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~nn arlttuına scırkmağa hazır geçen harpte pi§m~ Rua ~etecileri 

Jngilizlere gdre 
>'olun ihtimaller 

f)kutmak ve oku· 
llıak içirı tt>crübe 
edj 1 nıiş, 1ısu l ler 
l7.UAN : G'AZALI SALTIK 

~~itin neP'e başladık 
•l~~t\in . ~ 1 . ta1 be . ,""'lJ( <>gretmen en ve e yı 

~ ~a~ edecek olan Gazali Saltı
~ni bugünden itibaren 3 ün-

eınizde takibe başlayınız.. 

Kiyefte Al
man telefatı 

170 bin! 

:;ııııımııııuııııııııııııııııııııııınmııııımm c 

~ Almanlara 1-{Öre ~ t 

fi 11111111ııııı1111111111111ıı111111mııı1111 mı ı ıı nr. 

Cenupta 
Azak deni
ne varıldı 

Kiyelte Rusların yar
ma teşebbüsü akim, 

esirler ve ganaim çok 

Alınan donanması l'in 
körfezinin derlnlDde

rlne lh*dL 
Berlin, 21 (A.A) - Alman tebliği : 

Şark cephes!nde cenup bö)geslndekt Al-
man kıta1an Azak denizine varmışlar
dır. Bu muvaffakıyet bir Alman piyade 
tümeninin kahramanhğı sayesinde elde 
edilmiştir. Bu tilmen Aşağı Dinyeperi 
Kersonun 60 kilometre cenubunda Be
rislav civarında zorlamış ve düşmanın 

- SONU 2 tNct SAHIF"F.:DE -
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~ Sovyetlere ~öre ~ 
:ı 11111111111111111111111111111111111111 l l l l l lll l l l llllr: 

Kiyefte 10 
Alman tü- · 

meni biçildi 
Bu muazzam zayiata 

bedel Kiyefe değil, 
vaıuflarına girdiler 

Amerika. Japonya ı Fran•ada Almanlara 1 --:.:::::.::.:::. "" 
müzakeratı çıkmazda ltarfı auilıaıtler lldf ltldmyor_ 

Siyam başvekili Pariste Siviller· 
vaziyet cok le Alman askeri 

Jloskova, 21 (A.A) - Sov,et ,.., ... 
Jeri llOD gOn]erfn muharebelel hakbn
da tafsilat Yeriyorlar. Bu pzet.e)erlD 
wTdlkJeri malömata göre Sovyetler bl.
JiJderinin duşman1a yaptıkları um.. 
manca mOcadeleye Almanlar mtıtemadi
yen yeni tiimenler abyorlar. Kı,efiD 

2eriin diyor çarpıştılar • SONU 2 INCt SAHb'mE -

• 
• 

Moskova, 21 (AA) - Sovyet istih
barat bürosunun 20 o-1Ul akşamı tebH
ği : 20 ey1il1 gUnU k1ta1anmız büti.in cep
hede ve bilhnssa Kiyef clvanncla düş
mana karşı şiddetle harp etmişlerdir. 

Tayyare kuvvetlerimiz dUşmanın zırh• 
h, piyade ve topçu kıtalanna darbe,ler 
indirmiş, tayyare meydanlanndald ta;r
yareJeri bombalamış, köprüleri tahrip 
etm!ştir. 

16 Alman tayyaresi dU$ilr(llm.QftUr .. 
Bizim zayiatımız 14 tayyaredlr. 

Bir gemimiz bilyük bir Alman bakli
ye gemisini batırmıştır. 

-·-·-·-·-·-·- -·-· ·-·-·-·-·-·· ==· ··--·-·-·-·-·-·-·--·-·-·-:a-·-· 

Almanlar "Kiyef ,, ten 
sonra "Leningrad,, ı al

mak istiyeceklerdir 
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- Kalk bakıJıır miskin herif! 

ŞEl•iR 11AR•:1c.LBRi 
S.n"at mekteplerin
de miiracnatlar r~d 

edilmiy~cek 

Çıf tçiyi himaye için 
~~----~~--~~~~---

8 i r günde 5 bin ton hu-
•··••ada yüksek tek- b b t 1 k .. 1 .. Çalmak, lulc;lrmalı lstedllln ...... s'llldl..... ... ..... açdıy•.. u a a 1n1 yor ve oy g .. 

yan,acak. seni kartal'•Ü _,_ lılemJebtin n.uhtaç oMuğu teknik 

~::~:°~U:~~ı_.-taflarıntlzerindeJ•ttıiınıfark ~~.=m~~==ı:ı: ye 500.bin lira veriliyor 
bpmtıJmış W..,.C.lach &nm me- Haftf 1ıılr _...kendi kendisine mml- haları. maarif vekaleti teknik tedrkat • BAŞTA&An 1 INd SAllllı-
zar gibi dap daracık bir J'ftdl ünanık: clalrftd tarafında hnmannnş olan ra-

Bu yerin içi o kadar k~ Mr karan- - Gemi ile kaearken muhakkak de- ponhlrl esaslan ihtift etmektedir. To _._ ---••-...s ~isi ~ .__ J'ml Şmlda eok maldanfa dal~ 
tıkla dola bulan ... ki Demirci ile Dize dUstıp bolulmus o~m. dedi Verilen ma16mata nazaran, bu llellP Pl'aa ma-auu~5 UK .... m.,.a .......... ..... dar bir .,..,. aeldill sOD. t.,iJil 
k dm diri ~ --• .__....,_ı, e11mJe dokundu~m bu ~ taşır. menut •nat ınektepl~ yapt1aeak da ~Sinin de lnttlle .......... 1 nderbdn Garp Awu; • arı51 • -ıun"y"' _ 1"-- ..._ı..ı.. d"-• ~- 1 Lf F L.... bOtlhı mtıneaatlar n:nan ıtiban alma- ~ 
olduklarından şüphelendiler Burası ~ P"

11111 anı~ JoıDUC" 0 acaJi;. aıust ~ k bbul -•1 haiz lan h•rk Toprak mahsulleri ofisinin iştigal ı ayında 222.507 ...- 18 "iOt.106 lfrayı ~~~ ... Wr .,,.,_, 
Aule ıandaırmm en brkunç bir köıe- t.lık neden ba derecade bnm1ık bulu- ~.u.•~- buru-~~- ~L...ı ol- es dllhil mad'ılele :o..... b im Sen-r.... •'-'--1 OUT_._ -JWm. ..,a_ nuyor? _ uılilllt'811m mei(~ JU1DUa una- meV2U11na . rim a;... ... .raflc;ı. a ustur. ı::uua UWJCJ yansmm d;lha 1 Kanaamm:zea Aım.ı.n. 

_. l: .._ __ , k 1'rftv ed GUn .... - aldıfı ı..a.. d fz w-m cakbr glin ,;~ik~ büyi.fk hlr teraldi T~ in ki- miltekistf it menhnl olmasma binaen barbbıde ua-.&.L'-- lalın _.. 
n.an oca, Jl;uuJ uyuyu 

8 
en ~"-.. zıya ..,... en ""'™ ~ t sanat ti;:ant mektepleri ile şaf göstermektedir. Ofisin ilk kuruldu- sene sonu itibariyle bu rakamm geçen hJm _

1
.a...s. • .,,.~ zay ~ 

meşhur, tarih! odaya kapatılmış bulu- bu, kadar bnmhk olmaınMI lAzım ge.. enistitO~erdım ı:;b yeniden 9Çllacak ~u senelerde yaph~ı mübavaa ve bu iş st?Dedekhıe DW>etle bUyOk bir fark ga.. .._,_ wuuaoLn~u d"~ ~ 
nuvorlardı... lir... -'-- L -ı-s.. •. ı.u• 1 ·..ı rfettıM ·ım · t hal t "i haLL-'- _..z-ıs•--L.&--'•- .....,. ---.... .._........, ..__. Pembe ile bellll kend'1erinden nç- Beıtkl c1e l&ndltl .mna ermiş 99 ıeee- UlilJI meAte....,. .... .nşasına ....- Rnes '~·• sa "& para mı arryıp en er0ce,.. mu Ji;JUIA ~unuınan.ıı.r. tecek bd mUcehlıes oWalmm, 
mlş. yan baygın blı- vaziyette idiler. nln bnnlıfl JEijlbDnft bplamı,ıwr da ~~n~k~~~ bm~m1 vaotıjh mübayaa ve S3rfetfii?i para mik- Bu~ ot.ı.sfn qtıgal mevzuuna giren mlıı ~ ~ 
Tutuldukları derin korku her ikisinin b.tt bunan f.rkmda d"'11hn.. uu- a_,mm .~"' UDFıya ı•~S d<>n ara9Jnda bUyfilc fıırklar mli~alıed~ madd 0 1E'rle milbayaat ıtUnde 5000 tondan bayJe Wr 1-ekell 
de kafalarını uyusturmuş, zihinlerinde Pembe .,ata bJ1anak laıte 7ftlnden AçlD her ttlr!tl edWıterln ve hazJrbkla- edilmekte, ordu ve halk ihtiyacının ne a"8jı dilememekte ve bu fekOde mnstah- l mulwlglrek 

7 
• hekn ,

1 d9flmnekha.sawnıtamaml)'lagldenniş- kımtldandı ve birden bire eJI. yanmıfa rın ikmaline garr:t ofunactkttr. suretle haZl?'landıl• ve dol: yapmak lfoln sile verifen para mOtdan yünde vasati Ve asıl meaele bulila S-k A 
tl. serili ,.en Jrocmmın vllcaduna il~ lt'_l"llmlm dntünUlen A~kara ~ksek nasıl cslıc:ıJ~ı~ı etrafında şu malı'\ mat 450 - 5" bfn J~ .bulmaktadır. da kendini gösteren vazlptin 

Tq döpmenin Qzerinde boylu boyu- bsktn bir ~ık kopaınıasına 9eMp ol.. teknık olculu yapıla~ pro1~Jere gore_. ve,.llmektedır: Bu suretle ofuım itflgaal aııevrwaıa da- . ~bir alallarmdaa 
M ,_..,.,.._ tı1lertal ~ ve du. 1 - İnşaat, yol. şımenıiufer, fahr.ka Toprak mahsuUm ofWnin 1~ y.lm- hil maddelerde, alımda, ,sat~. teskillt- ~ ri IU =. Wr 
ufü Wr ~,,....anele bile mu1G- Pembenin ba!ırma!I, b~sım tutul- b_inalan, demir w .~eton .~tı v~ ~Xp- da YedDf! kthral nıenut1 olm1k a1cft;t,, ta, para hettkAtm«h daM büviik bir Id etu takd .. ;::::--w 
tedlr olaml)'Ol'larda. Bu 1JYU1Ultluldan duğu. derin uvQpıkluk halinden ansızın rilleri yapacak m~hendıslerı yetqtiren bu3dııy 1°4 bin tondu. Bu rakam 11\40 faaltvet ve canlılık htsolunmaktachr. 0 

..;;, ıa:aunh 1:İıı · . b' 
bir ~ ..... llltl. Sonra Pembe kurtarnustı. Cfngene JlfJz)erfnr açtı ve 1tf1' ln~at faltfiltesınf, . . . yılın.ta 158 hin f'"'8 di1smft.,t~r. S 0 r.e- Ofisla 9azifeleri araaıda Y• alaıı a de ;u. ~es: uk emez::...: 

'-~- .-1- "-.a...d ka -''-' ~- L--·aJ ~-- b ka b. 2 - Elektrik makinelennı. tesısatı. nin ilrinr.i yannnda ofi<ıfn fuJıvet mev- hiiriik ;., ...ıtır.iyi fıima- ..:ısfı olm....,ur. lan 
0 

........ _ '--''!. :::&..... ..,,,lldllll'! 
P•Wlf ~ -- 15""""'. ....... ... nsı ıo;•UI o - ~ ıa1m1 aş ır 1-1..L..11. nak'l te .. tel-' t 1 fo 1 A ,_._..,\.a.... ""$ ~... J ~ "'"?· - ~··.- ..,.rıu• -
Penaı.em. ~ ilk hantket lair aıç fey fa~ etmiyerek: eu:-ur~ ı v.e vzu, "uu, e e n zuuna ~ ama "!' 1U • 11 UJr ~n.· mn.. Daha sonra ofisia veçhesinde husule ge- sevkettiği bir anda İagilizledn k 
dlıfa lklerbd aq.p Jrapee.lr oldu.. Tu.- _ 8- Ümtan klm dlr?- Btır111 n nd,ve -.ıeriüe 5alıpmk elektrllc ha•aa harml ~00 bın tondu1". ~941 sme- }Pn Jenl d-iti'11'11k\er DeticıSade b1A. Wf. içia Uyad ola t. fmatam llllfıı I' 
W ~- Gaüed 9Çlkta. fabt W. Wt neresi! .. Yoha beni dfrf dhi mezara mı mUhendt.lerinJ, maln!le. ?'ot~r •. ta~a~e slnlu Y•~"'-191,lblci alta ayıncblc.ı . buğday "HAi merılekette bir •• bahrmn V'Ocu. layışı göstereeekferlne inanılmak 
flY ~ Gkleıllll bpaJOftla. kovdular! .. Diye haykırdL.. ve J(el'lli lnctaatı milhenc11slerını y:tıştı- mi\l.ayaau n tonu gtçmi$tir. da getirilmectini önlemek ve müsteh1ikl dur. Bir Un-aç teşebbüdnU 
y1m _,.. memen.- Ortalık sWri...,.. ~ .. ..s tanamlı:la ve yaın'"19 ren bir -'tktıo. • mebnlk ~ınl Alına aaha11ndaki ~ en\·1~ •· koruma v"zifesini de t1z.uae a1•ış bu- vad;tMIDde eldlık'-ı ..... 
Lk lglncle. • 1lfak Wr ..- z:ernıd llile yatanın kocs!n oldutunu anlamakta ge- 3 - Muhtelıf branslarda kımya en- b~ i•l•rin-Ce tl•ı,._ vnıh bir ıııekilne ~ lun,...,akb .. r. bu hareketi yapmaz ve bu m•aezza!O 
fark ~ cikmPmt•tl OfRll lalr set füstıislD.in talı6ettlii llmya mUhandlcı.- ri\lmekt.dir. 1939 cltt vplwm ~ yeni• va- Of~. 1'lltl muayyen btr snlyf!de tut- satı ka~Jana uHrin wıie • 
Kadın blrden bire ,OPhelemni§ti: s.. _ Kalk Mka1-, •illdlt llerif! diye 

1e~nl yetiştirecek 1* .nat tdıo,a faltUl- oıla., t.mim lftt~ J!MO da 21 ~ clk""'" mak için alabll'"Cfo<ii mahdut hububat ve kimler tauılaxfaa k_,~,._ 
...... w m ra ...,.,. ı ....._ ba~ıniı, ca1mak, kaçırmak istediğin al- tesınl, ve un4 de 204 fch1r ve kasabayı bul- vı>rine artık mahaW ihtlyactan fazla ~ 1 ıernek, iste 
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zamaa pek gll~ 

0 -'· Ba fllpbenln ülma ıellDell ~ tınlar fimdi ne işine yanyacak!_ Hadi ..,:_ ~~ =ç.:1't;!: mıwtnr. rede ne bu1111W almaktııt .. ı.um. halkm Biz böyle bir -rilııledlr ki 
11119 derla Wr brbJ• tutaJank Pat- Wal•, .. 1ııll 9llmJar te ~hll --...1. .. ~...,ı.L.&.... ,_,..__..__ qolcf 1939 >'•'"'-'• MttUa Mr lene Drfmda ve ordı•nun muh~ç olduğu yerlere 7• 1 Arnmbldan P> beUl 1-Jı fank 
M ~ etnı6m ,ok.....,_ Jm,,uWa lalw"•ll -•adfal .-.ır -T.. ~ ft --;ı•- am~ ma - ordu .e ftal1r t'ttf-ea 11""9 ~"''"" tm- ti.+ı~~dfr. hında. Be~b° 
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ft tmm •h ' ıle bul 11111 IOlllk - B 1TMKO1 - n~lerln mUhend1slerini yetiştlrecek olan zlm atıf"-" 115J"1 fond-. R ~.115 Jt.. Ofisin yeniden 1'Uıal !Mft\luna iri- mt larak eekl ~ .:ı::m 
111 > • 1111 ı 111 11111111 ı:ıaaın1111nı aı~ "°°°""'°v.acı~ hır~ fıtktl~ni fhttva ~ecektir. n ft 1Mt yılmda 297.351 tontta ren fas11lve Ue olrlncfn mUbayaası için him 0nolctalanna bu mralarda asker 
''~ I A k A Bu mileUP.Senıa vazifesi bir tanrfhın 11.355,807 bra iken, 1N1 ydmm ilk aJb yeni tedbirler alırr.na'!rtadrr 1 racaklanna kunede en. sır ın s erı "nft'Dleketlm.lzin mah~ o1duia mUhPDoo ••otct1G•HHJilllJDDGt rno=c~a~aHlflO~HllH lllllUllllllH SAKla HAz':B=~ 
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~=:::et: cebrt Mr .. iz1a -.ı.e ,.,. lktiD 8atflca ne .... lePlntfzdM I :.ı:ı:::-...r..-.._ ._ hl~ 
lıdeddderlnl ~. Alpent. bu- ........... OltlBlw n - .. .,., .... , ........ --- Srovet ere 114re mıyaeatıdır. ar· ...... 11 Jılap •z;llc 
na -••k ................ Pri_. '' mklılr ve ...... fhtım.I tılırf ken- .- ....-. • llNITARAFJ ı fNr.t SuıinD~ ROi ll'OKATI!llnt AJl!IYOJI ~ ıt • oluak Wıı ..a ... 
.. taldddmmn Jml Bnlt L.'tank. GD- dl kendine da.on cllye sadece sarmak- f YI l'lfa- .... 1 etrafı bu adı ıWırci. Mcu.. ~ StaUnia 18 yqmdan elli 18!ffl8 bclar - bnd .... 'ark .....,,., 
anel hattmm C1Dubuada. CaUç,a. PodDl. la~. Ctfnkil Kiyef il- ........ • ceeetferfyle 99 ta&r!p edilen dGşman bGtlll erfrelr ve ....... , .. -"' ordo,oa ::.·~1%a =: 
- B~ Bnullra w --'-' 11r- M ~ askeri haıSaa deva- ~ a.a.... ..-.. a:a-- _ _.___ tanlduiyle llıla•~ DBV' a Kiyefin alınması lçiJı Vftdlll karar Sovyetler -- ,,,.rt __. _;:: ,_ ...,. ....... ....... ••. 1ııı1ı ......... _ -L- --..na~ - __ ,_ L.... L,.___ Bi ııx.ı-ı.. __ ... _. .1!-..L.....IA~ art-_... uo ,,..... ._.. .., ... w-ır ola Mina~ 8us mi ...,.a 9 -- '- mR'JU• idi ....... nJWal fıllbft ..,_ cleftlD UW ~· ıt eylGlde ~ za~ r ~ mU-Y™-Ula .l.,,,&mmi. pnçJfJc battWQll ........ 
ordular grubunu~• doludan mlya8t 
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,. •••• • tblrlnckt etuieiledlr. ita telMt llhllfe lldml w it • ._ ile 6t ..... 1111111- lı m16- tıra~ lerl Juwf oı.cat.. ız \w.ıü 

ihata suretiyle KaNlienlze 110rerek im· bulunmaltttıııl. uıaıt bnıet mlbfarfan em alınma). vaffak ollımamışbr. . ALMAN RfmfŞISI Bmlade aeçen U J1aY111a 
hap ._ 1au mretıe a. .... -' KQııl8n •• s..a Almwh= ı.tUa do- --. Ancak 111arin 98l'U(lumda bir kaç VS ZAYSAD Anbıap gellrillf lllllr ŞJlmWBM-
bfr - da lııl• lı Wta Is f • il w emult tJlnwJat- aDCliil ta- ç..., 1'-1 ... ., ' ..,_...... noktaya.....,:' ı•. A ... 1".r ant.illıMd llaf maoalftıln41ıt edlfm ~ t.raen t1ı111m1 
lardı. mamlamak ldn llzını olan Kurak ~ rat. Dicl~ y. L m 1 

• .,_ Dinyeperdeld So.,et fi1etillası X!ye· Rusyada bncltlerlnl ~ tehlık~ ---.... .,._ .... 
Halbuki ~ 8owıet enhılumm WONDllCh ,.Junu aetııa ,tbl Le_nlngr.ı. han ve kollan. s.br; .. BUyilk Mend· fin miidıııf • • ....... edlpr. ler ve • lııildtuılıno ..._.. Alman ------------, 

w So.,.e atıla w -6 Ws ........ ... .- da Almal.na l'iıl körfezin. res. Gediz, Manavgat, G3bu.. Klrmasti Klywf nnıharebelertnde Alman zayi- milletinlft enc9'elerflit teskfne ~yor- SU•C. 
•yıca AJmelannlc!ne IEkoNl& W Rıa X.. .. dfllllıl ı..vetlnlnden ta· nehlrlerindeld etUtlse deftm ecUJmM. atı daha şimdidea 18 w..l bulmuştur. tar. Ve Aı...n .......... ~nı 400 • • • • • • • • 
90ma Rus yollarının pek berbat oluşu manüyle temlzl!yerek Baltık denizini ~ Pravda axrrtıırl dıı,c. k1 ~ biDe mdt.r9orm. Sansı P1W •;ls..._ 
ve nihayet Sovyet zimamdarlariyle or- 'Lenin.ırada bdar en iolav ve mUkem· idare tanlnıdaıı etOt ve projeleri lk- •Almanlar K'?yefe ~ lııvvetlf ha- ffr kf Almanlnrm bir ., nvel veıdtl:le-
.ıu1& • .......,. dHıır,: "'* ....... w ..ı lılr .:--' ._. ..._ ... I"' mal edill'lllf bwlııman Zanguldak. ç.tal- va 8lolanam ~ nta?.ı.r olan ı:, ri .......,. ..._ '""-- 8'91 MI. •-.a.a ........ it. 
azimleri Almanl .. Wdie•llw lıloslmıwa JUO~r ap e?ettrf1r _,,,.ı.... ı..-. F.tl- tUmenl ..-. ef.ı.lsn1iı'. Ki.tef hattın- Şa Wr., 1c;1ı1ft 9'*w ..... 9ft balı ~ ............... 
istikametinde ır....-~ bu,. Amın'er. Saa dnl8cle plmr. IOıefi bank tarafından b&§lanılmıştır. Bu sant- da AlnumTann bir ~ yamıalan muharebelen raJ,men bu rakamlar biç ı bel. =''lıllll 
hmdukJan Ut'! Y~ akilD 1ıım.kta. utMtmela d~l Mı lllalrle 1-aber lru- ral kömürle mOte!ıarrlk olacak ve istih- lı.rlne telarin HdJetf ~ıir.• d~işınemlştlr. Alman J.na luoerferi- t.ll111ı= ';.~ • ._. .-k 
Bunun o.Tine AhMnllıw ~ llbl nan doı.ı.rıMa ı.uı-ta nm""1 aıd- sali 60 bin kilfMıt •ati olacaktır Sakar- niıl zaylılla da 880 ta~retüa bymm. dm: Bir .._ 1* 
~ ckmJuhır w ~ m tı. cleı lif. Jaıluln iuoefla hd dehi lhlllt ..,. nn- Yit ~ayanıııda ıs bin tri!ont. saaffil ~/mantara aöre dan il>uet 1&1tertlmektedlr. Vu1m -.
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ltr ·..._
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ı.-..""':.. ..... 
leırelıl 1-s'ıtd.Jar. ...,_ ...a.f. aetl ve katı 'bir banket; hidroelektrik antralııun projeleri ta- .. lan bo bclar ._. '"fiddetli ~ • 

Bwm ilk mtieelerl Galiçya, WoDQna· -....... lcia IAmn _... hemhlg- l1T8IMll lıaZlt'lamn:ştır. 8t fJfıı ı:novat - BASTAILVI ı tNd bJdli'W • lerde AJrunların aünde ncak 10 tay- .-km ~ .......,. 
79. BakıoviM. J?odolya. Bewab,ıa 'ff ı.rde Wmowl• • mvvaf!ak olmuı saatlik )[Utahya linyit smtnlmm proje- mukabil taannt.,... ralftııen mevlri:nl yare kaybettiklerini kabul etmek har !;" ~ OJ'lll: ...::,, 
Ib;epere bdııır MitüD ..W Ulcra.tm- lardır. a. h-.bU ,.,.W.kıek lda Al teri ile !elthll şhnallnde- 31t bin kflovat mısf\afma etmlıpt'd'. halde miljJrilldllr. b!'1 ·~~ .:zı bir 
11111 Rm lınıvvetleıimlm ternizlenmeai w ....ı.m DiDYMMr nelwiDl kiefiD sima1 saatlik Gediz. hiılroelektrik santnhnın Oarpten Klyefe ~reıt Alman Jcaoee.. miıtaıt tı. k bmılt ~· ..._ 
lııu lllllltalaılarda harp ve haıekft edm .. cenub'. u~~- laamn ıeeı;me- keza Kayserinin cenubunda Xaraşed.. ini şark lııtikmnetlnd. faamızlanna de- Hü L: l . 4' a 
nen• 1* '-eak .ClYGB akndea. imi,,. Kıyef 1löfenindeki Bu Jmvwt.- ve Seyhan kolu Uael'._ Zamankida 20 ...,, ed!'ft nı.m..dald AIMn kunetleP'.. r r ranaız ar glc• ~ık muwklrrln şııhıııl:Jetinla 
blnlerle fnpfa 'V9 7lne hiınlerm tankUn hırtılll ..ı ftlltJP .. -lı:tw sanmsa bin kilovat saatlik hidroe-lektrik santral- le birleşmiştir. I>lletnMm ymrme teşe~ ,,. l..19,_ l.u•'.l)ı!lflenı· uor dtat"!_.•hm:-- ·rd~~eWJir.rd ...... 
arilrekkeP olsıb Budftlil o,.c' • ...-.,. n ıı.m& Nihayet !lir "6D K~ Dl> Yarmm profe1erl haz1rfnımaltadır. büslerl abn blnumr. Aldı..._ es:rıe- lir- R "' 5 • ~dı.: ~ v~eııwi: .: # 
nun yarandan beHd daha fllzl...,., Jrilernetr. ""1al dıı«wanda Cernl~- tdare Mıflhı çalışmafannda eJelttnıt r)n ve PDaimin mikdan aaattea aaa&e - RA.,.-'Mn ı ftıfrt !UM"lli,OE • de verdiil habude ..nn.eıam. 
esir, ittinam veya lmlıa edllmeal olmuş· 150 kilomPtn cıenap Musıımda can.. ....,.et fteffnfn en ırem Mr ~~ ~ artıyor. AMERİKADA YENt VERGhA mMUk .. l"ektU 
tur. Odesa da karadan ~ Ki»ef ..- ,,. 250 tcı-eu. eeauo ~o edilı:ıul tmklmm &ı pJlnda lruftmcları. BALT&TA Rayd Park. (Nn,vrk) 21 (A.A) - Bana 1>'..ı. im.:.m aıektul) 
,_. ihata edilm'ş. Krf90lıoc w Din,ıes ~ ,... ba mntdlerin yala- -lda.E Baltı ... Alınm lmp ftba lnrn'ltJe. Relsidlmlıur Ruzwlt 3.553.4G8.800 do· ohu iddia ,,. nstltal~ ukwıda 
pe~ova Ukntynanna en b8.y&k .. w-ı. kurdukl.n mtttıe.ddit k&ri hiş- A~ ,.c1mı uuızot nsair mayi rl mayn .....,__ Jnmretleudbeıek ı.r ftll'idat ptbeeek oJm 9Wll1eı- ibda-~ sakbyw ı.n de kendimdd 
mıyt meııbzleri So.yet}er ~zayi el- ._..._ Dmwewıl 1ıir cmk flrblmrla mahr.bda ~en et.lctrilt santntJJan. PlnJandlya U..fwlnf{i derlnnJerine ~ • W•ınclakl bmm Jlyihallm diba 1111- lar. iınzam nekınplan oln=W. 
mmtu. Bu muwciffakJ,etler IJZhncB. .. el,. ..... mten 1la lwalık w b- ma dq memle1r~tlere lhti)'llC; kalM&lı-. dar lbmi,Jerdlr. ı-.-nn ft!IMD on züammr. ~ Ameribda ~ tar atanm. 
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IBTle l"ln kftrfed - fn ı. 
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YAZAN : GAZAL! SALTIK 

ÖN z 
"0 ör,rretmen; ne, kaı·ışık hftdiseierdPn ••• :> ••• 

b muhakeme ve mukaj·eselC'l' yaparak fi. 
:.ırincı Rus ord1!S~ laik düşman .. nttn~e ricate kirler çıkaran gazete bnı;muharriridir
··•etb ne, uzak veya yakından bir çok teferrü-

Ur kalmış, fakat Rus ordu arını tahkari atlı sözlerle maksadı aydınlatmaya ça-
bir hezimetten koruyabilmiş~i.. lışan konfernnscıdır; ne de, zihni nçma-

?i yan, izahsız, muhtıra mahiyetinde olan 
g~~lyon, kendi veya Rus ordulannın Fransn orduları hemen her taraftan talebe el kitabıdır-; ancak suale .. şüphe-
t'arl ığl Yerlerde h::!lkın duçar olduğu :r:a- Rus birinci ve ikinci ordul:ırının üzerine ye yer bırakmayan, kendi nlonında en 
)iy~ alfıkadar :>lmllŞ. aç kalanlara .. d~ l yüriimüş ve bir sıra muh:ır<'.'beden son- lüzumlu, kestirme sözler, delillerle ka
lan] 

1 
d ğıttırm~ bu suretle mevkıını ı ra, Ruslann fevkaladP gayretlerine. Ka- naat getirten teşhircidir. Hatta bazen fi

llıU~kk~Ştınn!şt~r Vilnada ~ilzndelerden zaklarının da çok muannit hareket ve ki·10r vnrntıcı. ilmin üstü~de kudrettir. 
~ ~ bır ı~are meclisi ~urulmuş 1 mukavemetlerde buhınmat'irına ralim<'.'n Teşhirci, insan vücııdu üzerinde in~
~ te:k isi ~e ~vil hhrnetJen bu mec- galebe Napolyon ordµlarına tcvecciih et- leme yapmak için nasıl bir takım uc;ul
~alotı ctmiştır. Bu surede de sabık miş ve Napolyon 28 Temmuzda Viteps- )ere bağlı lo:;e, öğretmen de kendi der
~k Ya hükümetini kurar gibi g5rüne- ke- ginni .... Jr. sine ait bilrileri talebeye kolay kavrat
'btıı~hlilerin istiklal ümitlerini takviye Nahol;~n buradan Mn?'C'Şnl NPvi ve mak. inkic;af yolltırı ~fü:terııek iı-in Ö\•
tıın~ '\re rneşgut yeTlerde halkın dostlu- Prens Öjeni Babinov;ci yolunu talrihen lece bir takım usullere ba/ilıdır. 1lim ~e 

ltı.-ternıne muvaffak oll'!luştur. ileri harekete memur etmiş ve Ney Smo- fon\e-rin kE'ndi nfonlaMnda olan tı>dric; hu-
ı...; 'Q ku tl rl N 1 bi k susivetle-rine karısmıvarnk hiribir1t>rlnin ,..tiJ..a VVe e apoıy".>nun r aç lensk yolu üzerinde Liosmıda ve Prenc: 

= = 
~-ıocr~~~ ................ ,.,... ............ ..c.e~....cı"'..r..r~ı ı 
·~ l{utıulı biç1ıi, Dilıiş 
S r t le e fıaydı 1 

;.; baı andı.. § l 
S Senelerden beri f zmirde yiizJcrcc § 1 
§ falehc yetiştiren laymetli sanatkar- 811 S lanmızdan l\lakbule Kadri Kutluk 
§ milessesesini Korantinn Çocuk par. ~ 
~ kı karşıStnda 136 ıncı sokak 6 nu· N 
N marnh e\'e nakletmiştir. 8 
~ Vurdda biçki, diki~ çiçek ve saire§ 
~ her türlii sanat İn('elenerek gösteri- B 
§ u,or ve iki senede maarif miidllr- ~ 
§ liiğünUn tasdikiyle diploma verilir •. § 
N !!'zla. '!lalfımat yurt nıüdiirlüğiinden 

1
s t' oıtr<'nılıyor.. l - 10 (2031) 
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~~~~:rıOCCCC)CC~ 

~ Oz.el Devrım Ana 
~ ııe İt k Okulu 
~ Talebe kaydına başlanmıştır. 
~ Bu ders yılında nçılacak iiçüncil 
8 ı:ınıfn da yeni talebe alınacaktır. Her 
§ iki kısma yatılı tnlebe kabul olu
S nur. Okulun otobüsü vardır 22 Ey-
8 lillde derslere başlanacaktır. 

~ 1 - 6 (2020) 
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lsvicre mamulatı 

EL C . · saatları§ 
1942 Zarif modelleri 

Saa <;·lerdearayınız 
Fırsatı kaçırmavınız 

SATIŞ YERLERi : 1 ..1 

ANKARA: Abdullınlim Güngcncl SÖKE : Hamdi Şener 
Anafartalar caddesi No.25 CANAKKALE: İhsan Berkin Tica-

İSTANBUL:Üç kardeşler, Bahçe ka- rethaııesi Saat meydaw 
pı Kutluhan altında No.16 ESKİŞEHİR: Hasan Alanya 
Y. Panciris ve S. Savaidis, MAl\1sA : Mehmet Nuri Tem~. 
Galata Köprü caddesi Uzun ~rşı 'No. 67 
No. 7 Burhan Ruhi BALIKESİR : HUsey!n $ahlan, 
Beyoğlu İst!klaJ. cad. No. Milli Kuvvetler caddesi 
398.. AYDIN : Mehmet Saatçı 

İZMİR : Rilşill Saııtman Kuvum- HUkümet bulvan No. 17 
cular, B. Zaharof. HükU- NAZİLLİ : M. Nurettin GöztUrk, 
met karşısı, D. Cabay, Uzun Çarşı No. 84 
Yol Bedesteni; M. Fevzi ERZURUM : Şefik KokUirk MUha- :8 

da, ,.~rnb~tten. s .. :ıld .. ırdıib ordıılar kR'l'Stsı_n- üzerinde SUrnjedl· posta irnrmuslardır aralan!ldaki miistf'rek us\111eri hic hir 
L ""' ti ü ) t d t mehaze baş vunnadan dilŞ'1nUp bıılr!ıını "l'dQ. Y ruyu~ e rıca e evam e mış- General MUrntde ianoviçkövi işgal etmiş.. 
d~. • Fakat .so Ha~,.;rnnda Do\rw.st or- tir. ~ ve uzıın tecrübelerden sonra teshit M-

.S 2 inci ko .. don No. 204 1 
s~~==o~ Kaşlı : Bak'llar.. hasebe ınabzalan No. 30 B 

:er~~..r...er...ce.cı:e~~~accr~~~~ 

""'"'l,n..lniy d ı t k d Um. Talebe ve de-rsl..-rle alfilrn1t ~~rcHi-~ ı_"";ı anı e cınnsı e :rar tesıs e e- B rl fta ,,.... _ l Ba ti '-
Q\l--- 1 T a alm•ah• e tnra n Ut."nern gra onun Kıl- :r.üm ha71 dllı:üncf')er\mi de ilave cv11."-

I\ Cene-~Juu B kl ~~~- d k"'i .... b.' . . mandasında bulunan ikinci Rus orıfosu . dim. Tatbik olunursa bunlann fav:d~lar 
cttıt ra ar ay luar=•n e 1 ırıncı .• 1 k t . h d 
ti~ orııusunun9Temmuzta Drissyaya var uç gün O b r lstlrL atten Sllnra. 13 Te~- vereceği kanaatin eyim 
~1 ha.ide, Fransız ordularının tıızvikin- mu~d:ı Slücke varmıştır N:ıpolvon ikın- * 
l;tı kurtUla . k · el Rus ordusunun harekatına karşı Ge-
IQ ~!'ti mamış Odıno umandasında- neral Davustu sevk ~bniş. Borloıov üze- Talebeye ders 
hııt-g ~nr 13 Tetn.."nmta Sen Pet~ rin~ yürüyen bu kuvvetler 20 T.-mmuz- ve-~k usulü 
tıı~tu- nlngradı)n yollannt kapatmağıı 1 da Mohilcve muvasaJS ve j!imıistir. ,.-,. .... 

~~hr\ 11?.e~eral Vi~enstetnln Dvlna !kinci ordu bu sırflda 35,000 l>İVllde, 1 - Her öP.retmen. her bahiste recen 
tılı... · ~ n~de ilç köprü. başını hı~uş altı bini Kazak olmak üzere ıo.oon !ili- ltlırntları derse başlamadım evvel.· ya 
d&ı~ ~c.n Rusların n:ati Uzenn- vari ve mühim mikdarda to')ÇU kuvvet- hndl tarafından toplamalı. yahut tale--
Q.._~_ikı ıdame ehnişkrdıt. leriyle takvive edilmistir. Bu takviye beden bir kaçını bu iş<'.' memur edert''k 
l..~ Barkl~, Rusyaıun Napolyon kuvvet•Privle bMl~te :vımılan Rus t?ar- tonlattırmalı ve ayrıca bir ~e>ftere mana

~ rıouor reıaı Jar)m ~ 
~ lzl\tfR MEMLEKET RASTAT\"ESt ~ 
~ OAHlı.IYE MÜTEHASSIS! ~ 
~ MUAVE~EHAI\'E ! ikinci Bcy1cr 
~sokak No. 25 
~ TELEFON 3956. 
~~~~ 

Hirincı sımr miit<'hassn Uoktor 

Demi,. Afi l'Camrıoğlu 
Cilt ve Tenasül haslAlıklan ve 
f;t.t:KTRtK lY.UAVtU~KI 

Birinri Beyftt Soka!°' No. 55 .. fnntr 
1-:Jhamnı SinemaS1 arbsnda &abah· 
tan ak.$anıa kadar hnstnlannı knb\tl 

~ sırasında malik olduğu askeri nızu 23 Temmuma akim kalınc.-a. na- lartnı ıınvlPvlp yazdırmalıdır. 
~clanlarm en gWüdelerinden idi. vust ordusu tekrar İl ·"'rleme>~P ba<ı:l!'lmtş- Hakiki ve meca7.İ manalariylt- bir
~ !Je iktidarca faik Fransız orduhn trr. 'Rtınunla bemher. ilır•nci Rus o'!'dımı . likte cok ln at. kellme bi!men;n bti\•Uk 
hıı";, ~detü tazyikleri albn..ia rieata meoo- 29 Temmmda birdıei General &4-•ı:ıv f-aydası vardır: Tateb0 blr ~eyi yazar· ve-
ti ~.kaltnasınn rağmen ordusunu kahka- ordusivle iltisak peyda etmeğe muvaffak va si'v1er~n 2:thninde do~an mana1ann 
l.ıt ır hezimete uğraınnktnn viknye ede- olmnc;tur. katıplan demek olan °kP1ime1eri bi1mt"7 
~lıttr. Ve diğer Ru:: kuvvellerinln bl- Ai!mrtosun ilk on 11ünündt> devam P~"'n Te on1ırrın nerelerde ku11~nı1acarnn1 ta-
~ Orduya iltihalmu tf'min clmelde -:id-letli harnlPrde Rus kuvvetlPri Na- yin edemezse !'Ö'Zlerfne dü::l'iin bir akıs n;u·:FoN: :W79 (469) 
~~ber, Prens Öjen ve General Daust ooıvonun hüvü'ıc bir isabı>tle U>l-ılikE>vP vert"mez.. ttüçWt;e uğrnr ya kekeler Vl"- &,_••1111!1•••••••••-•"'' 

eder-

~k· la11nı k 1 derttede vakit karanacak mrnız noktalara y1ft'.,,ab muv:ıff?k ol. va duraklar .. Ruhi istiraplar lr.lnd"' set=
tıı Ude · edebilmiştir. Barlday bu- ih.t?hı kuvvetler ve rtrnteiik ü<:tiinlii'k c:i7ce kıvrPnır. masum !l1~rak ken~i 
b.~~ .tek fakat en büyük hatası, Niyeml."n kan;ısmdn muv~ffnk ola mıvPC'alr1 ıırm• lr0 ndinr haks-ızl1ğl mnvaff~ktyet<:i7.lifö 
ge tıni, sadece mUdafaa edecei!i verde ~n1:-.:lıtnr. Bu vnnvpt Mm:kov:ıda ~~ :m- d:l••f't edPr. vani calıc;tı~ını pöstPTPme7~ 
lt Çrnesi ohn Ve bu hata yüEUnden 1.a~Jdı. BunmıJa bereher Cann m•11PtP Blr s;ıf..ife iclnrle 1-ir t:PJimenin bi•P 
~ lı.ı Orduları~ dd" manevi pek çok ,,.arsı nt.><ıl't'l!İc;.İ hcwmnııml."lnr hiitiin mrınıııcıı bilinmPVinee mefhmımn e'k ... ilr 

e t1;litısı gU~ ~j~ı:c uğramı~hr. ~u~•ada \.~vilk bir h~.'ln hucı11•r l'P- kfı1aca~ı. b;1inmeyı-n k;ılimclrT ~k 
ll.~l . . tırmlş ve tmrmnıtorl•ıMm her tarafrrırfa olıın~ Cla tal,.hPV1 ~b!'rci!iğe sevk ~de-
~ liusı Bngrativın. Jru.ıruın~ınd.:ı rTafe!' veyl'l ölfim> ~t'ri tluyulmakta ~i ~ij .... 1rnc:it~dir.) 
~ or.dusu, ·blrmcıy.e ıushetJe idi 2 - PHln dahi1inCle oer.ıı vermelidir 
~?it :ı ıayiatla adım .adım ve ha~:1de-k · _ R t TM E o f _ (Öfu'etmen, cıözlcrinl sırav:ı kovmak 
~ t..:..=.çekilmiş. N~'5gde üç ı;~ü ve ta1ıı..bedı> a1aka uynnd1mııı'k trln sı-
~ ~tten :soma. ~ırhk ve topların mfa ıılrrnt><1en ön~ , han~ bilmlenlen 

~~I § LARI l\1ÜT1-:HJ\SSISI 1 
1 Her ~ün öğleden sonra SaJepcioJilu 

sokak. Ahenk mntbaası yanında ı3 S 
S No.lı muavenehll.nt!sinde hru;ta kabuJ 1 
~eder •• TELErON . 39!.IO 
ı EV : Güztfyah fnözıU caddesi ll74 
' (1670) • 
~.b""...r.O-~J...Cl'".ArJ"'J!rJ!ıt 

t~id~ için wklt ltmmma\ ve ME.RAK!.f ŞEY!.ER b~hsedP.<"~ini, 1ı-aba J?Öre üzM"1erlnde nt> 'l! Yola çıkarak 9 e 1il ~Eda • • • • • • • ._ • • • • • • emt muna~eler vürütecM!in1: nt"1PT' ~.J!)r'~~ 
~ otdu ile atlsak tem1:D ~- r.o~nda mukıııyescler yaparamı! bütün 

'-.l ~ 4\Je mir. FnnsıElana her taraf- EA~tJm.'N ?Jl..EMGİ ~1cirlmnt1Pn nas!1 netice çıkaraea~nı: 
" !~ (ir.erine vaziv,eıin •emmet ~~~~~!._'\.Z,. lM\l Tl'lmftnda tı.1 00~ 8Vntnlatma\: ffit-
\ ~htini takair ~tmlş .e ''Tmunm- Ren\n SJ\oonıu. :ren\:lerlni kay\>~- ~ \,\nat>n a~l'! ne ~;1n ttll1ıt1'S1ltt gördü
~ ~k himben bir ~ M!- mez1PT Pa~,,'ki lıir eo'ıt ~vforln -raman- i?\l dP!"!!t'11 luı~ uTa1C 1bitın1erin ftn1-
~ ıraskerlerln ~~ ~ ~ !la. yahut J?tlne~ft tesiri~;ıı ~o1duğtmu. mes1 •~7ım ~len yerim '%ihnlnite tesbtt 

DR. FUAT SOYER 
Asker hastmell be•fıye mütelumnt 
tıdid Beyler - Bnşturak am1i7e 

ı;ubesl karşısında No.5 
TELEFO~ : 3453 

(?067) ~ l...ı_ .~ ~eırA5ine b~ tw:UroU- Terı~1er'tn, ~a~enii"lnl l!Örürüz. etnmidir.l 
f-.. ~dtlarmıim.» bahaetıDq w u- Raıılı:1mn1 bvhf.deoıı maddffi.rd~ 3 - Derslerde manaca kapalı ymen, ııcı:ı;: c:ı:ıı:ıı:ıı:ıaı:ı:ıcı= cıaıoı::ı:ı~ı:ıı:ıı:ıcıı::.ııı 
htı,i'll.. basıl olan ,.-en! -.ıe mhlt ""2i- Tenk ~Bbhhd,,.. l<azıy1nt'I. "Bltı J?nbİ7: kellme ve i!':lm1erin deU!et ettlfri şeyle· 
~ n istifade etmelerini istemlftir. l'ıkar. Halbuki oltın y{irlik ,gürnU$ 1mr- ıri 4t.alcbeBı·~ı·n· • .1~anfl~~z:bab t~d:~1- tzMıa BELED1YEStNDEN: 
~ ar, lltima ve .Dreagiov ~ b!:t- ~ <laüna ~ mu1mfa:zB ıPtlPr ('ün- rn ... ~ ~ ____ :aM:I(., ~ 

1 ~ ettiği zavU-ede kurulan yeni mllda- kil bu madde1M"d~ renk satıhta dePi1. ri lııild.irmetidir. - 'KadifelcaJe gazlnoauada ,...da-
~ balt.ında ordulamwı muvaffak ola- maddenin lıer tarafındadtr. Sahununki S - Bahisler ~ bulumn canlı. ealt il&vel inşaat 7•rJ i,flerl müdürlüiün-
l~Uint Gttüı ..-~. ic!l. Bunıch 81 süvari• ~"'1lr. Onun fçm.311\,mı re~by- es.as bHPileri eöstennerwür. delci keşif ve .-rtnameai •~i,.le tJlr ar 
~ ""-~ ~ 4 - ifadeler anısuıda sarasına göre "dd ı L!:. :L __ 1r ı v .......:c 
-.....- ile 4 piyade tal\>Qıu ve llO top ~leır. mukayeseler yapmaltdw mu et e pauruga uu-• • mıp. ....... 
~ .... lhtiy. bıv~ de 220 blıı tab- Yaft~ bahklar 7 - T 1 be b Uhl örülen t.:dell 1268 lira 92 kurut muvakbt te-
'~iliyordu. Fabl Bus lrumamian- Vaımria gideıken bar.an Yunus bahk-~ ~ ~ı: ·~ı!.w,r 11\lftab 95 llra 25 kuruıtur. Taliplerin 
-..........~ baJlar ıtehlcim etmemek farının .Fanta ~rişıtilcıerini ~ ... Ye 1-- (Talebe. inceJeme yaoec!:ı bahisleri.fi tenünab öğleden evvel it hankattna :ra-
~~ bca ~ bar.ada irti- lddann ne~ Qlıatle .viluiüklerine ~i ~e bulunduiunu tllbiativk t.&n.nl: makbm:tariy!e 24/9/94t dett 
~~"1 ~- ordmuna b%ŞI ~eder~. Bu ihu.sı.:c:;ta. ~~ biJemlyecefü iQin öf:ı'etınen.. mı1ardan 8/10/941 (dahil) tarihine lcadar haf-
• :'?atıdık!arı kolay muvaffakıyetlerde bıu telkıkata Rore bahk1ann suratı cıns:ne bahseden kltan veva mecmuabnn adla· tanın pazartesi. çartamha ve cuma gün-
., • - ._.~ g'qı:e a~SJT. 'Mnntnafih ba~n (Jll beS mi1 ı_J_ •-..:l-1..! • l 'bi L )·L L ' f 6 d " " } 
'·ıııca 1Ç e T~ ~~ .. ~~""uı. -· ~ u11-ı.:ı rl h 'kk k Bahri nru, 1Ut:"nuuı::~ y:ttı arın ne gı v8$ "'- ıerı saat a encumene muracaat an. 
l'lı.... ı,._~ı tabiyen:ııı - d•ha doğrusu 'Surha '•t yüb tbı .. ei'kmbu ~kl 8 tır;,_. lar altında Dlduf!unu, saMfe ırmm11ralll- 2 - fnönü caddesi hahribaba parkı-
~~ ::""'lnaıin borada tatbiki bü Uk ~; mu ıı e azı uy ı au ar J?ı..ı..u.ıett'e bir fihrist harnıt bildinneJi..d' ) h 

la. i - ~ IT vatrorfar:ı trıkiıt .e&!r. ve an1arla yans rını8 (.Yer ':.,_ . ı hueı• •-!~;:___ • ., nınt a~ tbıı.rafındaki ~edthalinde su 
l:l· · ~ 1 - 1 ıuersın «S8SUU ı.a>eDIC''li sa ış yerınln ır sene miıd etle kiraya 

b;ı~i~)lrıci ordu kumandanı - ve fiUyat iti- PU:.:;~mak ne ..aeme•·•:•" aldırmak --~ ve ,.,~ bir <ietere lıemiz ola- verilmesi. ,.azı işleri müdürlüi-ündeki 
la~ ""•e .:b.aşlrucruından - Genem! Bark- =--·... llLI' ""~-- ra vauıınnııhdır. tartne.med veçhile bir ay müddetle p•-
~:· ·~ııpowon ı....~--ııa:ıaoeie tai:ı'kimata Uvucıma1t, bir $inir 'U!'erine dPvamlı (Öğretmenin bu suretle hareket!, '(O- 1 • . 
~ladı, .... ..,....,.,....~ ibir bı?.vik -ymmanm ne'ifopc;irlir. Mesl'l? cu~ il!flVet dikkatle dersıni okumasına z:ıır ıgıı btrııkılmışttr. Muhammen bedelı 

barkta . 'L ayafi'ınız U7.erine uzun müddet oturur v.p bil.ıti}erin <'Atnh yerlerini ıekur ya- 2 1 lira m11vRkkat teminntı 1 lira 60 ku-
ı.. ,., Ym mUd~a ınat~ Din~ veyanut 'kolunuz üzerine yatarsanız. :r.ark n ı:.ihninde tufmasma ve ileride bi- ruştur. Taliplerin teminatı öğleden ev-
~ .... ~en Vıt,gensteiD ik'ln'V-e~r.ı ft_ .a •• • 

.... 1 "d '-- _;:r. d ByPi?mn: veya 'KOıunm uyuşur. le tefeniiabm kitaba haknmksnm_ ~-'h.. - :y-uıunu mu a~-.ı euıyor ı.z. • 
q ""t'!lllnıuzda aus c~tresmın y.cni "-.a- R~ ,,e~en mav.ı tavra hazırlamasına sebep olur. 
~l!li böyle idi •• •• •• ., Hülasa olmak isi. her ne kadaT' tale· 

l' U · PCrt'!" ıar •.. benin ca1~ süratinc ağırlık ve 1ken· 
1ı:ı he~ ~uzda or.duya. ımer:-ieke- Danmihrr:rmmı ba.imğrm!Z :rmmm bz:ı dts=ne ~t'lük verirse de. edilecek isti· 
~llıd tarafından yardım edılmesı hak- mavi J!Örlinür. Halbuki k'ln tabii bilir- f dele "kardır~ 
~ a bir ulrnz '(fer.nan) imzaladı Te cıiniz 1hiçıte mavi <d~ldir. Bize kanı ma- a r aşı (ARKASI YARIN} 
~ en :y.n1dı; vi ıı&teren c:bmarn rmaT.!andll'. 

ı.ı hadise Rus ordusunun ricatine çok Y A L N 1 'Z 
\>it~ ~ F:raosIZ .Qe.neral Odnio • 
Q ~llslein ordusunu taki1'en Dunaburg ~!;~n!ar a!:lar •• 
~~e l"Uriimüş Jl Temmuzta 15.000 Kediler. ~önekler ba1.an bir insandan 
tı ı:ı tl~ Ula.neti müaafaa e'tmekte daba faz.la kederli ve tizüntfılü olabilir-

il!::~.;~!~~ l'E.' !-'! ~~'E.A 
a cı A.ranısor-

AŞE 

:····················································································· 

i Devjet De mır Y oliarıntlan ~ 
..........•...........••...••..••.•...•............•..............••.......••• , ...... : 

(~irdc ~otorlu v~gon . deposunda motor tamir işleriııde çalııtırılmak 
ve lıyakat goıterenlerL staıdan eonra motorlu tren makini.ııtliğine terfi etti
rilmek üzere biıincl aınıf tesviyeci ve uata .nluuıcnkw. 

Müracaat edeeekleriu askeri hizmetlerini ifa etmif olmaJan lhımdu. 
Sanat okulu mezunlan tercih edilecektir. lsteklllerln 15/ 10/941 tarihine 
kadar birer istida Ye çalııtıklan yerleri ve ~leri gösteren bir hal tercümesi. 
ile bizzat veya tahriren Ankarada devlet demir yolları umwn müdürliljü 
z:atifleri müdürlüğiine nıtlrııcaat ve .adreslerlne yıw ile bildiıllecek giiııdo 
ımtlhnn için iabatı vücut etmeleri lüzum11 il.An olunur. 

ıı. ıs. 29. 30 3769 (2073) 

Muhamnıen bedeli / 75000 / lira olan 11000 adedi tulum fSOO e.dedl 
eaket ve pantelondzm ibaret takım olmak üure ceman l 2SOO edet ifÇl elhi· 
sesi .2/10/941 perşembe günü saat !5,45 te kapalı zarf uauliyte Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. Bu ~e girmek !steyenicrln ~000 tira!ık mu
vııklı:nt teminntiyle kanunun tayin ettiği vesikalan Te tekUOcrlni ayni sün 
saat l 4.4S ıe kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 200 lwnı:J& Ankar.a. Haydarpaşa ve fzmir vezn.eterlnde sa• 
tdmaktadır. 17 19 22 24 '3831 (2036) 

Muhammen bedeli 55250 elli beş bin lki yüz elli lira olan tulum elbise 
imaline clveritli 65 .<>OO metre kumtlş 2 il O /94 J perşembe giinii ıaa.at 16 da 
kapalı ~nrf usuliyle Anknrada idare binasında .aabn alınacaktır. 

Bu işe girmek is.teyenlerin 4012.50 I dört bin on ıikl lir.a dli kuruı / lira
lık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği veaikalan ve teklillerini ayni 
gün saat 15 ~c kadar komisyon reisliğine ~ermeleri lü.zımdtr. 

Snrtnnme!cr 200 kuruşa Ankara ~e Haydarpaşa ve fzmir ırezne!erinde 
utılmaktadır. IJ 19 22 24 3632 (2037) 

lzmir Nafia mü g,. ününden: 
Cümhuriyet kız e.nstitilsU binası sıvalan ile yağmur nluklan ve karo fa

yans işleri ve diğer muhtelif noksanlann ikmali inşantı 13 789 lira 02 kurut 
keşif bedeli ile 19/9/941 tarihinden itibaren .ıs giln :mlid.detle kapa4 ek· 
tılltmeye konulmuıtMt'. 

Bu f4c alt k~f sils'ild fiııt cch'di: porje ve vnrtn eler aafi.a aiidüdii
ğilnc iıer güa enGracaatla tetkik edilebilir. 

lıtddilerin 2490 sayılı yasa bükümledne t.eYfikaa ~yaca\hn 1~3S 
liralık muvalckat teminatla birlikte ticaret odası ~ we ~ cünClnd• 
ıüç gün enoel nafta müdürlüğünde.n alacaklan ıehliyet Tesikasım "89' tddif 
me\ttuplannı 4fBirincit~f49<4• Cumarte:U giiai Aat 11 de ..fia mi
düıtüiünde müteıdı::ldi ~omlqon m .. iitne te'\-di ile :makbuz ahrudmı lhtm
dır. 

Po1tada T.akt .,...a...me!s bW ~-

Doyçe Oryent 
l>RESDNER 8 A K 

1 Z M t R 

bank 
ŞU8ESI 

Muked : W::.KLIN 

Almaa~ada 17S sabesi mevmttllr • 
Sermaye ve ihti,..C •("Si 

171,500.000 Ra'7hsmarfı 
rilrkivf'd• 1$U~leri: lSTANIUll. .11r IZMIR 

Mııı;ırdlt ınıhelm : t\AHIK•: VE ISK.fü Ht-:Kl\'IC 
Uer türlü banka muamelitıDJ tJa ve kahw der. 

ve1 iş bsnlcasına yatırııralc ma1cbuı:1arile ve ıeuma 1tiinlcri mtat f 6 da encümene 
24/91941 d~ 8/ J0/94 J (dahil) tari- müracaatlar.ı. 
hine kadar haftanın pazartesi, çarşamba 11 14 16 22 3 7SO 0968) 

' 
Airıları d ndirir 

bır kqprü başına gel-nişti. Burada ler. Fakat hep1mizin bildiğimiz gibi nl' 
ğij lrf'diler ve ıne .de köockfo.r ağlamak ~e-

liltııı nıubıvemet !6 Temmuz ek- dir bilmezler. Onların <ta :gözlenm:lP 
~~tna kadar ileri hareketine mani o1- biz.im gözlerimi?de oldujhı gibi. J?ÖZya51 

""' u. ·~a vapan bezler vardır. Bnz:ın 'bu göz:ıı•ası 

Hcmsire. hasla bakıcı. aşçı, kıuf,n 
ve ır.rkek hadMT'rll'r aranı~·or. 

f !dh·.enlrrin 1"1nir Gazi hu)vaT"nd:ı 
SA(:J.JK E\•I (Hususi hastane) miidiir· 
Uie-üne müracaatlar4 ı - 6 (.20.:JO) 

ROMATiZMA. BAŞ. DIŞ. SINJR ve BEL ağnları ile soğuk algınlığından 
ileri gelen vücut KIRIKLICl, NEZLE ve GRiP :hııstalıklan D E. R M A N 
1csşelerilc derhal geçer, icabında günde 1 - 3 kaşe alınır, :ber ec:uınede bu
lunur. 

"arttı :ı:ıoıy-on Vılnanm "Son, ~hiHne fi de bez1C'ri dahn cok. 'hazan do az gôıı:yaı: • 
da h 1' Ve karargahını ancak 19 Temmuz- vaoarlar. Fakat hic bir zaman kedilerle 
"ııt :-a a lkurmuş1ur :20 T<-mmuzda Mü- köneklere aj?lar -divemeviz. 

mavmunfardır. Onlann da biz.im ~ibi 
ı?ii'lclüklerine tamamivle eminiz. Fakaj 
ağlarultı11n şimdiye 1<adar 'hic ~örülme· 
mistir. Dünvada vasıvan bütün havvan 
ların 'icer1sindf' valnız insanlar l\ğlıyor. 
Fakal nicin? Bilmiyoruz .. 

blis tşdnr kuvvetleri Dv~na Dunya ve f nsanlara benziven bütün havvank.ra 
in~,;~ geçerkt'tl Rus ·kııvwtleri de Po- ct=kkat etmek ve on1arın na ağlayıp ağ· 
~ lı"armıştxr. lmnadı1damn .ıan.1ama'k Q<& ec-lenee1i blr 

tı<Jl~r kJ\1e'ksandr, :daha 18 Temmuzda şey o0laCak. .İnsanlnr.a en ~k benziyen 
ıbt~ U terk etmiş ve 'Moskova yolun
\ Ul:ıl.lyoııci:u. 

~~Sander.in gözünde P.cterSbtırgl.ln 
ı:ı e~. büyüktü; ibunun icin Pelersbur
~ :rtludafansma çok bGyiik bir E'hem-
~~ t ~ idi. flolotzkn terk eder-
~~e ~duk ıkos~tini .Pctersburgda 
h ~ve_ halkın mnneviy:':ltını takviye
\>~ l!ti tna'hsusada nıeınur e'hni~. 
~ı Ulnuında da birisi umum Rus 
~-diğeri <L :Moskov;ı halkına • .as

;. <eşraf ıe udegftnına :e papa~
\tto, 0:11taben iki beyanname neşretmiş-

'l'emnıuz 1812). 

ısr ANBVL BELIEDİYUİNDEN: 
Beyazit tahı.il şubesi binasının ikmııl inşatıtı 'kııpııl1 :r:arr usuliyle f'ksiltmeye 

konulmuştur. Keşif .bedeli 37422 lira 54 kuruş ve ilk h minntı 2806 lira 6'9 
lcurustur. Mukııv.de.. .eksiltme, bayındulık işleri, ogenel 'hususi ve fenni şart
namelt-ri proje ve keşif hulasasiyle bana müteferri diğer evrak 187 kuruş 
mukabilindt- belediye fen işleri müdürlüğünden verilecektir. ihale 25/9194i 
perşt-mbe günü saat 15 te daimi encümende yapilııcaktll'. Taliplerin ilk ıte
minat mıı'klm-z eyn mektupları .fhale tarihinden sekiz pin evvel belediye 
fen işleri müdiir1üğüne rnuracaatla alacaldan if~nni dıliyet 941 yılma ait ti
ıcare odası vesikaları ıimnı.lı şartname ~ kanunen :ibrazı lazım gelen ıdi~r 
ıvesaikle 2490 'mlnlBT'Blı kanunun tariJıı.tı ııçcvrcdndc aazıntıyaca)darı tc'klif 
mektuplanm ihıı:'lc ıgünü at 14 e kadar daimi encümene vermeleri laumdır. 

10 15 16 22 3668 (1981} 

lzmirin Altın Kolonyası 

Al~ın Ruya 

ZEVK, SANAT, BEDAYİ 

KEl\IAL K. AKTAŞ 

Hilal Eczanesi 
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eşh r sinema artisti 

Jan Gıravford ma ya .. • 
dan nef et e .. oır •• 

Me~ht:r sinema artisti Joan GraWford 
\x;ya? pPY d~dC Seyredilen güzel en'l)om
h kadırJnrdan biridir. Kendi~i bir ya
zı mda s.n mıı haya ından bnlısed rken 
P,l'nÇ ve ~zcl knlmanın sırlarını c!a an
la tmı hr Bir çok kadınların alakadar 
ol c- "·nı r ndı ız bu yazıı;ındı Joan 
Gra Wfoı el d yor ki: 
Sıncma makıncsi önünde bir saat ka

lacak olan bir sanatkarın bir iki r,ün 
c•vvelden hazırlanması icap eder Sine
ma makinesi mikroskop gibidir. En 
ufak teferrüatı meydana çıkarır. Onun 
için çok titizce hazırlanmak gerektir. 

Bir film çevirirken boş yere sarfede
cek vaktimiz yoktur. Bir saniyemizi bi
le işe hasreylemek mecburiyetindeyiz. 
Sinema sanatkarlarını en fazla yoran 
şey, film çevirmek değildir. Film ~evir
mek için hazırlamnak ve provalar yap

-
• , a.ıan -
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e arr 'i reli , .. 
as _ ıc"' ii ar~ye ab~ 

{et ~ ~"Ofi'l Oll1 •• 
Moskova, 21 (.(\ A) - Tııs Aj·m<ı bil

diriyor: D. N.. B. ~ja 1sı Alman tnyynrc
lerinin 17 /18, 18 19 Eylı'.'ıl ~ecn] rinclc 
Mo kova üz rinde dobo;ar k ..,.,• ri he
deflni muvnffak1yetk bomhardımn'1 c>t
tiklerini ve biiyük yanfınlı:ır çıkardıkla
rım iddin etmiştir Hu tebli! Hitlercile
rin yalanlarının ö!çil.:;ü olmadı1iını bir 
kerre daha isbat etm;sfü. 7.'Fa l"l 118 ve 
18/19 EyHil gecelerinde Mosl ova hic 
bombardıman edilmemiştir. Svvyet mer: 
kezlcrinde hiç bir yangın çıkm&mLcıtır. 
Moskovadaki askni hedeflere muvaf:fo
kıyet1e hücum eden Alman tnyyarelcri 
değil D. N. B. Ajansıdır. 
ŞARKİ KARELİDE 
ASKERi 1DARE 

maktır. 
Benim bir günüm şöyle geçer: Helsinki, 21 (A.A) - Şarki Karelide 
Sabahleyin yataktan kalkar kalkmaz mülkt idare i~Jerine bakmak ilıere baş

jki bardak sıcak su içerim. Bu adeti kumandanın emrinde bir askeri idare te
mektcptc iken edindim. Bu Met bana, sis edilmiştir. Bu idare a\'nı zamanda 
dislr.rimi fırçalamak kadar tabii gelmek- iktisadi ve içtimat jşJı>rle ve talim tcrbi-
tedir. ye işleı:iyle de meşgul olacaktır. 

Bundan sonra on beş dakika mUddet- 1 --------------
le beden terbiyesi hareketleri yapanın. §ııııımımmı11111111mıı111111111111111111111mıııı s 
Bazı giln ip de atlanm. : U V. -1 J E 

Sabah kahvenltısmda bir bardak por- § ,, OToUIU meşgu ~ 
takal, limon veya sair bir ycmJşbı suyu- S / d 5 
nu içerim. Bazı gün lAhana suyu içerim. E yer er e ne zaman :: 
On dakika kadar ııonra şekersiz blr s\it- § h k t k ? E 
lü kahve içerhn. Tereyağsız kUçilk bir E are e e geçece .. E 
dilim ekmek yerim. :: : 
Öğle yemeğim: Bir sebze veya yemiş § . Londra, 21 (A.A) :-- tşgal altında- EE 

salatası. Bir fincan kahve. öğleleri en E kı mem1eketlere hitaben Londra E 
fazla sevdiğim yemek, haşlanmış tavuk- E radyos~nda beyanatta bulunan es- E 
tur. Tavuğun yanına haşlanmış sebze- § rarengız Alba~, (V~ o,.dusuna ha- E 
ler ve bilhassa marul koyanm. O'zcrleri- E rek~te g~~ek. ış:ırc~n~n Londradan § 
ne az zeytinyağı döker, Jimon sıkarım. E venlecegını bilclirmıştir Al~~Y b; : 

Kaymak, kremler, fantezi salçalar hiç § yan~tı 25 Çekoslovak gencının bır § 
yemem. : sualıne cevap olarak yapmıştır. Bu E 
Akşam yemeğim: Tereyağı, patates, § gençler su suali sormuşlar~~~==. § 

ekmek, yemişten gayri her şey yerim. ~ « 7" V~ak anının ge1drgını na- E 
En çok sevdiğimiz ve üzerine düştil- : sıl bılccegız?.> E 

i:>iimüz yemek muhakkak ki bize en faz- = 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111115 
la ?.aran dokunnn yemektir. 

Geceleri serbestim. Ya tiyatroya, yn
hut da ahpabJarıma giderim. 

Gündilzleri stildyoda çalışmış isem, 
akşamlan muhakkak saat dokuzda ya
tanın. Bir gün sabahtan akşama kadar 
sinema makinesi önünde çalıştık\tJn 
sonra insanda gezmeğe gidecek hal ve 
takat kalmaz. 

Sıhhi durum ve vücudun gösterişi, 
sinema sanatı kadar, belki sinema san
atindcn de çok daha gU\tür. 

Sair kadınlar gibi biz dahi vlicutça 
en iyi şerait dahilinde olilrak sinema 
makinesinin huzuruna çıkmalıyız! 

Sinema makinesi, her bir saruıtkArı 
olduğundan daima on, yirmi kilo fazla 
gösterir. Bundan dolayı biz sinema ka
dın sanatkArlnn, vücudumuzu daima 
zayıf tutmak mecburiyetindeyiz. Cildin 
bakımı dahi birinci derecede ehemmi
yeti haiz bir meseledir. 

A manva-Arja ~ 
tin ve bir düş ·i .. 

tarzı •• nu 

Arjantinm Almanlarla 
bozusma ı Ar.fantinin 

mil ... 2eırurundan 
lera~ati deme m·$ ... 

Bcrlin, 21 (A.A) - Bütün gazetder 
Almnnyarun Arjantin büyük elçisi Von 
Tennan hakkında mebus Tabarda tara
fından yapılnn neşriyatla meşgul olmnk
tadır. 

Folkişc Beobahter gazetesi söyle ya
zıyor: Mebus Tabara, Von Termanm 

1 ühim bir kesif 
~ 

• 
ıp as-

• m r • 

du 
Baı da böl'le gri in aşa 

fi e cdavi e i e~eği 
ı!neuıi o •• 

Kap, 21 (A.A) - Kap t.bbi ı:.ıı·aştınna 
cn<-titü ii Enflon.za veya Gribin mikro
bunu bulmuştur Bu ke;:if dünyada ilk 
d fa olarak vaki olmaktadır. ArP.c;tırm:ı 
19rn de bü tüu dlh.~ a~ ı saran hastahvın 
tel en·iirii ihtimc.ılınc hinam müd:.ıfna 
dair1ud tarofından vuku bulan hususi 
mür ... t'a2t üzerine ynpılmıı;hr Direktör 
Kluv •r s:u beyan. tta bulunmuştur: 

- Enfiom:a mikrobun~n bulundu~u 
.g"c"li'lt" bir kaç kcıTe iddia edilmiş ise 
de bu iddialar sabit olmamıstır. Fakat 
şimdi hakiki mikıobu teshis ettiğimiz
<ltrn kat'i surette eminiz. Bu tt"Şhisi mü
teakip hazırJnnacak olan aşının tamamen 
muvaffak olacağını tahmin ediyorum. 

Harp dolayısiyle zuhur edebilecek 
Enflonza hastalığının tedavisi için teş
kilat yapılmaktadır. Bu te<ikilat süratle 
inkişaf edebilecektir. Mühim mikdarda 
aşı yapılması mümkünse de aşının ne 
kadar müessir olacağı kestirilemİyecek
tir. Hı:ıstalığın zuhuru takdirinde aşının 
bir kaç ay fasıla ile tekrarı icap edeceği 
zannedilmektedir. 

~ıııımıınım11ırııımnı11111111ıııın1111111111111111§ 

~ At/antik meydan g 
~ harbı Almanlar he- = 
sabına iyi gitmiyor : 

- -~ Londra, 21 (A.A) - Deyli Telg- = 
~ raf gazetesinin Zurih muhabiri bil- § 
§ diriyor: Alınan Neuste Nahrihten E 
E gazetesi Atlantik muharebesinin E 
E Almanya lehioe inkişaf etmediğini ~ 
E açıkça itiraf etmektcdi:- Bu gazete § 
E tngiltercnin gemi kafil~lcrini daha E 
E kuvvetli bir himaye altında bulun- § 
§ durulmasından şikAyet ediyor. § 
=1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: 

a on!ar Rusla
rı yi ·e prote3to 

ettiler 
Jaıron gemilerinin Sov· 
yet maynlerine çarp. 

asımın ö~ · e ~· • 
me~~ fist~nHivo •• 

Tokyo, 21 (A.A) - Japon hükilmeti 
Koreli tamir gemisinin maynlerc- çarpıp 
batma~ındnn doğan Mdiseri Moskova 
hükümcti nezdinde protesto etmiş ve 
buna benzer kıızalarm önUne geçmek 
için lazım gelen ttdbirlerin derhal alın
ma~ını istemiştir. 

Ben makyajdan hiç hoşlanmam . Mak
yajı hiç tavsiye de etmem. Fakat sine
ma için, rol ynpmak için. yüzüme aza
mi derecede makyaj yapmak ve pudra 
sürmek mecburiyetindeyim. cLunliglıt> 
lcrin muvacehesinde yüz parlak durma

--- --Arjnntindeki sekiz S(!nelik faaliyetiyle B. R U Z V E L T 
çok memnuniyet verici bil' hale getiril-
miş olan Alman Arjantin münasebetle- ff.A YD PARKTA.. 
rini zehirlemek istiyor AYjruıtin milli Nevyork, 21 (A.A) - Ruzvelt hafta 

malıdır. 
Stüdyoda ~im biter bitmez yi.lzümU 

sabunlu ılık su ile yıknnm. 
Güzel bir cilde malik olmanın hem 

gururundan fcrngat etınt!k isteyecek tatilini geçirmek üzere Hayitparka gel-
midir'l. miştir. 
-ı:r.rJ..r~~~...r~JCıXr~-:r.l"'.r.~=====occ:ıc:ıc:ı~ 

Müsahabeler 
şişeleri sayesinde değil fakat sıhht ba- • • • • • • • • • • 
kımdan elde edileceğini kadınlar bilme- • ..,, • • 1 d • 1 e e 
lidirler. Şişe şişe kremler. tUp ti.ip ma- Uzum e te· avı ge ışı 
cunlar kufüınacııklarına kadınlar sıh-
hatlerine daha fazla ihtimam eyleseler 
çok daha iyi ederler. • • 1 ı ı d 

Bunun için hafif, iyi yemekler yeme- guze yapı mama ) ır 
Ji, bol uyumalı, ekzersisler yapmalıdır. 
Bunlar sayesinde bir kadın pembe bir 
cilde malik olur. 

Biz sinema sanatkarlan bunları pe
kala biliyoruz. Fakat bu kremleri, bo
ynları vazife icabı kuJJanıvoruz. 

Sade ve temiz bir hayat en birinci 
güzı>Hik llflcıdır. 

---- ---
F!nfand!wa ecnelJlfl!l'e 
lıtS $~ 1Hahabelei bl mJ· 
s1f f P.~b!-rleri ,.,,~,or .. 
Helsinki, 21 (A.A) - Hükümet ecne-

bi maUarının müsaderesi ve harineye 
frad kaydedilmesi hususunda Finlandiy:> 
lıükümetine salShiyet veren bir konun 
l:yihrısını narlfimPntoya tevdie knrnr 
vermistlr. ö~rcnildii!:ine ~öre bu kamı
nun çıkarı1ma.cıı diicıüniilmesinden i1k 
mak'int ecnebi cJnvletler tarafından Fin 
mallnnmn müsaderesine karşı bir mLcıil
lem(' tedbiri almaktır Kanun 1 Ağusto., 
l94J d" Finlıındivada bulunan ecneh~ 
mües rsl'lerine. hisse senetlerine dair 
kıymetli evraka şamildir. 

• '!5' 

zw· ~ ıe.-:t • ve Aıv u a 
f " ~ner<t' ~ı~, 
Bcrlin. 21 (A.A) - Finland1va tica

ret ve sanayi nazın Tnnner Fi~landiyı:; 
t icaret heyeti reisi sıfatiyle h:ılen Ber
Jindc huhınmaktndır. Tanner diin sabah 
Alman ıktı .. at nn7.ırı ve Rnvşbank umun: 
mi"dürü Funkla tızun bir görüsmedc> 
bulun'lluc;tur. Bu gö!'iio;medc Aman-Fiı 
tfrarct mübadeleleri ve tediye usull•'T 
bahis mevzuu olınus. ayni zamanda A1,·
rupanın bütiin iktıS<'di meselelerine te
r"'" rdi1mistir. 

Y A Z A N : Selim Sım TA R C A N 

1935 yılı Ağustos ayında rndyomuzda 
sevgili vatandnslanm(I her hafta verdi
ğim konferanslardan birini üzüm kürU
ne tahsis ctmeği muvafık buldum ve bu 
tedavi hakkında Avrupada intisar eden 
kitaplım, risaleleri, makaleleri gözden 
geçirdim. Paristt? çıkan (Horticulture) 
mecmuasında Doktor (A. Chaquis) nin 
(yüz sme yasamak için yemiş yiyelim!) 
makalesini. Paris Tıb fakültesi profesör
lerinden (Marcel Labbe) nin (Station 
Uvale} üzüm istnsyonlnrında üziimiln 
ne gibi hastahklo.ra foydaJı oldu~nu. 
(Vie et Santc) mecmuasında Doktor 
(Gcorgcs Mouriquand) nın üzüm kürU 
programlarını J?Özden geçirdikten sonra 
aziz ve kıymetli ,·fosı:um ve hocam bü
yük profesör B.~sim. Ömere de bir 
mektup yazarak onun da bu husustaki 
mütalaasını almak istc>'llistim. Kitanla
nmı yerleştirirken - Bu ·yerine kon
mıyan büyük adanan - bana yaz
dığı mektup eli:l'e geçti. Hem onun 
kıymetli hatırasını ) ad, hem de Uzüm 
mevsimi karilerirre bir hizmet etmek 
f!meliyle o mektubu buraya gcç!riyo-
rum: 

Aziz dostum Selim Sırrı, 
Benden UzUm kürU ha\<kında malu

mat talep ediyo""Sunuz. Dün aldı?'.ım 
m klubunuzn buf!ün aklıma gelen şey
leri acele yazıp i~te gönd,,riyorum· 

«Üziimün sıhi ehemmiveti eskiden 
beri malfim idi. Eski tababette Pline. 
Gnlicn, Diqscoride, Hipocrat ttırafından 
kullanılmıştır Büyük Tiirk tabibi tbni 
Sina kanununda üzümden bahseder. 

Üzümün terkibi insan, inek, e.şek sU
t\1 ile mukayese edilince eksiksiz bir azık 
olduğu, kaleviyeti itibariyl.! (Vichy) md
den suyuna yaklaştığı anlaşılır, 

"OzUmün terkibinde C'l'l mühimi glü
kozdur, bu şekeri hn7lm azftmız doğru
dan doğruya emer, halbuki Adi seker 
vücudumuza girmek !çin glükoza döner. 
Üzilmde az mikdarda vitamin de vardır. 

Memleketimizde -tizUm i!e tedavi usu
lü Jiizumu kadar taammüm etmiş değil
dir. İstnnbulda, İzr:ıirde vesair şehirleri
mizde bolca ve nefis üzümler yetişti~i 
halde bunlardan sağlık bakımından hak-
kiyle ic;tifade edilemiyor. 

Bir hayli zamandan beri esasen mem
leketlerinin havası cihetiyle karaciğer
lcrindı:n, nekri.sten, rom&tizmadan ra
hatsız olan mısırlı, tunuslu, cezayirli 
hasta ve seyyahları yunanlılar (Koren
t) e, bulgarlar (Vama) ya celbetınek 
icln hir heyli propa"aniliı yapıyorlar. 
Biz, biribirine karşı üzümle tedavi hu
susunda mücadelede bu1uruın bu iki 
memleket aracımda bulundunumuz hnl
dn hemen hiç harek<>te gelmiyoruz. 

İı;tanbulda F..rcnköy veya YakaC'lkta 
köşkfordc-n birini bir (Sbtion Uvale) 
üzüm isfa.c;yonu yaparak halkı ve has
talan üzümle tedaviye alıstırmak pek 
havırh bir tesebbüs olur. 

Bulgarlar Vama iizüm sanatryomunu 
dı:ıha geçen sene açtıklan halde fevka
lade raf;bet bulmuş ve açılıc;ından bir av 
sonra koğuşlarında ve odıılarınd:ı tek 
boş yer kalmamıştır. 

Yalnız iizümle tedavi öyle - hiç bir ta-

'' 
.. v vcv LA. 

rı· ,, bom-
aa dı, 1 2İ -

tereve ya ı an 
a ın küçük 

Berindeki 
ada bMyü 

ğil ·yorıar 
Londra, 21 (A.A) - İnl!iliz hava ve 

dahili emniyet nezarf'tinin tebliği: Dün 
gece İnP.iltere üzerinde dii-;manın hava 
k:tliyet'i küçük ~lçüde olmuştur. Bazı 
noktalara atılan bombalar bazı hasarlar 
yapmıştır. Az mikdarda zı:ıyi t vardır. 
Bir düşman tayym esi talıPıp edilmMir. 

lstanbulda büyük bir yangın olda 

94 ev, 2 cami, 1 mesçit 
patrikha • • 

1 ve e 
a g y 

-a gın 4,,$ aaı~ ~üte ı~n ay teliketzedel 
yar un ecryor •• 

Ankara, 21 (A.A) - Bu sabah 4,50 yete geçerek yangın felaketine u~ 
Al.MAN RF.SMİ TEBL1C1 de t~nbulda Fener patrikhanesinin bü- lam iaşe yardımı yapmaktadır. 
Berlin, 21 (A.A) - Alman tehi"• i: ro ve ıknmetgaha mahsus ahşap kısmın- kalanlar muvakkaten yerl~c;tirl1 
İnP"iltereye karşı mücadelede Snvaş <lan elektrik kontağı neticesinde bir yan- tir. 

tayyarelerimiz Sutnnpton liman teşkila- gın çıkmıştır. Yangın, saniyede 22 metre Kızılay umum! merkezi Aniıı 
tına, ia~e fabrikal::ırına en ağır bomba- süratle esen gün doğusu rüzgnn yilzün- bu ailelcre çocuk eşyası ve çama~ırı 
larla taarruz etınislerdir. Antrepolarda den derhal bir atlama yaparak 150-200 yük eşyası ve çamaşın, battaniye 
ve askeri tesisatt:ı bir çok mühim yan- n;ı;etre iler?,eI? ~ir .~i tu~uşturmuş v? irc gönderilmesi için icap eden t 
gınlıtr çıkanlmışhr. · surntle buyümilştur. 1tfnıye ve polis ri almıştır. 
Başka Savaş tayyareleri şarki İngilte- yangına derhal yetişm~ ve icap eden 

rede tayyare meydanlarına ve liman te- söndürme tedbirlerini almıştır. anl?lft hakkında sof 
~isatıı:ıa taarruzlarda bulunmuşlardır. Sultan Selim camii istikametinde te- malliınat • Bir mtöet~1J 
Dü manın dört bin ton hacminde bir ti- vessü eden yangının ahşap olan geniş • 
earet gemisi batırılmış, diğer bir ticaret mmtakayı sarank dört buçuk saat de- yandı.... 
gemisi de hasara uğratılmıştır. vamdan sonra daha ziyade genişlemeslııe :Ankara, 21 (A.A) _ Aldığ:mnı 
Manişte İngiliz hava kuvvetleri boşu- meydan verilnieden önü alınmıştır. haberlere göre lstmıbulda Fener 

na ~ir taarruzda 39 tayyare kaybetmiş- Polis bütün tertibatı ~. itfaiye 1s- gınında 94 ev, 2 cami, ı mescit ye 
lcrd~. ~~~lardan. otuz beşini a~cı~!1rı-r!"ız tnnbul g:ruplannın hepsini ynngın yerin- rikhanenin bUro lnsmıtan yanm 
ve dordunil bahrıye topçusu dil§ürmiiş- de faaliyete geçirmiş ve pasif korunma Abdi Subaşı camiinin mUezzinl 
tür. Bizim iki tayyaremiz kayıptır. su depolarından da istifade etmiştir. ln- mezk6r camide yatan 70 --un.,. ..... 

AFR1KADA sanca ..zayiat olmaım§tır Mehmedin cesedi enkaz altından 
Şimali Afrikada hava kuvvetlerhniz tik tahmin ö d ksa. d"' iki + __ ---- ~-

T b k k k l · ta et- e g re o n ort ev, mıstır . .msanca başka zayiat yon.""' 
o ru ta ona yer ennc arnız . bir it tr''-'--- . 'k t Evsiz kalanlar 129 ailede .. '16 • · ı rd' camı, mesc , pa ııuuuıemn ı ame - • 

mış e ır. gfth kısmı yanmıştır. Vali ve poliS mil- Bunlardan muhtaç oJanlarm gey"m~,._. 
tNGtLtZ fWCUMLARI dürü yangın yC'l'inde bizzat tertibat al- leri, yedirilmelerl ve oturtufuuıl&rl 

mışlardır. lediye ve Kızılay tarafından mn-arwo·•~ 
~cıman tayyareleri Almanyanın şi

mal ve şimali garbisinde uçmuşlardır. 
MUnferit tayyareler Berline kadar gel
mişlerdir. İkametgah mahallerinde bazı 
hasarlar olmuştur. Bu hasarlar o kadar 
büyük değildir. Ge<:e avcıları ve daft 
bataryalar iiç tn~iliz bombardıman tay
yaresi düşürmüşlerdir. 

1NGtL1ZLER1N BALTIK 
L1MANINA YAPTIKLARI AKIN 

Londra, 21 (A.A) - Hava n~aretinin 
istihbarat servisi İngiliz hava kuvvetle
ri tarafından Baltık denizindeki Stettin 
Alman limanına Cuma gecesi yanılan 
akın hakkında tamamlayuıı mnlöm~t 
ve,rilmcktcdir. Ppotlardan biri şöyle de-
miştir: . 

- Şehir tamamen görülüyordu. Top
ların ateşi solcakJan aydınlatıyordu. Biz 
şehrin üzerine geldiğimiz 7.aman yan
gınlar vnrdı. Bu yangınlnrdan birinin 
eıkard•i; duman urun ve siyah bir bu
lut halinde uzanıyordu. Biz de bno;ka 
vanmnlar tevlit ettik. Gece karanlıktı 
bunun icin yanwnlara ve şimal fecrine 
ra~men hedefleri Aayin için fişekler at
mağn mecbur kaldık. Faknt dPmiryo1-
ları, havuzlar ve gemiler için 12 fişenk 
kMi gelmişti. 

bibin reyini almaksızın - evde, lo1mnta
da okk~larca bol. bol üzüm yemek de-
ğildir. Hekime müracaat ile muayeneden 
geetikt"n sonra müm 'kilnse bağda geze
rek, saf hava teneffUs ederek, bir az 
ekzersiz yaparak. bizzat kemale gelmiş 
snlkınılan keserek taze, taze Uzüm ye
melidir. 

Şurası da bilinmelidir k1 yemişlerin 
etrafında olan kabuk, zar ve deriler her 
tü~lil bulaşıklara, tozlnra, hac:talık ve
ren mikroplara maruzdur. Bura1Rrda 
türlii, türlti mayalar, mantarlar (Spo
reslcr, bakteriler, tufeylat yumurtaları 
bulunur. Yer De bir seviyede yetişen ci
Jek gibi meyveler, tifo. dizanteri ve hat
ta kolera mikropları ile bulasabilirler. 
K8pekler tenva yumurta1nrını bırakabi
lirler. Meyveler, Uzümler toplanırken, 
kiife Jçjnde, dilkk!\nlarda satılırken sa. 
kak toz.anna, hayvan pisliklerine, 
veremlilerin kurumuş balgamlanna ma
ruz kalabilir. Bunun için !izümü yeme
den evvel bir kaç defa temiz sudan ge
cirmeli. yoksa öyle salkımı bardağa dal
dırmakla UzUm t<?mi7Jenmiş olmaz. 

Hülasa üzüm kürüne bana kalll'Sa ya
vaş başlamak lfızımdır. Ham beş öğün
de yarım kilodan başhyarak her gi.ln zl
yan" l~~tirerek dört beş, kilo kadar ye
melidir. 

Yenilecek il2.ümün mikdan iştaha ta
bi olmayıp bir kaide tahtında olmalı
dır. Hastalığın tabiati, hastanın istidadı 
ve ihtiyacı, üzümün cinsi dikkate alın
malıdJT. Hazım borusunun işini ve vazi
fesini çabuklaştırması, bağırsaklan sök
türücü ve idrnr yalarını akıtıcı gibi bir 
tesir yapması istcıniyorsa üzümün mik
darım arttırmak ve sabahları aç kamına 
yemek münasip olup. Eğer bunun aksine 
tenasül azasını uyandırmak, uzvt istih
saJlcri ko1aylaştırr:ıak ve bu suretle ya
vas. yavaş bünyeyi değistinnek, ıslfıh et
mek i~eniyorsa, her gün nz mikdarda, 
yani bir buçuk kilo kadar ijzüm yC"meli
dir. Tedavi müddeti altı, hattfı sekiz haf
tayı bulmalı ve üzümlerin posasını ve 
çekirdeklerini cıknrmalıdır. 
Başka bir emriniz varsa telefonla bil

dirmenizi rica, hürmetlerimi mkdim 
ederim 

Mtthibbfniz 
Doktor Besim Öml'1" 

Bu satırları üstadın mektubundan 
kopye ederken, onun ak alnı, sevimli 
çehresi gözümün önünde canlandı. Mu
nis sesini duyar gibi oldum. Hayatının 
son günlerine kadar aziz vatana hizmet 
etmeyi meslek edinen Besirn Ömeri rah
metle yUdettim ve ya+iığı yer nur olrun! 
dedim. 

Belediye ve kızılay müştereken faali- temin edilmektedir. 
~cccccc:ıaoc = = =======c=cac 

Ankara ve lstanbulda li 
maçlarına başlandı 

Dünkü kal'$ıla$111alarda alınan neticeler .. 
Ankara, 21 (AA) - Lik maçları An- mişler ve ikinci devrede gol snyı~ 

kara ve İstanbulda başlamıştır. ya çıkarmağa muvaffak olmuş]ardıt· 
İstanbulda umumi neticeler ~- nkkale spor tek golilnU ikinci dc,~·--·-

dır : dördüncü dakikasında penaltıdmı 
Fener 5 - AJtıptuğ 4, Galatasaray 7, mı.ştır. 

Taksim Gençler b!rliği O, Beşiktaş 8, ANKARAGtiCO • MA~pO· 
Beyoğluspor O, İstanbulspor 1, Vefa 1, AnkarngUcü - Maskespor maçı 
Beykoz 2, Sülcymaniye 2, ra gUcünün üç.c karşı beş gol ya 

Ankaradaki maçlara gelnce : BUyük le nihavet bulmuştur. 
bir alaka ile takip edilen maçlar 19 ma- DEl\İiRSPOR - GENCLER BiR 
yıs stadında oynanmıstır. De:mirsporla Gençler birliği ar 
HARBİYE - KIRIKKALE ki maç ta birinci devre 1 - 1 
Harb!ye idman yurdu - Kınkkalespor bulmuş ve ikinci devrede Gençld 

ara'3mda yapılan illt karşılaşmada Har- sayı daha çıkarmış, oyun 1 - 2 Gen 
biyeliler birinci devreyi 1 - O ile bitir- galebesiyle bitmiştir. 
~=a~==~ 

Adana yüzme havuzunda mu 
telif müsabakalar yapıldı 

Ankara, 21 (A.A) - Beden Terbiyesi 400 metre serbest yüzmede An'kntıl 
umumi müdüriyeti taraf 1ndan Adana rinci, Türk bayrağı mUsabakasmd.ıı 
yUzme havuzunda tertip edilen yüzme han birinci olmuştur. 

Su topu müsabakasında lçel 
teşvik mUsabaka1nrı Ankara, Seyhan ve ya 1 -3 galip gelm:ştir. 
İçel takımları arasında yapılmıştır. Bundan sonra Türkiye birincisi t~ 

100 metre serbest yüzmede Ankara bi- kımı ile Seyhan arasında yapılan rı> 
rinci, 100 metre sırt üstü yilzme ve 100 bakada kupayı Seyhan takımı 
metre lrurbagalama yüzmede İçel birinci tır. 
~cı:ıcc~~ 

Rusların Sofy ada ki 111e' 
nıurları Sarıkamışta 

Ankara, 21 (A.A) - · Sovy~tlerin Sof ya elçiliği memurlan ve Sovyet te 
suıdan 21 kişi trenle Erzruma gelml.,1erdir. Burada bir az istirahat ettikten 
ra San kamışa hareket etmişlerdir, Sarı kamıştan yine trenle yollanna d 
edeceklerdir. 

Ça"tJaltcurda panavır açılıyor 
Çn,akçur, 21 (A.A) - önümlizdeki Perşembe günil burada Sonbahar vJ 

panayiri açılacaktır. 

Rus cephesinde Bir Buli{ar va" 
son harp vazive- pur'ı boş olars 

t i 'e Alman Istanhula ıre-
ırazeteleri ı·rken battı 

A an m val~akıyetle· 
rini b .. tün cihan R bi 
tıüş anlar da anladı 

diye lar •• 
Berlin, 21 (A.A) - Volkişer Beobah· 

ter gazetesi Alınan zaferlerinin yabancı 
gazetelerdeki ak!slerinden bahsederek 
diyor ki: 

•Alman muv~Hakıyetlerini bütUn ci
han gibi diişmnnlar da anlamışlardır. Bu 
7.aferler İm.tiltert' ve Amcrikadnki tatlı 
harp sonu hulyahnna nih:ıyet vermi~
tir. Het· tarnfto .ınlaşı]an hakikat budur. 

Biz evvc~ 7.afer için elzem olan sağ-

4 TAYFA BOGULOU 

Sofya, 21 (~bula gi~ 
tc olan 4158 tonilatoluk Bulgar 1302 
ticaret gemisi dün gece gcm:de ç -_ 
bulan iki infilak neticesinde bir ~?ti "'I 
kika içinde batmıştır. Tayfadan do 
şi kayıptır. Vapurda harı:ıule yoJctıl 

lam esaslan ham lor ve sonra faııli 
ve hız venneğe geceriz. İngiliz. 
münekkitleri, blöflerle iş ~!ııır 
mUmkün olmndığım nnlnmış ol!; 
rektir .. , 


