~e:us; 
tahsil daha es:ı,slıdır. ~ 
marası 22480 dır. 

l'a b bir tavuğu guıeJtf 
yıp temkledlkten eıonr& ~ 
d:ı hıışlcyarak plşlrlnlı. 

yırıp ince kıyma. maldllr 

çlrlnlı.. ez.erim> k fi nıl"-{ 
t~k Ut> kuş üz.UınU, döri ~ 
~ı kaleta tozu, bir 1'ıt 

ker, yarnnşar kalı\e Jl:t'i 
yenibahar serpiniz, ncı ıttı .ıtl 
kırdJJ,tan 60Dra b:ınJUr r·, 
runuz. nu ~. dörde ~ 
kaJarn tediğtn~ mite / 

· ufak t>ohça bÖ,di"' 
nız. İki yumurta ilo 11'1 

ta tozu ve tllirt JcUŞÜ' ;., 
ı.uyuııu bir ıkAbcdc gU ~ 
nız. Snrılmış ~ ufıroıar1 

daJ<lırıp ç.ıkararnk ~ ~ 
bir teıı I~ c l:ilrala)'III~ f 
lan --' umurtnlı u;) u. tJit ııtd 
dnğı tavuk suylle kıl~ 

y dökilnilz " mut;edll ~ 
bir fırına ıstlrun~. 1'11 

bcleşlnoo cıkarmu:. ~ 
.ohlr.; 
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~ rp vaziyeti 
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Mulcabil 
taarruzlar 

Yazan:-
bııan B & N 

Flnlandl;\ a -
teklifi hak-
O\)et i tlb· 

30 milyon Çinli 
3 senedenberi devam eden harbe rağmen 

memleketlerinin Japonya ile 
lıali harpte olduğunu henüz duymamış 

1 Mekteptekı hocalarımız. ta- Bununla beraber mesela tcl-ı yah. bu ~azetenin başmuharrl-
lcbelerıne Çınde 350.000.000 nü- size ıhtıvaçları yoktur. Bunu rinc C n - Jap0n !harbini anlat
fus olduğunu söylerler. Bu ta- anlamazlar ve istemezler. Böy- tığı man, .htıyar bir adam o
mamıle yan;Iış 'bir rakamdır; leli:."le, ham maddelerin bir kıs-ı lan muharr"r memurun sörle
fakat ıaffed.JC'bilirler. Çunkt.i mını kendileri vC>rdıkl<'rı h :d r nin do~rulu~undan şüphe et
Ç:nliler, kendileri bile, adetle- dahi harpten bihaber kalı. !ar miyeceğinı, fakat bu sözlerin yer 
nni b•lmezler. Bu memlekette Cenupta çıkan ~azetC'kr, bu- lıler alakadar etmekten pek u
yapılmış olan nüfus sa, ımı, hiç ralara kadar varamaz. 187 s ne- z k olaca~ını söylemiş. 

1 bır zaman deniz j}uvılarını aşa- denberi ayda bir :J<.ere çıkan bir B"r ay sonra intişar eden Jıa-
manm;tır. Bu cihetle bütün ra- ııazeteler. vars:a da bir sahıfelık zete, ön sayfasında• harpten bah 
kamlar tahmınidir. Daha içeri-

1 
olan ibu _ı:!azetenin kendilerıni srdeceği verdc, Su-ho nehrinin 

lerde ya.şıyan ınsankırın adedini alakadar rden mevzuları da La"masından ve dol:avısile hasa
tesbit edebilmek ne mumkün 1 mahalli ve mevzıi mahiyette Nl uğramış olan bir lka1; kasaba-
olmuş. ne de şimdiye kadnr 1 1\f _ ı· · · 
bö 1 ıı-. t ~: d .1 . ka ır. e.:ıe a nehrın karşı sa hı- dan bahsetme,ğj daha lüzumlu 

y e U'ır şeye eşeuuus e ı mış. . 
tir. · lınde oturan komşularının tica- f:!Örmu:ş. 

(Çivan • Kay - Çek) hükii- rctine. se\ k ve idares ne aıt Yerliler içı.n bu havadis haıı:ı
meti, harp sonunda esaslı bir bazı havadisler, bundan ba ka ten çok daha mühim p;örülmüş, 
nW:US sayımı. yapm<rk. niyet:rı. da (Confucius) papaslarının dı- öt<>~~nı bastırmış ve böyl~ 

dedu·. Bu kabıl bır planın tat-
1
. h , k d k" f"k' .. .. 1 . bugune kadıar henüz cskı rnakı-

b.k. . . b" ·ı d . d n a:.h ın a ı ı ır ve Roru erı. 1 .1 . 1. ) 
ı ı ıçın ır mı von an zıva e . . ~ ne erı c ıs ıven (Ans chow 

memurun iştirakınden başka bu ie~ sahıfevı doldurmap; ka-ı matbaasına f!}rmiven bu haber, 
tayyıare ve ~advoların da yar- f: aelır. 30 mılvon Çinliye de yabancı 
dımı temin edilse bile bir füı iki Yukarıda bahsettiğimiz sev- r·almı tır. 

1

1 

senelik. bir müddet lazım olrlu-
l:<lı tahımin edilmektedir. F t · I t b I T" Qd Belkı de 400 milyon. hatta uar enıS S an U lCaret a 

1

500 mılyon nüfus ile 'karşılaşı- müsabakaları sı umumi katibi 
labilir. 

Üç seneden'beri şiddetli bir tzınır, 4 (Telefonla) Be böl· Ankara, 4 (Telefonla) - tstanbul 
harp, Çin topraklarında devam genin 1.ştiraklle Fuar tenis mUsaba· Ticaret Odası Umumi KAtlbl Cevat 
etmekte oldu;.?u halde bu mem- lcalaıı ba.şlanııştır. Yapılan heyecan· Nızami lzmır Borsa komıserllğlnc, 
leketın garbında vaşıyan ~O lr müsahakalar neticcsınd Aydın 1zm r Borsa. komıserı Şev:ki de Sam· 
milyon kış "lik 'bir insan ldi.tlcsi (İzmir) Hayatıye, Hasan {1sta bul) sun Tıcarct Odanı baş"ko.tıpllğ.nc 
bundan tamamile bihaberdir. O Karati (İzmir) c, ıoıuat (İstanbul) nak en tayın cdUmı~erdır. 
kıadar ki Japonı istılasından Na.ol CBahkesir) c. Recyo <lzmir) Sc 
bunlara bahsedildi~i zaman Um (Ankara) ya, Tezcan (İstanbul) 
hav.retle ağızlarını açarlar ve Ahmet (Ankara) ya, Ferit ıtzm r) 
sövlenilenlere · nanmazlar. Şe\'1kete, Siro (lr.mir) Aliettın (ls

Bu otuz milyon bahtiyar, da- tanbul) a, Siro (İznıır) Salihattin 
hili Mongolistan ıle :vukarı Ti- (Ankara) ya, Ha.san (lstanbul) Ay· 
bet arasındaki dar şerid iizerin- dm <lznıir) ,.., Fuat (İstanbul) Rec· 
de ya.şarlar. Bir d zi sıra daf, yo Clzmir) e, Tezcan Ctstanbu)) Fi'· 
vilavetlerini her ıki taraftaki rtl (İzmir) e ga.'ip g lmişlerdır. Ç !t 
komşularından tamamilc ayı- e.ı=kekleı•dc lzmirden !"'erit • Recyo 
rır. çifti şevket • Hakkı (Kocaeli) ye 

Trakya şimendifer
leri işletme tarif esi 

değişiyor 
AnJ,arıı, 4 (Tele!onln) - Devlet 

Dcmlryolları ıde.rcsı Trakya tren 
hattının işletme tarife ınde dcğlşık· 
lık yapnlılğa karar vermiştir. Yeni 
tarıf<' bııgUnlerde tebliğ olunacaktır. 

ve 
30 Ağustos bayramımızın 
hariçte uyandırdığı intıbalar 
Vıohy, 4 (A.A.) - Ofi - Havali lüyor. Fllha'kika bu telgrafın lik 

ajansı Tilrıklyenın Zafer bayııum o:.lmle;ıl millet çın aml temınatın or
mUnasdbetıle dıyor ki: du olduğu haldur.daJ~i cilmle, Tiırkı· 

Ankarnda Zafer bayramı ıımumı· yeye mUtcmad yen \'erilen ve emnı
yetıe her \'akitk1nden da!la parla!. llCtten zıyadc haksızlrklar doğurab.· 
olmuştur. A ker geçidi bılhassa hey· lccek olan t mlnatıı doğrudan doğ· 
betli olmıı:kkı. kalmamış zııfer tUr-ı nıva bir telmih olarak teltı.kkt edil· 
kU!erinden ve coŞkun alkrşlardaıı mcktedır. Bu cUmle 1htiyatı tazam· 
memleketle hükfuııet <ırasında tamı mun edıyorsa, telgrafın heyctı umu· 
bir bırlilt oldutu da açıkça gorlı.- mlyesı de, sulhu kontmalt ~ın so.r
mtlştür. fedı mektc ol 1 gayretler aklın kal· 

Türk milleti, tchlıkcler çındc mem dıtı takd rdc mılktın kahrama.nlığı· 
leketım c:laınıa idare etme$ınl blml l mur at oıu.,a.cağ1:11 ıfadc e<lı-

ol:an Mlltt Şc!ıne mutlu bır itimat yor. 
besltyebll«eğinl bugUn'.kU vahim ar.- Bu te grafta. bızzat Re sıcümhu· 
l&rda tamanule müdriktir. Harb ı run da tşaret ettiği gibi. geçen hafta 
bütün Turk hudutlarına yaklaşnıı~ ulhu korumak yolunda Anltara hil· 
olduğu bu giinlerdc, yıldônUmünün kflmetı n uazzan ı;ayretler sanettı. 

"kutlandığı :ıuwıramanlık mcnktbelc- Hatırlardadır kı Re lcUmhur blıi>:· 

rlnln gerek resmi tezahürlerde g<'· rı ııı"Clı dan tngılız ve Alman büyük 
rek gazete!crde tebarüz ettırılmcsı c çıl r. görü tU Her lkı buytlk el· 
kadar l.aıbll blr şey olam1<Z. çinin Harıclyc Vekıll ile de uzunuza-

Mest'llı. Palın Rıfkı Atay, Ulu urı dı~ konu,tukla.rı malOmdur. Bu su· 
27 ıığ\••t.oo Uırlhll nUSlıasında Tür- rclı<' TUrk hUkflmetı ikı tarı:ıfın ha· 
ldyen n kendi lstiklfı.lini mlklataaya kiki rıycUrı. l)ğrenm\ş oldu. Fa
azmetmiş olduğunun heı'.kesçe bılın· kat her ey olup blt.mlş depldir. M. 
meeı JfLzım geldiğim, lnonü adını lll· Von Papcıı Ankara.da iki stln kal
şıyM bır şefe mollk bulunduSunu Vl dıktn o. ra tekrar lstanbula dön
bu adın mllli kurtuluşta ilk zaferır muş \.C Almanyayn hareket etmLŞ· 
remzı olduğunu ve mıllt Şef Uo ordu- Ur. Orada M . HıUe. ıle gorüşecektir. 
mın etra!mda ıhaneti asla kabul et· D ğcr tara!taıı İııgıltercnin de tran 
mlyccek olan birhk ~ulunduğunu me el ıl çok meşgul bulunduğun· 

yazıyor 'e ertesi günti de kahraman d n dalıa bır mUddct hemo.ngi bir 
lığın şuursuz hareketler d<-mek ol· tcşebbUstc bulurı cağı zannedilemez. 
111adığına işaret eyliyordu. Bınaenaleytı, Ankarnd~ büyük bır 

işte Ttlrkıyenin parollısı şudur: kararsı:zlık havnsı devam etmckte-
Kahranınnlık ve ihtıyaL dl " nnllet bunu bılıyor vo tanıamıkı 
Reıs cumhurun orduya gondcrdığl itimat ctı.gı şefı et.rafında se\'kıta-

telgro.fta da yine bu tki no'ktıı. göru. I bıl ile smuıikı toplanıyor. 

Çörçil 
Zaten bu ziimre halk. dajiıı1 gallp gelmif,lerdir. Mili abakalıı.ro. ya Mu'" du'' rlerı" Vari at ardında konuşu kın lisanı dahi nn da devem edilecekt r. (Baıµ l incide) 

Yeni Sırp 
hUkQmeti anlamaz; nerede kaldı ki lbütiin --o- arasında nakiller kunu mevzuu bahsederek demı.,tır 

Çinde kullanılan müteaddit ve kı: 
değişik lehçelerin her b~rini bil- D: vlet Demiryo il arı Ankara, 4 (Tcle!onla) - Kars c~ Bır k~ hafta eV\el Amulk:ı. 
sin. ,·arıd t mUdllrU Sabrı, ~ irt varıd.ı.t RcisicUmhuru ile gorlişmek fmsa.lı-

Bir cok eski masallarda stk cer dairesimüdürlüg"" Ü mlldurluğUne, T t varidat mUdll· na nail olduğum zaman M. Mao"ken· 
sık ad{ geçen ve yüzlerce batıl ı·u !u:;;ta! Ho.l, ı var da.t mUdUr· zıc Kı e ne derece urm t edildi· 
if'kadın vuıvasını ıt~kil ~tmis o- Aıtka.ra, 4 (Tf!ıetonıa) - Devlet lUğt.lnc, Hakfırf varidat mUdUrU Mch ğinl kcndl9.lnı .Amer ka cUmhuriyetJ 

Milli bayrağını 
kul: nmak 

hakkını kazandı lan Su-ho nehri, iste bu anı- Demıryolları Umum MUdllrlilğU Cerl met Tokat varidat mUdUrlUğünc, sı- ıl-0 Kanada dominyonunun hareket-
ziden geçer. Elan bu nehrin bir dairMı reialığme mezkClr umum mti· ırt var d mUdürti Emın, Kars va- ıerlnl sıkı blr aempa.tı ıuı.vası içinde Alman hududu, 4 (A.A.) 

d t Jı'. }d•,,ı:.u 50··vıenı·r ve> dürlUk F~ heyeti re 'Si Şaban ta- rid t mUdUrlüğUne tayin edllmt~lor-1 btrJ...rt•nM"c ne derece yardım etti· 
cıs ı va a~ı o ... ~ vy- b FronkfuMer Zeıtu~ a gore, yeni 

Yeni Balkan 
Birliği 

~ezen: M. H. ZAL 

L ondrada kurulu bulwıao 

Yugoe;la' bilk""ftıneUniD ~ 

\ckW General S1n10\~ rad)o Ue bh 
hltebede bulunmu.-:tur. Jıaı:\eldl, bu 
hitabede ı~ıal 'c felaket halinde bu. 
lunan 'e mU\akkat bir parçalannıti 
manzara ı gb teren milletin1D ).ara 
e;rna merhem ola,•ak ô:&ler so3 lc 
mlş, yarına alt ümit ve ıtlmadı ku\ · 
\ctlemllrmegc !."&lışınıştır. ~·ug.ı·h,ı' 
Baş\ekUl, )arııuo yeni Auupa:ıın· 
dan \C kU\ \"etli bir Balkan blrllğ •• 
den de bu nılirııı.ı;ebetle baJı.,etı ·ı~· 
Ur. 

Balkan birliği, zaten ~ular• 
bugünkü felAkoto bcQz.er fd.AkeU~r
den koruyacak, dC\ amlı bir sulh ıoa. 
ha ı halinde bulunduracak ı.c ı,-alıs 
kıuı Ballmn mllleUeriae oınni.) et 
fı;inde inkişaf imkfuu \el"ecek bir 
tesolıbw; dl.)e düşüDİÜDIÜI) n karuı. 

muştu. Bloaouı henüz ~ !INırla 
nırkf"n harp geldi, ~. Balkanlar 
o dakikada ttektielı otllyoltluk bır 

blrltıflk 'e muhkem tqekkiil man
zara ı g~tennekten 'o toprakların 
mu,tcrek bir müdafaa &abMı hali· 
oc koyınaktan uı.aktL Roman.) anın 
gibtcrdiği anlayıtı nokli&IU. Buliar 
da\a ınm \aktt \C zaınanllo halline 
\e Balkanlarda dabUı bir birlik ko· 
nulmabına mini olmu,tu. &man3 a, 
harpten ıııonra da yaolış )Ola gitti, 
arka ından Bulgarit;tao şeytana .. ., • 

du, kt'ndlnl, büyiik rüyalanıun kur· 

banı ola<ıak bir IDOlik.ie d~rdü. 

Roman~adan sonra l'ugot.la.vya 'e 

ı·unanietan ~gale '\ie ldiLkete •ğra

dl. 

Butwı btl tecf"iiheJer ~ıdır 'e pek 
pahalıya öcleamlştlr. Bununla benı· 
her Balkaoııtpn. birlik demnı pek 

e5a lı bir mırette nnntş, !:areel bu· 
luıuna!il lllznn gelen dertlerin neler 
olduğunu g-öeten'l1i,tiT. Batkaolılaı 

nasıl on ısene en el eııkl kinlen gö· 

merek Balkıuı birliğini kumuık ce· 

ııaret ~ kudrettni sörierml,ıerse .)il 

rm da felaketin tecnıbelerindeo 

der:ı almasını bilecekler ~ H.alkan 
blıilğiol bir daha hiç bir k~ırganın 

an;ama3 acağı muhkem bir temel 

ÜEeriDe kllraeakl&rdu" 

bu sözlerle cenubi Çincle va<;J. yın cdılmiştir. d r. ğtnt bı.zz:ıt B. R006o\elt"den duy-
Sırp hukumetı rcısi General Ne· Bü3 iık teessürle haber aldığıını 

Van milyonlarca çocuk korku- 2 dum. d ıç, pa1.ar gunb radyoda bir beyan· •ftoınmıs tmalarınd"n Kizmı E 
tulur. Zaten 'buralardan Su-ho T opkapı sarayı muz ~si m .. d .. rlüg"" ün den: Kanada; 1n(;111Z d.h konuşan fil - ... • -

h 
· kadar sevahatı· 

0
o""ze al mın b r burcudur. Kanada., bır tıu·a.f- name okumuş ,.e hükumetin iş za gorc Tütüncülük aleminin eı 

ne rıne · ,... • programını tarıf ehnıı:tir. min 1'urmak, ''İne tüecardan İbra 
mak cesarMin · ;.ıöstcrmis olan Ke~if bed~ı -tluıal la( 'cmıııaı ihale ıarıhi tan Bırleşık devletlerle idame ettıği " 
Çinlinin adooı pek azdır. Lira K. Lim f.. dostane ve mlişfık samimiyetle. dı· General, müsellôh bir kUV\et ih· I hım Emin ve Meh~t Emin Tur 

d s ve Sırbistana i§ SCl"'\'isinin it'hal nıak'ın valdeleri ve l\lelek '.fı••· 
B ehrı·n sırtlarında pek •ka ! ""er taraftan da Brita.nya milletıeı·ı u n • b edilcccğıni haber vermiştir. 1nak'ın buyuk annesi 

• 11..· .ıı.... l A 'eh 1751 06 131 33 10 9/1941 canuasma ve ana.vatana karşı beti· 
dım uır şeuır o ıan nsı ow ... "h F" ·ı - l . . d '· f b • l k b '- d B<><nt....ı·ıı, Sırbı"s•ftnın kendı" m"ılli ,,ali te atı ı tur~ ı n~arın o .... ı murı ır. e yap.ırı a a hÇı o ası led ği sarsılmaz ss.daka.tle be.-,eııye- _,,. '-""" "" 
vardlr. Yarı köv, varı schir olan munıka~ıı ılc ıo 9 941 ç.ırt.ınıba ı:;unu uuı on 1: ,,. >ık ek mektepler muhısc· tin bu ıkl büyük a!le kolullll blrleş· nişanlarına, armalarına ve bayra· 
bu venle ne tren, ne.sinen'a, ne bccilisinde nıute{C'kkil komi )oııd tılıbinc ıh.ılc cdılecekt;r. tiren bıı.ğdır. Okyanusları aşan ıu ğına malik olmak hakkını ekle et· 

Bayan Aliye 
Emin Tarmak telsiz ve ne de, her şcydC'l ev- Taliplerin rhall"den t""' 1.;,. f \e arın m"Yı tetkık trut"k uzt"re Topkıpı bağ, kıtalar arıısındaki hakıki mil· mi- olduğunu bildirmiştir. 

v~l harp vardır. sıora)ı muı!!'fi miıdı.irlu un mur caaılun. c7455> nasebetlerln esasını teşkil etmekte- General Ncdiç, komı.inist kun· dünkii çarşamba akşamı UMUl ve 
'l)j d Yakın Zoimanlarda buralıırda dır. Bu bağ, müstakbel nesillerde dakçılar~ iddeHe hücum etmiş ve hain bir hasialıktan vefat ebniftir. 

r e yağmurlar b"r devir y~parak (Ç•yan - K::ıv Üniversite A. E. P. Komisyonundan Avrupanın müfte'hir \'e mes'ut mıl- Sırpları nnarşı)e \C inhitata karşı Cenazesi buıanka cuma pai saat 
i < - Cek) hükumeti naın11·1 C?.Jda leUcrle, yen dUnyada kurulan bU- mucad<'le etmek ve devletin yeni· 14 de Nisanlqında Rumeli eadde· 

' 'l'cJefonJa) - Son yağ· ve ham madde mübavmıtmda Üniversite kutUphanesıne )aptırılacak .. 92211 Hrn keşifli dolap ve yUk memleketler aı ında ihtil den ıhyasma çalı.:nıak üzere bit .. sinde Ogan aparttn\antndan kaklı· 
ltJc ~ ı· UzUm mahsulü ba· bulunmak üzere J?Önderilcn bir etajerler 22.9.941 pazartesi guııu snat 15 de rC'ktoı lukte nçık eksıltme çıkmasına manı olat'ıı.ktır.» le mege davet chniştir. 'Mumaileyh nı..rak Teşviki)"(: eamllnde namazı 
,aıllrda bir mıkta.r zarar memul", (Çunkin~) <' avdetinde ile ihale edilecektir. ~oyle demiştir: tubndaktan sonra Asri JM&arhkta 
1'tL • Satı.. t k l d fi İstekliler 70 liralık teminat ve ti arct odası ve ehliyet vesıknlarllc 
"' ~ y mm a a arın a • bu bahtivar (kütlenin hikavelc- s t t - Snp hirkfimetı, milidJniıı ">u deıfnedilecekUr. Butün ailem dra· 
~-·effU k ydedilm kt~• r.elmelcri. Resim ve şaı·lnamcsı rektorluktc gor..ılur. (7833) ovye aarruzu 
•• v~ & e 'V'olır. rini anlatmış. iımıtata bizwt niha~ct vermesi i· dına en samimi taziyelerimm tak· 

ıı 1 Pazartcı;i günü, tndr ( Ansıchow) içinde ve cİvl- çin te~ckkill elmiş olduğunu f>Ö:Y· tlim eyler ve Cenabıhaktan met"bu 
b. a ııaıı günU açılacaktır. rında. :ı..alk nek "Ok pirinç VP E • t M •• d •• 1 ••..., .. d (Baş tarafı 1 inci sahifede) lemi lir. me i~n maiiiret dileriz. 
~lr '11 

,, "' mnıye U Uf ugun en : deniz kuweUcl'ı muvazenesinin is· !!!!!!'!'!!!!!!!'!!!!!'!!!P.'"'!'!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!91!1B!!!!l!!!l!!!!'!!!!!!!!'"!l!-m!!!!!!!!! _. Suiistimal tavuk yetiştirir. Bundan başka tıkbaldc ne olacağı hakkında endişe 
.. , 4 ('I' el yapısı kumaşları fevkalade MUdilriyetimiz §Uabatıle karakollarının tc hini için azı 160, to~u cdllmektedır. Hususile kl SovyeUeı· 
tea..... Clefonla) HükQn1c .. ld" B 1 r hu""ku· met mer 200 rekl "U""'en odunu arık ('kı:ilme suretilc alınacaktır. Eksı"ltm"' -..ıt - • • .l!UZe ır. un a ı - " • • • " " Tallın'ı kaybetınış olduklarını itU-af 
aı,._ lta.tıuarı kescı.ıı. .... dı ya k · - d · ı \•n m•ıka':Jı· D.9.941 sah guni.ı aat 15 de "'-apılacaktır. Odunun tamamının mu· 
_ ~ '""e· • ezme gon erır er " • - '"' \'e Almanlar da. Ba.Jtiskı"y'ı alınış ol-

8ilmrUk memuru Ali ı· d d"" ~ b k der işler· hammen bedeli 870 liradır .Muvakkat tcmınatı 64 lira 15 kuru--tur. 
t t.ldac ın e ugme. ıça • • • " duklarını iddia edıyorlar. 

,_ ılanndo.n Tayyar tev- Ye Avrupa modası şaplrnlar ı:ti- Taliplerin ~ni gün ve saatte mudurı;>ctimız bına ında kurulu komis· ti 
~tdır 16 1 kl yona şartname'-'i "Ôt"tlllek ıçin de Ş. 3 mudurluğı.ine mUracaatları. Umumi harp \'BZlJe 

· kılo kAğrt e ej bi bir takım thtiyaç ve zev e- "' "' stokho m, 4 (A.A.) - Fınlandıy& 

~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~r~i~n~i~te~m!!!in~;ed~er~l~e;T~.!!!!!!!!!!!!!!!!!!""!"!~!!!l!'!!!!!!ll!!!!~!!!!'"'""'!!!!!!!!!!!"'"""!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!"''!!!!!!!'!!!!!""!~"'!"!!~----.!!"""'""!!'!~~!!!!'"<~7~2~9~ı~)!!! korfezinın Alman hava vo deniz 

~:lan görllnüşe bakarak tu, içeri telAşla gırdl. Gi.\rllltUnUn ! kuvvcUcri tarafından ele • gcç~hnlf 
qı 1 Obaydı, ona taın sa- u l ICA\ Yı' E ~ /~ nereden gcldiğını arılamak ı ter gibi olması dolayısilo, halen KarcH ber-

a4,..balıtiyar bır kul denir- • ~..,.~~~~~~~~%a0~ şaşkın ş ı!!kın bakınan ıht yarı o- zalunda bulunan ~-ovyet kıtalarınm .., 'J/,,. ~ mu-• .. -ndan tuttu. tahliyesi bundan boyle imkansız g.ö-
te n ıh~amı, zamanında ...... • 
llr\ı llas p olmayan derecede Çabuk söyle, dedı. Mes'ut nıu· rllnmektcdır. 

et1 ı::ı.ıu? Hıç bir dC"rdlıı yok mu? Bu arada, Alma.nlarm Lenlngrad:ı 
~I~~ namı dlllore dc:;tan· E T yaptrkları taarruz devam ct.nıekte-

lltlı rdan düşmezdi. Genç- s A A D - Evet, hıç bır derdtm yok. Çok dlr. Bu mınt.aka.daki Rus mukabil 
:t•ı.ın:e ZC~indi. yp.:avnnna f"I şilkür mes'udum. " ... ...., "·r laaJTuzu, cenupta Almanlar tarafın· 

'"I kaıı acak kimse yok· _ O halde çabuk bana gömleğim -. 
1 

1 dan "kuşatılan ikı Rus fırka.Sını kur· 
%r.gece gllndllz neşe içın· Yazarı . N ec / A MARA .fi:!. ver.. tarmok makss.dile, İlmen gölü ısti-
ı..lllol, hcrttırm zcvlt ve se· ______ • _____ cı _______ V_ İht\:va.r adaJn lime lıme döklllen 
,.. ı kametine te\~1h cdilrnlış gibi gözük· 
~ dU\'arların arasında caketimn önünü açlJ E efi<' başını 

ll:ç bl.i'tl lıalde onu f~tcn &'lll· ı atıd JfuUaanata. mezun detiltm. de. yor, her binnden ayrı ayrı ve ~~!- salladı. mektedır. 
ır .. -•tını ... ~ ..Al... ,,. __ rine uvmayan türlU dertler dlnli"'"'ı·, ;;. 1 Maıcşal Voro~ilof taratından b r yey \'aki değUdi. Ha.· di. Sent - ara pr .. -ec.._ ..... , ...,.. " ,.,~ - Ne yazık oe.u. dcdı. Gömleğim 

~"~ Ul eılOnıez bir ,..,..,1uk nı bu ıukmtıda.n ıcurt.a:-. fakat kendı yarasına merhem o)a.. yok. k ç gUnden'bcrl haZırlandığı anl&fl· 
~lan ,~,.. 1 cak kımaeye t.esadü! et.miyoııiu .. , lan bu mukabil ta.rruz. Sovyetlerin, 
~ b•~ 1P gldıyor, onun içi· I Sihirbaz. ba.şılU ellerile uzun uzun Yırtık cak tının onunden ka'burga h d-•· sürat! rııea.tıru 

~aı ,,_ .a. ......... olmak üzereydi. Yolu, n.· Kareli bcrza ın ....-ı ı 
~ "t -he. nutuz eden hu 6lktı. Sonra bi.rde.nblre: ~.. kemıklerı sayılacak şckılde zayıf ,.c ... , 

ltıı '' ç b:1 hayetinde ufa'k bir ku1Ubc bulunan izah etmekte.ur. bıı,.... r zaman oksUml· ı - Söalerlmi dinle, dedı ~ bir çıpl k bir &"öğUs gorUnüye>rdu... Alman hrı\"a. kuvvetlerı, Leruııgrad 
~ı "ıut ınUtehBMtsla h bir tarlaya dilştU. Ayakları tutma. 

it ıtUn r. ru seyahate çıkacaksın ve r...,tla.dıfın yaca.k derecede y.onılmuştu. Ağır ve * bolgcsınde, ha\'ııntn fenalı~ına rağ· 
t~ 'r111 lrası s~ı:rı h~l!n· ina&nla.rın hallerini l!IOracak.aın. Ta.m fsteksız adımlarla kulüooyc yaklaş- S adet Unııtten başka bir şey men çok :faal olmakta bcrdevamdrr. 

acıaın eycn 1 aç- mes'ut ve hiç b'ir derdi olmayan bl· lı. SönUk bir ış:k sızan pencereden değ'.ldır. Bulduğunu zannett.ğ.n yer· Merkez cep'hesinde, Mareşal Ti-
~ ~ita b•rın midesini boa- rl.sınln gomlcğini alıp gıycceksln, . bakt 0 ..... 1 b m-ılirde sa 

1 

de kaybolan, kaYbolduğu yeı·de bu- moçenko'nun ya.pt.ığı mukahıl taar-
t • şey yapamamış ıçerı ı. a•t aşı pe.... , • , ,, 

ı;. tı- birtıu-ı · mutlaka saadeti bulacağına eminim. çr sakalına. karl\Qll!Ş ihtiyar bir a- , hıncın bit Umıt Ona malık olabllmek nız. Şimdı, iki yUz k«omet.reyı mü· 

11 !tat onu nı tak P edcrelt ! Genç adıı.m tam mes'ut bir lllflan dam ıU•i parça çıra kiltUğü yanan o· 11,1 ı kendl saaddıne kend nı inandır- teca\ ız bir cephe Uzcrindc inkişaf 
~ llaltuı g~ hayatında hiç bulabilmek için bUylik bir seyahat cağın başına oturmuş, topra'k lıu· I mnn l~zım~ır. O e!le tutulmaz, göz- etmelctedir. 
~, Ukıncdi. 1 hazırlığını lüzumsuz görmekle be· çanağın içindeki suya kııru ekmeği· l<' göı tllm<'Z, ar.cak h scdıhr. Fakat Bu harckçtm Uç başlangıç noktası 

1't~ k ın::ı:etikabbıUl .!i~ Şbi?" 1 raber yine sihirbazın sözlerine ıtaat ni batırarak iştihııı ile yıyordu. Genç lı!ssebneyi beklemek beyhude bir in· şunlnrdır: 
~. •• <tııı. e ,,. u.A r ederek )"o.a çıktı... Günler ayları, d bl ·h 1 ki tızardır. Ona inanmalı ve pe"tnden Smo!cn k • Moskova yolu Uzerln· 
•-~ " ni he.be a ıı.m r zamo.n onu a:-.-ran ı a "f' 

6on bir "- r verdilcı•. aylar uzı.ın seneleri doldurdu. Genç seyretti. İhtiyar yemeğini bltlrmişti. I k~malısrn... de Vlasma, Brl:ııılc ile Smol~nSk a-
'lbı.:. .. · lia. .... uıt kınnt.ı.sıle adam hAll seyahatinin eonun& vara- Genç adam şafakla beraber kulil· rasındakt yolu üzeı'inde Rof>la.v ve 
,.~~ :tını bütün te!er· ma.m1'. yüzlerce memleket, binlerce Ehle tokluğuıw işaret eder gib kar-, beden çıkarken ihtiyar ve m6S'ut a- Mos'kova • Gomel yolu üzerinde Bri· 

llt <>bn attı. aile, on!binlerce l.rı6an g-ördll#ü halde nını tutarak 'başını kaldırdı. de.mın sözlerini tekrar ediyor, ken· 8.n3k. Sovyet taarnı.zları amıdane-
~ Ct lcın hertUrlU va- hiç bir derdi olmayan, meıı'udum dl· - Oh Yaral1bl., ne me5"udum, de· din yeniden dUnyava gelml~ gibi dlr. Alman bırlikleri de, ezcUmlc D01i 
..._ 'ıt ~~nainirn. g-encım. yen te.k bir kimaeye raat gelmedıJt- dt. Hiç bir derdim yok... l bahtiyo.r ve ferah buluyordu .. j na nehri ya.kınında mukabıl ta.a.rr~ 

--....ıı -..t. :allaM- t5 Hw 1'örc1UtU adUM h.unt aıınt- Genç J!Ckıa ~la ~ kOf· N. MARAŞ yapnıa1rtadırhır... 

"Şef',, in 
seyahati 

Y aıan: MIH'aCJ SERTOGW 

M illi Şef itıöni, çaWpna 
programuuo miihim bir 

Jumuru memlek&tl dolaAJID&P ~ 
her bllUf halkla yıW'lndaa tıelDM 
etrueğe talısia etmişlerdir. ıı,.e bir 
ha~ Afyon, Denlı.U, Na
zllU, A)dın, İzmir. AY\"alık ve ol
~ et Bıılıkc&lri ziyaret~ bu· 
lunmaktadırlar. Şefin baUda yap
tığı )MllD \"e eıta8lı UiJl88lar çok 
faydalı neticeler 'ermektedir. Bu 
~nhatlerdeo birinde bl7.Ult bu· 
lunnıak bahtiyarlığına erm~ ol
duğum için !le\glll Cümhurrelıslml
zln halk, köylü ,;e eıllftAfl• nebdar 
Cl'IMllı bir ~kHde konu,tulclanna, 
dertlerini nckft(lar ~ı bir şekli
de tetkik ettilderlne Şlhlt bulunu-
3' oruııı. Hu ı;c3ahatlcrlndc aldık
ları ;notların alakadar makamlarea 
onuna kadar ta.kip ,;e intal; edU

mlo; olduklannı da hilabare oğren
dlm. 

Halk ' ko)1U artık onu yaknıeo 
talll)or "\'C derdini Bü)'Ük Şefine 

döken hom.~inln de'\~ buJdu
ğwıu b!Uyor. Oouo için l\lllli Şefiıl 
zl~~ eUilder1 NBA-,.cüff, ......... 

lar ve k~leır hakh Olarak Wr ba~ • 
ram &illi YJMJIYDriM• 

Eskiden 

C ÜlllltUl"IYet hiUcüntetl şeJ 

lıerlma halka 3 aldaıjmak. 

onua dert \'e htteiMrlni biu.at öğ· 
renmek i!;'.la s-~terdlkleri tehalükle 
eski Olsatanh rlcaH zJlınlJetl a.ra
ı:ıında :ne muazzam bir fark \ar . 
tmpa.ratorluiwJıu-ı.un tarihte de
\-akkuf deHil> diye yadoluııan de\ -
rlüdeo Jtibareo ı)adl~IJN"ııum kcıı 
dilerild tı~iarında ha)l66tıuı,ıer
dl. Yurdu dola.,mak. halkla tema~
ta bulunmak padlphların detil, 
vealrlerla W1e ula Mıll&nna gd
meyea bir fel'dl· Bu ltll&t nıeı:ru· 
tlyde kad• sürdü. 

Uğursuz padişah 

M etrıdi7ette Sultan Rept 
etraflodakilerin tuyikik 

yurdu dolaşmaya başlamıştı. Fa· 
kat tarihte garip bir tesaduf e· 
seri olarak miibaretfn ~ittiji 
yer bereketten kesJUyor ve aa 
sonra dÜfilnan tarafından lııtlli· 
ya utruyord:.:. inik, Manas· 
tır, Ko 0\'11 bu anadadır. Hatta 
ısoa olarak Buı·saya ıitmit. Bur 
sa da Yunanlılar tarafından it· 
ga) cdilmisti. 

Bugün 
~ utii.n bunlar tarihimiıin 

UiiiiiP bir dalı& a~lkıııyacak olan 
arı :ıhifclı-rinl teşkil eder. Ra· 
. n hrı ' ı'ttı1fi .. t 1•i l ı bu 
hail.tan u ak cfll"r de rl eı1h en 
millema baı:ıudan gitmı lerdır. 
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RADYO 
CrRoGRAMı:J Güzel, 

7 .30 Program 
7 .33 1-\Ifüf'k 

19 Konuşma 

19.15 MUzlk 
7·45 Ajans ha. 19.30 Saat ayan 
S 00 MUzık 19.45 MU:r;;k 
8.30 8.45 Evin :;. 20.15 Radyo ga. 

l2.30 Program ,
0 4

,, 1\1Uzik 
12.33 MUzik " ' " • 
12.45 Ajans ha. 
13 Mlizlk 
13.30/H )IUzlk 
ıs Program 
18 03 Müzik 
18.40 Müzik 

21 Ziraat tak. 
21.10 Temsil 

22 Milzlk 
22.30 Saat aya. 

22.45 MUz k 

22.55/ 23 Yarınki 

-GONON 
,_BORSASI.] 

4 EYLÜL 9U 
1 Stt>rlin 

100 Dolar 
:ı> Yen 
> Peçeta 
> Jsveç kronu 

Eshnm 'c Tııh,·Uı\t 

5,:?t 
130.025 

-.-
12,9375 
31,0050 

Sağlam 
Ve İştahlı! 

1933 Türk borcu I 
t918 İstikrazı dahllt 

L. J(. 

21 30 
22 00 

!933 İkrnmiyclı Erganl 20 30 C Un k U: 
1934 Sıvas - Erzurum 20 10 
Anadolu Demıryolu tah\' lli 46 25 
T. İş Bankası mUessıs hisse 135 00 

~"U.Kt 

Türk altını (Reşat) 

Ttirlt Altını (Hamit) 
Kalın beş birlik 
Kalın beşi bi.rlik <Reşat) 

2! ayar altın gramı 

Yeni Neşriyat: 

2.'i 80 
24 40 

114 50 
121 00 

3 50 

Perde ve Sahne 
Memleketımızın bu sinema ve ti

yatro meraklılarını tat.mm eden re
stmlı mecmuası çıkmıştır. İçinde Sc
llm Nüzhet, İbrahim Hoyl, Hikmet 
Feridun Es, Ertuğrul Muhsin, Nus-
et Safa Coşkun, Vasfi Rıza Zobu, 

Mefharet Ersin, BUrhan Arpad, Fü
ruzan Cemall'nfn krymeut ynzılarlle 
b'ir çok gtl.zcl resimler vardır. Ta\'ırl
ye ederiz. 

7 ncl 

flaanıiye 
adedl 

3 

10 

80 

120 

800 

1.200 

4.000 

80.000 

tertlp 2 ncı 
pli.ıu 

İkramiye 
miktarı 

Lira 

·~5.000 

10.000 

5.000 

2.000 

1.000 
öOO 
IOll 

50 

JO 

3 

Yek~n 

Tnnı lıllct 8, yarım bllı>t ı.s liradır. 

Kullanıyor! 

Çocuklannm küçükten 
SANIN di~ macununu kul
lanrnağa, SANIN dİ§ macu· 
nu ile günde üç defa diıle
rini fı.rçalamağa alı§tınmz. 
Gürbüz yetifmelerini temin 
ebnit olursunuz. 

Eczanelerle, bUyllk ıtriyat 

mağazalarında. bulunur. 

.. .,. •. - ..... . . r. . . .. .... ~· ·~-·~- .. •' ·. • , • .) . r .., 

!.·eldliş 

İkramiye 
lutıı.rı 

Lira 

2.').000 

30.000 

2;'1.000 

80.000 

80.000 
60.000 

80.000 

60.000 

40.000 

240.000 

720.000 

llnsıl.,tın C(ı 60 ı lkTnnılyeJir. Çekili' bu 
ibne 15 EYLt'ı, flH de İzmir r:ntcrna JOnal 
Ullctlcrinlz.i 10 EJ IUle kadar değh:tl rinlz. 

dcfiıJ n malı us olmak 
Fu3rında yapılacaktır. 

Re imli Romanlar erisinin 5 inci sayısı cumartesi günü çıkıyor. 

B TEKİNİN OÖLU 
Baştnnbaşa resimli heyecanlı serUven 

~ i p asan Fener stady manda 
Gayet meraklı ve glilünçlU resimli hik ıyc 

A'·rıca: Bir kahramanlık destanı - Uğur:suz kayalar ;mafara..'lı -
Elmas gerdanlık hikayeleri - eZngin bilmece - Dört renkli kapak 
Her yerde fiatı 7,5 kuruştur. - Tevzi yeri: Ankara caddesi No 59 

r ' T. H. K. Genel Merkez Başkanlığından : 

Matbaacılara 
Kağıdı Kurumdan 'rrılm,.k •urcıile iO X 100 2 ebadında olmak üzere 

100.000 fıtre \C 100.000 kurhan afi.i bastırılma ı açık ek iltmeye konulnıu~tur. 
Muhnnun.-n bedeli, lı<'lıer )Üz bini 1000 lirııdan 2000 lira olup mu\'akkat teminatı 
150 lıradır. l.ksiltme 8 eylül 9'11 pazarıe ı gunu aat 16 da T. H. K. Genel 

nıtrkn bına ında yapılac;ıktır. Bu i~" ait fBrtnanıe b~ r ı;un Ankara lerkez 
atın ima koıııi")onundan ve l•tonbul Turk lla\o Kurumu ıbe indm verilir. 

1 tr:kUlcr ıhale gı..nu komi&yoııd:ı bulunmalıdırlar. 417730 11 

r 
1000 1 

LhA İKBAMi'fl 
Rekor marka ıe)'tin ywitııın balili yelinin ahini ispat edene Yerilir. 

Alameti Ucuz ve 
Farika Teminat:ı 

lJüb.Jlımmdn ıararla isteyiniı. 

Topt.n .satıı reri: 
İstanbul Tütün gümrük Kemali &oku No. 21 Naıif ÖUrca • Tel.: :MI97 ~ 

Devlet Demiryolları ilAnları 
~luharnmen bedeli (179880) lira olan 17 kalem tam l.:tre!te 15/9/1941 pa

urte i günü aaat 15,SO da kapalı zarf u!ulu ile Ankarada İdare bina.ında şatın 
nlı nacaktır. 

Bu i~e ı;innck isteyrnlerin 00211) liralık muvakkat ttıminat iltı kanunun ta
yin ettigi •esikaları Te tek.liflerini ayni giın aaat 14,30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lizımdır. 

Şartnameler 100 kuruta Ankara, E•ki~ehir ve llaydarpa~a veznelerinde &atıl· 

maktadır. c7613) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden 
l - Kurumumuı okurları için aşağıda ınikdarı yazılı l..uma~lar Tic:ııret 

Oduından alınan muhammen bedeller üzerinden kapalı zar{ ueulile ihale!i yapı• 
!ocaktır. 

2 - İhale 6/9/1941 günü ııaat ll de yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat % 7$ dur. 
4 - Şartnameyi görmek ,.e daha fazla izahal nlnıak iı.te)·enlcrin daire mÜ· 

dürlüğünc müracaatları. (5722) (7304) 
Cırısi Mikrları Mıılıammerı bedel Fi. Tutar& 

Erkek paltoluk kuma, 
Erkek elbiselik kuma~ 
Kız: t.ayyörlük kumv 
Kıı mantoluk kuma:ı 

375 metr• 

1100 > 
110 > 
30 > 

630 
615 
620 
730 

> 
> 
> 
> 

2362,50 
6i65,00 
1240,00 
219,00 

10,586,50 

Yatı Mekteplerine 
Çocuk vere<:ekaeniz: Yatak, Yorı;an ve Çartııflurile Yatık Ôrıü~ü. Batta· ı 

ni~e. Ha"lu ."e .Bornozlarını ucuzca mağazamud:ın alırsınıı, İot:ınbul :,ultanha· 
marn caddcsı. ~o. 4. Tel: 2062.3 

Bursa Pazarı: Sipahi oğlu HASAN HOSNO ' 

stanbul Ziraat MeK:telii Müaürlüğünden: 
1 - Aşağıda isim ve namzet numaraları yazılı olanlar mektebi· 

mize kayıt ve kabul olunmuşlard•r. 
2 - Mektebe kabul olunan talebe en geç 15.9.941 tarihinde mek 

tepte bulunmaları. (7772) 

Namzet No. 

lJ 
31 
38 
53 
56 
63 
84 

102 
115 
119 
131 
147 
168 

8 
15 
18 
37 
39 
55 

65 
74 

101 
137 
166 
10 
94 
96 

130 
42 
68 
90 
95 

Adı \'C Soyadı 

Ahmet Mavi 
Cemil Ülker 
Fehim Öztlirk 
Necati Yücesoy 
:Nuri Selçuk 
Basri Şener 
Orhan Dutu 
Rıfkı Özçellk 
Cevdet Cantürk 
Ali Akgül 
İbrahim Scmirken 
Rıfat Arsan 
Faruk Gürel 
Oı;man Ilgaz 
Mahmut Sezgen 
Fehmi Ate~ 
İbrohim Savaş 
Hüsametlin Polat. 
Nihat Soydan 
Mehmet Üstün 
İsmeil Aker 
Refet Olgun 
l\Iuznffer Çelikbilck 16 
Saracettin BIU-
Ahmet Yücel 
Yaşar Tayşi 

Yaşar Yürek 
Ali Bayar 
.Muzaffer Taras 
Bayram Dönme; 
İbrahim KAhya 
Lütfi Güleç 
Hayri Özkıdık 
Ahmet Dı:ran 
Almı1"1 Savur 
Mustafa Ünal 
Orhan Yay 
Ahmet Azgezer 
İsmail Saikaya 

inhisarlar Umum Müdürf üğünden · 
Muhammen B. % 7 ,5 teminatı Ekslltmt 

Cimi 
!'.ezayı tıbbiye 84 kalem 

Lira K. 
834.00 
325.00 

1232.00 
330.00 

Lira K. Şekli, ıünü, saati 1 
·68.55 Pazarlık 9.9.911 1 ı 
24.37 A. Eksiltme 16.9.941 11 
92.40 A. Eksiltme 16.9.941 9 
24.75 A. Eksiltme 16.9.941 

Ftı;ı tapası 50.000 adet 
Karyola W > 
Beyaz sabun 600 kilo 
Eski film «35 m.m. X a:r:a· 
mı 0.4 m.m. kalınlıkta ol-
mak üzere 3.000 kilo - - Pazarlık 

ı' 
16.9.941 1; 

Araba 2 adet 600.00 45.00 Pazarlık 16.9.941 t 

16.9.94~ 
yazıll 

At 2 ,. 600.00 45.00 Pazarlık 

1 - Nümune ve Garlnamcsl m ucibincc yukarda yazılı 7 kalem eşya hizalannda 
satın alınacaktır d• 

2 - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları. eksiltme şekli, gün ve saatleri ruzaıarıll 
~~ ~ 

3 - Pazarlık ve eksiltme Kabataşta Levazım şubemizdeki alım komisyonunda yapılaca1' 
4 - Nümune sözü geçen şube de görülebileccgi gibi şartnameler de parasız olınabllir. ııı!:'. 
5 - İstekliledn tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme parasiyle birlikte mezkur k~81s 

müracaatları. C' 

lstanbul Levazım Amirliğinden verilen: Harici askeri kıtaat ilanları 

A~!ıda yaııh mevaddın kapalı zarfla ek iltmtleri hizalarındl yazılı giin, uat Ye mahallerdeki ukeri satın '1~ 
yonlarında yapılacaktır· Taliplerin kınu ni vt.6ikalarile teklif mektuplarını ihale aaaılerindcn bir saat e~el ait o!d :ı 
mi&yona TenncJerj. faaaf \e şartname-ini konıi6)'0nlarında görülür. (96f - 'jSJ 

Cimi Miktarı Tutarı Tenı~natı İftole sünu Saati. ııe ıllahaUi 
Lira Lira 

Sade yağı. 
Sığır eti. 
Saman. 
Sığır eti. 
Saman. 
Köseltı 

Vakeıe. 

Sıuır eli. 
Nakliyat. 

Kilo 
> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 

60,000 93,000 5900 
6662 
2687 
1985 
4141 
5750 
2625 
3606 
1470 

12.9.941 17 İzmir ı,.. amirliği. 
İmılr L"· iınirJiğj. 
İzmir Ll'. amirliği. 
F..rzurum. 
Sarıkamıp 

Diya:b&kw 
Diyarbakm. 

328,000 108.240 12.9.90 16 
16,30 
l.'l 

842,900 
126.000 

J,6.52,000 
20,000 
)O,QOO 

137,358 
Ton 7000 

Doktor __ , 

ORrANİDİS 
Clld ve ZUhrevf mütehassısı 

Beyoğlu Suterazl sokak No. 5 
Nil apartnnan 2 ci kat Tel 43734 

ELİ ÇABUK SC.'.'i~l-.'TÇİ 

alr&T K6PBILI 
Eylül için gün almııktarlır. 

Kabine: Beyollu Mr.~ru<iret C'ı:l. 41 
Gün.q apart. 

Eo: ERENKÖl': T~l 52 · H 

DOKTOR 

ÇIPRUT 
CU417e ve Zllhrevt;re ımtetıa. 
- Be7o:ı11 Yerli ~ I' ..1· 

r.an ~- r.- "~ 
k~lnde ~}'Dlllnfi r~~a:u 

..... '.l'ei: ü3ıs.3 ---· 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HF..KlM 
Dahiliye Müteha11uı 

Divanyolu \O,. 
Muayene saatleri: Pazar 

ı.. ... :,. hf'•"Ün 2 5. Tel: 2'893 

35.824 
26.16() 
57.820 
90,000 
35,000 
48,075,30 

19,600 

I2.9.9U 
10.9.941 
10.9.941 11 
13.9.941 10 
13.9.941 ı l 
15.9.9'1 11 

12.9.941 17 
Söke. 
İzmit Akcakoca ilk okul1-

* 32,000 kil•• pirinç kapalı ?arlla ek~iltmeye ktlnmu~tur. İhaleğ sJ9 
zarte$İ gıınü saat 9 da Ardahanda a .. keri t'Atın alma koınisyonund:ı r•P 
Tahmin bedeli 15,275 lira ilk teminatı 1145 Jira 6.'j kunı:tur. Tılipletl~ 
vcsikalarile teklif mektuplarını ihale uatinden bir ııaat en•el koıııl~ 
meleri. (932 • j 

* Aşağıda yazılı sdızder kapalı urfla eksiltmc)e konmuştur. fhaleıd 
Cum~i günü aaat 11 de Büyiikçtlı.mece Karaağaç köyünde a•krri , 
komiı.yonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni veaikalarile teklif ıııtk 
ihale ısaatindçn bir saat ewel komieyomı Termeleri 

Cinsi - &Tikıtırı Fiyatı 

A. K. Fuulyc 
Domates 
Patlıcan 

Bamye 
Taze biber 

Kilo Kr. Sa. 

64.000 
76.000 
64,000 
32,000 
16,000 

17 4S 
7 95 

13 45 
11 45 
8 95 

f93-i • 

* Beher kilosuna liO kuru~ fiyat tahmin edilm !?0,000 kilo ısade ~ 
zarfla ek&iltmeye konmııttıır. ihalesi 5/ 9 9U Cama günü uat ll de 

a keri satın alma komi yonunda )apılacaktır. İlk teminatı 1650 lira~ 
rln kanuni \'CSİL:alarile teklif mektuplarını ihale eaatiııden bir sut 
yona nrmeleri. ( 936 • 1 

Deher kllınu 43 kuru~n iki parti 50 §h l<ln sı~ır eti satın ıilııı.l 
birinin tahmin bedtli 21,500 lira ilk teminatları 161S liradır. İhaltti S. 
zarte$İ günü &aal 11 ve 16 da Geliboluda eski fııbe binasında askeri eaıı' 
misyonunda yapılocaktır. Taliplerin bdli vakitte komisyona sclmderi. cıfJ 

* Bcherine tahmin edilen fiyalı 100 kuruş olan 10,000 aO 
yular sapı paı.arlıkla sahn alınacaktır. 3000 adetten aşağı 
üzere ayrı ayn teklifler de kabul edilir. İhalesi 8/9/941 pa~ 
saat 11 de Ankarada M. M. V. &tın alına komisyonunda. ya? 
Evsaf ve ~rtnamesi komisyonda görülür. Taliplerin teklif 
miktar üzerinden bti ~eminatlarile belli vakitte k isyona ge 

(992 . 

. . " Dr. IS. dı ••il~~ Yuzer hayvanlık 2 adet tay dep0t>u alıır yaptırılacaktır. 
T A a A N T o deli ,7,191 lira 42 kuruştur. İlk teminatı 4109 lira 57 kurıJŞ~ 

DAHiLi HABı' Al.IKJ •• 

a:ılTl~ASJJJ1 

1 """" '""";!:'.':.:.,..... - • 
= t den IS e k:ada1' 

Abone Oo ~• 
Tiirklye dahl.llııde: 

nameaıi 286 kuruşa komisyondan alınır. Kapalı zarfla e 
19.9.941 cuma günü saat 15 te An karada M. M. V. Satırı ~ a~ 
misyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vcsikalarlle tef'. 
tuplarını ihale .saatinden bir saat evvel komisyona verıncıer; 

(986"' 

* ~ A§aiıda yazılı mrvadın mçık f'.biltmeleri 15.9.941 pazartesi güııll it! 
yazılı &aatlt'!rde Eekişehirde aıkeri salın alma komis)·onunda )apıJacaı.ııt 
rin belli vakitte koıuisyona gcılm~ll'!ri. 

Ci~l ltfilaarı Teminat· 
Lira 

Yoğurt. Kilo 20,000 
> 20,000 Senelik 6 aylık 3 aylık Aylık Siit. 525 

375 
4.50 

HOO '750 400 150 K . 

Hariç memleketlere: 

Senelik 6 aylık S aylık Aylık 

2700 1410 800 Kş. yoktur 

Gazeteye gönderilen eVTak deree
dllsin ediline ·ın iade olunmaz. 

VAT AN GAZETESi 
iLAN FiYATLAR! Kuruş 

Kaput dikiıni. adet 750 

.... 
A,ağıda miktarlan yatılı odunlar kapalı zarfla c-koilnneye konıı 

leleri hlzalannda yazılı saallcrdc 11/9 941 P~mhc günü Urfadıı • 
alma !.onıi yonundı Yapılacaktır. Taliplerin kanuni vcsikalıırilc ıeı.Jif 
rını ihale r-aaıltrind!'n bir Nıal ewel komisyona vermeleri. Ev af ,e ' 
An~ara, fstanhul Lv. Amirliği ısatın sima komi5)onlarında du ı;öriılıi/' 
Alikıarı TUUın Teminatı 
kilo Lira Lira 

960.000 
960,000 
61ö,OOO 
800,000 

34..560 
34.SOO 
'Z.3,040 
28,800 

2592 
2592 
li28 
2160 

100 
105 
123 
140 
146 
155 
156 
174 Ali Rıza Bayraktar Başlık 750 

~llll ................... 1111••1!1• ............ ~ 1 nci sayfa 500 * ..ı.ıJ 

Kızılay Cemiyeti 1 !g~~~: ~ 
UMUMİ MERKEZiNDEN: _____ _ 

243,00() kilo sığır eti kapalı zar fla eksiltmeye konrnlW ! 
~2.9.941 pazortesi günil saat 15 de Erzurumda yapılncD1'tı 
bedeli 60, 750 lira, ilk teıninatı 4551 liradır. Evsaf ve şn.rttl 
nıisyonda görülür. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif f11~ 
ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (lOO 

* Pirinç Unu, Sebze Unu Alınacaktır. 
Pirin unu 10.000 Kilo 
Sebze unu 
Be-ı:elye una 5.000 ,, 
Kornflor 5.000 ,, 
.:\lercimek una 5.000 u 

Yulaf una 5.000 •• 
Patates unu 5.000 » 

Birer ktloluk torba veya kutularda olmak üzere yukarıda 
miktarı yazılı pirinç ve sebze unu satın alınacaktır. Teslim yeri 
İ tanbulda depolarımızdır. Taliplerin teslim tnrihlerile en son fi
yatlarını birer paket nümune ile birlikte 8 Eylül tarihine kadar 

Ankarada Yeni~ehirde Kızılay Umumi l'Uerkezine göndermeleri. 

Not: (1) Mlktann beşte biri nisbetinde ve her cin ten ayrı ayrı 

olmak üzere tekllCler kabul edilir. 

(2) Telırafla teklif kabul edilir: 

---·-------------------· 

TAKViM 
5 EYLÜL 941 

CUMA 
AY: 9 - GÜN: 248 - Hızır: 
RUMİ: 1357 - AGUSTOS: 
H1CR1: 1360 - ŞABAN: 

Talip çıkmıyan 50,000 metre çamoşırhk bez pauırJı1'1' 
nacaktır. l'ahmin bedeli 15,950 lira, kat't teminatı 2392 ıif-1 
tur. İhalesi 13.9.941 cumartesi günü saat 11 de Anknrad' 
I~~v.a. satın alma. komls7onu~da yapılaeaktır. ŞartnameSİ ~ 

123 gcırillür. TaUplerın bı?llı vakıttc komisyona gclemelcri (l 

23 • * ııs: 

'. AlilT ~V ALI 

13 28 baş tay satılacaktır. Talipledn Üsküdar Kıs1klıdB ~ 
BZA..'ll zarında 5.9.941 cum\l gil.!lil saat_ 9 da satı~ heyetine ınflt 

Gtb:EŞ: 
ÖOLE: 
1K.1:-.T01: 
AKŞAM: 

YATSI: 

6,3~ 

13.13 
16,51 

10,54 
5,36 
9,15 

12,00 İstanbul Belediyeli 
1•35 S 1 .. t·· d K' l d k. _...,J, 
9,09 arıyer n ~s un e ıyos yo u~ a ı hali arazi kısu~14 

rak çkarmak uzerc taljOcakları nıznmnameslne göre te Df 
--------------"--- talebinde bulunulmuştur. Sahipsiz hali arazı olan meıl< ,f 
Basıldığı yer: VATAN MATBAASI !cin ruh.sat istlyen başka talip bulunduğu takdirde bir il 

Sahibi ve :Neşriyat MtldUril İstanbul bcledlyc.,i riyasetine istida ile milracaat etmcıcrJ 1 

İMSAK: 

19,36 
20,16 

4,46 

AHl\IE'r F.~IİN l'ALMA~ olunur. 


