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Milletler için uçmak ihtiyaı
hayati ihtiyaçlardandır. lJç 
mak mücadelesi, yaşamac 
mücadelesinden biri olmuştur 

Ciimhurreisimi·z 
Bursa ereflendirdiler 

ileri hareketi 
l<ı21layın Yunanistan için hazırladığı 
:~Şebbüs, suf h ve insanhk davasını 
ılen benimsediğimizi va harekete 
~eçtiğimizi gösteren müsbet bir 
•ıarekettir. 

Yazan: Alamet Emin YAL!'.IAN 
~Ya Yüzünde sllAhlı kuvvet. 

t ~ lllilcadelesi haricinde 
llcıi bir çarpışma devam e· ,r. Bu çarpışmanın vası-
·Ca e .hükümdür, sözdür ve 
t~ Yesı de; dünyanın mukad· 

his 8U~Un birinde aklın, in· 
ııı~ın ve bütün insanlar 

fevkinde kalı4ıı:ı bir millet oldu· 
ğumuz için blzi rahat bırakacak o· 
ll~arsa bu gibi hareketlerimizin 
arkası gelecek ve sulha ve insan· 
lığa hizmet etmek hususundaki 
rolümuz, bütün millet tarafın· 

dan çok ciddiye alınarak tam bir 
surette icapları yapılacaktır. 

Ahmet Emin YALMAN ~ .kolan menfaat ve ide· 
hı.- Ça] kını olmasını temin et- l!!!!!!!!ll!"'!"'!ll!!""!!'!!!!"l!''!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B!l!!9 

:'lll~aktır. A o 
er tıer tarafında birçok ıman onanma 

~insan, silAhlı mücadele· 

~~kin ve nefret hislerin· Başkumandanı !ar erını uzak tutmağa ça· 
t Ve Yarını ideal ve pren· 

ltiU}'gun bir surette hazır· B'·~ınar·sıanda 
, ~ n dü3Unüyorlar, üzülü. "~ ~ 
~ 1 lenı oynatıyorlar. Dller 
l ;san da; milletler için is· 

a ~emin bJr istikbal lAzım 
Ola rabcr maddi varlık da 

\'t <'\ Uğunu hatırda tutuyor
~ar~rupadaki açlık ve sefa· 
t~ nda dehııcte düşerek 
~it ll"lllyon insanın bu kış 

11ilar-
1 
eceğinf, ne gibi hastalık 

ii<ıe başgöstercceğ! nl, nasıl 
~~ &ett <!eklerini şimdiden goı 

'llıa rlyorlar. 
. li nca hislerin topu, tüfeği 
lllu:rbın kini ve ateşi karşı· 
~~~en bir anda çok cılız 

lıtrı !'a gösterebilir. Fakat 
~ ~de dönüp dolaşıp zafer 

_-ti \ • v-!lc asli ~islere geçe-
JI' lt11ı-"lfl<!lldir. 

ıı,.=·• arla t .... -. ~ı hl ul,bClnlık alakalarının 
· ~ r noktada karşıdan kar· 

ıı.ı ~dileklerde bulunmak 
lılfh 51 ve hareket ve te· 'tt,

1 
asına geçilmesi, alAka 

~dıı- Yelle karşılanacak bir Abnan bft1111ııt Anılralı Reeder 

ı. ~;~ıı 
it~ lı:ın ~Y cemiyetinin Yuna· 
~ lr Yardım teşebbüsü 

ilıı~ltıd bu Yolda bir hareketin 
dcıst ır. Kızılay, bizim ka· 

iıbat u Olduğumuzu Yunanis· 
>arlllar etrnek ve Yunan halkı· 
tlıtıeltlına az l)lle olsa deva te· 

1 gıdış': beraber bu harbin u· 
btr ı bakımından yeni ve 
fldeı:ı:ır açacaktır. İnsanlık 
ba4lıy u sayede bir ileri ha· 
~~ 01 acak ve bir köprüba51 
l;ıhn acaktır. 
'ını h düşiindüğU faaliyet 
~ ~. ı:-:~kında henüz tafsilat 
Uıı at (Kızıla'·'> ismi· 
il Oln .J ' 

~ ela i llın Ynpılacaıtına, ya· 
&ara ~ı olacağına başhbaşı. 
~ n idir. 

b 1\ hır '1"veı dünya yüzünde ne 
toıo d~ bôlümu olmuşsa bize 
n \>e ~ti, baska mcr:ıleket
lhtU:Ukeın içinde inkişaf 

~Ilı buı:ltni içimize yatırmış 
ban ular. Biz bugün için 

~l'ıı ı:tnın bugünkü halin· 
t 11lı d ırnaııerinin ortadan 

t l avıuşunınek gaflet olur. 
~~ 11~1'\acnk bir millet ol· 
t il! 4!11 günlerdenberi tcd· 

rı0 arık}' 
el lec 1 davranmak ve 
b a~ ~ avuz ihtimallerine 

~atat (lllik.tlkte duı·mnk sure· 
1 bıı d 
~ırıd l'fakı' iş b"ı ·· .. d C! :r o umun e 
~ lia da kaşaınak sırası bızim 
~ llQrarn atı bulunuyoruz. Tc. 

< ltaı ıyacak olursak harp· 
l'l'J aC'ak · ı,.r l:rf.'c k · ınsunlık davası· 
f.' ıı:rg~ ve gelecek sulhtin 

l;ı &eıditı n olması için eli· 
hıı 'i kadar çalışacağız 

i'a lınan h . 
dıın .alkı için hazır· 

~ ~11 tltıt 1 1 ;ŞebbUsii, insanlık ' tı t t Uerı hareketimlz
urıu dar ihtirasların 

Sofya, 5 (A.A.) - Dün neşre· 
dilen resmi bir tebliğde bildirildi• 
ğine göre Kral ÜçUncü Boris ev· ı 
vcuu gun Alnuın donanması bat
kumandanı büyükamiral Reader'i 
kabul etmiştir. 

B.Papen 
Almanyaya te

davi için gitmiş 

Bunu:ıla beraber, bu 
hükfımetile n:üzake
reye mani değildir 
Beme, 5 (A.A.) - Bund gazete· 

sinin Berlin muhabiri dün akşam 
gazetesine telgrafla şu mnliimatı 

vermiljtir: 
Bulgaristandaki Alman asker 

tahşldatı hakkında ecnebi men· 
bnlardan gelen haberler Alman ha· 
riciye nezaretine göre, Alman -
Turk münasebetlerim zehirlemek 
maksadlle yapılan teşebbüslerden 
ibarettir. 

Hariciye nezareti adeti vcçhlle 
meselenin askeri veçhesi hakkında 
beyanatta bulunmnmı§tır. Alman· 
yanın Türklere karşı tecavüz ni
yetleri beslediğine bizzat Türkiye· 
nin inanmadığı kanaati Berlinde 
mevcuttur. Alman teminatının 
Türkiyenin itimatsızlığını tevlit e· 
decck mahiyette olmadığı da A5i· 
kardır. 

;M. Von Papcn'in Almanynya 
(Devamı Sa. 3, Sü. 7 de) 

Milli Şef her tarafta en 

içten tezahüratla karşılandı 
Bursa, 5 (A.A.) - Relstciimhur tsınet lnönU dün şehrim17.e ge'ı

nr~. 

Milll Şef buraya. gelişlerinde olduğu gibi Susurluktan itibar~ oto

mo'bille devam etm~ oldukları seya.haUerl e&nasında da geçtikleri yol 

bayunc& civv kaza, nahiye ve köyler halk.mm da en içten tezahUra· 

tile lkarf!la.mııifUT. Artık harp 

Almanlara göre 
Leningrad top 
ateşi altında 

Vişiye göre Sov
yetler mukabil 

taarruza geçtiler 
Berlin, S (A.A.) - Tebllf: 

Şark oepbeainde, tam muva.ttakl· 
yeUe ııetwelenen hareklt olmuıttur. 

LenlnCrad'm muhasarası devam 
etımekt.edir. Len.tngrad IJe?l.11 ağır Al· 
man toplarının ateş! aıtına alınmış 
bulunuyor. 

Estonya, düş.mandan temwemniş· 
tir. 

AJmanJ&r şelı.rl taluip 
~~-~----···-

(Radyo 0-tesl) - Almanlar 
Leningrad ~nin t&br.lp edilmesi· 
nl tBtemediklerini., çUnkü şehrin ken· 
dllerine ıa.zmı olduğunu söy!Uyorlar. 

Sovyet mukabil taarruzu 
Victly, 5 (A.A.) - Ofl ajansı b~I· 

diriyor: 
Helsinkiden gelen .haberlere göre, 

Finlandiya. kıtalan, Kareli lberza.hı· 

nm eski hududunu bülün mıntakalar 
dan geçmişler ve Leningrada ka.rşı 

taarruza başla.m~ardır. 
Bu haber hentiz teeyyüt otmemiş

Ur. 
Ruslar, Lenlngrada yüz .kilometre 

mesafedeki Luga istika.metinde mu· 
ka.bll taarruza geçmişlerdir. 

Alman 
gazetesi 
Amiral Sterling'in 
beyanatı va Star'm 
makalesi münase-

beti ie d;yor ki : 
Türkiye, Sovyetıere Orta· 
şarkta vadedilmiş bir nü· 

fuıun ilk emarelerine kar· 
şı koyarsa, haklı bir dava· 

yı müdafaa edecektir. 

Bertin, 5 CA.A.) - D.N.B. bil 
diriyor: 

Berliner Börsen Zeitung ga. 
zetesinde Karl Megerle, Türki· 
yeden Boğazların açılmasını is· 
tiyen Amerikan bahriyesi sa· 
bık genelkurmay ba5kanı A • 
miral Sterlin'in beyanatını ve 
Boğazların bir asır evvel açıl. 
masının çok iyi olacağını söy. 
Uyen Washington Star gazete· 
sinin mütalealarını bahis mev· 
zuu etmektedir. 

Karl Megerle diyor ki: 
Türk milleti, bu tclmihlere 

sarih ve açık bir cevap vermlıı 
ve bu derece manasız fikirler 
ileri sürenlerin salflhiyettar 
şahsiyetler değil, fakat yeni· 
den parlamak Jstiyen birkaç 
müfrit kimseler olduğunu il· 
mit etmek Iazımgeldiğini kay
deylemiştır. 

Türkiyenin bu tarzdaki dil· 
şüncesinde lhayal lnkisarına uğ· 
ramamasını ümit edelim. Zira, 
eğer son seneler zarfında An· 
glo • Sakson emperyalizminin 
inkişafı ~atırlanırsa, buna. da· 
ha ziyade İngiltere ve Ameri· 

<Devamı Sa. 3. sü. 5 de) 

HARP VAZİYETİ 

Büyük muharebeler 
Leningrad etrafında ve merkezde bü
yük muharebeler başlamış gibidir. Fa
kat artık Sovyetler de sevkulceyşi sa
hada ınukabil taarruzlar yapm:- ğa 
başlaınışlardır; bu, Sovyet n1 üdafaa
sında yepyeni bir 111uharebe kudreti

Sovyetlere .göre 
Berlin şehri 
bombalandı 

f n g i 1 i zl ere göre 
Odesa bir 

Tobruk olacak 
Moskova, 5 (A.A.) - Dün ak· 

şam neşredilen Sovyet tebliği: 
4 Eylulde bütün cephe boyunca 

§iddetli muharebeler devam et· 
mekfodir. 

Hava muharebelerinde 52 Alman 
tayyaresi düljilrülmüljtiır. :?8 Sov. 

J s·r Amerika 
1 torpitosu 

Bir denizaltının 
h~cumunauğradı 

Torpitoya hiç bir 
şey olmadı 

Mütearrız bulunur 
sa imha edilecek 

dir. Bu itibarla Alın::-.nlar taarruz isti- yet tayyaresi kayıptır. 
Baltlkta Kızıl hava ve deniz 

Aınerlkıı harp gemflerl artık 
harp sahalarına mı 

gfrecCJder? 

kaınctlcrinde daha büyük kuvvetler kuvvetleri bir nakliye Ye bir dev· 
~ riye gemls.i batırmıştır. Diğer iki 

Vaşington, 6 (A.A.) - Bahriye 
Nezaretinin tebligl: 

topıan1ağa ç:lışacak ardır. nakll7e ıemisi aJır hasara uğra· 
tılmıştır. 

1 . nd .. 7 uny götUren .Amcrt 
kan <Greer> destroyeri bir denlzaı· 
tının '1Ucumuna uğramıştır. Denız

nltz tarafından atılan torpiller hedefe 
isabet etmemiştir. Grccr destroyeri 
derhal denizaltı bombalarilc muke· 
bil hücuma geçmişse de bu hücu
mun neticesi malfim değildir. 

r 
) azan: ihsan BORAN l Mosk~v~, 5 (A.A.) - Rcuter a· 

_ jansı bıldırlyor: 

Koslov yoldaşın kumandası al· 

(Askeri muharririn yazısı 3 üncü sayfada) 

Memur muhacirler 
Vergi muafiyetlerinden 

i s ti f a d e e t t i r i 1 e c e k 1 e r 
Ankara. 5 (Telefonla) - Muhacir olarak yurdumuza. ge.Jmiş bulu

nanlardan memur veya müstahdem olanların f.SkAn Gtanunundaki vergi 
mı:aflyetlerlndcn istifade ettırllmcleı 1 Mıütye Ve'kAletinc;, kararia,ıı-

tındaki Sovyet birliği tarafından 
263 cü Alman piyade fırkasına 
verdirilen ağır zayiata dair, Sov· 
Yet tebliğinin zeylinde izahat ve. 
rilmektedlr. Bu zayiat yekunu, ö· 
len, yaralı ve sair subay ve asker 
olmak üzere yedi bindir. Ayni za· 
manda büyük miktarda malzeme 
iğtinam edilmiştir. 

İki gün süren muharebe esnasın· 
da, Sovyet tayyare teşekkülü tak· 
riben bin subay ve asker öldür· 
müş, sekiz yüz tank, bin tane mö
turlü nakil vasıtası, iki yüz bey
gir, dört 'Messerschmit ve iki Heln· 
kel altı tayyare tahrip etmiştir. 

Vaşington, 5 (A.A.) - Gazeteci· 
tere cevap veren Re.lsicUmlıur B. 
Roooevelt 1zlandaya. po5tayı gölU· 
ren Greer torplto muhrlb!ne kaç de· 
fa taarruz edildiğini 'btımediğini fa· 
kat taıırruzlann AUas Okyanusunun 
Amerika sahilleri açıklarında vukua 

gebnlş olduğunu söyl~. 

RclsicUmhur taa.mız esnasında 

Greer muhribinin yalnız olduğwıu. 

hususi işaretleri ve hUviyet nwnara· 
sıru ve Amerikan lbandırasmı taşı· 

makta !bulunduğunu tııl.ve eylemiştir. 

!llll!!!!!!'!!'!!!!'~!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!l!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!mm Moskova, 5 ( A. A.) - Resmen 
bildirildiğlne göre Baltık denizin· 

rrlmıştır. M:Qtcamz bulunduğu takdirde ne 
yapılacağı sualine RelslcUm'hur, Bir· 

(Devamı Sa. 3, Sü. 4 de) iran b aş v e k i 1 i 
istifa mı etli ? 

tran Başveklll Funıgi Han 

(Radyo cazete5l) - Vişi'den ge

UZAK ŞARK'T A 

Benzin yüklü 
ilk gemi 

Vladivostok 'da 
(Radyo Gazetesi) - Japonyanm 

şiddetli ltira:zlc.rma. rağmen ilk ben
zin yüklU gem} Vla.divostok limanı-
na varmıştır. 

Milli Çin 
korkmuyor! 

<Radyo Ga.zetesi) - M1lll Çin hU· 
kfimeti uzaıa,arkta Japonyanm 'bl· 
rlncl derecede lbir devlet olmadığını, 
çünkü JaP.OnyanmÇinle yaptığı harp· 
te UçUncU derecede bir devlet ha.lliıe 
dUştUğUnU, Çinin ise tiçllncü dere
cede bir devletten korlonadığını bB· 
dirmtştir •. 

Servet Berkin 
vefat etti 

len blr haber 1ra.n Başvekili Furugl Ankara, 5 (Telefonla) - Maarif 
Harun ıstıfa ettiğini bildirmişse de VekAleti talim ve terbiye Azaların· 
bu haber başka membalardan teyit dan eski Dış Ticaret dairesi reisi 
olunmamt"'tır. Servet Berkin on gündenberi çek· 

'; ürk:ye-Bu1garis tan 
yo!u aç: l:yor 

mekte olduğu zatürreedcn 'kurtu· 
lıımıyarak vefat ehniljtir. 'Maarif 
VekAlet!nln bu değerli rüknü kay· 
betmesi Ankara mahafilinde derin 
bir teessür uyandırmıştır. Maarü 

(Devamı Sa. 3, SÜ. 3 de) 

r·------------------------..... 
Sıvas halkı 

Tarihi kongrenin yıldönümünü 
içten tezahüratla kuHadı 

Sıvas. 5 (A.A.} - Sıvas halkı resminden sonra kongrenin toplan
TarlhJ kongrenin 22 net yıldöntbnü· dığr ısalon ile AtatQl'ldln odası ziya
nü içten tezahUraUa kuUamrşlardn-. ret oonmlş ve Ebeıdt Şeftn azız ha

Tarihl kongrenin toplanmış oldu- tlrası deı in biT tıuşu içinde taz!mle 
ğu Sıvas liseSi önünde yapılan geçıt anılmıştır. 

Dsabakamız 

' ~ • • 1 

Eual No. 18 
Sof ya. 5 (A.A.) - Burada alı· 

nan mal!lmata göre Bulgaristanla 
Türkiye arasındaki demiryolu l 
Birincileşrlnden itibaren müna· 
kaleye açılacaktır. 

Vekili Hasan Ali Yücel bizzat ö- 1kl gönül bir oluoca hakikaten samaııh)c seyranlık olur mu! 
lünün evine giderek cenazenin kal 
dırılması hakkında emirler ver· NOT: Bu sualin cevabını aşağ . .takl kupon tızerine kısaca ~ 
mllitir. Servet Berkin yarın Asri ve 30 eual tamamlanınca cevapları adresl.ni7.lc blrllkte ga.zetemiie gO::.· 

mezarlı.ğa gömillecektir. • \._d.e.rec_.eıuılliıııın•lz.-----..--llm!------------..1 

\ Oe\'8p 
No. 18 
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'un can ı 
• 

gazetesı 
--

Soruyorlar 
Doktorlara dair 

Kömür 
kalburlanınab Yirmi senedir Afyonlulara herşeyi haber · 

veren Mehmet Duyur 
soyadım kendine ne güzel yakıştırmış .. , 

cı:Hllkflmet bUyük maddi feda
kO.rlıkları göze alarak halka hll<ı· 
taneler açtı. Fakir hnlk dG bu 
Juı tanelere giderek kendilerini 
teda\I ettırmeğe uğraşıyor. Bir 
kaç gUn e\'-vel h:ı5ta olan oğlumu 

alarak ve bir sürü yol ma!lrafı 

yaparak erkence hastahaneye 
gittim. Sıı.:ı.tıerce doktorların gel 
mesini bekledim. Nihayet ıınat 11 
de doktorun hasta olduğunu tele
fonlD. blldlrdlğlnl SÖ) le,>1p bizi 
sa,·dıI:ır. Çıkarken doktorun tele
fon nunınrnsıru ve adresini al
dım. Telefon ettim. Barın öğleden 
sonra s:ult S te muayenehanesine 
gidcblleceğlml oyledllcr.» 

At8türkün hemşireleri b 
Makbulenin kıymet i teber~u Blr okuyucumuz bana ~ 

lattı: 

j Yazan: Faruk FENiK j 
1stanbulda her köşebaşında. kana •bir oğlu dUnyaya geldi. Allah ba.ğtş

kıı.na içtiğiniz Afyonkacahisar ma- Iasın, Allah uzun ömürler ihsan et
densııyunun da.mla.amı bula:myaca- 6ln!> 
ğmu: Afyon, eski ıle yenlnln kuca.A Duyurla bu sırada. ahbap oldum: 
kucağa, hattd d{oyun koyuna yaşa- Yaşı 60 kadar vardı. Avurdunda 
dığı bir şehirdir. koca bir şarapnel yarası taşıyordu. 

Tezat, Afyonun başlıca. husus!- - Ba'ba, dcdlm, Hangi cephede 

Bayan Makbule: ''Bu, büyük bir şey değildir. 
Bir vazife, naçiz ufak bir yardımdır,, dedi. 

Ebed! Şef Atatilrkün ~eleri 
Bayan MııJdıule Kızıla.ym Şı!-şli şu

besine, D~şala.ktı.ya. ayrı ayrı mu 
hlm teberrualarda bu!unmuşlardır. 

Bu teberrular ölt.mıe bağlı bir tasar
ruf şeklinde yapılmıştır. 

lirken İstanbul Valls1 Lut.fi Kırdar 

dıı. hazır bulunmu.ştur. 
Kızılaya btra.kılan ~msundaki bl· 

nanın tarihi bir kıymeti vardır. Ebe
di Şef Atatürk 19 mayıs 1919 da 
Samsuna ayak bastığı gUn bu bınıı.· 
da kona:kla.mrştrr. Bu bine. Ata
türklln karargfi.lH olmuştur. Zafer· 
den sonra da Samsunlular bu kıy

metli bina.yı Atatürke hediye etmiş· 
lerd:r. Bu b!na bugün Halkevl vo 
müze olarak kuUrı.nılme.ktadır. 

11.ğini bir kere daha göstermiş bulWl· 
mo.ktadrr. 

Bu mUnasebetle dUn Bayan M&k· 

buleyi ziyaret etmek isteyen gazete

ciler, rahatsız olduğundan Jtendisim 

görilp konuşmak fırsatını bulama

mışlardır. Ancak sayın bayan: 

«Odun komUrUne ~cdi 1'~ 
konmuo:tur. Bu suretle ft)~~~.ı 
le<lllml, bulunma ctadır. J:'lJo'""". 
nıtırün tış usulu tanz.lnt 
mlştlr. Eskiden, zanncderseD' 
dl~enin lm)duğo usul Jcabı 
kömürcüler herhangi bir Il1 

snttıklım komUrn lmlburd3~ 
rlrJer, bu s.-ıyede klimürUn t r" 
rıldığı gibi fazla. mtktnrdB '' 
dıı kolayeıı. ayıklanırdı. 

«Bazı .koınürclller bu dütUS' 
ı;ndık kalarak hıUlı kömuril 1JI 
ladıL.'i:ıın sonra satrno.ktadır 
kat bir çoğu da kömürü oıdıır 
vo.rınektedlrler. 

yeUer.nden biridir. 
dövllştUn. 

Harp lafı açılır açılmaz, gözleri 
ı;şıldadı. 

Çcınaıkkale yadigtm, dedi. 
- Hep, dcdlm, böyle bağırır mı

sın? 

- Bağırma.san, olmaz ki, dedi. 

Bunu yaz.an karllmlz soruyor: 
«- Acaba bu doldor fakir baa

taıara, hasta da, zeng1nlere hasta 
değil mi! Bunu kontrol eden yok 

....,_, ..................... ., 

Modern mtmarl tarzının en yüksek 
nUmunesini göıstercn, belediye bina
sının, Kız EnsUtlls1lnUn hemen çok 
yakmmda., bunların 10 _ 15 metre 
gerisinde, mazlsini amrlaro daya
mış, BOkağından iki k.iŞ'!nln yanya
na zor geçebileceği ve bu evleri si
nes!nr gömmüş koca mahalleler 
uzayıp gttmelttedir. 

Burada halk benim Se!lme alışmış· 
tır. Her şeyi halka ben haber veri
rim. 

Biri ölür !bağırırım, çocuk doğar 
b$nnJn. Mezat olur, mUnakasa. o
lur, ziyafet olur, düğün olur, sergi 
olur. Hep bağırınm, dedi. 

80 ton knuçuk te\'Zl ediliyor 

ingtllz korporasyonu namına ~
rlmize gelen 80 ton kauçuğun tev
zli dUn Uonal edllmf.ştlr. 

Bayan Makhule bir müddet eTVel 
KadıköyUnde sa.tın almış olduğu 30 
bin Lira kıymetindeki ıbir evini Da
~aka lisesine ve bugün SamsU':l 
CUmhuriyet Halle Pa.rtis1nln bulun
duğu binayı Kmlayıı. vermişlerdir. 
Ölüme bağlı olarak yapılan bu ta
sarruf muamelesi noterde ikmal od!-

Bayan .Mald>ulenin bu teberruu 
zaten ötodenberl malflm olan açıkel-

c- Bu bUyük bir şey değil. Hiç 
blr zaman yanlış tefsir ve kabul edll 
mesine razı değilim, çünkü bu, mem 
lekele bUyUk bir h!Zmet mahiyetin
de değildır. Sade naclz bir vazife ve 
çok ufak bir yardımdır> demiŞtir. 

Sokaklarında, lblr deve hörgücUnü 
andıran granit sütunlarının Uzerln· 
den, gıcırtıları koca bir şehr~ fer
yada boğan kağnılar gitmekte ... 

Gene, arazözlerin günde bir kaç 
defa suladıkları caddelcrlnde, gözUn 
aJablldiğine lk1 tarafı ağaçlıklı par
keler tlzerinde, en lllks otoımo'b1ller 
uçarcasına yol almaktadır. 

Sonra blr dakika müsaade ıstey&- lUacarlstandan gelen basmalar 
rek, yolun :bir kenarında durakladı. 1 Macar!standa.n şehrimize getirt!· 

Onun yürüyUşünU herkes takip len basma., saten ve manifatura eş
edlyordu. Durur durmaz bir şey söy- yasının Uçte b rt Ana.doluya göncıe

liycce.ğlni anlayan t.ezgfı.htarlar bile rılmıf;JL. Bunun geri kalan kısmı da 
c:ıUkl:A.nlarında.n fırlv.dılar. Bağmna- dun şehrimiz ma.nitaturacılarına tak 

istanbu 
şamp·yo 

1 
luğ 

n Fırınlara faz a 
un verilecek ' 

2 - Mahmut • Vecdi (G. S.) İstanbul Su Sporları Ajanlığı uı
ratından tertip edilen ve 3 gün de
vam edecek olan 1stanbul yelken 
~ampiyonluk müsabakaJarma dUn 
Moda koyunda başlanmıştır. 

1.50.12.8 Ayrıca pidelik un 
tevziine karar verildi Afyomm en güzel yeri • söylersem 

b<?lk şaştcıı'.kSınız _ ~arın ya
şadıkları yer değil de, göçüp gtttfk· 
lert yerdir. 

ya başladı: ı;ım cl3ılm!Şir. 

c- Müzayede yerinde nıallar satı- * Fiyat Mürakıı!be komisyonuna 
lıyor. lhUyacı olanlar gitsin gör- dün bir krema mıı.k:nesinin satişın

sUn!> da. fahiş fıyat istenildiği ihbar edil- BüyUk bir ala::ka gören mUs;ı.'bakaya 

Galata.saray, Demlrspor, Fenert>ııhçe 

klUplerlle Tıbbiye, Ticaret ve Ha.y· 

darpa.,a. mekteplerinden ıs şarpi iş

tirak etmiştir. Bunlardan ayrı ola
rak da Devlet Limanları İşletme U· 
mum Müdürlüğü tara.tından yeniden 
tesi.s edilen Liman Gençlik ik.IUbü de 
ilk defa olarak yarışlara girmiştir. 

Liman klllbU tara.tından yeniden yap 
tırılan ve memleketm yetiftirdiği en 
kıymeUl yelkenci:erden olan Beh· 
zaUa Na.cinin kullandıkları şarpi, ya 
rrşa ilk defa girınasine rağmen bü
yük bir meharetle idare edilmesi yU· 

Mezarlıl> ..... 
Afyonun a.srl mezarlığı bugün, 

TUrkiycde eşi bulunmayan, bUyUk 
bir dikkat ve ihtimamla hazırlan

mış, en mutena ağaçlarla süslenmiş
Ur Eğer, şu ıa.,ıa.rtn altında ölUler 
yatıyor demeseler... Eğer, kapınm 

Ustfinde Asrl mezarlık levhası bu· 
lunmasa ..• Ağaçlar anı.ama serilmiş 
yeşil çimenler Uzerine serpili beyaz, 
bem'bcyaz taşlarla burayı. dilnye.nın 

en güzel parklanndan biri zanneder
sinıı:. 

0 söylerken bütün şehir su .. uyor- ml.';!tlr. Komtsyon tahkkata başla
du. Her.k~ kulak kesilip onu dinli- mıştir. 

yor, s.ra;balar, otomobiller oldukları * lstanbulun bazı semUerine ye
ycre mıhlanıyor, şehrin sUkOnunu nldcn 500 elektrik ıa.mbası daha llA
lhllıl etmemeğe çalışıyorlardı. \'esine karar verilmiştir. Bu lAmba

Mehmet Duyur, .Afyonun canlı ga- lar ıbu bir kaç gün ıçinde tayin edl· 
zetesidlr. Onun sesine alışan Afyo- len yerlere konacaktır. 
na, datmn. onun sesile hitap etmek * Bır mUddettenberi şehrimizde 
kabildir. 

Afyona herhangi bir şeyi duyur- bulunan Ticaret VekCı.leU Dıl} Tica-

mak mı istiyol"8Unuz? 
- Mehmet Duyura koşunuz! 

ret dıı.iresi reisi Hal..t Nazmi Kişmir 

yarın akşam Ankaraya dönecektir. 

.Aiyon -bir kaymak 4ehrldir. En fa
k r ı:ocuklar bJ.e a&bahları, sa.f bir 
buğday elaneğinln üzerine, iki par
mak kayın9.k sürüp yemek fırsatına 
maliktirler. 

Ankara-izm~r 
Bisikle yarışı 

Mektepler e 
giriş şartları 1 

ztlnden müsa.bakayı b~rlncillkle bi· 
Urmiştir. 

Afyonda en ziya.de dikkatimi çe
ken şey gazete, Radyo gazetesi, 8.f1ş 
ve satr şeyler arasında., bir de iMan 

azctesi bulunuşudur. 

Afyona varıp da Mc!lırnet DU· 

yurun ııcstni duymıımış varsa bura.· 

ını duymamış ve görmemiş demek
tir. 

:lO senedir Afyona hitap eden Meh 
mel Duyur soy adını kendisine ne 
gUzel yakıştırmış ..... 

Onu rut deta, Afyonun kurtuluşu· 
nu tem:all eden, kahredh!!llş dllşına.· 

nın Uzerine çı'knuş kalıraman TUr· 
kün 'heykeli önUnde lbağınrkeıı gör
düın . 

<- Beden tcı'biyesi mllkelletleri, 

yarm sabah saat beş buı;ukta Böl
ge binası önUnde toplnnacaklardn'. 

Duyduk duymadık demeyin!> 

Çok kUçUktum, hayalnıe~ a! hatır
lııyonım: Eskiden İGtanbulda, gece 
mahalle arasında dolaşan bekçi, so
paısıte lb r klı.Jdırım ta ıı:ıın llzerhıe 
vurduktan sonra, haykırırdı: 

K.tltalıyıı.. 5 (A.A-) - y~ ta
kibe memur hususi muhahlrlmiz bil
diriyor: 

Bayın.;ırl k teknik 
okulu 

1 

1 - BehZat - Naci (Liman klUbll) 
ı.,8.82 

Olrul l'ıldazdııdır. 'l'elefon numa
rası 41126 dır. F wn l!jlerinde L,yar 

Ankara _ İzmir bisiklet yarışının 
KUtahyaya kadar olan umumı tas
ni! neticesi şudur: 

ı _ Osman (Es~ehir) san ma- olarak kull:ınılmak \"e memlekete 
yoyu taşımakta.dır. :Müddet 20 saat mühendis yeti. tlnnek lı;ln açılnıış-
48 dakika 45 saniye. tır. 

2 - Niza.ınetttn (ESkişehir) 20 Girme şartları: 1 - Orta okulu bl 
saat 51 dakika 54 a&nlye. tirmiş olmak. 2 - En nz 11 ve en 

3 - Hikmet (Bursa) 22 saat 30 çok 21 ~aşında bulunmak. S - l\la-

dakika. 86 saniye. teınatlk derslerinden fl1 derece ka· 

4 - Ahmet (İzmir) 22 saat H zanmL'] olmak. 4 - NUfus, tahsil 

dakika. belgesi, ı.ağlık rnpoiu, ahlik sahibi 
ıs - Halıt (İstanbul) 23 saat 21 olduğuna dair resmi belge ve ~lçek 

dak:J<o. 3 saniye. 

6 
_ Hamza (İstanbul) 23 saa.t 33 a,ısı rnporu. 15 - Yedi tane 4,5 X 8 

boyunda fotoğrnt. 
dııldka 10 saniye. 

7 - Sa.bri (.latan'bul) 24 saat 22 Bu şartlllrı haiz lsteklllcr ıı.rasın

da ceblr, aritmetik nıUsnttab, geo

sa.at 28 metri \ e tUrkçe dersk:rindcn ruüsa-

dakika 5 saniye. 

8 - Ha.san (Bursa) 2-! 
dakika 9 saniye. 

9 - Kemal (Eskişehir) 

26 dakika 12 saniye. 
10 - All (Esklşchır) 25 

25 sant 

sa.at 33 

Akademide yüksek . 
res.m 
tesis 

şubesi 

edildi 
Haber aldığımıza göre şlmdiyo ka 

dar blrlnoi derecede orta ihtıısas 

mektebi addolunan GUzel Sa.naUar 
Akadem!ai resim ~besinin bu sene
den ıttibaren ytı,ksek klsmı tcşl<H vo 
tesis edilecektir. 

Aka.deminin yüksek resim şubesi
ne, orta resim şube.si mezunlarlle li
se olgunluk mezunları alınacaktır. 

Akademi ldaresı yükSek resim şu
besi için talebe kabulüne 15 eylOI
den itibaren başlayacaktır. 

Kasaplar yine et fi .. 
yatlarına zam istedi 

3 - Sa.mim • Erzin (G. S.) 1.54.12 
t - Nedtm • Hasan (G. S.) 
5 - Feyyaz - Rıdvan (Demirspor) 
l\tUsabakalara. bugün yine Moda 

koyunda ve saat 14 te devam edlle
cektt.:r. 

Güreş müsabakaları 
GUreş Ajanlığından: 

1 - 1941 • 42 yılı mesaı programı 
mucibince 7/9/1941 pazar gtlnü Fa· 
tihte Güreş 'klUbU salonunda milpte· 
diler arasında Creko Rtmlcn müsa· 
baltaları yapılacaktır. 

Şehrin muhtelif semUerindekl fı· 

rınlara verilen unların ihtlyııcA k~I 
gelmediği ve bu yüzden bazı yerler
de ekmek buhranı meydana çıktığı 
gorUlmüştür. Gerek Ofis gerek İs
tanbul Belediyesi bu fınnlara ihti
yacı kar~ılayacak nn!':tarda un ver
meğe karar vermiş ve tcvz ta da 
ba.şlarunıştır. 

2 - Bu mllsabakalara haziranda 
yapılan mUptedller müsabaka.sına iş· 
tırak eden güreşçiler, yeni yetişen 

mUpted!ler iştirak edecektir. 
ô - Tartı 11 de, müsabakalar 14 

te ba.şlayacaktır. 
4 - Kursa iştirak eden hakemle· 

rln tartı zamanında hazır bulunma
ları. 

Vesai inakliyeye 
yapılan zam 

tatoika bJşlandı 
Asker ailelerine yardım kanunu 

dUnden itibaren mevkii tatbtka gir
diğinden şehirde vesaiti nakllye tk:· 
reUerinln birinci mevkilerine birer 
kuruş zam yapılmıştır. Tramvay ve 
vapur bilet tarifelerine yapılan bu 
zam aylık trıunva.y karnesi aJa.nlar 
için de tatbik olunaonğmdan bu gilt 
karneleri a1mış olanlar Tramvay 
idaresine milracaat ederek muayyen 
bir --- - --·--~ .. •, ·- karne!erl mU
hllrleteceklerdir. Vapurlar lçtn he· 
nUz ıböyle lblr karar alınmamıştır. 

Taksi fiyatlarına 
zam istendi 

Diğer tara.flruı ramazanın yalun
ln.şmnBı dolayısile pldcllk un lı=ln İs
tanbul Belediyesi Ofıse mUracaatta 
bulunmuştur. Ofis ramazanda pide 
çıkaracn:k fırınlara lcCı.f miktarda 
un verecektir. 

Almanyadan idh 1 
edilecek mallar 
Öğ'rendlğimize göre Almanyada.'l 

mUhlın mlıktarda. demir eşya, maki
ne yedek aksamı, ecza.yı tıbbiye ve 
k!myeviyc ıthall temin edilmlşUr. 

llk olarak ithali kararlaştırılan 

)"edek makine aksamı iç.in 1 milyon 
liralık serbeSt döviz kontenjanı ve
rilmiştir. Bu miktarın b!r miktar da· 
h& arttırılarak 1.5 _ 2 mHyona çıka
rılacağı söyleruneıkted.lr. Ayrıca 1600 
ton da çivi gelmekted!r. 

Dlln Almanyade.n getirtilecek de
mir eşya. hakkında tUocarlann fildr
lcrl sorulmak ve ihtiyaçlıırmuz tcs· 
bit edilmek Uzere Maden! Eşya B!r
Y.:ğinde Sanayi Birliği reisi Bay Ha
lil Sezerln riyaset\ altında blr top
lantı yapılmış, şehrlmiz1n demir va
ziyeti ve ihtfya.ç ~Ueri görllşUl
mllştUr. 

Maltepede zengin kil 
ocakları bu!undu 

Maltepe • GUlsuyu arazisinde ya
pıla.n tetkiltlerde bu mmt.akada zen· 
g1n Jdl ocak.lan bulunduğu görUl· 
mlli;ftfir. 

of 
«Mesel~ ben geçen güıı il 

komllr nl<lım. E\de könıurıııı 
ve içindeki çakılta,.ı:ırmı '"'!' 
Blllr mWnlz netice ne old11~ 
1k1 kilo yedl yüz graın toı~ 
çuk kilo da ı;akıl rıktı. BU p1' 
iki ~iiz granu on kilodan ~ 
geriye yakılabllecek beş -~ 
yUz gram kömür knldL ~· ı 

mUrc yetmiş kuru~ "-erdlğlı? 
kömUrUn kilosu hana. on ııd 
mal oldu.» 

hın bir fa) dası olmıız.. 
rm dlkkatJnJ 9C1<erlm. ... ~ 

KöBJV 

Sorunuz 
Söyliyel 

Koca Husrev P8 

Erdekte Çan;ıboyuoda ıı:.J 
emekli hüseyln BUıınU ~ 
Behice Çakır soruyor: 
Dllnyıı. adında bir ayl~ 
çıktığını oğrendlm. Bll ~ 
nerede pıkıyor, nboM - _,,; 
kuruştur \"e ne.reye mt1J*'"J 
melidir. LCtfen blldlrlı' f; 

Cevap - AnkaradA ~ ff 
def& neşrediliyor. s~ıd 
yat mUdUrU doiktnr :ı:scı..-. 

randır. Yillık a.1>one # 
tı e.ylığl 90 ve bir nUS!l~ 
ruştur. Şimdiye kadaI' ıı 
çıkmıştır. Ankara. 356 
posta kutusu vamt&Bl~ 
ediniz. 

Denizlide öğrctmoo _ ~I 
Komınç soruyor: OSU--. 

nıı. kırnın.ı fesi resmi j; 

rnk kabul ettiren :ıa~ 
da El üpte Bostanlııkcl 
bede yatnn Koca ttıe;# p 
duğu öllenlyor, bu d 
dur?- t 

Cevap - Doğrudur· 
tan Mahmut Yentçeric'1

6 
ğı sırada bu HUSrev :Pli 

<- Yangın var! Zeyrekte ... > 

Afyonda Duyurun duyurmak içın 

hay.kırışı, beni İstanbul bekçishıe alt 
bu acı hatıra. ile Urpertmcdl, şaşırt

tı. 

o:ıeye yakın bir zamandı. Çarşı
nın en kaıa:balık bir ycrlnde durmuf 
bağırıyordu: 

- Yenenlei Mehmet Efendinin 

dak::ka 33 saniye. 
11 - Mahmut (Hatay) 25 saa.t 

84 dakika. 
Koşuculardan mUhim bir kısmı 

ilk etapta yanlış bır yolu takip et
tikleri 'için yarış harici a.ddedllınlş

ıercı:r. Fakat yarışa devam etmek
tedirler. 

baka ımtuıanı yapılır \"C ka2.ana.nlar 

mel<tebe knhul olunur. '.fam devrell 

lise me:r.unlıın imtihanaız olarak bi

rinci sınıfa gtrcblllr. 

Okuldan mezun olnnlar birinci de
recede orta ihhsas okulunda tah!lil 
gönn~ ı;ayılırl:ır, a.sl•erlllc ve bir 
lll)"flrhf,'8 lerlcşmck hususunda llbe 
mezunu hakkından l tıradc edeblllr
ler. Doğrudan doğruya mektep mü
dürlilğtlne müracaat edilir. 

Kasaplar songUnlerde mUtema· 
diyen et fiyatlarının kerui.lerlni tat
min edemediğinden şikAyet etmekte 
idiler. DUn kauplar l.stan'bul Bele
diyesine mUra.caatla dağlıç fiyatının 
55 kunıştan ~ kuruşa çıkarılması· 
ru iateınl:şlerd!r. 

KMaplann lbu müracaatları tet
kik edilecektir. Ma.a.ma.fih alAkadar
lar et tiyatlarınm norınal olduğunu, 
zammı icap ettirecek bir vaziyet 
bulunmad.ığınr söylemektedirler. 

Gerek Ia.stik tedaJ1'.Jt edilem<ımesi 

dolayısile hariçten gelen !Utlklerln 
esklsine nazaran yUme yUz elli nl.s
bette artması, gerekse benzin fiyat
larının ytucselmeei dola.yısllo takll 
sahipleri lstan'bnl Belediyesi.ne mU
racaatla taksi ücroUerlne zam tale
binde bulunmuşlardır. 

İstanbul Belediye.si bu talebi tct· 
kfk ettı!:kteıı sonra bir karar vere
cektJr. 

tsianbul Beledıyesi bu ocakların 

lşleUlme61 ıi.çin ayrıca tetkikler ya.p· 
maktadır. Burada elde edilecek kille 
büyük işler görüleceği ve OıUyacın 
karşılanacağı talmtin edilmektedir 
Tetk:.k neticetılnde Belediye bu arı.· 

zinln işlenmesini üzerine alacak ve 
derhal !naliyete geçecektir. 

ta bulunduğu sırada~ 
~ olduğu kırmızı ~ 
yoncu nctcrlerlnc gi;ıd ı,ıl 
cuma sellımlığmda. s~ 
muda g(Gterntlştir. P-:.A 
teslcrln askere y~~-" 
müş, oski kUKlh ve Jta; ıııl 
r!ne bunun g ~irUrnetl ~ 
cmretm!Şir. nınaenale 

Husrev Pn.şa.yı. 48}'lka. "et>1 
yüz sene evvel meınlelt l?' 
fes l.nk11Ab1 yapan bir 
lara.k kabul ve takdir 
kadirş:nasltk olur. 

Keyfimize baka:ım 
Aydınlı bir zeybek iken Cem

~ lrdo l'enlterl ağalığına, \.'aliliğe 

kadar yiikııcl n \e biraz eonra da 
Oeza~1r Heyllğlne geçen HU!eyl.n 
Paşa, )er.;lz \e )&kışıksız dilekler
le kendini ık ııık taclz. eden Fnın· 
sız konaoloswıa bir gUn kızar, elin· 
dcld slnekllğl ınırat:uıa çarpar ve 
ağır blr hnknrctle hUZW"Wldan ko
'"al'· Fraıuıa bUkOmetı bu hfullse
den dolayı p şadnn tan.iye ister. 
l'~rı tar'.tfyc yerine gelen elçiye 
kafa tutar, bir hayli de atnr tutar. 
Oezn.)1rl top:ı. tutar. Fransızlara 

lr olıın po.şa dllşUıuncğe başlar 

'e o nada yanında bulunan A
dak~• HU cytn Babaya okulur \"e 
onır: 

- S n i.J) le dede sultan, ne ya
ııa!Iın ıı.cnba T .. 

Baba g\l]er ve: 
- iııad edlp bir tarziye yerine 

koca Cezaylrl 'liCrdlkten sonra yn
ımcnk iş lroldı nu a pnşıım'l. Bana 
kalırsa, yn kcndlmlzl denize atıp 
kııra encamdan kurtulWnn, ya da 
yaptığımızı unutup keyfimize ba

kıılmı. 
Omııbmı \Cl".lr \:C c bll paşayı 

dellrUr-

-su akşnm /hemen Rahajang'n git. 
Yarın saban erkenden Binbaşı carter ev
den çıkar çıkmaz onun evine var ve iki 
karımı da bo~dığımı ve dört güne ka· 
dar buradan blisb!\tan gideceklerini ha· 
her ver. Mutlnkn bann telefon etmesini 
de söyle .. Hattlı senin yanında hemen te· 
lefon etsin. 

- Mektup yazmıyacak mısınız? 
- Hayır. Lüzumu yok. Sen her ucyi 

söylersin. 
Sonra biraz dilşündilkten ve llAve etti: 
- Ben de seninle beraber geleceğım. 
-Aman nasıl olur? Japonlar sizin ta· 

rafınızdan kabul edilmek Jçin bekliyor· 
lar. 

- Beklesinler. 
- Peki, siz bllirslnlz. 
Selim yazı masasının başına geçti. Çek· 

mel eri açtı. Bir çok kôğıtlar knrıştıı dı. 

Sonra bir mektup buldu. Evve!A kayıtsız· 
ca bir tavırla okudu. Sonra birdenbire 
kaşlarını çatara'k: 

- R:Mıman, dedi, bunu okudun mu? 
Rahmnn gillerek cevap verdi: 
- Evet, okudum. Sizin de daha evvel 

okumuş olduğunuzu sanıyorum. İngiliz
ler bu mektubu elde etmek için neler ver 
mezler. Siz neye karar verdiniz? 

- Japonlarla görUşcceğim. Fakat iste· 
diklerini hemen vermiyeccğlm, ümitlerini 
de kırmıyacağım. İngilizlerden güniln 
birinde şikayetçi olursam elimde ne mil· 
kemmel bir siltıh var. 

- Fakat bu mektubu yaksanız daha iyi 

EDEI!I ROMAN: 

Yazan: Francis de Croiuet 

olmaz mı? 
Selim hiç cevap vermedi. 

. . 
Ertesi sabah binbaşı evdeıı cıb1" cs!r

maz Rahman evin kapısını çaldı. Bir kaç 
dolar mukabilinde uşak Li'nln çenesi a· 
çıldı ve Odrey'in bir gün evvel gltm[J ol· 
duğunu haber verdi. Nereye gittiğini ken· 
dlsi bilmiyordu. Hanım, eşyalarını henüz 
aldJ rtmamıştı. Fakat Li hamallardan ad· 
resi öğrenmiyc çalışacağına söz verdi. 

Valinin karısının hayır cemiyeti toplan
tısından, Odrey'ln oraya gittiğinden. ora· 
dan kovulduğu·ıdan Rahmanın haberi 
yoktu. Sultana bu meseleden hiç bahsede
medi. Ynlnız Odrcyln meQhul bir semte 
gittiğini telefonda söyledi. 

Selim, sinir ic;lnde idi: 
- Nereye gittiğin!, mutlaka öğren. Bul

mrımana lmktın yo'ktur. Ben de Rahajan· 
g'n gideceğim. Seninle buluşalım. 

Rahman bütün Rahajang otellerini do· 
la!ltı . Hiç bir iz bulamadı. Hayır cemlye. 
tinde olanları ise ancak saat iiçte öğren-
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Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 
di. BUttln !iehlr bundan bahsediyordu. Se· 
lim ve Odrey'in isimleri herkesin ağzında 
idi. Rahman, sultana derhal haber ver· 
mek istedi. Fakat Selim yola çıkmı~. 
Sultanın kfıtibi, Misis Vilford'un iki ke· 

re telefon elmi§ olduğunu haber verdi. 
Rahman gidip Mabcl Viliord'u görmek ar
zusunu duydu. Fakat telefonla daha ça. 
buk haber alacağına aklı kestiği için he· 
tııen tele!on etti. Mabel heyecan içinde 
idi: 

- Ben fazla bir sey bilmiyorum. Çok 
üzillilyorum. Hayır cemiyetinde olan bi· 
tenlerin hepsi doğru ... 

Diye cevap verdi ve Odrey'in izini bu· 
lur bulmaz kendisine de haber vermesini 
Rahmandan rica etti. 

Rahman, bundan sonra doğruca polis 
müdürlüğüne gitti. Mesele nazikti. Sulta· 
nın isminin dillere düşmesini istemiyordu. 

Rahajang'ta polisler Malakalı, fakat po. 
lis Amirleri İngillzdt. Aralarında bazı 
Melezler de vardı. Rahman bunlardan bir 
tanesini iyi tanıyordu. Odrey'in Qk6lln1 

ona anlattı ve ne yapıp yapıp bulmnsını 
rica etti. Polis şu cevabı verdi: 

- Eğer Misis Cartcr ~hir içinde ise 
akoama kadar mutlaka onu buluruz. 
Rahmanın .içi biraz rahat etmişti. Fn· 

kat Selimin bu meseleye karışmış olması 
ve bir suru dedikoduya maruz kalması hiç 
hosuna gitmiyordu. Rahman, hemen vali 
konağına giderek valinin hususi kAtlbl 
ile &örü§til. 

- Sultanın bu milracaatımdon haberi 
yoktur. Ben bunu kendi tarafımdan yap· 
tım. Bu mesele hakkında gazetelerin blr 
§eY yazması ve sultanın da ismi geçmes1 
hiç doğru olmıynı:ak, dedi. 

XAUp ise sert bir tavırla ı:u cevabı ver· 
di: 

- Gazeteler bir ııeY yazmıyacaktır, c;ün 
kU i§ln içinde yüksek rutbcli bir İngiliz 
subayının şeref ve namusu vardır. Bu mc. 

selenin duyulmaması sizin ic;ln ne kadar 

mühim ise bizim için de o derecede mü
himdir. 

Rahman hiç cevap vermeden oradan ay 
rıldı. Sarayda Selimi buldu, her şeyi an· 
Jattı. İşin hiç bir tarafını saklamndı. Se
lim c;ok milteesslr oldu .. 
Rahmanın her sözünü dikkatle takip 

ediyordu. Mabeyne!, neticede dedi ki: 
- Her halde §Una emin olunuz ki, ls

mlnlzi gnztelcr ynzmıyacak. 
- Gazetelerin yazması bana vız gelir. 

.(Aıkaa var) 

Piliçli 
fırını 1 ~ 

.lkJ plllol temlile,>1P ~ 
meli. Her parrayı bir ıı 
kalım kaşığı ararot \C 

(1 
zu ve kCı.fl mlktardıı. tuı ~ 

harla. ~kanmrş Up ytıJl1 -"'~ 
lrıdıktnn sonra bir yuf1'Y' 
te b1rl llo sarnınlı ,., tı-1 
ıı.yrı olarnk yağlı bir tdJ: 

lamalı. Tep inin boŞ Jittl~ 
lıırı ile yotktıya sarılı ~ 
rnların:ı. haşlıınarak pi, 

tutmuş uzun maka~ 

KC\scdo kalan çalkıı.npıı~ ~ 
)'O. Jk1 lOIDek ~ğı eJ 

yağ'!, birer l emek k3f.!t' /, 
zu 'e toz şekerle Uç ) ııP'-f 
ederek tekrar çıırp~.ı~ı. 
Uttrlne dökerek yıı.~'l'll"""" 
kfıfl mllı:tarda tuz. l~11 
tarçın e.rperek muteo"' 
fınruı sürmeli. ın~ 
ğa ve nlç:ısı kıznrarnl' 
~a tlnnuığa başiayınc& 111>"' 
kamulli. Biraz soğtıl 
s-6vde) e atm.:sıı. 
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Büyük 
tııuhare beler 

1 ~Yazan: 
~D ••ano. ............ 

~ l'esmı tcbU[,rf, şarkta hn
tıru\aff kf-..etle de\ııın et-

bU ·' dltınclde iktifa etmiş, ı.e-
lıiı etrafında , e l-Cplıenln mcr 
b.!!._ --ndeki 'azlyet~ dair hiç 
.. --..ınıat \ermemi.; tir. ISO\ ;>et 
~l ğl de, Almnn tebliği kıv 

\e nıuphrındlr. Ancak Le-

~~tratındakl '\azl)Cto dair 
Le 'ennıştır: Alman tnnr
~ !Uııtrndın dış mfülııfna ha~ 

'- llıda durdurulmuştur. 
"%·etten şunu tnlınıln cı11-
llı \'oro llof ordusu Lenhı
~kcm me\ kllnln nsıl 

lclne henllz ı:ekillP ka
tır. Alman tanrrm.Jarını 

llıUstabkem mc\ idin dı"ında 
~"J:.lleroe kar,Wı.oırud:uhr. 
~ar Lenlngrndrn l\lo -

"ile ~ol irtlbatlannı kes
~ ~uga golil cenubuna ~ 

'enıı~ ol5alıırdı, Yoroşllof 
~bu \azlyette laılmnz.dı, Za
\·)'le bir Almıın lluıt.ıı6ı önün
t oro~of ordusunun tekmil 
~ 1iJ.e lrıUstahkelll me\kle yığı-

' ~ büyli.k bir hata o
°?tl atınan1n.ruı fjlmnl ceruıh
'cııt Ularına M 05ko\ a bıtlkamc

hıraıonak demektir. lş.ln 
tutunamDJDnlt halinde 

kt 1 0 l'dusunun bUyilk kı5Jııı-
lıa çekmek, .Lııdoga golil -

llnııınıı hattında merkez 
Qygun cepho tutmak \"e 

~arını )cnlden kar
ı.~ _- • lt nl Lcnlngradı son 
.~ n:nıkaddcratma terket-, 

'ıt 
~ tU ti takdirde Voroşl
bıı h:ıreı.et §Ckllııl lhtlynr 

ıııu 'l:uınedt)oruz.. Biz J..enln
lııı llatıı.nısını g~en harbin 
t~ lkıliııatnıı ma benzetml,tık. 
~le öyle oloçağa benziyor. 
tıı~ ~o,·ogrod istiko.metlnl 

'" ı:lanıa. Ahnan a.ta pıa 
" l~ Olabilir. 

' 1kı tarafın hakiki \'&-
~hu olarnk anlnmak ka

r, Sovyet lstlhbarnt şefi 

Gr..._ Sovyet ordusunun tnnr· 
·-·ilin ettı rını. '8 kilometre 

'ılıı 22 köyün geri almdığı· 
trnJşıır. Herhalde Ruslar 

llıı lluntııJaısmda llerlemek ı.s
~arln ~lddetll bir mu

kapışrnışln.rdır. Ruslar 
11 bu lstıknmetto hem ge-

' beın de daha cıenupta D 
~ lıınıek Iı:ıt.eyen diğer Al 

Unun tanrruz.unu dur

lg~·orıar. Buna. muı;ıı.ffııkl 
~ bir mUddet ısonm Dln-
~ tıdııkı So\'yet ordusunun 
ııl>b nde bir Alman ynr-

tıtıuı.'e lhatn mın ba,gQŞtcr-
t:'ıııı l.tıneıdlr. 

~ bir değlşikJlk yoktur. 

So\)'et kıtabrı müdafaa. 

!ıı~al<at kU\"\iCUi bir AJ

\ " i karşısında. )iye
~ '11antısı l~lndo mlldafnn-

t ~ı \ie ~ırtn düsmeı;l 
~,lllr, • 

' l.enıngrud etrnfındıı. 'e 
tlb bUytik rnuhnrebeler b~ -

Ilı; ıı~IQı,., Fakat artık $o\'ye;-

1tlllc lşf ıınhada nınknbll 
~ tıı~Pnıap başladılar; bu 
~ tııa IDda l'ep)eul bir 

lctıdretıdlr. nu ttlb:ırl 
, b~~ruz istikametlerinde 

kun etler toplumağa. 
tdır. 

( 
\ 

Tarihte Türk Denizciliği J 
m· cilerinin desta an 

!SON 'MABERLERI l~;fClil#j 
Maiyet memurlarrnrn 
kaymakamlık stailan 

Kanadanın harp 
ve sulh rolü 

X ezan: M. H. ZAL 

Bir çok denizci 
bulunamıyacak 

devletlerin tarihlerinde 
kadar parlaktır 

Japo tarihleri, 
donanmasının 

sularına gelen Kubilay Japon 
4000 gemi 

Stajda muvaffak olamıyanlara merkez 
veya vilayetler teşkilatında derecelerile 

mütenasip başka vazifeler verilecek 

n ondrada Kaıında ~\ekili 
l!:= B. l\lackenzkı King ile 

B. ÇörçU arasında t"~ınlı 'e şcvldl 
nutuklar ö~lendl, Kanada BaşH~kl
U, kendi memlckctlnln nlh i :z.a!er 
4c'n hertllrlu fed:ıkArlıklan göze al
mağa hazır oJdu,-;.unn, -;imdiye Jın

öar 1nı;Utert';>e 'c d1 •er harp ı.ah:ı · 
l:ırma ku\'\etlcr gondcrdl!Hn!, dah.ı 
da göndereccğlnl Deri Urdu. olduğunu yazıyor 

Ankara, 5 (Teldonla) - Dahiliye ı f 
Veldleti ma.~ ııwınurl&rllUJl k&y-

makamltk sta.jlan için yeniden bazı ı 
esaslar teSblt etmişür. Bu esaıılara 

Türk denizcıliğı.nın dUnya tarth n- 1 Y 3 Z8ll : 
de! d mevkiı, şerefll varlığı ile her 

Türk i.t'tihar zev'kln duyar \'e yaşar. Hlisamettin OLSEL 
daklka.larda Tüdderln muazzam fi· göre Siyasal Bılgiler okulu \'e Hu
ıoıar kunı.rok denizlerde muvaffak!- kuk Fa'killtee~ mezunları maiyet 
yoW BC!crleı· yapmış olduğu bundan memuru olmazdan evvel Vekaletin 
dtL tammnile anlafllalrllir. merkez veye. vm.yetler teşıuıa.tında Bu- Türk devleti olan OSmanlı lm-1 Eski Bahriye llfüıteşarı 

paratorluğumın tarihini dolduran va 1 ___ _ 

kalar bugUno kad!ır denizlere zaman imha için (900) gemi ile (100,000) 
zaman hll:kim olmuş -01an dovletlcrin ı Türk askerini Japonya. üzerine 
t:arllılerinde bulun:ı.rnıyncalc kadar (1281) tarihinde sevketmiı,Jt:ir. Ja.pon 
yüksektir. BUtU:ı Aıkdemzl y lnız bır tarihleri (Ga.riosa.n) adasına kadar 
devletm sölü halme koymak Osmıırıh gelen :bu TUnk 'kuvvotinin 4-000 gemi 
irnparatorluğıına na p olmuş bir mu 1 ve ~O lbin askerden Ebaret olduğunu 

Japonya Türk derıiııcilerlni Avrupa tayin olunacaklan bir memuriyette 
lıla.rda.n daha ziya.de tn.nır. Japon ta.- altı aylık bir na.mzetiiık devresi ge
rılılerinde Türk aJunlarnıda;.1 şikl\yet çlreceklerdlr. .Bu namzetlik devre· 
eden pek çok &Urlar akuya.bllinıi- 8!ndc ehliyetleri tasdik edilmiyenler 
niz. ba.şka lbir daire veya vill\.yett.c altı 

1 
\•affa;kıyett.lr. lkı, Uç yüz sencdenbc- kııydetmekıledir. (Pingsu) adasında 
n deıuzler MıklmıycCnl clındc tutnıı tooadüf ettiği müthiş bir t.ayfwıun 

Brıtanya ını.paratorh ğu 'bılc bu d - yok edicı darbe~ıne uğrayan bu :!ı
nizl tam bu· tngıllZ go ü halıne koy- ıo, Ja.ppon adalarının tama.mile lf}Ga
mak hususunu lemin edemem şti ·. Iinc muvaffak olama.dan ta.runar ol-

Anti1 adaları arasında. buo"iin bile ry daha ve son defa. olarak namzet 
c'l'Urk adaları> t.smıae yad edilen bir Slfa.tile çalıfa.caldardır. NamzeU:ır 
grup, bu adalann Türk k01'88lllanna memur.iyeUe.rindc muvaffak olsalar 
senelerce lbirer yuva ,ıızüesini gos- da.hl ahlnJd vazlycUcri Vil zaU :tıare
tercn en beliğ bir şahittir. Tllrldeıin ketleri menfi görüldüğü takdirde as
oralarda lb.ıraltt:ığı hatıraların unu· lı memur olarak tay:ln edilmiyecek- ı 
tuımaz bir eseridir. lerdir. 

Tüı'k denizciliğının tnrıhi çok es- muştur. Japonlar bu MdiseyJ.. ililhi 
kidir. Osmanlı dm·lctının t.eşcltkil- bir kudretin !kendilerine mAnovt yar 
lündcn evvel de mütckltmll \C kudret dmu tel1ıikki etınelüedir. Bununla. be 
h denız kuvvetleri vardır. BUyllk Ok- raber tabiatın bu kanlı do.ı1besl TUrk 

(4000) gemiden mürekkep bır fi- Na.mze~ st&jlarını v~yetıerın 
lonwı sevk ve idaresindeki kabiliyet muhtelif ŞU'bcle.nnde ~aza kaymn-
vc kudret, denizcilik &Lbd feyizli tıiı" ka.mlan rafakatinde, kaymakamıık 
mesleğin Ttlrkler eiindc ne dereceye \"CkAletindc, nahiye mUdürlüklerınde 

yanusu. Hint denizlerini Kızıl denizi, az.im \'e iradeeini kırınağe. muvftf!ıı.k kadar ileri götürUlmUş olduğuna. iti- \'e belediyelerde bilfiil yapaca.klar-
Akdenizi Atlantlği a.şnn TUrk gemi- ola.mamUJlJr. rıı.z götürmez bir Oı.ırhandır. dır. Bu müddet iki se:ıeden az olmı-
cllerlni:n destanlarnu lbu denizlerin İngiltere adalanna kal'fJI akın ya· Kubill\.y Hanın a'kmcılll.l'I kadar yaca'ktır. Stajların ıher devresi altı 
~la.rmdwı, fırtınalarından din- pan lspruıya kralı lk.nci FilipJn bti- dcnlzcileıi de tarihin en güzel ve gu- aydır. Sta.jla.nru tkmal eden maiyet j 
liyebilir. hırçın denizlerin kuşattığı tUn tarihlerde (yenilmez &.m16da) dl- rur verici sayfalarını doldurmuş- memurlarının yetiştirilmelerinden 
memlekeUerde bıraktı'kları hatıralar ye gösterilen meŞhur donanmaBmI tur. mUnhasıra.n vali m~'ul tutulacak· 
ile görebilirsiniz. teşkil eden gemilerin adOOi yilz otu- BllyUk 0.kyanUB sahillerinden Çi-1 ur. Hal~ mıı.1yet memurluklarında 

BugUnktl Amerika _ Japonya mil- zu ~a.makta ve ne;klett1ği asker nin de mUhim parçalarını idaresi al- veya. nahiye mildllrlUklerindo lbulu
cadeles:nin ibilyilk Okyanus hJi.lumi- adedl de (20) ibini geçmemektedir. tına alarak Avrupa hudutlarmıı. ka- nan Siyasal Bilgller okulu ve Hukuk 
yetine da.yandığını b.liyoruz. Amerı- lki'nc.i FWp'in bu meıjhur akını ise dar koca Asya lkıtasmda akıncılar Fakültesi mezunları bu memurtyet
kaya Jmrşı :kaftı. tuta.n tı.:ı.rcl<etlerc 11588) ~e .teGadüf etmektedır. imparatorluğu kuran &talarmız., her terini mu'h.afıı.za edecekler, yalnız 
kallmı.a:k hususunda end e ve tered- Tam 'bundan üç yUz 8CJ1e evvel Ku- değı.şen tarihte başl{a ve daha !eyiz tam teşc'kktlllil devlet hastanelerin
düt g sternııyen Japon ırkının Uzak bilAy Hanın muazzam filosu yukan- vi:rlci eserler yara.tan Qğulla.rında.n dt-n yurdun her yerinde vazi.!e gör
Şarkta yaşamış olan Türk devletinin da işaret ettiğimiz lbllyUk bir orduyu da ütihar edecek gurur duyabll rler. 
kahir deniz kuvvetleri karşısında ı- taşıya!b!lecek kadar azametli ve kud Asyada. yükselen kudretli Cenı;.z ha
ta.at ettiğini kaydeden t.ı:ırlhler, TUr- reUi idi. kanlığına. (eş) olarak Avrupada. ,.ar-

meye ve her vasıta .ile seyahat et

mc~e kabiliyetli bulunduklarına dair 

kün göğsUnli iftihar ile doldurur. D kke.te değer bır nokta da İngıl- lıyan Osmanlı devleti nasıl ayni kuv- rıı.por alaca.kla.rdrr. 
Asyanın şarkından Avnıpaya ka- terede Kembriç Unlve11111.eı!lne coğ- vet, ayni şerefler ile dolu bir ta~ h Sttıhnt muayenesındc mUSbel re.-

dar yayılmış ola.o bUylkk Mogol dev- rafya ve denize taalluk ooen dersle- yurnttıys::ı. Osmanlı saltanatının u- por alamayanlara derhal izin vcrile
letinin deniz kuvveUeri bUyUk 01,_ rin konduğu tarih (1220) ~enesin- fultinden sonra ayni topraklar Uzerln 

1 

cekllr. Ve bu }{abli memurlar kay· 
yanusun deniz ha:mmiyelini asırlarca den sonralara. tesadli! etancktedır. de yeni ve dmç bir azim ile :Cıı;:kını.n makamliklarda. kullanılmıyncaktır. 
el nde tutmuştur. Bu deniz kuvvet- H:ubillı.y Hanın korkunç filoswıun Ja- TUrk oUmhuriyeti de bu ikl bllyUk Bu kab!.l mezunlar başka devlet da
lerinln Ant.il ndallll'ına kadar gidip ponya üzerine akınlar ve /baskınlar imparatorluklara gxpta veıcceK eri- irclerlnde memuriyet ıtıaya.u geçlrdlk 
oralarda. kcndı mevcudıyetkrlne alt yaptığı tarihten hemen altmış sene şilmez harikaları her sahada go,,terc_ ten sonra Dahiliye VekAletine geçe
bıralamş oldukları hatıralar bugüne evvddir. İng.lterenin denizcilik ha- cektir. ÇüıikU ayni te.şel•külleri ku- rek lkaymak.a.m olmak tstedDtleri 

TC:t... ... Uı. da yatma art derslere henüz başladığı ran yalnız bir ırktır. Türktür. 
kadar ya.şam.y- V-O •1 ~-

1 

takdirde eski memuriyetleri stajla-
ma.kt.adır. ·!"'-!!":~!!""!'!~·-~~~~!!!!!~!!"!~~~!!'!!!~~"'!".:!;!~~=;;ı:.;:=~~.~=~!'!I nna mahsup edilecektir. 

Türk denizcilerinin bu adaya ka- S y ti g .. Aın er· ı t 
dar w.ayıp gitmes \'O orada lsimıe- ov 3 ere ore 1 (d orpı osu ol:'rn~::ı=~e::~ı;;ıam:;~;:tt;: 
rine iZafe edilen hatıralar bırakması (Bn" tarafı 1 inci sahifede) (B •- C ı f h'f d ) 

-ıı aş wıra ı ncı sa ı e c ya vıhlyetler tcşkilAtmda dereceleı !-
ellerindeki denız kuvvetıerlnın o za- de hiçbir Sovyet ıharp gemisi ba· 
manki devletler donanmasına !o.iki- lırılmamı~ır. 
yelınl göSteren en :yi delillerdır. De- Bertin bombalandı 
ııı.z aşın krtalarda yaşıya.bllmek, tu- Moskova, 5 (A.A.) - Sovyct 
tunabllm~k için denizler gal blyetınl bombardıman tayyareleri, per~m· 
elinde tutmanın istinat edeceğı esa- be . cuma gecesi Berline taarruz 
sın kuvvetlı bir donanma olacağl bu· etmi~lerdir. Askeri ve sınai hedef
gUn tereddütsilZ vo tnmıı.mile bilinen lcrc yangın ve yüksek infilak bom 
ve kabul cılilen bir ha.kıltatlır. Bu baları atmışlardır. Yangın çıktığı 
hakikat göz önilnd tutukluğu tnkdtrl ve infilaklar olduğu goriılmüştür. 
de Avrupalılarca meçhul kalmış o- 1 Bir Sovyet tayyaresi ü ime dön
lan Amerika. kıta.sının Be:hrenk !bo-ı mcmiştir. 
ğazı yollle Şarki Asynda yerle.,c;mtş {Radyo gazetesi) - Odesa'nın 
olan Türklerce bılındiği itiraz edıle- bir Di.inkerk mi, yoksa bir Tobruk 
mez bir nokta.dır. B nacnaleytı Amc- mu olacağı sorulmaktadır. İngllb:
rikanm kcşfındcn evYel b o TUrk d • Ier bu şehrin bir Tobn.ık olacağını 
nlzcllcrinin Amerıkaya kadar gitmiş söylemektedirler. 
olduğunu red<ictmck ıçın çok derıı1 

dUşilnmek ıca.p eder. .Aa••••••••••• .. 
BUyUk 'bir 1mpaı·atorluğun deniz

lere arka. verımooi lmklı.nı hiç bır za
man ka:bul edilemez. Mogol devletinin 
bUyUk hakanı Kubilay Hıının kud
reUi donanm:ısı TUrk dcrılzclllğin n 
bUyük Okyanusl8.l'da. nekııdar mü
him unsur şeklinde hllküm stlrdi.lğU
nU gömerlr. 

Klib!Uı.y Han, Japonyıı.nın lsyan
kAr hareketlenne karşı 'bUyllk bir 
donanmayı Japon adalannın ıstildsı 

ma.ksadilc harekete geçirdiği zaman 
Aı\Tnpada den zcllll;; iptidııl teşek

kül saf.hasından bile uzakta idi. 
KôbilAy Han Japon se!1keşllklerinl 

ır Ouım 
Türk ~laarif Cemiyeti Res

mi ilan işleri büroıu muhase. 
beeltıi İrfan tistünel'in kızı 
Suna Üstünel, du~ar oldufu 
hastalıf•tan kurtuJambarak 
rahmeti ralımana kavuşmmı. 
tur. Cenazesi diinku gün E
renkôydeki evlerinden kal
dırılarak Feriköyündeki aile 
mezarlığ~ defnedilmiştir. 

ltederll ailesine Allabtan sa
bır ve merhumeye rahmet di· 
leriz. 

E F l NE 
Yazan: 

hatı unutup onun kıı.rametııı.e p.p.. 
rak derhal işe ~amasıru istedi ve 
deflnecinln cinlere, perilere çekllooek 
zlyafeUec için gösterdiği masraf pu· 

!eşik Amerıl{a bahriye ıkuvveUerinln 
cmiitearrrzı imha edeceği> cevabını 

vermiştlr. 

Vaşington, 5 (A.A.) - Ofı: Bnh
riyo mchafıli, Greer hM.sesi hakkın
da mUtalı'ia ıbeyanındaıı imtina et· 
mektedlr. 

Hl\disenin, taarruza uğrayan tor
plto Ue, Büyük Brltanyaycı. verıleıı 

torpitolar arasındaki 'benzerhkteıı 

miltevellıt bir lhatı:ı. şeklinde tefsir!, 
umumiyetle ka'bul edilmemcktedil'. 
Ne~~rk, 5 (A.A.) - Nevyork 

Times.in Vaşington mtıha'bır~ şöyle 
yaeyor: 

Vaşingtonda, taarnız eden düş
man denizaltısının Alınan olduğu 
zanned11mektedir. 

Dllşınan denıznltısınm Grccr A
merikan torpitosunu lzlandaya gi
derken batnınağa. t~e:bbUs etmesi, 
'bizi açıkdenlzlerde giden Amerlka.n 
gcml ve emtiasını mUdafaa için harp 
gcmilcrimJwı toplarını kullanmak 
mooburiyetinde bırakmaktadır. 

Nev)'ork, 5 (A.A.) - Colombla 
Broadcasting Corporation'un Va
şington muhabirine göre Ameri· 
kan hı.ikumeli, Amerikan gemile
rinin harp :mıntakalarına girebil· 
melerj için bitaraflık kanununu 
bugünlerde değiştirmegc gayret e
decektir. 

ınutcuğun şevkıni Uç mısıı artırdı. 
Aylardan sonra bır gün Hacı Ha

san yaptığı hesapta bulunacak para
nın dörtte birine yakın bir kı mmı 
cinlere d11ğıttığını dehşetle farkettl. 
Ve artan masraflar karşısında ya
kında çıkacak paradan çok masrafa 
gireceğini anhyarak bu işten sUraJe 
vazgeııti. Zavallı ada.m derUi olmuş
tu. Hıç Meti olmadığı htıldo şimdi 
mahalle kabve.'!lne çıkıyordu. Kah
vede her akşam komşular etrafını a· 
!arak macerayı baştan ona anlattırı
yorlar, kimi alay edıyor, ve kimi ha
line acıyordu. 

la.hım, Hacı Ha nn az lcalsın aklını 

kaçınyordu. Hem dı.ndarlığı, hem de 
tamahklrlığı alabildlğınc ayaklandı. 

Kcndısınc Kayıp ö.lemlnden ver.len 
bu kısın tı t pmek bllyUk gUnahtı. 

üstelık bır çomlek altın kazanacaktı. 
Hem sevap hem pıırn, her kula nasip 
olmıyan l::ir nimetti. 

sulasım da öded1. Bir akşam yine, muziplcrden bir.: 

Bunu herkesten gizlemeğo kal'i 
s ırette karar verip kendi ltendlno 
yemin b le ctt ğl halde, bır haftanın 
ıçindo hc•·kese yavaş yavaş, parça 
parça anlattı. H41A. da. kinıseye söy
lemedığlne kanidı. Nihayet kendisine 

İşte b~landı. BütUn mahalle halkı - E, Hacı Hasan, anlat bakalım, 
helocanla bekliyordu. Günler geçiyor, erik ağacının dibinden ne çıktı? 11-
çukur bUyilyol'. fakat bir~ey çıkını- ye uluorta alay ed.nce dayanamadı. 
yordu. Defineci cinlere ziyafetler çek Suııtul'lu bir kUfUrU gUç tutarak: 
meğe devam ettiği halde körolasılar - Ne çıkacak! diyo bakırdı, Uç ay 
çömleğin yerini bir tllrlU gösterml- kazıldıktan som·a blzlm aptalhğmuz 
yoı !ardı. Ha. çıktı, ha çıkacak... meydana. çıktı. Sonra güIUn1Sedl ıe 

NifayeL komşular hafiften alaya az Hcrlde 6turup dalgın dalgın siga
başlndıla,.. Hacı Hasan aldırış etmi- rasını içen Ma.hmutu imıı ederek: 
yordu. Kendisini yalnız komşusu - Blz ne ise, bir rüya görilp onn 
Mahmut teşvik edlyor ve deflnentn inandık, dedi. Ya başkasının rilyası
mutıaka .;ıkacatmı söyleyip duruyor na inanıp Uç ay kıızma sa.llıyana ne 
du. Hat:tA kazı lşinde ona yardım ed1 dersiniz! Çok şWdlr, bizden de dahıı 
yordu. Hacı Hasan ona ~ pa- aptal bir!Binin bulunduğu da. mcyda
"4alı üg. altm v6daW. Bu da Kah· na gl1ııq, 

le milteno.sıp lba.şka. \•azlfeler verile
cektir. 

Veteriner taynLeri 
Anknra, 5 , (Telefonla) - Kara

cabey harası mUtehassıs oeflerin· 
den Hikmet Şakir Tokat inekhane
si müdürlüğüne, ayni inekhane mil· 

dürü Salt Tokat merkez veteriner 

müdurlüğüne, Etlik bakterioloji a
sistanı Naci İzmir tahaffuz.hanesi 

miidürlüğüne tayin edihnişlerdir. 

A:man gazetesi 
d. ? ne .yor. 

(Baş tarafı 1 inci ı.ahiiede) 
ka .Birleşik devletlerinin aldık
ları tcdbirlcl"in herbirini sözde 
milli müdafaa lüzumu ile lıak· 
Iı çıkarmağa çalışmalarırıdan

bcri, bu iki memleketin harici 
siyaseUcrinin bariz vasfını tes· 
kil eden yeni havanın bir ifa
desi demek daha doğru olur. 
Boğazlar meselesinin Churc

hlll - Roosevelt deklarasyonu 
ile münascbettar olarak ıgöste. 
rllmcsl, bir tesndüf eseri değil, 
taKat galibin payı üzerindeki 
gizli mukavclenamelerin man
tıki bir netkei!!idlr. 

Karl Megerle, İran üzerine 
hücumun mühim Turk men· 
!antleri bulunan bir bölgede 
vukua celmlş olduğunu hatır· 
!atmakta ve makalesine l'ÖYle 
devam etmektedir: 
Eğer Türkiye, galibin :payı 

olarak Sovyetlcre orta~rkta 
vadedilmiş bir nüfuzun her· 
türlü ilk emarelerine enerjik 
surette karp koyarsa, lhaklı 
bir davayı müdafaa edecektir. 
v c bu bahiste, hiç kimsenin 
şimdiye kadar üz.erinde §Üphe 
etmediği bark:! siyasetindeki 
dOrilstli.lğil !§had eyliyebile
cektir. 

Maamafth Türkiyenin bu dü· 
rüstlüğü nazarı itibara alınma 
maktadır. Çünkü Amelrkan 
radyosu spikeri Türk toprak
larından, bir Türk verici rad· 
o merkezinden yaptı~ı bir 
emisyonda, yabancı müia· 
hitlerin Türk efkArı umumiyc
sinin bUtün bu infiallnin yok 
yere birçok gürültü olduğu fik 
rindedirler. IDyerck Türkiye 
cfkArı unmmiyesiııin .iDfiali ile 
alay etuıektec;ijr. 

Antalya, fi (A A.) - İki giln
denbt'rl Antalya.da ibulunan Na!la 
Vcl<lll General Fua.t CebeSoy An· 

' talyadan ayrılırken Anadolu a
jansı muhab rıne ~ağıda.ki be~a
natt& bulunarak ezctbnle doniş-
t:ır ki: 

c - Antalya.ya ilk defa gelıyo
rum. E\'velcc duyduklarımdan 

çok fazlasını göımekle OOhti~ a
rım. Antalyanm istıkba.li çok 
parlaktır. Bunu nazan dikkate 
alan Cümhurlyet !da.remiz mem
leketin ima.rma 'bir plAn dahihn
de hız \'ermekle beraber çok 
mUmb t <>lan Antalya ovasının 

sulannfusını, bataklıktan kurta
rılma.smı ve ta.şkın sulann fena
lıklarından \1kaycelni dUşllncrek 
bu ova d:ılıiltnde bıldlğlnlz g bi 
bir kaç suyun ıslahını tetkik ct
meğe ba.şla.mış ve lbır nn evvel bu 
telk katın ve kıymetli valınızı.n 

mesai arkada.şlarıle beraber bu 
~!eri pek )akında 'ba.~~ağına 
ve çok c::ı.nlı, zeki, çalışkan ve sa
mimi olsn Antnlyn1ı yurdd~ları
mız.ın da a.zanıı muavenet ve mil
zaherette bulu'lncıı.klarına hiç 
ştlphem yoktur .... 

'--------"' 
Almanla. 241 Scvy:t 
tankı tahr p ettiler 
Berlln, 5 (A.A.) - D. N. B.: Şark 

cephesinin şimal O>ölgeısinde, bir Al
ınan kolordusu, 4 eyHllde, Sovyet 
geri kuweUerlnı ezici bir lhezımete 
uğratmıştır. 

Blr Alman fırkasının bulunduğu 

bölgede cereyan eden mUharebeler· 
de, 241 Sovyet tankı tahrip edilmiş-
tir. 

lranla .ı-.üzakere 
neden gecikti? 

Kıınadnnın Londradn ort ıya lto;>
duğıı bu tesanUt nz.nılni, boş bir te
zahilr şayınak doğru değilıUr. ıc •
nadn, bugilnkU hurbln ylikUmlcn in
san, para, nınlzeme, çalışm ltihıl

rile pay aldığı glbl yarınki :.u!hıı 

haz.ırlo.makta dıı rolü olacaktır. ) a. 
ni harpte de, sulhta <la Kanadanm 
mlibim \C tesirli bir rolü \ardır. 

Anglo Sal>&<ın 6.lemlnln yarın ala
cağı ı:eb-U, bugUnlUk hlr muamma
dır. rakat )arın bir ingfllz tez.ile 
bir Amerika te-Llnln ka~ılaı;ması 

JU.ım geUn;e Kanada iki taraf aru

ı;ında bir hakem 'e bir koprü \az.1-
feslni görecektir. 

Knu:ıdn garip bir alemdir. Bir t.a
raftan kendine mahsus bir \'lll'lı&-ı, 

bir yaratıcı kudreti 'ardır. Dlğ r 
tıır.ıftan iki kO<'Alı bir kııdın glıı , 
hem JngUtereuJıı, hem Anıerlknnııı 
birer parçasıdır. 

Kanada, Brltan) 11 İmparatorluğu_ 

na olan bağlıırıru bit bir zaman kır
mak istememiştir. ı~akat yeni n il, 
Ruh itilıarlle 1nglllzden ziyade A
nıerlkahdır. l\lomleketln mel>teıııe
ri, gazeteleri, lktısndi istemi Ame
rikanın aynidir. Kaıuıdanın panı ı 

lngillz Jlr~ı değil, dolardır. lnglliz 
n•dındnn olan Knnndaldıır, hem A
merikalı olınu..,ıardır, hem de bun
lıırın amsında Amcrikndn tesadüf 

edilen bir ~vlt nıahz.urlardan ari \e 
temiz. bir AmcrlkaWık \"ardrr. 

Kıınadanrn bir kÖfiC15I de Onılor

duncU Liıi zamanından kopup t11': 
kesUml!J blr ımr~ Prıınsndır. 14 tin 
dı Liıl 7.nmnnınd11kl dUI komı':'ur, 

o 1.amaııki J<"ransız kanunlarllc amll 
olur, 11yik Fransayı tanımadığı için 
dört elle ı•apalığa sarılmıştır. 

Aınerllta Ue Iiannda. araı;mdakl 

binlerce kllometrdlk hudut Uz.erln
d bir tek ıill!ı.hlı ) oktur. l.'nrının 

cmni)et prcn ipleri bu uz.un budut 
üzerinde dalı& dünden kurulımıştur. 

~ulh :mUnnsehetile ve sulhtan t>On 
ra Kan3dııdan pek r.ok bnhsedrld • 
ğlnJ duyacağız, Kawıda bir çok ser
,·et meınbalnrına. Jıenüz. el &llrUlme
mlı:ı bir memlekettir. 

B. Papen 
<Baş tarafı 1 inei sahifede) 

yaptığı seyahat mUnasebetlie AI
m~m thoriciyc ncuıreti bu seyahntin 
mahiyetini yeniden tebarüz ettır

mi~tir. Bb'brcklerinden hafü su· 
rette muztnrip olan Von Pnpcn, 
tedavi altına alınacaktır. Bu, Von 

Bem, s (A.A.) - <La Nouvelle Papcn'in OrUı ve Yakm§arktaki 
Gazelte de zurtch> in Tahrt;n mulıa· vaziyet !hakkında ~l!ahcn mnlfunat 
bırt, lngtJız _ Sovyet Ji:umandanlığı!e vermesine ve günün meselelerinı 
lrnn maka.mab arasmdaki müzaX~- müzakere etmesine bıttabi mAni 
relerin, bBflıc:a. Sovyet kıtaları tara- değildir. 
fmda.n işgal edilecek olan hatta mu- 'Maamnfih, Alman - Rus harbi 
teaılik olduğwıu .söylemektedir. Bu büyük muharip devletler arnsın

kıtalar, şimdi. Tahran& takriben 144 daki kuvvet nisbeUerındc yeni bir 
kilometre mesafede bulwuna.ktadır- vaziyet doğurmadığı müddetçe, bu 
ıa.r. gibi müzakerelerden bı.iyük değı-

Tnhr:nndl1-ki tn.:,"i:llz mehafiH, tn- ıikllkler çıkacağına intizar cd!Ie
giliz _ Rus _ İran anla.şmasmm, bir mez. 
kaç güne kadar Londrada il:ın edi- İngiltere iJe olan ittüakının çer· 
ıecegi fikrindedirler. çevesi dahilinde Tilrkiyenln oynı· 

yacağı rol hakkında geçenlerde bir 
Son günlerde yeni Başve'kilin e- Amerikan amrialı tarafından ya-

hemmiyeWce ol8Jl hastalığı dolayı- pılan beyanata .Bcrlindc ehemmi
sile, müzakerat gecikmiştir. yet verilmemektedir. 

r . 
ışundan-
'= 
Beş büyük adamın yemekleri 
Fnııısaca bir meomua, 1ugOtere, 

AJmıuıya, SoyYCtler Birliği. ltaıya 
ve Birleşik Amerikayı idare eden 
beş bilyük ııdanun l edikleri hak
kında bazı malflmat \'fmnektedlr. 

B. Ohurchlll'ln rnlde!!i &ağlamdır. 
lyt yemekten ıe"k ahr. Fransız 
u&1We huırlaıınuş salçalı av etıe
rinl bllh a mer. Balık, şarap \'C 

Havana yaprak slgaraenıdan pek 
hoşlmıır. 

1nglltere Ba§vekilt yemeğiııi bi
tirir bltJrmer. işe koyulur wı ııaat.
leroe s:all§lr· 

Sulh zamaıunda gUnlUk yemek 
Jlst.elerlnl blızat keudi tertip eder
di. Pakat bugün ! i.istünılcld ağır 
yllk ~iizünden bu Jşl b:ı~alar~a 
bırakmıştır. 

B. ımlcr'in mlckıtii naziktir. Bu 
yüz.den senelerdenberi et yemekten 
,·aı.g691nL,ur. Çok sehro yer, bll
haı;sa ko konmaz, mantar "·e engi
narı ıwner. 1toıyan makarnası da 
başlıca leme!derindendir. :sebze re 
Jlınlnc clımunlyct \ermekle bera
bf':- t:--~°'1-.ıtA., r .. tr lıoşlıınır, En 

~~~bol mlktu-

da )cdJ 1 armuttw-. 
B. Stali~ ~ı 1Dkat fazla baha.

ratlı ye.mcldcri tercih eder. lln\'l"ar 
dan nefret eder, f&ka.t eti se\·cr. 
Güreli u ullle h3zırl nınış 1,)1 ,·ot
kadao boŞaıur. ı·nınız ı>lpo l~cr "·e 
plpotıunu müteba 151arw busıui su 
rette Juwrladıkları Rus ttltUnlle 
doldunır. Yomekleri basit olmtlkla 
beraber B. talin bol \e günde dort 
öğün yer, Yenıclderden 50nra uyu
maz \{) ~ışır. Gooeleri ısekiz do-
1."'Uz. ı;aat ntuntazam uyur. 

B. MWJSollnl boğazına dU,kün 
degUdlr. Yalnız madem>uyu i!:.er. 
l:·emeklcrtnı ~ alııw ,, dl' ve yt"mtek 
esnasında ikl l•lıtlbtne yazrlBA!ak 
şe;>lc.ri not ettJrJr. l'emeğe börekle 
ba,Iıı.r, ıra He bir kızartTna, bir 
cbze ve me)"-a yer. Knh,·csını iç

tikten sonra ya ata biner, yahut 
ylirür. Zlynfctlcrdcn hoşl nın:ız. 

B. Roosm clt, Amerika yemekleri 
)'er, patatesi pek &e\'er. Pııta.teı:;in 

he· t lü<ı inli ) er. AroSira 1''rnnsu; 
., .. ıhı lı rr. ı. ntedU ml'kt- ci:ı ,jg -

r' kulbrı r. ı r :ı • ı rı ı ı Hı 

blrı.J\lc L.ıuırtma <'t .> <'m e ba.) ı
Ja, 



Bir Çok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 

Gençliklerine mağrur olarak güzelliklerinin temadi
sini mümkün kılacak olan yüz tuvaletine bigane 
kalmışlardır. Kadında dikkat edilmesi pek mühim 
olan nokta: Cildin incelik ve taravetini ebediyen 
muhafazadır. 
Seneler, bin bir vazife içinde çalışan ve yorulan 
genç kadınların biaman düşmanıdırlar. Bedeni ve 
dimaği yorgun! uklnrın neticesi guddeler elastiki

yetini kaybederler ve cildde (Leke) diye tavsif edi
len avarizi (Rüzgar ve güneşin de tesirile) husule 
getirirler. işte bu gibi halatta ve bu gibi avarize 
karşı Krem Pertev; Terkibinin kuvvet ve kudreti 
sayesinde cildi besler ve harabiden kurtarır. 

Yüz binlerce kadının te<·riibe ettiği ,.c sevdiklerine ta~.,iye

de-n hali knlmııdığı Krem Pertc\' ile günde yapıla<>ak 8 - li daki
kalık bir ıııa njın nl'l gibi harikalar yarattığını pek kı"a lılr za
manda siz de muterif olacaksınız. Krem Pertc,·'in ynnm 
beynelmilel şhhrcti ıısıbıı. değildir. Ondan lstlfado edlnl:r... 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyon undan : 

Mektebimizc kapalı :zarf u•ulıle ve şartnamesi mucibince :zeytia, zeytinyağı, 

ı&hun alınacaktır. E.ksilıme 12 9/1941 tarihinde ve eaat 14 de yapdımıkur. llk 
teminat 39.ı liradır. Fazla malümat için mektep müduri)etine müracaut. c7538> 

nşaat ilanı 
Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğünden: 

l - Sıvas ~ehri ıu ~be'keainin seçtiği dekovil tepe mevkiioden çimento 
fahrikafiına kadar takriben 10076 mı. boyunda hendek bafri)·au, boru ferfiyutı 

'e ııııni imaliit kopalı zarf usulıle uhit fiyııt esası üzerinden eksiltmeye kon· 
muştur. 

d·"erti> at malLeme&i 'e betonarme dPmirlcrl bankadan temin olanacaktır.> 
2 - İşbu iıı~aat ve anıeliyatın muhammen k~if bedeli 82001,37 lırııdır. 
3 - E.kaıltme e>rakı Ankarada Sumerbaok muamelat ııuhesınden 5 lira mu· 

kabilinde verflmektcdir. İ•tcklıler bu işe ait taıbikaı proJe \'C plıinlarıııı ban· 
kanın inşaat şubesine muracaatla göriıp tetkik edebilirler. 

4 - Eksıltmc 17 c)lül 9U tarihınc nıusadif çarşamba ;unu saat 16 da 
Ankarada -umer Bank umumi mudluluğunde )apılacaktır. 

5 - Mu,akkat feminat 5350 liradır. 

6 - lsıeklıler teklif evrııkı meyanında §imdi)e kadar yaptıkları ielere ve 
bunların beddlerine, fenni ıeşkiliiılarının kimlerden ıerekkup cıtiğine ve han
gi bankalarla muamelede bulunduklarına dair ~esikalar koyacaklardır. 

7 - Teklif mektuplarını ha'i zarflar kapalı olarak ihale gunü anaı 15 fe 
kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sumer Bank umumi Uıipliğine teslim 
olunacaktır. Poata ile gönderilecek tekliflerde muhıcmd ı;~cikmeler nazarı ili· 
bara alınmz. 

8 - Banka !baleyi icrada serbesttir. {6191 - 7i07) 

Dahiliye Vekaleti Bele diye 
Hey'eti Reisliğinden : 

Samsun c;"hrinin umumi imar planı, avan projcsının tanzimi 
yuksek mühendis ve mıın::ırl:ır nı. sında m1.1:. bakaya vazr luwnuştur 

Müsabaka 2.1.942 tarihine miısadif cuma güniı saot 14 tc nihayet 
bulacaktır. Bu tarihe kadnr projelerin Samsun Belediye Reisligine 
teslim edilerek mukabilinde teslim tarihini ve tevdi edilen projeye 
aıt parçaların adedini miıben·in bir makbuz alınmalıdır. 

Projelerini bizzat teslim edemiyenlerin eserlerini ayni gün saat 
14 e kadar postaya veya mesajeriyc teslim etmiş olmaları l{izımdır. 

Tevdı olunacak projeler bır Jiıri heyeti tarafından tetkik edilerek 
nctıccsi müsabakanın nıhayet bulduğu günden azami bir ay sonraya 
kadar gazetelerle füın olunaçaktır. 

Bu n üsabaka tafsilfıtına ait program ve sartname ve izahname 
ile teslim edilecek imar pliını, avan projesi ve teferrilatına esas teşkil 
eden fenni evrak ve krokiler Ankarada Bclcdiycler Bankası bina. 
ı;ında Belediyeler İmar Heyetı Fen ŞcJliğindcn ve Samsunda Samsun 
Belediye Reisliğinden beş lira mukabilinde tedarik olunabilir. 

Müsabakada derece kazamın proje sahiplerine programda yazılı 
nakdi mükafatlar verilecektir. '4940» (6473) 

Feyoğlu. kazası tapo sicil muh::fızlığından 
Tahrır komisyonunca hazine adına tesbit edilen Sütlücede Ab· 

dilssdlım mahallesinde eski Dühnni yeni Tütüncü Ohannes sokağın· 
dtı cskl 8 )eni 6 kapı numaralı gayrlmcnkulUn hazine adına tcscıli 

JJertcrdarlığın 14.8.941 tarih ve 34334 sayılı tczkeresilc talep edllmi~ 
ı e de bu gayrimenkulün tapuda kaydı olmadığından senetsizdcn ma· 
hallinde 12.9.!'141 tarihine musadiC cuma günü saat onbeş buçukta 
tahkikat yapılacağından bu taşıtsız mal üzerinde bir hak tasarruf 
iddia edenler varsa vesaiki tasarrufiyelerile birlikte muayyen günde 
mahallinde bulunacak olan memurumuza yahut dahıı evvel Sultan· 
nhmettc Beyoğlu Tapu Sicil Muhafızlığına ınüracaatları liızumu ilan 
olunur. (7849) 

Kızılay Cemiyeti 
UMUMİ MERKEZİNDEN: 

Pirinç Unu, Sebze Unu Alınacaktır. 
Pirinç unu H .800 Kilo 
Sebze unu 
Bezelye unu 
Kornflor 
~lercimek unu 
Yulaf unu 
Patateı. unu 

5.000 )) 
5.000 )) 
5.000 )) 
5.000 )) 
s.ooe n 

Birer kiloluk torba nya katulard.t olnıak üzere yukarıda 
miktarı yazılı pirinç ve sebze unu satın alınacaktır. Teslim yeri 
İstanbulda depolarımızdır. Taliplerin teslim tarihlerile en son fi· 
yntıannı birer paket nümune ile birlikte 8 Eylul tarihine kadar 

Ankarada Yeni-:ehirde Kızılay Umumi :\lerkezine göndermeleri. 
Not: (1) Miktarın beşte biri nisbetinde ve her ciru;tea ayrı ayrı 

olmak üzere teklifler kabul edilir. 

(2> Telırafla teklif kabul edilir ; 

Devlet Demiryo]arı Umum 
Müdürlüğünden: 

Lııe mezunlarından memur alıııacakıır. 
Ua~darp~. Sirkeci, Ankua, Balıkeı;ir, Ko)'6eri, Afyon, Adana, :\lılaıya, fz. 

mir, Ermrum i~etme merkezlerinde 2.5 eylCıi 941 tarihinde eaat 14 de imtihan açı· 

lacaktır. 

Girme §artları: 
A - Türk olmak ve Türkiye Cümlıuriycti tabiiyetini haiz bulunmak. 
B - Li~e mezunu olmak, 

C - Yapılacak muayenede uhlıati ~İnıC'odifer lıimıeıine eh erişli bulunmak. 
D - Nufus tc:zkcre&i, 
E - Terhis edilmiş ve ukerlik fon yoklamuını yaptırmış olmak veya ask~re 

celbine en az bir aenui bulunduiuna dair mensup olduğu .ukerlik şubC5iııdeıı .,,.. 
&ikası olmalı;. 

F - Mck-ıep dipwması 

H - A,ı kiğıtlı 

i - Polisten ıasdiUi doğruluk liğıdı 

K - Yetim maaşı vana cüıdan1, yoksa olm&dığına dair vesika, 
L - Halen bir vaz.ifede ise mu,·afııkatname bir yerde Ç"8lı~mı;sıt bir ıiına 

ili~iği olmadığına dair ,·eaikaları bulunmak. 
M - [,}j i e e\lcnme cüzdanı. 
\fiirnC'aııtlar 18 eylul per§tmbe günü a1.:tıımına lı:adar istenil,.n 'ealkalorla 

birlikte i~letme müdürluk.lerince kabul olunacaktır. Bu tarihten aonraki müra.eaııt· 
lar kabul olunmaz. (6008 - 7374) 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan · 
105 No. lı ilAn: 
Toptan ve perakende fa::ulye. no'hut, mercimek, peynir azami fr 

ntları aşağıdaki <:r.kilde tesbit edilmiştir. 

Cinsi Toptan fiat 

FASULYELER: 

Yumuşak çalı ve Anadolu 
sert ufakları tombul 
Sert çalı 
Horoz: 
Of ve Rize battalı 
Dolmason 
Barbunya 
Karadeniz ufak 
NOHUTLAR: 

Temiz naturel 
28 No. kalbur ü. tü 
30 No. kalbur üstü İspanya 
tohumu 
32 No. kalbur üstü İspanya 
tohumu 
l\IERCİMEKLER: 

C-C 85 randınanlı böceksiz 
temiz yeşil mercimek 
c; 75 randmanlı temiz kt· 
rılmış hırmızı mercimek 

BEY AZ PEYNİRLER 

BEY AZ PEYNİRLER: 
Birinci nevi yağlı Trakya 
İkinci nevi beyaz peynir 
KAŞAR PEY:'-l'İRLER: 

Birinci nevi yağlı 
İkinci nevi 

19,5 
20,5 
24 
27 
29 
15 
16 

15 
17 

22 

27 

21 

15 

Üçüncü nevi Kars \'e mtlma iH 

J"ERAKENDE 
Yakın 

semtlerde 

23 
24 
28 
31,5 
34 
17,5 
18,5 

18 
20 

26 

31,5 

24,5 

18 
roptan 

62 
58 

108 
94 

Uzak 
semtlerde 

23.5 
24,5 
28,5 

32 
34,5 
18 
19 

18.5 
20,5 

26,5 

3!' 

25 

18,5 
terakende 

75 
71 

130 
115 

kuru kaşar peyniri 65 87 

NOT: 1 - Toptan satışlarda faturalarda malın tner.şelerinin ve 
cinsinin sarih bir şekilde gösterilmesi §arttır. 

2 - Perakendeciler etiketlerde malın :fiyatından maada cinsi ile 
menşeini de göstereceklerdir. 

3 - Komisyonca kabul edilmiş olan uzak semtler: Yedlkule, 
Topknpı, Edirnekapt harici. Boğaziçi, «Rumeli sahili Bebekten iti
baren Anadolu ve adalar. 

4 - Tayin edilmis olan toptan fiyatlar dökme olup İstanbuldaki 
toptan !lyotlardır ve bu fiyatlara perakend«~inin vesaitine kadar 
ardiyeden çıkış masrafı dahildir. (7887) .. 

ADYO 1_ GONON lstanbul .~iyat Mürakabe Komisyonundan· 

8 AŞ, D 1 Ş, N EZ LE, G H 1 P, R O 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıların1zı Derhal Kese 
icabında günde 3 kaşe alınabi lir. TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ. Her yerde Pullu ı<ı.ıtll 

· ısrarla isteyiniz. 

İnh:sarlar Umum Müdürlüğ:nden: 
·--~~--~----~--------~--~--------------~~--._./ 

Cinsi Miktarı 

Eczayı tıbbiye 84 kolem 
Fıçı tapası 50.000 adet 
Karyola 50 ,. 
Beyaz sabun 600 kilo 
Eski film «35 m.m. X aza· 
mi 0.4 m.m. kalınlıkta ol-
mak üzere 3.000 kilo 

1Uuhammen B. 
Lira K. 

834.00 
325.00 

1232.00 
330.00 

% 7,5 teminatı Eksiltme 
Lira K. ı,ekli, giinu, saati 

68.55 Pozarlık 

24.37 A. Eksiltme 
92.40 A. Eksiltme 
24.75 A. EksiltmP 

9.9.911 
16.9.941 
16.9.941 
16.9.941 

Pazarlık 16.9.941 
Araba 2 adet 600.00 45.00 Pazarlık 16.9.941 
At 2 " 600.00 45.00 • Pazarlık 16.9.941 

yazılı 7 kalem eşya hizalarında yazılı US 1 - Nilmune ve ljartnamesi nı ucibince yukard:ı 
satın alınacaktır 

2 - l\luhammen bedelleri, muvakkat teminatları. eksiltme şekli, gün ve saatleri hizalıırınd~ 
zılıdır. 

3 - Pazarlık ve eksiltme Kabataşta Levazım şubemizdeki alım komisyonunda yapılacaktır· 
-l - Nümune sozü geçen şubede görülebileceği gibi şartnameler de parasız olıruıbilir. 
5 - İsteklilerin tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme parasiyle birlikte mezkiir kOr.1 · 

müracaatları. (781 

• • 
n~r AN~UJJIL AIMI~~Il~AN ~@Ibl 

1.., _,.IS I Amerlhn Kız Kolejl Robert Kolej iL. 
Ar ft : Arıı&\'atkOy. Tel. 36.160 ' Bebek. Tel. 36-3 : ERKE 1( 1( 'il 

ORTA KISIM LİSE KISMI 
MÜHENDiS KISMI 

l e li ve Nehari bütün kayıtlar kapanmıştır. 
Derslere 25 Eylül Perşembe günü başlanacaktır. Leyli talebenin 24 Eylül Çar~ 

günü akşamı mektepte bulunması l!zımdır. 

TECDiDi KA YiT: ERK.EK KIS\11:\DA 22 Eylül par.artesi "~ :?3 Eylül ealı günleridir. 
KIZ KIS:\IINDA 23 Eyliıl salı ve 24 Eylül çarpmba ı;ünleridir. 

Yeni ve eski bütün talebenin yuk ardaki tarihlerde son kayıt için ınüracaatları gere'lt1icY 

#'----~mm- AXA - İLK - ORTA ve LİSE 

Kız, ve BOGAZiÇI LİSELERİ Erkek 

Arnavutköy • .1. rııın,·ay Caddesi: Çlftesaraylar 
Kayıt için hergtln 10 dan 17 ye kadar mektebe mllracaat edfleblllr. 

Telefon: 36 • 210 

( lstanbul Levazım Amirliğinden verilen: Harici askeri kıtaat ilanları _______ ___,, 
Aşağıda yazılı mevııddın pazarlık la cksiltmeleri hizalarında yazılı gün, saat ve maııaııertll. 

keri satınalma komisyonlarında y bpılacaktır. Taliplerin belli vakitlerde aıt olduğu komisY'O 
lunmaları. 

Cinsi 

Saman 
Odun 
Koyun eti 
Sığır eti 
Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru ot • 
Buğday ıurdırılması 

Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru ot 

l\'liktarı 

Kilo 

610,000 
500,000 

5,000 
25,000 

200.000 ) 
200.000 ) 
200.000 ) 
200,000 
200,000 
200,000 
200,000 
200,000 

B KT 
C. H. P. Eminönü nahiyesi namı· 

na Bebekte verileceğini yazdığımız 

muhteşem mi.lsamere hava muha· 

lc.fetl sebebile 13 Eylül 941 cu· 

Tutarı 

Lira 

27,450 
10,000 
3,000 

11,250 

4,000 
l!?,500 
12,500 
12,500 
12,500 

Teminatı 

Lira 

1500 
450 

1687.68 

608 
1875 
1875 
1875 
1875 

15.9.941 
8.9.941 

11.9.941 
11.9.941 

10 9.941 
9.9.941 

18.9.941 
17.9.941 
16.9.941 
15.9.941 

10 
11 
11 
11,30 

14 Had1; 

11 eorlıl 
17 Eziııe 
17 Ezitle 
17 Eiitıe 
17 gziıt~ 

(1014 • 1 

* Aşağıda yazılı ınevaddın pazarlıkla cksiltmeleri 9.9.941 ~ 
15 de Yalovada askeri satınalma komsiyonunda yapılacalt 
!erin belli vakitt<> '<emisyona gelmeleri. 11" 

Cin i Miktarı J(t{ 
Kilo ,./'( 

2000 

1
- PR Q GRAMI• ı B Q R SA S 1 _] ~~~ı~~;l 1~:~:~:.~rnrak~be Komisyonunca tesbit edil.mis oıa.n 

_, _ mi fıyat ve kar yuzdelerı mevzularına ayrılmak suretıle tcksır 
martesi .akşamına tehir cdimiştir. 

aza. 

Zeytin tanesi 
Beyazpcynir 
Makarna 
Şehriye 

Reçel 

2000 
2000 
2000 
3000 edi· 

i-;;-;;ogram 19 Konuşm-:-- 5 EYLÜL 941 ıerck dlikkan vitrinlerine asılmak suretile hazırlarunıstır. 
; 33 MUzık 10.15 Müzik 1 Sterlin 5,24. 11.9.941 per~cmbe akşamına kadar mezkôr ilanların İstanbul Fiyat 

i .45 .ı\J:ıruı hn. 
8 8.15 MUZ k 

19.30 Snat aya. 100 Dolar 129.20 Mürakabc Komisyon şeCliği ve Ticaret Sanayi Odasından ve aHika· 
> Yen -,-ıdar esnaf cemiyetlerinden teminile camekanlara halkın görebileceği 

13.30 Program 
13.33 Mlızık 

10 45 Konuşma 
19 55 MUzik 
20.U'i n: Gazete 
20.45 MUzik 

> Peçcta l2,93i:i şekilde asılması ilan olunur. ~7888) 

ı" \ a 
l' MUzılt 

1 t SO Mtlz k 

ha-
21 Ziraat tıık. 
21.10 Mllz1k 

la 15 M ııık 21.45 Konuşma 
15 25 15 30 Kapa- 22 l\IUzik 

18 Progrum 
18.03 MUzık 
ıs 40 MUzlk 

22.30 Saat aya, 
22.45 Milzık 
22.55/23 Yarınki 

ZAYİ 

Adapazarı nilfus mudUrliığunden 
almış oldugum niı!us cüzdanım 
ılc Haydorpa a Maltepe Atış mek 
tebinden 118 sıra N. ile kayıtlı 

asker \'csıkamı l.9.941 tarihinde 
uıyı ettim. Yenisıni çıkaracağım· 

dan eskisinin hükmü yoktur. 
Şefik Bilci 

> İsveç kronu 31,iJ 
Eııham 'e Tııhvllat 

19:;3 TUrk borcu I 
1918 tstılu azı dahili 
1933 !krumlyclı Erganı 
lil34 Sıvas . Erzurum 
Anadolu Demiryolu tahvil! 

TAKV/1J1 
6 EYLUL 

CUMARTI<~Sl 

L. K. 
21 30 
22 00 
20 30 
20 12 
46 50 

" ' 

AY: 9 - GÜN: 249 - Hızır: 124 

RUM.İ: 1357 - AGUSTOS: 
HİCRİ: 1360 - ŞABAN: 

. . ı r 
GÜNEŞ: 

ÖGLE: 
tKtI'mt: 
AKŞAM: 

ZE\".\Ll 

Fatih Babaha an mahallesi Lütfi YATSI: 
erendi sokak Ne. ı İM.SAK: 

6,32 
13.12 
16,50 
19,35 
20,16 

4.,48 

EZA..'\l 

10,56 
5,37 
9,15 

12,00 
l,3fi 
9,1:? 

* ·stanbu i Fiyat Mürakabe K Jmisyonundan. 
107 No. 1ı ilfın: 96 No. lı lıtına ektir: 
Evvelce 160 kuruş toptan ve 178 kuruş perakende fiyatı tcsbit edil· 

miş olan Urfa menşeli yağlar en az ~ 98 sutyağmı ve en çok 1
:, 7 

asidi ihtiva eden saf sadeyağ olup, asiditesl % 3 ü geçmlyen Urfa 
menşeli yoğların azami toptan fiyatı 165 ve perakende fiyatı da 183 
kuruştur. (7889) 

Devlet Dem~ryo11arı ranları 
Muhammen bedeli (23100) }irml üç bin )Üı lira olıın 300 adet küçük ustunç 

takımı 20.10,'lU pazartt!İ 6Ünii saat (15) de kapalı L<ırf usulu ile Ankıırada İda· 
re binasında satın alınacaktır. 

Bıı i~e girmek i•tiyenl~rin (1732,SOJ bin )l'Ji yuı otuz iki lira elli kuru:luk 
muvakkat teminat ile kanunun ta)in ettiği ~esıkaları ve teklifleriıu ayni gun •.ıal 

(14) e kadar komi yon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler para•ız olarak An karıda ) falzcmc dairesinden, Ilı) darpaııaJ" 'fı:· 

aellum ve ıeü: :f'fHğınden dağıtıhcı!.tır. (76?0) 

BAYLAR 
hınaı-lanın gömlekler için ıiıi mem· 
nun bırakacak bir kişi \'ardır. 

S Pi B O 

Kırmızı bibe1' 300 

... ııı 
2000 adet tavla halatı alınacaktır. Bu gibl halat vere \ 

12.9.941 tarıhine kadar birer nümunclcrinı Ankarada :rvı. 1'!' 
alma komisyonuna vermeleri. (1012 • 

* B~her kilosuna tahmın edilen fiati 405 kuruş olan ıo 
siyah yağlı vakete l.-!3.9.941 snlı gflnil saat 11 de Ankartıd9 

lııı•BS1mllil!filiim!jEi!!1JlllDli!llllil Sallnalma komisyonunda yapılacaktır. Tollplerin 6075 liri' 
ıninatıarile belli vakitte komisyona gelmeleri. (10~ 

10 

Beyoğlu, Sut,.raziıi No. 6/1 

oktor l'!.Jl!ZR'.!::~ 

RFANİ is Karar Hulasası dır 
Cild ve ZUhrevt mUtehııssısı 941 

Beyoğlu Suterazi sokak No. 6 Ceza 998 
Nil apartunan 2 el kat Tel 4373• .Milli Koruma Kanununa muhalefetten suçlu Sara~S 
~mmeı11••••••m••~• No. 5 de bakkallık ticareLile meşgul Mc!hmet oğlu Arunct 
-------------- kında İstanbul Asliye 2 ci ecza m<ihkcmesindc cereyan ~I 

kemesi neticesinde suçlunun fıli sabit olduğundan 1'111 f 
Kanununun 31/2 ve 59/9 maddeleri muclblnce 25 lira aı; 
zası ödemesine ve yedi gUn müddetle dükkfınının knı>BtıJl 
hükmün kat'ileştiğinde ücreti suçluya ait olm9k uzerc 
Vatan gazetesinde nesredilmcsine 30.6.941 tarihinde knrı.ır, 

ş_ŞLİ HıtLKINA 
Muhitiniıdrki TERZİ 

ıııaklara ı;it.ınekailin iter i•tedii:,'lrıİ· 

zi tnnın eder. 
llonıonti ista~yonu 18? 

K. :;ucuo~lu. 

tir. 

Basıldığı yer: VATAN MATBAASI, Shibi ve NeşriY6t 
AB~IET EMİN YALMAN 


